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Var kritisk, tänk själv, 
diskutera konstruktivt
Sidan 10

Dina värderingar vid 18 
har du kvar än i dag
Sidan 20

Den som förlorar allt 
får ett flyktingansikte
Sidan 12

Medborgarinitiativet Aito avioliitto 
har samlat över 95 000 namn för 
en traditionell äktenskapssyn. 

Initiativtagarna är irriterade över 
att kyrkan varit tyst och passiv  
i äktenskapsfrågan. Sidan 4

Kampanjfolk 
besvikna på 
passiv kyrka

 

Vasa säger 
välkommen
Sidan 6

Eldsjäl Sidan 2

Tror sig vara 
den gudlösa 

nationen 
Sidan 8

Maria Sid  
i jordisk 
uppföljare
Sidan 13

Kristna förlag 
litar på sin 
egen nisch
Sidan 5
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LEDAREN: Borgå stift vilar på en karta som har  
förändrats, långsamt men definitivt. Var finns rätt 
framtidsrecept med både kloka och djärva lösningar? 

 Sid

2



2 AKTUELLT KYRKPRESSEN TORSDAG 1.10.2015 • NR 40
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Ansvarig chefredaktör
May Wikström
tfn 040 153 0313
may.wikstrom@
kyrkpressen.fi

Redaktion i Helsingfors
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
tfn (09) 612 615 49/
040 831 6545

E-post: redaktionen@ 
kyrkpressen.fi

Redaktion i Österbotten
Norrmalmsgatan 21 A
68600 Jakobstad
tfn 040 831 3599

Redaktörer: e-post:  
förnamn.efternamn@
kyrkpressen.fi

Liisa Mendelin
tfn 040 831 6322

Christa Mickelsson
tfn 040 831 6788

Johan Sandberg  
(Österbotten)
tfn 040 831 3599
Sofia Torvalds 
tfn 040 831 6748

Nina Österholm
tfn 040 831 6836

Webbredaktör:
webred@kyrkpressen.fi

Layout: Malin Aho
tfn 040 831 6902

Utgivare: 
Fontana Media Ab

Bank: 
Danske Bank 
IBAN: FI34 8000 
1301 1585 40
BIC: DABAFIHH

Paradbild: 
Johan Sandberg

Tryck: 
Botnia Print, 
Karleby

Annonsredaktör: 
Erika Rönngård 
tfn 040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi

Annonspriser:
Färg 2,05 €/spmm
Svart-vit 1,65 €/spmm
Moms 24% tillkommer 

Radannonser:
4,50 €/rad inkl. moms. 

Familjeannonser: 
1 €/spmm inkl. moms.

Lämna in din annons 
utan extra kostnader 
via annonsverktyget på 
www.kyrkpressen.fi!
För familje- och rad- 
annonser per telefon, 
mejl eller post tillkommer 
5 euro i serviceavgift.
Kyrkpressen utkommer 
normalt på torsdagar 
och inlämning av annon-
ser sker senast torsdag 
veckan före. Radannon-
ser bör inlämnas senast 
kl.12.00 på torsdag 

veckan före.
För mera detaljer se 
mediekortet  
www.kyrkpressen.fi 
 
Annonsförsäljning:  
fornamn.efternamn@
kyrkpressen.fi

Robin Norrbäck, 
tfn 044 027 0293, 
Jonny Åstrand, 
tfn (06) 347 0608, 
eller 0500 924 528, 
fax (06) 347 1018

Prenumerationer och 
adressändringar: 
tfn 040 831 6614, 
prenumeration@ 
kyrkpressen.fi. 
Adressändring sker auto-
matiskt via din församling 
då du gör flyttanmälan. 
Om du har prenumererat 
via Kyrkpressen kontak-
tar du oss. 

Prenumerationspriser: 
Finland & Norden 65 €
Utlandet 84 €

KYRKPRESSEN KONTAKTA REDAKTIONEN KYRKPRESSEN ANNONSINFORMATION

”För att få till 
stånd något  
behövs det   
också   
bulldozers.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Inte längre 
på kartan?

dyStert läge, så kan man kan-
ske sammanfatta publikationen 
Makten att kombinera som i dagar-

na gavs ut av Svenska kulturfonden.
En efter en sätter skribenter  fingret på långsam-

ma och tråkiga strukturella förändringar. Samti-
digt är lösningarna på dem en bristvara. I grun-
den handlar det om makten, påpekar redaktö-
ren Siv Sandberg. Det lömska i utvecklingen är 
att när man upptäcker att makten har förskjutits, 
så är det redan för sent. Konstruktionerna bygger 
nya strukturer där beslut långt i framtiden fattas 
över huvudet på finlandssvenskarna, och där tå-
get har gått för geografiska och språkliga hänsyn.

Bland de strukturerna finns också Borgå stift, 
det svenska sammanhang som samlar och sam-
manhåller en stor majoritet av de svensktalan-
de kyrkomedlemmarna i Finland. Inte heller dess 
kontinentalplattor ligger stilla. Kyrkomötet rösta-
de i våras efter en thriller i plenum ner den struk-
turreform som beretts i många omgångar, i många 
organ, med bara tre röster ifrån den kvalificerade 
majoritet som skulle ha krävts för att driva ige-
nom förslaget. En del slet sitt hår, andra klapp-
ade i händerna. Men det hela är långt ifrån över. 
Plattorna rör sig fortfarande.

med dem gungar också konstruktionen Borgå stift, 
och rörelsen fortgår och accelererar både med 
och utan beslut. Det svenska stiftet kom till ef-
ter riksdagsbeslut, i en samaktion mellan svensk-
talande över partigränserna. Men det vilar på en 
verklighet och en karta som alltmer förändrats, 
där geografin inte är ett hållbart argument, inte 
ens i sinnevärlden. Kyrkan står inte längre bara 
mitt i byn, den är med överallt.

Sociologen Thomas Rosenberg konstaterar i 
samma bok att  Svenskfinland som helhet är: ”en 
sammansmältning av olikartade och delvis mot-
stridiga komponenter, och därmed ett bra exem-
pel på det sociologerna kallar en social konstruk-
tion.” Det gäller också Borgå stift. När kyrkans 
strukturer revideras gäller det därför att hitta de 
lösningar som kan garantera 
dess kvarlevnad. Och att se 
farorna i lösningar som re-
sulterar i det motsatta.

StiFtetS öde är i sista hand 
beroende av den svenska be-
folkningens samhörighets-
känsla och solidaritet, skri-
ver Gustav Björkstrand. Han 
kan turerna i långdansen som 
få efter sina exceptionella ut-
sikts- och maktposter såväl 
inom politik som kyrka. Det krävs målmedve-
tenhet och kraft, enligt Björkstrand. Möjligen be-
hövs också en vilja att röja lite väg för att skapa 
ett icke-territoriellt stift. Problemet, liksom i de 
generella finlandssvenska knäckfrågorna, hand-
lar om samordningen. Vem utreder, vem driver? 
För att få till stånd något behövs det också bull-
dozers, obekväma i vissa lägen  men som glöms 
när lösningar som fungerar är gjorda. Var finns 
de goda svenska bufflarna i kyrkan just nu? Kyr-
komötet satte tummen ner för förändringen. Se-
dan dess har det varit rätt tyst. Det är hög tid att 
plocka upp bitarna igen och pussla en hållbar 
framtid för de svenska församlingarna.

Uppdrag:
skapa 
möten

Marjaana Toiviainen är barnbarn till 
flyktingar från Karelen. Hon är spon-
tan, sprudlande, full av liv, ord och ut-
rop. Journalister vill intervjua henne ef-
tersom hon känns så fräsch: en rödhå-
rig, vacker präst som bor i Berghäll och 
hjälper romer och flyktingar. Hipster-
prästen! Hon värjer sig för glansbilden.

– Jag är också en kvinna som lider 
av ätstörningar och som är livrädd för 
small talk. Jag har mörker och ljus i mig, 
liksom du.

Hon har alltid varit en som vill veta 
mer, se mer, lära sig mer. I skriftskolan 
fattade hon att det fanns en hel luthersk 
kultur som hon tillhörde men inte vis-
ste något om.

– En jättepinsam brist i min allmän-
bildning.

Hon läste Bibeln och Koranen, hon 
lånade böcker av jesuitfadern Antho-
ny de Mello på biblioteket i Nyslott. Hon 
började studera teologi, men hade ald-
rig en tanke på att man faktiskt kunde 
använda teologin till något. Möten med 
präster i andra länder förändrade henne.

– Då insåg jag att det här är ju nånting 
som är centralt i samhället, något un-
derbart, något annorlunda och konstigt. 
Det som jag gillar mest med kyrkan är 
att den är konstig. Vi är i världen men 
inte av världen, vi påminner varandra 
om en annan verklighet som är besvä-
rande och pinsam och svår.

Hon träffade präster som levde ut sitt 
prästkall i kyrkor som var marginalise-

rade och lidande, och fattade att prästyr-
ket handlar om att växa in i en professi-
onalitet. Hon exemplifierar med forsk-
ning som visar att församlingsmedlem-
mar tenderar att tycka att församlingens 
diakoner är deras vänner, medan dia-
konerna själva absolut inte ser relatio-
nen till församlingsmedlemmarna som 
vänskap.

– Om vi inte kan vara församlings-
medlemmarnas vänner, hur ska vi då 
kunna vara samma kropp? Det handlar 
inte om medlemskap i en golfklubb. Om 
vi inte förstår att en del av vår profes-
sionalitet är att vi är sårbara, då skiter 
sig allt. Det finns en stor risk för det i en 
kyrka som är majoritetskyrka.

Hon undrar ofta om hon är med i rätt 
kyrka. Om inte, vilken borde hon i så fall 
byta till: den anglikanska, ortodoxa el-
ler kanske Frälsningsarmén?

– I Frälsningsarmén har alla som job-
bar samma lön, från den som städar till 
officerarna. Varför är det inte så hos oss? 
Hemma hos mig har det bott många ro-
mer från gatan. Om jag måste fatta be-
slut om vart jag ska ta dem så för jag dem 
till Frälsningsarmén, inte till min egen 
kyrka. Jag skäms så över det.

Brottas med rollen
Under studietiden gifte sig Marjaana 
Toiviainen med en man som levde i 
ett litet indianreservat vid sjön Supe-
rior i Kanada. Det fem år långa förhål-
landet slutade i skilsmässa, men tiden 

i Kanada påverkade henne.
– Jag har erfarenhet av att vara den 

andra, någon annan. Jag lärde mig något 
om värdighet. Om jag blivit nedtram-
pad och spottad på, hur bär jag upp mig 
själv? Men när jag bodde där tänkte jag 
ju inte på att nu är jag den andra, jag 
levde och gick till butiken och lagade 
mat och tvättade kläder. Man ska inte 
romantisera det.

Hon har tänkt mycket på hur en präst 
borde leva, om en präst får eller kan ha 
familj eller inte.

– Jag tror att om jag fötts som kato-
lik hade jag blivit nunna. Här i Finland 
räknar vi präster arbetstider och tänker 
på våra rättigheter. Det är den svåras-
te biten för mig som präst. Organisatio-
nen stöder fel sorts professionalitet, en 
världslig professionalitet. Det finns en 

Hon är prästen som undrar om hon borde ha blivit 
nunna. Hon sörjer att kyrkan liknar ett ämbetsverk mer 
än en levande kropp. Hon har haft hemlösa romer bo-
ende hos sig. Som bäst organiserar hon ett nätverk av 
människor som öppnar sina hem för asylsökande.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

PROFILEN: MARJAANA TOIVIAINEN  
”Det som jag gillar mest med  
kyrkan är att den är konstig.”
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Prästgården står till förfogande
JOmala. – Samtalen fort-
sätter med kommunen. 
Kommer det fler flyktingfa-
miljer till Jomala står präst-
gården fortfarande till för-
fogande, säger kyrkoherde 
Kent Danielsson.

Han erbjöd sig att flyt-
ta ut från prästgården när 
Jomala kommun sökte ett 
lämpligt boende för en flyk-
tingfamilj på väg till or-
ten. Den här gången hittade 

kommunen ett annat bo-
ende.

Också församlingen i Ma-
riehamn har enligt tidningen 
Åland utrett vilken bered-
skap man har att ta emot 
flyktingar. Kyrkorådet i Ma-
riehamn har också beslutit 
donera 10 000 euro till flyk-
tingarbete i Europa.

Jomala församling samla-
de nyligen in 2000 euro till 
Utlandshjälpen.

Kravlös dopdag i Åbo 17 oktober
drOp in. Också Åbo svenska 
församling hoppar på tren-
den med drop in-dop, det 
vill säga en öppen dopce-
remoni där familjer kan låta 
döpa sina barn med minsta 
möjliga arrangemang.

Drop in-dop ordnas för att 
underlätta småbarnsfamil-
jernas vardag där man kan-
ske inte annars orkar ställa 
till med dop.

På plats i Åbo domkyr-

ka finns präster och kantor. 
Dopkaffe serveras och det 
är möjligt att låna en dop-
kolt.

Alla som hör till försam-
lingen kan delta, ceremo-
nin startar klockan 12. An-
mälningar tas emot av  Ma-
lena Björkgren senast den 4 
oktober.

malena.bjorkgren@evl.fi / 
040-3417 461

Helsingfors behöver fler frivilliga
Flyktingar. Helsing-
fors stads invandrartjäns-
ter och Helsingfors kyrkliga 
samfällighet fortsätter sitt 
samarbete kring inkvarte-
ringen av asylsökande. Nu 
söker man nya, men också 
erfarna frivilliga och perso-
ner som har lång erfaren-
het av att möta människor 
i nöd. Mera information på 
https://www.vapaaehto-
istyo.fi/helsinki.

Också församlingarna i 
Vanda söker fler frivilliga. I 
oktober arrangeras utbild-
ningskvällar i församlingens 
regi. Mera info på vapaaeh-
toistyo.fi/vantaa.

Uppgifterna som frivilli-
ga kan utföra är bland annat 
att vara ledsagare till oli-
ka tjänster, sköta barn, leda 
klubbverksamhet, vara fin-
skalärare eller upprätthålla 
en Facebook-grupp.

visdom i celibattanken. Själv har jag ing-
en familj, men du kräver ganska myck-
et av din partner när du gett ditt liv till 
Gud och församlingen. Och barnen se-
dan! Rent ut sagt tänker jag ofta att du 
måste välja. Du är präst eller också är 
du mamma eller pappa.

En dag då hon funderade intensivt 
på sin prästroll skrev hon brev till sin 
vän Neema, som hon delade rum med 
under åtta månader av teologistudier i 
Tanzania.

– Neema är masai, den första flickan 
från sin by som gick i skola. Hon blev 
präst och magister. Hon skrev till mig: 
”Marjaana, om dina drömmar är det som 
också Gud drömmer om, då kommer de 
att besannas. Och om Han behöver dig, 
kommer han att be dig.” Det svängde 
på hela mitt perspektiv. Gud ber mig!  

marJaana tOi-
viainenS familj 
har sina rötter i 
Karelen. – När 
de flydde till 
Finland var de fel, 
högljudda, blev 
utskällda och 
hatade. Jag skulle 
vilja säga till da-
gens flyktingar: 
Stå ut, det blir 
bättre!

MARJAANA TOIVIAINEN

FÖRSAMLINGSPASTOR I DEN FINSKA 
FÖRSAMLINGEN I BERGHÄLL, HEL-
SINGFORS.

HAR GRUNDAT NÄTVERKET REFU-
GEES WELCOME FINLAND, SOM 
INKVARTERAR ASYLSÖKANDE I 
HEMMEN.

HAR BOTT OCH STUDERAT BLAND 
ANNAT I KANADA, TANZANIA OCH I 
LUND I SVERIGE.

Jag behöver inte fundera på det själv.

Gåvans teologi
Hon blir arg och ledsen över att utmålas 
som heroisk för att hon till exempel haft 
romer boende hos sig.

– Jag gör det inte för att det är hero-
iskt, jag gör det för att jag inte orkar leva 
om jag inte känner gemenskap med an-
dra människor. Gästfrihet förändrar vår 
själ. Jag tänker att prästens uppgift i värl-
den är att skapa utrymmen för männ-
iskor att mötas.

Gästfriheten är inte heller någon dans 
på rosor.

– Du har rätt att vara arg, förbryllad 
och irriterad över att det inte kom små, 
rara syriska barn till Finland, utan snyg-
ga, friska irakiska män i stället. Det är 
okej. Men du har inte rätt att förneka de-

ras mänskliga rättigheter. Det här är ett 
budskap också till dem inom kyrkan som 
vill älska dessa trasiga människor hela. 
Inte är de trasiga! De är vuxna människor!

Hon talar om teologin bakom att ge 
en gåva.

– Människan behöver inte vara tack-
sam för en gåva hon inte bett om. Hon 
får själv bestämma vem hon är och vad 
hon behöver.

Ur själavårdsperspektiv vill hon säga: 
kan vi sluta prata om kriser nu?

– När statsministern talar i tv säger han 
att det inte finns pengar. Men det bud-
skap han borde förmedla är det här: Det 
är ingen fara. Allt ordnar sig. Det är in-
te svårt att säga så om man har ens lite 
hopp och tro i sitt liv. Gud har lovat att 
på slutet är allt bra. Om allt ännu inte är 
bra, då vet vi att vi inte nått slutet än.
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Så gjorde vi  
i Sverige
Tuulikki Koivunen Bylund, 
biskop emerita i Härnö-
sands stift, är huvudtala-
re vid ett seminarium i Lo-
jo nu på lördag med temat 
Låt kyrkan välsigna. Hon 
berättar om den process 
som ledde till att Svens-

ka kyrkan år 2009 beslöt 
att viga homosexuella par 
och om hur situationen i 
Sverige har utvecklats se-
dan dess.

Syftet med seminari-
et är att diskutera hur de 
som tillhör sexuella mi-
noriteter och deras un-
derstödjare ska gå vida-
re i kyrkan sedan reger-

ingen godkänt en ny jämlik 
äktenskapslag. Seminari-
et arrangeras av Gemen-
skapsrörelsen och Kom 
alla-gruppen i Lojo.

Efter seminariet hålls 
en regnbågsmässa i Sankt 
Lars kyrka i Lojo med pre-
dikan av Koivunen Bylund.

ÄKTENSKAP SEMINARIUM

Aito avioliitto-kampanjen (ungefär: Äk-
ta äktenskap) avslutades den här veckan. 
Vad är kampanjens mål?
– Vi har redan de 50 000 underskrifter 
som krävs för att frågan ska tas upp till 
behandling i riksdagen, och jag tror att 
vi kan samla rejält fler, upp till 100 000 
namn. Efter den 29 september väntar 
vi ännu på att få in listorna med un-
derskrifter från alla håll i Finland, sä-
ger Pasi Turunen som är informations-
ansvarig för föreningen Aito avioliitto.

Den nya könsneutrala äktenskapslagen tor-
de träda i kraft år 2017. Om ni inte längre 
kan påverka den, finns det annan lagstift-
ning ni siktar in er på?
– Äktenskapslagen är ännu inte avgjord, 
man ska inte ropa hej förrän man är över 
bäcken. Om vårt initiativ samlar en stor 
mängd röster måste riksdagen ta ställ-
ning till det. Vi anser att den föregåen-
de riksdagen beredde lagen bristfälligt 
ochatt förändringarna i äktenskapsla-
gen bör behandlas på nytt. Till exempel 
följderna för barnen utreddes inte till-
räckligt. Men vår utgångspunkt är att 
en könsneutral äktenskapslag måste 
fällas nu eller senare. Aito avioliitto-
föreningen har kommit för att stanna 
och vill i framtiden påverka beslut om 
bl.a. äktenskap, läroplanen, fortplant-
ningsteknologi, surrogatmoderskap och 
diskussioner om barnens rättigheter. 
Vi kräver också att ingen blir diskri-
minerad bara på grund av en traditio-
nell åsikt om äktenskapet som ett för-
bund mellan man och kvinna.

Hur skulle ni önska att kyrkan reagera-
de på lagen om könsneutralt äktenskap?
– Vi känner inte att det är vår uppgift att 
påverka kyrkans angelägenheter. Vårt 
medborgarinitiativ gäller lagstiftningen. 
Men om man får komma med önske-
mål så kan jag säga att det varit en stor 

”Kyrkan har varit tyst och  passiv”
KAMPANJ. Medborgarinitiativet för att 
bevara det traditionella äktenskapsbe-
greppet samlade in över 95 000 namn. 
Pasi Turunen är besviken över att kam-
panjen inte fått mer stöd från kyrkan. 

TEXT: SOFIA TORVALDS OCH CHRISTA MICKELSSON

besvikelse för många av våra frivilliga 
att kyrkan varit så tyst och passiv i den 
här frågan, ibland till och med motar-
betat oss. Ett medborgarinitiativ om 
att bevara äktenskapet är ju ändå helt 
i linje med kyrkans äktenskapsteologi. 
Många av kyrkans medlemmar skul-
le säkert önska sig att de biskopar som 
står för en traditionell äktenskapssyn 
skulle träda fram och försvara ett äk-
tenskap mellan man och kvinna. Var-
för har ingen av dem stött vårt initiativ 
i offentligheten?

Gallupundersökningar visar att en majo-
ritet av finländarna stöder den nya lagen. 
Era hemsidor visar att ni är rädda för att 
utsättas för diskriminering på grund av en 
traditionell äktenskapssyn. I vilka situatio-
ner är ni rädda för att bli diskriminerade?
– Om man ställer frågor om ”jämlik-
het” verkar en majoritet av finländarna 
understöda den nya lagen. Vem skul-
le vara emot jämlikhet? Men barn be-

höver både en mor och far och det här 
verkar finländarna förstå. Enligt en un-
dersökning som gjordes av TNS Gallup 
år 2014 anser 62 procent av finländarna 
att en familj med en man och en kvinna 
är det bästa alternativet för ett adoptiv-
barn. 46 procent anser att äktenskapet 
är ett förbund mellan man och kvinna, 
40 % motsatte sig och 14 % hade ingen 
åsikt i frågan. Det här stöder inte på-
ståendet att finländarna förbehållslöst 
skulle stöda den nya lagen.

