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”Det handlar 
inte om att  
K-märka något 
slags kristet 
världsarv.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Därför att de 
var kristna

varför ska det vara så svårt att lyfta 
fram de förföljelser av människor 
som sker specifikt därför att de be-

känner sig till och utövar kristendomen?
I den stund uttrycket ”förföljda kristna” dyker 

upp i den offentliga diskussionen – och det händer 
inte ofta – sker reflexmässigt följande:

Deras lidande relativiseras. Vi påminns och påmin-
ner varandra om att lidandet inte bara drabbar just 
dem utan också andra troende. Det är visserligen 
sant, men samtidigt flyttas fokus från det akuta, 
konkreta och specifika till något allmänt som är 
svårt att åtgärda. Att rikta kritik mot en stat för att 
den behandlar en specifik grupp illa har en kraft 
och udd, som försvinner i konstaterandet att det är 
”illa när alla behandlar varandra illa”. Hyperkor-
rektheten gör att allt slätas ut, och att särskilt kyr-
kan ibland fegar ur från att tydligt ta ställning för 
de lidande kristna.

Deras lidande politiseras. Den kristna köpmannen i 
Bagdad som fått sin butik sönderslagen blir en bricka 
i en kroppslös politisk debatt i länder tusentals ki-
lometer därifrån. I överföringen försvinner det uni-
ka och förfärliga som drabbat honom, hans familj, 
hans grannar. Han blir en komponent att låna in 
vare sig det handlar om flyktingpolitik eller något 
annat. Det gör honom användbar för en del, obe-
rörbar för andra. De som driver sin egen sak genom 
att på det här sättet de-humanisera hans lidande, 
hans rätt till liv, tro och trygghet begår det grövsta 
sveket av alla, vare sig de gör det i kyrklig eller po-
litisk kontext, vare sig han förvandlas till ett argu-
ment eller ett motargument. 

Deras lidande rättfärdigas. Det 
här är det fulaste och grövsta 
resonemanget, som därför 
kräver en hel del svängar i ar-
gumentationen. Det bottnar i 
samma logik som utläggning-
arna om den våldtagna kvin-
nans kortkorta kjol. I botten 
ligger antagandet om att det 
i grunden är de kristnas eget 
fel. Bekanta argument brukar handla om korståg 
och kristendomens övergrepp också i historisk tid, 
allt gammalt bråte duger. Det är en billig och intel-
lektuellt oärlig metod –som det oaktat ändå lyckas 
flytta fokus från det konkreta här och nu.

Som ett resultat har västvärlden nästintill gjort 
sig immun mot en verklig debatt om det katastro-
fala läget för de kristna som förföljs, särskilt i Irak. 
Den färska rapporten över vad som hänt de två se-
naste åren från en katolsk mänskorättsorganisa-
tion förskräcker.  

Det kristna arv som försvinner nu kommer aldrig 
tillbaka. Det brukar sägas, och återigen får det en del 
att automatiskt slå dövörat till. Det gäller att minnas 
det viktigaste, hålla kvar smärtan: Det handlar inte 
om att K-märka något slags kristet världsarv. In-
te om att ställa sig på barrikaderna för ett exotiskt 
kristendomsmuseum. Det är rätt och slätt att hål-
la blicken öppen för att verkliga människor av kött 
och blod får sina mänskliga rättigheter kränkta och 
sina hem och liv förstörda.

Det är så sorgligt och så för sent om domen efter-
åt lyder: De fördrevs och dödades i sina hemtrak-
ter, därför att de var kristna. Deras öde förtegs och 
förringades. De blev offer för ett dubbelt övergrepp. 
Därför att de var kristna.

Tunn hud 
doftar Gud

Camilla Lif kommer från en familj som 
var helt ointresserad av religion. Det 
första fröet till tro såddes på släktens 
sommarstuga på Korpo.

– Där på stranden finns en stor, röd, 
platt sten, och den blev tidigt min bö-
nesten. Redan då upplevde jag att na-
turen, skärgården, var nästan som en 
person, på så sätt att jag aldrig någon-
sin kände mig ensam där.

Camilla Lifs mamma är född i Hel-
singfors. Bara nio månader gammal 
skickades hon och en bror till släktingar 
i Sverige för att komma undan bomb-
ningarna av Helsingfors. När barnen 
kom hem igen flyttade familjen till Åbo.

– Min morfars högsta önskan var att 
hans fyra barn skulle gifta sig med fin-
landssvenskar, han var väldigt engage-
rad i Svenska folkpartiet och brann för 
den finlandssvenska frågan. Men mam-
ma gifte sig med en svensk och flyttade 
till Sverige. Inte heller de andra barnen 
gifte sig finlandssvenskt.

I slutet av 40-talet köpte morfar en 
tomt på Korpo, och det är det stället 
som är Camilla Lifs paradis och and-
ningshål.

Sommarjobb vid dödsbädden
På bönestenen mötte Camilla Lif en 
kärleksfull Gud. När hon var nio flyt-
tade familjen till Zambia och bodde 
där i två år på grund av pappans jobb. 
Hon gick i katolsk skola och mötte en 
annorlunda Gud, en som var krävan-
de och straffande.

– Jag kände mig otroligt utsatt. Jag 
kände ingen där, det var ett främmande 
språk, och Gud var arg, uppenbarligen. 

Efter det var hon helt ointresserad av 
allt vad religion hette tills hon började 
sommarjobba på ett långvårdssjukhus 
i 15–16-årsåldern.

– Vi som var outbildade fick göra 
de enklaste sakerna, som att sitta vid 

dödsbäddarna. Jag satt och höll hän-
der. När någon dött kom en präst till 
sjukhuset, ställde i ordning i rummet, 
tände ett ljus, och sedan kom släkting-
arna. Hon spred ett sådant allvar och 
en innerlig värme. Då minns jag att jag 
tänkte ”ahh, där är det igen”.

Senare jobbade hon på ett rehabili-
teringscenter för unga människor med 
ryggmärgsskador.

– Då satt jag igen på sängkanten och 
pratade med folk om svåra saker. Så 
började jag gå i kyrkan igen.

Tjatade sig in till teologiska
Hon var en rebellisk tonåring: ”För-
skräcklig!” Hon gick aldrig i skriftsko-
la, för hon växte upp i en miljö där det 
var outsägligt töntigt.

– Min yngsta syster gjorde det, och 
jag retade henne för det! Men jag har 
alltid känt ett sug efter det heliga. Ett 
sug efter det heliga kan ju vara rebel-
liskt också ifall du växer upp i en gan-
ska ateistisk familj.

Men hon var intresserad av religion 
och började läsa teologi. 

– Jag tjatade mig in för jag var inte 
behörig, jag kastade smågrus på stu-
dievägledarens fönster varje dag för att 
se om någon hade hoppat av. Till slut 
kom jag in.

Hon hade tänkt bli journalist med re-
ligionsfrågor som specialitet, men en 
dag kom en bokhandlare och berättade 
om studentlitteraturen. Hon blev svart 
av avundsjuka då hon såg vilken litte-
ratur de som skulle bli präster fick läsa.

– Jag tänkte att jag måste få mer 
kyrklig erfarenhet, och så jobbade jag 
som vaktmästare i Storkyrkan i många 
år. Jag försökte hinna i kapp och få mer 
hemkänsla i kyrkorummet och kyrko-
livet. Jag fick in det i min ansökan om 
att bli präst. Jag tänkte att de får väl be-
döma om jag är lämplig.

Det tyckte de hon var.
– Det var en av mina lyckligaste da-

gar. Jag grät så mycket när jag ringde till 
mamma att hon inte hörde vad jag sa, 
hon trodde att jag fått ett nej.

Hon har inte ångrat sitt beslut.
– Ibland blir jag väldigt sliten och 

trött, men ofta tycker jag att det är värl-
dens bästa jobb. Inom polisen finns ett 
begrepp att man är frontsvin, inom mi-
litären att man är kanonmat, den som 
är längst fram, medan staben och orga-
nisationen finns där bakom. När man är 
där framme mycket så blir man sliten, 
för man är så nära andra människor i 
väldigt speciella situationer. Inte för att 
människor är jobbiga men för att det är 
skarpa lägen hela tiden.

Hon har jobbat mycket med utsatta 
människor, missbrukare, sådana som 
bär på många sår.

– Man säger ofta att man tar till re-
ligion för att klara sig, men jag tror att 
när huden är tunn, det är då Gud har 
möjlighet att nå fram. Känsliga männ-
iskor blir ofta religiösa för de har min-
dre motståndskraft mot Guds ljud eller 
Guds doft, eller vad det kan vara. Bland 
troende människor finns en helt ena-
stående styrka som andra faktiskt in-
te lika ofta har.

Svår predikan
Att skriva en predikan hör till det svå-
raste Camilla Lif måste göra i sitt jobb.

– Varenda predikan är ångest. Var-
enda gång säger jag: varför måste just 
jag göra det här? Jag svär mycket, ber 
mycket och krumbuktar mig, blir helt 
tokig och en helt hopplös familjeper-
son. Det är mycket självkritik på vä-
gen, och många liter kaffe.

Kanske för att det är så svårt blir det 
så bra? Hennes texter har i höst kommit 
ut i form av boken Vad vill du mig idag? 
Hon tror att hon har lätt att nå fram till 
bibeltexterna för att de inte ingått i hen-
nes uppväxt och tradition.

– I mitt jobb är min utifråningång mitt 
allra dyraste verktyg. När det sticks el-
ler känns kantigt eller fult eller luktar 
illa, då blir jag särskilt intresserad. Om 
jag ska välja mellan två bibeltexter att 
predika om, en med vrede i sig och en 
mysig, då väljer jag alltid den som in-
te är mysig.

Camilla Lif är svensk präst. Hon är särskilt förtjust i 
bibeltexter som sticks, gnager och luktar illa. Om dem 
har hon skrivit en bok. Det bästa i hennes liv kommer 
från Finland. – Rötterna, naturen och temperamentet. 

TEXT: SOFIA TORVALDS  FOTO: TINA AXELSSON

PROFILEN: CAMILLA LIF  
”När huden är tunn, det är då Gud har möjlighet 
att nå fram.”
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Åländska kyrkor fick byggpengar
unDerhåll. Församlingen i 
Finström-Geta får 304 900 
euro för renovering och änd-
ringar i interiören i Geta kyrka 
och 11 500 euro för tjärning 
av spåntaken på Geta kyr-
ka, klockstapeln och kapel-
let. Församlingen får dessut-
om 105 800 euro för repara-
tion och tjärning av spånta-
ket på Finströms kyrka.

Kyrkostyrelsens plenum 
beviljade förra veckan sam-

manlagt 1,8 miljoner euro i 
byggnadsunderstöd till för-
samlingarna.

Också Hammarlands för-
samling får 19 900 euro i un-
derstöd för tjärning av den 
medeltida kyrkans spåntak.

Kristinestads svenska för-
samling som ansökt om 
medel för två renoveringspro-
jekt blev däremot utan un-
derstöd denna gång. Stödet 
delas ut två gånger per år.

”Många församlingar bra för ÅSF”
åbo. Hur församlingarna i 
Åbo ska se ut i framtiden 
diskuteras som bäst av en 
arbetsgrupp i Åbo och S:t 
Karins kyrkliga samfällighet. 

– Åbo svenska försam-
ling riskerar inte försvinna, 
men definitivt påverkas av 
omgivningen, säger kyrko-
herde Björn Nalle Öhman till 
Åbo Underrättelser.

Hittills har tre möjli-
ga modeller plus ett förslag 

på hur församlingarnas ge-
mensamma verksamhet 
ska fortsätta lagts fram. 

– Den nuvarande mäng-
den församlingar (10) är 
bäst för ÅSF. Då är det fle-
ra enheter som har rätt att 
fatta beslut, säger Öhman.

Kyrkorådet fattar ett 
principbeslut i januari och 
frågan avgörs senare i vår 
i kyrkostyrelsen och dom-
kapitlet.

Populäraste vägkyrkan finns i Åbo
vägkyrkor. I somras höll 
drygt 260 lutherska och or-
todoxa kyrkor dagligen si-
na dörrar öppna för besö-
kare. Över hälften av dem 
förde statistik över antalet 
besökare och siffrorna vi-
sar att domkyrkan i Åbo var 
den mest besökta vägkyr-
kan också i år. Hela 55 000 
personer såg kyrkan i som-
mar.

Också på andra och tred-

je plats återfinns favori-
ter från i fjol: Heliga korsets 
kyrka i Raumo med drygt 
21 000 besökare och Eke-
näs kyrka med 12 600 be-
sökare.

Nya på fjärde och fem-
te plats är Finlaysonkyrkan 
”Barnens katedral” i Tam-
merfors med 11 401 besöka-
re och och världens störs-
ta träkyrka i Kerimäki med 
10 768 besökare.

en av de absolut viktigaste 
bibelberättelserna för mig 
är när Jesus visar sina sår 
för Tomas tvivlaren, säger 
Camilla Lif. 
– Det är vår plikt att visa 
våra sår för varandra, an-
nars blir världen omänsklig. 
Jag gör det själv så mycket 
jag orkar, och jag vän-
tar mig att andra gör det 
också.

CAMILLA LIF

KOMMINISTER I KATARINA 
FÖRSAMLING I STOCK-
HOLM.

AKTUELL MED BOKEN 
”VAD VILL DU MIG IDAG?”.

FAMILJ: MAN OCH DOTTER.
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STRUKTURER. Kyrkoher-
darna i Pedersöre vill veta 
om de förtroendevalda 
tänker återuppta diskus-
sionen om församlings-
sammanslagningar eller 
begrava tanken för gott.

TEXT OCH FOTO: 
JOHAN SANDBERG

Församlingarna Pedersöre, 
Esse, Purmo och Jakobstads 
svenska har tidigare fört dis-
kussioner gällande en even-
tuell sammanslagning. Sam-
talen stannade av då kyrko-
mötet samtidigt planerade 
en stor strukturreform som 
stipulerade att alla försam-
lingar bör ingå i en samfäl-
lighet. I våras röstade kyr-
komötet trots allt ner hela 
samfällighetsmodellen. Nu 
har diskussionen gällande 
sammanslagningar  åter ak-
tualiseras av kyrkoherdarna 
i de aktuella församlingarna. 

–  Vi vill nu veta hur de 
nya förtroendevalda vill ha 
det. Någon tidtabell har vi in-
te gjort, säger ledningsgrup-
pens ordförande Kaj Gran-
lund, kyrkoherde i Esse.

För två veckor sedan fick de 
förtroendevalda ta del av de 
sammanslagningsplaner som 
tidigare diskuterats. Mathias 
Forsblom är ny viceordföran-
de i församlingsrådet i Purmo.

– Vi var inte positiva till 
sammanslagning tidigare och 
åsikterna har inte förändrats 
sedan dess. I teorin låter det 
bra med en gemensam för-
samling men jag tror inte på 
modellen i praktiken. Jag vet 

inte om en sammanslagning 
verkligen skulle gynna oss. 
Det känns som om vi är till-
baka på ruta ett i samman-
slagningsdiskussionen.

Klubben eller KP
Men de ekonomiska realite-
terna kan komma emot Pur-
moborna. På fyra år har för-
samlingens budget minskat 
från 270 000 till 170 000 eu-
ro efter att man räknat bort 
de interna hyrorna.

– Läget är besvärligt och 
det känns att vi uppbådar 
våra sista krafter just nu. Jag 
tror inte vi kommer att klara 
det, vi går på minus.

Nästa år gör Purmo en mi-
nusbudget på 10 000 euro.

– Församlingsrådet har dis-
kuterat att lägga ner dagklub-
ben eller prenumerationerna 
på Kyrkpressen. De kostar oss 
sammanlagt 16 000 euro. Men 
vi vill inte spara på någonde-
ra. Vi har en bra daglubb med 
många nya barn. Och Kyrk-
pressen är ju något konkret 
som varje församlingsmed-
lem får, som ett besök från 
församlingen varje vecka.

Hur de ska gå till väga har 
Forsblom ingen klar bild av.

– Det känns som att vi spa-
rar in på allting, även hund-
ralappar. Vi beställde inte nå-
got nytt söndagsskolmaterial i 
år utan använde gammalt som 
vi hittade i skåpet. Vi överväger 
att låta kyrkan stå kall under 
vintrarna och hålla gudstjäns-
terna i kyrkhemmet. Elupp-
värmningskostnaderna inklu-
sive vaktmästarens lön kos-
tar oss 100 000 euro per år. 
Ett problem är att orgeln in-
te mår bra av kyla.

Pedersöre tar 
åter ställning till 
sammanslagning

Purmo församlings ekonomi bekymrar Mathias ”Matti” 
Forsblom, viceordförande i församlingsrådet.

ALARMRAPPORT. För-
följelsen av kristna har 
nu nått sådana propor-
tioner att deras fortsatta 
existens i vissa länder 
är hotad. Inom fem år 
kan Iraks nästan tvåtu-
senåriga kristenhet vara 
historia.

TEXT: SVANTE LUNDGREN

Det är dyster läsning i den ny-
ligen publicerade rapporten 
om situationen för världens 
kristna. Persecuted and Forgot-
ten? (Förföljda och bortglöm-
da?) beskriver religionsfri-
hetssituationen för kristna 
i 22 problematiska länder 
under åren 2013–2015 och 
har tagits fram av den katol-
ska människorättsorganisa-
tionen Aid to the Church in 
Need (ACN).

Mest alarmerande är situ-
ationen i Mellanöstern och 
delar av Afrika. Där har is-
lamistiska organisationer 

utövat så omfattande terror 
mot de kristna att de nu flyr 
i aldrig tidigare skådad om-
fattning. Om detta fortsät-
ter, varnar ACN, är kyrkans 
överlevnad hotad. Denna 
flykt sker på grund av en of-
ta motiverad rädsla för att bli 
utsatt för folkmord.

Irak töms på kristna
Det land som ACN särskilt lyf-
ter fram är Irak. Landets ur-
sprungsbefolkning, assyrier-
na, övergick till den kristna 
tron redan på 200–300-talet. 
I landet finns kloster som är 
över 1 600 år gamla. Men un-
der lång tid har det sett mörkt 
ut. Sedan Saddams fall år 2003 
har en majoritet av Iraks krist-
na assyrier lämnat landet och 
den utvecklingen försnabba-
des av terrororganisationen 
Islamiska Statens framryck-
ningar förra året. Nu varnar 
ACN för att Irak kan vara tömt 
på kristna inom fem år ”om 
inte nödhjälp ges i en massivt 
ökad omfattning på en inter-
nationell nivå”.

– Om Iraks kristna fick 
visum skulle de alla lämna 
landet, men de skulle göra 
det med tårar i ögonen, sä-
ger ärkebiskop Basil Warda 
till ACN. De upplever att lan-
det där de föddes inte längre 
älskar dem. 

ACN noterar också den 
omfattande flykten av 
kristna, liksom andra grup-
per,  från Syrien samt ökat 
tryck på kristna i Saudia-
rabien och Iran, vilket le-
der till att kyrkan tystas och 
de kristna fördrivs från bib-
liskt land.

I afrikanska länder som 
Nigeria, Kenya och Tanza-
nia destabiliserar islamis-
ternas framfart den kristna 
närvaron på den kontinent 
som haft de ljusaste fram-
tidsutsikterna för den krist-
na kyrkan.

Kyrkan hotar regimen
Det allvarligaste hotet kom-
mer från extrem islamism. 
Men kristna hotas också av 
hinduisk och buddhistisk 

fundamentalism och av to-
talitära regimer, som den ki-
nesiska. I Kina har situatio-
nen åter förvärrats och kyr-
kor har förstörts och kors 
tagits ner från kyrkobygg-
nader. Den kinesiska regi-
men vill ha kontroll över allt 
som sker i landet och den 
börjar alltmer se kyrkans 
dramatiska tillväxt som ett 
allvarligt hot. 

