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ADRESSÄNDRING

”Mat är ett  
resultat av  
arbete.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

”Detta ska ni 
ha att äta”

BiLKön tiLL huvudstaden är lång. 
Traktor efter traktor rullar fram 
med blinkande taklampor. I varje 

hytt sitter en lantbrukare på väg till demonstration.
Det var knappast ett argument när livsmedels-

producenternas aktion prickades in mitt i faste-
tiden. Men det sitter väldigt väl ur kyrkligt per-
spektiv att ögonen just nu vänds mot dem som 
vårdar jorden och skördar det vi ska äta.

Mat är ett resultat av arbete. Det utförs i dag 
i Finland av en krympande yrkeskår, som har 
allt svårare att få sin ekonomi att gå ihop och si-
na stora räkningar betalda. Dessutom är deras 
jobb många gånger hårt samtidigt som flexibilite-
ten är noll. Kossor tar inte paus, vare sig i mjölk-
ningsbehov eller hunger. Sådd och skörd erkän-
ner ingen flextid.

Samtidigt sätter lantbruket bröd och smör på 
bordet åt konsumenter som har fjärmats långt 
från begrepp som jord, skörd och djur. För de all-
ra flesta är mjölken fyrkantig och plockas ur en 
hylla i kyldisken. För lika många är det likgiltigt 
vem som får något i handen av det som står på 
prislappen, så länge priset är lågt nog att låta va-
ran glida ner i kundvagnen. I det gamla samhället 
var bonden, korna, åkrarna en självklarhet, som 
till och med styrde pulsen i mycket av det andra 
som hände. I dag är bonden osynlig, korna miltals 
från stan och kopplingen mellan att odla och att 
äta har brustit. Mat har reducerats till ”produk-
tion” och ”varor” utan historia och sammanhang 
(märkväl: vi talar ju numera just om lantbruks-
producenter). Det brustna sammanhanget är kan-
ske också orsaken till konsumenternas oförmå-
ga att reflektera över vad deras krav och köpva-
nor har för konsekvenser. Få, om någon, tänker 
kanske tanken vad som händer ifall hela pro-
duktionen avstannar. Ingen mjölk, inga ägg och 
så småningom inget spannmål. 

häromvecKan uttryckte biskoparna och kyrkans 
landsbygdkommitté sitt stöd till jordbrukarna. 
Den evangelisk-lutherska kyrkan påpekar att 
många i branschen kämpar 
med att hålla sina jordbruk 
flytande och att det är tufft för 
dem att livnära sina familjer. 
I uttalandet sägs också att in-
komstbortfallet för jordbru-
karna de senaste fem åren 
är större i Finland än i nå-
got annat land i EU. Hälften av inkomsterna har 
försvunnit, och raset fortsätter. Resultatet är in-
te bara ekonomiska tragedier. Den ofrivilligt sis-
ta bonden i släkten drabbas också av den ångest 
det kan innebära när länken till något som bå-
de är historia och identitet brister. Summa sum-
marum, det är inte för kraftigt att ta till ord som 
”kris” och ”nöd”. Kyrkan använder bägge.

det behövs politiska åtgärder, tillräckliga jord-
bruksstöd och beslut som garanterar lantbru-
ket en trygghet där de enskilda inte tvingas bä-
ra orimliga risker. Men konsumenterna har ock-
så sitt ansvar. I Första Mosebok ger Gud männis-
kan jordens örter och träd med uppmaningen: 
”Detta ska ni ha att äta.” Sådd, växt och skörd är 
fortfarande den enda formeln vi har för att föda 
mänskligheten. Hur värdefulla är då inte de som 
i dag förvaltar den specialkunskapen?

Litar på 
att Gud 
leder

– Jag är glad, utåtriktad, och så brukar jag 
faktiskt säga att jag älskar Jesus. Det är 
nog ett av grundelementen i vem jag är. 

Så svarar Simone Schmidt, 22 år och 
nyutexaminerad fysioterapeut, när hon 
ombeds beskriva sig själv.

Varför valde du att studera fysioterapi?
– Jag ville bli något, få ett riktigt yrke, 
och så ville jag hjälpa människor. Men 
jag har obehag för blod, därför kunde 
jag inte bli sjukskötare eller något lik-
nande. Då tyckte jag att fysioterapeut 
lät bra, berättar Schmidt som idrotta-
de mycket som yngre.

När hon inledde sin studier direkt ef-
ter studenten kändes Helsingfors först 
som en stor stad för den som är uppvux-
en i byn Övermark i Närpes. Att hitta ett 
sammanhang var viktigt för att kunna 
trivas i studiestaden. Bland annat Stu-
dentmissionen hjälpte Schmidt att bo-
ta sin hemlängtan.

Kyrkan och bönen Gud som haver vid 
läggdags hörde till under hennes upp-
växt. Under studieåren fick Schmidt en 
chans att utveckla sin personliga guds-
relation.

– Det var viktiga år för mig och jag 
lärde känna Jesus på ett helt nytt sätt. 

Anatomi, ergonomi och en ny öppenhet inför att verk-
ligen lyssna till Guds röst. De kunskaperna tar Simone 
Schmidt med sig från studietiden. Nu vill hon ta steget 
vidare i Guds rike. I höst leder vägen till Kalifornien.

TEXT OCH FOTO: EMELIE MELIN

PROFILEN: SIMONE SCHMIDT  
”Det ska bli spännande att få vara 
tillsammans med så många männ-
iskor som längtar efter samma sak 
– mer av honom.”

Jag insåg också snabbt att man ska ta 
vara på de här åren.

Som studerande hade Schmidt också 
möjlighet att träffa människor och en-
gagera sig i kyrkan på fritiden.

– Det är något helt annat än att job-
ba heltid och komma hem sent på ef-
termiddagen, trött efter en åtta tim-
mars arbetsdag.

Gud har en plan
Första gången som Simone Schmidt in-
såg att studierna började närma sig sitt slut 
och att ett nytt skede i livet skulle börja, 
kändes det lite jobbigt. Tanken på att börja 
jobba och sedan bli kvar på ett och sam-
ma ställe fram till pensionen lockade inte.

Men med facit på hand, tillbaka i för-
äldrahemmet i Närpes och med ett jobb 
som handledare på mottagningscentra-
len i Kristinestad, inser hon att det in-
te var något att oroa sig över.

– Jag insåg att Gud fortfarande kan le-
da mig vart jag än går. Han vet ju vad som 
finns i mitt hjärta och vad jag längtar efter.

Schmidt uppmuntrar den som är 
osäker på vad nästa steg i livet är att ta 
sig ordentligt med tid, kanske åka ut 
till en sommarstuga i en vecka, och i 
lugn och ro prata med Gud.

– Det är ju fantastiskt att jag inte be-
höver planera allting själv. Gud har de-
signat mig för den plan han har för mitt 
liv, så han vet ju bäst vad jag behöver.

Någon större risk för att det första 
året som utexaminerad ska bli lång-
tråkigt finns knappast. I höst åker Si-
mone Schmidt till Redding i Kalifornien 
för att i ett år studera vid Bethel School 
of Supernatural Ministry, en bibelsko-
la med omkring 2 000 studerande från 
mer än 50 olika länder. Skolan utbildar 
människor i att gå ut och sprida bud-
skapet om Guds rike, att evangelisera.

Schmidt berättar att utbildningen ska 
vara mycket praktisk. Ordet superna-
tural (sve. övernaturlig) ger en ledtråd 
om att under och tecken är en del av 
vardagen på skolan.
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Radiogudstjänsten firar 90 år 
radio. I år har det gått 90 
år sedan den första radio-
gudstjänsten sändes. Det 
var den 12 september 1926 
som Yle (tre dagar efter att 
bolaget grundats) radiera-
de en svensk gudstjänst i 
Johanneskyrkan i Helsing-
fors och en finsk gudstjänst 
i Tammerfors domkyrka, 
skriver Sanansaattaja.

De första ortodoxa ra-
diogudstjänsterna börja-

de sändas 1929 och de för-
sta frikyrkliga gudstjänster-
na 1945.

Under början av Vinter-
kriget sändes inga radio-
gudstjänster under en kor-
tare tid. När gudstjänster-
na började sändas spelades 
de ofta in på hemlig plats, 
på grund av risken för luft-
bombardemang.

Yle radiosänder varje år 
över hundra gudstjänster.

Ålänningar samlar in påskmat
diaKoni. Kyrkpressen har 
tidigare skrivit om mat-
banken på Åland, som de-
lar ut mat till personer 
som har ekonomiska pro-
blem. I fredags starta-
de Matbankens insamling 
av varor som ska delas ut 
till påsken, skriver tidning-
en Åland.

– Matbanken försöker 
lindra känslan av utanför-
skap, som kan bli speciellt 

märkbar under storhel-
ger, genom att dela ut mat 
till dem som har det extra 
svårt, säger Lisbet Nord-
lund, diakonissa i Marie-
hamns församling.

Matbanken är Marie-
hamns församlings, Soci-
almissionens, Pingstkyr-
kans, Missionskyrkans och 
Rädda barnens gemen-
samma projekt.

Församlingar fick beröm i Åbo
SamhäLLe. I samband med 
att Åbo stad utsåg Ber-
han Ahmadi till Årets ny-
åbobo uppmärksamma-
des också lutherska kyr-
kan i Åbo, skriver Åbo Un-
derrättelser.

Åbo och S:t Karins kyrk-
liga samfälligheters beslut 
att snabbt öppna lägergår-
den Heinänokka som nö-
dinkvartering för flyktingar 
är det som nu får beröm.

Åbo stad belönade kyr-
kan för ”dess modiga och 
synliga verksamhet i sam-
band med tillströmningen 
av asylsökande i fjol”.

Ärkebiskop Kari Mä-
kinen och biskop Kaarlo 
Kallio var på plats i stads-
huset i Åbo när priset de-
lades ut till Ahmadi.

Simone Schmidt, 
22 år, valde att 
först utbilda sig 
på yrkeshög-
skola. Nu är tiden 
inne för ett år på 
bibelskola i USA.

SIMONE SCHMIDT

NYUTEXAMINERAD FYSIOTERAPEUT.

FAMILJEN BESTÅR AV MAMMA, 
PAPPA, EN TVILLINGSYSTER OCH 
LILLEBROR.

ARBETAR SOM HANDLEDARE PÅ 
MOTTAGNINGSCENTRALEN I KRISTI-
NESTAD.

ÅKER I HÖST TILL KALIFORNIEN FÖR 
ATT STUDERA VID EN BIBELSKOLA 
DÄR.

När bestämde du dig för att satsa på bibelskola?
– Under studietiden har jag stött på 
människor som sagt att jag borde gå en 
bibelskola och satsa på Guds rike först, 
innan jag satsar på studierna, berät-
tar Schmidt.

Hon upplevde ändå inte att det var 
rätt väg för henne just då. Det var först 
efter studierna som hon kände att det 
fanns mer att lära sig om och göra i Guds 
rike. En vän berättade om sina erfaren-
heter av skolan i Kalifornien och sedan 
dess har planen varit klar.

– Det finns alltid mer att upptäcka och 
jag nöjer mig inte med det jag har sett 
hittills. Det blir ett äventyr. Det ska bli 
spännande att få vara tillsammans med 
så många människor som längtar efter 
samma sak – mer av Honom.

Ett evigt värde
Förutom den examen och det yrke hon 
fått uppskattar Schmidt också de an-
dra lärdomar studieåren burit med sig.

–  Jag har blivit tryggare i mig själv, 
jag har blivit den Gud skapat mig till.

Hon berättar att den tid hon tillbring-
at i Guds närhet har gett tron djupa-
re rötter och lärt henne att lyssna till 
Guds röst.

– Jag har fått se så mycket mer av 
vem han är, hur mycket liv han vill fyl-
la mig med.

Tyngre perioder och upplevelser i li-
vet har lärt henne att tron på Jesus är 
något som håller att stå på också när 
det stormar.

– Studielivet kanske innehåller min-
dre rutiner än arbetslivet, men också i 

skolvärlden är man inne i sitt egna lil-
la ekorrhjul och har svårt att se större 
helheter i livet.

För henne gav förra sommaren, den 
första utan studier eller jobb, tid att fun-
dera på vad som verkligen är viktigt 
och värdefullt.

– Jag önskar av hela mitt hjärta att 
människor ska få höra evangeliet, de go-
da nyheterna om Jesus, och få ett mö-
te med Gud.

Schmidt talar gärna om Guds led-
ning, men berättar att även hon tidi-
gare tyckte det var jobbigt att tala öp-
pet om sin tro. Förändringen har kom-
mit inifrån.

– När jag faktiskt förstod att Gud är 
det bästa i mitt liv kunde jag inte läng-
re hålla tyst.
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Fyll i ett kort – 
få själavård
Nu går det att fylla i ett 
kort för att informe-
ra vårdpersonal om att du 
önskar förbön eller natt-
vard om du råkar ut för en 
olycka eller sjukdom.

Kortet ryms i plånboken 
och formuleringen på kor-

tet lyder så här: ”Om jag 
som följd av sjukdom eller 
olycka inte kan tillkalla en 
präst eller församlingsan-
ställd önskar jag att nå-
gon annan gör det. Man 
får gärna hålla andakt 
med mig, be för mig, ge 
syndaförlåtelse och dela 
ut nattvard.”

Man kan också nämna 

favoritpsalm och hemför-
samling på kortet.

Församlingarna kan be-
ställa själavårdskorten via 
Kyrkostyrelsen och dela ut 
dem vid t.ex. gudstjänster, 
högmässor och andra till-
ställningar. 

Kortet är inte ett juri-
diskt dokument utan per-
sonens önskan.

Ingen tobak från och med nu
Kyrkans hus på Södra Kajen 8 i Helsingfors är från 
och med 1 mars 2016 en rökfri arbetsplats. Förbudet 
att röka gäller även elektroniska cigaretter.

Att Kyrkostyrelsen nu är en rökfri arbetsplats bety-
der i praktiken att rökning endast är tillåtet på egen 
tid på den plats på Unionsgatan 9 som är avsedd för 
det.

Förbudet att röka gäller även alla gäster som besö-
ker Kyrkans hus.

Undersökningarna 
visar också att ju 
oftare någon går 
i kyrkan, desto 
mindre är sanno-
likheten att han 
eller hon röstar på 
Trump.
Jonatan Sverker 
i tidningen Dagen.

RÖKFRITT KYRKANS HUSTRUMP TROKORT SJÄLAVÅRD

Ja, muslimerna i Helsingfors behöver 
en moské. De har rätt att utöva sin re-
ligion som alla andra.

Så långt är det flesta överens, också 
till exempel Helsingforsbiskopen Ir-
ja Askola. Tanken att bygga en mos-
ké och ett muslimskt kulturcentrum 
på Hanaholmen i Sörnäs verkar ock-
så få stöd eftersom området ännu inte 
har några bostäder och man på det vi-
set undviker motstånd från dem som 
redan bosatt sig där.

– Så här långt är saken ganska klar: 
det handlar om en tomtreservation som 
ska möjliggöra byggandet av en mos-
ké, säger Björn Månsson, ordförande 
för SFP:s fullmäktigegrupp.

Men sedan kommer vi in på det som 
Månsson kallar ”komplicerande fak-
torer”: finansieringen. De som driver 
projektet(se faktaruta på nästa sida) har 
fått löften om finansiering från kunga-
huset i östaten Bahrain i Persiska vi-
ken, kanske upp till 100 miljoner euro.

– Men misstanken är att lilla Bahrain 
inte har pengar för ett sådant ändamål 
utan används som kanal för saudiska 
pengar. Och oberoende av vilka finan-
siärerna är kommer frågan om vilket in-
flytande de kommer att ha på projektet. 
Det måste utredas ordentligt. Vi kan inte 
tänka oss att medverka till att moskén blir 
en oroshärd, i och med att till exempel 
shia- och sunnimuslimer knappast kan 
samlas på samma ställe, säger Månsson, 
men påpekar samtidigt att det knappast 
kan vara en faktor som förhindrar pro-
jektet – inte ordnar ju de kristna kyrkor-
na heller gudstjänster under samma tak.