– En könsneutral äktenskapslag är 
ett tydligt hot mot yttrandefriheten. 
Överallt där en motsvarande lagstift-
ning trätt i kraft har det visat sig vara 
så. Vi har flera exempel på diskrimine-
ring på vår hemsida. Jag känner männ-
iskor som inte öppet vågar säga att de 
tycker att äktenskapet är för man och 
kvinna, i rädsla för att arbetskamrater 
och vänner ska vända sig emot dem. 
Också våra frivilliga har blivit bespot-
tade och hotade då de samlat in namn.

i lördagS 
samlade Aito 
avioliitto-kam-
panjen in namn 
vid Narinken 
i Helsingfors. 
Rörelsen är 
en registrerad 
förening som inte 
har kopplingar till 
någon församling 
eller något religi-
öst samfund.  
Foto: Aito 
Avioliitto/pAsi 
turunen 

DETTA HAR HÄNT

Svensk biskop 
ser sina finnar
Mikael Mogren tackade, 
på ren finska, i sin predikan 
sverigefinländare för allt de 
har gjort för Västerås stift 
och för att de har kämpat 
med hjälp av Gud och finsk 
sisu. Nu får vi tillsammans 
skapa framtid, slutade bi-

skopen sin hälsning.
Mogren är nytillträdd bi-

skop i Västerås stift i Sveri-
ge. Stiftet har cirka 50 000 
medlemmar, som är födda 
eller minst en av föräldrar-
na är född i Finland. I dag 
hålls gudstjänster och an-
nan verksamhet på finska 
regelbundet på drygt 20 
orter i stiftet.

SVERIGEFINNAR VÄSTERÅS

Foto: ÅKe pAulsson

19.9.2013 
Tahdon2013- 

insamlingen avslutas 
med 166 851 

underskrifter för en 
ny äktenskapslag.

28.11.2014 
Riksdagen 
godkänner 

medborgar-
initiativet.

20.2.2015 
Presidenten 
stadfäster

lagen.
29.3.2015 

Aito Avioliitto 
startar namn-

insamling.

8.5.2015 
Kyrkomöte. 

Livlig debatt kring 
ombudsinitiativet 
om vilka följder en 
ny äktenskapslag 

får för kyrkan.
29.9.2015 

Aito Avioliitto 
avslutar med 
över 95 000 

namn.

3.11.2015 
Kyrkomöte Lagen om 

könsneutralt 
äktenskap 

träder i kraft 
mars 2017.

Allmänna 
utskottet

Ärkebiskopen har valt linje
Som svar på Turunens kritik mot kyr-
kans passivitet i frågan bad Kyrkpres-
sen Max-Olav Lassila, kyrkomöte-
sombud, om en kommentar. Lassila 
sitter i det utskott i Kyrkomötet som 
just nu behandlar frågan om hur kyr-
kan ska förhålla sig till den nya äkten-
skapslagen.

Inom Aito Avioliitto är en del besvikna över 
att kyrkan inte ställt sig bakom rörelsen. Vad 
tror du kyrkans tystnad beror på?
– Det är ganska många präster som stö-
der initiativet men som inte vill stiga 
fram. Kanske råder en viss rädsla för 
den allmänna opinionen. Det som sä-
kert också har en viss betydelse för bi-
skoparna är den linje som ärkebisko-
pen valt. Han stöder den nya äkten-
skapslagen även om den strider mot 
kyrkans officiella syn på äktenskapet, 
säger Lassila.
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Fem myror   
på arabiska
Den kristna satellitkana-
len Sat-7, som produce-
rar och sänder företrädel-
sevis i Mellanöstern, har 
också en skola i stil med 
Fem myror är fler än fy-
ra elefanter för arabiskta-
lande barn vars skolgång 

störts på grund av att de 
är på flykt. Kanalen sänder 
undervisning i matema-
tik, engelska och arabiska. 
Det finns också uppgifter 
till programmen.

Kanalen streamas på 
adressen sat7.org. Enligt ka-
nalen har också muslimer 
stort förtroende för särskilt 
barnkanalen SAT-7 KIDS.

Ny ledare för assyrisk kyrka
Gewargis Sliwa vigdes i söndags till ny patriark i Öst-
erns assyriska kyrka. Både valet som själva vigningen 
ägde rum i Erbil i norra Irak. I Finland finns för tillfället 
några hundra östassyrier. De flesta bor i Uleåborg.

– Gewargis Sliwa är känd för sin ödmjukhet och sitt 
tålamod, säger Fader Nilous Paulus, präst i den östas-
syriska Mar Tomaskyrkan i Sverige, till Assyriska riks-
förbundets webbtidning.

Fader Nilous har i många år besökt Uleåborg fyra 
gånger per år och hållit gudstjänst där.

”Varje försam-
ling har ett ansvar 
att visa kärlek och 
omsorg om sin näs-
ta. Det spelar ing-
en roll vilken religi-
on eller bekännelse 
människor har.”
Patrik Hellström, 
Pingstmissionen

MELLANÖSTERN PATRIARK CITAT LIVET SAT-7 BARNPROGRAM

”Kyrkan har varit tyst och  passiv”
NISCHADE. Den kristna 
förlagskartan i Sverige 
har förändrats. Tydlig 
profilering och starkare 
professionalisering är ett 
par kännetecken. Sam-
fundsgränserna har också 
luckrats upp.

TEXT OCH FOTO:  
MAY WIKSTRÖM

När ärkebiskop Antje Jack-
elén banar sig genom vim-
let på Bok & Bibliotek i Gö-
teborg är det knappt någon 
som höjer på ögonbrynen. 
Kyrkan och de kristna sam-
funden har en cementerad 
plats på mässan, inte minst 
på Se människan-scenen. 
Programmens styrka är att 
de attraherar en bred publik.

– Scenen är ett exempel 
på när kyrkan gör det som 
kyrkan ska göra, tycker Jo-
nas Eek, utgivningschef på 
Verbum.

Förlagets monter ligger 
granne med scenen och 
det stora i år är att emeri-
tusbiskop Martin Lönne-
bos Frälsarkrans fyller 20. 
Kransen har konceptua-

liserats allt tydligare hos 
förlaget, som tagit fram en 
rad titlar som är knutna till 
det ekumeniska pärlban-
det. Metoden att bygga nå-
got runt en bok gäller ock-
så andra titlar.

– Vi vill ge ett mervärde 
kring våra böcker med kon-
ferenser, säger Eek.

Målet för utgivningen 
koncentreras i tre ord: ar-
betsredskap, inspiration och 
fördjupning. Målgruppen är 
Svenska kyrkans försam-
lingar. Verbum satsar nu på 
digitala tjänster inom kon-
firmandundervisning och 
gudstjänstplanering.

– Det är ett arbete som vi 
tror bär sig på sikt, och att 
det är något man behöver ge 
sig in på för att kunna när det 
tar fart, säger utgivningshef 
Kristina Wänblom. 

Verbum är en del av Ber-
lingkoncernen, där även 
utbildnings- och fortbild-
ningsbolagen Gleerups och 
Gothia ingår.

– Att ha en stor koncern 
bakom sig ger vind i ryggen 
även om branschen har ut-
maningar. Kombinationen 
kyrka-skola-vård är inspi-
rerande, säger Jonas Eek.

Norsk-svenska muskler
Förlaget Libris har en bredd 
och allmäntillvändhet som 
går över kyrkotillhörighets-
gränserna. Ett stort dragplås-
ter är den omtyckta talaren 
Tomas Sjödin, en annan 
nisch är populärpsykologi 
och självhjälpsböcker. För-
lagets nya vd Jennie Sjöström 
steg in i uppdraget i augusti 
från flera år som journalist. 

– I det jobbet såg jag en 
trend till längtan efter mer 
fördjupning. Jag tror att Li-
bris har en unik röst som be-
hövs, säger hon.

Också Libris arbetar i en 
koncern, norskägda Men-
tor Medier. Förlagets vär-
degrund hör hemma i den 
svenska frikyrkligheten. 
Men även här är gränserna 
flytande.

– Vi vill göra böcker som 
gör att man blir bättre och 
som man mår bättre av, slår 
Sjöström fast.

Att ingå i en koncern kan 
enligt henne sporra profes-
sionaliteten positivt.

Kyrklig verktygsback
Vd Christer Brosché på Argu-
ment förlag driver ett företag 
som står på egen bog. För-
laget, som grundades 1994,  
fick snabbt ett starkt fäste 
bland församlingarna som 
materialproducent på ett sätt 
som tog de etablerade förla-
gen på säng.

I dag har förlaget nio an-
ställda och har nyligen flyt-
tat till nya lokaler.

– Vår nisch finns kvar, men 
fältet är bredare nu. Argu-
ment har utvidgat den mark-
naden och bidrog kanske till 
att just det behovet blev syn-
liggjort, säger Brosché.

Han och Kristina Reftel 
driver företaget sedan 2012 
i samma anda som grundar-
na lade:

– Pedagogiskt och till-
gängligt material som ska 
kunna tjäna som verktyg 
för församlingarna, bara att 
ta i och använda.

Kristna förläggare 
tror på framtiden 

argument Förlag är en framgångssaga som utmanade de etablerade kristna förlagen. Christer Brosché på Argument 
förlag är vd sedan fem år tillbaka.

Jag såg en trend 
till längtan efter 
mer fördjupning. 
Jennie Sjöström, ny vd  
på Libris

Raili Kerola
Kyrkomö-
tet behandlar 
som bäst ett 
initiativ om 
att kyrkan 
borde förbe-
reda sig för 

de förändringar den nya 
äktenskapslagen för med 
sig. Vad är på gång?

– Vi har diskuterat frågan ur 
så många synvinklar som 
möjligt. Vi har tittat på bi-
skopsmötets uttalande om 
kyrkans äktenskapsteologi 
från 2010, gått igenom kyr-
kans handböcker, gjort his-
toriska tillbakablickar och 
också sett på hur kyrkor i 
andra länder hanterat den 
här frågan. Det har funnits 
en stark vilja att ingående 
söka förståelse och diskus-
sionerna har förts i god an-
da, säger Raili Kerola, vice 
ordförande i allmänna ut-
skottet i Kyrkomötet, som 
behandlar initiativet. 

De personer som gjort in-
itiativet vill att kyrkan 

skrider till åtgärder för 
att sätta igång en pro-
cess där det utreds vilka 
följder en ny äktenskaps-
lag får för kyrkan. Kyrko-
mötet ska i november ta 
ställning till ert utlåtande. 
Kan du redan nu berätta 
något om vad utlåtandet 
kommer att innehålla?
– Vi kommer att jobba med 
utlåtandet ännu under kyr-
komötets första dag i no-
vember, då utskotten sam-
manträder. Först efter det 
blir vårt utlåtande klart. Ut-
skottets medlemmar har 
träffats två gånger i sep-
tember och kommit långt i 
diskussionen, men jag kan 
tyvärr inte säga något om 
innehållet ännu då vi kom-
mit överens om att diskus-
sionen varit konfidentiell.

Vad händer efter novem-
ber?
– Det är för tidigt att säga. 
Allt beror på hur kyrkomö-
tet tar emot vårt utlåtande. 
Det kan röstas ner eller gå 
vidare till exempelvis Kyr-
kostyrelsen.

 ¶ ChristA MiCKelsson

3 FRÅGOR TILL
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Regeringen 
backar inte
Regeringens ovilja att backa 
i frågan om nedskärningar-
na av biståndsanslaget mö-
ter kritik.

– Jag är besviken på att 
regeringen trots allt håller 
fast vid storleken och tid-
tabellen på nedskärning-

arna, säger Jouni Hem-
berg, verksamhetsledare 
på Kyrkans utlandshjälp.

Hemberg påpekar att 
man inte beaktat bi-
ståndsorganisationer-
nas förslag att successivt 
minska biståndet och där-
med gett dem en chans 
att på ett etiskt sätt kunna 
avsluta projekten.

I regeringens budgetför-
slag för 2016 skärs bistån-
det ner till motsvarande 
0,35 procent av bruttona-
tionalprodukten. Det sker 
samtidigt som Sverige och 
Norge ökar sina anslag. För 
biståndsorganisationerna 
innebär det en minskning 
på 49 miljoner euro, allt-
så 49 procent. För Kyrkans 

utlandshjälp innebär det 
att biståndet försvinner för 
en halv miljon människor.

– Man har gått in för att 
skära ner biståndet sam-
tidigt som flyktingström-
marna är på allas läppar. 
Det har en direkt inver-
kan på flyktingströmmarna 
till Europa. De kommer att 
öka, säger Hemberg.

STATSBUDGETEN MINSKAT BISTÅND

I början av senaste vecka inkvartera-
de församlingarna i Vasa ett tiotal flyk-
tingar per natt. Det handlar om flyk-
tingar som anländer till staden efter att 
registreringen vid polisstationen upp-
hört för dagen.

Efterhand avtog antalet ankomster. 
Mot slutet av veckan handlade det bara 
om enstaka flyktingar. Innan slussen i 
Torneå öppnade kom mellan tjugo och 
trettio flyktingar till Vasa varje kväll.

– Alla som kommer norrifrån bor-
de nu bli incheckade i Torneå. Men det 
kan ännu finnas löst folk. Flyktingar-
na har ingen skyldighet att rapportera 
för oss varifrån de kommer, säger Gi-
na Rivera som är ansvarar för invand-
rararbetet i Vasa kyrkliga samfällighet. 

Hon nämner att någon kan ha sovit 
över hos en kompis på vägen. Men alla 
vill heller inte ha plats på den förlägg-
ning som anvisats dem. Om de haft Va-
sa som mål för sin resa så vill de kan-
ske inte till Saarijärvi.

Natten till måndag förra veckan in-
kvarterade Sionförsamlingen i Vasa 
sexton personer och åtta natten där-
på. Natten till onsdagen, då de luther-
ska församlingarna dejourerade kom 
elva flyktingar. Natten till torsdag kom 
en flykting till Missionskyrkan.

– Flyktingarna har stärkt den eku-
meniska gemenskapen i Vasa.

Stadens församlingar har delat upp  
kvällarna. En församling har jour och 
ansvar medan en annan är redo att 
rycka in ifall det blir för mycket folk.

Församlingarna samarbetar med 
polisen som ringer jourtelefonen och 
meddelar om flyktingar som dyker upp 
vid polisstationen på kvällarna. För-
ra veckan mötte anställda och frivilli-

Kyrkor 
sluter 
upp kring 
natthjälp

de FleSta 
flyktingar som 
kommer till Vasa 
reser med tåg. 

en madraSS, en dusch, mat och mänsklig värme gläder flyktingarna efter en 
lång resa. 

Vi har våra kors 
och står öppet 
för vem vi är. 
Gina Rivera 

ga från församlingarna kvällstågen till 
Vasa med en välkommen-skylt.

– Nu fortsätter vi ha jour men vi kom-
mer inte längre att möta kvällstågen, 
säger Rivera.

Övernattningen som den kyrkli-
ga samfälligheten i Vasa ordnar för-
bereddes redan under dagen. På ons-
dagskvällen då Kyrkpressen följde ar-
betet var matbordet dukat med bland 
annat varma smörgåsar, en linsgryta, 
mockarutor och frukter. Rivera är först 
på plats och en efter en droppar de fri-
villiga in. En av dem är Stefanos Kha-
lifa som kom till Vasa för elva år sedan 
från Sudan. Hans kunskaper i arabiska 
är till en stor hjälp resten av kvällen.

– Vi har så många frivilliga att vi in-
te kan ta emot alla. Vi vill ju inte att det 
ska vara trettio frivilliga som tar emot 
fyra flyktingar, säger Rivera.

De flesta är från Irak
Klockan är halv åtta när polisen ring-
er. Fyra flyktingar är på väg med tåget 
till Vasa. Konduktören har ringt och 
förvarnat polisen om deras ankomst. 

Två grupper män väntar vid statio-

nen. En av grupperna är den vi söker. 
En tidigare anländ irakisk flykting som 
talar engelska håller dem sällskap. Han 
möter tågen ibland för att hjälpa sina 
landsmän. På tågstationen möter vi 
också en finländsk kvinna som på eget 
initiativ hjälper flyktingarna till rätta. 

FLYKTINGAR. De första nätterna efter att 
flyktingslussen i Torneå öppnade fortsatte det 
att komma flyktingar till Vasa. Församlingarna 
i staden är beredda att ha jour på kvällarna 
så länge polisen och mottagningscentralen 
önskar det.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Hon kallar sig deras mommo. Vi tar de 
nyanlända till inkvarteringen.

Männen berättar att de kommer från 
Bagdad och att de har rest i 23 dagar för 
att nå Finland. De kommer via Hapar-
anda och Torneå. Varför de inte kommit 
via flyktingslussen klarnar inte.

för sitt arbete att stöda svensk högskoleverksamhet i
Österbotten. Hjälp vid uppgörande av testamenten 
och donationsbrev. 
Tag kontakt med VD Katarina Heikius,
tel. 0500-167 063 Vasaesplanaden 16, Vasa

Högskolestiftelsen i Österbotten mottar

DONATIONER OCH TESTAMENTEN
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PÅ TVÄREN SOFIA TORVALDS

Härifrån bildningsbubblan
– Se på alla här! säger han, 
och jag ser på dem. De ser 
alla ut ungefär som jag: 

kvinnor och 
män i medel-
åldern, såna 
som väljer klä-
der och hårfri-
syr så att man 
genast vet att 

de är bildade människor.
Jag är utsvulten och ut-

mattad efter mina uppdrag 
på bokmässan i Göteborg. 
Jag orkar inte prata med 
någon, men när jag står där 
och tvekar med min ostfral-
la pekar mannen som sitter 
intill mig på stolen mittemot 
och säger att den är ledig.

Det visar sig att han ar-
betar för avdelningen för 
våldsbejakande extremism 
på Göteborgs stad. (De ar-
betar givetvis mot våldsbe-
jakande extremism.) Vi ta-
lar om att vara i minoritet, 
om känslan av utanförskap 
som förenar andra genera-
tionens invandrare, såda-

na som han själv. Om att bli 
stämplad för sitt namn, för 
sitt utseende.

Och sedan plötsligt: – Se 
på alla här, säger han. Det 
är för dyrt för dem som bor 
i förorterna. Det är för dyrt 
att gå på bokmässa. För en 
vuxen kostar en entrébiljett 
180 kronor per dag.

– Vet du hur mycket mat 
man får för den pengen?

På eftermiddagens se-
minarium med författaren 
Ann Heberlein och biskop 
emeritus Caroline Krook ser 
jag ut över det välvårdade 
människohavet. Här är al-
la snygga. Här doftar alla så 
rent. På scenen talar de om 

klass: Heberlein har gjort en 
klassresa uppåt och Krook 
är överklass. Heberlein är 
snygg och sexig i vinrött, 
Krook stram och villkors-
lös i svart.

Bubbla, tänker jag. Det 
här kan jag. Kommer jag 
någonsin ut?

Och värre: vill jag?

VÅGA FRÅGA

Problem måste vädras
Jag är medlem i en av församling-
ens hemgrupper men tyvärr drar 
jag inte jämt med alla medlemmar 
i gruppen. Hur ska jag stå ut med 
denna enskilda person som jag 
tycker förstör stämningen under 
träffarna? Gemenskapen är väldigt 
viktig för mig.

medveten Om att det skulle vara bra att 
veta mer om vad ”församlingens hem-
grupper” i praktiken betyder, vill jag än-
då lämna några synpunkter på det inte 
helt ovanliga problem som berörs i frå-
gan. I smågrupper, celler, hemgrupper 
eller vad man föredrar att kalla dem är 

ju antalet medlemmar rätt begränsat. Ju mindre gruppen 
är, desto viktigare blir personkemin. Det är ofta så att man 
lättare kommer överens med vissa människor än med an-
dra. Varför det är så är inte helt lätt att sätta fingret på. I för-
samlingsgrupper kan det bero på allt från olika syn på teo-
logiska spörsmål till uppfattningen om verksamhetsformer 
i församlingen som spelar in. I samtalsgrupper kan man re-
agera på en del personers mångordighet och andras fåor-
dighet. I bibelstudiegrupper kan det handla om menings-
skiljaktigheter i tolkningen av texterna. Och i bönegrupper 
kan det vara fråga om hur personlig man får eller bör vara.

uppStår det irritatiOn i en grupp mår gruppen inte bra. I de 
fallen blir ingen hjälpt av att man försöker ”tiga och lida”. 
Hur svårt det än kan förefalla bör man nog försöka reda ut 
orsakerna till problemen. Lyckas man med det har man 
sannolikt stärkt gruppgemenskapen rejält.

Det finns ju tämligen klara anvisningar i Bibeln (Matt. 
18) om hur man går till väga när man kommit på kant med 
varandra. När det, som i frågeställarens fall, handlar om re-
lationen till en person får vi rådet att söka upp den andra 
och prata igenom problemet. I Bibeln konstateras att ”om 
han lyssnar har du vunnit tillbaka din broder” (textsam-
manhanget handlar om att någon gjort dig en orätt, men 
resonemanget och råden kan väl tillämpas i ett samman-
hang som det nu aktuella). Om det sedan är nödvändigt 
kan man naturligtvis i hela gruppen tala om hur man vill 
ha det med samspelet.

när det blir brydsamt i gruppen får vi alltså rådet att sam-
tala med varandra. Jag använder medvetet just ordet ”sam-
tala”. Alternativet skulle vara diskutera, men vår diskus-
sionskultur tenderar ofta att bli ett ordkrig där man till varje 
pris ska ha en vinnare och en förlorare. I samtalet ger man 
sig tid att lyssna på varandra och med respekt för varan-
dras argument söka en gemensam lösning på problemet.