Rapporten analyserar si-
tuationen för kristna i 22 
länder. I elva av dessa be-
skrivs förföljelsen som ex-
trem: Eritrea, Irak, Iran, Ki-
na, Nigeria, Nordkorea, Pa-
kistan, Saudiarabien, Sudan, 
Syrien och Vietnam. I endast 
ett land, Egypten, har situ-
ationen aningen förbättrats 
sedan den förra rapporten 
för tre år sedan. I tio länder 
har situationen avsevärt för-
värrats och i sju har den för-
värrats något. 

Slutsatsen är att läget är 
alarmerande. Situationen för 
världens förföljda kristna är 
svår, och den blir allt värre. 

Förföljelsen av 
kristna förvärras

15 DöDaDes och 70 blev skadade när en självmordsbombare slog till mitt under söndagsgudstjänsten i en kristen kyrka i Lahore i 
våras. Dagen därpå gick kristna ut på gatorna för att demonstrera mot våldet mot kristna i Pakistan. FOTO: GETTY IMAGES

Oenigt om 
samgång
Saltvik och Brändö-Kum-
linge säger nej. Sund-Vårdö 
säger ja och Finström-Ge-
ta skulle gärna gå samman 
men bara under förutsätt-
ning att alla är med på det.

Så här tycker man i för-
samlingarna om den sam-

manslagningsutredning 
som Lars-Runar Knuts har 
gjort. Domkapitlet fick in 
församlingarnas  respons 
senaste vecka.

– Det är en stor fråga 
och mycket känslor är in-
volverade, säger Marian-
ne Karlström, ordförande i  
kyrkofullmäktige i Brändö-
Kumlinge. Tanken på en 

sammanslagning har inte 
mognat än. Vi vill försöka 
vara självständiga ännu.

Kyrkorådet i församling-
en ställde sig under vissa 
förutsättningar bakom en 
sammanslagning. Men full-
mäktige röstade nej med 
siffrorna 5-4.

Domkapitlet har nu två 
vägar att gå, säger notarie 

Clas Abrahamsson.
– Antingen kan vi föreslå 

att processen ska gå vidare 
eller så låter vi saken bero.

Domkapitlet ger sitt ut-
låtande i frågan till kyrko-
styrelsen senast den 18 
november. Kyrkostyrelsen 
avgör frågan.

 ¶ JOhAn SAndbErG

SAMMANSLAGNINGAR NORRA ÅLAND

Mariehamn
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Fortsatt stöd 
för biståndet
Kyrkostyrelsens plenum 
vill inte förnya fördelning-
en av medlen från insam-
lingen Gemensamt Ansvar 
(GA). En arbetsgrupp fö-
reslog att en allt större del 
av intäkterna styrs till lo-
kalförsamlingarna och det 

inhemska påverkansar-
betet.

Kyrkostyrelsen konsta-
terar däremot att insam-
lingen GA mitt i nedskär-
ningarna i biståndsmed-
len och i ett allt hårda-
re attitydklimat måste stå 
för ett mera målmedve-
tet och allt tydligare glo-
balt ansvarstagande ock-

så om det hotar att inver-
ka negativt på insamlings-
ansvaret.

GA är kyrkans årligt 
återkommande diakona-
la insamling vars intäkter 
fördelas mellan försam-
lingarna, kyrkans diakoni-
fond, inhemska hjälppro-
jekt och Kyrkans utlands-
hjälps biståndsprojekt.

Heikki Huttunen ny ledare för 
Europeiska kyrkokonferensen
Generalsekreteraren för Ekumeniska rådet i Finland Heik-
ki Huttunen har valts till generalsekreterare för Europe-
iska kyrkokonferensen. Det är första gången som en fin-
ländare valts till uppdraget. Kyrkokonferensen är ett eku-
meniskt organ för lutherska, protestantiska, ortodoxa och 
anglikanska kyrkor med cirka 125 medlemskyrkor från al-
la länder i Europa. Konferensen strävar efter att främja 
kyrkornas enhet, fred och mänskliga rättigheter i Europa.

”Vi har fullsatt. 
Man kan säga att 
det är ett positivt 
problem.”
Rektor Juhani Jäntti vid 
Lärkkulla folkakademi 
berättar för Västra Ny-
land att skolan för till-
fället har fullsatt på in-
ternatet. Lediga studie-
platser finns fortfarande.

EUROPA SAMARBETESKOLA LÄRKKULLAGEMENSAMT ANSVAR

Den 7 oktober firade Johan-
nes församling i Helsingfors 
sin sedvanliga onsdagsmäs-
sa. Den här onsdagen var den 
traditionella Birgittadagen, så 
de som hade hand om mässan 
hade valt den heliga Birgitta 
som tema för mässan. Under 
mässan hade också ett litet 
relikskrin med en Birgittare-
lik lagts fram, på ett litet bord 
vid sidan av mittgången, nå-
got som väckt frågor hos en 
del församlingsmedlemmar. 
Varför används en relik, en 
så kallad helig kvarleva, i en 
luthersk veckomässa?

Mikael Busck-Nielsen, 
församlingspastor i Johan-
nes församling, som förrät-
tade mässan, berättar att Bir-
gittareliken är hans egen och 
inte Johannes församlings.

– Vi gjorde ingen grej av 
att jag tagit med relikskrinet. 
Det stod helt enkelt framme 
på det lilla bordet tillsam-
mans med en ikon och ett 
Kristusljus.

När Kyrkpressen ringer 
Johan Westerlund, kyrko-
herde i församlingen, kom-
mer det fram att Westerlund 
inte känt till reliken.

– Det kom som en över-
raskning för mig. Mina tan-
kar kring reliker är att de är 
okej för den som väljer att 
utveckla sin andlighet och 
sitt böneliv i den riktning-
en. Men att föra in en relik i 
en av våra offentliga mäss-
sor ser jag som mera proble-
matiskt.

Westerlund är tydlig 
med att Johannes försam-
ling varken använder eller 
äger reliker.

– De som förrättar mässan 
har själva fattat beslut om att 
ha med reliken. Om Johan-
nes församling en dag börjar 
använda reliker ska det vara 
ett resultat av diskussioner. 
Tills dess får Busck-Nielsen 
fritt själv använda sin relik, 
det stör mig inte alls.

Mikael Busck-Nielsen, du kom 
inte att tänka på att diskutera 
användningen av reliken med 
kyrkoherden före mässan?
– Det var kanske naivt av mig, 
men jag trodde inte att det var 
så kontroversiellt. Det är vik-
tigt att förstå att reliken inte 
har tillbetts eller uppmärk-
sammats särskilt och ingen 
har förväntat sig att den ska 
hela någon sjukdom. Det är 
min privata Birgittarelik och 
det var en vän till mig som 
frågade om jag inte borde ta 
med den till Birgittamässan.

Det nytillverkade relik-
skrinet, gjort av Busck-
Nielsens bror, togs i bruk 
under Birgittamässan. Un-
der mässan gavs även sjuka 
möjlighet till smörjelse och 
förbön i närhet av det lilla 
bordet med reliken.

– Jag tycker inte att det är 
så väldigt problematiskt att ta 
över ett föremål från en ka-
tolsk och ortodox tradition 
och ge det en ny vinkling. 
Samma sak har man gjort 

med ikoner. Någon kan upp-
leva att också det är främ-
mande. Men det är ju inte så 
att ikonen tillbetts, utan den 
har använts som ett hjälp-
medel i bönen till Gud. För 
mig personligen är en relik 
en konkret påminnelse om 
att en person, som fungerar 
som förebild för mig eller an-
dra, har funnits.

Andra uttryck
Mikael Busck-Nielsen sä-

ger att Johannes försam-
ling har en stor bredd i sitt 
gudstjänstliv.

– Jag vill jobba för ett rikt 
gudstjänstliv, där flera sin-
nen aktiveras och olika 
klangbottnar av associatio-
ner finns med. Veckan inn-
an hade vi tematiserat ons-
dagsmässan utgående från 
tonsättaren Arvo Pärts sa-
krala musik. Då fick mässan 
en helt annan stämning, trots 
att ordningen var den sam-

ma. Om man alltid vill vara 
alla till lags finns det en risk 
att man blir så slätstruken att 
man blir ointressant.

Johan Westerlund säger 
att han inte vill att Johannes 
församling associeras till en-
skilda liturgiska uttryck som 
kan väcka anstöt.

– Jag väljer att se på det här 
som ett uttryck för mångfald 
och en vilja att söka olika vä-
gar. Vill man se något posi-
tivt i det här är det utmaning-

en, vi söker väg och är i nå-
gon mån vägröjare. Vår luth-
erska tradition är för verbal. 
Men många behöver andra 
uttryck än orden – helighet 
kan upplevas också via sin-
nena och olika upplevelser. 
Vår verbala kyrka utmanas 
av en händelse som den här. 
Men jag har också förståelse 
för att reliker kan kännas så 
främmande att de i en luth-
ersk mässa upplevs anstötli-
ga, säger Westerlund.

Relik 
i mässa 
väcker 
frågor 

mikael busck-nielsens relikskrin har fått en del att hoppa till.

GUDSTJÄNST. Närvaron av en relik på en 
mässa i Helsingfors har förvånat många. 
– Jag är högst medveten om att reliker 
inte har någon plats i traditionell luthersk 
fromhet, säger Mikael Busck-Nielsen, 
församlingspastor i Johannes församling.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

RELIKER

• En relik är ett föremål som kan knytas till ett hel-
gon. Det kan vara en del av ett helgons kropp, ett 
klädesplagg, ägodel eller ett föremål som kommit  
i kontakt med något av dessa.
•  I den katolska och ortodoxa traditionen anses en 
relik vara helig.
• Varje katolskt och ortodoxt altare ska ha en relik.
• Tillbedjan av reliker förbjöds av reformatorerna.
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Allt fler dör 
ensamma
I Helsingfors har under år 
2015 sammanlagt 46 avlid-
na jordfästs helt utan när-
varo av anhöriga. Det skri-
ver Helsingin Sanomat i en 
artikel om det allt vanligare 
fenomenet.

– Har man inga vänner i 

livet, så har man det in-
te vid graven heller, säger 
Mirja Roitto, på begrav-
ningsbyrån Pietét.

I de fall den avlidna in-
te har några anhöriga sköts 
begravningen av en be-
gravningsbyrå, i samarbe-
te med socialverket i de fall 
den avlidnas förmögenhet 
inte täcker utgifterna.

Jordfästningen förättas 
på samma sätt som van-
ligt även om bara prästen 
och kantorn är närvarande. 
Ibland jordfästs upp till tre 
avlidna utan anhöriga vid 
samma tillfälle.

– Lätt tänker vi att de 
som dör ensamma är kri-
minella eller alkoholise-
rade, men det är inte så, 

säger vaktmästare Sei-
ja Rautasalo, som jobbat 
i kapellet vid Furumo be-
gravningsplats i Vanda i 
femton år till HS.

– Vi lägger alltid blom-
mor på kistan, om inte an-
nat så föregående veckas 
altarblommor.

ENSAM BEGRAVNINGAR

DROGER. Intressant och 
skrämmande, men också 
lärorikt. Det var omdömet 
efter mötet mellan polisen Kaj 
Nyman och föräldrar i Punsar 
bönehus i Esse.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Det var äldre kriminalkonstapel Kaj Ny-
man som i Kyrkpressen för två veckor 
sedan slog larm om den ökade drogan-
vändingen bland ungdomar med för-
samlingsanknytning, i synnerhet bland 
laestadianunga.

Nyheten tog många inom väckel-
serörelsen på säng. Men Punsar bö-
nehusförening i Esse reagerad snabbt 
och kallade in Nyman för att informe-
ra om droger vid den föräldrasamling 
som ordnas varje termin.

– Droger är ett högaktuellt ämne och 
vi vill dra vårt strå till stacken, säger 
Staffan Forsblom, en av arrangörerna.

Intresset är stort. Det visar de cirka 
150 personer som möter upp för att hö-
ra vad Kaj Nyman har att säga. Det är 
fler än de som vanligtvis möter upp på 
föräldrasamlingarna.

– Jag har kontaktats av flera repre-
sentanter för fridsföreningarna som är 
oroade över den ökade droganvänding-
en bland laestadianer, säger Nyman.

Han upprepar också det han tidiga-
re sade till Kyrkpressen: 

– Ingen grupp går fri från drogan-
vändning. Det är ingen skillnad på 
kyrkliga och icke-kyrkliga, laestadi-
aner eller frikyrkliga. Vi har alla ett ge-
mensamt problem.

Under kvällen informerar Nyman om 
droger och vad lagen säger om dem. 
Han får frågor och han ger svar.

– Ta reda på allt ni kan om droger så 
att ni vet vad ungdomarna talar om, 
uppmanar han. Lär er känna igen teck-
en som tyder på att ungdomar i er när-
het använder droger. Ju mer ni vet de-
sto bättre kan ni argumentera med ung-
domarna. 

Han berättar att all hantering av 
narkotika är förbjudet i lag, även för 
eget bruk. Undantaget är receptbelagd 
medicin med cannabis som kan ges åt 
MS- eller cancersjuka.

Han uppmanar föräldrarna att redan 
medan barnen är små lära dem vad som 
är rätt och fel.

– Det är för sent att börja när de är 
16–17 år.

Han ser problem i föräldrars attity-
der.

– Hur ska 16-åringen förstå allvaret 
då föräldrarna förbjuder unga att an-
vända droger då de samtidigt får röka, 
dricka mellanöl eller köra med trim-
made mopeder? undrar han. Att vi lå-
ter våra barn göra sådant som vi gjor-
de i deras ålder är ingen bra motive-

Polisen: Lär er allt om droger

mycket har 
redan hänt, 
sade Kaj Nyman 
till föräldrarna i 
Esse. Många av 
dem som använt 
droger har slutat 
med det.

”Hur ska 
16-åringen för-
stå allvaret då 
föräldrarna för-
bjuder unga att 
använda dro-
ger då de sam-
tidigt får röka, 
dricka mellan-
öl eller köra med 
trimmade mo-
peder?”
Kaj Nyman

ring. Tiderna har förändrats. I dag är 
allt detta olagligt. Den som är under 18 
ska varken röka eller dricka och obe-
roende av ålder så är droger förbjudna.

Han påminner om att droganvän-
ding kan få framtida konsekvenser som 
ungdomarna inte tänker på: de ham-
nar i polisens register och en del fram-
tidsplaner kan grusas då arbetsgivare 
inför drogtester.

Ge barnen av din tid
Han ser grupptryck som ett problem .

– Den som använder droger i grup-
pen vill få alla med för att minska risken 
att själv åka fast. Ett enkelt nej i grup-
pen ska vara nog, och får inte leda till 
att ungdomarna riskerar bli utfrysta. 

En förälder frågar hur föräldrar kan 
stöda ungdomar som använder droger 
och förhindra att flera börjar göra det.

– Ge varje barn tid, gå ut i skogen till-
sammans, lägg ut nät eller gör nåt an-
nat enkelt med ungdomarna så att de 
får uppmärksamhet, föreslår Nyman. 
Be om hjälp om du inte orkar själv. Ställ 
upp som stödperson åt ungdomar med 
problem. Hitta tillsammans med an-
dra föräldrar på något kul som enga-
gerar ungdomarna. En flicka berätta-
de att den främsta orsaken till hennes 
problem var att föräldrarna tillät hen-
ne göra vad som helst.

Han vill komma åt viljan att tysta ner 
problemen.

– Kom ihåg att det i dag inte är någon 
skam att man har ett barn som prövat 
på cannabis. Det finns alltid en chans 
att gå vidare och börja ett nytt liv. Bätt-
re vara öppen med problemen än tän-
ka på vad grannarna ska säga.

En förälder undrar hur tobaksrök-
ning påverkar droganvändningen.

– De flesta som röker cannabis går 
via tobak. Det är samma grej: att dra 
in röken. Få som röker cannabis har 
tidigare varit emot tobaksrökning, sä-
ger Nyman.

Han frågar vem som jobbar på en ar-
betsplats  där tobaksrökning är förbju-
den, och flera händer sträcks upp.

– Det är konstigt att föräldrar skriver 
intyg till skolorna att min 15-åring har 
tillåtelse att röka tobak. Men själv går 
man med på att vuxna inte får röka på 
arbetsplatsen. Ska de vuxnas föräldrar 
i sin tur skriva ett intyg till arbetsgiva-
ren att min 45-åring får röka på jobbet?

Egna rättssystem fungerar inte 
En förälder frågar hur man ska göra då 
ungdomarna vet vem som använder 
droger men inte vågar namnge dem.

– Undvik att ställa frågor som de kan 
svara ja eller nej på. Fråga i stället om de 
tror att en namngiven kompis använ-
der droger. Man märker om de slingrar 
sig. Fråga vad de tycker när tidningar-
na skriver om droger. Sträva efter att ha 
ett öppet samtalsklimat inom familjen 

och att ungdomarna ska ha ett sådant 
förtroende för er att de kan berätta och 
be om råd i svåra frågor. 

En förälder frågar hur langningen 
går till.  

– Langarna finns där ungdomarna 
samlas. Risken finns att också langarna 
dras till ett stormöte med 70 000 perso-
ner, varav hälften är ungdomar. Det är 
vanligt att de som själva använder dro-
ger också säljer droger åt sina kompisar. 

En förälder undrar vilken risken är 
att man tystar ner det som händer in-
om rörelsen, med hänvisning till boken 
Majas historia som handlar om sexuel-
la övergrepp.

– Det funkar inte i dagens Finland att 
grupper börjar ha egna rättssystem då 
det gäller brott som står under allmänt 
åtal. Då har vi snart ett laglöst samhälle.

På den frågan begär en annan för-
älder ordet:

– Jag skulle vilja att den här kväl-
len öppnar våra ögon så att vi använ-
der oss av den hjälp som finns i sam-
hället. Vi får hjälp av polis, psykolo-
ger och familjerådgivning när det be-
hövs. Vi behöver ibland den kunskap 
som de har som inte är känslomässigt 
involverade. Vi måste också lyssna på 
våra ungdomar och veta vad vi ska gö-
ra när något händer.

På slutet påminner Kaj Nyman för-
äldrarna om att de alltid får ta kontakt 
med honom. 

avliDna utan anhöriga får alltid en vanlig jordfästning.

FOTO:ChAnETTE hÄrUS
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Bytte oroligt Bagdad 
mot trygga Jeppo 
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Samer, 31, blev upplockad på gatan 
i Bagdad av tre beväpnade män som 
tvingade in honom i en bil.

– De befallde mig att vara knäpptyst. 
Min kropp var helt paralyserad, jag var 
så rädd, berättar han.

Kidnapparna förde honom till ett li-
tet hus där han sattes i handbojor. De 
slog och sparkade honom.

– Jag skrek. De sa att jag får skrika 
hur mycket jag vill för ingen hör mig. 
De tog fram olika avrättningsredskap 
och frågade hur jag vill dö; av en kniv, 
elektricitet eller av en kula i huvudet.

De frågade om han äger hus eller bil. 
Det gjorde han inte. De ville ha tele-
fonnummer till anhöriga för att kun-
na pressa dem på pengar. 150 000 dol-
lar var priset för en levande Samer och 
50 000 för hans döda kropp. 

Minnena är smärtsamma och Samer 
förmår inte berätta allt han varit med 
om. Mardrömmen varade i 24 timmar. 
Han släpptes utan att lösen blev betalt.

– Efter det flydde jag från Irak för att 
skydda mig själv, säger han där han sit-
ter i köket i sitt tillfälliga hem i Jeppo 
omgiven av landsmän med liknande 
historier.

De har förlorat sina familjer, sina nära 
och kära och sin trygghet. De har upp-
levt bomber, kidnappningar, slakt och 
tortyr av oskyldiga människor.

– Isis är den farligaste gruppen i 
mänskligheten just nu.