Lokalt konfliktfrö
Jani Edström, medlem i Religioner-
nas samarbete i Finland rf och tidiga-

Moskébygge 
får inte 
rubba vår 
trosfrid

”De säger att 
pengar inte luk-
tar, men finan-
siärernas ideo-
logi bär nog vis-
sa doftspår.”
Jani Edström

MOSKÉBYGGE. Om några år har Finland kanske fått 
sitt första muslimska kulturcentrum med tillhörande 
moské – men bara om allt går som på Strömsö. Den 
fråga som orsakar mest oro är vilken ideologi som föl-
jer med finansiärernas pengar.

TEXT: SOFIA TORVALDS 

re generalsekreterare för Ekumenis-
ka rådet, hoppas att mosképrojektet 
ska gå vägen.

– Go for it, brothers and sisters! utbris-
ter han. (Gör det, bröder och systrar!)

Men också han oroar sig över finan-
sieringen.

– Vem finansierar det här och vad 
kommer med pengarna? De säger att 
pengar inte luktar, men finansiärer-
nas ideologi bär nog vissa doftspår. Det 
kan vi inte förneka. Och då menar jag 
att vi nu har en situation i Finland där 
det råder fred mellan religionerna. Vi 
har fina nationella samtal, lokala mö-
ten, ett religionsforum där religioner-
na samarbetar. Religionerna finns till-
sammans i tv-soffor och diskussioner, 
och det här vill vi att ska kunna fortgå.

Han oroar sig också för att moské-
projektet ska lämna Helsingfors shia-
muslimer utanför.

– I dag är det shiamuslimerna som 
har den största samlingslokalen i Hel-
singfors. Här finns ett lokalt konflikt-
frö mellan shia och sunni: om sunni 
får pengar utifrån att bygga en jättestor 
och fin moské kan man tänka sig att det 
kommer en motreaktion, ett konkur-
rerande projekt, säger Edström.

Ett ekumeniskt projekt
En av dem som driver mosképrojektet 
är den pensionerade diplomaten Ilari 
Rantakari. Han är styrelseordförande för 
kultur- och religionsforumet Fokus rf, 
som arbetar för ekumenisk dialog och 
växelverkan mellan religion och kultur.

Han poängterar att bygget inte i för-
sta hand ska bli en moské, utan ett all-
aktivitetshus som tar hänsyn till mus-
limsk kultur, ett utbildnings- och kon-
ferenscentrum för dialog mellan olika 

åskådningar, religioner och kulturtra-
ditioner. Han är hoppfull vad gäller be-
slutsprocessen.

– Frågan går helt normalt framåt i 
stadens tomtreservationsprocess. När 
vi har en tomsreservation går vi vidare 
genom att ordna en internationell arki-
tekttävling och hoppas att resultatet ska 
vara klart i början av nästa år.

Om allt går ”nästan som på Ström-
sö” hoppas han att Helsingfors har ett 
kulturcentrum med tillhörande moské 
i slutet av detta årtionde.

– Vi har omkring 75 000 muslimer 
i Finland, minst hälften av dem i hu-
vudstadsregionen. För samhälls- och 
religionsfridens skull är det viktigt att 
det finns en moské också för de mus-

limer som inte är särskilt religiösa och 
sällan besöken en moské. Det handlar 
om kulturell identitet, säger Rantakari.

Han har givetvis hört om de farhå-
gor både Månsson och Edström vädrar.
Vad kommer med pengarna från Bahrain?

– Konceptet är helt i finländska hän-
der, det är inget annat lands eller någon 
islamisk rörelses grej. Finansiärerna har 
tyckt att just det här konceptet med ett 
muslimskt kulturcentrum är bra – de 
uppskattar vår religionsfrihet, vår sam-
hällsfrid och jämlikhet. De är uttryck-
ligen intresserade av dialog.

Han säger att han utgår från att pro-
jektet är möjligt enbart om det finns 
många olika finansiärer.

– Och vi godkänner enbart sådana 

1.

2.
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Kyrkoprojekt framskrider
Nu är Vandaförsamlingarna och Vanda stad eniga om 
hur kvarteret vid Dickursby kyrka ska utvecklas. Enligt 
planen ska tomtmarken vid kyrkan säljas till ett fast-
ighetsinvesteringsbolag, som bygger bostäder i områ-
det. För de pengar som det här inbringar ska Dickursby 
kyrka byggas om.

Det är ännu inte klart om den mögelskadade kyrkan 
i Dickursby ska bevaras eller rivas. Den stora frågan är 
om kyrkan går att reparera. Vandaförsamlingarna har 
beställt en utredning som ska svara på den frågan. 

DICKURSBY KYRKA

Esbo hjälper 
i Etiopien
Esboförsamlingarnas ge-
mensamma kyrkoråd be-
slöt förra veckan bevilja 
15 000 euro för att avhjäl-
pa den etiopiska matkri-
sen. Biståndet förmed-
las av Finska Missionssäll-
skapet.

Det är El Niño-feno-
menet som har påverkat 
regnperioderna i Östafrika. 
I fjol kom det inga vår-och 
sommarregn i Etiopien och 
i oktober vädjade landet till 
den internationella sam-
fundet för att få hjälp med 
att avvärja svälten.

Krisen i Etiopien är den 
värsta som drabbat landet 

på tre decennier. I janua-
ri 2016 beräknades 10 mil-
joner etiopier lida av mat-
brist.

Torkan har också lett till 
brist på rent vatten. Den 
försämrade hygienen har 
i sin tur resulterat i epide-
mier bland människor vars 
allmäntillstånd redan för-
svagats av svälten.

TORKA KATASTROFHJÄLP

”Även om sunni 
och shia inte 
fungerar till-
sammans i värl-
den kunde de 
hitta en  
gemensam  
melodi här.”
Ilari Rantakari

OM MOSKÉPROJEKTET

• Helsingforspolitikerna Sirkku Ingervo och Zahra Abdulla 
har lämnat in en motion om att påskynda byggandet av en 
centralmoské i Helsingfors. Fastighetskontorets tomtav-
delning behandlar som bäst en ansökan om en tomtre-
servation för ett muslimskt kulturcentrum med tillhöran-
de moské. 

• Projektet drivs i huvudsak av två personer: Fokus rf:s 
styrelseordförande Ilari Rantakari och Pia Jardi, som sitter i 
styrelsen för Suomen Musliminaiset rf.

KORT OM SKILLANDEN MELLAN 
SHIA OCH SUNNI

• Splittringen mellan sunni- och shiamuslimer uppstod när 
profeten Muhammed dog år 632. Sunniterna menade att 
den mest kompetenta av profetens anhängare skulle vara 
deras överhuvud medan shiiterna ville att positionen skul-
le gå i arv till Muhammeds kusin och svärson Ali. Muham-
meds vän och rådgivare Abu Bakr valdes till islams första 
kalif. En minoritet, shiaislams grundare, höll fast vid att Ali 
var islams rättmätiga arvtagare. 

• De andliga ledare som shiamuslimerna anser att är Mu-
hammeds rättmätiga arvtagare kallas imamer. Under reli-
gionskrigen mellan shiiter och sunniter på 600–800-talet 
mördades tolv av shiiternas imamer. Shiiterna tror att den 
tolfte och sista imamen är osynlig och ska återvända för 
att göra världen till rättvisans hem. 

• Ungefär 10 procent av världens muslimer är shiiter. An-
delen är ungefär densamma i Finland.

som ställer sig bakom det här koncep-
tet och inte har några villkor som för-
svårar det.

Rantakari hoppas och tror att också 
Helsingfors shiamuslimer ska engage-
ra sig i projektet.

– Även om sunni och shia inte funge-
rar tillsammans i världen kunde de hit-
ta en gemensam melodi här. På det vi-
set kunde bygget vara ett ekumeniskt 
projekt.

Han säger att orsaken till att shiamus-
limernas största organisation Resalat in-
te är med i planeringen är att den tack-
at nej till uppdraget.

– Vi har bett dem upprepade gång-
er, både skriftligt och muntligt. Vi kan 
inte göra mer än vi redan gjort. Också 

de myndigheter som är inblandade har 
konstaterat att om de inte är med be-
ror det inte på att de varit ovälkomna.

Överdriver oro för finansieringen
Är det då realistiskt att tänka sig att sun-
ni- och shiamuslimer ska ordna guds-
tjänster under samma tak? Eller är det 
som att föreställa sig att katolska kyrkan 
och pingstvännerna ska dela utrymmen?

– Om moskén ska kunna vara en mö-
tesplats för både sunni- och shiamus-
limer borde utgångspunkten vara goda 
existerande relationer mellan sunni och 
shia i Finland. Inte är det helt uteslutet, 
men det är nog sannolikt att moskén 
skulle profilera sig mer åt sunnihållet. 
Kanske är det ändå värt försöket, säger 

Tuomas Martikainen, som forskat i in-
vandrares religiösa liv och är chef för 
Migrationsinstitutet i Åbo.

Martikainen tycker att oron över fi-
nansieringen från Bahrain är aningen 
överdriven.

– Det finns många utländska religiö-
sa aktörer som finansierar olika slag av 
verksamhet i olika länder. Det är nå-
got som också kristna samfund i Fin-
land gör, men i mindre skala.

Han påpekar att det efter terrorattack-
en i New York 2001 finns globala sätt att 
kontrollera varifrån pengarna kommer. 
Det är inte vilka som helst pengar som 
ens kan skickas till Finland.

– Jag skulle inte vara speciellt orolig 
för att finansieringen direkt ska leda till 

radikal verksamhet. Det handlar ock-
så om vilka villkor de som driver pro-
jektet och samlar ihop pengarna ställer.
Kan man tänka sig att det med pengarna 
skulle följa en känsla av tacksamhet och 
skyldighet som ändå kunde influera verk-
samheten på något sätt?

– Eftersom det är frågan om högpro-
filverksamhet, det handlar om miljon-
tals euro, så har jag svårt att se att det 
skulle ligga i finansiärernas intresse att 
bygga något oerhört kontroversiellt här 
i Finland, säger Martikainen.

– Jag skulle kunna tänka mig många 
mycket mer effektiva sätt att använda 
de pengarna om man vill nå de mål som 
konservativa muslimska strömningar 
skulle kunna tänkas ha.

etiopien Lider av den vär-
sta torkan på tre årtion-
den. FOTO: SARI LEHTELÄ

en moSKé i europeisk miljö kan se ut på många sätt:
1. Nusrat Djahan-moskén i Köpenhamn
2. Trollhättans moské
3. Nasir Mosque i brittiska Hartlepool 
4. Stormoskén i Moskva
5. Uppsala moské
6. Grande Mosquée i Paris
FOTON: WIKIMEDIA COMMONS

3. 6.

4.

5.



6 KYRKPRESSEN TORSDAG 17.3.2016 • NR 11
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Nu gör Lasse Berghagen en turne 
med sina vänner Heléne Nyberg och 
Thomas Enroth. En annurlunda 
Lasse Berghagen konsert där kända 
Lasse Berghagen låtar framförs i nya 
arrangemang samt även låtar som 
Lasse inte sjungit tidigare inför 
publik.

14.4 Kimito Villa Lande kl:19.00
15.4 Pargas Kyrka kl:19.00 
(bilj. fr. Biblioteket, tipstjänst)
16.4 Kenenäs Karelia kl:19.00
17.4 Borgå Grand kl:18.00
20.4 Vasa Ritz kl:19.00
21.4 Jakobstad Schaumansalaen kl:19.00
22.4 Närpes Kyrka kl:19.00
24.4 Mariehamn Alandica kl:18.00

sales.royalvaasa@sokoshotels.i
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Ingen har patent 
på andlig musik
MUSIK. Musik både 
konstruerar och re-
flekterar människors 
sätt att tro.

TEXT: CHRISTA  
MICKELSSON

Sari Murtonen vid Östra 
Finlands universitet har in-
tervjuat tio unga vuxna om 
vad de uppfattar som and-
lig musik.

– Unga vuxna är en svår 
grupp för kyrkan. De har inte 
nödvändigtvis hittat ett hem 
för sin andlighet och i kyr-
kan som institution. Men de 
söker helighet, säger Mur-
tonen.

Alla de hon intervjua-
de upplevde sig själva som 
andliga. Men deras förhål-
lande till lutherska kyrkan 
varierade.

– Några var aktiva i luth-
erska kyrkan eller andra 
kristna samfund, några ha-
de gått ur den. En del hade 
egna livsfilosofier. 

Murtonen ville veta hur 
de uppfattade andlighet 

och vad det är som gör att 
de uppfattar att en viss typ 
av musik är andlig.

Text, men också känsla
Ur materialet framträdde 
så småningom fem katego-
rier: lyrik, musik, kontext, 
kompositörens bakgrund 
och den känsla som musi-
ken förmedlar.

– De upplevde att musik 
var andlig om den bygg-
de upp och förstärkte deras 
egen andlighet. Det kunde 
handla om musik med tydlig 
kristen tematik, eller instru-
mentell musik med en titel 
som hänvisar till en kristen 
referensram.

När det gällde själva musi-
ken spretade åsikterna åt al-
la håll. Någon tyckte att mu-
sik i dur och i snabbt tem-
po var andlig, andra upplev-
de att lugn musik var mera 

andlig. Akustiska instru-
ment och orgel tilltalade en 
del, populärmusik andra.

– Här blev det tydligt att 
det religiösa sammanhang 
där personerna vistats ock-
så format deras upplevel-
se av hurudan musik som 
är andlig. Och olika sidor 
av tron betonades beroen-
de på vilken typ av musikstil 
de kopplade till andlighet.

Om personerna utgående 
från livssyn identifierade sig 
med en tonsättare, textskri-
bent eller artist, uppfattade 
de också att deras musik var 
andlig.

– Utöver de här exem-
plen kunde personerna jag 
intervjuade uppleva att en 
viss typ av musik var and-
lig om den gav upphov till 
vissa typer av känslor, till 
exempel trygghet, tröst el-
ler glädje. Samma sak gäll-
de om musiken gav upphov 
till vissa typer av existentiel-
la upplevelser, till exempel  
känslan av att livet är härligt.

Ständig förändring
Sari Mustonen konstaterar 
att den kristna kyrkan ge-

nom århundraden diskute-
rat vad som kan anses vara 
god kristen musik och vilken 
typ av musik som är lämp-
lig i kyrkan.

– Svaret har ofta konstrue-
rats i form av negationer: vil-
ken typ av musik som inte är 
lämplig.

Oberoende av det har ge-
neration efter generation 
fortsatt att föra in nya influ-
enser i den kyrkliga musi-
ken från musiken i den om-
givande kulturen.

– På det sättet har de ock-
så kanske förnyat vissa as-
pekter av religionen inifrån. 
Musik är en ändlös källa att 
ösa ur i en religiositet i för-
ändring. Den konstruerar 
och reflekterar människors 
spiritualitet. Musiken skapar 
en bro till det heliga, säger 
Murtonen. 

Sari Murtonens artikel Young 
Adults and Spiritually Experienced 
Music är en av elva artiklar i boken 
Hymn, Song, Society som utkom 
förra veckan.  Boken har getts ut av 
Kyrkans forskningscentral.

metaLLmäSSan, Som blivit särskilt populär just i Finland, är en gudstjänst med Heavy metal-musik. FOTO: SIMON BERgMAN

VÅGA FRÅGA

Dags för Hosianna igen?
Varför sjunger man Hosianna både i 
advent och på palmsöndagen?

du är inte den enda som undrar över hur 
det kommer sig att man under två oli-
ka söndagar, första söndagen i advent 
och palmsöndagen, utgår från samma 
bibeltext om Jesus som rider in i Jerusa-
lem. Det är ändå bara den ena söndagen 
man sjunger Hosianna, om man med Ho-
sianna menar den jublande sången med 
det pampiga orgelackompanjemanget.