Man behöver alltså inte försöka ”stå ut med någon” i grup-
pen. En välfungerande grupp tål att man tar upp också svåra 
saker och löser dem. En grupp som har den ambitionen blir 
en verklig oas med inkluderande och helande gemenskap!

 ¶ jAn-eriK nYMAn
är prost och 
pensionerad 
kyrkoherde 
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. 

välkOmmen till Vasa. Stefanos Khalifa och Gina Rivera 
tar emot de nyanlända. 

HOppaS på en framtid i Finland. 

– Det är bara irakier som kommer 
till Finland, säger en av männen. Syri-
erna stannar i Tyskland eller i Sverige.

Den erfarenheten har också Rivera. 
Även om inte alla berättar varifrån de 
kommer gissar hon att nittionio pro-
cent är irakier.

– Jag får ibland frågan om det finns 
kristna bland flyktingarna. Jag svarar 
att det sannolikt gör det, men det är en 
fråga som vi inte ställer. De som flyr och 
ska resa tillsammans med andra till ett 
land de inte vet om de får stanna i vill 
kanske inte bekänna färg. Vi har våra 
kors och står öppet för vem vi är. Men 
det är inte ofta jag säger något om det. 
Ibland kan jag säga att jag som kristen 
tänker så här.

Via duschen till matbordet
De nyanlända får var sin madrass, en 
handduk och blir visade till duschen.

– De har rest länge och vanligtvis 
är duscha det första de vill göra, sä-
ger Rivera. 

Många flyktingar har inga andra klä-
der med sig än kläderna på kroppen. 
I lägenheten finns ett litet lager med 

underkläder, strumpor, tandborstar, 
tandkräm  och yllesockor.

– De har rest i många dagar i sam-
ma strumpor och underkläder. De vill 
gärna ha nya. Vi vill egentligen inte ha 
kläddonationer, men någon har häm-
tat lite ändå. Röda korset tog emot do-
nationer och på tre timmar blev deras 
lager överfulla.

Efter duschen smakar maten bra. 
Men några stora mängder går vanligt-
vis inte åt. Helst vill de bara dricka te. 
Trots språkförbistringen går det inte 
att ta miste på deras tacksamhet över 
mottagandet.

En halv timme senare ringer telefo-
nen igen. En grupp på sju irakier står 
utanför polisstationen. Gruppen består 
av två män, tre kvinnor och två barn  
En av kvinnorna är gravid. 

Det äldre barnet kan lite engelska.
– Jag har lärt mig engelska i skolan 

och på datorn, säger han. Det är en 
månad sedan vi lämnade Irak och vi 
kommer nu senast från Helsingfors.

Det kan vara en utmaning för de 
frivilliga att kommunicera med flyk-
tingarna.

– Många flyktingar har en smartte-
lefon som är utrustad med både över-
sättningsappar och navigator, säger 
Rivera. Jag satt en natt och kommu-
nicerade med en man via hans över-
sättningsapp. De behöver sina smart-
telefoner för de har tvingats navige-
ra sig fram på egen hand, ofta längs 
med svåra alternativa rutter då grän-
serna stängts.

– Att de kommer tar inget av oss. 
Tvärtom, de medför nya jobb. Det be-
hövs mera lärare och hälsovårdsper-
sonal. Och för sina pengar köper de 
varor i våra butiker.

Församlingarna står endast för in-
kvarteringen den första natten. Åt-
minstone två församlingsanställda är 
på plats i lägenheten hela natten.

– Klockan sex börjar vi tända lam-
porna och plocka fram morgonmål. 
När polisens registrering öppnar 
klockan åtta tar vi flyktingarna dit. 
Därifrån visas de vidare till en flyk-
tingförläggning. Där blir de samman-
fösta och får dela rum. Ingen frågar 
heller om de är shia-eller sunnimus-
limer och de kan därför dela rum.
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Typ 
buddhist 
kanske?
TEXT: CHRISTA MICKELSSON

Telefonen och e-posten går het hos Da-
vid Thurfjell. Än är det religionskritis-
ka sekulärhumanister som tar kontakt, 
än är det människor som jobbar i kyr-
kan. ”Kan du komma till oss och före-
läsa om din nya bok?”

Thurfjell är den svenska religions-
historikern som i somras gav ut boken 
Det gudlösa folket: de postkristna svensk-
arna och religionen.

– Boken har väckt intresse bland både 
övertygade ateister och hängivet krist-
na. Det är för att den handlar om en 
grupp som befinner sig mellan de här 
två positionerna. Det är som ett slags 
kamp om själarna – både kyrkan och 
sekulära humanister kan göra anspråk 
på att ”det här är vår grupp”.

Det gudlösa folket handlar alltså om 
den stora grupp svenskar som firar jul 
och påsk, tycker att söndagen är den 
lugnaste dagen i veckan, döper sina 
barn till Lukas och Anna, gifter sig och 
blir begravda i kyrkan och till och med 
kanske ber till Jesus någon gång då och 

då. Men som aldrig skulle få för sig att 
kalla sig själv för kristna.

Thurfjell har gjort hundra djupin-
tervjuer med slumpmässigt utvalda 
svenskar och det är dessa intervjuer 
han utgått från när han skrivit boken. 
Men som den religionshistoriker han 
är riktar han först blicken bakåt i ett 
försök att beskriva varför situationen 
ser ut som den gör.

– Det finns mycket som talar för att 
den utbredda bilden av det svenska 
samhället som avkristnat och sekula-
riserat är betydligt överdriven.

Att förstå ordet kristen
Hur förstås kristendomen i dag? Thurf-
jell gör ett försök att förklara att många, 
kanske de flesta, uppfattar kristendo-
men som teistiska dogmer, riter, en 
morallära och organiserad gruppsam-
varo i kyrkan. De som inte aktivt deltar 
i samvaron, utför riterna eller försant-
håller trossatserna har svårt att kall-
la sig för kristna.

– Men tidigare i vår historia för-
stods kristendom som mycket mer än 
en samling ceremonier och dogmatis-

ka försanthållanden.
– Förståelsen av vad ordet kristen be-

tyder har i vårt sätt att tänka och kate-
gorisera förskjutits från att ha varit brett 
och inkluderande till att bli snävt och 
exkluderande, menar Thurfjell.

Och vad beror det på? För att göra 
en lång historia kort kunde man sä-
ga att det har att göra med den svens-
ka kristenhetens inre spänningar och 
dess möte med moderniteten och den 
framväxande vänsterrörelsen under 
1900-talet.

– Angripen av väckelsekristendo-
men och dess snäva kristendomsför-
ståelse å ena sidan, och av sekulära de-
battörer med liten känslighet för inom-
kristna variationer å den andra, samt 
internt djupt kluven i fråga om kyrko-
syn, förmådde inte statskyrkan upp-
rätthålla ett inklusivt kristendomsbe-
grepp i de breda folklagren. Paradox-
alt nog har väckelsekristendomen och 
vänstersekularismen gjort gemensam 
sak i denna utveckling. 

Så lanserades och upprätthölls den 
förståelse om kristendomen som en 
identitet förbehållen de innerligt en-

gagerade som tror på vissa saker.
– I den här debatten har Svenska kyr-

kans upplysningsteologer och folkkyr-
koivrare inte lyckats göra sina röster 
hörda. Det har uppstått ett språkligt va-
kuum. 70 procent av svenskarna har 
inget ord att sätta på sig själva. Vad är 
det de är om de inte är sekulära hu-
manister eller ateister men inte heller 
kristna? De jag talat med säger: ”Jag är 
ateist, men å andra sidan tror jag ...” El-
ler: ”Jag tror på något, men är inte kris-
ten.” De famlar efter språkliga uttryck. 

I den vevan har buddhismen blivit 
ett ord de kan ta till.

– Många säger: ”Tja, jag är inte reli-
giös men jag tycker om att vara i na-
turen. Jag tror på något, jag är nog lite 
mer buddhist.”

– Den personen vet inget om budd-
histisk historia eller lära. Men buddhist 
är ett ord som känns som att det passar.

Skev självbild
David Thurfjell försöker visa hur kris-
tendomen trots det här finns kvar kul-
turellt på område efter område.

– Det är inte min sak att få folk att sä-

david tHurFJell 
uppfattar subtila 
aspekter av luth-
ersk kristendom 
som lever kvar 
i det svenska 
samhället.
Foto: MiChAel M. 
johAnsson

POSTKRISTET. Vad ska de ungefär 70 procent av 
svenskarna som varken identifierar sig som ateister 
eller kristna kalla sig?
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ga att de är kristna. Däremot kan jag se 
ett problem i att man känner igen reli-
gion hos andra men inte hos sig själv. 

Muslimer som bär sjal och firar mus-
limska högtider, ger sina barn mus-
limska namn och äter halalkött känns 
lätt igen som ett uttryck för religion. 

– Men när vi själva firar kristna hög-
tider, döper våra barn och gifter oss, då 
uppfattar vi inte att det är samma sak. 
Den skeva självbilden skapar gränser 
mot andra grupper av människor, och 
det kan vara problematiskt.

Även om Thurfjell säger att bilden av 
att svenskarnas religiositet inte föränd-
rats så radikalt under det senaste seklet 
som många vill låta förstå (1910 gick 5 
procent av befolkningen i kyrkan, jäm-
fört med 2 procent i dag) så talar han 
ändå i termer av kristet och postkristet.

– Jag har upplevt övergången från 
kristet till postkristet i mitt eget liv. När 
jag var liten gick vi i kyrkan ibland, bad 
bordsbön. Men så slutade vi med det. 
Vi läste julevangeliet på julen, men in-
te heller det gör vi längre. 

Både hans farfar och morfar var pas-
torer inom EFS, en stor inomkyrklig 

väckelserörelse i Sverige.
– Min farfar var missionär i Indien. 

Han åkte ut med ansatsen att ”här kom-
mer vi ödmjuka tjänare och ska rädda 
de här människorna”.

Thurfjell försöker sätta fingret på de 
subtila aspekter av luthersk kristen-
dom som lever kvar. Han tar sin farfars 
inställning som ett exempel.

– I vår lutherska kultur finns ett slags 
arv av kombinationen av utvaldhet och 
ödmjukhet. Det är ett slags ödmjuk-
hetsideal som kombineras med vetska-
pen om att man tillhör den frälsta ska-
ran. Om man ser på svensk medelklass 
i dag så är ju det här något som lever 
kvar. Man är självklart för mångkultur-
alism, tycker att det är fint med religi-
onsmöten men har samtidigt en käns-
la av att det är vår typ av samhällslös-
ning som är bäst i världen. Man är öp-
pen för alla men vet samtidigt bäst själv.

Finns det något som tyder på att svensk-
arna kommer att vakna upp ur den kollek-
tiva minnesförlust du beskriver?
–  Dels tror jag att medvetenheten om 
det lutherska arvet kommer att bli min-

”Det är inte mitt 
ärende att få 
folk att säga att 
de är kristna. 
Däremot kan jag 
se ett problem i 
att man känner 
igen religion hos 
andra men inte 
hos sig själv.”
David Thurfjell

dre och mindre. Historiemedvetenhet 
är inget tungt ämne just nu. Men samti-
digt tror jag att det kommer att bli van-
ligare att man börjar identifiera sig som 
kulturellt kristen, som en följd av när-
varon av andra religioner.

– Men jag tror också att det stora in-
tresset för min bok är ett uttryck för att 
det ligger i tiden att tänka på de här sa-
kerna. Vi forskare vill ju gärna tro att 
vi är självständiga oberoende obser-
vatörer. Men det är vi inte, så fungerar 
det inte med filosofi och tanke. Det är 
som mode. Man känner för att köpa en 
viss sorts jacka, och efter en stund mär-
ker man att alla har samma slags jacka.

Ett kapitel i boken bär titeln Varför känns 
det lite pinsamt att vara kristen? Du skri-
ver att mera radikala religiösa avvikelser 
inte är lika pinsamma. Varför det?
–  Pinsamt blir det när man gör en min-
dre avvikelse mot sin egen grupps socia-
la koder. Också de kristna mainstream-
svenskarna identifierar sig med en se-
kulär kultur. Det är de små avvikelserna 
som känns pinsamma. Om man är ita-
liensk katolik, då är det en annan sak. 

Det pinsamma kommer av att man är 
så nära det sekulära.

Tillbaka till början, hur ser du på sekulärhu-
manisternas och Svenska kyrkans ”kamp” 
om de postkristna svenskarna?
– Humanistiska föreningen är en li-
ten grupp med 4 000 medlemmar. 
Jag tror att det finns en marknad för 
en mjukare humanistisk religion som 
inte polariserar mot kyrka och tro 
hela tiden.

– Sedan är det ett faktum att sekulär-
humanisterna känner frustration över 
Svenska kyrkans vaghet. De kan in-
te greppa den kulturbetonade framto-
ningen med inslag av mystik.

Thurfjell säger att Svenska kyrkan i 
sin tur inte nog lyft fram de teologis-
ka argumenten för den öppna kultur-
inriktade hållningen.

– Det finns olika lutherska argument 
för den: Tron är inte en gärning; man 
behöver inte tro så starkt för att få del 
av nåden; alla är välkomna. Svenska 
kyrkan har en teologisk bas för det de 
gör och de kunde bli bättre på att ut-
trycka den.
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Krock i klassrummet
TEXT:  
MICHAELA ROSENBACK

– Varför måste jag ha religi-
on, jag tror inte ens på Gud?

Många är de utmaningar 
och frågor som lärarna får 
möta och bemöta efter bästa 
förmåga. Och få är de ämnen 
inom skolvärden som väck-
er lika stor debatt som religi-
onsundervisningen. Kanske 
är det för att religionen kom-
mer nära, är personlig på ett 
annat sätt än biologi eller fy-
sik. Att ifrågasätta Pythago-
ras sats känns långsökt. Att 
ifrågasätta Gud är betydligt 
lättare.

– Ungdomar tror ofta att 
det finns ett motsatsförhål-
lande mellan tro och veten-
skap. Det är så fast inrotat i 
vårt samhälle att man måste 
välja det ena eller det andra, 
säger Stefan Forsén, kyrko-
herde i Matteus församling 
i Helsingfors. 

RELIGIONSPEDAGOGIK. Förhållandet mellan 
vetenskap och tro är ett ämne som dryftats 
i hundratals år. I dag läser eleverna om både 
skapelsen och evolutionsteorin. Men måste 
de stå i konflikt med varandra, eller kan man 
tro på både Gud och Big Bang?

Men är det verkligen så? 
Måste man välja mellan ve-
tenskap och religion, i livet 
överlag och i sin undervis-
ning i synnerhet? 

Mårten Björkgren är aka-
demilektor i religionsun-
dervisningens didaktik vid 
Åbo Akademi och undervi-
sar blivande lärare i just den 
här typen av frågor.

– Som lärare måste man 
fundera på med vilket syfte 
man undervisar läroämnet 
religion i skolan, det vill säga 
vad är målet med att till ex-
empel bekanta sig med bi-
belberättelser. Om man tror 
att det är för att fostra go-
da kristna har man missför-
stått hela saken. Det hand-
lar om att lära sig om religi-
on, förstå förhållandet mel-
lan religion och kultur och 
få en insikt i traditioner, sä-
ger Björkgren.

En annan viktig del av un-
dervisningen som Björk-
gren lyfter fram är att lära 

sig av religion. 
– Vad kan den här berät-

telsen säga oss i dag om vi 
läser den ur vår kontext och 
med vår samhällssyn? I sko-
lan ska eleven få byggste-
nar som hjälper honom el-
ler henne att fundera kring 
sig själv och sin förståelse av 
världen. Hur vill jag tro, tän-
ka och leva?

Religionen svarar  
på varför
Religionstimmarna handlar 
alltså inte om evangelisation 
utan om diskussion och öv-
ning i tanken att andra kan 
tro annorlunda än jag. 

– Det är viktigt att fundera 
på hur man kan och ska för-
hålla sig till att det som an-
dra uppfattar som livsavgö-
rande inte alls känns vik-
tigt för mig, säger Mårten 
Björkgren. Hur vi väljer att 
undervisa i religion bidrar, 
eller bidrar inte, till att ska-
pa en miljö där den enskil-

da människan, olika åsikter 
och traditioner respekteras

Agneta Lundmark, som 
undervisar religion i Bot-
by grundskola årskurserna 
6–9, är inne på samma linje. 

– Som lärare i religion 
är det inte mitt mål att få 
eleverna att tro på ett visst 
sätt. Mitt mål är i stället att 
de tar till sig faktakunskap 
som hjälper dem att reflek-
tera över olika fenomen och 
frågor. På så sätt kan de ut-
veckla sitt eget tänkande och 
eventuellt sin tro. En viktig 
del av religionsundervis-
ningen är också att lära sig 
att bemöta andras tro och 
åsikter.

Men hur många argumen-
ten än må vara för att reli-
gionsundervisningen är en 

övning i empatiskt liv kom-
mer man inte ifrån det fak-
tum att vetenskapen och 
tron ibland kan ge upphov 
till en krock i klassrummet.

Sällan blir den så konkret 
som när eleven kommer från 
biologitimmen, där Big Bang 
och evolutionsteorin just be-
handlats, bara för att slå sig 
ner i ett annat klassrum där 
religionsläraren berättar om 
skapelsen. 

– Det händer ofta att elev-
erna tar upp Big Bang. De 
undrar vad jag tror, vilket 
jag inte brukar svara på ef-
tersom det inte är relevant, 
säger Agneta Lundmark. 

Hon fortsätter: 
– Tillsammans reflekte-

rar vi i stället över Big Bang 
och Bibelns, eller någon an-

nan religions, skapelsebe-
rättelse. Jag brukar be elev-
erna försöka förklara Big 
Bang för någon som inte är 
bekant med vetenskapliga 
termer och som kanske in-
te gått i skola. Hur förklarar 
man Big Bang då? De mär-
ker hur svårt det är och se-
dan diskuterar vi att man 
kanske måste förklara på 
ett annat sätt. Slutsatsen blir 
att Bibelns skapelseberättel-
se är ett annat sätt att för-
klara. Man kan alltså tro på 
både den vetenskapliga teo-
rin och på Bibelns berättelse. 
Den kritiska frågan blir inte 
hur det gick till, utan snara-
re vem eller vad som orsakat 
skapelsen och varför.

Hur eleverna reagerar och 
spinner vidare på en sådan 
tanke är förstås olika. 

– För en del är det viktigt 
att stå fast vid Big Bang, an-
dra kan förstå att man kan 
tro på båda och en del tyck-
er inte att frågan är så rele-

” En viktig del av religionsundervisningen är 
också att lära sig att bemöta andras tro och 
åsikter.”
Agneta Lundmark
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– Bekväm service.

E n kund, som 
omfattas av 
dosdispense-

ringsservicen, får sina 
läkemedel förpackade i dos-
påsar för två veckors bruk per 
gång. Servicen omfattar också en kon-
troll av helhetsmedicineringen gjord av 
apoteket. Där utreder man ifall kunden 
eventuellt har onödiga mediciner eller 
dubbelmedicinering samt kontrollerar 
att de läkemedel som är i användning 
kan användas samtidigt. 

En lätt och trygg  
dosdispensering av mediciner,  

hjälper i vardagen

I den maskinella 
dosdispenseringen be-

talar kunden endast för 
de läkemedel som expedie-

rats till honom / henne – inte 
som vanligt för hela läkemedels-

förpackningar. På detta sätt uppstår 
en inbesparing men också en minsk-
ning av läkemedelsavfall: det samlas 
inte hemma längre onödiga läkemedel.

Fråga på ditt närapotek om 
dosdispensering eller logga in på  
www.pharmaservice.fi

www.pharmaservice.fi

TRYGGHET +

INBESPARINGAR 

 
 

 

 
 

 
 

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller 
  Tunaberg serviceboende 

samt Tunaro vårdhem i Esbo. 
Vi erbjuder vård på svenska.

 Kontakta oss om lediga servicebostäder.
Pia Hannuksela, tel 050 346 1207

Vid donationer och testamenten,
vänligen kontakta Ken Thilman, tel 040 556 8312

Ledig lägenhet i serviceboendet Fridhäll
på Blomsterfonden i Kottby i Helsingfors
Serviceboendet Fridhäll erbjuder boende inklusive helinackordering, till personer 
med en funktionsförmåga och ett hälsotillstånd som ger förutsättningar att klara
sig med det tillfälliga stöd och den handledning som står till förfogande då perso-
nalen på enheten under dag och kväll består av en person.  I helinackorderingen 
ingår måltider, allmän omsorg, städning en gång i veckan, byktjänst, sjukskötarens 
tjänster, socialrådgivning, alarmklocka och programverksamhet. I avgiften ingår 
dessutom kostnaderna för värme, el och vatten. 

Nattetid � nns alarmsystem för hjälp vid akuta situationer.

Vill du veta mer: Monica Ståhls-Hindsberg, tfn 09 77712 213, 044 333 1628, 
monica.stahls-hindsberg@folkhalsan.�  

Välkommen till Brummerska 
hemmet i västra Baggböle

Hemmet erbjuder tryggt boende för dig som funderat på en boendeform där 
man inte behöver bekymra sig för matlagning, städning och tvätt. Hemmet 
erbjuder omsorg dygnet runt och program.