Med hjälp av människosmugglare tog 
Samer sig till Turkiet och därifrån med 
båt över till Grekland. Han kom via Sve-
rige till Torneå och Vasa. Han vet inte 
genom vilka länder han färdades el-
ler var han befann sig när han steg av 
det sista tåget den 16 september. Redan 
samma kväll var han i Jeppo. 

–  Efter varje etapp på resan fick jag 
ett namn på en person jag skulle mö-
ta. Med den personen reste jag följande 
sträcka tills nästa följeslagare tog vid. 
En del var irakier men någon såg ock-
så europeisk ut.

Att komma till Finland var inte Sam-
ers val.

– Det var hit människosmugglarna 
tog mig. Jag vill bara ha trygghet.

Resan var inte strapatsfri. Han blev 
bestulen och båten som skulle ta ho-
nom till Grekland sjönk.

– Lyckligtvis var människosmuggla-
rens egen familj med på båten. De ring-
de smugglaren som ringde kustbevak-
ningen. Efter tio timmar var alla räd-
dade ur vattnet.

Vara fri och leva i fred
Nu bor han med 25 andra landsmän 
i Jeppo. De är taxichaufförer, barbe-
rare, jurister, lantmätare, journalister 
med mera. Steget är stort från Bagdad 
till Jeppo. Men Samer trivs.

– Här känner jag mig trygg, säger han 
och skiner upp.

Men han oroar sig för sin familj som är 
kvar i Bagdad. Därför skakar han ock-
så på huvudet när jag frågar om han vill 
berätta vem som kidnappade honom.

– Jag blev kidnappad för att jag tän-
ker annorlunda. Jag vill vara fri och le-
va i fred. Det finns ingen framtid i Irak. 

Några fientligheter har han inte mött 

i Finland, bara välkomnanden.
– De motsättningar som förekommit 

beror på kulturella skillnader, tror han.
I Jeppo har några familjer engage-

rat sig i ortens nya invånare genom att 
stöda och hjälpa dem med praktiska 
arrangemang. Men de familjerna är få.

– Det skulle behövas flera hjälpande 
händer för att underlätta arbetet, säger 
Ralf Häggblom, en som engagerat sig. 

Familjerna har bland annat ordnat 
gemenskapskvällar i församlingshem-
met. Samtliga asylsökande, som alla är 
muslimer, har mött upp.

– Det var en trevlig känsla att vara i för-
samlingshemmet i Jeppo och höra sång-
en. Jag kände mig som om jag var till-
sammans med min familj, säger Samer.

Att umgås med kristna är inget nytt 
för irakierna i Jeppo.

– Många av oss har kristna vänner i 
Irak och har besökt kyrkor där. Det är 
normalt att umgås med folk från andra 
religioner, även med judar. 

”Det är normalt 
att umgås med 
folk från andra 
religioner, även 
judar.”

samer och musaeD kockar irakisk mat i sitt nya tillfälliga hem. De träffades för första gången på båten till Grekland. Sedan gick de skilda vägar för att träffas igen i Jeppo. Nu önskar de 
få göra frivilligarbete medan de väntar på att deras asylansökan behandlas. 

GÄSTFRIHET. Vad har Jeppo och München gemen-
samt? Jo, människor som hjälper andra människor att 
komma till rätta i Europa. Vi har besökt bägge orterna.

Läs mer på nästa uppslag.
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nigerianska maureen amaDasun och sonen Noah, åtta månader, bor i flyktingförläggningen i Putzbrunn där 
Peter Müller hör till församlingens frivilliga.

På förläggningen håller pensionerade lärare språkkurser.

mariam soltani från Afghanistan har varit i Tyskland i ett år. – Det är bra här, säger hon till Peter Müller på den tyska hon lärt sig på kursen som ordnas av hans ekumeniska frivilliggrupp.

i nöDinkvarteringen Camp Moo i München har församlingens frivilliggrupp skaffat en eldstad som gör kvällarna 
mysigare. FOTO: PrIvAT

hittills har tre barn fötts till föräldrar på flyktingförlägg-
ningen i Putzbrunn.
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Tar nykomlingarna 
vid handen
TEXT OCH FOTO: ANNIKA WILMS

münchen/Putzbrunn
Mannen har bott i en container i över en 
månad, och i morgon ska han skickas vi-
dare från nödinkvarteringen i München. 
Men vart, frågar han kyrkoherde Dag-
mar Knecht som ögnar igenom papp-
ren i hans hand.

– Du ska till ett pensionat i Ruhpol-
ding. Nära bergen!

En annan man rycker en frivilligar-
betare i ärmen och tar fram de tysk-
språkiga instruktionerna för simkor-
tet han köpt. Men problemet är att mo-
bilen inte har någon täckning just här. 

Internet är en av de frågor Dagmar 
Knecht tar upp när kretsen av frivilli-
ga träffas en stund senare. 

– Jag tänkte öppna upp nätverket i 
kyrkan och bjuda in dem som vill några 
timmar i veckan. Vi kunde också samla 
in ett bibliotek av böcker på olika språk.

Staden bad om hjälp
Nödinkvarteringen Camp Moo är en 
campingplats som fyllts med conta-
inrar som rymmer fyra personer var. 
Förra vintern var området stängt, men 
i vinter behövs det. Löven har gulnat 
och det händer att kylan nyper i kin-
derna om kvällen, men containrarna 
går att värma upp. En av dem har fått 
bli vardagsrum. Pensionerade tekni-
kern Bernhard Piller har installerat en 
tv som visar satellitkanaler från Afrika 
och Mellanöstern. 

– Jag bor i grannskapet och tänkte: 
om jag hamnade någonstans i Afrika, 
vad skulle jag sakna då? Program och 
nyheter hemifrån. Så jag fixade en para-
bol. Själva tv-apparaten är en donation.

För ett år sedan när nödinkvartering-
en öppnades tog staden kontakt med 
den evangeliska församlingen och und-
rade om kyrkan kunde hjälpa. Det var 
Dagmar Knecht som lyfte luren den 
gången, och sedan dess har hon koor-
dinerat frivilligarbetet med flyktingar-
na i Camp Moo. Församlingen har ett 
stödkonto och pengarna används till 
sådant som kan göra flyktingarnas var-
dag mer meningsfull.

Snabba ryck
De frivilliga ordnar fester med musik, 
mat och dryck. Nästa gång blir det ka-
kor. De övar tyska med de ivriga ny-
komlingarna, och flera dagar i veck-
an skickar en förening frivilliga lära-
re som undervisar mera systematiskt. 

För ett tag sedan aktiverade sig ock-
så en internationell frikyrka och ord-
nade fest för flyktingarna. Där passa-
de man samtidigt på att dela ut flyg-
blad om sin verksamhet.

– Det ska inte få upprepas. Om en 
kristen frågar mig var närmaste kyrka 
ligger berättar jag förstås, men vi ska 
inte missionera, säger Knecht.

När mötet är slut har det redan blivit 
mörkt. Kring eldstaden som Bernhard 
Piller placerat intill en container samlas 
män i flipflops och värmer händerna. 
Egentligen ska de bara stanna i nödin-
kvarteringen i några veckor, men den 
här gången har flytten dragit ut på tiden. 

– Det är helt omöjligt att förutse nå-
got. Inte ens myndigheterna vet hur si-
tuationen utvecklas. Man måste vara 
flexibel, säger Dagmar Knecht.

Ekumenisk stödgrupp
Följande dag ska nästan alla vidare till 
ett mera stadigvarande boende. Även 
där kommer de sannolikt i kontakt med 
någon av de många frivilliggrupper som 
lokala församlingar koordinerar. En av 
dem finns i Putzbrunn, en stad med 
6 400 invånare alldeles intill München. 
Där bor 60 asylsökande i en nybyggd 
förläggning som öppnades i fjol. 

– Motståndet på orten var starkt, men 
det försvann när förläggningen öpp-
nades. Det har aldrig varit några pro-
blem här, säger Peter Müller som är en 
av 30–40 personer som tar hand om 
flyktingarna.

Den ekumeniska frivilliggruppen 
koordineras av katolska diakonen Karl 
Stocker, vars församling också inkvar-
terar en flyktingfamilj i sin gamla präst-

gård. Två dagar i veckan finns också 
en flyktingrådgivare från den katolska 
diakoniorganisationen Caritas på för-
läggningen.

På dörren till allrummet där tyskkur-
ser och filmkvällar ordnas hänger bilder-
na av två spädbarn som fötts till föräldrar 
på förläggningen. För åtta månader se-
dan, när Noah skulle födas, var det Pe-
ter Müllers fru som körde till sjukhuset.

– Jag ringde fru Müller mitt i natten 
och sade att nu kommer barnet, berät-
tar Maureen Amadasun från Nigeria. 

– Det är en fantastisk dam. Hon kom-
mer hit varje måndag och ordnar fru-
kostträff, ställer alltid upp. Och herr 
Müller också, säger hon och lyfter över 
den kisande Noah i hans famn.

Tristessen värst
Pojken har nyss vaknat från middags-
vilan i barnvagnen. Fyrabarnsfamiljens 
två rum med kök och badrum rym-
mer inte mycket mer än sängarna, men 
strax utanför dörren finns rutschbanan 
och gungorna. Maureens man Peter är 
på cykelreparationskurs, han hoppas 
kunna jobba med det så småningom. 
De äldre barnen är i skola och på dagis.

– Jag hoppas och tror att våra barn 
kan få en god utbildning, om Gud vill. 
Allt är i hans händer.

I ett rum uppe på andra våningen bor 
Shayma Salman från Irak. Hon hoppas 
kunna fortsätta sin karriär som mik-
robiolog i Tyskland, och lär sig språket 
på folkhögskolan. 

– Jag har fått stödundervisning av 
herr Müller, och på ett äldreboende jag 
brukar besöka har jag lärt mig bayer-
ska, ler hon med glimten i ögat.

På förläggningen ordnar pensionera-
de lärare tyskkurser för dem som än-
nu inte kommit lika långt som Shayma 
Salman – flera är analfabeter.

Frivilliggruppen har kontaktat loka-
la föreningar som nu ordnar simkur-
ser och gympass.

– Det värsta är tristessen. Den måste 
vi motarbeta, säger Peter Müller.

Uppslukande arbete
De frivilliga finns också som stöd när 
en flykting behöver gå till läkaren el-
ler till olika myndigheter, till exempel 
för att anmäla barn till skola och dagis 
eller skaffa födelseattester. När föräld-
rarna gift sig i ett annat land och inte 
har något entydigt bevis i pappersform 
kan processen vara en utmaning också 
för den som levt hela sitt liv i Tyskland.

– Jag var tre gånger hos den ansvari-
ga myndigheten tillsammans med pap-
pa, mamma och baby innan vi äntli-
gen fick födelseattesten. 

Innan Müller började jobba som fri-
villig hade han aldrig haft någon kon-
takt med flyktingar. Nu är han på plats 
var och varannan dag, upp till tio timmar 
i veckan. Det är en uppgift som berör.

– En kväll ringde en syrier och fråga-
de vad han skulle ta sig till. Hans bror-
son hade ringt från centralstationen i 
München dit han nyss anlänt. Jag sa att 
han skulle ta pojken hem till sig över 
natten, och på morgonen åkte jag med 
dem till en mottagningscentral för att 
registrera honom. Han fick nya kläder 
från evangeliska inre missionens kläd-
kammare. Han hade trasiga gympado-
jor och bara en t-skjorta på sig. De här 
bilderna – de blir kvar i minnet.

”Motståndet på 
orten var starkt, 
men det för-
svann när för-
läggningen öpp-
nades.”
Peter Müller

TYSKLAND. Nödinkvarteringar, mottagningscentraler, bo-
enden. Där flyktingarna finns, där finns också kyrkorna. För-
samlingarna, diakoniorganisationerna, stiften och framför 
allt de enskilda människorna. De har funnits där långt innan 
sommarens stora folkvandring började.

HJÄLP. Kyrkorna gör allt för att 
hjälpa regeringen och kom-
munerna ta emot flyktingarna 
på ett värdigt sätt.

Ledarna för den romersk-katolska och 
den evangeliska kyrkan hörs och syns 
i samhällsdebatten kring den miljon 
flyktingar som Tyskland väntar i år.

I en gemensam intervju i Süddeut-
sche Zeitung påpekar kardinal Rein-
hard Marx och evangeliska kyrkans 
rådsordförande biskop Heinrich Bed-

ford-Strom att landets framtid häng-
er på hur man bemöter flyktingarna – 
med rädsla eller med tillförsikt.

– Även vi får hatfyllda brev och e-post, 
men politikerna får inte blir rädda. De 
måste vara uppmuntrande och visa att 
denna kris också innebär möjligheter. Då 
får de människorna med sig, säger Marx.

– Det enda politiskt realistiska och ur 
ett kristet perspektiv möjliga är att ut-
nyttja vågen av empati och vilja att hjäl-
pa, och bevara den som inspiration för de 
kommande åren, säger Bedford-Strohm.

Katolska kyrkan satsar 98,6 miljoner 
euro på flyktinghjälpen i år (73 miljo-

ner i fjol), och har ställt 800 bostäder till 
förfogande. 3 000 anställda och upp-
skattningsvis 100 000 frivilliga jobbar 
med flyktingarna.

Evangeliska kyrkan räknar med cir-
ka 120 000 frivilliga. Kyrkan inkvar-
terar också flyktingar och har nyligen 
med stort gensvar efterlyst fler lokaler. 

Enligt muslimernas koordinations-
råd KRM är församlingarnas hjälpar-
bete inte så professionaliserat att när-
mare statistik skulle finnas att tillgå. 
Men till exempel i München erbjöd cir-
ka 20 muslimska församlingar husrum 
för 50–100 flyktingar var.

Kyrkliga ledare predikar tillförsikt
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2015
Årets stora

Julkonsert

 

 
ÅRETS STORA JULKONSERT 2015 
 
Årets Stora Julkonsert är tillbaka – större och mera nordisk 
än någonsin tidigare! För femte året i rad turnerar Thomas  
Enroths Orkester Svenskfinland runt med stjärnsolister som 
bjuder på både gammal och ny julmusik. Allt från klassiska  
julsånger och psalmer till visor, pop och schlager. Helt nya låtar  
och nytt upplägg och repertoar. 
Sammanlagt ett 20 tal konserter kommer att ges under tidsperioden  
18/11-8/12 i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten. 
 
18.11. Grand Borgå, Biskopsgatan 28, kl 19.00 (Numrerade platser!) 
19.11. Piug Pargas Teater, Skolmästargatan 5, kl 19.00 (Numrerade platser!) 
20.11. Ekenäs Kyrka, Stora Kyrkogatan, kl 19.00 
21.11. Hangö Stadshus, Boulevarden 6, kl 19.00 
22.11. Mariehamn Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, kl 19.00 
23.11. Liljendahlgården, Herrgårdsvägen 16, Liljendahl, kl 19.00 
24.11. Topeliussalen, Norra skolvägen 2, Sibbo, kl 19.00 
25.11. Lojo Åsvalla, Nummisvägen 39 Lojo, kl 19.00 
26.11. Villa Landet, Engelsbyvägen 8, Kimito, kl 19.00 
27.11. Pörtom Kyrka, Centrumvägen 12, kl 19.00 
28.11. Närpes Kyrka, Kyrkvägen 17, kl 19.00 
29.11. Anderssensalen, Sursikvägen, Bennäs, kl 19.00 
29.11. Kronoby Kyrka, Kyrkvägen 30, kl 14.00 
30.11. Terjärv skola, Ringvägen 143, kl 19.00 
1.12  Vörå, Norrvalla Folkhälsan, Vöråvägen 305, kl 19.00 
3.12. Karperö, Strandlid, Karperövägen 526, kl 19.00 
4.12  Stjärnhallen, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby, kl 19.00 
5.12. Schaumansalen, Köpmansg. 10, Jakobstad, kl 19.00 (Numrerade platser!) 
6.12. Korsnäs Kyrka, Kyrkobyvägen 37, kl 19.00 
 
Förköp: Studioticket, NetTicket, Aladica, Luckorna, samt på lokala 
biljettförsäljningställen, se lokalpressen. 
 
Info tel: 040 5387024 eller 040 5387584 

www.malax.fi
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Färdas mot 
en vuxen tro

En av de sista varma höstdagarna leder 
Ida-Maria Sola sin svarta cykel över 
Åbo torg ut mot Slottsgatan.

– Det är ingen idé att ha en dyr cy-
kel. Den blir ändå bara stulen, kon-
staterar Sola.

Det är en av många insikter som en 
21-åring i en av landets stora studie-
städer kan ha nytta av.

Den här hösten är Ida-Maria Solas 
andra i Åbo, men den första med det 
nya huvudämnet psykologi. Tidigare 
studerade hon litteratur, ett år i Hel-
singfors och ett år i Åbo.

Dagarna fylls av föreläsningar och 
studierelaterade aktiviteter. Ikväll ska 
hon gå på akademins spexövning.

– Här i Åbo snurrar det mesta kring 
studierna. Det är skönt med en mot-
vikt.

Hon ser ut att vara väl hemmastadd i 

studielivet, men berättar ändå att ste-
get från gymnasietillvaron, med alla 
invanda rutiner, har känts svårt. In-
te minst med tanke på hennes krist-
na identitet.

– Jag saknar ännu den kristna ge-
menskap jag hade hemma i Borgå och 
har under den senaste tiden funderat 
mycket på vad som händer med min 
tro då jag inte längre har en självklar 
gemenskap.

Räcker tron till?
Mötet med å ena sidan kristna som tän-
ker annorlunda än hon själv – och å 
andra sidan med en atmosfär där kris-
tendomen framför allt ifrågasätts har 
varit en svår nöt att knäcka.

– Jag märker att jag tagit det som en 
självklarthet att en församling är öp-
pen och liberal. Men nu har jag träffat 
studiekompisar från till exempel Öst-
erbotten och några av dem har helt an-
dra erfarenheter. 

På en del kurser har hon haft käns-
lan av att alla förutsätts ifrågasätta den 
kristna traditionen.

– När jag sedan börjat tala med 
människor kan det hända att flera av 
dem är kristna. Men få talar om det 
öppet.

Hon säger ändå att det svåra inte lig-

ger i hur andra uppfattar henne, ut-
an i den konflikt hon upplever inom 
sig själv.

– Jag har haft en bild av vad du borde 
vara för att få kalla dig för kristen. Jag 
tycker inte att det handlar om presta-
tionskrav, men jag har konfronterats 
med många olika sätt att vara kristen 
och jag är inte längre så säker i mitt 
eget. Räcker min tro till och passar den 
in? Och hur kristen är jag som låter så 
mycket annat ta plats i mitt liv?

Hon säger att hon vet att hennes tro 
inte mäts i hur många gånger hon går 
i högmässa i året.

– Men jag märker en tydlig föränd-
ring i mig själv. Jag kanske skippar af-
tonbönen och det händer att jag tän-
ker för mig själv att ”ett sådant här val 
hade jag inte gjort förr”. Jag har talat 
med min rumskompis, och hon kän-
ner samma sak. 

Ida-Maria Sola har försökt besöka 
olika församlingar i försök att hitta en 
plats där hon känner sig hemma.

– I en del kretsar finns en kristen-
het som jag ännu inte lärt mig vara be-
kväm i. Jag kommer från en gemen-
skap där jag vant mig vid att min bön 
är min egen bön. Att få personlig för-
bön eller sjunga lovstång stående är ut-
tryck för tro som är obekanta för mig 
och som känns obekväma. Det hand-
lar inte om att jag inte tror att jag skul-
le bli mycket väl mottagen där, det är 
bara det att jag inte känner att det är 
något för mig.

I den lutherska församlingen har 
hon inte heller känt sig hemma.

– Jag testade en grupp för unga vux-
na, men det var få som var med och 
det kändes inte motiverande. Och för 
mig har gudstjänsten aldrig blivit det 
viktigaste forumet. Det jag saknar är 
en andakt, en grupp, en gemenskap.