KyrKoåretS uppByggnad består av två 
olika strukturer. Den ena handlar om 
att följa Jesu liv från födelse till him-

melsfärd. Den logiken täcker cirka halva kyrkoåret. Enligt 
den strukturen är palmsöndagen den logiska platsen för bi-
beltexten om Jesu intåg i Jerusalem. Berättelsen om intåget 
finns i evangelierna som en inledning till påskens händel-
ser, som en vändpunkt från att vara hyllad och populär till 
att bli tillfångatagen och anklagad.

Den andra strukturen är uppbyggd enligt viktiga teman i en 
kristen människas liv. Till den här strukturen kan man räkna 
adventstiden, som är en inledning till julfirandet. De fyra sön-
dagarna i advent handlar alla om hur man kan uppfatta att Je-
sus närmar sig människan i olika avseenden. Ser man på kyr-
koåret ur den här synvinkeln kan man förstå att man vill inleda 
med den festligaste berättelsen om ankomst som man kan hit-
ta i evangelierna, detvill säga berättelsen om Jesu intåg i Jerusa-
lem. Den högtidliga stämningen understryks av Hosiannasång-
en som under många genera-
tioner har sjungits i skolor och 
kyrkor i Sverige och Finland. 

en vän av ordning kan tycka 
att kyrkoåret är ologiskt upp-
byggt. Med åren har jag bör-
jat tänka att det finns myck-
et i gudstjänsten som inte är 
förnuftsbaserat utan baserat 
på koncentrerad livserfaren-
het sedan generationer tillbaka. Den erfarenheten kan man 
knappast helt och hållet resonera sig till utan man behöver 
skaffa sig en viss mängd egna erfarenheter av att ha levt ige-
nom många kyrkoår. 

Att vara tvungen att reflektera över samma berättelse två gång-
er under ett år behöver man inte uppfatta som en onödig dubb-
lering, utan som en möjlighet att läsa en text utgående från oli-
ka synvinklar. Det finns inte bara ett rätt sätt att uppfatta bibel-
texterna, de håller att reflekteras över och att levas med under 
ett helt liv. I advent uppfattar vi lätt glädjen och jublet i Hosi-
annasången, de många människorna som tar tag i stunden när 
något stort händer. Inför stilla veckan är det till exempel lättare 
att reflektera över att en folkmassa inte nödvändigtvis behöver 
ha rätt. Det är inte orimligt att tänka sig att det åtminstone till en 
del kan ha varit samma människor som en dag sjöng Hosianna 
och som några dagar senare ropade ”Korsfäst!”.

 ¶ 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. 

”Det är inte orimligt att 
tänka sig att det åt-
minstone till en del kan 
ha varit samma männ-
iskor som en dag sjöng 
Hosianna och som 
några dagar senare ro-
pade ”Korsfäst!”.”

PÅ TVÄREN CHRISTA MICKELSSON

Våren har ingen modefärg
Finländare som reser med 
sportstrumpor i sandaler-
na. Jag älskar dem. 

Och jag äls-
kar kokt po-
tatis och fisk-
pinnar. Yel-
low label-
te. Nedsuttna 
soffor i syn-

tetmaterial. Billiga kopior 
av märkeskläder. Begag-
nade barnvagnar i gräl-
la färger. 

Jag älskar otrendrikti-
ga glasögon. Uselt inred-
da lunchrestauranger med 
lysrör i taket. Bärkräm till 
efterrätt. Halvfabrikat när 
jag blir bjuden på mat. 

Webbsidor med föråldrad 
design. Förorter i tegel. 

Jag älskar slarvigt måla-
de fondväggar i omoder-
na färger. Körsbärsfärgade 
laminatgolv. Billig köks-
inredning i bokimitation. 
Smutsiga bakgårdar fulla 
av bråte.

Jag älskar kryssning-

ar med rödvita båtar. Att 
pendla med lokalbuss. 
Smutsiga tilltufsade bilar.

Allt det här älskar jag, 
för det påminner mig om 
vad vi människor inte är. 
Vi är inte utställnings-
montrar, inte skyltdock-
or, inte stjärnor i en re-
alityshow. Vi är inte all-

tid snygga, men ändå all-
tid vackra. Vi är människor 
som ska komma ihåg att 
älska varandra och vara 
noga med att inte förakta 
varandra. 

Förmågan att uppfatta 
trender är ingen dygd. Vårt 
huvudsakliga syfte är inte 
att framstå som lyckade 

i våra betraktares ögon. 
Det blir inte fler soliga da-
gar på semestern fast du 
går i Louboutins. 

Och den här gråa tors-
dagen, när inget särskilt 
händer, kan vara den 
lyckligaste dagen i ditt liv.

”Vilken musik som 
är lämplig i kyrkan 
har ofta konstruerats 
i form av negationer.”
Sari Murtonen
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redan Som barn visste Ulla-Christina Sjöman att hon ville vara Guds medhjälpare. BILDERNA FOTOgRAFERADE Av jANI LAuKKANEN HAR TIDIgARE puBLICERATS I TIDNINgEN ASKEL.
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Bön är kortaste 
vägen till Gud 
TEXT: KRISTINA FERNSTRÖM

FOTO: JANI LAUKKANEN

Lektor Ulla-Christina Sjöman är en 
gladlynt och solig äldre dam, nästan 
nittio år fyllda. Ända sedan kallelsen 
att be för människors nöd blev verk-
lighet har hon ”anlitat Herren”.

– Jag går i bön till honom och sam-
talar med honom, säger hon som om 
det var den naturligaste sak man kan 
tänka sig.

I hennes fall förhåller det sig just så. 
Bönen och förbönen har blivit en själv-
klar del av hennes vardag.

– Och det händer så mycket när 
en människa får hjälp av Herren! Of-
ta kommer hela familjer till tro, säger 
hon och berättar om en man i norra 
Finland som hade tumörer på hjärnan.

Hans hustru tog kontakt och bad om 
förbön. En operation skulle det bli, men 
läkarna gav inte mycket hopp om till-
frisknande.

– Hustrun var troende och vi kom 
överens att båda ber på var sitt håll.

– När hon ringde några dagar sena-
re berättade hon att det inte blev någon 
operation. Mannen hade tagits in på av-
delningen. När operationsläkaren un-
dersökte honom konstaterade han att 
tumörerna var borta. Kvar fanns bara 
ett operationsärr. 

– Vem har skött dig? Var har du va-
rit? frågade han patienten.

Ulla-Christina Sjöman ler; – Inte ha-
de han varit någonstans. Herren hade 
gripit in. Hustrun sa att hela familjen 
och släkt från båda hållen hade kom-
mit till tro genom det som skett.

– Det här är inte det enda ärret jag 
fått uppleva, säger hon glatt.

Suppleant i mer än fyrtio år
Ulla-Christina Sjöman var lektor i Lu-
kas församling då förbönskallelsen väx-
te fram. 

– Jag förstod att Herren egentligen 
hade kallat en annan för uppgiften, en 
präst, men han sa nej. Jag var alltså ett 
andrahandsval och blev suppleant!

Förbönsandakterna ordnades till 
en början i Munksnäs kyrka, men 
det blev för trångt och därför  flytta-
de man kvällarna till Munkshöjdens 
kyrka som är större. Där har ”Förbön 
och tack” hållits sedan dess.

Människors nöd och behov av för-
bön och själavård tog en intressant 
språklig vändning då allt flera finsk-
språkiga dök upp. I ett tidigt skede bör-
jade man därför sjunga på båda språ-

ken och tolka allt som sades till fin-
ska, och så fungerar det alltjämt. Nå-
got motsvarande torde inte vara känt 
i vår kyrka.

– Det började komma bussar från 
olika håll i Finland och allt flera brev, 
berättar hon.

Breven har handlat om sjukdom, ar-
betslöshet, alkohol- och drogproblem, 
oro av alla de slag.

– Jag blev snart kallad att besöka en 
mängd olika församlingar runt om i 
landet och har vänner på många or-
ter. Bönen förenar oss.

Är och förblir lektor
– Det var många som försökte över-
tala mig att bli prästvigd när prästäm-
betet öppnades för kvinnor.  Jag borde 
gå i täten och visa vägen, sa en del. Jag 
gjorde då som jag alltid gör: rådgjorde 
med Herren. Han sa att han kallat mig 
som lektor i Lukas församling. Det be-
skedet räckte för mig.

Ulla-Christina Sjöman berättar om 
en betydelsefull bakgrundsgrupp, en 
bibelkrets som i tiderna samlades i 
Munksnäs. Där började man be om 
väckelse i församlingen och hade nöd 
för det andliga livet. När förbönskväl-
larna började ställde kretsen upp och 
det bildades ett team som tog praktiskt 
och andligt ansvar för samlingarna. Den 
här bibelkretsen samlas alltjämt och 
har vid det här laget upplevt ett an-
tal generationsbyten bland medlem-
marna. Teamet som ställer upp i dag 
hjälper till både med talaruppgifter och 
i samtal och själavård, vid bokbordet 
och en liten försångargrupp – allt på två 

språk, givetvis. Deltagarantalet i för-
bönskvällarna har minskat mycket se-
dan de mest intensiva åren. Som po-
sitiv motvikt konstaterar hon glatt att 
kvällarna fått uppmuntra många för-
samlingar att börja arrangera motsva-
rande samlingar.

– Vad kunde vara bättre!

Flickan från Skarpskyttegatan
Ulla-Christina Sjömans bakgrund var 
kvinnodominerad. Männen i släkten 
gick tidigt bort och kvinnfolket fick 
försörja familjen så gott det gick. Den 
närmaste kretsen bestod av mormor 
och hennes handikappade syster samt 
Ulla-Christinas mor, Margit. En av 
mormors vänner, Wilhelmina Sjö-
man, som också miste sin man tidigt, 
hade mormor hjälpt så att Wilhelmi-
na med sin barnskara på sex fick flyt-
ta in i en byggnad på samma tomt. 

Wilhelminas äldsta barn, Thorolf 
gifte sig med barndomsvännen Mar-
git. Ulla-Christina hade alltså mor-
mor och farmor på samma adress.

Christinas far Thorolf Sjöman tog 
kaptensexamen och gjorde karri-
är som befälhavare inom försvaret. 
Uppdraget som befälhavare för tor-
pedbåten S2 blev hans sista. I okto-
ber 1925 sjönk S2 i svårt oväder utan-
för Räfsö. Hela manskapet på 53 per-
soner omkom.

Ulla-Christina Sjöman föddes i 
mars 1926 och fick aldrig uppleva 
sin far.

– Jag har sagt åt Herren att jag visst 
ser fram emot att träffa min Frälsare, 
men den första jag skulle vilja möta 

där hemma i himlen är min pappa. 
Herren log när jag sa det.

Vid en öppen bibel
Hon växte upp i ett troende hem där 
andan präglades av handling mer än 
ord. Man skulle ha ett öppet hem, va-
ra hjälpsam, inte sprida skvaller eller 
tala illa om folk. Denna ljusa och och 
praktiska livssyn har hon varit trogen.

Livet levdes med öppna biblar. Ul-
la-Christina Sjöman minns vilket in-
tryck bibelillustrationerna gjorde på 
henne som barn.

– Jag minns att jag som fyra-fem-
åring tittade på bilderna som handla-
de om skapelsen. Jag frågade: ”Varför 
skapade Gud människan?” Jag fick sva-
ret: Gud ville ha medhjälpare att till-
sammans med honom sköta skapelsen.

– Saken var klar. Jag har fått vara 
Herrens medhjälpare när det gäller bön.

Hur ser Ulla-Christina på Bibeln i 
dag? Hon ser förvånad ut:

– Bibeln? Den är inget problem! Det 
är som det står skrivet.

Gud hör dig!
I förbönsarbetet har hon dagligen stått 
öga mot öga med människors nöd, sorg 
och besvikelse. Gud hör alla, men alla 
får inte det svar och den hjälp de hop-
pas på. Hur gör man då?

Hon brukar inleda förbönen vid al-
taret i Munkshöjdens kyrka med tack 
och en speciell bön för dem som bli-
vit besvikna. De hade hoppats att den 
sjuka skulle bli frisk men ”de kom till 
tro och Herren tog hem dem”.

Bönen är Guds här och nu, bön är 
kortaste vägen till Gud, säger hon. Bön 
är enkelt, men vi människor krånglar 
till det. Han vill möta hela människan, 
kropp, själ och ande, men viktigast är 
att gudsförhållandet blir helat.

Guds tilltal
Att Gud kan tala till en människa, att 
han kan ha en röst som blir bekant, är 
något de flesta av oss inte fått upple-
va. Ulla-Christina Sjöman har fått gå-
van att höra Herrens röst och insett att 
det är just för förbönens skull.

– Jag vet ju inte alltid vad jag ska be för, 
men Herren kommer till hjälp. Han ta-
lar, han dömer inte, men han bedömer.

– Bönen är vår andliga andedräkt. 
Och när jag ber för andra så tar han 
hand om mina egna behov i förbifar-
ten, säger hon med ett soligt leende.

Ulla-Christina Sjöman fyller 90 den 20 mars. 
Hon firas vid kyrkkaffet efter högmässan kl 13 i 
Munkshöjdens kyrka.

”Bön är enkelt, 
men vi männ-
iskor krånglar till 
det.”
Ulla-Christina 
Sjöman

FÖRBÖN. Busslaster har kommit till hennes förböns-
kvällar genom åren, brev fyllda av oro har skickats till 
hennes adress.

uLLa-chriStina Sjöman har för vana att inleda förbönen med att både tacka 
för bönesvar men också be för dem som blivit besvikna.
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Vi firar 
Agricola 
och nåden
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

Snart kör den i gång – den stora refor-
mationsfesten! Den 31 oktober år 2017 
har det gått 500 år sedan Martin Luther 
publicerade sina tio teser. Men vi be-
höver inte vänta till oktober 2017 innan 
vi slår klackarna i taket, berättar Ka-
tarina Ylikännö, som koordinerar re-
formationsårets händelser åt Åbo stad 
och Åbo kyrkliga samfällighet.

När börjar vi fira?
– Vi startar med en stor öppningfest re-
dan den 30 oktober i år. Vi räknar ett 
år bakåt från den 31.10.2017, då det gått 
500 år sedan Luther spikade upp sina 
teser. Så märkesåret börjar på sätt och 
vis ett år innan. Här i Finland tjuvstar-
tar vi med ytterligare en dag och in-
leder märkesåret redan den 30 okto-
ber, eftersom den dagen är en söndag.

Jag vet att året ska firas bland annat ge-
nom olika gudstjänster. Men kan vi också 
räkna med till exempel Luther-ballonger?
– Det blir kanske inte Luther-ballong-
er men en coladryck  som heter ”Agri-
cola” ska vi ha, som tillverkas särskilt 
för jubileumsåret. Vi försöker nå folk 
på många sätt. En produkt som redan 
finns är en Playmobil-figur som före-
ställer Martin Luther. Den första satsen 
är redan slutsåld i världen, den har sålt i 
400 000 exemplar. Också i Finland har 
den blivit ett fenomen på sociala me-
dier under hashtaggen ”taskumartti” . 
Man kan ha Playmobil-Martin med sig 
i fickan eller väskan och ta honom till 
olika ställen och fota honom i olika si-
tuationer. Vi har inte tänkt att Reforma-
tionsårets program ska bli väldigt tung-
rott, vi försöker tänka brett på det he-
la och aktivera en massa olika aktörer.

Det är mycket som händer i Åbo. Varför 
just där?
– Här i Åbo har vi ett speciellt intresse 
för reformationsåret på grund av sta-
dens historia. Åbo är landets enda re-
formationsstad, det var här reforma-
tionen först landade och sedan spred 
sig vidare till andra delar av landet. 
Därför ordnas också huvudfestlighe-
terna i Åbo: Märkesåret öppnas här i 
oktober, och sedan är det kyrkodagar 
i maj 2017, också på svenska. Märkes-
årets huvudfest går av stapeln i Åbo 
den 5 november 2017.