Serviceboendet Stjärnan erbjuder 22 bostäder med plats för totalt 
24 personer och i hemmets gruppboende Björken vårdas de som lider 
av minnessjukdom.

Vill du veta mera? Pia Ahl, tfn 040 74 94 194, e-post pia.ahl@folkhalsan.�  

Gemenskapsboende i Seniora i Ekenäs
På vårt gemenskapsboende kan du bo om din funktionsförmåga och ditt hälso-
tillstånd är sådant att du kan klara dig med på förhand överenskomna tjänster
dagtid.

Du bor i ett eget, trivsamt rum med badrum och toalett och helinackordering. 
I det ingår bland annat samtliga måltider, städning, tvätt av kläder och trygg-
hetsalarm.

Beträ� ande övrig service, omsorg och tillsyn kan du välja ett alternativ som 
motsvarar dina önskemål.

Mer info: Susanne Lindgren  044 788 6041, susanne.lindgren@folkhalsan.� 

Bo hemma – på Folkhälsan 

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

050-555 3616
0400-470 709

Foto: FreeiMAGes oCh 
WiKiMeDiA CoMMons

vant, säger Lundmark.
För henne är det viktigt att 

eleverna vågar vara aktiva 
och ställa också svåra frågor.

– Jag uppmanar eleverna 
att ifrågasätta och kritisera. 
På så sätt får vi djupare dis-
kussioner och det blir inte 
bara faktaöverföring.

Mårten Björkgren fram-
håller också att det är av stor 
vikt att ta elevernas frågor 
på allvar och öppna upp för 
ett resonemang när svaren 
inte är definitiva.

–I arbetet med kritiska 
frågor är det viktigt att låta 
eleven tänka och formule-
ra sig fritt, och som lärare är 
det viktigt att stödja en kon-
struktiv diskussion.

För läraren måste inte ha 
svar på allt. Inte heller om 
man måste välja mellan tro 
och vetenskap. Det vikti-
gaste är att bjuda in till ett 
samtal där det är okej att 
tycka olika. Både i klass-
rummet och utanför.
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Vikingarnas präst
BOK

Ansgar

Författare: Ivar Lundberg
Förlag: Libris

Munken Ansgar (801-865), 
som förde evangeliet till 
Norden, är huvudperso-
nen i Ivar Lundgrens roman. 
Ansgar upplevde att han bar 

evangeliet till världens än-
de, till staden Birka i Svear-
nas rike. Han var en pion-
jär, Sverige anses bli krist-
nat först på 1100-talet.

Romanen bygger på lev-
nadsbeskrivningen Vita An-
skarii av Anskars medarbe-
tare och efterträdare Rim-
bert samt på historiska fak-
ta och fynd om Ansgar och 
kyrkans arbete i Europa och 
i Norden.

Det är en underhållande 
och intressant historia om 
den tidiga missionen bland 
vikingarna. Det är inte om-
sorgen om deras själar som 
är den främsta orsaken till 
att frankernas kejsare Lud-
vig sänder den unge mun-
ken Ansgar till Danmark och 
senare Sverige. Han vill sät-
ta stopp för vikingarnas at-
tacker i Europa genom att 
omvända dem till kris-
ten tro. Men Ansgar tar sitt 
uppdrag på fullaste allvar. 
Han lyckas etablera bräck-

liga församlingar innan han 
återvänder för att bli biskop 
i Hamburg. Han bär viking-
arna i sitt hjärta under res-
ten av sitt liv.

Gällande romaner som 
bygger på historiska fak-
ta lämnas läsaren alltid med 
samma problem, nämligen 
att försöka få grepp om vad 
som är fakta och vad som 
är fiktion. Några frågeteck-
en som samlats under läs-
ningen får ett svar i en klar-
görande efterskrift: Ja, Ans-
gar gjorde några tillägg i på-

vebrevet, men nej, mötet 
med runristaren finns inte 
verifierat.

Alla frågetecken får än-
då inte svar. Även om ro-
manen är trovärdig utifrån 
vårt sätt att se på mission 
så döljer sig min främsta 
fråga just där. Är det så här 
vi föreställer oss den tidi-
ga missionen i Norden el-
ler gick det faktiskt till så 
här? Kopplingarna till mo-
dern mission i länder som 
är fientligt sinnade till kris-
ten tro och till Apostlagär-

ningarna är slående lika. 
Att vikingarna mötte mis-
sionärerna med svärd och 
hotade med halshuggning 
för onekligen tankarna till 
hur Isis möter de kristna i 
dagens Syrien och Irak. El-
ler kanske är det bara så 
enkelt att historien uppre-
par sig.

Ansgar är en lättläst och 
läsvärd roman om en även-
tyrslysten man som är tro-
gen sin kallelse.

 ¶ johAn sAnDberG

Funderingar 
kring livet
Malin Stehns nya bok 
väcker tankar och funde-
ringar kring  
livet och vad 
som egentli-
gen betyder 
mest i vår 
vardag.  
Boken  
handlar om  
Fanny som 
just gått ut 
sexan och ska börja 
i högstadiet. När man 
börjar högstadiet måste 
man läsa ungdomsböck-
er, ha en mogen klädstil 
och uppföra sig ordent-
ligt tycker hon. Därför 
har hon skrivit en lista på 
tio saker hon måste kla-
ra av innan sommarens 
slut. Dagar blir till veck-
or och så småningom 
prickar Fanny av punkt 
efter punkt medan hon 
och bästa vännen Leia 
spenderar en sommar 
full med killtrubbel och 
äventyr. Då och då stan-
nar Fanny upp i allt ståhej 
och funderar på livet. Vad 
är egentligen meningen 
med livet?Och kommer 
man till himlen efter dö-
den? Fanny och Leia 
diskuterar dessa och 
liknande frågor och kom-
mer tillsammans fram till 
några riktigt bra svar. 

Den här boken får verk-
ligen en att fundera kring 
frågor om liv, död, vän-
skap och allt där omkring. 
Många av dessa vardag-
liga känslor och situatio-
ner som beskrivs i boken 
är sådana som man kän-
ner igen sig i, vilket gör att 
boken känns verklig. Själv 
kommer jag till exempel 
ihåg hur jag kände mig när 
jag skulle börja högstadiet 
för över två år sedan. Mi-
na egna känslor och frå-
gor  motsvarar Fannys 
nästan fullständigt.

Några av Fannys tan-
kar och känslor gör mig 
ändå fundersam. Måste 
man lämna barndomen 
bakom sig och bli mogen 
före man börjar i hög-
stadiet, och i så fall hur 
mycket kan man ändra 
på sig själv? Personligen 
tycker jag att man bor-
de acceptera den man är 
och inte försöka förändra 
sig själv alltför mycket.

 ¶ MAtilDA norDberG 
är prao på Kyrkpressen

PRESENTATION Saknadens 
hemska, 
vackra 
berättelser

I ett jättelikt auditorium på bokmässan 
i Göteborg sitter en späd kvinna med 
lockigt hår och ska svara på frågor om 
temat sorg och förtvivlan. Kvinnan är 
Astrid Seeberger, njurspecialist och 
överläkare i Stockholm, numera ock-
så författare.

Hon kom till Sverige som 17-åring 
och bestämde sig för att stanna, rent 
av för att bli svensk. I sin skönlitterära 
debutbok Nästa år i Berlin skriver hon 
om hur hon ser på teve en sen kväll i 
tonåren, hennes föräldrar har lagt sig, 
hon ser en dokumentär om Förintel-
sen. ”Den natten begrep jag vad skuld 
var.” Det var outhärdligt, hon ville bort.

– Jag valde att flytta till Sverige som 
sjuttonåring, ensam, utan min familj. 
Jag ville fly från en mor som fått ett flyk-
tingansikte efter sina upplevelser under 
andra världskriget. Jag skämdes så över 
att vara tysk, över att komma från ett 
land som begått så många förbrytelser. 
Jag kände en kollektiv skuld.

Hon blev ett lyckat integrationsfall, 
hon ville inte veta av något tyskt.

– Men när jag blev äldre insåg jag att 
man inte kan lämna ett land efter sig så, 
som man ömsar ett ormskinn.

Astrid Seebergers mor var åttio när 
hon dog.

– Hon dog i Tyskland som den en-
sammaste människan som fanns. Jag 
trodde att jag skulle vara lite ledsen, 
men till min förvåning drabbades jag 
av en sorg utan mått.

Ett flyktingansikte
Astrid Seeberger har skrivit sin mor Ro-
ses historia. Det är en historia om ett 
Europa i krig, om att förlora allt. Bo-
ken är också en berättelse om att tro, 
en fruktansvärd berättelse, men på si-

FÖRLUST. Astrid Seeberger skämdes över att vara tysk 
och blev svensk i stället. Men när hon började skriva 
sin mors historia insåg hon att man inte kan lämna det 
förflutna bakom sig, som man ömsar ormskinn. – Jag 
ville förstå hur min mor fått sitt flyktingansikte.

TEXT: SOFIA TORVALDS 

na ställen outsägligt vacker.
Rose växer upp i Ostpreussen, i da-

gens Polen. Roses far har varit preus-
sisk officer, han är troende katolik, 
en bildad man med sinne för skönhet 
och kvinnor, en man som konstant är 
otrogen. Roses mor är en sammanbiten 
kvinna med långt, mörkt hår som han 
älskar att samla i sina händer.

Med kriget kommer katastroferna 
som sliter familjen i stycken. De älds-
ta bröderna drar ut i krig, Seebergers 
mor Rose kommenderas att gå med i 
BDM, Tyska flickors förbund, och ar-
beta på potatisfälten. När Tredje riket 
kollapsar och de sovjetiska trupperna 
väller fram från öst flyr Rose genom ett 
landskap av död och förintelse och ser 
allt vackert krossas av krigets järnnäve 
strax efter att hon passerat det.

Rose är sjutton år då hon skiljs från 
sin familj. I ett brev får hon veta att de 
flytt, ingen vet vart. Nyckeln till barn-
domshemmet har hon kvar, dörren har 
gått förlorad. Som ett resultat av allt 
detta lever modern ett liv med det som 
Seeberger kallar ”ett flyktingansikte”.

– Ett flyktingansikte är ett ansikte där 
man ser saknaden efter allt man förlo-
rat. Jag känner igen det ansiktet när jag 
ser människor strömma genom Europa 
för att rädda sina liv, säger Seeberger.

Hon ville förstå hur hennes mor fått 
ett sådant ansikte.

– Min mor berättade om kriget för 
mig, men när jag hörde henne berätta 
förstod jag inte att den berättelsen ock-
så dolde en stumhet, en tystnad.

DDR som paradis
Seeberger skriver också om sin egen 
barndom, om sin kärleksfulla, puck-
elryggiga far, om hur modern återfin-

ner sin familj, som visar sig leva en 
sorts herrgårdsliv i en DDR-kolchos. 
Där går Seebergers morfar omkring i 
linnekostym, panamahatt och skor av 
kalvskinn. Om kvällarna högläser han 
Thomas Manns Doktor Faustus medan 
folk flockas kring honom som kring 

när dreSden bombades av 
allierade styrkor i februari 
1945 såg Astrid Seebergers 
mor Rose eldhavet från 
tåget. Här ett foto av åter-
upbyggnadsarbetet. Foto: 
GettY iMAGes
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Om folk som suttit klart
FILM

Så ock på jorden

Regi: Kay Pollak
Skådespelare:  Frida 
Hallgren, Jakob Oftebro, 
Niklas Falk, Lennart Jäh-
kel, Maria Sid

Elva år efter Kay Pollaks 
publiksuccé Så som i him-
melen har det blivit dags för 
den fristående uppföljaren 
Så ock på jorden. Där den 
förstnämnda filmen sluta-
de med dirigenten Daniels 
nästan Kristusliknande död, 
plockar Pollak nu upp den 
kristna tematiken i form av 
Lena (Frida Hallgren) som 
en vindpinad vinternatt ska 
föda Daniels barn. Till sjuk-
huset finns det ingen möj-
lighet att åka i snöstormen, 
så hon får Marialikt åka 
hem till den gamla byskola 
som Daniel köpt. Barnmor-
skan (Maria Sid) stoppas av 
snömassorna, men till und-
sättning kommer kyrkoher-
den Stig som, trots en redig 
fylla, har sinnesnärvaro nog 
att förlösa barnet med de 
mest avancerade barnmor-
skekonster.

Kyrkoherden Stig, som 
vi i Så som i himmelen lär-
de känna som som en före-
trädare för hämmad hierar-
kisk religiositet, får en an-
dra chans och tar den när 
han låter Lena ta ansva-
ret för musiken i kyrkan i 
ett försök att fylla de ga-
pande tomma bänkrader-
na. Nu ska det sjungas Hän-
dels Halleluja, och den enda 
kvalifikationen för att va-
ra med i kören är att man 
handlat mjölk på Ica. 

Där Stig vacklande reser 
sig från sina rejäla problem 
är det nu i stället försam-
lingsrådets ordförande och 

de andra prästerna i bygden 
som med sin maktfullkom-
lighet står för det inskränk-
ta och människofientliga. 
Inte heller den ansträng-
da församlingssekretera-
ren Siv kan för sitt liv förstå 
varför man ska locka folk till 
kyrkan med dans och bal-
longer i ett försök att vär-
va fler medlemmar till Hal-
lelujaorkestern. I och för sig 
kämpar också Stig med just 
dansen, det står nämligen 
ingenstans i Bibeln att Jesus 
ordnar dans i synagogan. 

– ”Nej, han kom aldrig på 
det”, är Lenas svar, varpå 
bänkarna plockas bort.

Vad är det då som skiljer 
den här filmen från dess fö-
regångare? Inte tillräckligt. 
Kärlek, gemenskap, anti-
jantelag och upprättelse är 
allmänmänskliga teman, 
men känslan av att Så ock 
på jorden är exakt sam-
ma film som Så som i him-
melen (minus Michael Ny-
qvist) går inte ur. Pollak lå-
ter än en gång kyrkans män 
stå för det som är förstel-
nat, dött och kallt. Jag mås-
te också kritisera honom för 
övertydligheten i känslo-
spelet och för hans förenk-
ling av bygemenskapens 
anatomi.

En dialog på några tio-
tal sekunder, räddar än-
då den här filmen för mig. 
Det är när Lena först före-
slår att bänkarna ska bort. 
”Nej, det går inte”, svarar 
Stig, för ”det här är en kyr-
ka och bänkarna har ALLTID 
funnits”, varpå Lena svarar: 
”Folk har suttit tillräckligt 
länge, de har suttit klart.”

Även om jag själv gärna 
sitter i kyrkan (och dansar 
på helt andra ställen) har vi 
alla mentala bänkar vi be-
höver bända upp. Var och 
en på våra ställen.

 ¶ ChristA MiCKelsson

niklaS Falk som kyrkoherden Stig och Maria Sid som 
barnmorskan Helena. Foto: 2015 GF stuDios

en brasa. Den ingifta politruken rasar: 
han är så reaktionär!

Tills muren byggs på 60-talet re-
ser Astrid Seeberger och modern Ro-
se till DDR om somrarna, morföräld-
rarnas hem blir Seebergers eget förlo-
rade paradis.

Hur kan man skriva sanningsenligt 
ur barnets perspektiv?

– Jag tror att det går, säger Astrid See-
berger.

– Det som finns kvar i minnet får en 
sådan täthet, en vikt, en densitet. Den 
kan vara så hög att man dras ner och 

drunknar i sina egna minnen.
Hon påminner om att vi ständigt om-

ges av intryck, 
– Vi berättar våra liv, gång på gång. 

Detsamma gäller för mig.
Seeberger upplevde sin barndom 

som lycklig, trots det mörker modern 
ständigt bar på.

– Jag hade ju en far som älskade mig 
och visade det. Han älskade att arbe-
ta, han spelade valthorn, han försök-
te spela bort min mors flyktingansik-
te. Han tyckte att både jag och min mor 
var så vackra!

Och som sagt: morföräldrarnas DDR 
var inte grått och trist, utan ett paradis.

– Där bodde min morfar i en fallfär-
dig herrgård i ett kommunistiskt land. 
Där gick han omkring som en kung i 
sin vargpäls.

Sjunga bort döden
När Astrid Seeberger nystar upp sin fa-
miljeberättelse hittar hon en berättelse 
om förlustens landskap, men också om 
det som är beständigt. I ett brev skri-
ver hennes morfar till henne: ”Det en-
da som varit mitt hem, mitt eget hem, 
i hela mitt liv, som jag aldrig har över-
givit och som aldrig har övergivit mig, 
har varit bilderna och böckerna.”

Förlusten av något är alltid kopplad 
till skönhet, alltså blir Seebergers berät-
telse också en berättelse om det vackra. 
Den dubbelheten bär upp hela boken. 
Här finns till exempel berättelsen om 
den katolska prästen Alois, som var See-
bergers fars goda vän. När han är myck-
et gammal berättar han om hur allt fler 
struntat i den välsignelse han haft att er-
bjuda. Allt färre har följt med honom på 
processionerna genom staden.

”Till slut var det endast en handfull 
gamla kvinnor och en man som flytt 
från Bosnien, från Banja Luka, där ser-
berna hade mördat hans ende son och 
dödat hans tro. Tron dog när han såg sin 
son falla ihop med ett skotthål i huvu-
det. Ändå hade mannen följt med på 
processionerna som en bosnisk Orfeus, 
sjungandes för full hals mitt bland de 
gamla kvinnornas tunna darrande rös-
ter, som om döden gick att sjunga bort.”

aStrid Seeberger har skrivit en bok 
om det tyska flyktingskapet.  
Foto: soFiA runArsDotter

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

Patrik Hagman

Om sann gemenskap 
– Att leva i en kapitalistisk hederskultur
Teologen Patrik Hagman tecknar en bild av en 
kultur där vi blir de vi är genom konsumtion. Han 
ger verktyg för att finna andra sammanhang där 

våra liv kan få mening.

Häftad, Fontana Media

Bortom 
köpsamhället

Vägar till ärliga relationer 1990

Hur gick det till när vi 
förlorade greppet om 
det som är absolut 
viktigast i livet? 

”
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Fest på gång?

sales.royalvaasa@sokoshotels.fi

Boka julfesten i god tid!

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

Boka julfesten i god tid

Nykarleby värdshus

jungman@pp.inet.fi 
Sjögatan 8, Kristinestad 

tel. 0400 234389

www.facebook.com/jungmanKRS

Lunch      vardagar kl. 11-15 
À la carte kvällar och veckoslut

Restaurant BarCafé

jungman@jungman.fi 

www.jungman.fi 
Sjögatan 8, Kristinestad 

Tel. 0400 234389

jungmanKRS

Boka i tid

jula  l

p

li

å 

L

Jungman
Havsstämning i stadens hjärta

Behöver Ni utrymme för festen,
Kom så ordnar vi resten.

* Lunchbuffé  vardagar  k l .  10.30-14
* P izza-meny vardagar  f rån k l  15 fram t i l l  en t imme innan stängning
* 60 s i ttp latser  i  restaurangen och 36 på terrassen
* Vi  erbjuder  också Ala  cartemeny och pr ivatbestä l ln ing v id  behov. 
   R ing ,  så  ordnas det!

Södra Terjärvvägen 10, Terjärv
045-804 7898,  
www.restaurang-marinas.fi

Boka julfesten i god tid

SANNIŚ KÖK
LUNCH & FESTMAT

Tel. 7221680
Lunchbuffé

må-fr 10.30 - 14.00
Hos oss kan du ha fest och möten.
Vi står även till tjänst med catering.

Välkommen!
www.sanniskok.fi/sv/

Solkulla
Sollkullav. 65. J:stad

Boka julfesten i god tid

Smakliga luncher 
vardagar 

kl. 10.30-14.45

Skeppsredaregatan 3, 
65710 Vasa

Tel. 050-5431528

Lunch 11 - 14
Pub 

Bed & Breakfast

Boka in julfesten i god tid
Nykarleby Wärdshus/Pedro’s Pub 

Bankgatan 6, 66900
nykarlebywardshus@gmail.com

Tel:  06 721 0770

Boka julfesten redan nu!
Pizzabuffé

fredagkvällar kl.17-20
Konferensutrymme 

för 24 personer

Tel. 06 346 4392
 Öppet må-to 9-20, 

fre 9-22, lö 10-22, sö 11-20

Välkommen!

Välkommen och avnjut
Hemlagad lunch
måndag-fredag kl. 11-15

* Salladsbar * Middagsbox
Vi erbjuder också festservice och

catering till höstens och julens fester
Linda 050-523 5477 * Kenneth 050-323 8856

Närpesvägen 17, Närpes
www.citybrasserie.fi    info@citybrasserie.fi 

Spana in vår höstmeny.
Kom ihåg att boka julfesten.
Östra Långgatan 53, Kristinestad

Handelshuset Corner
info@krsgastro.fi eller 040-5512903

Vi har tårtan till julens fester!
Även smörgåstårtor!

Vi har tårtor till höstens och julens fester
Även smörgåstårtor!
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 4.10. kl 12: Mikaelidagens fa-
miljemässa i kyrkan, Grönqvist, 
Eklund-Pelto, Lehtonen. Barn-
ledarna Veronica Siivonen och 
Linnea Hankalahti medverkar i 
mässan med dagklubbsbarnen. 
Barnkören Da Capo under ledning 
av Åsa Hermansson medverkar 
med sång. Efter familjemässan 
änglapyssel, reflexutdelning och 
servering i församlingshemmet. 
On 7.10. kl 18: Veckomässa i kyr-
kan, Grönqvist, Lehtonen. Efter 
veckomässan konfirmandföräld-
ramöte i församlingshemmet.
Nagu kapellförsamling:
Sö 4.10. kl 11: Mikaelidagens 
familjegudstjänst i kyrkan, Gran-
ström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 4.10. kl 16: Mikaelidagens fa-
miljegudstjänst, Killström, Gran-
lund. Majsans barnkör medverkar. 
Efteråt pysselkväll för hela famil-
jen i församlingshemmet.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 4.10. kl 11: Högmässa i kyrkan, 
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 4.10. kl 13: Gudstjänst med 
nattvard i Aftonro, Vuola.