– Jag vet att tidsbrist är en dålig ur-

säkt, det handlar inte heller om det. 
Det är mer att allt var så enkelt i Borgå. 
Det fanns ett självklart ställe och när 
jag kom dit kändes det genast som 
hemma. Jag hade nog ganska höga 
förväntningar på att hitta en likadan 
gemenskap här.

Hon undrar också vart alla andra 
kristna nylänningar tagit vägen.

– De kristna jag möter nu är öster-
bottningar eller teologistuderande. Det 
är inget fel på det, men vart försvann 
alla kristna nylänningar? De existera-
de ju ännu på gymnasiet, träffades på 
höstdagarna och så vidare.

Invald x2
Hemstaden Borgå finns alltid kvar, och 
som invald i både församlingsråd och 
kyrkofullmäktige i Borgå har hon orsak 
att åka tillbaka allt som oftast.

– När jag insåg att det var försam-
lingsval och att jag var tillräckligt gam-
mal var det en självklarhet för mig att 
ställa upp.

Verksamheten i församlingens för-
troendeorgan har sett ut ungefär som 
hon hade förväntat sig.

– Det handlar mycket om vad man 
själv gör det till. Kommer man välför-
beredd till mötena har man en möjlig-
het att påverka. 

– Det är en viktig uppgift. Men visst 
känns det ibland som att vi borde sät-
ta vår tid, energi och våra pengar på 
att tjäna andra i stället för att förval-
ta byggnader.

Ett annat forum som är viktigt för 
henne är Ungdomens Kyrkodagar som 
ordnas i januari varje år.  Där strålar de 
gamla vännerna från Borgå samman. 
På förra UK var hon programledare, i 
januari tänkte hon aspirera på en plats 
i presidiet.

– Men så insåg jag att jag är dubbel-
bokad, så jag får spara det till nästa år.

UNG TRO. Tiden efter gymnasiet har va-
rit en tid fylld av sökande för Ida-Maria 
Sola. I mötet med andra sätt att leva 
utmanas den egna tron.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON 

iDa-maria sola trivs med tillvaron i studiestaden Åbo men saknar den församlingsgemenskap hon hade hemma i Borgå.

”Vart försvann 
alla kristna ny-
länningar?”
Ida-Maria Sola
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Du ritar  
i sanden
Bibeln är full 
av människor, 
slår Karin 
Härjegård 
fast och tar 
sig an att 
skriva om 
dem. Hon 
gör det med ett 
enkelt och klart grepp, 
som gjort för konfirman-
der men även för vuxna.

I Du ritar i sanden får 
läsaren för en kort stund 
se händelserna ur Hagars 
och Mirjams perspek-
tiv, ur Jeremias, Davids 
och till och med Jesus 
synvinkel. Det är kor-
ta sekvenser ur ett liv för 
länge sedan, med dofter, 
känslor, tankar – och på 
slutet en fråga: Vad vill 
du kämpa för i den här 
världen? Var känner du 
dig hemma? Vem ser dig 
när du har det svårt?

I Härjegårds händer 
fungerar novellformatet 
oväntat bra. Hon lyck-
as flera gånger väcka Bi-
belns människor till liv. 

Kärleksärr 
”Jag sörjer, 
alltså har jag 
älskat.”  
Den bärande 
tanken i den 
norske 
prästen 
Jostein Ørums betraktel-
sebok Kärleksärr är att 
när man förlorar någon 
blir saknaden ett ärr efter 
kärlek. Den sörjande bär 
på ett märke som säger: 
här fanns det kärlek. Likt 
ett ärr gör sorgen mest 
ont i början, men pre-
cis som ett riktigt otäckt 
ärr så försvinner inte hel-
ler sorgen, trots att den 
så småningom smälter in i 
det övriga livet. 

Boken är skriven för 
alla som förlorat någon 
på något sätt, inte bara 
genom döden. Ändå lig-
ger bokens fokus mycket 
på döden och sorgen ef-
ter en avliden. De flesta 
av betraktelserna är ro-
tade i den kristna förstå-
elsen av döden och livet 
efter det. Det ter sig där-
för långsökt att läsa tex-
terna för att hantera sor-
gen efter ett förhållande 
som tog slut eller ett 
barn som aldrig kom.

 ¶ LIISA MEndELIn

PRESENTATION Udda fågel 
i stiftets 
trånga 
damm

valDemar nyman som ny-
vigd präst i Finström år 1929. 
År 1935 återvände han till 
Finström som kyrkoherde. 
FOTO: PrIvAT

Det var meningen att det skulle ta ett 
år för Katarina Gäddnäs att skriva en 
biografi över Valdemar Nyman (1904–
1998).

– Och så tog det sex–sju år i stället. 
Jag kunde inte göra det på kortare tid 
än så, han är så viktig och mångsidig. 
Jag måste ge honom den ära han för-
tjänar, säger hon.

Hon fick upp ögonen för Valdemar 
Nymans romaner i mitten av 90-talet.

– Hans sätt att beskriva andlighet 
träffade mig i solarplexus.

Givetvis kände hon till honom – hon 
är uppvuxen i Finström, Åland, där Val-
demar Nyman var kyrkoherde i över 
trettio år, och där han småningom kom 
att uppfattas som något av ett helgon.

– Utan honom skulle jag kanske inte 
ens vara kvar i kyrkan i dag, han har gett 
mig en uthärdlig livshållning. Först efter 
att ha läst honom förstod jag att min fö-
reställning av kristen tro var en dyig pöl, 
medan verklig tro var en stor, böljande 
ocean. Det var en fantastisk befrielse.

Valdemar Nyman provocerade 
många. Han kallade sig katolsk, och 
med det menade han att han stod för 
en allmännelig, alltomfattande tro. 
Men eftersom han samtidigt införde 
alba, stola och blommor i gudstjäns-
ten, liksom korstecken, blev han an-

BIOGRAFI. Valdemar Nyman var en udda fågel i Borgå 
stift. Han var en teolog som tiden inte var mogen för, en 
författare som ofta är svårtillgänglig men alltid originell. 
Katarina Gäddnäs har skrivit en biografi om mannen 
som öppnade hennes ögon för trons ocean.

TEXT: SOFIA TORVALDS

klagad för att vara romersk-katolsk.
– Han ville lyfta fram riten, guds-

tjänstens dramaturgiska element. Den 
skulle vara mindre tråkig, tala till al-
la sinnen. Han var tidigt för kvinnliga 
präster, men då pratade han om Isis-
prästinnor, tänkte sig att de skulle vara 
klädda i färgglada albor. Han tyckte att 
när kvinnorna fick bli präster borde de 
ha blivit annorlunda präster, inte gått 
in i den färdiga prästrollen.

Han var också mystiker, han fasci-
nerades av naturen, han var ekoteolog 
innan man ens kände till ordet.

– Det känns ju som att teologin inte 
riktigt kommit i kapp honom ens i dag.

Udda fågel
Valdemar Nyman föddes i Vasa. Far-
föräldrarna var strängt väckelsekrist-
na, hans far tog avstånd från föräld-
ratron och kallade sig fritänkare. Han 
var mycket sjuk som barn, lite mobbad, 
och levde i ett ibland självvalt utanför-
skap. Hans älskade mor dog när han 
var fjorton, fadern när han var 18–19. 
Han drabbades av en svår depression.

– Han hade en gudsupplevelse: om 
jag inte kan se någon mening med li-
vet kan jag ändå ge mitt liv i det go-
das tjänst.

Valdemar Nyman började studera 

”Det känns ju som 
att teologin inte 
riktigt kommit i 
kapp honom ens  
i dag. ” 
Katarina Gäddnäs

Församlingen blir luciavärdar
ekenäs. Ekenäsnejdens 
församling blir värd för 
luciafirandet i Ekenäs. 
För 24 år sedan tog Li-
onsklubben över ar-
rangemangen från fören-
ingen Arbetets vänner. Nu 
ger Lionsklubben budka-
veln vidare till kyrkan.

– Vi blir i första hand 
en takorganisation, he-
la luciakonceptet bygger 
på frivilligarbete, berättar 

kyrkoherde Anders Lind-
ström.

Församlingen har redan 
tidigare varit delaktig i ar-
rangemangen kring lucia: 
lucia har under de senas-
te åren krönts i kyrkan och 
pengar från luciainsam-
lingen har via församling-
en gått till hjälpbehövande 
i Ekenäs.

– Tanken med luciain-
samlingen har varit att den 

ska avhjälpa lokal nöd. 
Hjälpbehovet ökar hela ti-
den, och det är stort, sä-
ger Lindström.

Han påpekar också att 
församlingen är bättre 
rustad än Lionsklubben att 
anhålla om olika stöd, till 
exempel från organisatio-
nen Tukikummit, som kan 
bidra med stöd för barns 
fritidsaktiviteter.

– Församlingen har två 

matbanker på sitt områ-
de, och i år ska vi för för-
sta gången ordna middag 
på julafton för matban-
kens kunder i Tenala.

Nu ska församling-
en koordinera arbetsin-
satserna för dem som vill 
jobba för luciafirandet. 
Frivilliginsatsen hand-
lar om att till exempel 
skjutsa luciaföljet till olika 
uppträdanden eller pla-

cera ut insamlingsbössor. 
Är man redo att ställa upp 
som frivillig kan man vän-
da sig till församlingens 
informatör Yvonne Lind-
ström. Kandidatnomine-
ringen till Ekenäs lucia-
val har börjat och pågår 
fram till slutet av oktober.
Den som vill ha besök av 
Ekenäs lucia kan kontakta 
Ann-Mari Walls.

teologi vid den nya teologiska fakul-
teten i Åbo. Det här var en gyllene tid: 
fyra professorer och bara åtta studen-
ter. Framför allt Yngve Brilioth, sena-
re biskop i Växsjö och svensk ärkebis-
kop, blev viktig för honom. Via Brili-
oth introducerades han i svenska kul-
turkretsar och fick kontakter som bar 
honom genom livet.
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inre mantra om och om igen: Jag är 
frisk, stark, glad. Frisk, stark, glad.

Ny blomstring
Arvet efter Valdemar Nyman lever kvar, 
framför allt på Åland.

– Den naturliga kontakten mellan 
kulturliv och kyrka på Åland finns 
tack vare honom. Han trivdes inte spe-
ciellt bra i slutet av 60-talet och bör-
jan av 70-talet, när vänstervågen kom. 
Kulturvänstern tog avstånd från kyr-
kan och det var en svår tid för honom. 
Men kontakten till kulturen var redan 
etablerad.

Katarina Gäddnäs hoppas att Nyman 
ska få uppleva en ny blomstring och att 
biografin över honom ska kunna bi-
dra till det.

– Han behöver få hjälp att förmed-
las. Det är fantastiskt att tänka sig att 
det funnits en teolog och författare som 
han. Han har flugit under radarn, va-
rit stor och unik utan att folk runt om-
kring riktigt förstått det – kanske vi in-
te gör det än.

Wivan Nygård-Fagerudd intervjuar Katarina 
Gäddnäs om Valdemar Nyman på Helsingfors 
bokmässa torsdagen den 22.10 kl 13.30 på Totti-
scenen.

katarina gäDDnäs hoppas på en ny blomstring för Valdemar Nyman.  
FOTO: SOFIA TOrvALdS

PÅ TVÄREN ERIKA RÖNNGÅRD

Den förvånade motionären
En av mina cykelvägar till 
arbetet trafikeras mesta-
dels av det segment cy-

klister som jag 
klassar som 
halvprofessio-
nella. Det är de 
som har hög-
teknologiska 
träningskläder, 

avancerade cyklar och som, 
föreställer jag mig, snart 
kommer att byta till vinter-
däck och cykla vidare trots 
snöstorm och halka.

Mitt eget cyklande till 
jobbet i Helsingfors base-
rade sig länge på två enk-
la fakta: Att cykla till job-
bet är billigare och aningen 

snabbare än att åka buss 
och gör dessutom att jag 
motionerar utan att behö-
va tänka så mycket på det. 
Cyklandet har ändå skett 
enligt minsta motstån-
dets lag. När det regnat har 
jag bytt cykeln mot buss 
och när höstmörkret tätnat 
och graderna sjunkit har jag 

köpt månadskort till bussen 
och gått in i en annan fas av 
vardagslivet – bussåkarens.

Men för ett par veck-
or sedan inföll en period på 
flera dagar när jag av olika 
anledningar inte kunde cyk-
la, och bortsett från att jag 
tillbringade mer tid i buss 
och tåg än jag var bekväm 

med var min kropp väldigt 
tydlig med att det var något 
som fattades den: Rörelse, 
ansträngning, endorfiner.

Antagligen kommer höst-
mörkret och halkan små-
ningom att få mig att stäl-
la undan cykeln för vinter-
förvaring, men till dess be-
grundar jag det faktum att 

jag börjat känna mig men-
talt närmare halvproffsen 
längs cykelvägen. Att mo-
tion är något man som full-
vuxen kan lära sig att sakna 
och behöva trots att skol-
gymnastiken en gång i tiden 
fick en att tro att man in-
te är en människa som trivs 
i rörelse.

VÅGA FRÅGA

Kristen och sambo okej?
Jesus träffar en kvinna som har haft 
flera män men aldrig varit gift. Hur 
ska jag som kristen se på sambo-
förhållanden i dag?

berättelsen om Jesus och den samaris-
ka kvinnan säger egentligen rätt lite om 
hur kristna ska förhålla sig till äkten-
skap respektive samboförhållanden. 
Däremot har den mycket att säga om 
ett lyhört och respekterande förhåll-
ningssätt till en medmänniska. Kvin-
nan upplevde att hon blev sedd, hörd 
och tagen på allvar. Hur berättelsen se-
dan fortsatte för hennes del vet vi inte, 
om hon levde ensam eller bildade fa-

milj, men det är sannolikt att hon fortsatte att leva i enlig-
het med sina djupaste värderingar. Hon fick smaka på ”det 
levande vattnet” när hon mötte Jesus.

för en Del kristna är det enkelt: vill man leva i ett parför-
hållande ska man gifta sig, det går inte för sig att vara sam-
bo. Andra har ett mera nyanserat synsätt. Oberoende av 
hur man ser på saken är det viktigt att också reflektera över 
parförhållandets kvalitet. Vilket är 
innehållet i vårt äktenskap, hu-
rudant är ett gott parförhållande? 

Det som skiljer ett äktenskap 
från ett samboförhållande är inne-
hållet i överenskommelsen mel-
lan parterna. I båda fallen handlar 
det om överenskommelser men i ett äktenskap är överens-
kommelsen tydligare. I fall av skilsmässa finns det ett stör-
re skydd för den svagare parten om man är gift.

huruDant är då ett gott parförhållande ur en kristen syn-
vinkel? I grunden handlar det om Luthers klassiska kate-
kesfråga: Vad är det?

Inspirerad av frågan sökte jag upp Luthers svar gällan-
de det sjätte budet: ”Vi skall frukta och älska Gud, så att vi 
lever rent och behärskat i ord och gärningar och så att alla 
makar älskar och högaktar varandra.” Hans formulering-
ar må vara något ålderdomliga, men substansen i texten är 
tidlös. Det handlar om att bemöta varandra med omsorg 
och respekt, att vara pålitlig, ärlig och trofast. 

En överenskommelse mellan två parter handlar ytterst 
om förtroende. Förtroende är inte något som är oföränder-
ligt och som man antingen har eller förlorar. Förtroende är 
en process som båda parter bidrar till och som man byg-
ger upp tillsammans. Jag arbetar numera största delen av 
min arbetstid på familjerådgivningscentralen i Raseborg.  I 
samband med vårt 10-årsjubileum har vi formulerat tolv 
riktlinjer för ett gott parförhållande. En av teserna hand-
lar om förtroende och tesen utmynnar i följande fråga: När 
och hur var du trogen sist? Det är en viktig fråga både för 
den som lever i ett samboförhållande och för den som är 
gift. Och om du är sambo, vad hindrar dig från att gifta dig?

 ¶ Ann-SOFI 
STOrbACKA
är sjukhuspräst 
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och liv. 

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

”När och hur var 
du trogen sist?”

Hur tog sig en sådan udda fågel ge-
nom ett helt liv i Finström och Borgå 
stift? Hur orkade han med hatbrev och 
kritik från de egna församlingsborna?

– Som alla människor som gör något 

stort och nytt hade han en mörk, de-
pressiv sida. Han var absolut inte gjord 
av teflon, han led väldigt mycket av kri-
tik och av att bli ifrågasatt.

För att överleva upprepade han sitt 
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Mixa och Matcha FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens frågesport. Vår tävlande 
den här veckan är Mikaela Strömberg. Konstruerad av Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: MIKAELA STRÖMBERG
FRANSKA VARUMÄRKEN & HEMSTAD

a) Airbus   1) Lyon 
b) Renault  2) Boulogne-Billancourt
c) Michelin  3) Paris 
d) Euronews  4) Toulouse
e) Hermès  5) Clermont-Ferrand

Resultat: 1/5

SPANSKA STÄDER & GEOGRAFISKT LÄGE I LANDET

a) Madrid  1) Centrala Spanien
b) Vigo   2) Nordöstra Spanien
c) Sevilla   3) Sydvästra Spanien
d) Murcia   4) Nordvästra Spanien 
e) L’Hospitalet  5) Sydöstra Spanien 
de Llobregat

Resultat: 3/5

HELGDAGAR I FINLAND 2015 & DATUM

a) Domssöndagen   1) 8.2
b) Bebådelsen   2) 22.3
c) Alla helgons dag  3) 19.7
d) Kristi förklarings dag  4) 31.10
e) Kyndelsmässodagen   5) 22.11

Resultat: 5/5

STJÄRNTECKEN & TIDPUNKT DÅ MAN ÄR FÖDD

a) Kräfta  1) Till exempel den 14 maj
b) Skytt  2) Till exempel den 30 juni 
c) Jungfru 3) Till exempel den 1 september
d) Oxe  4) Till exempel den 19 oktober
e) Våg  5) Till exempel den 27 november 

Resultat: 5/5

MARINENS MILITÄRGRADER & TECKENBESKRIVNING

a) Kommodor  1) Ett tjockt gult streck och 
två tunnare gula ovanpå 

b) Kommendör  2) Tre lika tjocka gula 
streck och ett tunnare gult

c) Kommendörkapten 3) Tre lika tjocka gula 
streck

d) Kaptenlöjtnant  4) Två tjocka gula streck och 
ett tunnare gult i mitten

e) Premiärlöjtnant  5) Fyra lika tjocka gula 
streck

Resultat: 5/5

Svaren:
Franska varumärken & Hemstad: a-4, b-2, c-5, d-1, e-3
Spanska städer & Geografiskt läge i landet: a-1, b-4, 
c-3, d-5, e-2
Helgdagar i Finland 2015 & Datum: a-5, b-2, c-4, d-3, 
e-1
Stjärntecken & Tidpunkt då man är född: a-2, b-5, c-3, 
d-1, e-4
Marinens militärgrader & Beskrivning: a-5, b-2, c-3, 
d-4, e-1

Namn: Mikaela 
Strömberg.
Ålder: 44.
Yrke och/eller titel: 
Jurist och författare.
Hemort: Borgå.
Favoritmat och 
-dryck: Allt inhemskt.
Lyssnar helst på: 
Vänliga ord.
Favoritidrottsgren- 
och/eller –lag: 
Fotboll.
Rekommendera 
en bok!: Det finns 
så många, det är 
svårt att välja. 
Poesi på svenska. 
Skulle vilja resa till: 
Jag vill resa hem för 
det mesta!
Tråkigaste hemgörat: 
Tycker vardagssaker är riktigt trevliga.
Slogan, motto eller ordspråk: Kloka människor äter fisk.
Om jag vore en biblisk person skulle jag vara: Skulle
gärna vara med på Arken, men kan inte precis säga vem.
Min åsikt om frågesporter: Det här var en väldigt roligt 
frågesport, särskilt sista frågan var perfekt!

frågesPortsresultat: 19/25

FOTO: MIChAEL GOdTFrEdSEn

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

Vad vill du mig idag?
Camilla Lif 

Under ett helt år berättar Camilla Lif om något som varje helgdags 
bibeltext har fått henne att fundera över.