– I Åbo kommer märkesåret att synas 
bland annat i skolor, daghem, biblio-
tek och på många håll inom kultursek-
torn. Åbo filharmoniska orkester för-

bereder till exempel ett uruppförande 
för jubileumsåret, Åbo slott ska ha en 
stor reformationsutställning och uni-
versiteten ska ge ut en fackbok om den 
nordliga reformationen.

Kommer Åbo domkyrka att satsa på något 
särskilt under Reformationsåret?
– Jo, domkyrkan får en egen mobilapp, 
Sanan Seppä. Tanken är att man rör sig i 
kyrkan med hjälp av en tablett eller mobil, 
och på rutan öppnar sig en virtuell värld. 
I bakgrunden syns domkyrkan som den 
är i verkligheten, men sedan dyker olika 
figurer upp. Där finns en berättelse om 
en fiktiv person, Katarina Henriksdot-
ter från Åbo, och om hennes släkt. Tan-
ken är att man vill visa hur reformatio-
nen påverkade den vanliga människans 
liv och vardag. Åbo universitets histori-
ker har forskat i ämnet och försökt ska-
pa en bild av hur det var på den tiden.

Vad innebär märkesåret för församlingarna?
– Tanken är att de ska inspireras att 
fundera på vad året kunde innebära i 
det egna arbetet. Det handlar om att klä 
det kristna kärnbudskapet i ord så att 
människor verkligen förstår vad som 
menas med det. Reformation är ett på-
gående projekt, något som borde ske i 
den egna församlingen här och i dag.

Mikael Agricola är reformationsårets hu-
vudperson i Finland. Varför Mikael och in-
te Martin?
– Han är det finska skriftspråkets far. 
Reformationen var en rörelse som 
startade inom kyrkan men ledde till 
stora samhällsförändringar. När man 
ser på världshändelser via en person 
öppnar sig en större bild: Vad hände i 
världen för 500 år sedan och hur på-
verkade det Finland? I Tyskland är 
det Luther som är årets huvudper-
son, i Finland är det Agricola.

Varför ska vi fira någonting som hände för 
500 år sedan?
– Vi måste tänka på våra kulturel-
la och andliga rötter. Vårt samhälle 
skulle inte se ut som det gör i dag utan 
reformationen. Vi lever i ett välfärds-
samhälle, vi kan vara stolta över vårt 

”Reformation 
är ett pågående 
projekt, något 
som borde ske 
i den egna för-
samlingen här 
och i dag.”
Katarina 
Ylikännö

JUBILEUM. Reformationsåret närmar sig, är du 
redo? Året bjuder på allt från Agricola-coladryck 
till virtuella äventyr i ett medeltida Åbo.

• Reformationens mär-
kesår öppnas sönda-
gen den 30 oktober 2016 i 
Åbo. Årets tema är ”nåd”. 

• Den 19–21 maj 2017 ord-
nas finlandssvenska eku-
meniska kyrkodagar i Åbo. 

• Den 19–21 maj firas kyr-
kans musikfest i Helsing-
fors. 

• 25 maj 2017: Kristi him-
melsfärdsdag firas med 
ekumeniska evenemang i 
lokalförsamlingarna. Da-
gen blir en sorts vårfest-
dag, då församlingarna 
uppmanas att ordna roligt 
program tillsammans med 
andra lokala aktörer. 

• Den 31 oktober 2017: 500 
år sedan Luther spika-
de upp sina teser. Nya te-

PLOCK UR REFORMATIONSÅRETS PROGRAM

skolsystem. Det är bra att vi känner 
till den stigen. Reformationstiden var 
mycket omvälvande på många sätt, 
det var en tid av upptäcktsresor. Bok-
tryckarkonsten uppfanns och revo-
lutionerade kommunikationen. Vi le-
ver i en tid som är omvälvande på ett 

åBo domKyrKa. FOTO: ARKIvBILD
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Koordinator 
Katarina Ylikännö 
och den omtyckta 
leksaksfiguren i 
form av Martin 
Luther, även kallad 
”taskumartti”.

PLOCK UR REFORMATIONSÅRETS PROGRAM

KOMMENTAR  
SOFIA TORVALDS

Nu gnäller 
jag inte

Mikael Olofsson 
Agricola föd-
des i Torsby i Per-
nå socken i östra 
Nyland som son 
till en nyländsk 
bonde. Hans 

hemby var svensk och det är 
inte helt klart var han lärde sig 
finska – kanske av sin mor, el-
ler också senare i livet, han 
verkar ha varit mycket språk-
begåvad.

Det är honom vi särskilt firar 
i Finland under reformations-
året. Honom och det faktum 
att han skapade den finska 
skriftsspråksnormen genom 
att publicera de första tryckta 
böckerna på finska.

Ur den synvinkeln blir re-
formationsåret alltså också 
det finska språkets fest. Där-
för började jag i något skede 
av intervjun med Katariina Yli-
kännö (se text 
här intill) kän-
na mig obekväm 
med mina envisa 
frågor om vilka 
av reformations-
årets program-
punkter som går 
av stapeln på 
svenska.

Jovisst, det är klart att också 
finlandssvenskarna firar refor-
mationen – på svenska. Men 
den här gången har jag be-
stämt mig för att undantags-
vis inte vara sur över att till ex-
empel Åbo domkyrkas mobi-
lapp innehåller sju scener på 
finska och bara en på svenska 
(de finska scenerna är visser-
ligen textade till svenska) eller 
över att jag i alla lägen inte kan 
vara säker på att allt program 
för märkesåret också finns till-
gängligt på mitt modersmål.

Hurra för översättaren Mika-
el Agricola! Vi som talar svens-
ka får dessutom komma ihåg 
att hurra för Gustav Vasas bi-
bel, som var mer av ett team-
projekt.

annat sätt, men liksom då känns det 
ibland att vi inte hänger med. Vilka 
värderingar vill vi bygga på, vad vill 
vi bevara, vad vill vi förnya? Det finns 
mycket som gör reformationens te-
man mycket aktuella för oss.

ser spikas upp och för-
samlingarna uppmanas att 
tänka ut teser som kunde 
vara aktuella lokalt. Hu-
vudfesten äger rum i Åbo. 

• Program i Åbo under re-
formationens märkes-
år: Ett stadsäventyr, där 
besökaren kan bekan-
ta sig med viktiga plat-
ser i den medeltida refor-
mationsstaden. Rutten tar 

upp olika teman som har 
att göra med reformatio-
nen med hjälp av de sju 
kristna kardinaldygderna. 
I domkyrkan kan besöka-
ren med hjälp av applika-
tionen ”Sanan seppä” få 
en bild av vad reforma-
tionen betydde för vanliga 
finländare.

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

HÄRMÄ SPA

139 €
  / pers./ 2 dygnSpasemester

2 dygn
•  inkvartering i dubbelrum
•  2 x frukost
•  2 x lunch eller middag
    från buffébordet
•  fri tillgång till spabadet
   och gymmet
•  inträde till restaurangdansen
•  ledd fritidsprogram må-fre

Gäller varje dag till 30.4.2016.

09-649839 ● www.amoena.fi

Till användare 
av bröstprotes

Nästa gång, se till att välja den bästa

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

Delta i vår
morsdagsinsamling!

Närpes 020 7434 530
Korsholm 020 7434 520

Nykarleby 020 7815 360

www.ingsva.fi

Vår och sommar…
Europa med flyg/flyg, buss på plats: 

*Gardasjön 22-28.4 
*Österrike-Kärnten 29.4-6.5

*Stadssemester i London 5-8.5
*Slovenien-Kroatien 6-13.5 

*Hvar, Kroatien 17-24.5 
-några platser kvar på dessa resor

Sommaren i Norden: 
*Lofoten-Hurtigruten 6-12.6

*Legoland med Köpenhamn 7-12.6
*Magiska Gotland 27.6-2.7

*Göta Kanal 7-10.7
*Hemliga resan 24-29.7

Allt detta och mycket, mycket mer...
Se mer info på vår hemsida!

4–9 juli ordnas en resa till Frank-
rike, Nederländerna och Tyskland i 
andra världskrigets spår. Nu söker 
vi intresserade personer som 
skulle vara intresserad av resan.

Sist anmälningsdatumet är 30.3 
och det finns fortfarande obesatta 
platser kvar. Priset för resan som 
är halvpension med svenskspråkig 
guidning är 1330 €. Ring  för mera info 050-3519480

Finlandssvenska kvalitetsresor med svensk-
språkig reseledare och max. 20 resenärer.

Läs om alla resor på
www.martinsresor.ax
eller ring mig på 0457 344 1132
eller mån-fre 9-16 på 018 23 215.

ISLAND 
13–20.6  8 dagar  2 380 €
HURTIGRUTEN 
05–11.8  7 dagar  2 180 €
med flyg från Vasa  2 340 €
HURTIGRUTEN 
16–22.8  7 dagar  2 180 €
XIAN, PINGYAO OCH PEKING 
14-24.9  11 dagar  2 880 €
SYDAFRIKA 
18–30.10  13 dagar  3 980 €
SYDAFRIKA 
06–18.11  13 dagar  3 980 €

MÖJLIGHET TILL MOMSFRIA TJÄNSTER
www.nykarlebyfastighetsservice.com
nykarleby.fastighetsservice@multi.fi

Områden: egnahem, kontor, fabriker, byggnadsplatser, fritidshus

NYKARLEBY
FASTIGHETSSERVICE AB

Tel 0400563294 Tel 0505524166 Tel 0505648017
Fastighetsskötsel Städservice VVs installationer
- gräsklippning - hemstädning - vvs service
- häckklippning - fönstertvätt - ny installationer
- snöskottning - golvvaxning - ventilationsservice
- asfaltsopning - byggstädning 

”Hurra för 
översätta-
ren Mikael 
Agricola!”
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Om dem som 
brann men 
försvann
Vart försvinner de? Al-
la de människor som var 
aktiva i församlingen i 
ungdomen men sedan 
gick upp i rök? Det är Ja-
cob Langvik som ställer 
frågan i boken 96 lampor 
(Argument). Langvik, ut-
bildad pastor i frikyrkliga 
Equmeniakyrkan i Sve-
rige, är själv en av dem 
som lämnat kyrkan, el-
ler åtminstone ”tagit en 
paus”.

I boken intervjuar han 
sex personer som gått 
samma väg, alla med oli-
ka bakgrund och oli-
ka berättelser. Alla ha-
de de som unga ett stort 
församlingsengagemang, 
men alla tappade de 
gnistan. Frida tröttnade 
på att hon förväntades 
vara så ”jävla frälst”. Ci-
ty hade fostrats in i tron, 
men aldrig haft en egen 
övertygelse, Bella tog av-
stånd från kyrkan men 
fortsatte tro, Eric gick till 
kyrkan för kickarna, men 
fick dåligt samvete, Lena 
tröttnade på det likfor-
miga och blev fritänkare, 
Danne ville sluta gå i kyr-
kan mycket tidigare, men 
knöts till församlingen av 
vänner och flickvän.

Jacob Langvik åter-
vände själv till kyrkan. 
”Tankarna gick till al-
la de vänner jag mött de 
senaste åren som va-
rit med i en kyrka men 
som lämnat. Hur skul-
le det vara om jag ska-
pade en gudstjänst för 
dem, men också för mig 
själv?” Trött på showen, 
trött på scenen, trött på 
predikan beslöt han sig 
för att samla människor 
till nattvard, kollekt och 
kyrkkaffe en vanlig ons-
dag. Samma gudstjänst-
ordning är nu inne på 
sjätte året. Langvik kallar 
ännu sitt förhållande till 
kyrkan för komplicerat.

 ¶ CHRISTA MICKELSSON

PRESENTATION

Fler hemligheter i Kvevlax
BOK

Planet har störtat!

Författare:  
Bo-Sanfrid Höglund
Förlag: Scriptum

Bo-Sanfrid Höglund (bil-
den) har gjort en inre resa 
i fotspåren av sin fars sista 
resa. Fadern Sanfrid om-

kom i den 
hittills 
värsta 
flygolyck-
an i Finland 
då Aeros 
DC-3:a 
störtade 
i Kvevlax 
den 3 januari 1961. I olyck-
an miste tjugofem männ-
iskor livet.

Höglund har nu trängt in 

i olyckan och förutom ha-
verikommissionens rap-
port granskat även po-
lisundersökningsproto-
koll, vittnesberättelser och 
massmedias rapporter. 
Det han läst är nu sam-
manställt i boken Planet 
har störtat!

Till skillnad från have-
rikommissionens rapport 
drar Höglund slutsatsen 
att alkoholen var huvudor-
sak till olyckan. De bägge 
piloterna hade festat nat-
ten innan flygningen. Ha-

verikommissionen såg ett 
pilotfel då planet under 
vänstersväng överstegrats 
och hamnat i spinn som 
huvudorsak. Kommissio-
nen såg endast alkoholen 
som en bidragande orsak. 
Men sannolikt hade ma-
növerfelet aldrig inträffat 
om piloterna varit nyktra 
och utvilade. 

Det verkar som om ha-
verikommissionen vänt på 
alla tänkbara stenar för att 
finna en annan orsak än 
alkoholen.

I boken presenterar 
Höglund en del nya fakta-
uppgifter och nya ögon-
vittnesskildringar. Som 
den polisman han är så 
förundras han över fak-
tum att ingen brottsut-
redning gjorts. Höglund 
ser inte kraschen som en 
olycka utan som ett brott. 
Men den enda som straf-
fades var flygtjänsteman-
nen i Karleby som festat 
tillsammans med piloterna 
under natten. Aero straf-
fade honom med avsked.

Trots det digra mate-
rialet Höglund gått ige-
nom får man som läsa-
re ändå känslan av att hela 
sanningen fortfarande in-
te kommit fram. Det finns 
fortfarande öppna frågor. 
Men sannolikt kommer de 
aldrig att få svar.

Boken är ett tidsdo-
kument över de attity-
der som rådde på sextio-
talet. Då verkar det ha vart 
accepterat att flyga un-
der påverkan av alkohol. 
Något som är otänkbart i 

Rummet 
vill berätta 
något för oss

roSettfönStret i 
Hangö kyrka 
murades igen 
efter kriget men 
öppnades upp 
vid renoveringen 
2004. FOTO: MATTI 
pIRHONEN

Arkitekten Gunnel M Helander fasci-
neras av kyrkorummet. I sitt yrke har 
hon sysslat mycket med att bland an-
nat renovera kyrkor, bönehus och för-
samlingshem.

– Det är väldigt lätt hänt att vi tän-
ker att det finns heliga rum. Men kan 
en plats vara helig? Egentligen är det 
ju vi människor som skapar den he-
liga platsen. Varje plats är egentligen 
bara en plats för ett skeende. 

Platser vi upplever som heliga är 
platser där något viktigt hänt oss, där 
vi drabbats av ett tilltal, där vi känt frid.

– För någon är det en skogsdunge, för 
någon annan är det en kyrka.

På symposiet Helighet idag – uttryck 
och tolkningshorisonter i Helsingfors för-
ra veckan höll hon en föreläsning un-
der rubriken Helighetens rum – gestalt-
ning och inbjudan.

– Jag talade om hur man gestaltat 
kyrkorum genom historien, hur guds-
tjänstrummet förändrats genom tiden 
och hur vi läser av rummet. Kyrkorum-
mets teologi kunde vi kalla det.

Bjuda in!
Hon säger att hennes uppgift som arki-
tekt är att göra kyrkorummet sådant att 
det inbjuder oss att stanna till.

– Det är så lätt att bara öppna dörren 
och rusa in. Men vi måste bli medvet-
na, uppmärksamma på det vi ser. Hur 
ska någon kunna tala till oss om vi in-
te lyssnar?