 ¶ ÅBO
sö. 4.10: kl. 12 Familjemässa, 
Domkyrkan. Lidén (pred), Björk-
gren (lit), Forsman, Danielsson. 
ÅSFs barnkör medverkar (dir. 
Birgitta Forsman). Barnhörna. 
Kyrkkaffe.
ons. 7.10: kl. 12 Frukostklub-
ben, Svenska Klubben (Aurag. 1) 
50-årsjubileum med Björn Vik-
ström ”Är kvinnor mer religiösa 
än män?” 
kl. 13-15 Café Orchidé, Aurelia. De 
äldres vecka firas med lunch och 
allsång.
kl. 18 Veckomässa, Aurelia. Li-
dén.
to. 8.10: kl. 17 Andlig fördjup-
ningsgrupp för studerande till 
kyrkliga yrken, Domkyrkan (sa-
kristians vind)

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
4.10 Mikaelidagen: Gudstjänst 
kl 12 
Ingemar Johansson 
Inskrivning av årets konfirmander 
(födda 2001) i kyrkan i samband 
med gudstjänsten.

 ¶ JOMALA
Sön 4.10 kl.11: Familjemässa 
,lunch i Olofsgården efter mässan

 ¶ MARIEHAMN
03.10 Katolskmässa: kl. 10 i S:t 
Mårtens.
04.10 Familjegudstjänst: kl. 11 i 
S:t Görans, G S, A L, barnkören. 
Kyrkkaffe.
Sinnesromässa: kl. 15 i S:t Görans, 

M P, L N, A L. Kaffeservering i för-
samlingshemmet från kl. 14.
08.10 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t 
Görans, G S, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlings-
hemmet. Pris 5€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 04.10 kl. 11.00: Familje-
gudstjänst i Vårdö kyrka. Juanita 
Fagerholm-Urch, Kent Eriksson, 
Kati Juntunen, Emma Lindström, 
barnkören. Söndagsskola i sa-
kristian. Inskrivning i skriftskolan 
efter gudstjänsten.
Onsdag 07.10 kl. 14.00: Till-
sammans-träff i Vårdö försam-
lingshem. Kom och drick ditt 
eftermiddagskaffe i sällskap med 
andra! För mer information, kon-
takta diakoniarbetare Kati Juntu-
nen, tfn 0457 344 9492.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
To 1/10 19.00: Kyrkokörsövning i 
Församlingshemmet. Övning varje 
vecka. Gamla och nya sångare 
välkomna!
Lö 3/10 14.00: Pysselcafé för 
Nordkorea i Församlingshemmet.
Sö 4/10 11.00: Mikaeligudstjänst 
i Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré 
och Jan-Ola Granholm. Ungdo-
mar födda 2001 eller tidigare och 
föräldrar bjuds in till skriftskolin-
skrivning.
Sö 2/10 11.00: Söndagsskolstart i 
Församlingshemmet.
Sö 4/10 15.00: Samling på 
Strandhyddan med Korsnäs In-
valider.
Må 5/10 9.30: Morgonbön och 
kaffe i Församlingshemmet.
Må 5/10 13.00: Korsbäck mis-
sionssyförening i Byagården.
Ti 6/10 13.00: Taklax missions-
syförening i Bönehuset.
On 7/10 13.30: De äldres dag i För-
samlingshemmet. Medv. Christina 
Båssar, Johanna Björkman, Ebba 
Carling, Korsdraget, Silver Sisters, 
Deseré Granholm m.fl.
To 8/10 13.00: Molpe missions-
syförening i Bykyrkan.
To 8/10 19.00: Kyrkokörsövning i 
Församlingshemmet.
Fre 9/10 18.30: Fredagscafé för 
kvinnor i Församlingshemmet.
Fre 16/10 13.00: Silvergruppen 
besöker Petalax fredagssamling. 
Gemensam buss. Anmäl delta-
gande till Ebba, tel. 044-4101825 
före 12/10.  

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Bibelstudium: to 1.10. kl 19 i L:fjärd 
förs.hem
Kyrkokören: to 1.10 kl 19 i L:fjärds 
förs.hem
Sibelius 150-årsjubileums kon-
sert: fre 2.10 kl 19 i K:stads kyrka. 
Vasa stadsorkester, solist violinist 
Janne Nisonen. Inträde 15€/ 10€.
Kvällsmässa: lö 3.10 kl 18 i Dags-
mark bönehus. Saarinen, Marti-
kainen
Högmässa: sö 4.10 kl 12 i K:stads 
kyrka, Saarinen, Nilsson

Familjegudstjänst: sö 4.10 kl 18 
i kyrksalen i L:fjärd. Norrback, 
Martikainen, dagklubbsbarnen. 
Servering.
Diakonisyföreningen: må 5.10 kl 
14 i L:fjärds förs.hem
Kvinnogruppen: må 5.10 kl 18.30 
i Sideby
Kenyasyföreningen: ti 6.10 kl 13 i 
L:fjärds förs.hem.
Bibelstudium: ti 6.10 kl 19 i 
K:stads förs.hem
Missionsstugan: on 7.10 kl 12.30 i 
K:stads förs.hem
Kyrkokören: to 8.10 kl 19 i K:stads 
förs.hem

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 3.10 kl 18: Aftonmusik i St:a 
Maria, S.Lindén.
Sö 4.10 kl 12: Familjegudstjänst 
i Närpes kyrka, T.Ingvesgård, 
G.Lindén, S.Lindén, Glad Ton, Or-
gelklubben.
Sö 4.10 kl 13: Kyrkkaffe utanför 
Närpes kyrka.
Sö 4.10 kl 18: Samling i Luthergår-
den, Leif Erikson, G.Lindén.
Må 5.10 kl 13: Symöte i Rangsby 
bykyrka, Wallin.
Må 5.10 kl 18: Mångkulturellt 
café på Café Albert, Strömbäck, 
Sjölander.
Övermark
Sö 4.10 kl 14: Högmässa i 
Övermark kyrka, M.Jakobsson, 
D.Wikstedt. Skriftskolan deltar.
Må 5.10 kl 18.30: Symöte i Räfs-
bäck byagård, Bäck
On 7.10 kl 10: Bön i Övermark för-
samlingshem, Bäck.
On 7.10 kl 18.30: Introduktions- 
och informationskväll inför 
höstens Alphakurs i Övermark 
församlingshem, Jakobsson, Ing-
vesgård, Sundqvist.
Pörtom
Sö 4.10 kl 10: Gudstjänst i Pörtom 
kyrka, U.Sundqvist, S.Lindén

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Sö kl 14: Familjevänlig högmässa, 
Englund, Brunell, Norrgård, bar-
nen. Tema: ”Änglarnas dag”. Efter 
högmässan fest i församlings-
hemmet för dem som under året 
fyller 70 eller 75 år.
Ti kl 18: Alpha-kurs i Strandhyd-
dan, Molpe. Tema: ”Varför måste 
Jesus dö?”
To 8.10 kl 18.30 (OBS!): Kyrkokö-
ren har samövning i Petalax.

 ¶ KORSHOLM
Gudstjänst: med konfadom 4.10 
kl 10 i kyrkan, Bergström-Solborg, 
Nordqvist-Källström o. Wester-
lund.
Skriftskolorna: med alla grupper 
börjar lö 3.10 kl 13-21 i Korsholms 
kyrka i Gamla Vasa. Mer info på 
www.korsholmssvenskafor-
samling.fi under ungdom och 
skriftskola.
Missionssyföreningen: har bör-
jat, samling varannan måndag 
udda veckor. Träff 5.10 kl 13-15 i 
Smedsby förs.gård ingång E, Väl-
kommen med!

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 KENT DANIELSSON

Att skälla på änglar
man Ser honom stå där på en sluttning. En fåraherde 
med sin hund. Han håller upp ena armen för att skyd-
da sig mot det bländande skenet av en ängel som fyller 
upp hela den värld som vanligtvis är mörk, torr betes-
mark. Den andra handen är fullt upptagen med att för-
söka hålla hunden i styr. Hunden som inte begriper den 
innevarande stundens vikt utan står och skäller hejdlöst. 
På det främmande. På ängeln och hela dess härlighet.

Stackars herde, inte ser han och inte hör han. Men 
han vet ändå att det är en Herrens ängel som uppen-
barar sig. Han vet att det är något på gång.

Bilden finns som en illustration i en av vår världs sto-
ra litterära skattkistor, Vernonmanuskriptet i Bodleian 
Libraries vid Oxfords universitet. När man öppnar den 
skattkistan glimmar 370 vackert snidade texter på eng-
elska fram, texterna är medeltida poesi och prosa om 
vartannat, om änglar, om Moder Maria, om lärjungar-
na och vår Herre, om helgon och martyrer. I margina-
lerna på sidorna av kalvskinn klättrar gröna smäckra 
stjälkar fram och sträcker ut sig i blad av olika former 
och brister fram i knoppar likt smultron.

de mycket högtstående illustrationerna, som är målade 
huvudsakligen i guld, rosa och blått, är inplacerade i den 
löpande texten och klängväxterna visar sig även gömma 
sig i illustrationernas ramar för att där bryta fram och 
lägga sig varsamt mellan de vackra orden.

Illustrationen gavs ut som ett vykort för något år se-
dan av Bodleian Libraries.

Hur träffande är inte bilden av ängeln, herden och 
den skällande hunden! Är inte vår frenetiska aktivitet 
i våra liv, i våra hörlurar och skärmar, i våra kyrkliga 
verksamheter, bara ett sätt att skydda oss, att likt hun-
den stå och skälla på det annorlunda som väntar vid 
tröskeln, det främmande skrämmande. Hur mycket av 
allt det vi tänker, grubblar och högt proklamerar är ba-
ra ett sätt vakta det liv vi bestämt oss för? Hur mycket 
av vårt liv ägnar vi åt att skälla på änglar? Och så mis-
sa den oskuldsfullhet som är levande liv i varje skim-
rande ögonblick. Som är lycka och närvaro. Som är den 
plats där barnens skratt porlar fram.

Öva tystnad. Varje dag. 
Så slutar hundarna skälla.
”Sannerligen om ni inte omvänder er och blir som bar-

nen, kommer ni aldrig in i himmelriket.” (Matteus 18) 

Kent Danielsson är kyrkoherde i Jomala församling.

Ärkeänglar är änglar 
med en speciell status 
i änglahierarkin. Ordet 
härstammar från grekis-
kans archangelos som 
ordagrant betyder främ-
sta budbärare.

I Nya testamentet be-
skrivs änglar både som 
budärare från Gud och 
som himmelska här-
skaror.

Olika religiösa tradi-
tioner har olika uppfatt-
ningar om ärkeänglarnas 
antal. I den västkristna 
traditionen räknar man 
vanligen med tre ärke-
änglar: Gabriel, Rafa-
el och Mikael, som gett 
namn åt Mikaelidagen.

Källa: Wikipedia, evl.fi

I KLARSPRÅK

”I dina händer vill 
jag. Öppen, ny 
och varje dag”
 
 
 
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

177: 1-3, 126, 125
177: 4-5 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Barn, änglar och skördetid
Mikaelidagen firades från början för att påminna om 
ärkeängelns kamp mot mörkrets makter. Senare har 
Mikaelidagen blivit alla änglars dag. För några genera-
tioner sedan var Mikaelidagen, eller Mickelsmäss, en 
av årets viktigaste högtider som markerade övergång-
en från sommar till vinter. Då skulle skörden vara bär-
gad, korna hemma från betet och tjänstefolk fick en 
ledig vecka och kunde passa på att byta arbetsgiva-
re. I dag firas Mikaelidagen som barnens och änglarnas 
dag, ofta med familjegudstjänst i våra kyrkor.

OM HELGEN
Upplev våren 2016 i 

ISRAEL
Kom med på Församlingsförbundets innehållsrika 

och oförglömliga resa till Israel 6 – 13 mars 2016!
Pris: 1370 € (+ utflyktspaket ca 300 €)
I priset ingår: flyg med Finnair Helsingfors-Tel Aviv-
Helsingfors, logi i dubbelrum, 3 nätter i Tiberias, 4 
nätter i Jerusalem i 4-stjärniga hotell, frukostbuffé och 
middag alla dagar.

Arrangör: Församlingsförbundet & Toiviomatkat
Information: verksamhetsledare Kalle Sällström 
050- 3562 475, kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi.

”De som gör sig 
själva små som det 
här barnet är störst 
i himmelriket. Och 
den som i mitt 
namn tar emot ett 
sådant barn tar 
emot mig.”
Läs mera i  
Matt. 18:1–6 (7–9) 10

”Barn och vuxna 
från orten musice-
rar och läser tex-
ter som förmedlar 
tacksamhet och 
framtidstro.”

En afton i ord och ton i 
Lappträsk kyrka ons-
dag 7.10 kl. 19.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
2–8.10

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jos. 5:13–15

ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 12:5–11

EVANGELIUM
Matt. 18:1–6 (7–9) 10

Mikaelidagen. Temat är 
”Änglarnas dag”.

HELGENS TEXTER

illustrAtion:  
MAriA eKlunD
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 ¶ KVEVLAX
Karakaffe: to kl 9.15 i ds.
Höstmarknad: fr kl 10-15 utanför 
Holms i Kvevlax till förmån för 
missionen. Försäljning av grönsa-
ker, rotfrukter hembakt, gurksal-
lad, lotter m.m. Gåvor mottages 
med tacksamhet to 1.10 kl 18-19 
i ds eller direkt till försäljnings-
bordet. Arr: Missionskommittén i 
Kvevlax församling. Välkommen!
Morgonfrukost för kvinnor o 
män: lö kl 9 i fh. Anmäl senast to 
1.10 till Ruth 0440462312.
Tonårscafé: lö kl 19 i ds.
Gudstjänst – familjens söndag: 
sö kl 10, Lundström, Svarvar. 
Inskrivning av konfirmander. Info 
för föräldrar o konfirmander ges i 
kyrkan efter gudstjänsten.
Inskrivning till skriftskolan: sö kl 
10 i samband med gudstjänsten.
Sångkväll: sö kl 18 i Kuni bönehus, 
servering, kollekt för Martyrkyr-
kans vänner. Lämna förslag på 
önskesånger! Anders Lundström, 
Yngve Svarvar, sång Elisabeth 
Forsén o Per-Erik Häggblom, 
Håkan Nituvuori berättar om Mar-
tyrkyrkans vänner. Alla hjärtligt 
välkomna!
Matutdelning: med utgånget bäst 
före datum må kl 10 ds.
Ekumenisk bön: må kl 9 i Krubban.
Bön för bygden: må kl 19 i Krubban.
Kvällssyföreningsmöte: on kl 18 
i ds.
Pensionärsutfärd till Oravais: to 
15.10. Lunch vid Fjärdens kaf-
festuga. Pris för 20 pers. 30€, 
för 25 pers. 25€. Vi deltar i pen-
sionärssamlingen i Oravais fh kl 
14. Anmälan senast on 7.10 till 
3462300. Om skjuts behövs till 
Kvevlax fh meddelas senast ti 
13.10 före kl 12.

 ¶ MALAX
Skriftskolan: inskrivning fre 2.10 
kl 18 i KH för ungdomar födda 
2001 eller tidigare.
Högmässa: sö 4.10 kl 10 i kyrkan. 
Kyrktaxi. Tornberg, Brunell.
Bibelstudium Markus: sö 4.10 kl 
15 i KH.
Bön för alla: sö 4.10 kl 17 i FH.
Karacafé: må 5.10 kl 10 i Socken-
stugan. Joakim Strand medverkar. 
Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i 
Malax.
Missionssyföreningen: startar ti 
6.10 kl 13 i KH och to 8.10 kl 13 
i FH.
Ekumenisk bön: ti 6.10 kl 18 i 
Betel.

 ¶ PETALAX
Junior startar: to 1.10 kl. 15 i präst-
gården. Ingång från Thorshagavä-
gen. Norrgård. 
Kvinnofrukost: lö 3.10 kl. 9.30 i 
församlingshemmet. Norrgård. 
Gäst: Camilla Brunell. Anmälan 
senast 1.10 till Marléne Ståhl 050-
4499606 eller Heddy Norrgård 
050-4420994.
Öppet hus i prästgården: lö 3.10 
kl. 17. Kom och bekanta dig med 
församlingens nya utrymmen 
för kansliet, barn- & familje-
verksamheten och de anställdas 
arbetsrum.
Pensionerade församlingssekre-
teraren Monica Hofman avtackas: 
lö 3.10 kl. 18 i församlingshemmet.
Högmässa: sö 4.10 kl. 11. Björk-
lund, Brunell. Kyrktaxi.

 ¶ REPLOT
Gudstjänst: i Replot kyrka sö kl 
10, Kaski, Sten.
Församlingens utfärd till Lappaj-
ärvi: on 7.10, kaffe och matpaus 
under färden, vi besöker sevärd-

heter kring Lappajärvi sjö. 
Buss fr Sommarösund kl 8.30, 
Replot kl 9.00. 
Pris för mat och resa 40€, anm 
till diakon Marie-Louise Örn 044-
3520156 senast må 5.10. kl 12.00, 
björköbyborna anm åt Jarl Nyst-
rand 040-0667835.

 ¶ SOLF
Kvinnofrukost: lö kl. 9 i förs.hem-
met. ”Din inre styrka aktiveras”, 
Karin Luther.
Gudstjänst för små och stora: 
sö kl. 10, Olof Jern, predikan, 
Ann-Mari Audas-Willman, Karolin 
Wargh, sång av barnkör och alla 
barn. Kyrkkaffe och –saft.
Konsert: sö kl. 18 i kyrkan med 
Erica Back, sång och Karolin 
Wargh, piano och orgel. Kollekt till 
Kyrkans Utlandshjälps flykting-
arbete.
Pensionärssamling: on kl. 13. 
”Livsglädje med musik”, Karolin 
Wargh, Gun-Lis Landgärds.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Knattekyrka med 4-årskalas: sö 
kl 13 Lindblom, Monica Heikius, 
Benita Stenlund, barnledarna.
Morgonbön: to 8.10 kl 9 Jern, 
Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Musikafton: lö 3.10 kl 18 i  Brändö 
församlingsgård. Sopran Monica 
Heikius o pianist Katri Lax framför 
musik av Sibelius. Andakt Store. 
Fritt inträde.  Kollekt för Kyrkans 
Utlandshjälp.
Sunday Service: at 1 pm Gina Ri-
vera, Covenant Players.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl 18 Jern, An-
dersson.
SUNDOM KYRKA
Knattekyrka med 4-årskalas: sö 
kl 10 Lindblom, Monica Heikius, 
Benita Stenlund, barnledarna.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
To kl 15.30-16.30: Musikverkstad 
för barn, Ravall, Häger. 
-kl 17-18: GloriEss övar i försam-
lingshemmet, Ravall.
-kl 17.15: PoP-klubben, grupp för 
barn i åk 1-3, i Fyren.
-kl 19-20: Tweenies, grupp för 
barn i åk 4-6, i Fyren.
Fr kl 13.30: Andakt i Esselunden, 
Ravall.
-kl 14: Pensionärskör och musik-
upplevelse i Essehemmet, Ravall.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Björkman.
Lö kl 10-14: Skriftskola i försam-
lingshemmet, vintergruppen.
Sö kl 10: Familjegudstjänst i 
kyrkan, Granlund, Ravall. Sång 
av dagklubbsbarnen och för-
samlingskören. Textläsare: Ritva 
Kronqvist, dörrvärdar: Bäckby-
Värnum-Humla. Pensionärernas 
kyrksöndag. Kyrktaxi kan bestäl-
las, ring Norrbäcks taxi, 0500-
836127.
- kl 11: Lunch i församlingshem-
met, pensionärernas kyrksöndag. 
Krister Mård berättar om Ryss-
landsresan. Pensionärssångarna 
medverkar.
-kl 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
-kl 18: Bibelsits i Ytteresse bö-
nehus.
Må kl 13.30: Församlingens ge-
mensamma symöte, Essehem-
met. Marita Östman.
On kl 16.30: Barnkören övar i för-
samlingshemmet, Ravall.
-kl 18: Församlingskören övar i 

församlingshemmet, Ravall.
Lö 10.10 kl 11-14: KU:s höstför-
säljning i församlingshemmet. 
Gåvor mottages med tacksamhet!