Boken beskriver livet utan att blunda för dess upp- och nedgångar, 
utan att bortse från att livet för med sig orättvisa, smärta och sorg, 
utan att neka till att tron medför tvivel och utan att ge sken av att 
människor alltid gör rätt för sig. Samtidigt är det en bok som skildrar 
det vackra och sköna i livet och som inspirerar till att glädjas åt allt vad 
livet har att ge. 

Verbum, mjukband, 352 sidor

Identitet 
och uppdrag
Själavård när livet går sönder
Kerstin Dillmar 
& Lars Björklund 

2650

2890

Hon är arton år och svårt 
sjuk. Peruken ligger som 
ett trassligt garnnystan på 
sängbordet. Hon säger till 
sjukhusprästen:

– Jag behöver någon som 
kan höra det här utan att bör-
ja gråta. Någon som kan gå 
vidare härifrån sedan, utan 
att jag ska behöva känna att 
jag förstört hans dag med det 
jag säger. Klarar du det?

Som själavårdare på sjukhus 
möter man det allra svåraste. 
Vem är jag i det mötet och 
vad händer med mig? Vad är 
mitt uppdrag? Vad är inte mitt 
uppdrag? 

Kerstin Dillmar och Lars Björk-
lund samlade en ekumenisk 
grupp av medarbetare från 
sjukhuskyrkan för att utvidga 
tankegångar om själavård, 
samtal och möten med 
människor i sorg och kris. 
Med början i det samtalet 
skrevs den här boken.

Identitet och uppdrag vänder 
sig till dem som arbetar med 
själavård men har också 
mycket att ge dem som har 
ett intresse av människor.

Argument, inbunden, 
120 sidor
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
LÖ 24.10 KL. 16: KNATTEKYRKA i 
Lundagatans kapell, Lundagatan 
5, vån 4, Stråhlman, Tollander
SÖ 25.10 KL. 10: GUDSTJÄNST I 
KULLO BYKYRKA, Wilén, Söder-
ström
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYR-
KAN, Djupsjöbacka, Puska, 
Söderström, Helenelund, Gau-
deamuskören, Sixten Ekstrands 
gudstjänstgrupp
18: KVÄLLSMÄSSA i Lundagatans 
kapell, Eisentraut-Söderström, 
Evening Mess

 ¶ LAPPTRÄSK
To 22.10 kl. 18.30: Tjejgruppen i 
församlingshemmet, Elin Lindroos
To 22.10 kl. 19: Cantando övar i 
kyrkan
Sö 25.10 kl. 10: Högmässa i kyr-
kan, Stina Lindgård, Mia Aitokari
On 28.10 kl. 9.30: Vuxen-barn 
träffas i församlingshemmet, Elin 
Lindroos
On 28.10 kl. 14.15: Barnklangen 
övar i församlingshemmet, Maria 
Mårtenson-Antas, Elin Lindroos
To 29.10 kl. 13: Andakt med natt-
vard i Servicehuset, Stina Lind-
gård, Riitta Buddas, Mia Aitokari
To 29.10 kl. 14: Andakt med natt-
vard i Tallmogården, Stina Lind-
gård, Riitta Buddas, Mia Aitokari
Lö 30.10 kl. 10: Allhelgona, hög-
mässa med parentation i kyrkan, 
Cantando kören, Stina Lindgård, 
Mia Aitokari

 ¶ LILJENDAL
Sö 25.10 kl. 12: Tvåspråkig famil-
jemässa i kyrkan. Efter mässan 
saft och kaka i Mariagården för 
att fira dem som fyllt 4 år under 
2015. Stina Lindgård, Mia Aitokari 
och Gina Nyholm
Ti 27.10 kl. 10-12: Vuxen-barn i 
Marigården, Gina Nyholm
On 28.10 kl. 14: Andakt med natt-
vard i Servicehuset, Stina Lind-
gård, Riitta Buddas o. Mia Aitokari 

 ¶ LOVISA
Sommar- och vinterskriftskolans 
lektion: lö 24.10 kl 16-18 i kyrkan
Gudstjänst med små och stora: 
sö 25.10 kl 10 i kyrkan, Blom, 
Jokinen
Bisagruppen: må 26.10 kl 18 i 
Vesperhemmet – Upp 10-12
Pensionärsföreningen: ti 27.10 kl 
13 i församlingsgården
Morgonkaffe: to 29.10 kl 9 i Tikva

 ¶ PERNÅ
Café Mikael: fr 23.10 kl. 10-11.30 
i Mikaelsstugan, Jeannette Sjö-
gård-Andersson, Maria Virtanen.
Allsångseftermiddag  till förmån 
för flyktingarbetet: lö 24.10 kl. 
15.00 i Mikaelsstugan, Robert 
Lemberg, Jeannette Sjögård-An-
dersson, Marcus Kalliokoski, Antti 
Jokinen, Kaj Silfvast. Arrangör 
diakoniarbetsgruppen.
Taizémässa: sö 25.10 kl. 18.00 i 

kyrkan, Minna Silfvergrén, Marcus 
Kalliokoski.
Sarvsalö pensionärskrets: to 
29.10 kl. 12.00 på Byagården, 
Jeannette Sjögård-Andersson, 
Marcus Kalliokoski

 ¶ SIBBO
Sibbo kyrka: Sö kl 12 Missionsmäs-
sa, Pensionärsföreningarna i Östra 
Nylands distrikt firar kyrk söndag. 
Lunch för missionen i Kyrkoby förs.
hem efteråt (10€). Camilla Ekholm, 
Helene Liljeström o Lauri Palin. 
Charlotte och Rolf Steffansson från 
Finska Missionssällskapet medv.
Kaffekören: Fre kl 10:30 Prästgår-
den. Mauriz Brunell.
Närståendevårdarkaffe: Fre kl 13 
Prästgården. Ann-Lis Biström, Milja 
Westerlund.
Meditativ mässa: Fre kl 20 Sibbo 
kyrka. Katja Korpi.
Kyrkans Ungdoms Pizzakväll: Lö kl 
18 Prästgården. Patrik Frisk mfl.
Bibelstudium i Box: Sö kl 16 Bykyr-
kan Tabor i Box. Stefan Djupsjö-
backa, Ulla-Britt Granfelt-Lindqvist 
o Allan Lindqvist.
Diakonisyföreningen: Må kl 15 hos 
Marianne Blomstedt (Käsisvägen 
204).
Veckomässa på Linda: To 29.10 kl 
14. Korpi.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes 
hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/johannes
Fr 23.10
kl. 10: Nallegudstjänst i Mariaka-
pellet. Repo-Rostedt.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch, 
Högbergsgatan 10 E. Vi inleder 
kl. 12 med middagsbön i Johan-
neskyrkan.
Sö 25.10
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Repo-Rostedt, Enlund. 
Kyrklunch.
kl.12: Högmässa i Johanneskyr-
kan. Westerlund, Heikel-Nyberg, 
Böckerman, Enlund, Passionä-
rerna. Kyrkkaffe.
kl. 15: Gudstjänst i Folkhälsans 
seniorhus. Heikel-Nyberg, Böck-
erman.
Må 26.10
kl. 10–11.30:Babyrytmik, Hög-
bergsgatan 10, gatunivån. För 
barn under 1 år. Wiklund.
kl. 11-12: Cellverksamhet ”Guds 
närvaro i vår samvaro” i S:t Jacob. 
Gertrud Strandén.
Ti 27.10
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Sixten Enlund.
kl. 17: Ärligt om tro i Johanneskyr-
kans krypta. Lindström.
kl. 18: Mässa i Taizéanda i Johan-
neskyrkan. Westerlund, Enlund, 
aTSo kören.
On 28.10
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t 
Jacob. Salenius.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyr-
kan. Busck-Nielsen, Enlund.
To 29.10
kl. 18: Bibelmeditation i Johannes-
kyrkan. Repo-Rostedt, Böckerman.
kl. 19: Regnbågscafé. Högbergs-
gatan 10, gatunivå. Tomas Ray.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN Åbohusvä-
gen 3
Lö 24.10 10-10.45: lördags klapp 
& klang (2 vån), Catarina Bärlund-
Palm.
Lö 24.10 kl. 12.30-14: kaffe på 
plattan utanför Matteuskyrkan. Vi 
bjuder på kaffe, te, saft och bulle. 
Vi erbjuder också möjlighet till 
samtal och förbön. Kyrkan är öp-
pen och du kan i stillhet sitta där 
en stund. Du är också välkommen 
att hjälpa till. Vi behöver dig som 
vill bjuda in mänskor som går för-
bi, dig som vill servera kaffe och 
dig som vill samtala och be för 
mänskor. Arr. Matteus församling 
och Vartiokylän seurakunta.
Sö 25.10 kl. 12: högmässa, Ahl-
fors, Sundroos. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe.
Må 26.10 kl. 18: samlas kvinnor 
mitt i livet (2 vån).
On 28.10 kl. 8.30-9: morgon-
mässa, Ahlfors. Morgonmässa 
varje onsdag.
On 28.10 kl. 18: MU-mässa, Mat-
teus Ungdom –mässa, Hallvar. En 
kort mässa med bönevandring, 
kyrkfika efteråt.
On 28.10 kl. 18-19: Roströsten (2 
vån), Sundroos.
On 28.10 kl. 17.30-18.30: Öppen 
förbönsgrupp (2 vån).
To 29.10 kl. 11-12.30: Sällskaps-
grupp - en mötesplats för seniorer 
i Östra centrum. Vi samlas, utbyter 
tankar och erfarenheter och disku-
terar kring ett tema. Gruppen leds 
av Karola Forstén. Vill du anmäla 
dig eller ställa frågor? Kontakta 
Emma Lunabba, tfn 044 788 3696, 
e-post: emma.lunabba@folkhal-
san.fi. Arr. Folkhälsan, Matteus 
församling och SFV Bildning.
To 29.10 kl. 12-14: Handarbets-
gruppen, Riitakorpi.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Fr 23.10:
- 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.
Lö 24.10:
- kl. 12 Soppa & samtal: på Tor-
pet, Köpingsv. 48. Evenemanget 
ordnas i samband med bokmäs-
san. Lena Helgesson, författaren 
till boken ”CP-barnet” är vår 
gästtalare. Pris 10 €, tomatsoppa, 
bröd & kaffe/te ingår. Anmäl dig 
senast 22.10 till camilla.norkko@
evl.fi.
Sö 25.10:
- kl. 10 Familjegudstjänst: i 
Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15. 
Norkko, Kass, Ahlberg, Varho, 
Isaksson, Petrus barnkör 
- kl. 18 Kvällsmässa: i Åggelby 
gamla kyrka, Brofogdev. 12. San-
dell, Varho.
Må 26.10:
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka. 
1. Timoteusbrevet, Sandell.
- kl. 19 Samtalsgrupp för män: i 
Hagasalen, Vesperv. 12 A. Stig-
Olof Fernström. 
Ti 27.10:
- kl. 10 Babyrytmik: på Haga 

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 ALEXANDRA ÄNG

Förnya dig!
hösten är äntligen här! Dags att förnya garderoben med 
höstens nyheter! Bara här hittar du de senaste nyhe-
terna till rätt pris! Ja, i takt med att årstider och trender 
förändras så matas vi med intryck om att också du och 
jag behöver förändring. Vi behöver göra oss av med det 
gamla för att få rum med det nya och senaste.

Och man kunde väl kanske säga att vår värld har drab-
bats av någon slags förnyelsesjuka där mantrat: Ge mig 
nytt nytt nytt, inte bara samma, styr ganska mångas 
tänkande. I helt rasande fart blir saker och ting tråkiga 
– det är inte så länge en speciell tröja eller mobil pas-
sar in på ”måste-ha-listan”. Förnyelsen präglar våra liv 
på lite olika sätt. Men vare sig vi vill det eller inte finns 
den där – förnya dig! 

Det här med förnyelse är inte något modernt feno-
men. Bibeln pratar också om att det är dags för förny-
else. Men det handlar nog inte om den typen av förny-
else vi tillämpar på våra garderober eller hem. Förny-
elsen handlar inte om att sälja bort det gamla billigt på 
loppis eller skänka det till olika hjälporganisationer – 
för att sedan kunna ge sig ut för att leta efter något nytt 
att fylla det skapade tomrummet med.

Visst – förnyelsen handlar om att ta sig tid för att sor-
tera. Plocka bort det som inte längre behövs, eller det 
som tar alldeles för mycket plats, för att ge plats åt nå-
got annat. Men här är grejen istället att det som behö-
ver få plats inte är något nytt som just precis kommit 
ut på marknaden. Den förnyelse som Bibeln och Jesus 
talar om har bara en punkt på ”måste-ha-listan”. Den 
förnyelse som vi behöver tar oss tillbaka till grunden. 

Den här förnyelsen handlar om det mest grundläg-
gande i våra liv. Behovet att få leva nära Guds hjärta. Be-
hovet att få ta del av hans ljus. Behovet av att gå med Je-
sus och lära av honom. Det handlar om förnyelse som 
hjälper oss att komma allt närmare budskapet om nå-
den och friheten som finns hos Honom som är vår fräl-
sare. Behovet av att bli påmind att vi har en uppgift – 
vi får vara liten Kristus tillsammans med Honom som 
är Kristus. Vi får göra skillnad. Men skillnad gör vi bara 
om vi har rum för Honom som ger oss allt.

Förnyelse handlar om att stanna upp – rensa ut och 
ge plats för något annat – ge plats för Honom som för-
tjänar platsen. 

Alexandra Äng är församlingspastor i Finström-Geta 
församling.

MARTIN 
LUTHER
är känd 
som refor-
mationens 
fader. År 
1517 publi-
cerade han 

95 teser som kritisera-
de den katolska kyrka där 
han själv var präst. 

Luther vände sig bland 
annat mot den katolska 
kyrkans försäljning av av-
latsbrev, syndernas för-
låtelse som kunde köpas 
för pengar, men delade 
också med sig av sin in-
sikt om att vi inte blir fräl-
sta genom våra gärning-
ar utan genom nåden och 
vår tro. Luther ville refor-
mera den katolska kyrkan 
inifrån, men hans kamp 
ledde i stället till en upp-
delning i katoliker och 
protestanter.

Källor: Wikipedia, evl.fi

VECKANS PERSON

”Herre, hjälp mig 
rensa ut bråtet i 
mitt liv så du får 
plats!”

Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

281, 154, 550, 
283 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Tider av förnyelse
Den tjugoförsta söndagen efter 
pingst ägnas minnet av reformatio-
nen. Söndagens texter ansluter sig 
nära till reformationens centrala begrepp. 

Gud glömmer inte sitt folk utan ger kyrkan 
tider av förnyelse. Han sänder människor som  
kallar oss tillbaka till grunden för vår kristna tro, till  
Bibeln och till förkunnelsen om den rättfärdighet som 
vi äger genom tron.

OM HELGEN

Varje år besöker tusentals ungdomar och unga vuxna kom-
muniteten i Taizé. Att komma till Taizé är ett sätt att få lite 
avstånd till sitt vardagsliv för att reflektera, samtala med 
andra och söka sin väg i livet. Resan är tänkt för dig som 
är 17–29 år och vill uppleva Taizé. Resan kostar 470 euro.
Anmäl dig senast 9.5.2016 till kontakt@forsamlingsforbun-
det.fi. Info: www.forsamlingsforbundet.fi, kalle.sallstrom@
forsamlingsforbundet.fi, 050-3562 475 och www.taize.fr.

RESA FÖR UNGDOMAR OCH UNGA 
VUXNA TILL TAIZÈ 30.7-7.8.2016

”Ni är jordens salt. 
Men om saltet 
mister sin kraft, 
hur skall man få 
det salt igen?”

Läs mera i  
Matt. 5:13–16

”... och på jorden 
fred.” 

Fredsbön i Närpes 
kyrka lördag kl 18.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
23–29.10

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jer. 17:5–8

ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 10:12–18

EVANGELIUM
Matt. 5:13–16

Reformationsdagen. Te-
mat är ”Trons grund”.

HELGENS TEXTER

ILLUSTrATIOn: MATILdA EKMAn
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Prästgårdsv. 2. En musiklekstund 
för alla bebisar mellan 0-1 med 
förälder. Efter sångstunden kan 
man fortsätta umgås på café Tor-
pet. Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, 
Kommunalv. 1. Musiklek för 0-4 
åringar med förälder. Vi bjuder på 
kaffe, saft och smörgås. Ledare 
Sussi Isaksson.
- kl. 19 Litteraturkväll: i Månsas 
kyrka, Skogsbäcksv. 15. ”En be-
rättelse om kärlek och mörker” 
av Amos Oz. Värdar är Micke och 
Aicka Nyström.
On 28.10:
- kl. 14.30 Petrus barnkör: i Ha-
gasalen, Vesperv. 12 A. Alla barn 
från 5 år uppåt varmt välkomna! 
Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 18 Bönegrupp: på Torpet, 
Köpingsv. 48. Ledare Camilla 
Norkko.
To 29.10:
- kl. 9.45 Musiklek: i Munkshöj-
dens församlingshem, Raumov. 3. 
Musiklek för 0-4 åringar med för-
älder. Vi bjuder på kaffe, saft och 
smörgås. Ledare Sussi Isaksson.
- kl. 10 Öppet hus och diakoni: 
på Torpet, Köpingsv. 48. Kl. 10-14 
utdelning av donerat bröd, möj-
lighet till enskilt samtal och bön. 
Välkommen! Ledare diakonissan 
Nina Nybergh.

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
DEPRESSIONSSKOLA för unga: 
Bygg en egen ”verktygsback” 
för att förebygga och lindra 
depressioner. Träffar på Tredje 
linjen torsdagar kl. 16-18 22.10, 
29.10, 5.11, 12.11, 19.11, 26.11 och 
3.12.2015. Info K Jansson-Saarela 
09-23402540 och C Riitakorpi 
09- 23407328 (e-post förnamn.
efternamn(at)evl.fi). Arr. Centr. 
för gemens.förs.arbete.
TRÄFFAR för funktionshindrade 
och intresserade: på Tredje linjen 
22, 4 vån (Silvennoinen) 17.11, kl 
13-15 ”Paradiset”och 8.12 kl 13-15 
Bibliska personer. Kaffe/te, an-
dakt. Ansvariga: U Gripenberg, K 
Jansson-Saarela.
BOKMÄSSAN: sö 25.10 Kristina 
Jansson-Saarela intervjuar Lena 
Helgesson och Cristina Lång om 
böckerna ”Cp barnet, kampen-
sorgen-glädje ” (Helgesson) och 
”Våga släppa taget”(Lång). Plats: 
Mässcentrum, Fontana Medias 
monter 6m78. Läs också om oss 
på bokmässan i Hbl:s bokmässo-
bilaga jämte vårt program fram till 
Alla helgons dag.
Helsingfors bokmässa: 22-25.10. 
Kyrkan i Helsingfors är med i KCSA:s 
monter 6m79. Mer information i 
Helsingfors Extra som utkommer i 
samband med detta nummer av KP 
och på www.helsingforsforsamling-
ar.fi Vi finns också på Facebook. Läs 
om våra församlingar på bokmäs-
san också i Hbl:s bokmässobilaga 
jämte vårt övriga program fram till 
Alla helgons dag.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. En webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan  leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och 
veckoslut samt helgdagar 10–18. 
Mer info www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 25.10. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Panzig)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor sö 25.10: 
Karabacka kapell kl. 10. Ertman, 
Bengts. Kyrkkaffe. 
Esbo domkyrka kl. 12.15 skör-
degudstjänst. Kanckos, Bengts, 
Malmgren. Kyrkkaffe i försam-
lingsgården. Författaren Ulla-Lena 
Lundberg berättar om ”Pas-
torskans värld – det får man ta 
som man vill”. Handarbetsgrup-
pens försäljning.
Bönekvarten och samtal om 
kristen andlighet: Olars kyrka, 
svenska sidan, ti 27.10 kl. 18.30–
19, Rönnberg, Bengts. Stress och 
prestation i vardagen? Välkom-
men att stilla dig i kravlös bön 
till Gud. Vi ber för våra närmaste 
och våra egna liv. Vi ber om fred i 
världen, för kyrkan och vår egen 
församling. Vi tar emot Guds 
välsignelse över oss. Samtal om 
kristen andlighet kl. 19-20. Vad 
innebär kristen tro och andlighet? 
Var kan jag möta helighet? Kan 
jag kalla mig kristen?
Kretsar för seniorer & daglediga 
kl. 13-15: Köklax kapell ti 27.10, 
Södrik kapell on 28.10, Karabacka 
kapell to 29.10.
Tillsammans! Diakonins ge-
menskapsdag: Esbo domkyrkas 
församlingsgård to 5.11 kl. 11-14. 
Öppet hus för alla daglediga för-
samlingsbor. Andakt, lunch, kaffe. 
Musikprogram, tal och dikter med 
temat Gemenskap. Anmälan en-
bart för den som behöver skjuts: 
diakoniarbetarna Synnöve 040 
547 1856, Bea 040 513 0828 eller 
Majvi 040 531 1044.
Delta i vår kommunikationsenkät 
på www.esboforsamlingar.fi – 
säg din åsikt om församlingen på 
webben och i sociala medier!