Så nej, ett rum kan inte vara heligt i 
sig, säger Gunnel M Helander.

– Men människor som kommer in i 
ett kyrkorum kan göra sig medvetna 

ARKITEKTUR. Kan ett rum vara heligt och vad är det som 
gör det heligt i så fall? Platser som gör att vi människor 
öppnar upp för tilltal, uppfattar vi också som heliga, säger 
arkitekten Gunnel M Helander.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON

om att det är ett rum skapat för till-
bedjan, bön, lovsång, omsorg och ge-
menskap människor emellan.

Om vi öppnar oss så kan vi upple-
va ett tilltal och då kan Gud förvand-
la oss inifrån.

– Det är en källa, en livscirkel.

Vandring mot ljuset
Gudstjänstrummet har ofta skapats 
som en allegorisk beskrivning för det 
kristna livet.

– Varje detalj får en betydelse. Mål-
ningarna, färgerna, materialen. Det är 
lite som när Gud sa till Mose exakt hur 
tabernaklet i öknen skulle se ut. Det 
kommer igen.

– När vi går genom den långa kyr-
kan, basilikan, kan man se det som en 
livsvandring där vi går fram mot alta-
ret i öster, mot ljuset. Under vandring-
en möter vi människor i kyrkbänkar-
na, människor av olika sorter. Jag väl-
jer inte ut mina vänner och går till kyr-
kan, utan går till kyrkan och möter dem 
som hör ihop med mig.

Centralkyrkan, som är korsformad 
med altaret i mitten, har en annan sym-
bolik.

– Där är gudstjänsten samlad kring 
en mittpunkt, nattvardsbordet är det 
viktigaste. Där firar vi Herrens upp-
ståndelse och tar emot bröd och vin. 

Gunnel M Helander är inte särskilt 
förtjust i kyrkor som är enformiga, ka-
la och onyanserade.

– Enformighet väcker likgiltighet, 
och det föder besvikelse och tomhet. 

Hon vet att människor behöver nå-
got att fästa blicken på.
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dag. Men det visar också 
en märklig inställning till 
frikyrkligheten hos myn-
digheterna. Höglund fann 
en anteckning om att man 
undersökt två sektpredi-
kanter bland passagerar-
na. Han tror att hans pap-
pa, aktiv i baptistförsam-
lingen och hans resesäl-
skap, en pingstvän är de 
misstänkta.

Höglund klarar rätt bra 
av konststycket att balan-
sera mellan att vara ob-
jektiv men ändå personlig.

På det personliga pla-
net bearbetar han en del 
personliga trauman. Bo-
ken är också en berättel-
se om hur Höglund försö-
ker försonas med olyckan. 
Även om han inte vill an-
nat än hata. Men eftersom 
han tror på en kärleksfull 
ock förlåtande Gud är han 
beredd att försöka förlåta 
dem som direkt eller indi-
rekt orsakade faderns död.

 ¶ jOHAN SANDBERg

Besk antisjälvhjälp
BOK

Stå fast 
–Vägra vår tids  
utvecklingstvång

Författare: Svend Brink-
mann.
Förlag: Norsteds (2015)

Dansken Svend Brinkmann 
är professor i allmän psy-
kologi. Stå fast är en popu-
lärvetenskaplig kulturana-
lys av det mera halsbrytan-
de slaget.

I boken tar Brinkmann 
avstånd från det han kall-
lar leva-här-och-nu-tän-
kandet och från den mas-
siva självfixering han anser 
att vår kultur odlar. Han ser 
en människa som gör allt 
för att vara flytande, flex-
ibel, föränderlig – medan 
hon ängsligt trevar i ett allt 
tommare inre där tvång-
et att leva snabbt och för-
änderligt sopat ut de sista 
resterna av sinnesro. 

Fel väg! menar förfat-
taren. I stället lyfter han 
fram begrepp som moralis-
ka värden, plikt och förnuft. 
Gammaldags och konser-
vativt!? Ja, säkert, medger 
Brinkmann med det stoiska 
lugn han förespråkar. Beskt 
vidhåller han ändå att det 
är genom att rikta blickarna 
och handlingarna utåt och 
inte inåt mot den bedrägli-
ga ”magkänslan” som våra 
liv får en mening som ock-
så gör kollektivet gott. Prö-
va i stället på att göra go-
da handlingar för andra, rå-
der han.

Den som vill spegla de 
etiska resonemangen mot 
en kristen värdegrund hittar 
många intressanta kopp-
lingar. När Brinkmann skri-
ver om tvivlets sjunkan-
de aktier som ett etiskt in-
strument i beslutsfattan-
de, kunde det lika väl vara 
kyrkan han talar om : ”Tviv-
lets problem i den accelere-
rande kulturen är att tviv-
let är långsamt och tillba-
kablickande. Det leder inte 
till snabba beslut basera-
de på magkänslor och po-
sitivitet.” 

Kyrkan nämns explicit 
när han tecknar den ideo-
logi som han anser prägla 
det danska samhället. Kris-
tendomen har enligt honom 
ersatts av självets religion, 
där coacherna är det nya 
prästerskapet, självet den 
nya gudomen och trosbe-
kännelsen ett framgångste-
ologiskt eko som deklarerar 

att allt du vill är möjligt bara 
du tror det tillräckligt pas-
sionerat och mycket. 

Ta huvudingredienserna 
”själv”, ”konsumera mera” 
och ”bråttom”och skaka 
om, så har du den giftcock-
tail Brinkmann målar upp i 
ett nötskal.

Stå fast är underhållan-
de läsning med en efter-
smak som har sting. Det 
är roande att ta till sig de 
medvetet skruvade formu-
leringarna och tillspetsa-
de råd som Brinkmann pre-
senterar i samma stil som 
den självhjälpslitteratur 
han skoningslöst kritise-
rar. Vad sägs om goda råd 
som ”Tänk på det negati-
va i ditt liv”, ”Spola själv-
hjälpslitteraturen och läs en 
roman i stället” eller ”Spar-
ka din coach”? Men un-
dertexten har en allvarliga-
re ton, som handlar om att 
hitta en motbild till ett tän-
kande och en kultur som 
hetsar oss till att göra oss 
av med det som är grund-
läggande för vår lycka. När 
bytte vi till exempel ut vårt 
språkbruk och började tän-
ka i termer av ”nätverk” i 
stället för ”vänner”? Bör-
ja med att sanera språket, 
menar Brinkmann. 

Seneca är flitigt citerad i 
boken. I den antika stoicis-
men ser författaren ett för-
hållningssätt som kan vara 
nyttigt för samtidens pro-
blem. I stället för att ideali-
sera och kapitalisera käns-
lor – som förs fram som 
autenticitet –  borde vi öva 
självbehärskning. Den som 
saknar förmågan att läg-
ga band på sin ilska är som 
barnet som skriker över 
uteblivet godis. Självets re-
ligion fostrar inte mogna 
vuxna utan barnvuxna he-
donister. Kontentan hos 
Brinkmann är att ”självet” 
är en undflyende storhet. 
All möda att tillfredsstäl-
la det kan resultera i förlus-
ten av förmågan att bli till 
i relationer och interaktion 
med andra människor.

 ¶ MAY WIKSTRÖM

”Enformighet väcker 
likgiltighet, och det  
föder besvikelse och 
tomhet. ”
Gunnel M Helander om kyrko-
arkitektur.

– Därför har vi så mycket sym-
boler i kyrkan. De väcker oss, på-
minner oss om att Gud är god och 
älskar oss.

Mysteriet måste finnas där
Till ett av de största projekten hen-
nes arkitektbyrå tagit sig an hör 
renoveringen av Hangö kyrka, där 
hela korpartiet gjordes om, inred-
ningen byttes ut och nya fönster 
öppnades i kyrkan. 

– Det fanns ursprungligen hö-
ga gotiska fönster i kyrkan, men 
många av dem förstördes under 

kriget. Efter kriget murades he-
la den gamla fondväggen, och det 

fönster som fanns där, igen.
Helander lokaliserade det gamla 

fönstret och gjorde ett nytt. Tack vare 
bevarade bitar av träverket som inra-
mat de gamla fönstren kunde hon gö-
ra ett nytt fönster som påminde precis 
om det gamla.

Hon har också varit inblandad i re-
noveringsprojekt i Finströms kyrka och 
Geta kyrka. Dessutom har hon plane-
rat Jomala församlingshem, interiör-
en i  Mariehamns Missionskyrka och  
Sibbo pingstkyrka.

– När jag ritar och planerar utrym-
men så ber jag om ledning och hjälp. 
Det är mycket viktigt att vara lyhörd. 
Min viktigaste uppgift är att förmed-
la det rummet vill berätta för oss, att 
rummet ska ha en tydlighet som går 
att uppfatta.

I någon mån går det att göra det, men 
det sker inte per automatik.

– Mysteriet måste också finnas där. 
Och det enda sättet att få tillgång till det 
är att bli tyst, att stilla sig och öppna sig 
för det. Då kommer Gud och fyller oss.

INFO

• Symposiet Helighet idag – uttryck 
och tolkningshorisonter hölls i Hel-
singfors förra veckan. 

det Störtade planet i Kvevlax. Bild ur boken.

SKOGSMASKINSTJÄNSTER • GRÄVNING 
TRANSPORTER • LYFTNING MED KRAN

JONNY BLOMKVIST  • )0400 563 068
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KRYSSET MARS

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 12 april 
2016 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
Helsingfors. Märk kuvertet ”Marskrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med 
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. 
Lycka till!

SKICKA IN!

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-M
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna belönades följande 
med ett bokpris som kommer på posten.  
Vi gratulerar: Mariella Nisula, Karleby, Chris-
tine Nyfelt, Bosund och Carita Eriksson, Åbo.

FEBRUARIKRYSSETS LÖSNING

VINN BÖCKER!
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
FRE 18.3 KL 19: MISSIONSAUK-
TION PÅ TALLÅSA, Gäddrag, Djup-
sjöbacka, Lindström, Helenelund
SÖ 20.3 KL. 10: GUDSTJÄNST 
I EMSALÖ KAPELL, årsmöte, 
Smeds, Helenelund
Kl. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, 
prästvigning, Björn Vikström, 
Ulrik Sandell, Wilén, Tollander, 
sånggrupp från Grankulla svenska 
församling dir. Heli Peitsalo, Anna 
Henning-Lindbloms gudstjänst-
grupp, barnansvarig Jenni Antila. 
Kyrkkaffe
KL. 18: KVÄLLSMÄSSA I LILLA 
KYRKAN, Djupsjöbacka, Evening 
Mess, testund
KL. 19: KONSERT I DOMKYRKAN, 
Jean Gilles Requiem, Borgå Ora-
toriekör och OMA Orchestra, dir. 
Eric-Olof Söderström, solister 
Tuuli Lindeberg, Minna Wesslund, 
Martti Anttila, Robert Näse. Pro-
gramblad á 10 € till förmån för Via 
Crucis.
MÅ 21.3 KL. 18: DE DÖVAS PÅSK-
MÄSSA i kapellet på Lundagatan 
5, Lindberg
MÅ 21.03 KL. 18: ANDAKT i 
domkyrkan, Stråhlman, Camilla 
Wiksten-Rönnbacka
TI 22.03 KL. 18: ANDAKT i dom-
kyrkan, Stråhlman, Camilla 
Wiksten-Rönnbacka 
ON 23.03 KL. 18: ANDAKT i dom-
kyrkan, Eisentraut-Söderström, 
Tollander
TO 24.3 KL. 18: MÄSSA I DOM-
KYRKAN, Smeds, Lindgård, Wilén, 
Stråhlman, Tollander, Helenelund, 
Eriksson, Gaudeamuskören. Bru-
tet nattvardsbord. 
FRE 25.3 KL. 20: VIA CRUCIS 
Start från Näsebacken – sista 
måltiden och Getsemane, Råd-
hustorget – domen, Kyrkbacken 
- korsfästelsen. Beräknad speltid 
1,5 h.

 ¶ LAPPTRÄSK
sö 20.3: Palmsöndagen, kl. 10 
Familjemässa i kyrkan, Stina 
Lindgård, Katarina Nyholm, Mia 
Aitokari, Barnklangen. Kyrkkaffe 
och missionens lotteri i försam-
lingshemmet
on 23.3 kl. 11.30: Skolgudstjänst 
med Kapellby skola i kyrkan, Stina 
Lindgård, Mia Aitokari. Välkomna 
med!
on 23.3 kl. 18: Psalmsångskväll 
med passionsandakt i kyrkan, 
Stina Lindgård, Mia Aitokari

 ¶ LILJENDAL
lö 19.3 kl. 17-20: Cellis i Maria-
gården
sö 20.3: Palmsöndagen, famil-
jemässa i kyrkan kl. 12, Stina 
Lindgård, Katarina Nyholm, Mia 
Aitokari, konfirmander
sö 20.3 kl. 14: Högmässa i Andre-
askapellet, Pernå församling
ti 22.3 kl. 18: Psalmsångskväll 
med passionsandakt i kyrkan, 
Stina Lindgård, Mia Aitokari

on 23.3 kl. 14: Andakt med natt-
vard i Rosenkulla, Stina Lindgård, 
Susann Stenberg, Mia Aitokari
På kommande: Sö 3.4 kl. 12 Hå-
kan Djupsjöbackas avskedsfest, 
högmässa i Liljendal kyrka. Efter 
högmässan fest i Mariagården.

 ¶ LOVISA
Gudstjänst med små och stora: 
sö 20.3 kl 10 i kyrkan, Blom, 
Jokinen. Efteråt sommar- och 
vinterskriftskolans lektion i för-
samlingsgården
Bisagruppen: må 21.3 kl 14:30 i 
Vesperhemmet, Matt 4-5
Aktläsning: må 21.3, ti 22.3 och 
on 23.3 kl 18 i kyrkan
Pensionärsföreningen: ti 22.3 kl 13 
i församlingsgården

 ¶ PERNÅ
Café Mikael: fr 18.3 kl. 10-11.30 
i Mikaelsstugan, Jeannette 
Sjögård-Andersson, Elin Lindroos, 
Maria Virtanen.
Palmsöndagens familjemässa: 
sö 20.3 kl. 10.00 i kyrkan, Robert 
Lemberg, Minna Silfvergrén, Mar-
cus Kalliokoski.
Mässa: sö 20.3 kl. 14.00 i Andre-
askapellet, Minna Silfvergrén, 
Marcus Kalliokoski.
Gemensamt Ansvar välgören-
hetskonsert: sö 20.3 kl. 18.00 i 
kyrkan. Medv. bl.a. Mia Aitokari, 
Marcus Kalliokoski, Elina Mie-
skolainen, Kai Nieminen, Sofia 
Stenstrand och Tero Taipale.  Arr. 
Diakoniarbetsgruppen i Pernå för-
samling, programblad 10 €.
Svenskspråkig skolgudstjänst: ti 
22.3 kl. 10.00 i kyrkan, Minna Silf-
vergrén, Marcus Kalliokoski.
Stilla veckans texter och Piaz-
zollas musik: on 23.3 kl. 18.00 i 
kyrkan, tillfället är tvåspråkigt, 
Robert Lemberg.

 ¶ SIBBO
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 Palmsön-
dagens mässa, Katja Korpi, Lauri 
Palin. Gospelkören övar kl 13.30.
Må i stilla veckan kl 18: Passions-
andakt, Ann-Lis Biström, Milja 
Westerlund, Patrik Frisk, Palin. 
Sång Johan Wingren.
Ti i stilla veckan kl 19: Matteus-
passionen. Hanna Rantala, Melis 
Jaatinen, Jere Martikainen, Niklas 
Spångberg, Johan Tilli, Hannu 
Jurmu, Lojo stadsorkester, pas-
sionskören i Tapiolan seurakunta, 
Liisa Malkamäki och Eric-Olof 
Söderström. Biljetter: 20 €/15 
€, förköp netticket.fi, vid dörren 
efter kl 18. Arr. Musikinstitutet i 
Sibbo, Kulturtjänsterna i Sibbo, 
församlingarna.
On i stilla veckan: kl 18 Pas-
sionsandakt. Camilla Ekholm, 
Frisk, Sven-Gustav Åström, Palin, 
Kjell Lönnqvist. Sång Christer 
Romberg.
N PAIPIS BYKYRKA: Sö kl 10 
Palmsöndagens mässa Korpi, 
Palin.