 ¶ JAKOBSTAD
Fr 10-13: Prosteriets gemen-
skapsdag för personer med psy-
kisk ohälsa i FC. Nattvard, lunch 
och programstund.
Lö 17: Konsert i kyrkan, Madriga-
len. Andakt Salo. Kollekt till Nada 
Nord r.f., flyktinghjälpen.
19: Konsert i Schaumansalen, Ja-
cob Gospel 10-års jubileum.
Sö 12: Gudstjänst med små och 
stora i kyrkan, Salo, Borgmästars, 
Haglund-Wikström. Välsignelse 
av förskolebarn, Bibelutdelning 
åt 5-åringar, dagklubben med-
verkar.
13: De äldres dag i FC. Tema: 
”Pensionär 2014”, Marcus Henric-
son. Sångprogram. Arr.: Äldrerå-
det i Jakobstd.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Stefan Snellman.
17: Fokus i FC. Lovsång och för-
bön, Ralf Salo. Mats Sjölinds lov-
sångsteam.
18: Kvällsgudstjänst i kyrkan, väl-
signelse till tjänst, studentpräst 
Mia Anderssén-Löf. Åstrand, Hans 
Häggblom, Borgmästars, Wikblad, 
Nylund-Wentus, Lassila. Efteråt 
servering i Campus Allegro.
To 12: Öppet Hus för daglediga 
i FC. Inleds med lunch, pris 9 €. 
Programstund kl. 13. Gäst: ”Min 
väg”, Robin Nyman.
13: Nattvardsgång i kyrkan i 
samband med de gamlas vecka, 
Krokfors, sång av Raimo och 
Boris, diakoniarbetarna. Efteråt 
servering i FC.
FÖRÄLDRAKURS: i FC, Ebba 
Brahe espl. 2. 
Kurskvällar (5) med en vardags-
middag, föreläsningar (återgivna 
via DVD) hållna av Nicky och Sila 
Lee varvat med uppgifter och 
samtal i grupper. Måndagar 18-
20.30 med start 19.10. Pris 50€/
person. I priset ingår mat, kaffe/te 
och deltagarhäfte. Info och anm. 
anna-lena.lonnqvist@evl.fi

 ¶ KRONOBY
Bibelstudium: lö 3.10 kl 19.00 vid 
Lyktan. 
Musikcafé Lyktan: lö 3.10 kl 
20.00-24.00 
Gudstjänst för stora och små: 
sö 4.10 kl 11.00, Ventin, Ellfolk-
Lasén, Östman, Barnkören. För-
samlingspastor Henrik Östman 
avtackas och ungdomsarbetsle-
dare Tom Wiklund uppvaktas med 
anledning av 30 årig tjänstgöring.
Grundtvig-afton: sö 4.10 kl 18.30 
i kyrkan Linnea Tallgård, Heidi 
Henricson, Maria Ellfolk-Lasén, 
Kyrkokören
Cellgruppen: må 5.10 kl 19.30 i fh.
Completorium: må 5.10 20.30 i 
spisrummet 
Samtalsgruppen för män: ti 6.10 
kl 18.00 i fh 
Musiklekis: on 7.10 kl 9.30 i fh. 
För barn under skolåldern tillsam-
mans med någon vuxen
Kvinnogruppen: to 8.10 kl 18.30 
hos Inger Nilsson, Görel Ahlnäs 
medv.
Stöd flyktingar t.ex genom Kyr-
kans Utlandshjälp FI08 5723 0210 
0215 51 

 ¶ LARSMO
To 1.10 kl. 18 Nattvard vid Sand-
lunden: Sjöblom, Wiklund, Kyr-
kokören.
Lö 3.10 kl. 19 Lördagssamling: i 
församlingshemmet med under-

visning, lovsång och bön, barn-
passning, servering. Kvällens gäst 
är Leon Jansson, verksamhetsle-
dare för KU.
Sö 4.10 Mikaelidagens familje-
mässa: Lassila, Wiklund, barnkö-
rerna Septimen och Oktaven.

 ¶ NEDERVETIL
Andakt med HHN: fr 2.10 kl. 13.00 
i pensionärshemmet, Store, 
Smedjebacka.
Familjegudstjänst: sö 4.10 kl. 
10.00, Store, Smedjebacka, sång 
av barn, procession. Skriftskolan 
startar.
Andakt: to 8.10 kl. 14.00 i Sand-
backa Vårdcenter, Store, Smed-
jebacka.
Insamlingen 20.9: för flykting-
krisen via Kyrkans Utlandshjälp 
inbringade 1866 €, tack för ditt 
bidrag!
Ett stort tack: till Lions för talko-
insatsen på den nya gravgården!

 ¶ NYKARLEBY
Må kl 18 Missionsafton: Nykarleby 
fh, församlingens missionärer 
Mona o Alf Wallin, servering
NYKARLEBY
Sö kl 10 Familjegudstjänst: Sand-
vik, Lena Frilund, Edman, Ring-
wall, Normens skolkör. Radiering
-kl 11 Kyrklunch: fh
Må kl 13.30 Socklot missions-
krets: bönehuset
Ti kl 13 Missionssyförening: fh, 
varje tisdag
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
-kl 18.30 Församlingsfadder-
träff: fh
MUNSALA
Sö kl 10 Familjegudstjänst: Sund-
stén, Lönnqvist, sång dagklubben 
o tornagenterna, hjälpledare, 
skriftskolan startar. Kyrkkaffe i fh. 
-kl 18.30 Lovsångskväll: fh, gäst 
Kerstin Mitts
Tornagentdag 12.10: Anmäl senast 
5.10 till Sandra, 040 1470123.
JEPPO
Sö kl 18 Familjegudstjänst: kyr-
kan, Sundstén, Lönnqvist, sång 
av barnen. Barnens bibel ges alla 
4-åringar. Välsignelse av årets 
1:or. Nya konfirmanderna deltar.
To kl 13 Missionssymöte: böneh. 
Gäst Hans Sandberg.

 ¶ PEDERSÖRE
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Hägg-
blom, Sandstedt-Granvik
Forsby sångkör: Fr 19 övar i by-
kyrkan, Sandstedt-Granvik
Ungdomskväll: Fr 20 i Kyrkhem-
met i Bennäs
Familjegudstjänst: Sö 11 i kyr-
kan, (Obs tiden!) Söndagsskol-, 
dagklubbsbarn och barnkören 
sjunger, Häggblom, Sandstedt-
Granvik, efteråt utdelning av bibel 
till 5-åringar i församlingshemmet
Sammankomst: Sö 15 i Flynäng-
ens bönehus, Kristian Gäddnäs
Bibel och bön: Må 19 i Forsby 
bykyrka
Symöten: 
- Må 13 i Forsby bykyrka 
- Må 13.30 i Kyrkhemmet i Ben-
näs 
- Ti 13 i Kållby bönehus 
- Ti 13 i Lövö hos Märta Emet, 
Inger Cederberg 
- Ti 14 i Hedbo seniorboende

 ¶ PURMO
To kl 20: Drängstugans personal-
möte i Prästgården.
Sö kl 12: Familjegudstjänst i 
Kyrkhemmet, Portin, Johansson. 
Servering efteråt. Invigning av 
lekparken.
Ti kl 13: Missionsgrupp i Sisbacka 

pensionärshem, Cecilia Kung.
-kl 13.30: Kenya-symöte på Villa 
Fågelbo, Nars. Eivor Häggman.
On kl 19.30: Möte i Åvist bykyrka. 
Albert Häggblom, Bengt Fors-
blom.

 ¶ TERJÄRV
Ungdomssamling: fr 2.10 kl 19, 
förs.h.
Skördeförsäljning: i Kortjärvi 
bönehus fr 2.10 kl 19, inledn. B. 
Strengell.
Familjegudstjänst: sö 4.10 kl 
11, khden, kantorn; barnkören; 
veteransångarna; Stig Dahlvik, 
trumpet. 
Efter gudstjänsten bjuder Terjärv 
Lions på mat i förs.h. Inskrivning 
till skriftskolan.
Andakt och gemenskap: sö 4.10 
kl 19 i Kortjärvi bönehus.
Kvinnobanken: samlas on 7.10 kl 
14 inför hösten i Prästgårdens käl-
lare. Välkommen med du som vill 
ha meningsfull sysselsättning till 
gott ändamål!
Finsk bibel- och samtalsgrupp: 
on 7.10 kl 18 hos Ulla-Stina och 
Osmo Åivo.
Bön och lovsång: fr 9.10 kl 19, 
förs.h, Sven-Erik Syrén, Anne-
Maria Hästbacka, Martinas lov-
sångsgrupp.
Kvinnobankens lunch 13.9: in-
bringade totalt 1725,10 € och gick 
oavkortat till Kyrkans utlands-
hjälp/Syriens flyktingkris. Ett stort 
tack till er alla!

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
LÖ 3.10 KL. 16: BABYKYRKA i Lundaga-
tans kapell, Runebergsgatan 24, Wilén, 
Antila
SÖ 4.10 KL. 10: Gudstjänst i Svartbäck-
Spjutsunds skärgårdskyrka, Eisentraut-
Söderström, Helenelund
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, 
Puska, Smeds, Söderström, Maria 
Björkgren-Vikströms gudstjänstgrupp.
TORSDAG 8.10 KL. 19: MÄSSA I TAI-
ZÉSTIL i domkyrkan, Christer Åberg, 
Kerstin Busk-Åberg. Den som vill öva 
stämmor kan komma till kl. 18.15.

LAPPTRÄSK
sö 4.10 kl. 10: Familjemässa i kyrkan, 
Anita Widell, Mia Aitokari. Barnklangen. 
Kyrkkaffe i Lilla kyrkan
on 7.10 kl. 9.30: Vuxen-Barn i fh, Elin 
Lindroos
on 7.10 kl. 13.15: Barnklangen i fh, Maria 
Mårtenson-Antas, Elin Lindroos
on 7.10 kl. 19: En afton i ord och ton i 
kyrkan. Barn och vuxna från orten mu-
sicerar och läser texter som förmedlar 
tacksamhet och framtidstro

LILJENDAL
To 1.10 kl. 9.30: Öppet Café i Annagår-
den, Gina Nyholm
Lö 3.10 kl. 10. 30-12.30: Nappeklubben i 
Mariagården, Gina Nyholm
Sö 4.10 kl. 12: Höutandag med andakt 
i Wårkulla
Ti 6.10 kl. 10-12: Vuxen-barn i Mariagår-
den, Gina Nyholm

LOVISA
Högmässa: sö 4.10 kl 10 i kyrkan, af 
Hällström, Jokinen. Efter mässan skri-
bainskrivning i församlingsgården
Samkristen förbönstjänst: må 5.10 kl 18 
i församlingsgården
Morgonmässa: on 7.10 kl 8 i kyrkan, af 
Hällström
Puzzelkväll: on 7.10 kl 16:15 i Valkom 
kyrka
Bibelstudiegruppen: on 7.10 kl 18 i för-
samlingsgården
Morgonkaffe: to 8.10 kl 9 i Tikva
Ordets och bönens kväll: to 8.10 kl 
18:30 i kyrkan
OBS! Pastorskansliet är stängt ti 6.10

PERNÅ
Tvåspråkig högmässa med skördefest: 
sö 4.10 kl. 10.00 i kyrkan. Därefter fö-
delsedagsfest i Sockenstugan för dem 
som fyller eller har fyllt 70, 75 och 80 år 
under året, Robert Lemberg, Minna Silf-
vergrén, Jeannette Sjögård-Andersson, 
Marcus Kalliokoski.
Forsby pensionärskrets: on 7.10 kl. 
13.00 i Mikaelsstugan, Jeannette Sjö-
gård-Andersson.

SIBBO
Sibbo kyrka: Sö kl 12, Familjemässa. 
Camilla Ekholm, Lauri Palin. Musikgrup-
pen Meant to be medverkar.
Kyrkobröderna: Ti kl 18.30, Kyrkoby för-
samlingshem. Tord Carlström: ”Världs-
historiens första dag”.
Sjueuroslunch: On kl 12. Kyrkoby för-
samlingshem. Andakt: Katja Korpi
Retreat 16-18.10: på Nilsasgården med 
Stefan Djupsjöbacka. Anmälning senast 
8.10; Kira Nyman 040 643 2363 el. kira.
nyman@evl.fi eller Pastorsexpeditionen 
09 2391005 (vardagar 9-12).

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 2.10
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
över 1 år. Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E. Välkom-
men på middagsbön i Johanneskyrkan 
kl. 12.
Lö 3.10
kl. 11-13: Singelgruppens höststart. Kul-
turvandring på Sandudds begravnings-
plats. Start från Gamla kapellet. Efter 
rundvandringen går vi på café.
Sö 4.10
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Terho, Almqvist, Böck-
erman, Enlund, Tomas Vokalensemble. 
Kyrkkaffe.
kl.16: Familjemässa i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Böckerman, Henricson, 
S:t Jacobs barnkör. Servering.
Må 5.10
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
under 1 år. Wiklund.
kl. 10-12: Café Kardemumma, tvåsprå-
kigt café i S:t Jacob. Salenius.
Ti 6.10
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Santeri Siimes.
kl. 13: INGEN Träffpunkt, utfärd till Ai-
nola, Tusby för anmälda.
kl. 18: Tomasmässa i Johanneskyrkan. 
Ulf Skogström, Stefan Salonen, Anders 
Ekberg. Möjlighet till bikt 17.30. Te ser-
veras efter mässan.
On 7.10
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Enlund. 
Middagsbön: i Johanneskyrkan varda-
gar kl. 12.
”Fötterna på jorden och huvudet i him-
len? - att leva ut sin tro”: Tyst retreat 
på Snoan 6-8.11.2015. Mera informa-
tion: Maria Repo-Rostedt, tel. (09) 
23407738, 050-577 39 95 eller e-post: 
maria.repo-rostedt@evl.fi

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Kansliet är öppet: må, ti, to, fr kl. 9-14, 
on kl. 12-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 4.10 kl. 12: mässa med små och 
stora, Rönnberg, Sundroos, Da-
niela Strömsholm och Matteus barnkör. 
Sopplunch med efterrätt 5euro/vuxna 
och 2,50/barn.
Ti 6.10 kl. 18.30-20.30: kyrkokören övar 
i Matteussalen, Mimi Sundroos.
On 7.10 kl. 8.30-9: morgonmässa, Hall-
var. Varje vecka i Matteuskyrkan.
On 7.10 kl. 18: MU-mässa, Matteus 
Ungdom –mässa, Rönnberg. En kort 
mässa med bönevandring, kyrkfika 
efteråt.
On 7.10 kl. 18-19: Roströsten samlas i 
Matteuskyrkan, 2 vån. Mera info: Mimi 
Sundroos, 040-584 0296.
To 8.10 kl. 13-14.30: Torsdagsträff, Hall-
var. Serveringsavgift 3euro.
ÖSTERSUNDOM KYRKA Kapellv. 65
Sö 4.10 kl. 10: högm, Forsén, Sundroos. 
Kyrkkaffe.
Samtalslunch för 65+
Fr. 9.10 kl. 12-14 i Matteussalen
Dagens tema: Mötesplatserna i livet. 
Lena och Henrik Andersén medverkar. 
Anmäl senast ti 6.10 kl. 14 till Matteus 
kansli tfn 050-380 3933 eller matteus.
fors@evl.fi. Lunchavgift 5euro.
Matteus.SALT 

Gråterskan i 
källarvåningen
Gina Rivera satt i sin källa-
re och grät – att fylla dagarna 
med att hjälpa andra hade bli-
vit för tungt. Men på markpla-
net gick livet vidare och snart 
behövdes hon där igen.
Himlaliv i Yle 5 må 5.10 kl. 18.30, 
repris sö 11.10.kl. 14.45.

HIMLALIV

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 2.10 Helena Salenius, Helsingfors 
Lö 3.10 8.53 Familjeandakt. Catari-
na Olin berättar om kyrkmössen (del 
4/10). Må 5.10 Peter Sundqvist, Pur-
mo (repris från 9.1.2014) Ti 6.10 Hen-
rik Nymalm, Borgå Ons 7.10 Aktuellt. 
Sofia Torvalds, Esbo To 8.10 Rasmus 
F. Forsman, Borgå.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 2.10 Psaltarens poesi. Upplä-
sare: Mårten Lindblom (repris från 
28.5.2013) Lö 3.10 17.58 Ett ord inför 
helgen, Nykarleby kyrka. Sö 4.10 Leif 
Erikson, Vasa Må 5.10 Kaikka Växby, 
Vanda (repris från 16.7.2014) Ti 6.10 Eva 
Kleman, Helsingfors (repris) Ons 7.10 
Rose-Maj Friman, Korsholm To 8.10 
Bibelstudium över Uppenbarelsebo-
ken med Stig-Olof Fernström.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 4.10 Familjegudstjänst med Ny-
karleby församling. Predikanter: Lars-
Johan Sandvik och Lena Frilund. Li-
turg: Mats Edman. Organist: Magda-
lena Ringwall. Körledare: Anna-Leena 
Eklund. Körer: Normens skolkör och 
församlingens dagklubb. Musiker: Da-
vid Hellman, piano och Frej Högdahl, 
slagverk med flera. Textläsare: Gabriel 
Eklund och Carola Finskas.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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Lö 10.10 kl. 10-11.30: Nådegåvorna, 
Stefan Forsén. Matteus.SALT är ett nytt 
forum för dig som längtar efter mera 
och djupare insikt i den kristna tron. Vi 
vill erbjuda ett lättillgängligt och fritt 
tillfälle med utrymme för frågor och 
diskussion. Med hjälp av entusiastiska 
föreläsare som inspirerar och engagerar 
får vi fördjupa oss i intressanta bibliska 
frågor. Matteus.SALT är inte bara prat, 
utan även mat. Varje tillfälle börjar med 
en utsökt brunch. Brunch 5 euro. Sedan 
följer anförande, kaffe och diskussion, 
avslutning och frågor. Matteus.SALT för 
dig, på 90 minuter, en lördag i månaden. 
Välkommen.

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fr 2.10:
- kl. 10 Musiklek: i Haga, Vesperv. 12 A. 
Musiklek för 0-4 åringar med förälder. 
Vi bjuder på kaffe, saft och smörgås. 
Ledare Sussi Isaksson.
- kl. 18 Keswickmöte: i Södra Haga 
kyrka. ”Se Guds Lamm”, talare Hans 
Lindholm (Uppsala).
Lö 3.10:
- kl. 17 Keswickmöte: i Södra Haga 
kyrka. ”Jesu vittnen”, kl. 19 ”Makten och 
härligheten”, talare Hans Lindholm.
Sö 4.10:
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Varho.
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka, 
Tegelst. 6. Hans Lindholm (Uppsala), 
Norkko, Ahlberg.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka, 
Kommunalv. 1. Sandell.
Må 5.10:
- kl. 19 Samtalsgrupp för män: i Pet-
ruscentret, Vesperv. 12 A. Stig-Olof 
Fernström.
Ti 6.10:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kom-
munalv. 1. Musiklek för 0-4 åringar med 
förälder. Vi bjuder på kaffe, saft och 
smörgås. Ledare Sussi Isaksson. 
- kl. 10 Babyrytmik: i Södra Haga, Haga 
Prästgårdsv. 2 (Obs ny adress). Musik-
lekstund för alla bebisar mellan 0-1 med 
förälder. Efter sångstunden kan man 
fortsätta umgås på café Torpet. Ledare 
Liisa Ahlberg.
- kl. 17.15 Petrus barnkör: i Munkshöj-
dens församlingshem, Raumov. 3. Alla 
barn från 5 år uppåt varmt välkomna! 
Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munks-
höjdens kyrka, Raumov. 3. Stig-Olof 
Fernström, Lassus, Ahlberg. Barnpass-
ning ordnas.
On 7.10:
- kl. 13.30 Bibeleftermiddag: i Haga-
salen. Stig-Olof Fernström undervisar, 
dessutom dricker vi kaffe, ber och 
sjunger.
- kl. 14.30 Petrus barnkör: i Hagasalen, 
Vesperv. 12 A. Alla barn från 5 år uppåt 
varmt välkomna! Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 18 Munksnäs gudstjänstgrupp: på 
Torpet, Köpingsv. 48. Ledare Camilla 
Norkko.
To 8.10:
- kl. 9.45 Musiklek: i Munkshöjdens 
församlingshem, Raumov. 3. Musiklek 
för 0-4 åringar med förälder. Vi bjuder 
på kaffe, saft och smörgås. Ledare Sussi 
Isaksson.
- kl. 10 Öppet hus och diakoni: på 
Torpet, Köpingsvägen 48. Kl. 10-14 
utdelning av donerat bröd, möjlighet 
till enskilt samtal och bön. Välkommen! 
Ledare diakonissan Nina Nybergh.
- kl. 18 Alphakurs: på Torpet, Köpingsv. 
48. Ett tillfälle att utforska meningen 
med livet och tron på ett enkelt och 
givande sätt. Info och anmälan på www.
petrusforsamling.net. Välkommen med!