 ¶ GRANKULLA
To 22.10 kl. 10-11 Lovsång och 
bön: i övre brasrummet.
Sö 25.10 kl.12 Reformationsda-
gens högmässa: Jarmo Juntumaa, 
Anne Hätönen. 
Kaffe i nedre salen.
Kl. 19 Musikfesten konsert: i 
Grankulla kyrka. Musik för violin 
och cembalo 
Réka Szilvay, violin, Aapo Häk-
kinen, cembalo. 
Biljetter 25/15 € via Lippupalvelu 
eller en timme före vid dörren.
Ti 27.10 kl. 9.30 Familjelyktan: i 
Sebastos, Yvonne Fransman, Bar-
bro Smeds.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: 
och brödutdelning.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårds-
grupp: i Sebastos.
Kl. 15 Gitarrgrupp: (fördjupad) i 
Klubb 97, Daniel Nyberg.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre 
brasrummet.
Kl. 18 Under ytan: grupp för ung-
domar i dagklubbens kök, Marlen 
Talus-Puzesh, Ulrik Sandell.
On 28.10 kl. 13.30 Kyrkosyfören-
ingen: i övre brasrummet. 
Kl. 16 Ledarutbildning åk 2: i 
Klubb 97.
To 29.10 kl. 10-11 Lovsång och 
bön: i övre brasrummet.
Kl. 18.30 Bibelkväll: i Sebastos.

 ¶ KYRKSLÄTT
Högmässa: sö 25.10 kl. 12 i Kyrk-
slätts Kyrka. A-K Lovén, S Joki.
Seniorgruppen - samtalsgrupp 
för män: måndag 26.10. kl. 13.30–
15 på Mikaeligården i Hindersby, 
Doktorsstigen 5. Info: Carola Lu-
pander tel. 040 376 1489.
Sång och bön: må 26.10 kl. 18.30 i 
koret i Kyrkslätts kyrka.
Högmässa med parentation: 
lö 31.10 kl. 12 i Kyrkslätts Kyrka 
med L-H Höglund, M Punt. Bach 
Cantatas medverkar. Därefter 
kyrkkaffe i församlingshemmet. 
Speciellt inbjuds de som har mist 
en anhörig under senaste året.
Diakonisoppa för mindre bemed-
lade: måndagar och torsdagar kl. 
11.30–12.30 i församlingshemmet.
Morgongröt: fredagar i Masaby 
kyrka kl. 9-10.
Kyrkoherdeämbetets tel. (09) 
8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. Mera 
info på www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 25.10: Gudstjänst kl 11 i SvH, 
Kim Rantala, Paula Sirén
Ti 27.10: Mammor, pappor o barn 
kl 10 SvG
Ti 27.10: Tisdagsklubben kl 13.30-
15.30 SvG
Ons 28.10: Diakonikretsen kl 13 
SvH, Kyrkoherde Kim Rantala på 
besök

 ¶ VANDA
ViAnda-körens jubileumskonsert: 
lö 24.10 kl. 14 i Helsinge Skola. Di-
rigent: Anders Ekberg. Vid pianot: 
Ingmar Hokkanen
Högmässa: sö. 25.10 kl. 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. M. Fagerudd 
och A. Ekberg.
Högmässa: sö. 25.10 kl. 12 i S:t 
Martins kapell. M. Fagerudd och 
A. Ekberg
Sjöskogs diakonikrets: samlas 
27.10 kl. 13 hemma hos Ilse Lind-
berg.
Familjecafé: tis. 27.10 kl. 9:15-12 i 
Bagarstugan. Kontaktperson: Elina 
Kuosa tel. 050 545 5031.
Familjecafé: ons. 28.10 kl. 13-15 i 
klubbutrymmet i Brännmalmen, 
Kornv. 10.
Allsång: ons. 28.10 kl. 14.30 i 
Folkhälsanhuset, Vallmovägen 
28, med Gunnar Weckström och 
Anders Ekberg.
Ungdomskväll: ons. 28.10 kl. 18 i 
Bagarstugan, Kurirvägen 1.
Sottungsby-Håkansböle pen-
sionärskrets: samlas 29.10 kl. 13 i 
Håkansböle kyrka.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Konsert: to 22.10 kl. 19 i Ekenäs 
kyrka. ”Den älskande – Jean 
Sibelius 150 år” Västnyländska 
kammarkören, Manskören Ra-
seborg, dir. Niels Burgmann. Fritt 
inträde, program 10 €.
Högmässor/gudstjänster 25.10: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, A.Lindström, 
N.Burgmann. 
Kl. 10 Tenala kyrka, M.Cleve, 
P.Nygård. 
Kl. 12 Snappertuna kyrka, 
M.Cleve, N.Burgmann.
Välgörenhetskonsert: sö 25.10 kl. 
13 i Ekenäs kyrka. Esbo blåsor-
kester, dir. Simo Kanerva. Musik 
av Bach, Strauss, Wagner, Davies, 
Whitacre, Roman. Fritt inträde, 
program 10 €. Intäkterna går oav-
kortade till diakonins flyktinghjälp.
Info: www.ekenasnejdensfor-
samling.fi

 ¶ INGÅ
Diakonibasar: lö 24.10 kl 10-14 i 
Prästgården, försäljning av hand-
arbeten, bakverk, lopptorg och 
lotteri, kaffeservering. Lindström.
Högmässa: sö 25.10 kl 10 i Ingå 
kyrka. Hellsten, Gustafsson Burg-
mann.
Konsert – Orgeln 50 år!: sö 25.10 
kl 18 i Degerby kyrka. Liten orgel-
konsert, orgelmusik från barocken 
och Porkala-parentesen. Anders 
Storbacka, orgel, Ann-Sofi Stor-
backa, andakt och musikalisk 
guide.
Bibelgrupp: må 26.10 kl 18.30 i 
Prästgården. Tom Hellsten.
Syföreningen: ons 28.10 kl 14 i 
Prästgården. Siv Björklöf.
Familjecafé: to 29.10 kl 9.30-11.30 
i församlingshemmets källarvå-
ning. Eklund, Lindström.
Kärleksmåltid: sö 1.11 kl 18 i för-
samlingshemmet - gudstjänst 
med gemenskapsmåltid i med-
elhavsstil. Måltiden är gratis men 
anmäl Dig gärna senast 27.10 till 
kansliet, tel 2219 030 eller per e-
post inga.kansli@evl.fi (man kan 
givetvis också komma oanmäld). 
Tom Hellsten, Tom Sjöblom, Ma-
rianne Gustafsson Burgmann. De 
israeliska dansarna uppträder un-
der Viveca Unnérus’ ledning.

 ¶ KARIS-POJO
Gudstjänst o. högmässa, Sö 
25.10: 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo. 
Pensionärskören och barnkören 
medverkar. Kyrkkaffe i försam-
lingshemmet. Alla som någon 
gång delat ut Oss emellan är spe-
ciellt välkomna. 
kl. 16 OBS! tiden i S:ta Katarina 
kyrka, Karis. 
Morgonmässa, On 28.10: 
kl. 8.30 i Lärkkulla kapell, Karis.
Kvällsmässa, On 28.10: 
kl. 19 i koret i S:ta  Maria kyrka, 
Pojo.
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Veckoverksamhet
Familjeklubb: ons och fre i Virkby 
kyrka kl 9-11.30.
Juniorklubb: i Virkby kyrkas käl-
lare, Virkbyvägen 1, på måndagar 
kl. 13.15-15.00 för åk 3-4. Mera 
information Beatrice Österman. 
Flickis: i Virkby kyrkas källare, 
Virkbyvägen 1, på torsdagar kl. 13-
15.00 för flickorna i åk 5-6. Mera 
information Beatrice Österman.
Juniorklubb1 och Juniorklubb2: 
i Lindkulla, 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 information 
kontakta Mari Nurmi.
Ungdomskväll: torsdagar kl 18 i 
Virkby kyrkas källare. Öppna dör-
rar, kaffe, te och saft. Mari Nurmi.
Lö 31.10. kl. 13: Alla helgons 
dags högmässa i Lojo kyrka. 
Kuismanen och Saario, kyrkvärd 
Lojo samfundet. Kyrkkaffe och 
kyrktaxi.
Lö 31.10. kl. 16: Alla helgons dags 
tvåspråkiga andakt i Virkby kyrka. 
Kuismanen och Rajalin-Tymura.
Ons 4.11. kl. 18.00: Konsert i 
svenska veckan med Maria och 
Tomas Höglund på Åsvalla. I sam-
arbete med Svenska föreningen 
i Lojo, Kyrkostyrelsen - Kyrkans 
central för det svenska arbetet 
och Lojo församling. Kaffe med 
tilltugg.Fritt inträde.

Ti 10.11. kl. 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka. Kuismanen 
och Nurmi. Taxi.
Sö 15.11. kl. 13: Högmässa i Virkby 
kyrka på Uppbrottets söndag. 
Kuismanenoch Saario, kyrkvärd 
Nurmi. Konfirmandernas första 
samling. Kyrkkaffe och kyrktaxi.

 ¶ TUSBY
Lö 31.10 kl 13: Alla helgons dag 
högmässa och dödas minne i 
Paijala kapell, Klemetskog kyrko-
sångare med kantor Enni Pöykkö. 
Prästerna Partanen och Rosen-
qvist. Kyrkkaffe.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 25.10. kl 10: Högmässa i kyrkan, 
Heikkilä, Grönqvist, Sundell, Ollila. Kom-
menterad högmässa – konfirmanderna 
inleder sina kyrkogångar.
On 28.10. kl 18: St Simonsdagens scout-
gudstjänst i kyrkan, Grönqvist, Sundell, 
Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 25.10. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, 
Granström.
Korpo kapellförsamling:
Sö 25.10. kl 11: Finskspråkig högmässa i 
Korpo kyrka, Killström.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 25.10. kl 11: Högmässa i kyrkan, 
Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 25.10. kl 11: Högmässa i kyrkan, 
Vuola.

ÅBO
to. 22.10: kl. 11 Knattekyrka, Aurelia. 
Björkgren, Danielsson.
sö. 25.10: kl. 12 Högmässa, Domkyrkan. 
Grahn (pred), Bäck (lit), Forsman. Barn-
hörna. Kyrkkaffe. 
kl. 17 Gospelkonsert, Henrikskyrkan. 
Mikael Svarvar och sångare från Aboa 
Gospel, Baltic Gospel Singers, South 
Point Gospel och Åbolands svenska 
kyrkosångskrets. Fritt inträde, kollekt till 
förmån för Åbolands kyrkosångskrets.
må. 26.10: kl. 14 Missionskretsen, 
Aurelia.
ons. 28.10: kl. 13-15 Café Orchidé, Aure-
lia. ”En oförglömlig resa till Malawi” Mia 
Bäck berättar. 
kl. 18 Veckomässa, Aurelia. Lidén.

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
25.10 Reformationsdagen: 
Högmässa kl 12 
Mårten Andersson

MARIEHAMN
23.10 FN-konsert: kl. 18 i S:t Görans.
24.10 Rejälhandelfrukost och kläd-/
bokbytardag: kl. 09-12 i Villa Carita. 
Frukosten kostar 5€.
25.10 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, J-E 
K, JD.
29.10 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t Görans, 
J-E K, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 25.10 kl. 11.00: Gudstjänst 
i Sunds kyrka. Eva Williams, Emma 
Lindström.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 22/10 13.00: Molpe missionssyfören-
ing i Bykyrkan.
Lö 24/10 18.00: Skördefest för Nord-
korea. Medv. Elli Flen, Ulrika Lindholm, 
m.fl. Sång av Projektkören, dir. Deseré 

Granholm. Servering, lotteri, försäljning.
Sö 25/10 11.00: Högmässa i Kyrkan, 
Cay-Håkan Englund, Deseré Granholm. 
Efteråt kyrkkaffe till förmån för mis-
sionen.
Ti 27/10 13.00: Vänstugan i Församlings-
hemmet.
On 28/10 13.00: Harrström sjömans-
missionssyförening i Andelsbankens 
klubblokal.
Lö 31/10 11.00: Allhelgonagudstjänst 
med ljuständning för församlingsbor 
som jordfästs sedan senaste allhel-
gona i Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm, Kyrkokören. Om ljuständning 
önskas för andra än Korsnäs församlings 
medlemmar, vänligen kontakta pastors-
kansliet, tel. 044-4101800.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Möte: lö 24.10 kl 18 i Härkmeri böne-
hus, Lövdahl, Saarinen, Martikainen, 
Nådehjonen
Gudstjänst: sö 25.10 kl 10 i L:fjärd, Norr-
back, Martikainen
Musikmässa: sö 25.10 kl 18 i K:stads 
kyrka, lit. M Saarinen, O Nilsson orgel
Bibelsamtal: sö 25.10 kl 18 i L:fjärds förs.
hem, B Vikfors
Missionssyförening: må 26.10 kl 13 i 
Dagsmark bönehus

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 24.10 kl 18: Fredsbön i kyrkan, tal 
Rita Nordström-Lytz, Ingvesgård, Heidi 
Storbacka o gospelsångarna, Christian 
Gull.
Sö 25.10 kl 12: Gudstjänst Lassus, 
S.Lindén.
Sö 25.10 kl 13.30: Skriftskolelektion i 
kyrkan, Ingvesgård.
Må 26.10 kl 18.30: Sorgegruppen i förs.
hemmet, Gunilla Teir, Wallin.
Fr 30.10 kl 18: Internationell samling i 
förs.hemmet. Program o servering, Ing-
vesgård, Wallin.
Övermark
Sö 25.10 kl 18: Förbön o lovsång, Ja-
kobsson, G.Lindén, Bäck, A.Jakobsson, 
lovsångsgrupp.
On 28.10 kl 18: Skriftskolelektion i kyr-
kan, Jakobsson.
Fr 30.10 kl 13: Samling i förs.hemmet för 
pensionärer o daglediga, Daniel Norr-
back tema: ”Guds rike är mitt ibland er”. 
Jakobsson, Wikstedt, Bäck.
Pörtom
To 22.10 kl 17.30: Varblamöte i förs.
hemmet om lastbilssändning, Sund-
qvist.
Sö 25.10 kl 10: Högmässa Lassus, 
Wikstedt.
To 29.10 kl 13: Samling i förs.hemmet för 
pensionärer o daglediga, Jonatan Sig-
frids tema: ”Så blev mitt liv”. G.Lindén, 
Bäck, seniorsång, syföreningslotteri.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Lö kl 10: Skriftskola i församlingshem-
met
Lö kl 19: Ekumeniskt möte i Ansvars-
veckan (församlingshemmet). Medv: Kaj 
Holtti, Englund, Brunell.
Sö kl 14: Gudstjänst, Englund, Brunell. 
Tema: ”Trons grund”
Må kl 10: Familjeklubben
Ti kl 13: Missionssyföreningen i försam-
lingshemmet 
Ti kl 18: Alpha-kurs i Strandhyddan, 
Molpe
On kl 18: Kyrkokören övar i församlings-
hemmet

KORSHOLM
Missions- och solidaritetssamling: i 
Smedsby förs.gård lö 24.10 kl 14. Kerstin 
Haldin-Rönn om att vara flyktingvän, 
Gina Rivera om mission och flykting-
skap, sång av flyktingfamilj, servering 
och lotteri. B Collander, B Berg, A-C 
Nordqvist-Källström o H-M Hakala.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan och hög-
mässa i Smedsby församl.gård kl 12, 
Bergström och Westerlund.

KVEVLAX
Välgörenhetskonsert ”Hela kyrkan 
samlar”: lö kl 18. Wilma o Walter Kloo, 
Svante Sjöholm, Singsby sångkör, all-
sång, servering. Fritt inträde, kollekt till 
Estlandsarbetet och flyktinghjälpen i 
närregionen. Arr. Estlandskommittén i 
Kvevlax förs.
Knattekyrka: sö kl 10, Lundström, 
Andrén, dagklubbsledarna, barnkören. 
Servering på kyrktorget. Välkommen 
gammal som ung!
Matutdelning: må kl 10 i drängstugan.

Paniken håller 
honom hemma
Kaj Hedman är en social person 
som gärna umgås med andra. 
Men träffarna måste ske hem-
ma hos honom på Kyrkbacken, 
eftersom han får panikattacker 
om han åker därifrån.
Yle Fem må 26.10 kl. 18.30, 
repris sö 1.11 kl. 14.45

HIMLALIV

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 23.10 Birgitta Sandås, Kvevlax 
Lö 24.10 8.53 Familjeandakt. Catari-
na Olin berättar om kyrkmössen, del 
6/10 Må 26.10 Birgitta Sandås, Kvev-
lax (repris från 17.7.2014) Ti 27.10 Ma-
rith Leppäkari-Lindberg, Kustö (re-
pris från 1.10.2013) Ons 28.10 Aktu-
ellt. Fredrik Portin, Åbo To 29.10 Hilk-
ka Olkinuora, Ingå.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 23.10 Psaltarens poesi. Upplä-
sare: Hedvig Långbacka (repris från 
25.6.2003) Lö 24.10 17.58 Ett ord in-
för helgen, Eckerö kyrka. Sö 25.10 
Rose-Maj Friman, Korsholm Må 
26.10 Sixten Ekstrand, Borgå (repris) 
Ti 27.10 Anders K. Hamberg, Åbo Ons 
28.10 Sonja Rosbäck, Molpe To 29.10 
Bibelstudium över Uppenbarelsebo-
ken med Stig-Olof Fernström.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 25.10 Gudstjänst med Eckerö för-
samling. Predikant och liturg: Mår-
ten Andersson. Organist, kantor och 
körledare: Roger Syrén. Kör: Eckerö-
Hammarlands kyrkokör.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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Tillverkning av babykläder för mam-
malådor: ti kl 18 Obs! i Prästgårdens 
konferensrum.
Bön och bibel: ti kl 19 i Krubban.
Karakaffe: to 29.10 kl.9.15 i ds.
Andakt på Funisgården: to 29.10 
kl.13.30, Lindblom.