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 STIG-OLOF FERNSTRÖM

Vi vill också 
se Jesus!
Stora SKaror hade samlats i Jerusalem inför 
påsken, en av årets tre stora högtider. Med 
i skaran fanns några ”greker” som troligen 
var icke-judar intresserade av judendomen. 
De hade följt med på festskarornas vandring 
mot huvudstaden och templet trots att de 
inte kunde delta i alla religiösa ceremonier. 

Ryktet om Jesus surrade i staden. Några da-
gar tidigare hade Jesus väckt upp Lasarus från 
de döda. De religiösa ledarna gillade inte vad 
Jesus gjorde och allra minst den popularitet 
som Jesu verksamhet förde med sig. Han un-
dergrävde översteprästens och stora rådets 
auktoritet. Beslutet var fattat, Jesus måste dö. 
Men ett problem kvarstod: beviset på Jesus 
”olagliga handling” fanns kvar, därför mås-
te också Lasarus bort. Det står att många ju-
dar för hans skull började överge sina leda-
re (Joh 12:11). Undret kunde inte förnekas.

Om grekerna hade sökt sig till Jerusa-
lem endast för att delta i festligheterna – så 
mycket som det var möjligt för hedningar 
– kan man bara gissa sig till. Nu ville de ta 
reda på vad som var sant i ryktesfloran. De 
mötte någon av Jesu lärjungar och sade: ”Vi 
vill se Jesus!” Deras önskan ledde till att de 

också fick möta Honom.
Varför hälsade Jesus dem med uttalan-

det att Mänskosonen nu skulle bli förhärli-
gad? Tänkte han på att också hedningarna 
nu skulle få bli hans efterföljare? Lite senare 
använder sig Jesus igen av samma uttryck. 
Det var vid den sista måltiden när lärjungen 
Judas hade gått ut från festmåltiden för att 
sälja sin vän för 30 silverslantar. I det ögon-
blicket sade Jesus: ”Nu är Människosonen 
förhärligad – och Gud i honom” (Joh 13:31).
Vad kunde det väl vara för härligt i den fruk-
tansvärda död som Jesus nu gick in i? Jo, nu 
skulle han ta ansvaret på sig för hela mänsk-
lighetens synd. Med detta enda offer skulle 
han öppna vägen för oss alla till Gud. ”Vete-
kornet” skulle dö för att bära rik frukt (v.24). 
I sin stora ångest bad Sonen att Faderns namn 
skulle stråla i härlighet (12:27-28).

Inte heller vår tids religiösa institutioner 
leder vanligen till att människor blir grip-
na av Jesus. Men som Jesu lärjungar får vi 
följa honom på hans väg – vetekornets väg. 
Om vi inte gör det utan ställer jaget främst, 
förlorar vi livet – det eviga (v.25). Men ge-
nom att ha Jesus som nummer ett, kommer 
mänskor att inse vad de saknar. Då blir de-
ras begäran: Vi vill se Jesus!

Stig-Olof Fernström är pensionerad kyrko-
herde från Lukas församling i Helsingfors.

Illustrationen ovanför be-
traktelsen går att färgläg-
ga. Så här beskriver illus-
tratören arbetet med bil-
den: ”Jag gillar hur det 
hela sitter ihop, att vi på 
påsken sjunger Hosian-
na, liksom på julen. Je-
sus liv ger mig en tids-
uppfattning och kyrkoår-
et ger mitt år fästpunkter 
och festpunkter. Jag får 
både vara trygg i traditio-
nen och indirekt fira gläd-
je och kärlek med männ-
iskor över hela världen.”

STIG-OLOF ”STIGA” 
FERNSTRÖM har stu-
derat teologi, semi-
tiska språk, assyriolo-
gi och klassisk grekis-
ka. Han var missionär i 
Senegal åren 1974–1986 
och 2000–2001. Han har 
också jobbat som för-
samlingspräst och kyr-
koherde i Lukas försam-
ling i Helsingfors.

FÄRGLÄGG

VECKANS PERSON

”Jesus, låt också  
oss få se vem du är.” 
Följ Kyrkpressens böne- 
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skriven 
av Stig-Olof Fernström

79, 72, 85, 216.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Med påsken runt hörnet
Palmsöndagens festliga högmässa med palmkvistar i 
händerna på högtidligt tågande barn styr oss in på den 
sista veckan av fastan och leder oss mot påsken.

I söndagens evangelietext läser vi om hur Jesus ri-
der in i jerusalem och möter folkmassans jubel. Snart 
kommer jublet att bytas ut mot hätska tongångar och 
korsfästelsen drar närmare. Jesus rider inte in i Jeru-
salem i triumf, utan med vetskap om att han har ett 
svårt uppdrag framför sig.

OM HELGEN

...följ med ...
Sommarläger

Bibelstudier:
Vuxna: Carl-Erik Sahlberg (ons-fre),
Britta Hermansson (lö-sö)
Ungdomar: Anna-Carin Abrahamsson
Barnmöten: Per-Richard ”Pricken” Levälahti m.fl.
Toppenfina kurser med bl.a. Syster Veronica OP, 
C-E Sahlberg, B Hermansson, Svante Lundgren, Boris Salo, 
Sofie Björkgren-Näse & Petter Näse m.fl. Många barn- och ungdomskurser.   

i Pieksämäki 
26–31.7.2016

w w w . k y r k a n s u n g d o m . n u

”Nästa dag, när de 
många som hade 
kommit till högti-
den fick höra att 
Jesus var på väg till 
Jerusalem, tog de 
palmkvistar och 
gick ut för att mö-
ta honom.”
Läs mera i Joh. 12:12–24

”Sätt det goda i 
omlopp!”

Lopptorg och lunch-
café till förmån för 
Gemensamt ansvar 
lördag kl. 9-14 i Kyrk-
slätts församlingshem.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
18–23.3

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 50:4–10 
eller Sak. 9:9–10

ANDRA LÄSNINGEN
Fil. 2:5–11

EVANGELIUM
Joh. 12:12–24

Palmsöndagen. Temat är 
”Ärans konung på för-
nedringens väg”.

HELGENS TEXTER

ILLuSTRATION: SOFIE BjÖRKgREN-NÄSE
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HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes 
hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/johannes
Fr 18.3
kl. 10–11.30: Gemensam kom-
birytmik för 0-3 åringar i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i 
Högbergsgården, Högbergsgatan 
10 E. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 20.3
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Lindström, Hätönen. Kyrk-
kaffe.
kl. 12: Mässa med små och stora. 
Terho, Repo-Rostedt, Hätönen, 
Henricson. Kyrkkaffe.
Må 21.3
kl. 19: Passionsandakt i S:t Jacobs 
kyrka. Repo-Rostedt, Henricson, 
Alisa Muraja, flöjt.
Ti 22.3
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Santeri Siimes.
kl. 18: Korsvägen i Johanneskyr-
kan. Lindström, Enlund.
kl. 19: Passionsandakt i S:t Jacobs 
kyrka. Repo-Rostedt, Henricson, 
S:t Jacobskören.
On 23.3
kl. 8.15: Skolgudstjänst i S:t 
Jacobs kyrka med Drumsö låg-
stadium.
kl. 12: Skolgudstjänst i Tempel-
platsens kyrka med Minervasko-
lan, Toppan, Kronohagens lågsta-
dium och Skolan för synskadade.
kl. 18: Tenebrae i Johanneskyrkans 
krypta. Busck-Nielsen, Hätönen.                                                                                        
kl. 19: Passionsandakt i S:t Jacobs 
kyrka. Repo-Rosedt, Henricson, 
Alisa Muraja, flöjt.
To 24.3
kl. 15: Skärtorsdagsmässa i Folk-
hälsans Seniorhus. Lindström, 
Hätönen, Passionärerna.
kl. 18: Skärtorsdagsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Almqvist, 
Böckerman.
kl. 19: Skärtorsdagsmässa i S:t 
Jacobs kyrka. Repo-Rostedt, 
Henricson.
Middagsbön: i Johanneskyrkan 
vardagar kl. 12.
Välkommen med på församling-
ens sommarläger för äldre: på 
Labbnäs (Kimitoön) 13–17.6.2016. 
Pris 200€, inkluderar helpension 
och resor. Anmälningar och när-
mare information fås av Barbro 
Ollberg tfn 050 3800 656 eller 
på e-post: barbro.ollberg@evl.fi. 
Anmälning senast 8.4.2016.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN  Åbohusvä-
gen 3
Fr 18.3 kl. 19: samling för män (2 
vån). Desmond&Mpho Tutu: För-
låtelse: Thomas Franck. Diskus-
sionskväll.
Lö 19.3 kl. 10-11.45: Matteus.
SALT. Dagens tema: Jesus helar 
och förlåter, själavårdens nyckel, 
Gunilla Riska. Matteus.SALT är ett 
forum för dig som längtar efter 
mera och djupare insikt i den 
kristna tron. Vi vill erbjuda ett lät-
tillgängligt och fritt tillfälle med 
utrymme för frågor och diskus-
sion. Matteus.SALT är inte bara 
prat, utan även mat. Varje tillfälle 
börjar med en utsökt brunch. 
Brunch 5 €. Välkommen.
Sö 20.3 kl. 12: mässa med små 
och stora, Helena Rönnberg, Mat-
teus barnkör, Daniela och Staffan 
Strömsholm, Mimi Sundroos. 
Kyrkkaffe och saft.

Sö 20.3 kl. 17: Matteus försam-
lings diakoniförening r.f.s årsmöte 
(2 vån).
Ti 22.3 ingen kyrkokörsövning.
On 23.3 kl. 15.15-16.15: Roströs-
ten (1 vån), Mimi Sundroos.
On 23.3 kl. 19: En kväll med finsk 
passionsmusik, Pänkäläinen: 
Lukas-passionen. Jere Martia-
kainen tenor, Matteus kyrkokör 
och Cantus Novus, dir. Marianne 
Sundroos, Katri Vanhamäki, orgel. 
Pänkäläinen - Salonen - Kuusisto 
– Immonen. Fritt inträde med 
programblad.
To 24.3 kl. 11-12.30: Folkhälsans 
sällskapsgrupp - en mötesplats 
för seniorer i Östra centrum. Vi 
samlas, utbyter tankar och er-
farenheter och diskuterar kring 
ett tema. Gruppen leds av Karola 
Forstén.
To 24.3 kl. 12-14: stickklubben, 
Carita Riitakorpi.
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvä-
gen 13
Sö 20.3 kl. 10: högmässa, Stefan 
Forsén, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Lö 19.3
• kl. 15 Bekanta dig med de nya 
psalmerna: Malms kyrka, Kom-
munalv. 1. Ett tillfälle att bekanta 
dig med nyheterna i både den fin-
ska- och den svenska psalmboken. 
Peter Hilli, Heikki Poutanen.
Sö 20.3
• kl. 10 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli. 
Kyrkkaffe.
• kl. 13 Festhögmässa – Ulla-
Christina Sjöman 90 år: Munks-
höjdens kyrka, Raumov. 3. Björk, 
Fernström, Söderström. Vid kyrk-
kaffet firas lektor Ulla-Christina 
Sjömans 90-årsdag i församlings-
salen. Eventuella gåvor kan ges i 
kollekten eller vid festen till förmån 
för Senegals lutherska kyrkas ar-
bete. Obs! Inga blommor eller per-
sonliga gåvor. Anmäl dig till kansliet 
petrus.fors@evl.fi/09-2340 7100.
• kl. 16.30 Puls-gudstjänst: i Södra 
Haga kyrka, Vesperv. 12. Barnkyrka.
Må 21.3
• kl. 19 Passionsandakt: Åggelby 
gamla kyrka, Brofogdev. 12. Sandell.
• Kl. 20 Aktläsning: Munkshöjdens 
kyrka, Raumov. 3.
Ti 22.3
• kl 19 Passionsandakt: Åggelby 
gamla kyrka, Brofogdev. 12. Sandell.
• kl 20 Aktläsning: Munkshöjdens 
kyrka, Raumov. 3.
On 23.3
• kl. 14.30 Petrus barnkör: Haga 
prästgårdsväg 2. Alla barn från 5 år 
uppåt varmt välkomna! Liisa Ahl-
berg.
• kl 19 Passionsandakt: Åggelby 
gamla kyrka, Brofogdev. 12. Sandell.
• kl 20 Aktläsning: Munkshöjdens 
kyrka, Raumov. 3.
Övrigt
• Sommarens barnläger: Nu kan 
man anmäla sig till församlingens 
dagläger för barn 6–11 år. Lägret 
ordnas 6–10 juni på Vespervägen 12 
A. Program varje dag kl. 9–16. Avgift 
50 €, syskon 35 €. Mer info och 
anmälan på www.petrusforsamling.
net/barnlager

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Kyrkomusikfestivalen Klang i 
kyrkan: firar 20 års jubileum 11-
20.3.2016. Festkonserten fredag 
18.3 kl.19 i Domkyrkan. Eero Hä-
meenniemis Lux et Tenebrae ur-
uppförs. Hela programmet hittar 
Du på nätet: www.kirkkosoikoon.
fi Välkommen!