HELSINGFORS PROSTERI
Tomasmässa: i Johanneskyrkan tisdag 
6.10 kl.18.00. ”Änglarnas dag”. Stefan 
Salonen predikar och Ulf Skogström 
är liturg. Bo Ekman är speaker. Anders 
Ekberg musiker. Obs! Klockslaget. 
Möjlighet till bikt kl.17.30. Efter mäss-
san téstund.
HÖSTEN 2015: i Centralen för försam-
lingsarbete/Handikappdiakonin.
Grupper: 
Träffar för funktionshindrade och andra 
intresserade hålles på Församlingarnas 
hus, 3 linjen 22, 4 vån (r Silvennoinen). 
Tisd d 20.10 kl. 13-15 Temat: ”Skapel-
sen”.  
Tisd d 17.11. kl. 13-15.  Temat.  ”Pa-
radiset”. 
Tisd d 8.12. kl. 13-15 Temat: Bibliska per-
soner. Vi tar emot advent. 
Vi delar med oss av tankar och erfa-
renheter genom skapande verksamhet.
Kaffe/te, andakt. Ansvariga, Ulla Gri-
penberg, Kristina  Jansson-Saarela 
Övrigt: 
Sönd d 25.10 Bokmässan där Kristina 

Jansson-Saarela intervjuar Lena Helges-
son och Cristina Lång om deras böcker, 
”Cp barnet, kampen-sorgen-glädje” 
(Helgesson), ”Våga släppa taget”(Lång). 
Plats: Mässcentrum i Böle, Fontana 
Medias monter.
KESWICK 2015: Möten för det andliga 
livets fördjupande  1-3 oktober i Södra 
Haga kyrka Vesperv.12, 3 vån. Start fre-
dag 1.10 kl.18. Tema: Uppenbarelseboken 
- Livets bok. Gästtalare samarbetspräs-
ten Hans Lindholm Uppsala.
DEJOUR FÖR SAMTALSTJÄNST: 
Känner du för att jobba för en givande 
viktig medmänsklig insats? För nya 
samtalstjänstdejourer inleds en kurs i 
oktober 2015 i Helsingfors. Kursen om-
fattar 30 timmar och den ger en mång-
sidig bakgrund för att bemöta personer 
som ringer till Samtalstjänst. Via kursen 
kan man också gå vidare till fortbildning 
för att svara på meddelanden i nät-
jouren eller på brevjourens brev. 
Församlingsmedlemskap förutsätts 
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 4.10. um 11 Uhr: Familiengottesdienst 
zum Erntedank (Panzig)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Högmässor och gudstjänster på Mika-
elidagen, sö. 4.10: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Gudstjänst 
med små och stora. Vi firar 70-årsjubi-
leum för dagklubbarna i Finland. Ertman, 
Kronlund, Malmgren, dagklubbsbarnen 
och barnledarna. Lunch i församlings-
gården. 
Alberga kyrka kl. 14 konfirmation av Ma-
taskär 4-skriftskolan. Björkholm-Kallio, 
Ahlbeck, Dannholm, Bengts, Kronlund. 
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 18. Sam-
talsgudstjänst kring vårt behov av helig-
het. Var möter vi Gud i vardagen? Hur 
ser vi på heligheten i livet? Kan kyrkan 
med dess gudstjänster hjälpa oss att 
upptäcka livets helighet? Eje, Amanda 
och Emelie Oscarsson, Fanny Hellström 
och Andreas Nygård musicerar. Marina 
Malmström, Anders G. Lindqvist och 
Marcus Lassus samtalar med prästen 
Heidi Jäntti. Eeva-Liisa Malmgren är 
kantor. Det blir både gemensam psalm-
sång och musik att njuta av. Välkom-
men med för att uppleva en annorlunda 
gudstjänst, som följer högmässans 
struktur, men har helt egna former!
Ungdomsmässa: Sökö kapell on 7.10 kl. 
20, Sundqvist, Kanckos, Kronlund.
Faurés Requiem: Esbo domkyrka lö 3.10 
kl. 19. Kammarkören Novena, damkö-
ren Cora, Bergen, Norge, Borgå stifts 
kantorsmanskör. Synnöve af Hällström, 
sopran, Michael Wargh, baryton, Markus 
Malmgren, orgel. Gro Anthun och Nina 
Kronlund, dirigenter. Fritt intr.  &  progr. 
Kollekt till Kyrkans Utlandshjälps flyk-
tingarbete.
Möt Gud i tystnaden: Retreat på Snoan 
9-11.10. Ledare pastor Elsa Tenhonen. 
pris 75 €. Anmälan senast 2.10, claire.
broberg@evl.fi, 050 576 5784. 
Skriftskolan 2016: mer info på www.
esboforsamlingar.fi/skriftskola och i det 
brev som v. 40 postas till alla försam-
lingsmedlemmar som är födda år 2001. 
Föräldrainformation i Esbo domkyrkas 
församlingsgård, Kyrkstr. 2, må 5.10 
kl. 18.
Lediga platser i dagklubben i Alberga 
kyrka: mer info www.esboforsamlingar.
fi/dagklubbar,  helena.aitti-lindberg@
evl.fi, 040 763 6250.
Familjeklubbar för föräldrar med små-
barn: Familjecafé i Köklax kapell varje 
må kl. 9.30,  
Sång & lek i Sökö kapell varje ti 9.30, 
Imse-vimseklubben i Mattby kapell var-
je to 9.30, Familjeklubben i Esbo dom-
kyrkas församlingsgård varje to kl. 9.30. 
Ingen förhandsanmälan, ingen avgift.
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyrkog. 
10, fr.o.m. 1.10 varje må och to kl. 10-12. 
Man kan komma in i olika ärenden, be-

ställa längre tid till själavård, för utred-
ning av ekonomiska bekymmer m.m.
Kretsar för seniorer & daglediga kl. 13-
15: Träffdax i Köklax kapell ti 6.10, Sökö 
kapell ti. 6.10, Kalajärvi kapell to 8.10.

GRANKULLA
To 1.10 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet.
Kl. 18.30 Bibelkväll: i Sebastos, Carola 
Tonberg-Skogström.
Lö 3.10 kl. 10.30- 12.30 Kvinnobrunch i 
metodistkyrkan: Bolagsvägen 33, Gran-
kulla. Gäst: Ann-Sofi Axell berättar om 
bibliska, helande frukter. Musik: Andreas 
Forsberg. Frivillig avgift. Arr. Grankulla 
sv. frs och metodistförsamlingen. 
Anm. monicamarita.lundgren@gmail.
com eller catherine.granlund@evl.fi 
tfn.0400-868 235 eller 050-439 3208.
Sö 4.10 kl.12 Mikaelidagens familje-
gudstjänst: Församlingarnas dagklubbar 
fyller 70 år. Ulrik Sandell, Yvonne Frans-
man, Barbro Smeds, Karin Nordberg, 
Tomas och Maria Höglund uppträder, 
söndagsskolan medverkar. Kyrkkaffe 
med fylld kaka i övre salen. Fotografi-
utställning från gångna år i aulan, och 
möjlighet att titta in i klubbhuset. Lop-
pishörna.
Ti 6.10 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebas-
tos, Yvonne Fransman, Barbro Smeds.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 13 Pensionärskören: i nedre salen, 
Barbro Smeds.
Kl. 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen. 
Hälsosam kost för äldre, Solveig Back-
ström från Marthaförbundet.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i 
Sebastos.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre bras-
rummet.
Kl. 18 Måla från hjärtat: i nedre bras-
rummet, Karin Nordberg. Förhandsan-
mälan och förfrågningar Karin Nordberg, 
0503436885,karin.nordberg@evl.fi
On 7.10 kl.13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
To 8.10 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet
MIN VÄG?: 
Tyst retreat ordnas av Grankulla svenska 
församling på Heponiemi retreatgård i 
Karis-Lojo 16-18.10.2015. Retreatledare 
Karin Strandberg, retreatpräst Carola 
Tonberg-Skogström. 
Pris 80 € för egna församlingsmedlem-
mar, 160 € för andra, + gemensam 
transport 10 €. 
Ekonomiskt stöd kan sökas hos Snoans 
vänner r.f. 050 380 3976. Avfärd fredag 
kl.16 och tillbaka i Grankulla söndag ca 
kl. 16. Anmälan senast 5.10 till försam-
lingens (kansli 09) 5123722.

KYRKSLÄTT
Unga vuxna 17+: fr 2.10 kl. 16-20 på 
Hörnan, mat och samvaro kring tema 
som berör. 
Högmässa: sö 4.10 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. L Stråhlman och S Joki. Repre-
sentanter från skolan som församlingen 
stöder i Tanzania deltar. Sopplunch på 
församlingshemmet. Frivillig avgift till 
förmån för missionen.
Mässa med Taizé: on 7.10 kl. 18.00 i 
Kyrkslätts kyrka. Snurrar hjulen för 
snabbt? Vi vill erbjuda dig en andnings-
paus i vardagen. Under mässan sjunger 
vi Taizé-sånger, enkla verser och me-
lodislingor som upprepas flera gånger, 
ber och låter stillheten omsluta oss. 
Efter mässan te och kex samt möjlighet 
till samtal.
Måndagsgruppen: måndagar kl. 10-13 
på församlingshemmet. Gruppen job-
bar för missionen i församlingen. Nya 
medlemmar varmt välkomna. Info: Gun 
Pettersson.
Tisdagsgruppen: tisdagar kl. 10-14 på 
Hörnan. Gruppen jobbar för diakonin i 
församlingen. Nya medlemmar varmt 
välkomna. Info: Carola Lupander.
Föräldra-barn på stor Raula: tisdagar 
kl.9:30–11:30. Nya medlemmar varmt 
välkomna. Info: Jenny Åkerlund
Biljard&Chill för åldern 13 år uppåt: on 
7.10 kl. 14-17 på Hörnan.
Diakonisoppa för mindre bemedlade: 
måndagar och torsdagar kl. 11.30–12.30 i 
församlingshemmet.
Morgongröt: fredagar i Masaby kyrka 
kl. 9-10.
Anmälning till skriftskolan 2016 pågår 
fram till 9.10. Info: Anna Laasio tel. 050 
376 1487.
HöstDax dagläger: 15–16.10 kl.9-15:30 
för åk 1-4 på Lyan. Info: Jenny Åkerlund 
tel. 050 376 1488
Kyrkoherdeämbetets tel. (09) 8050 
8292. Epost kyrkslatts.svenska.for-
samling@evl.fi. Mera info på www.
kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
Sö 4.10: Högmässa kl 11 i SvH, Kim Ran-
tala, Paula Sirén. Vi tackar Paula Hendry 
och dricker kaffe med henne!
Ti 6.10: Mammor, pappor o barn kl 10 
SvG
Ti 6.10: Tisdagsklubben kl 13.30-15.30 
SvG
Ons 7.10: Diakonikretsen kl 13 SvH, Vår 
pensionerade församlingssekreterare 
Paula Hendry på besök

VANDA
Barnens kyrkstund: fre. 2.10 kl. 9.30-10 
i dagklubben i Martinristi församlings-
centrum, Bredängsv. 2.
Veckomässa: fre. 2.10 kl. 14 i Folk-
hälsanhuset, Vallmov. 28. K. Andersson 
och A. Ekberg.
Familjefestmässa med barn och pen-
sionärer: sö. 4.10  kl. 10 i Helsinge kyrka 
S:t Lars. Vi firar dagklubbsverksamheten 
70 år och pensionärernas kyrkogångs-
söndag. Efteråt blir det lunch och allsång 
med Recku Retfort i Helsinge skola. 
Lunchen kostar 5€/person och 10€/
familj. Vi inbjuder särskilt alla som har 
jobbat med barn- och familjearbete. M. 
Fagerudd, A. Paavola, A. Ekberg.
Ingen högmässa: sö. 4.10 i S:t Martins 
kapell
ViAnda-kören: övar ons. 7.10  kl. 12-14 
på Helsinggård, Konungsv. 2.
DVAS-allsång: ons. 7.10 kl. 14.15 i Folk-
hälsanhuset, Vallmov. 28.
Musikandakt: i Helsinge kyrka S:t Lars 
ons 7.10 kl. 18 med Trio Sufira - Sofia 
Lindroos (sopran och blockflöjt), Eira 
Karlsson (mezzosopran och fiddla) 
samt Susanna Tollet (alt och blockflöjt) 
- sjunger och spelar medeltida- och 
renässansmusik. Fritt inträde. Kollekt till 
förmån för flyktingarbete.
Ungdomskväll: ons. 7.10 kl 19 i Bagar-
stugan, Kurirv. 1

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Högmässor/gudstjänster 4.10: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, T.Wilman, P.Nygård. 
Kl. 12 Snappertuna kyrka, T.Wilman, 
P.Nygård. 
Kl. 12 Bromarvs kyrka Nalle-GDT, 
A.LIndström, N.Burgmann, H.Hollmérus. 
Kyrksaft. 
Kl. 13.30 Tenala kyrka Nalle-GDT, 
A.Lindström, N.Burgmann, H.Hollmérus. 
Kyrksaft. 
Kl. 15 Ekenäs kyrka Nalle-GDT, 
A.Lindström, N.Burgmann, H.Hollmérus. 
Kyrksaft.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Israeliska danser: fre 2.10 kl 18 i försam-
lingshemmets källarvåning. Unnérus.
Tiornas kalas: lö 3.10 kl 15 i församlings-
hemmet. Välkommen att fira att du har 
fyllt eller skall fylla 10 år i år! Ingen an-
mälning behövs men eventuella matal-
lergier meddelas till inga.kansli@evl.fi.
Familjegudstjänst: sö 4.10 kl 10 i Ingå 
kyrka. Sjöblom, Björklund-Sjöholm, 
Gustafsson Burgmann, barnkören. Kon-
firmandernas första kyrkogång.
Emma-cafè: ti 6.10 kl 17 i ungdomshu-
set. Björklund-Sjöholm.
Församlingsträff: ons 7.10 för pensionä-
rer och daglediga i Prästgården kl 14-16. 
Lindström, Sjöblom.
Familjecafé: to 8.10 kl 9.30-11.30 i för-
samlingshemmets källarvåning. Eklund, 
Lindström.

KARIS-POJO
Gudstjänst o. högmässa, Sö 4.10: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. Dag-
klubbarna medverkar. Biblar utdelas till 
5-åringar. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Morgonmässa, On 7.10: 
kl. 8.30 i Lärkkulla kapell.
Förbön och lovsång To 8.10
kl. 19: Gemenskap över gränserna i S:ta 
Katarina kyrka, Karis.
Kvällsmässa, To 8.10
kl. 19: med Taizé-sånger i Svartå kyrka.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT

LOJO
Veckoverksamhet:
Familjeklubb: ons och fre i Virkby kyrka 
kl 9-11.30.
Juniorklubb: i Virkby kyrkas källare, 
Virkbyvägen 1, på måndagar kl. 13.15-
15.00 för åk 3-4. Mera information 
Beatrice Österman.
Flickis: i Virkby kyrkas källare, Virkby-
vägen 1, på torsdagar kl. 13-15.00 för 
flickorna i åk 5-6. Mera information 

Satin Cirkus   
till Sibbo
Sibbo svenska försam-
ling och Finska Missions-
sällskapet ordnar en väl-
görenhetsgala FORGET- 
ME-NOT den 21 november 
i Sibbo kyrka. Alla intäkter 
kommer att gå till det jord-
bävningsdrabbade Nepal.

På scenen står Jennie 
Storbacka, Satin Circus, 
Elna Romberg, Maria 
Höglund och Paulina Bi-
ström, samt ett stort 
Houseband.

Biljetter kan köpas för 
25€ från och med 19.10 
från pastorsexpeditionen 
och på Nickby och Söder-
kulla bibliotek.

Jacob Gospel 
firar 10 år
Gospelkören Jacob Gos-
pel firar 10 år som kör med 
en jubileumskonsert den 
3 oktober i Schaumansa-
len i Jakobstad. Under kon-
serten ”Jacob Gospel - 10 
Years of Praise” kommer 
kören inte bara att ledas av 

de nuvarande dirigenter-
na Mikael Svarvar och An-

na-Pia Svarvar, utan även 
av de tidigare dirigenter-
na Heidi Storbacka, som 
grundade kören år 2005, 
och Rebecca Ekman. 

Husbandet under led-
ning av Lars-Viktor Öst 
utökas jubileet till ära med 
en blåssektion. Speciel-
la gäster medverkar också 
under kvällens gång.

KONSERT VÄLGÖRENHET JUBILEUM KAVALKAD

Foto: nAnA siMelius

Foto: Kp-ArKiv

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet söker 
en person i tjänsteförhållande som

Chef för begravningsväsendet
Läs hela annonsen på vår webbsida 
http://www2.pedersoreprosteri.fi/portalv2/
Ytterligare information om tjänsten fås 
av förvaltningsdirektör Diana Söderbacka, 
040 310 0401 eller chefen för begravnings- 
väsendet Seija Sjöblom, 040 310 0403.

EDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Välkommen till vårt traditionella 

Höstmöte 
den 3- 4 oktober  

i SRO (Suomen Raamattuopisto)
Helsingforsvägen 10, Grankulla

För mer information se www.frebe.fi 

arr. Etelä.suomen Rauhan Sana ry.
Fridsföreningen i södra Finland rf.

LEDIGA TJÄNSTER

Oasdag i Malax 
11.10.2015 
Oasrörelsen i Svenskfinland r.f. ordnar i 
samarbete med Malax församling en 
Oasdag söndagen den 11 oktober 2015. 

10.00  Gudstjänst i Malax kyrka. Kristian Norrback, Jan Nygård.    
  Kyrklunch.  
13.00  Bibelstudium kl. 13 i Kyrkhemmet. Tema ”Från död till liv”. Daniel 
  Norrback, Mats Sjölinds lovsångsteam, Machol l’Adonai.    
  Kaffeservering efteråt.  
15.00  Oasmöte med förbön och lovsång i Kyrkhemmet. Nygård, Mats  
  Sjölinds lovsångsteam, Machol l’Adonai  

BarnOas ordnas för barn i åldern 7-12 år kl. 13 och 15. Välkomna!

Beatrice Österman.
Juniorklubb1 och Juniorklubb2: i Lind-
kulla, Karstunraitti 4, på måndagar kl 
13:00-15:00 för åk 1-3(grupp1) och kl 
14-16.00 för åk 4-6(grupp2). Mera in-
formation kontakta Mari Nurmi.
Ungdomskväll: torsdagar kl 18 i Virkby 
kyrkas källare. Öppna dörrar, kaffe, te 
och saft. Mari Nurmi.
Sö 4.10. kl. 12: Mikaelidagens familje-
gudstjänst i Virkby kyrka.  Kuismanen, 
kyrkvärd Mari Nurmi. Församlingen bju-
der på mat efter gudstjänsten. Hjärtligt 
välkomna stora och små. Kyrktaxi.

Ti 6.10. kl. 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka. Kuismanen och 
Nurmi. Taxi.
Sö 18.10. kl. 13: Högmässa i Lojo kyrka. 
Kuismanen och Kerko. Kyrkkaffe och 
kyrktaxi

Nykarleby Syncenter
Topeliusespl. 12, Nykarleby
tel. 06-722 0770
fax 06-722 1572

Beställ tid!

Bågar 50€
Kom och fynda!

Ögonläkare, optiker hos oss!
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UTHYRES

Bland konditorer och hotelierer
Minnesvårdarna (Hautausmaakulttuurin ystävät) träf-
fas den 13 oktober kl. 17 för en rundvandring bland 
”konditorer och hotelierer” på Sandudds begravnings-
plats i Helsingfors. Intendenten guidar. Ingen anmäl-
ning eller deltagaravgift behövs; samling utanför Gam-
la kapellet kl. 17.

Den 1 november kl. 18 arrangerar Minnesvårdarna en 
själamässa i Gamla kyrkan i Helsingfors i samarbete 
med Johannes försmaling. 

Skantze om Margareta
Den svenska författaren Margareta Skantze besöker 
Karleby under den nordiska biblioteksveckan i novem-
ber för att berätta om sin nyaste bok Drottning Mar-
gareta.

Margareta Skantze väckte mycket debatt i Svenskfin-
land 2006 med sitt passionsdrama Maria Magdalena.

Boken om Drottning Margareta lanserades i mars 2015. 
Det är tredje gången som författaren besöker Karle-
by. Författarbesöket ordnas den 12.11 kl 18 i Rådhuset på 
Mannerheimsplatsen.

SANDUDD RUNDVANDRING FÖRFATTARBESÖK KARLEBY

Nicky och Sila Lee om föräldrar
Jakobstads svenska församling startar en föräldrakurs i 
höst. Kurskonceptet kommer från den anglikanska för-
samlingen Holy Trinity Brompton. Deras äktenskaps- och 
föräldrakurser används i 129 länder och är översatta till 49 
språk. Under kursen används en DVD med svenskt text. 
Nicky och Sila Lees föreläsning varvas med korta inslag 
och  intervjuer med föräldrar och relationsexperter. En lik-
nande kurs kommer att ordnas i Petrus församling i höst.

Kursen i Jakobstad startar måndagen den 19 okto-
ber. Anmälningar bör vara inne 9.10.

KURS HOLY TRINITY BROMPTON

Nyrenoverad 2 r+kv+balk.
43m2 i 1:a vån. på
Kvarnbacksg. i J:stad uthyres
till skötsam och rökfri person.
Tel. 0503343228

Pålitlig 29 årig
förvärvsarbetande och rökfri
dam söker hyresbostad i
H:fors centrum. Gärna långt
hyreskontrakt (max
650€/mån). Vänliga svar
gärna på finska.

Studerande får hyra ett
möblerat rum i Munksnäs i
H:fors. Hygglig utan husdjur
och rökning. Fri WIFI. Bra
förbindelser. Ring Jan
0504694350

Språklärare med nioårig son
söker nytt hem i
Tölö/Kampenområdet, minst
2 rok.
Linnea 050-3758013.

UTHYRES
Liten stuga med
bekvämligheter på lugna
Strömsland, 10 km från
Lovisa. 2 sovplatser. Hyres
för kortare eller längre
perioder. tel 050-5718115

På egna ben utanför hemmet
I år fyller dagklubbsverk-
samheten i hela landet 
70 år. Grankulla firar sina 
klubbarn på söndag

Grankulla svenska försam-
ling firar sin klubbverksam-
het med familjegudstjänst 
och utställning på söndag, 
Mikaelidagen.

– På utställningen finns 
änglar som dagklubbsbar-
nen gjort och gamla dag-
klubbs foton, berättar Yvon-
ne Fransman och Karin 
Nordberg som jobbar i för-
samlingen.

Dagklubben hålls i Gran-
kulla kyrkans utrymmen 
och är avsedd för 3-5 åring-
ar. I klubben sjunger bar-
nen, har andaktsstund och 
där finns det mycket leksa-

ker för barnen att leka med. 
Klubben är öppen tre tim-
mar, därför ska barnen ha 
eget mellanmål med sig.

– Det finns lediga platser i 
dagklubben, om man är in-
tresserad kan man kontak-
ta församlingens familjear-
betare.

Barnens kyrksöndag
På Mikaelidagen står äng-
larna i centrum och i kyrkan 
påminns vi om deras bety-
delse och uppgift. I många 
församlingar ordnas famil-
jegudstjänst och musikeve-
nemang för barn.