MALAX
FN-dagens Mingelparty: lö 24.10 kl 18 
i Övermalax skola. Arr. Medborgarin-
stitutet.
Drop In – Sing Out!: lö 24.10 kl 20 i FH. 
Norrback, Erica Nygård.
Gudstjänst: sö 25.10 kl 10 i kyrkan. 
Norrback, Erica Nygård.
Finsk Bibel- och bönegrupp: ti 27.10 
kl 18 i KH.
Trallarna: to 29.10 kl 17.45-18.30 i KH. 
Sångglada kvinnor i alla åldrar välkom-
nas! Gemensam kaffestund kl 18.30-19.
Kyrkokören: to 29.10 kl 19-20.30 i KH. 
Nya sångare i alla stämmor välkomnas! 
Gemensam kaffestund kl 18.30-19.
Diskussionsgruppen Amici: to 29.10 kl 
19 i KH. Vi diskuterar aktuellt och gam-
malt inom psykologi, filosofi, teologi.
Pensionärsresa: till Solfs församling 
4.11.2015. Vi besöker Solfs församlings 
pensionärsgrupp. Start kl. 12.30 fr KH. 
Avfärd hem kl.15.00. Alla intresserade 
pensionärer välkomna med! Anm. se-
nast 28.10 till kansli tfn 06-3651 048.

PETALAX
Gudstjänst: sö 25.10 kl. 11. Björklund, 
Brunell.
Missionssyföreningen: on 28.10 kl. 13.
Öppet hus för ungdomar: on 28.10 kl. 
17 i Ladan.

REPLOT
Gudstjänst: Replot sö kl. 10. Kaski, 
Wargh.
Diakoniföreningen: träffas i fsh ti 27.10 
kl. 13. Gäst: Susanne Blomqvist diako-
niarbetare i Vasa delar sin livsberättelse 
med oss. Välkommen!

SOLF
Gudstjänst: sö kl 10, Rune Lindblom, 
pred., Ann-Mari Audas-Willman, liturg, 
Patrik Vidjeskog, kantor. Tf. försam-
lingspastor Rune Lindblom välkomnas i 
samband med gudstjänsten. Kyrkkaffe.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Missionsvännerna: on kl. 13.
Kör för alla: on kl. 18 och Koralkören: on 
kl. 19.15 i prästgården.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Konsert: med Ingemar Olsson o lokala 
körer lö kl 18. Andakt Forslund. Kollekt 
för ansvarsveckan.
Högmässa: sö kl 13 Hänninen, Anders-
son. Bandas för Radio Fyren.
Morgonbön: to 29.10 kl 9 Store, An-
dersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm  Outi Klapuri, 
Tuija Niemistö.
GERBY FÖRSAMLINGSHEM
Söndagsskola för hela familjen: sö kl 
10.30 Nord, Mikael Heikius. Efteråt lunch 
5€ vuxna, 2.50€ barn 4-12 år.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Ljusandakt för hela familjen: to 29.10 kl 
18 Nord. Kvällsbit.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
To 22.10 kl 18: Församlingskören övar i 
Achreniussalen. 
Fr 23.10 kl 14: Pensionärskör och mu-
sikupplevelse i Essehemmet, Ravall.
-kl 18: Hjälpledarskolning i Fyren, 
Björkman.
-kl 20 Ungdomssamling: Innebandy i 
Överesse skola, Björkman.
Lö 24.10 kl 9-14: Skriftskola i försam-
lingshemmet, vintergruppen.
-kl 19: Bibelhelg vid Mästarens föt-
ter i Ytteresse bönehus. Leif Erikson, 
Granlund, Ravall. Sång av Britt-Mari och 
Gun-Helen Andtfolk. Servering, lotteri.
Sö 25.10 kl 10: Högmässa i kyrkan, 
Leif Erikson, Granlund, Ravall. Sång av 
GloriEss. Textläsare: Elisabeth Smeds, 
dörrvärdar: Ytteresse nedre.
-kl 14: Bibelhelg vid Mästarens Fötter i 
Ytteresse bönehus. Leif Erikson, Lisen 
och Bernhard Söderbacka. Sång av kö-
ren Nådens Vind. Servering, lotteri.
-kl 14: Hartaus kirkossa ja hengellisiä 
lauluja seurakuntakodissa. Järj. Pie-
tarsaaren suomalainen seurakunta ja 
Sydänyhdistys.
-kl 18: Kvällsmöte för alla åldrar i för-
samlingshemmet. P-O Hjulfors: ”Bibel 

och bön”. Servering, söndagsskola för 
barnen.
Må 26.10 kl 14: Symöte i Essehemmet.
Ti 27.10 kl 18.30: Samling i försam-
lingshemmet för alla som hjälpte till att 
genomföra Slef:s årsfest i Esse som-
maren 2015.

JAKOBSTAD
Fr-Sö Höstmöten: i Pedersöre kyrka. Se 
www.lff.fi.
Lö 18: Konsert på FN-dagen i kyrkan, 
Sångens Vänner, dir. Bill Ravall, Stig 
Dahlvik, Rolf Wallendahl, Håkan Stor-
backa, Timo Miettinen, Jan-Erik Nyholm, 
dikter Eva Björk, andakt Åstrand. Kollekt 
till församlingens diakonifond, flykting-
hjälpen. Arr.: Nada Nord r.f.
Sö 10.30: Söndagsskola med små och 
stora i FC. Gemensam förmånlig lunch.
12: Gudstjänst i kyrkan, Turpeinen, 
Frantz, sång Christel Nyman.
17: Fokus Fest i FC, Björk.
Må 13.15: Tvåspråkig andakt med natt-
vard på Hermangården, Salo, Frantz.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, Mar-
kus Ventin.
13.30: Andakt med nattvard på Sol-
backen, Turpeinen, Frantz.
14: Andakt med nattvard på Björkbacka, 
Turpeinen, Frantz.
On 13.30: Andakt med nattvard på Folk-
hälsan, Frantz.
18: Andaktsstund med U-klubben i Jo-
hanneskapellet, Hans-Christer Laggnäs. 
Efteråt servering i FC.
To 13: Andakt med nattvard på Maria-
hemmet, Salo, Borgmästars.
14: Andakt med nattvard på De Gamlas 
Hem, Salo, Frantz.
19: Kvinnocafé i FC. Tema: ”Att bryta 
sitt livsmönster”, Ann Käld. Turpeinen, 
Borgmästars.

KRONOBY
Högmässa: sö 25.10 kl 10.00 Ventin, 
Ellfolk-Lasén (kommenterad)
Skriftskola: to 28.10 kl 18.00-20.30

LARSMO
Fre 23.10 kl. 20 Ungdomssamling: i 
prästgården. Gäst: Jakob Edman.
Sö 25.10 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, 
Wiklund. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Bygg-
mästar, Strömsholm. Vinterskriftskolan 
deltar.
Må 26.10 kl. 18.30 Kvinnocafé: vid Inre-
missionshemmet.
- kl. 19 Ny Miniorgrupp (åk 1-3): startar 
i Holm bönehus.

To 29.10 kl. 11-13 Sopplunch: i Holm 
bönehus.
- kl. 19 Karasamling: vid Inremis-
sionshemmet. Kvällens gäst är Markus 
Smeds.

NEDERVETIL
Inga körer: to 22.10 
Skriftskola: lö 24.10 kl. 9.00-12.00 i fh.
Finsk mässa: sö 25.10 kl. 12.00, Östman, 
Smedjebacka, Hopeahapset och Markku 
Hekkala.
Söndagsskola: sö 25.10 kl. 12.00 i fh. 
Söndagsskola varje söndag under guds-
tjänsttid.
Temakväll: on 28.10 kl. 18.30 i fh, Gun-
Maj Näse, tema: bön.

NYKARLEBY
NYKARLEBY
Fr kl 15 Skriftskola: fh
Sö 10 Högmässa: Sandvik, Lönnqvist, 
Britt-Mari & Gun-Helen Andtfolk
Må kl 18 Missionsafton: fh, Brita o 
Ingrid Jern
On kl 14 Eftermiddagsträff: Kovjoki bö-
nehus, gäst Görel Ahlnäs
MUNSALA
Sö kl 12 Gudstjänst: Edman, Lilius
-Kl 18 Ekumenisk sångkväll: fh, bap-
tistkyrkans kör, projektkören o Cantare, 
allsång. Servering.
On 13.30 Symöte: prästg.
JEPPO
Sö kl 10 Gudstjänst: Edman, Lilius.
-Kl 11 Skördefest: fh, servering. Gäst 
Gunilla Luther-Lindqvist, försäljn. för 
flyktinghjälpen.
Ti kl 18 Bibelsits: fh.

PEDERSÖRE
Andakt: To 17.30 i Pedersheim, Kållby 
fridsförening
Ungdomskväll: Fr 20 i Purmo, lovsångs-
mässa i Purmo kyrka, efteråt i Lyjo 
(Ingen samling i Bennäs!)
Höstmöten: Fr-Sö i kyrkan, Skutnäs 
bönehusförening
Missionskväll: Lö 19 i Kyrkhemmet i 
Bennäs, Christine Björkskog, Afghanska 
österbottningar berättar, musik Karin 
Johansson, Häggblom
Familjegudstjänst: Sö 10 tillsammans 
med Skutnäs bönehusförening i kyrkan, 
lit. Häggblom, pred. Staffan Snellman, D. 
Häggblom, söndagsskolbarn sjunger
Gudstjänst: Sö 14 i Forsby bykyrka, 
Häggblom, D. Häggblom, servering
Symöte: Må 13.30 i Kyrkhemmet i 
Bennäs
Nattvardsgudstjänster: 

- Må 13.30 i Flyngärdets pensionärs-
hem, Erikson, Eklund 
- To 29.10 kl 14 Nattvardsgudstjänst i 
Hedbo seniorboende 
- Fr 30.10 kl. 14 i Pedersheim
Bönegrupp: To 29.10 kl. 18.30 i Kyrk-
hemmet i Bennäs

PURMO
Fr 23.10 kl 20: Lovsångsmässa för 
alla åldrar i kyrkan, Portin, Johansson, 
Lassila m.fl. Efteråt Lyjo-kväll för ung-
domarna.
Sö 25.10 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Portin, Johansson.
-kl 14: Gudstjänst i Åvist bykyrka, 
Portin, Johansson.
On 28.10 kl 19.30: Projektkören övar i 
Kyrkhemmet, inför Allhelgona. Granvik. 
To 29.10 kl 14: Nattvard i Purmohem-
met, Portin, Johansson.
Fr 30.10 kl 19.30: Musikandakt i kyrkan, 
ljuständning för dem som dött under 
året. Portin, Kung, Johansson. 

TERJÄRV
Öppet hus för ungdomar: fr 23.10 kl 
19-24, förs.h.
Konfirmanddag och hemlig resa: lö 
24.10 kl 9.30, förs.h
Familjemässa: sö 25.10 kl 11 khden, kan-
torn.(Obs sommartiden slutar)
Finskt möte i kyrkan ”Sanoin ja sä-
velin”: sö 25.10 kl 13. Raavaat miehet 
från Alajärvi, prosten Teuvo Veikkola, 
kantorn, m.fl. Efteråt kaffeservering 
vid förs.h. 
Välkomna!
Missionscafé Terjärv: med hemlig gäst ti 
27.10 kl 13, förs.h.

Hela Åboland 
sjunger gospel
Närmare 120 kyrkosånga-
re från hela Åboland möts 
i Åbo lördagen den 24 och 
söndagen den 25 oktober 
för det traditionella gospe-
levenemanget Oktober-
jubel. Gospelhelgen ord-
nas vartannat år och i år är 

fler sångare än någonsin 
anmälda, rapporterar Åbo 
Underrättelser.

Sångarna kommer från 
Baltic Gospel Singers, 
South Point Gospel, Aboa 
Gospel samt arrangören 
Åbolands svenska kyrko-
sångarkrets.

Körsångarna kommer att 
framföra musik av Mikael 

Svarvar som arrangerat sju 
gospellåtar för en stor kör. 
Körerna uppträder också 
skilt för sig.

Deltagarna i gospeleve-
nemanget samlas för att öva 
och umgås hela lördagen 
och söndagen fram till den 
stora avslutningskonserten 
söndagen den 25 oktober.

Konserten är öppen 

för allmänheten och hålls 
i Henrikskyrkan klock-
an 17. Inträdet till konser-
ten är fritt. Kollekt upp-
bärs. Arrangörer är Åbo-
lands svenska kyrkosång-
skrets och Åbo svenska 
församling.

I kyrkan ackompanje-
ras sångarna av musiker-
na Peter Enroth på gitarr, 

Stefan Lindblom på bas, 
Tuukka Aitoaho på trum-
mor och Staffan Ströms-
holm på hammondorgel. 
Mikael Svarvar spelar pia-
no och ska också uppträda 
med ett par sololåtar.

Dirigenter är Peter Sö-
dergård, Jenny Engblom, 
Hanna Lehtonen, Silvia 
Koski och Roland Näse.

OKTOBERJUBEL ÅBO

Begravningsbyrå  
Grönroos 

Sibbo
Stora Byvägen 19 i Nickby

tfn. 09-239 2688

BEGRAVNINGSBYRÅ

TOPELIUSESPLANADEN 11 | MÅ–FRE 10–16
TEL 0500 722 688 | 24H/DYGN 

GRAVSTENAR - GRAVERINGAR

NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

Skolvägen 19, Oravais

Korsnäs Blomster- 
och Begravningstjänst

Kyrkobyvägen 59, 66200 Korsnäs
Tfn: 06-364 1410

Fastighetsservice & 
Begravningsbyrå

Strandvall
Kronobyvägen 11, Kronoby

Tfn: 040-7237518, 0400-862261
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Bränna vingarna  
– Erik Cainberg och hans värld
Henrik Knifs bok följer den Nedervetil-födde bildhug-
garen Erik Cainberg (1771–1816) på hans färd via Tobias 
Sergels ateljé i Stockholm till en lång men improduktiv 
tid i Rom, och tillbaka till Åbo där hans kändaste verk 
finns i universitetets akademisal. Cainbergs splittrade 
liv placeras i kontexten av den oroliga tiden – en tid då 
nationalitets- och identitetsperspektiv ännu inte domi-
nerade vår gestaltning av världen.

Valdemar Nyman – ”Allt liv är Ett”
Katarina Gäddnäs biografi beskriver prästen Valdemar 
Nyman (1904–1998) som kom till Finström på Åland 
på 1930-talet, och som långt in på 1990-talet bjöd upp 
församlingsborna till en svindlande dans i tanke, teologi, 
liv och litteratur. Han skapade korsdrag i trånga kultur-
korridorer och instängda kyrkor, men fick också utstå 
hård kritik både från församling, kolleger och stiftsled-
ning. Idag har dock många tagit honom till sitt hjärta.

15,-

15,-

NYKARLEBY FÖRSAMLING
lediganslår uppgiften som

Församlingsmusiker
att ansökas under tiden 22.10-6.11.2015. Musikern 
anställs i arbetsavtalsförhållande tillsvidare med place-
ring i Munsala. Kompetenskravet är av biskopsmötet 
godkänd kantorsexamen av lägsta graden (KO 6:6 §, 
Biskopsmötets beslut 1 § / 9.2.2010  nr 108) eller annan 
motsvarande utbildning och arbetserfarenhet. Språk-
kraven omfattar utmärkta kunskaper i svenska och 
nöjaktiga i finska. Arbetsuppgifterna består i huvudsak
av traditionell men också utveckling av modern 
församlingsmusik. Lön enligt kravgrupp 501. Tilläggs-
uppgifter ges av kyrkoherde Lars-Johan Sandvik, tfn. 
050 561 3353 och kaplan Ulf Sundstén, tfn. 040 513 6599. 

Ansökningarna tillställs Kyrkorådet i Nykarleby försam-
ling senast 6.11.2015 kl. 15 under adress: Nykarleby 
församling, Kyrkorådet, Gustav Adolfsgatan 5, 66900 
NYKARLEBY. Märk kuvertet med texten ”Församlings-
musiker”!

Innan tillträdet bör den som valts förete ett godtag-
bart hälsointyg och ett i straffregisterlagens 6 § avsett 
straffregisterutdrag.

Kyrkorådet

LEDIG TJÄNST
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BERÄTTA OM DIN FÖRSAMLING! 
Den här sidan finns till för dig. Roliga verksamhetsidéer, 
festliga jubileum eller en viktig gemenskap.
 Skriv, fotografera och berätta om vad 
som händer i DIN församling! Skicka in 
din artikel till redaktionen@ 
kyrkpressen.fi. Redaktionen väljer  
och redigerar materialet. I MIN

FÖRSAMLING

DOMKAPITLET

Vid prästvigningen i Borgå 
domkyrka 11.10.2015 har 
teologie magister Peter Er-
iksson ordinerats till präst-
ämbetet. Pastor Eriksson 
har förordnats till t.f. kyr-
koherde i Brändö-Kum-
linge församling 12.10.2015–
31.5.2016.

Kyrkoherdetjänsten i Kris-
tinestads svenska försam-
ling har inom utsatt ansök-
ningstid inte fått någon sö-
kande.

Orgeln marginaliserad
Markus Malmgrens konstnärliga doktorsexamen vid Si-
belius-Akademin granskas den 21.11.2015 kl. 11 i Musikhu-
sets Organo-sal. Malmgrens forskning visar att man först 
på 1900-talet började prioritera solistisk repertoar i orga-
nistutbildningen framom improvisation och ackompan-
jemangstekniker. Det ledde till att orgeln marginalisera-
des i förhållande till övrig musikkultur. Med sin examen vill 
Malmgren visa att historiska praxis kan fungera som inspi-
rerande förebilder för mer fullödigt utnyttjande av orgelns 
kapacitet i en allt mer pluralistisk musikalisk omgivning.

Minns dem som dog på havet
På Alla helgons dag den 31.10 klockan 12.00 förrättas 
den traditionella minnesandakten för de på havet om-
komna, platsen är Ursinsberget i Eira Helsingfors. Till-
ställningen är gratis och öppen för allmänheten. Sjö-
räddningssällskapets fartyg hedrar stunden genom 
defilering. Representanter för Finlands Skeppsbefäls-
förbund rf förrättar kransnedläggningen.

Efter uppvaktningen bjuder Finlands Sjömanskyrka 
på kaffe vid Albertsgatan 2. Sjöräddningsfartygen finns 
till påseende vid Salutorget cirka klockan 13.30.

KYRKOMUSIK DISPUTATION SJÖMANSKYRKAN MINNESANDAKT

sales.royalvaasa@sokoshotels.fi
www.valioravinto.fi

Dubbelt bättre stöd för motstånds-
kraften
•  Sugtabletten har en direkt verkan i mun  
 och svalg
•  Utmärkt absorption – lång verkan.
Dosering: 1 tablett 3 ggr per dag i en vecka. 
1 tablett innehåller 10 mg aminosyrakela-
terad zink.

I hälsokosta�ärer och på apotek

KELASIN
Zink Sugtablett

Förbered dig för flunssatiden!

Änglar som 
gäster

en tiDig septembermorgon möttes 
jag av trötta främlingar på bänkarna 
på tågstationen i Vasa. Det jag hade 
sett i TV och som kändes långt borta 
var plötsligt verklighet i min hem-
stad. Under några intensiva veckor 
kom många främlingar till vår stad 

varje dag och kväll. Nu är takten inte lika inten-
siv för tillfället.

Jag träffade några av dem. När jag såg in i den 
lilla irakiska femåriga flickans vackra ögon gick 
mina tankar till hennes hemland.

Jag har aldrig varit där, endast läst om landet 
som existerat i tusentals år. Ett land med en ur-
gammal civilisation. Hur i all sin dar har den lil-
la flickan kommit sig ända till Vasa, en stad långt 
från Bagdad, eller vilken stad som nu var hennes 
hemstad. Vi hade inget gemensamt språk, men 
en mormor och en liten flicka hittar alltid något 
gemensamt. Om inte annat så en liten klapp på 
axeln och en blinkning med ögat. Hennes riktiga 
mormor, eller var det farmor, hade lika vackra 
ögon som hon, men de var så mycket mer tröt-
ta och uppgivna. Vad allt hade de varit med om 
under sin långa resa? Vasa, en kuststad i Norden 
blev deras rastplats på resan från Orienten.