Fira dina tio år på Borgbacken: 
Alla församlingsmedlemmar som 
är födda år 2006 är välkomna 
att fira tioårsdagen med famil-
jen på Borgbacken 21.5 kl.9-13. 
Anmälningstiden har börjat och 
aslutas 15,4. Mer information från 
din egen församling och www.
mestat.fi vilka också tar emot 
anmälningar.
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! Du kan 
dessutom skriva ett handskrivet 
brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 
00131 Helsingfors, som behandlas 
anonymt och konfidentiellt. Kyr-
kans chatt dejourerar måndag till 
torsdag kl.18-20.
Ignatiansk vardagsretreat -  vå-
ren 2016:Ta ett steg åt sidan, ge 
dig möjlighet till avskildhet och 
stillhet mitt i vardagen genom att 
delta i en ignatianskt inspirerad 
retreat som börjartorsdagen d 
14.4. och pågår torsdagar d 21.4, 
12.5, 19.5, 26.5, kl. 17-19 i kapellet 
på Församlingarnas hus, Tredje 
linjen 22, 4 vån.Under sam-
lingarna delar man med sig av 
reflektioner som dykt upp under 
veckans bibel- och bönemedi-
tationer hemma. För varje vecka 
ges bibeltexter och böner med 
medföljande frågor som stöd för 
de andliga övningarna och som 
fungerar som spegel i vardags-
livet. Ledare, Kristina Jansson-
Saarela, tfn 09 2340 2540, e post: 
kristina.jansson-saarela@evl.fi 
som svarar på frågor o tar emot 
anmälningar
Livsåskådningsgruppen: som 
leds av Kristina Jansson-Saarela 
och Ulla Gripenberg samlas nästa 
gång tisdag 22.3 kl.13-15. Tema: 
Jesus, Maria och Josef – viktiga 
mänskor jag har eller har haft?
Rekreationsdagar för närståen-
devårdare: 25-28.4.2016 (månd-
torsd) på Kaisankoti badhotell i 
Esbo i samarbete med Folkhäl-
san. Anmälningar till diakonissan 
Kristina Jansson-Saarela tfn. 
09-23402540 eller per e-post 
kristina.jansson-saarelavl.fi eller 
Jonna Skand Folkhälsan tfn. 046-
8105037.
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och 
veckoslut samt helgdagar 10–18. 
Mer info www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 20.3. um 11 Uhr: Gottesdienst 
zum Palmsonntag (Panzig)
Mo 21.3. um 18 Uhr: Passionsan-
dacht in der Kirche (Panzig)
Di 22.3. um 18 Uhr: Musikalische 
Passionsandacht (Panzig)
Mi 23.3. um 18 Uhr: Passionsan-
dacht (Panzig)

 ¶ OLAUS PETRI
Lö 19.3: kl. 18 Helgsmålsbön – 
Musikandakt. Heli Kantola, orgel.
Palmsöndagen 20.3: kl. 11 Hög-
mässa. Ola Byfält, Marcel Punt. 
Schola Olaus Petri medverkar, dir. 
Valter Maasalo.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor sö 20.3. Palmsön-
dagen: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Rönn-
berg, Kronlund. Kyrkkaffe i Sock-
enstugan. 
Hagalunds kyrka kl. 12. Jäntti, 
Malmgren, kören Kråksången. 
Kyrkkaffe. 
Sökö kapell kl. 15 gudstjänst med 
små och stora. Ahlbeck, Malm-
gren, barnkören. Kyrkkaffe.
Earth Hour-konsert: Esbo dom-
kyrka lö 19.3 kl. 20.20-21.30. 
Stilla, meditativ musik i stea-
rinljusens sken – från Hildegard 
von Bingen till Arvo Pärt med Pia 
Bengts, Nina Kronlund, Eeva-Liisa 
Malmgren och Håkan Wikman 
samt Pieta Mattila, cello. Fritt 
inträde & program. Kollekt för 
Gemensamt Ansvar.
Stilla veckan:
Taizéandakt: Köklax kapell må 
21.3 kl. 19. Ertman, Kronlund. 
Kvällste.
Andakt med helig dans: Olars 
kyrka, svenska sidan, ti 22.3 kl. 
18. Jäntti, Kronlund.
Stilla veckans andakt: Carlberg, 
Ungdomsv. 10, Gammelgård, on 
23.3 kl. 18. von Martens, Malm-
gren. Servering.
Skärtorsdagsmässor 24.3: Kara-
backa kapell kl. 17, Jäntti, Bengts. 
Esbo domkyrka kl. 18, Laukka-
nen, Kronlund. Hagalunds kyrka 
kl. 18, Rönnberg, Malmgren.
Gemensamt ansvar-middag: 
Bemböle kaffestuga to 14.4. 
Ät gott samtidigt som du gör 
gott! GA 2016 samlar in medel 
för att motverka utslagning av 
unga i Finland och i Uganda. 
Meny: grönsallad, svampsallad, 
tomat-mozzarellasallad, dillgur-
kor, apelsin-rosmarin-gravlax, 
rökt sik. Ugnslax, kokt potatis, 
honungsrotsaker, auraost-
rödbetsfrestelse. Ostkaka, kaffe/
te. Musikprogram med Jacintha 
Damström. GA-information.Pris: 
35 €/person. De 50 först anmälda 

ryms med. Intäkterna går oav-
kortade till GA. Anmäl dig senast 
1.4 till Ann-Christin Lintula, 050  
432 7526 el. ann-christin.lintula@
evl.fi.
Kretsar för seniorer & daglediga 
kl. 13-15: Köklax kapell ti 22.3, 
Södrik kapell on 23.3, Köklax ka-
pell ti 29.3, Kalajärvi kapell to 31.3. 
Sommarläger för skolbarn: 
Dagsläger för 7-10-åringar: i 
Mattby kapell 6.6 – 10.6 och 13 – 
17.6  kl. 8.30 – 16.30.  
Max. 25 barn. Pris: 1 vecka 70 €, 2 
veckor 125 €. Syskonrabatt 25 %. 
I priset ingår lunch, mellanmål, 
program och material. Mer info: 
Helena Aitti-Lindberg, 040 763 
6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi
Dagsläger för 7-10 åringar: 
20.6–23.6 i Mattby kapell och 
på Mataskär. (20 – 21.6 i Mattby 
kapell kl. 8.30–16.30, 22–23.6 på 
Mataskär kl. 8–16.30). Pris 60 €. 
I priset ingår frukost, lunch, mel-
lanmål, program och material.
Övernattningsläger för 
7-12-åringar: på Mataskär 21 – 
23.6. Max. 20 barn. Pris: 45 €. 
Syskonrabatt 25 %. Mer info: 
Camilla Dannholm, 040 709 9446, 
camilla.dannholm@evl.fi
Hilavitkutin 8 –11.8:Tvåspråkigt 
övernattningsläger för barn som 
börjar i årskurs 1-7 hösten 2016 
på Vällskogs lägercentrum i Esbo.
Pris: 50 €, inkluderar program, 
måltider, övernattning, resor 
och försäkring. Arrangör är för-
samlingarna i Esbo. Elektronisk 
anmälning till alla läger 10.3 – 31.3 
på www.esboforsamlingar.fi/
barnlager.
Mer information om påsken och 
vårens program i Esbobilagan i 
detta nummer av KP.

 ¶ GRANKULLA
To 17.3 kl. 10-11 Lovsång och bön: 
i övre brasrummet.
Lö 19.3 kl.18 MYSIS–kväll: för 
unga vuxna i Sebastos.
Sö 20.3 kl.12 Palmsöndagens 
högmässa: Carola Tonberg-Skog-
ström, Barbro Smeds, Grankulla 

kammarkör GÖR medverkar. 
Kyrkkaffe i övre salen.
Ti 22.3 kl. 9.30 Familjelyktan: 
i Sebastos, Yvonne Fransman, 
Karin Nordberg, Heli Peitsalo. För-
säljning av GA-produkter.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: 
och brödutdelning.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårds-
grupp: i Sebastos.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre 
brasrummet, Heli Peitsalo.
On 23.3 kl. 10-12 Påskbasar: ut-
anför södra S-Market. Grankulla 
svenska Kyrkosyförening säljer 
bakverk (sött och salt), handar-
beten och lotteri.
Kl. 18.30 Meditativ andakt med 
taizésånger: i kyrkan (sångövning 
kl.18 ). Arla Nykvist, Carola Ton-
berg-Skogström, Heli Peitsalo, 
Jennifer Pitkänen, flöjt.

 ¶ KYRKSLÄTT
Effa: fre kl.13.15–16 på Lyan. 18.3 
pysslar vi med tygtryck, 25.3 
påsklov, stängt.
Slöjdgrupp för vuxna: lö 19.3 
kl. 12-16 i ”Reguel Bengtströms 
smedja” på Gamla Kustvägen 86. 
Varannan lördag, udda veckor.
Lopptorg ’Sätt det goda i om-
lopp’: lö 19.3. kl. 9-14 lopptorg 
och lunchcafé på församlings-
hemmet. Intäkterna går till Ge-
mensamt ansvar.
Gemensamt Ansvar -jippo: lö 
19.3 kl. 16-19. Program inom- och 
utomhus. Café och soppa. I sam-
arbete med Scouterna, Martorna 
och finska församlingen.
Högmässa: sö 20.3 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. Kyrk-lunch med 
program i Hörnan. Kyrkoherde 
Annika Laats från Harju Risti för-
samling deltar.
Sång och bön i koret: må 21.3 kl. 
18.30 i Kyrkslätts kyrka.
Påskandakt för stora och små: ti 
22.3 kl. 9.30 i Kyrkslätts kyrka.
En stilla stund till orgelmusik: ti 
22.3 kl. 15.30 i Kyrkslätts kyrka.
Påsk pyssel för alla: on 23.3 kl. 
13-17 på Hörnan.
Påskandakt för stora och små: to 

Radioandakter i Stilla veckan
Under aftonandakterna i Stilla veckan, eller Sto-
ra veckan som de ortodoxa kallar den, kommer biskop 
emeritus Gustav Björkstrand att låta radiolyssnarna 
möta de olika gestalterna i passionshistorien, Petrus, 
Judas, Pilatus, Herodes, Barabbas och naturligtvis cen-
tralgestalten Jesus själv. Radio Vega 21.3-25.3 kl. 19.15.

I Andrum funderar Fred Wilén över de känslor och 
tankar som dagarna i Stilla veckan, ”mulimåndag”, 
dymmelonsdag och så vidare skapar hos oss. 21.3 – 
24.3 kl. 6.54 och 9.10.

ANDAKT RADIO

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 18.3 Lennart Koskinen, Visby (re-
pris från 9.4.2002) Lö 19.3 8.53 Fa-
miljeandakt. Lars Collmar läser ur sin 
bok Helga Hund i Egypten (repris från 
21.1.2006) Må 21.3 Fred Wilén, Hel-
singfors Ti 22.3 Fred Wilén, Helsing-
fors Ons 23.3 Fred Wilén, Helsingfors 
To 24.3 Fred Wilén, Helsingfors.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 18.3 Psaltarens poesi. Upplä-
sare: Hedvig Långbacka (repris från 
15.10.2003) Lö 19.3 17.58 Ett ord in-
för helgen, Esse kyrka. Sö 20.3 Gun-
nar Weckström, Karis Må 21.3 Gus-
tav Björkstrand, Åbo Ti 22.3 Gus-
tav Björkstrand, Åbo Ons 23.3 Gus-
tav Björkstrand, Åbo To 24.3 Gustav 
Björkstrand, Åbo.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 20.3 Familjegudstjänst med Esse 
församling. Predikant och liturg: Kaj 
Granlund. Organist: Bill Ravall. Sång: 
barnkören och söndagsskolorna. 
Textläsare: Christel Gunell.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

jag Ser fram emot att delta i kyrkkaf-
fet i Pelargången. Det är utrymmet un-
der orgelläktaren som har inretts till en 
plats där vi kan umgås och dricka kaffe 
efter gudstjänsten.

Jag deltar regelbundet i gudstjänsten, 
den är det centrala i församlingen. Där-
för är jag glad att Pedersöre församling 
alltjämt är tillräckligt stor för att kunna ha 
tillräckligt många kompetenta anställda 
så att vi kan ha en levande gudstjänst.

På ”Inprickat” delar församlingsmedlemmar med sig av något 
församlingsprogram de har prickat in i kalendern. 

”Gudstjänsten är det  
centrala i församlingen.”

IN
PRICKAT

Sten Westerholm, Pedersöre församling
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24.3 kl. 9.30 i Masaby kyrka.
Skärtorsdag: to 24.3 kl. 18 kvälls-
mässa i Kyrkslätts kyrka, solist 
Georgij ”Ykä” Babitzin.
Långfredag: fr 25.3 kl. 12 guds-
tjänst i Kyrkslätts kyrka.
Påskdagen: sö 27.3 kl. 18 hög-
mässa i Kyrkslätts kyrka.
Peregrinatio konsert: sö 27.3 kl. 
18 Markku Luolajan-Mikkola på 
barocksello i Kyrkslätts kyrka.
Kyrkoherdeämbetets tel. (09) 
8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. Mera 
info på www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 20.3: Palmsöndagens andakt 
med pianomusik kl 16 i Viinikka 
kyrka, Hanna-Maarit Kohtamäki, 
Kim Rantala, Paula Sirén
Ti 22.3: Mammor, pappor o barn 
kl 10 SvG
Ti 22.3: Tisdagsklubben kl 13.30-
15.30 SvG

 ¶ VANDA
Påskutställningen: i S:t Martins 
kapell ännu öppen fram till 25.3. 
Kom och gör din egen vandring, 
lämplig för hela familjen. För mera 
info se www.vandasvenskafor-
samling.fi.
Påskpyssel: lö. 19.3 kl. 10–13 i Ba-
garstugan, Kurirv. 1. Församlingen 
står för material och servering. 
Församlingens barnledare och 
hjälpledare finns på plats och 
hjälper till där det behövs.
Högmässa: sö. 20.3 kl. 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. K. Anders-
son, A. Ekberg. Ta påskliljor med 
till högmässan. De välsignas och 
delas ut av frivilliga som besöker 
församlingsbor i vårdhem och på 
anstalter. Du kan också själv föra 
blommorna till någon ensam du 
känner.
Mässa i Taizéanda: sö. 20.3 kl. 12 
i S:t Martins kapell. K. Andersson, 
A. Ekberg.
Familjecafé: må. 21.3 kl. 9.30–12 i 
Martinristi, Bredängsv. 2.
Familjecafé: tis. 22.3 kl. 9:15–12 i 
Bagarstugan. Kontaktperson: Elina 
Kuosa tel. 050 545 5031.
ViAnda-kören: övar ons. 23.3 kl. 
12–14 på Helsinggård, Konungs-
vägen 2.
Familjecafé: ons. 23.3 kl. 13–15 i 
klubbutrymmet i Brännmalmen, 
Kornv. 10.
Ungdomskväll: ons. 23.3 kl. 18 i 
Bagarstugan. 

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Högmässor/gudstjänster sö 20.3: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, M. Cleve, N. 
Burgmann. 
Kl. 10 Bromarvs kyrka GDT, A-S. 
Storbacka S. Lindroos. 
Kl. 12 Snappertuna kyrka, M. 
Cleve, N. Burgmann. 
Kl. 18 Tenala kyrka KVM, A-S. 
Storbacka, S. Lindroos.
Andakter i stilla veckan: må 21.3 
kl. 18.30 i Tenala kyrka, M. Cleve, 
S. Lindroos och ti 22.3 kl. 18.30 
i Tenala kyrka, S. Söderlund, S. 
Lindroos. Skjuts vid behov från 
Ekenäs FH må och ti kl. 18, anmäl 
till pastorskansliet: 019-2411060 
senast fr 18.3 kl. 13.
Barnens påskkyrkor: ti 22.3 kl. 
9.15 samt kl. 10 i Ekenäs kyrka, T. 
Wilman, S. Lindroos, H. Hollmérus 
och on 23.3 kl. 10 i Tenala kyrka. 
T. Wilman, S. Lindroos, H. Holl-
mérus, T. Blomfelt.
Ungdomsgudstjänst: on 23.3 kl. 
18.30 i Tenala kyrka, S. Söderlund, 
T. Blomfelt.
Påskvandring för alla: on 23.3 kl. 
19 i Ekenäs kyrka, T. Wilman, K. 
Wikström, M. Andersson.
Info: www.ekenasnejdensfor-
samling.fi

 ¶ INGÅ
Israeliska danser: fre 18.3 kl 18 i 
församlingshemmets källarvåning. 
Unnérus.
MummonMia: lö 19.3 kl 15 i Präst-
gården. Björklund-Sjöholm.
Konfirmationsmässa: sö (Palm-
söndagen) 20.3. kl 15 i Ingå kyrka. 
Hellsten, Sjöblom, Björklund-
Sjöholm.
Bibelgruppen: må 21.3 kl 18.30 i 
Prästgården. Hellsten.
Pappa-cafe: ti 22.3 kl 17 i Präst-
gården. Hellsten.

Emma-cafe: ti 22.3 kl 17 i ung-
domshuset. Björklund-Sjöholm.
Församlingsträff: ons 23.3 kl 14 i 
Prästgården. Lindström.