Mikaelidagen har fått sitt 
namn av ärkeängeln Mika-
el. Senare blev Mikaeldagen 
både änglarnas och barnens 
dag. Mikaelidagens evang-
elium ställer ett barn som 

förebild för tron. Budskapet 
om änglarna är däremot till 
för både barn och vuxna.

Mikaelidagen firas i all-
mänhet den 29 septem-
ber. Om den 29 september 
är en vardag firas Mikaeli-
dagen den närmast följan-
de söndagen. Hedrandet och 
firandet av ärkeängeln Mi-
kael fick sin början redan 
på 400-talet i Frygien, som 
fanns på det område som 

numera är Turkiet.
I Finland finns tiotals luth-

erska kyrkor och kapell som 
är tillägnade ärkeängeln Mi-
kael. I psalmboken finns 
omkring tio psalmer där 
man sjunger om änglar.

Källa: KT, Tradition och Liv / Libris

 ¶ MAtilDA norDberG är 
prAo pÅ KYrKpressen 

kyrkan Har välkomnat småbarn i sin klubbverksamhet i 70 år. Foto: KYrKAns bilDbAnK / AArne orMio

DAGKLUBBEN 70

• Dagklubbsverksamheten firar 70-årsjubileum under he-
la perioden 2015-16.
• Kyrkans satsning går under namnet ”Pieni on suurin” 
(Liten är stor) med bland annat egna webbsidor och ma-
terialbank.
• Den första dagklubben i kyrkan startades för 70 år sedan 
i Åbo domkyrkoförsamling.

Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 
 

Blomster- och Begravningstjänst 

P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080

ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum  |  Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828  |  espoon.hautaustoimisto@saunalahti.�

Vad varje nära anhörig 

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss

www.espoonhautaus.� 

borde veta?

I sorgens stund är du inte ensam

En byrå med komplett service.

hok-elannonhautauspalvelu.fi • perunkirjoitustoimisto.fi

HELSINGFORS
FORUM tel. 010 76 66620
HAGNÄS tel. 010 76 66500
MALM tel. 010 76 66630 
TÖLÖ tel. 010 76 66530
ÖSTRA CENTRUM  
tel. 010 76 66590

ESBO
ALBERGA tel. 010 76 66610
ESBOVIKEN tel. 010 76 66640
HAGALUND tel. 010 76 66570

VANDA
DICKURSBY tel. 010 76 66560
MYRBACKA tel. 010 76 66600

KERVO tel. 010 76 66550

HYVINGE tel. 010 76 66580
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

TELEFONJOUR 24 H: 050 347 1555 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min) 

TELEFONJOUR 24 h: 

050 347 1555

Med omtanke och värdighet  
ombesörjer vi allt i samband med begravningar

ENEBERGS
B E G R AV N I N G S B Y R Å

Strandgatan 2, Mariehamn  
Tel 19 028 Jour 24 h
www.enebergs.ax

Medlem av Finlands  
begravningsbyråers förbund

Sedan 
1957

Werthmanns begravningsbyråer

Fullständig begravningsservice
- med omtanke och erfarenhet från 1912

Karis
Köpmansg. 18
Tel. 019-232186

www.werthmanns.com Dejour 24 h 0400-473391

Hangö
Bulevarden 9
Tel. 019-2482059

Ekenäs
Gustav Wasa g.14
Tel. 019-2413261

Ingå, Sjundeå

Tel. 019-232186

Ab Werthmann Oy
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WALLGREN SKAPELSEBERÄTTELSEN

Vem har skapat Gud?
I KP 39 ingick under temat 
Liv & Tro en artikel av Chris-
ta Mickelsson med rubri-
ken ”Tron och tvivlet har de 
gemensamt”, där hon ha-
de intervjuat filosofen och 
ateisten Thomas Wallgren 
och teologen och biskopen 
Björn Vikström. Som svar 
på frågan om hur Thomas 
Wallgren ser på universum 
och det att vi finns till, säger 
denne att frågan om varför 
det finns någonting hell-
re än ingenting inte väcker 
hans intresse - det som in-
tresserar honom finns här. 
Jag kan förstå det perspekti-
vet. Men han ställer en mot-
fråga till dem som impone-
ras av skapelseberättelsen i 
Bibeln: ”Om Gud har ska-
pat världen, vem har ska-

pat Gud?” Tillåt mig här som 
reflekterande läsare kom-
mentera. Om man frågar: 
”Vem har skapat Gud?”, då 
har man redan utgått ifrån 
att någon måste ha skapat 
Honom. Men varför kan det 
inte finnas något som in-
te är skapat? Ta t.ex. logi-
ken (typ ’Om alla människ-
or är dödliga och Sokrates 
är människa, så är Sokrates 

dödlig’). Kan man fråga sig: 
”Vem har skapat logiken?” 
Nej, logiken har alltid fun-
nits. Det säger förståndet. 
Här är vi nära själva guds-
beviset: allting som har en 
början har en orsak. Men då 
måste det finnas någonting 
som inte har en början (or-
saks- och följdkedjan skul-
le annars bli oändlig). Värl-
den har en början, alltså en 
orsak. Orsaken måste vara 
något/någon som inte har en 
början och som har en vil-
ja, alltså Gud. Tvivla på Ho-
nom kan man i svåra stun-
der, men förståndet kom-
mer till hjälp.

bertil tikkanen
Helsingfors

Historielöshet
Vi förundrar oss över hur 
den muslimska världen 
slits sönder av striderna 
mellan shia- och sunni-
muslimer. [...] Det är inte 
ens tio år sedan den öpp-
na konflikten mellan pro-
testanter och katoliker på 
Nordirland. [...] Att den 
eufemistiskt benämndes 

”The Troubles” (Bekym-
ren) får inte förleda oss. 
Det handlade om decen-
nier av blodigt våld som 
krävde tusentals döds-
offer, många av dem ci-
vila, på ömse sidor.

Elisabeth Sandlund på  
ledarplats i tidningen  
Dagen.

KLIPP DAGEN

”Tänk om alla 
som varit med om 
att fatta beslutet 
skulle ha vistats 
i ett u-land! Hur 
skulle de ha tänkt 
då?”
Anna Tikum i Tidning-
en Mission om Fin-
lands biståndspolitik.

CITAT BISTÅND

Gränslös kärlek
vi lever i en märklig tid. Jag tror in-
te att det handlar om att något vä-
sentligt i människans natur skulle ha 
förändrats, men en mellanmänsklig 
förskjutning håller på att ske. Grad-
vis, förrädiskt långsamt tycks vi om-
skapa vår tillvaro, återvända till vår 

barndoms sandlådor för att greppa spadarna.
Jag, jag, jag. Vi, vi, vi. I dagens hårda och cy-

niska samhällsklimat framstår villkorslös kärlek 
som naiv idioti. Som dårskap. Just därför är vis-
dom bortom vad vi förstår så viktig idag.

många av de trender vi möter i vardagen uppma-
nar oss att avmogna, återvända till barnets narcis-
sism. Vi skriker och stampar med fötterna när nå-
got annat än vi själva placeras i centrum. Vi hukar 
oss och kryper ihop i osäkerhet över främman-
de element i vår omgivning. Det obekanta känns 
hotfullt, och vi är rädda för all form av förändring.

Varför? Jo, grundläggande behov som tillhö-
righet, trygghet, att bli sedd har skickligt explo-
aterats av krafter som inte har någon som helst 
avsikt att inkludera, vagga 
till ro, se. Politik och mark-
nadsekonomi har kapat kär-
leksbudskapet och basune-
rar ut sina förvrängda ver-
sioner. Och kanaliserad me-
dia skruvar upp volymen så 
att vi ska höra bättre.

Så blir ”älska din nästa så 
som dig själv” omskrivet till 
”du måste först älska dig själv 
för att kunna älska andra”. 
Då finns det inte längre nå-
gon hejd på det hela. Vi blir 
vår egen lyckas smeder, och 
detta konsumerar oss, gör oss 
oförmögna och ovilliga att 
ge vidare. Jag, mitt, vårt ... 
Och för att bedöva samve-
tet låter vi då och då någ-
ra smulor från festmåltiden 
falla ner från bordet till de 
icke inbjudna.

Den här prioritetsord-
ningen är konstruerad och 
står i strid med kärlekens na-
tur. Kärleken är inte selek-
tiv. Den är inte ordnad i tid, utan evig och sam-
tidig. Den söker inte sitt.

Kärleken är inte heller en känsla, utan ett ak-
tivt val. Bara genom att välja att älska och ge av 
det som är oss själva kan vi höra till, känna oss 
trygga, sedda, älskade. Bara genom att våga älska 
oss själva och andra just sådana som vi är - utan 
att blunda för vare sig vår eller andras ofullkom-
lighet - kan vi leva rikt; trygga i att allt är förlå-
tet, att nåd inte vidkänner några gränser, och att 
det inte är vår sak att stå och vakta vid portarna.

det är med värme jag ser hur kyrkor, samfund, 
föreningar och gräsrotsaktivister just nu åter-
tar samhällsutrymme genom att omsätta kärlek 
i handling. Och visst kan vi sträcka oss till att lå-
na lite retorik från samhällsdebatten och för ett 
ögonblick göra det hela till en kostnadsfråga: pri-
set för att låta bli att älska är alldeles för högt.

Patrick Wingren är en samhällspolitiskt  aktiv   
musiker från Jakobstad.

”Grundläggande 
behov som till-
hörighet, trygg-
het, att bli sedd 
har skickligt  
exploaterats av 
krafter som inte 
har någon som 
helst avsikt att 
inkludera, vagga 
till ro, se.”

INKAST PATRICK WINGREN

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-
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FÖRFÖLJELSER KRISTNA

Angående flyktingfrågan
Finland bör, efter bästa för-
måga, deltaga i ansträng-
ningarna att lindra den enor-
ma flyktingtragedi som på-
går i Europa. Tragedin har sin 
upprinnelse  främst i mel-
lersta östern. Vårt folk visar 
även vilja att åter hjälpa dem 
som flyr för sina liv. Utma-
ningen är att få till stånd en 
fungerande integrering som 
samtidigt även är beroende 
av landets ekonomiska bär-
kraft. Allt som hindrar för-
stärkningen av vår nationel-
la ekonomi försämrar vå-
ra möjligheter att hjälpa de 
asylsökande. Men samtidigt 
är det rätt att framhålla att 
denna hjälp inte är hela lös-
ningen. I vårt demokratiska 
land bör vi medborgare, ge-
nom landets parlament, på-
verka EU och världssamfun-
det att samverka till att sät-
ta stopp för det krig och de 
våldsdåd som orsakat flyk-
tingkatastrofen. Få vill väl 
lämna sitt land, sin kultur 
och historia. Vi bevittnar hur 
hela nationer skövlas och 
förstörs. Nu bör de ledan-
de beslutsfattarna upphöra 
med meningslöst politise-
rande och sträva efter kon-
kreta resultat som leder till 
en bestående lösning. Må nu 
USA, Ryssland, EU och FN 
visa sin verkliga vilja och 
handlingskraft och gemen-
samt sätta stopp för denna 

skamliga tragedi. Det skul-
le gälla att framför allt stävja 
och beröva de fundamentala 
och extrema grupperna de-
ras onda slagkraft. Här bör 
även t.ex Turkiet, Saudia-
rabien Iran och Qatar stäl-
las inför sitt ansvar för en 
konfliktlösning. Viktigt är 
att samordna hjälpinsatser 
till de närområden där flyk-
tingarnas lidande är stort. 
En fungerande kontroll av 
flyktingströmmarna i Eu-
ropa är absolut nödvändig 
och vår president och reger-
ing är här inne på rätt väg i 
sina ställningstaganden. En 
enhetlig lösning inom EU är 
även viktig för en bestående 
och trovärdig helhetslösning 
och den europeiska gemen-
skapens framtid.

Vår utrikesminister fick 
utstå mycken kritik för att 
han ville prioritera de krist-
na flyktingarnas situation. 
Det passade naturligtvis 
inte våra sekulariserade 
samhällen. Men i en inter-
vju för svenska veckotid-

ningen HV av den 17 sep-
tember, framhåller Syri-
anska riksförbundets ord-
förande Habib Dilmac, att 
fundamentalisterna i kris-
området, nästintill utplånat 
den syrianska (armeniska) 
folkgruppen. Våra nordis-
ka kristna kyrkor har, med 
vissa undantag, visat ringa 
solidaritet med just de mest 
utsatta trossyskonen som 
talar det språk Jesus tala-
de (arameiska) och som 
förmedlat oss delar av vår 
kristna kultur. Flyktingar-
nas sak är vår och histori-
en kommer i sinom tid att 
frikänna eller fördöma oss 
beroende på hur vi hand-
lar nu. Vi bör även alla ha 
rätt i vårt demokratiska 
land att komma med åsik-
ter och diskutera oss fram 
till bästa möjliga lösningar 
i denna oerhört svåra nöd-
situation. 

Stig bäcklund
Borgå

”Våra nordiska kristna kyrkor har, med vis-
sa undantag, visat ringa solidaritet med just 
de mest utsatta trossyskonen som talar 
det språk Jesus talade (arameiska) och som 
förmedlat oss delar av vår kristna kultur.”

ÄMBETSSYN

En frågeställning

Finns det inte någon gräns 
för klappjakten på t.f. kyr-
koherden, Lars Lövdahl i 
Kristinestad, för hans  äm-
betssyn, som är enligt apost-
larnas lära och den bekän-
nelse som den kristna kyr-
kan haft i tvåtusen år?

HanS Sandberg, 
ännu medlem i den 
Ev.lutherska kyrkan

KYRKOHERDE

Sorglig klappjakt

Det har varit sorgligt att 
notera den senaste tidens 
klappjakt på t.f. kyrkoherde 
Lars Lövdahl. Faktum är ju 
att han i sin tjänsteutövning 
har iakttagit gällande be-
stämmelser och föreskrif-
ter. Sina uppgifter har han 
försökt sköta samvetsgrant 
i enlighet med sin kristna 
övertygelse.

Det är han inte ensam 
om, varken i vårt lands 
evangelisk-lutherska kyr-
ka, eller allra minst i den 
världsvida kristna kyrkan. 
Men för somliga är det tyd-
ligen inte tillräckligt. Därför 
har Lövdahl i vissa medier 
fått den ena förolämpning-
en efter den andra kastad i 
ansiktet på sig. I andra delar 
av världen kan man rent-
av få sätta livet till, bara för 
att man håller fast vid sin 
kristna tro och övertygelse.

Jag föreslår att klappjak-
ten på Lövdahl avblåses.

göran Stenlund
Vasa

”Men varför kan 
det inte finnas  
något som inte är 
skapat?”

Något
vi borde 
skriva om?  
tfn 09-61261549 
e-post: redaktionen@
kyrkpressen.fi



De värderingar 
som formas i unga 
år är oftast bestå-
ende. Birgit Lind-
gren Ödén har gjort 
återkommande in-
tervjuer med unga i 
tolv års tid.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON

Tidigare i höst avslutade Bir-
git Lindgren Ödén ett projekt 
hon påbörjade redan 1999. 

– Fast egentligen känns 
det som att jag bara börjat, 
säger Lindgren Ödén.

Vägen till doktorsstudier i 
Åbo har varit lång.

– Jag har jobbat med ung-
domar hela mitt liv.Jag var 
först fritidsledare och senare 
gymnasielärare i bland an-
nat religionskunskap.Så 
småningom började jag job-
ba med religionsdidaktik vid 
högskolan i Gävle.

En inspirerande universi-
tetslärare banade vägen för 
en akademisk karriär. Det 
var från första början ung-
domar och värderingar i 
förändring som intressera-
de Lindgren Ödén.

– Religionssociologen 
Thorleif Petterson talade om 
de värderingsförändringar 
som sker i västvärlden. Det 
intresserade mig, för jag var 
intresserad av mina elever 
och hur deras värderingar 
skiljde sig från mina.

Efter sin magisterexamen 
blev hon utvald av högskole-
verket att utvärdera utbild-
ningen i religionsvetenskap 
vid de olika svenska lärosä-

tena. Hon åkte runt i landet 
och vid ett tillfälle stötte hon 
på Nils G Holm, numera pro-
fessor emeritus i religions-
vetenskap vid Åbo Akademi.

– Han uppmanade mig att 
åtminstone prova på att sö-
ka till Åbo Akademi. 

Första gången hon sökte 
in fick hon avslag, men an-
dra gången blev hon antagen.

– Jag kände mig hemma 
i Finland från första början, 
stämningen vid fakulteten 
var god och den raka kom-
munikationen passade mig. 
Mina rötter från min farfars 

sida finns faktiskt i Öster-
botten i Vasa.

Sex åttiotalister
Lindgren Ödéns doktorsav-
handling heter Från ung till 
vuxen i omställningens tid. En 
longitudinell studie av värdering-
ar med utgångspunkt i Ingleharts 
teori om den tysta revolutionen. 
Hon undersöker sex åttiota-
listers grundläggande värde-
ringar under en period på tolv 
år (2000–2012) i ljuset av Ro-
nald Ingleharts teori om den 
tysta revolutionen.

– Teorin grundar sig på ett 

antagande om en gradvis för-
ändring av västvärldens vär-
deringssystem i takt med ge-
nerationsskiften.

De stora samhällsomvand-
lingarna som sker i de sen-
moderna länderna medför, 
enligt Inglehart, att den yng-
re generationens värdesys-
tem utvecklas så att det skil-
jer sig markant från föräldra-
generationens livssyn.

– Antagandet är att de 
grundläggande värderingar-
na formas i barn- och ung-
domsåren. Det antyder att 
den perioden utgör sociali-

sationsprocessens begräns-
ning. 

Skulle Ingleharts sociali-
sationshypotes bekräftas av 
de sex åttiotalisterna i hen-
nes studie? Är de värdering-
ar man etablerar när man är 
18–19 år bestående eller för-
ändras de över tid? För att få 
svar gjorde hon återkom-
mande intervjuer. 

– Hypotesen får stöd, ef-
tersom de värderingar som 
individerna uttalade vid det 
första enskilda intervjutill-
fället år 2000 visar stabilitet 
under perioden 2000–2012.

De värderingar hon under-
sökt har att göra med bland 
annat synen på pengar, mil-
jö och andlighet. Lindgren 
Ödén har också tittat närma-
re på hur individerna förhål-
ler sig till Svenska kyrkan. I 
ljuset av Ingleharts teori och 
Lindgren Ödéns forskning 
kan man dra slutsatsen att 
de som är positivt inställda 
till kyrkan som 18–19-åring-
ar förblir det genom livet.

– Jag har jobbat hela livet 
med ungdomar. Om jag mär-
ker att jag inte förstår vad mi-
na ungdomar menar, tycker 
och tänker, då måste jag hit-
ta en metod för att göra det. 
Ibland råder språkförbist-
ring – ungdomarna har inte 
de verktyg som behövs för att 
förstå språket i kyrkan och då 
blir det meningslöst för dem. 
Om jag var präst, diakon el-
ler ungdomsledare skulle jag 
se till att tala med alla möjliga 
slags ungdomar om både det 
ena och andra. Låt dem kom-
ma till tals, utan att vara in-
ställd på att ställa specifika frå-
gor. Och inte glömma bort att 
lyssna på vad de har att säga.

Varför är de med?
Birgit Lindgren Ödén säger att 
Svenska kyrkan kunde vara 
ännu mer medveten om att 
det egentligen är så att väl-
digt många svenskar, nästan 
70 procent, fortsättningsvis 
hör till kyrkan.

– Medlemsavgiften är gan-
ska hög om man har en vanlig 
lön. Varför betalar människ-
or så hög medlemsavgift till 
Svenska kyrkan om de inte 
känner att de vill vara med-
lemmar? Kyrkan har till ex-
empel mycket mer medlem-
mar kvar än de politiska or-
ganisationerna.

I huvet på sex åttiotalister

birgit lindgren ödén 
är en av de rikssvenskar 
som doktorerat vid Åbo 
Akademi. Foto: hAnnA-
MADeleine AnDersson 

D
et var dop i kyrkan och efteråt sa lilla Anneli:

- M
am

m
a, nu blir väl den lilla babyn diskad när prästen har dopat honom

?
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JA TACK!
X JAG VILL PRENUMERERA PÅ KURIREN

för resten av år 2015 och hela året 2016 för 84 € (inom Norden)

Tre (3) provnummer för endast 14,50 euro.
Ett halvt år för endast 42 euro.
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SÄND KURIREN TILL:

Nej tack, jag vill inte prenumerera på Kuriren. Jag deltar endast i utlottningen  
av presentkorten till någon av S-gruppens butiker. Jag returnerar beställnings-, 
och utlottningsblanketten försedd med frimärke. Var snäll och stryk över den 
färdigtryckta adressen på kupongen och skriv: Kuriren, PB 12, 65101 VASA.

XJAG DELTAR I KURIRENS UTLOTTNING AV FEM  
PRESENTKORT TILL NÅGON AV S-GRUPPENS BUTIKER.
 

Kan sändas 
ofrankerat 

inom Norden
Kuriren betalar 

portot

PB 12
SVARSFÖRSÄNDELSE
KOD 5005430
65103 VASA

SÄND RÄKNINGEN TILL:
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Erbjudandet gäller till 30.11.2015

Prenumerera och delta i utlottningen!

              Nu har du möjlighet att vinna ett  
            presentkort à 50 euro till någon av 

 S-gruppens butiker. Skicka in kupongen senast 30.11.2015.
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Prenumerera på den 
populära finlandssvenska 
veckotidningen Kuriren. 
Inspirerande och trevlig 
läsning för hela familjen 

direkt hem i din brevlåda!
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