De är här nu, alla dessa främmande människ-
or med en annan kultur, annan tro och annat 
språk. Det kommer fler. Jag tänker på dem som 
våra gäster, vad än vi tycker om det faktumet. Jag 
brukar tänka på Bibelns uppmaning om att det 
är viktigt att visa gästfrihet då vi ibland, utan att 
veta om det och utan att förstå det, kan få änglar 
till gäster. Jag tänkte på det när vi bodde i Sene-
gal och gäster kom, ofta objudna, och stannade 
länge. Inte var det alltid så muntert. Vi finländare 
gillar att vara för oss själva. Ofta kunde jag kon-
statera att de var som sända från ovan – utbytet 
med gästerna gav mycket även om jag i mitt in-
re suckade då någon knacka-
de på porten.

nu funDerar jag mycket på hur 
jag, en mormor och farmor, kan 
vara till hjälp för de människor 
som kommit till vårt land. Nej, 
det kommer ännu närmare, de 
har ju kommit till vår stad. Många 
av dem har kommit till vår för-
samlings utrymmen. De är här 
nu. Och de är människor som jag.

Jag kan inte arabiska även om 
jag ville studera det för många 
år sedan, av purt intresse för 
arabisk kultur. Det blev tur-
kiska istället. Fast inte kan jag 
så mycket av det heller nume-
ra, bara onyttiga satser om dyr 
blomkål. Jag trivs med kvinnor från andra kultu-
rer. Och numera också med barn, tidigare tyck-
te jag de var högljudda små störande moment.

Barnbarnen har gjort sitt! Kanske jag kan göra 
en insats där. Jag gissar att vi är många som fun-
derar. Många har redan ryckt in på olika sätt. Det 
är väl bara att vara öppen och att våga mig iväg ut-
anför bekvämlighetszonen och göra det jag kan.

Ann-Katrin Store har varit missionär i Senegal.

”Ofta kunde 
jag konstatera 
att de var som 
sända från ovan 
– utbytet med 
gästerna gav 
mycket även om 
jag i mitt inre 
suckade då  
någon knackade 
på porten.”

INKAST ANN-KATRIN STORE

Skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 

Insändare måste förses med skribentens namn samt 
för redaktionens bruk även adress och telefonnummer. 
Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall. 
Obs! Insändarnas längd är högst 1 200 tecken. Redak-
tionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.
Insänd text returneras inte.

OPINION INFORMATION

ÖNSKAS HYRA
Rökfri, kristen man önskar hyra 
en etta eller tvåa i Helsingfors, 
helst i Drumsö. Värda svar tel. 
0405569670

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Uthyres 1 rum + kök + alkov + 
badrum + wc + klädrum, cirka 
43 m2 på Flemingsgatan 18 i 
Ekenäs. Genast ledig. Tel: 040 
8219826

Arbetande par önskar hyra
tvåa i omr. Drumsö-Berghäll.
Vi är rökfria och har inga
husdjur.
Solveig & Tommy
Tel: 040-7773155

Skötsam, ung kvinna med
fast anställning vid Anton &
Anton söker 2:a i Hfors. Liten,
snäll och tyst hund medföljer.
045 11 44 968

Uthyres 1 r + k 31m2, S
Haga. Hyra 650 €/mån.
Tel.0443549234

Fräch etta i Grankulla
centrum uthyres fro.m.
1.12.2015. Alkov, rymlig
kokvrå, stor balkong, klädrum.
Nära till tåg och buss.
750€/mån. Tel: 050 5724 392.

MARKNAD Visste du att...
du kan lämna in din 

hyresannons 
via webben?

När du lämnar in via 
webben sparar du också 
serviceavgiften på 5 euro.

Vill du hänga med i svängarna?
Fontana Media sänder aktuell 
information både om vår egen 
utgivning och andra böcker vi 
förmedlar. Prenumerera på vårt 
nyhetsbrev genom att mejla 
redaktionen@fontanamedia.fi!

Var dag
Var dag är en sällsam gåva 

– en skimrande möjlighet
Församlingsförbundet rf. förvaltar för tillfället fyra special-
fonder som stöder det kyrkliga arbetet på svenska i Finland. 
Under åren har förbundet fått ta emot fina gåvor att förvalta 
och tack vare dem kan vi ta vara på möjligheterna till kyrk-
ligt arbete i vårt land varje dag.
Ta kontakt om du vill ge en gåva i form av en donation eller 
ett testamente för det kyrkliga arbetet i Svenskfinland. 
Verksamhetsledare Kalle Sällström svarar på frågor, tfn. 050-
3562 475, e-post: kontakt@forsamlingsforbundet.fi.
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KYRKOMÖTE VALORDNING

Hur så snedvridna val?
Insändaren i KP 15.10 un-
der rubriken ”Regionala lis-
tor snedvrider valet” gör mig 
förvånad och bedrövad. Det 
som den egentligen säger är 
nämligen att de som valt stif-
tets ombud till kyrkomötet 
har valt fel. Felet är att de som 
valts i vissa frågor har åsik-
ter som inte motsvarar skri-
benternas. Med sådana kri-
terier blir val i alla samman-
hang där de röstberättigade 
fritt får säga sitt snedvridna. 
Alltså alla demokratiska val.

Att linda in sin besvikel-
se över valresultaten i påstå-
endet att de är fel på listor-
na bygger på samma miss-
nöje med demokratiska val. 
I kyrkomötesval utgör Borgå 
stift en valkrets. Det inne-
bär att en röstberättigad i Ny-
land kan rösta på en kandi-
dat i Österbotten. I den me-
ningen kan listorna inte ens 
vara regionala även om nå-
gon skulle önska det. 

Så här säger kyrkans val-
ordning om kandidattupp-
ställningen: ”Rätt att stäl-
la upp kandidater har en 
valmansförening som vid 
val av prästmedlemmar av 
stiftsfullmäktige och präst-
ombud till kyrkomötet har 

bildats av minst tre perso-
ner som är röstberättigade i 
dessa val och vid val av lek-
mannamedlemmar och lek-
mannaombud av minst tio 
personer som är röstberätti-
gade i dessa val. I kandidat-
listan får nämnas högst tre 
gånger så många kandida-
ter som vid valet ska utses 
från stiftet.”

Här finns ingen inbyggd 
regionalitet. Vilka kandida-
ter de som bildar valmans-
förening ställer upp är ett 
val som de suveränt i bästa 
demokratiska ordning själ-
va fattar beslut om. En val-

mansförening i Österbotten 
kan ställa upp en kandidat 
från Nyland och vice versa. 
Det är heller ingenting som 
någon i en demokrati ska 
blanda sig i.

I valet röstar sedan röst-
berättigade församlings-
medlemmar på någon av de 
kandidater som ställts upp i 
stiftet. Oberoende av var de 
själva eller kandidaten bor. 
Var är regionaliteten i syste-
met? Ingenstans.

Jag kan mycket väl förstå 
att personer med bestämda 
åsikter om hur kyrkan bor-
de ledas blir irriterade över 
att personer med en annan 
uppfattning blir invalda i kyr-
komötet. Men det är en an-
nan sak. Endast i samhällen 
med en helt annan ideolo-
gi än i vårt skapas valsystem 
som garanterar att personer 
med rätta åsikter blir valda. 
Tyvärr förefaller det var den 
inställningen insändarskri-
benterna ger uttryck för. 

stig kankkonen
Avgående kyrkomötesombud 
och en av dem som p.g.a. sin 
åsikter alltså inte borde ha bli-
vit vald

Katolsk lösning
Ämbetsfrågan finns med i 
bilden. Den har skadat för-
hållandet mellan stiftelsen 
[Berget] och Svenska kyr-
kan, och sannolikt ser de 
konverterande fram emot 
att verka inom en kyrka där 
detta är en icke-fråga. [...] 
Och här finns ännu en sorg: 
Att Svenska kyrkan så of-

ta blir något man lämnar 
när man kommer till Verk-
lig Klarhet. Den katolska 
kyrkan, däremot, något en 
svenskkyrklig sträcker sig 
efter i sin iver att komma 
närmare Gud och verka för 
Kristi kyrkas enhet.

Brita Häll på ledarplats  
i Kyrkans tidning.

KLIPP BERGET

”Nog är det ju nå-
got med psal-
mer.”
Humorduon Ted och 
Kaj inleder sin nya 
podcast på YLE med 
att spela psalmen 
Måne och sol på Kajs 
mobiltelefon, och tol-
kar fritt texten.

PODCAST PSALM

KOIVUNEN BYLUND

En falsk profet
Biskop Tuulikki Koivu-
nen Bylund lyckas beröra 
många viktiga frågor i den 
korta och självtillräckliga 
intervjun i KP nummer 41. 
Jag är tacksam över att hon 
själv nämner att det finns 
många exempel i Bibeln på 
profeter som haft fel, och 
att hon själv utnämner sig 
till profetissa, enligt mig 
till en falsk sådan.

Jesus själv varnar oss för 
att det i det yttersta tiderna 
kommer att vimla av dessa 
falska profeter, nu har jag 
läst en intervju med en. 
En profets uppgift är bl.a. 
att vara Guds språkrör, att 
uppmana folket att om-
vända sig och göra bättring, 
och att varna med folkets 
bästa för ögonen. Biskop 
Koivunen Bylund gör det 
rakt motsatta, hon leder 
människor fel genom sitt 
profeterande. Att tro att vår 
Herre och Mästare skulle 
godkänna att samköna-
de par vigs till äktenskap 
strider fullständigt mot Bi-
belns lära. Jesus själv säger 
att han INTE kommit för att 
upphäva lagen utan för att 
uppfylla den.

Jag håller med om att 
det är helt möjligt att kyr-
kan väljer att både viga och 
välsigna, kanske t.o.m. un-
der 2020-talet, däremot 
har den inte beslutande-
rätt i vad Gud väljer att gö-
ra i så fall, och hur Han i 

sin allmakt förehåller sig 
till valet. Att blanda ihop 
homofobin och Uppenba-
relsebokens tolfte kapi-
tel är enligt mig en märk-
lig koppling. Djävulen som 
stigit ner rasar och job-
bar dygnet runt för att få 
så många som möjligt att 
avfalla från tron på Kris-
tus, det sker bl.a. med hjälp 
av falska profeter som le-
der kristna vilse med sina 
villoläror (Upp 12:17).

Till slut önskar jag biskop 
Koivunen Bylund många 
välsignade stunder med 
barnbarnen, trots att hon 
tydligen önskar att andra 
inte skall ha samma möj-
lighet eftersom det enligt 
skapelseordningen be-
hövs både en mormor och 
en morfar för att det skall 
kunna bli några barnbarn 
överhuvudtaget, också i 
framtiden.

nina fabritius-ylitalo 
Ingå

”Biskop Koivunen 
Bylund gör det rakt 
motsatta, hon le-
der människor fel 
genom sitt profe-
terande.”

HOMOSEXUALITET

Pridefolket

Se på naturen. Allt levan-
de i naturen är skapat så att 
fortplantning kan ske. Så är 
ock människan skapad till 
man och kvinna för män-
niskosläktets fortbestånd, 
vi vet att ett samkönat par 
ej kan föda barn. Utan den-
na skapelsens reproduk-

tionsförmåga vore jorden 
likt ett öde månlandskap. 
Är det så pridefolket vill 
att eftervärlden skall se ut? 

curt möuts
Vasa

”Jag kan myck-
et väl förstå att 
personer med be-
stämda åsikter om 
hur kyrkan borde 
ledas blir irriterade 
över att personer 
med en annan upp-
fattning blir invalda 
i kyrkomötet.”

”Tiga är  
inte guld”
Helsingin Sanomat skrev 
förra veckan att det verkar 
som att antalet finländare 
som lämnar kyrkan för för-
sta gången sedan 2007 ser 
ut att landa under 40 000. I 
år har hittills knappt 25 000 
lämnar kyrkan.

Medan kyrkans an-
hängare applåderar ny-
heten är andra mer 
skeptiska. Doktorn i 
statsvetenskap Sari Ro-
man-Lagerspetz och 
journalisten Johanna 
Korhonen skriver i en in-
sändare i samma tidning 
att den tystnad kring 
kyrkan som hållit antalet 

medlemsbortfall lägre är 
problematisk.

”Kyrkans motstridighet 
i etiska frågor har inte för-
svunnit någonstans. Det 
väsentliga är inte vad Päi-
vi Räsänen säger eller inte 
säger, utan de fakta som 
oberoende av det råder 
inom kyrkan”, menar de-
battörerna.

MEDLEMSANTAL OFFENTLIGHET

•	Ekologinen		
				majatalo
•	Kahvila	ja		
				kokouspalvelut

TERVETULOA!

•	Ekologiskt		
				värdshus
•	Café	och		
				mötestjänster

VÄLKOMMEN!www.majatalobox.fi
Spjutsundintie 103 Spjutsundsvägen

01190 Box (Sipoo, Sibbo),   050 592 4255

Berätta 
nyheterna 

för alla!
Familjeannonserna 

i Kyrkpressen 
når hela 

Svenskfinland.

Titta in på 
www.kyrkpressen.fi

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

Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
Tfn 040 831 6614

annons@kyrkpressen.fi

Pris 1€/spaltmm

Något 
vi borde 
skriva om?  
Tfn 09-61261549 
E-post redaktionen@
kyrkpressen.fi



Ärkebiskopen besöker den försam
ling där han en gång började som

 pastor, och träffar en gam
m

al gum
m

a som
 känner igen honom

. –
 Hur står det till m

ed pastorn? frågar hon, och fortsätter sedan: 
–

 M
en han kanske har blivit kyrkoherde nu? Ärkebiskopen svarar: –

 D
et har jag varit m

en är inte längre. –
 Då kanske han har blivit prost till och m

ed? –
 D

et har jag också varit. –
 Säg inte att han blivit 

biskop! utbrister gum
m

an. –
 D

et har jag också varit m
en är inte längre, svarar ärkebiskopen. Då suckar gum

m
an: –

 Ack ja, den spriten, den spriten …

NÄSTA VECKA övar vi mikrofonteknik mellan ekande valv.
www.raitismaja.fi

Julresa 
22 - 27.12.2015

0400 126 830

Sänd in din beställning till  Sven-Erik 
Syréns förlag,  Norrfjärdsvägen 44, 
66640 Maxmo tfn. 06-345 0190,   
050-301 6598,  sven-erik.s@hotmail.com
Namn:__________________________________
_______________________________________
Adress:______________________________
____________________________________
____________________________________
Tel:_________________________________

10 dagars betalningstid, faktura kommer med.

Alla Tiders 
kortpaket
40 stycken enk-
la kort. Grattis, 
barn, djur, tänk-
värda ord, 
bibelspråk 
samt 5 stycken 
dubbla kort

CD 20€

Köp någon av dessa CD:n så får Du 10 stycken kort gratis

CD 20€ CD 20€

19,80€

CD 20€ CD 20€ CD 20€

Värde 55€  Ditt pris 22€

Sänd ut i toner julens 
hälsning, Ängeln kommer 

med bud, Jesus är född

Varma tankari  Juletid 
Glöm inte bort att änglarna finns... Tänd ett ljus och låt det brinna

Finlandssvensk väggkalender
Bilder från Maxmo med omnejd. Text för varje 
månad, tänkvärda ord och bibeltexter.

Alla tiders julkortspaket 40 stycken blandade motiv såsom landskap, blommor, 
Jesu födelse, barn m.fl samt 5 st. dubbla kort. Pris endast     

30 NYA julkorts motiv inkommit

22€

Vilken fantastisk samling med 
kattbilder. 17,80€

NU 14€

Tänkvärd Flerårsalma-
nacka är en tidlös bords-
almanacka med 365 akva-
reller av Monica Lindroth, 
något tänkvärt från Gunnel 
och Kjell Swärd att ta till 
sig varje dag och plats för 
egna dagsanteckningar. 
En almanacka att längta 
till, dagligen

NYHET

Barnatro, Mitt hjärtas sång, 
Jag hörde änglasång
23 sånger

Bäst är att sjungande gå, 
Vad gränslös kärlek
15 sånger, även bara musik

Han är min sång och min 
glädje, Gyllne morgon
15 sånger flera solister

Paradiset väntar, Namnet 
Jesus, Himlaporten, Lugna 
hamn, 10 sånger

Jag har hört om en mor-
gon,  Lyckodrömmar
17 sånger 
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Du är ljus och jag är din, 
Aldrig ensam mer.  
15 sånger

I den här boken berättar 
Colton med egna ord om 
vad han var med om när 
han besökte himlen.
Himlen finns på riktigt, 
och du kommer att tycka 
om den. Läs och berätta 
för barnen.
Boken innehåller vackra 
bilder.

Inbunden. 
Pris förut 16,50€ 
NU Endast  10€

Det är den 11 juni 
1994 i sommaridyl-
liska Falun.
...det är skottloss-
ning uppe vid stads-
parken...
Läs berättelsen som 
Olavi Blomfjord, kris-
ten polis i Sverige vill 
förmedla. Finns det 
förlåtelse och förso-
ning för de personer 
som dödar

Pris förut 23,50€  Nu endast 19,50€
Inb.  157 sidor

Pris 10€            

3st. 25€

5 st. 35€

Romantik, spänning 
och mirakler väntar i 
denna berättelse där 
vi får följa vanliga män-
niskor med stora utma-
ningar - och
änglarna som vandrar 
ibland dem. Änglarnas 
uppdrag har bara 
börjat...
304 sidor spännande 
läsning för endast  

23,90€

Boknyhet: 

Inte förrän nu. För för-
sta gången berättar 
hon om sin barndom, 
om övergrepp, hjälp-
lösheten, utsattheten. 
Om sin tonårstid, om 
den katastrofala livs-
stil hon valde. Hur 
mörkt livet än verkar, 
det finns hopp till en 
ljus framtid, trots allt.
Inb.  190 sid. 
Pris 23,90€

Dagens Lösen, 
en liten finlands-
svensk andakts-
bok som räcker 
hela året.
9,50€/st

Väggkalendern för 2016  
RO FÖR SJÄLEN, 
av Kerstin Svensson. 
Akvarellmålningar i vackra färger 
och med bibelord
 Pris 12,90€/st 

NYHET CD 
med Emilia Lindberg 
utkommer i November, med bl.a. 
sångerna ”Jag är nu på väg till 
himlen”  Herre kär, och ”Jag öns-
kar få se Jesus först av allt”             
    Pris 21,50

Alla som beställer under Oktober får 
Gratis en Cd skiva eller en bok värde minst 
10€.   Du får alltid varor som täcker postporto.

Inb.  384 sidor 
Pris 28,90€
NU 13€

170 sidor 
Pris 22€

  Inb. 
  111 s. 
  13€

ÅRSKALENDERN   ECCLESIA   A.D.   2016
En fick kalender med namnsdagar. 
Röd plastpärm.  Pris 12,90€

Kulspetspen-
nor grön med 
text: Blott en 
dag...  
1€ st st.

Daglig inspiration för 
årets alla dagar, med 
trosstärkande under-
visning från Guds ord

Hur du försonas med 
de du älskar
När förlåt inte räcker, 
hjälper det dig att: 1) 
Lugna ner hetsiga 
gräl.  2) Framföra ur-
säkter som faller i god 
jord. 3) Återuppliva 
den kärlek som har 
fördunklats av smärt-
samma sår.

60 nya berättel-
ser från vanliga 
svenskar som upp-
levt änglabesök och 
oförklariga böne-
svar. Boken som vill 
ge läsaren mycket 
hopp och glädje 

Inb. 314 s. 28,90€

” Nu när jag förstod 
att Gud var verklig, 
och att himlen var mer 
verklig än det vi upp-
lever här, ville jag se 
fler glimtar av båda. 
Som läkare hade jag 
nu en plats på första 
parkett.”
Möten med himlen 
är mycket mer än en 
stark levandsskildring, 
så mycket mer än en 
samling vittnesbörd 
som griper tag. Mö-
ten med himlen berör 
själen, ger tröst och 
hopp, och visar att 
himlen kan vara bara 
ett andetag bort. 
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