 ¶ KARIS-POJO
Palmsöndagen, Sö 20.3: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo.  
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Påskvandring för allmänheten; 
Må 21.3: 
kl. 18 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
Kom med och upplev påskens 
händelser via olika stationer i S:ta 
Katarina kyrka. 
Kvällsbön i fastetiden, On 23.3: 
kl. 19 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Skärtorsdagens nattvardsguds-
tjänster, To 24.3: 
kl. 18 i S:ta Maria kyrka, Pojo. 
kl. 19 i Svartå kyrka. 
kl. 19.30 i S:ta Katarina kyrka, 
Karis.
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Ti 22.3. kl 13.30: Nattvardsguds-
tjänst i stilla veckan i svenska 
kretsen. Virkby kyrka. Korte, 
Nurmi och Saario.
Veckoverksamheten: www.lo-
hjanseurakunta.fi/verksamhet
Vid behov av kyrktaxi eller taxi 
till svenska kretsen: kontakta 
chauffören Marko Kytölä tel 040 
546 5549 senast dagen innan. 
Taxin kostar 5,00€ tur och retur.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 20.3. kl 10: Palmsöndagens familje-
gudstjänst i kyrkan, Wikstedt, Eklund-
Pelto, Lehtonen. – kl 18: Missionsafton i 
församlingshemmet.
Må 21.3. kl 18: Passionsandakt i Agrico-
lakapellet, Heikkilä, Holmström. Efter 
andakten äggmålning i vaxteknik i för-
samlingshemmet.
Ti 22.3. kl 18: Passionsandakt i Agrico-
lakapellet, Grönqvist, Lehtonen. Efter 
andakten äggmålning i vaxteknik i för-
samlingshemmet.
On 23.3. kl 18: Passionsandakt i kyrkan, 
Wikstedt, Lehtonen. Efter andakten 
äggmålning i vaxteknik i församlings-
hemmet.
Nagu kapellförsamling:
Sö 20.3. kl 11: Palmsöndagens familje-
gudstjänst i kyrkan, Granström, Taulio. 
Efter gudstjänsten lunch till förmån för 
Gemensamt Ansvar i församlingshem-
met. 
On 23.3. kl 18: Passionsandakt i kyrkan, 
Granström, Taulio. 
Korpo kapellförsamling:
Sö 20.3. kl 11: Palmsöndagens guds-
tjänst i Korpo kyrka, Killström, Granlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 20.3. kl 11: Palmsöndagens guds-
tjänst kl 11, Vuola.

ÅBO
sö. 20.3: kl. 12 Högmässa, Domkyrkan. 
John Vikström (pred), Björkgren (lit), 
Danielsson. Sångens Vänner (dir. Sanna 
Kola) medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.
må. 21.3: kl. 18 Passionsandakt, Aurelia. 
Bäck, Forsman.
ti. 22.3: kl. 18 Passionsandakt, Aurelia. 
Bäck, Forsman.
ons. 23.3: kl. 18 Passionsandakt, Aurelia. 
Bäck, Danielsson. Duettsång.

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
Palmsöndagen 20.3: 
Familjegudstjänst kl 12 
Påskvandring i Kattby med start i Ca-
tharinagården kl 11.15 
Ingemar Johansson, Jan Tengström 
Efter gudstjänsten 13-17 serverar Mart-
horna middag i Catharinagården. Lotteri 
och utställning av påskdukar.

JOMALA
Fre 18.3 kl. 14: Andakt Rönngården, kl. 
18 Fredagsmässa.
Sön 20.3 kl. 11: Familjemässa, invigning 
av dopträd.
Mån 21.3 kl. 19: Andakt i Tornkyrkan. 
Tis 22.3 kl. 18: Påskvandring, kl. 19 An-
dakt i Tornkyrkan.
Ons 23.3 kl. 10-16: Påskpyssel, kl. 19 
Musikandakt i kyrkan.

MARIEHAMN
20.03 Gospelmässa: kl. 11 i S:t Görans, 
M P, G K, Camilla Heidenberg Agbaza-
hou, Good News.
21.03 Påskvandring: kl. 19. Vandringen 
inleds i församlingshemmet och tar ca 
45 minuter.
24.03 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t Gö-
rans, M P, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet. 
Pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 19.3 kl. 11.00: Högmässa i Vårdö 
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, Kent 
Eriksson.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 17/3 13.00: Solglimten i Församlings-
hemmet.
Fre 18/3 18.30: Fredagscafé för kvinnor i 
Församlingshemmet. Gäst Kristina Örn.
Sö 20/3 11.00: Familjegudstjänst på 
Palmsöndagen. Sång av Söndagsskolan 
och Kyrkans Barntimme, scoutdubb-
ning m.m.
Sö 20/3 12.00-14.00: Soppdag i För-
samlingshemmet till förmån för Balti-
kumvännernas verksamhet. Basarför-
säljning till förmån för Nordkorea.
Sö 20/3 13.30: Baltikumvännernas 
årsmöte i Församlingshemmet. Stadge-
enliga ärenden.
Må 21/3 19.00: Passionsandakt i Kors-
bäck byagård, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm.
Ti 22/3 19.00: Passionssandakt i Hele-
nelunds byagård, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm.
On 23/3 19.00: Passionsandakt i Harr-
ström, Andelsbankens klubblokal. Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm.
To 24/3 19.00: Nattvardsmässa i Kyr-
kan, Guy Kronqvist, Deseré Granholm.
Fre 25/3 11.00: Långfredagsgudstjänst 
i Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré Gran-
holm. Sång av Kyrkokören. 

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Församlingsafton: lö 19.3 kl 19 i Sideby, 
Gurli Lassus, Daga Sundman, Bo Storsjö, 
Glädjedropparna, Nilsson, servering
Gemensam gudstjänst: sö 20.3 kl 10 i 
L:fjärds kyrksal, Saarinen, Nilsson, Mar-
tikainen, Nådehjonen, kyrkkaffe
Musikandakt: sö 20.3 kl 18 i K:stads 
kyrka, orgel Olle Nilsson, flöjt Tom Berg-
man, andakt Saarinen
Passionsandakter: må 21.3 kl 19 i 
Henriksdals bystuga, Norrback. Kl 19 i 
Åsändans kapell, Saarinen, Martikainen, 
sångkvartett. Kl 19.30 i K:stad, Nisula, 
Nilsson. Ti 22.3 kl 19 i Hed-Vestervik 
byagård, Norrback. Kl 19 i Uttermossa 
uf-lokal, Saarinen, Martikainen, Nåde-
hjonen. Kl 19.30 i K:stad, T Bergman, 
Nilsson. On 23.3 kl 19 i Korsbäck uf, 
Lassus, Martikainen, sånggrupp. Kl 19 i 
Skaftung bykyrka, Saarinen, Nilsson. Kl 
19.30 i K:stad, Daniel och Erica Norrback
Årsmöte: on 30.3 kl 19 Understödsför-
eningen för dagklubbsarbetet i K:stad 
r.f. i L:fjärds förs.hem

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 19.3 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria, 
S.Lindén orgel.
Sö 20.3 kl 12: Högmässa Ingvesgård, 
S.Lindén.
Må 21.3 kl 17 och kl 18: Påskvandring vid 
kyrkan, allmänheten inbjudes.
Ti 22.3 kl 17 och kl 18: Påskvandring vid 
kyrkan, allmänheten inbjudes.
Ti 22.3 kl 19: Passionsandakt i kyrkan, 
Lövdahl, S.Lindén, Laudate.
On 23.3 kl 19: Hiljaisen viikon hartaus 
kirkossa, Ingvesgård, S.Lindén, S:ta 
Marian kuoro.
On 30.3 kl 9.30-11.30: Föräldra-barn-
grupp startar i Drängstugan.
Övermark
Sö 20.3 kl 18: Förbön o lovsång i kyrkan, 
Jakobsson, G.Lindén, lovsångsgruppen.
Må 21.3 kl 18: Passionsandakt i Valsberg 
byagård, Jakobsson, Wikstedt.
Må 21.3 kl 18 och kl 19: Påskvandring 
i kyrkan.
Ti 22.3 kl 15 och kl 19: Påskvandring i 
kyrkan.
Ti 22.3 kl 18: Passionsandakt i Räfsbäck 
byagård, Ingvesgård, Wikstedt.
On 23.3 kl 18: Passionsandakt i Frönäs 
bykyrka, Jakobsson, Wikstedt.
On 23.3 kl 19.30: Passionsandakt i Bod-
backa bönehus, Jakobsson, Wikstedt.
Pörtom
Sö 20.3 kl 10: Familjegudstjänst 
Sundqvist,Wikstedt, barnledarna, dag-
klubben, minior, junior. Efteråt kyrkkaffe 
o saft i förs.hemmet.
Må 21.3 kl 19: Passionsandakt i Velk-
moss bystuga, Sundqvist, G.Lindén.
Ti 22.3 kl 19: Passionsandakt i Sidbäck 
bystuga, Sundqvist, G.Lindén.
On 23.3 kl 15.15: Aktläsning med 
nattvard på Pörtehemmet, Sundqvist, 
G.Lindén.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Fr kl 13: Träffpunkten i församlingshem-
met. Vår gäst Wisam berättar om sin 
flykt från Irak. Övr. medv.: Englund, 
Brunell.
Sö kl 14: Högmässa, Björklund, Brunell
Må kl 10: Familjeklubben i församlings-
hemmet
Må kl 14.30: Junior i församlingshemmet
Må kl 19: Passionsvesper i församlings-
hemmet, Englund
Ti kl 19: Passionsvesper i församlings-
hemmet, Englund
On kl 12.30: Gudstjänst för skola och 
dagis, Englund, Brunell
On kl 19: Passionsvesper i församlings-
hemmet, Englund
To kl 19: Skärtorsdagens mässa, Eng-
lund, NN

KORSHOLM
Familjegudstjänst: 20.3 kl 10 i kyrkan 
med Kuni, Nordqvist-Källström, Wes-
terlund och Lilla barnkören, Körskolan 
och Dagklubben.
Passionsandakt: må. 21.3 kl 18.30 i 
Smedsby förs.gård, Berg, Nordqvist-
Källström o. pensionärskören.
Påskvandring för allmänheten: tisd. 

22.3 kl 17.00-18.00 i Smedsby förs.gård. 
Passionsandakt: tis. 22.3 kl 18.30 i 
Smedsby förs.gård. Berg, Rainer Holm-
gård, Kör för alla.
Passionsandakt: ons. 23.3 kl. 18.30 
i kyrkan. Bergström, Nordqvist-
Källström.
Skärtorsdagsmässa: 24.3 kl 20 i kyrkan. 
Kuni, Westerlund, Nordqvist-Källström, 
kyrkokören.
Långfredagsgudstjänst: 25.3 kl 10 i 
kyrkan. Berg, Westerlund, Nordqvist-
Källström, kyrkokören.
J.S. Bach: Mässa i h-moll i Korsholms 
kyrka långfredag 25.3 kl 19. Kam-
markören Psallite, Korsholms kam-
marorkester, solister: Ulrica Berg ,Wivan 
Nygård-Fagerudd , Niall Chorell o. 
Robert Näse. Dir: Susanne Westerlund. 
Biljetter: 15€/10€ via Studio Ticket eller 
vid dörren.
Anmälan till höstens dagklubb i Smeds-
by: för 3-5 åringar, födda 2011-13. 
Sista anmälningsdag och besöksdag 
to. 14 april kl 10-13 i dagklubben, 
Niklasvägen 3. Barnledarna: Lotta 
Ek 0443560531, Henna Lundström 
0447129425

KVEVLAX
Församlingskretsens årsmöte: idag to 
kl 18 i ds.
Tonårscafé: lö kl 19 i ds.
Familjegudstjänst: sö kl 10, Lindblom, 
Andrén, barnkören.
Bön för bygden: må kl 19 i Krubban.

MALAX
Familjegudstjänst: sö 20.3 kl 10 i kyrkan. 
Dagklubben medv. Tornberg, Brunell.
Sinnesromässa: ti 22.3 kl 19 i kyrkan.
Bibel- och bönegrupp: on 23.3 kl 17.30 i 
prästgården.
Diskussionsgruppen Amici: on 23.3 kl 19 
i KH. Vi diskuterar aktuellt och gammalt 
inom psykologi, filosofi, teologi.
Stilla andakt: on 23.3 kl 19 i kyrkan, med 
sånger ur ”Ung psalm”.

PETALAX
Palmsöndagen: Familjemässa 20.3  kl 11, 
Björklund, Brunell
Passionsandakt:  
Må 21.3  kl 19, Björklund, Brunell, för-
samlingshemmet 
Ti 22.3  kl 19, Björklund, Björklund Sara, 
församlingshemmet 
Ons 23.3  kl 19, Björklund, Brunell, 
duettsång Heddy Norrgård och Susie 
Ribacka, servering, i Nyby
Andakt: Skärtorsdag 24.3 kl 13 Solbo, 
kl 14 i pensionärshemmet, Björklund, 
Brunell
Skärtorsdagsmässa: To 24.3  kl 19 
Mässa, kyrkokören, taxi
VÄLKOMMEN ATT TA DEL I PÅSKTIDENS 
GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER!

REPLOT
Familjegudstjänst: Replot sö kl. 10. Ka-
ski, Wargh, Barnkören.
Familjegudstjänst: Björkö sö kl. 12:30. 
Kaski, Wargh, Dagklubbsbarnen sjunger.
”Lunch till förmån för missionen”: i 
Replot försh. sö kl. 11:30-13. 
Anm. senast fre 18.3 till pastorskansliet 
3520005 el Bertel Lindvik 050-5631523.

SOLF
Gudstjänst: sö kl. 10, Audas-Willman, 
Wargh.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Passionsandakter i kyrkan: 
må kl. 19,  Ebba-Stina Beukelman, Pat-
rik Vidjeskog. 
ti kl. 19, Ann-Mari Audas-Willman, Ka-
rolin Wargh, Solf stråkorkester 
on kl. 19, Olof Jern, Karolin Wargh, Gun 
Eriksson, sång.
Skärtorsdagsmässa: to kl. 19, Ann-
Mari Audas-Willman, Patrik Vidjeskog, 
Amanda Smeds och Fanny Willman, 
sång. Efter mässan kläds kyrkan i svart.
Sommararbete på begravningsplatsen: 
kan sökas senast 1.4.2016 på den blan-
kett som fås från pastorskansliet, solfs.
forsamling@evl.fi, tel, 06-3440 026.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: palmsöndag kl 13 Nord, 
Monica Heikius, Vasa Kammarkör, dir. Tii 
Tanner, saxofon, konfirmander.
Aktläsning: må kl 18 Sandin, Andersson, 
Olle Victorzon textläsare, Leena Havu-
Erhie, violin.
Aktläsning: ti  kl 18 Hänninen, Anders-
son, Stina Riska textläsare. Vokalen-
semblen Röster, dir. Maria Timoshenko.
Aktläsning: ons kl 18 Forslund, Monica 
Heikius, Olle Victorzon textläsare, Harri 
Ala-Aho, valthorn.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Annina and Ville 
Herranen.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: palmsöndag kl 18 Östman 
Rolandsson, Gudrun Särs, Ulla Som-
mardahl.
Aktläsning: må kl 19.15 Sandin, Anders-
son, Olle Victorzon textläsning, Leena 
Havu-Erhie, violin.
Aktläsning: ti kl 19.15 Hänninen, Anders-
son, Vokalensemblen Röster, dir. Maria 
Timoshenko.
Aktläsning: ons kl 19.15 Forslund, Mo-
nica Heikius, Olle Victorzon textläsare, 
Harri Ala-Aho, valthorn.
ROPARNÄS KYRKA
Högmässa: palmsöndag kl 12 Bengt 
Djupsjöbacka, Niklas Lindvik.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: palmsöndag kl 10 Lindblom, 
Monica Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Fr 18.3 kl 20: Ungdomarna gästar 
ungdomssamlingen i Bennäs kyrkhem, 
Matti Aspvik.
Sö 20.3 kl 10: Gudstjänst i kyrkan 
(radiering), Granlund, Ravall, sång av 
barnkören och söndagsskolbarn, samt 
sånggrupp. Textläsare: Christel Gunell, 
dörrvärdar: Överesse.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus.
Må 21.3 kl 19: Aktläsning i kyrkan, Sand-
ström, Ravall, sång GloriEss.
Ti 22.3 kl 19: Aktläsning i kyrkan, Sand-
ström, Ravall, sång Johanna Eriksson.
On 23.3 kl 17.45: Påskvandring vid kyr-
kan, start från klockstapeln.
-kl 19: Aktläsning i kyrkan, Sandström, 
Ravall, sång församlingskören.
To 24.3 kl 13.30: Nattvard i Esselunden, 
Sandström, Ravall.
-kl 14.30: Nattvard i Essehemmet, 
Sandström, Ravall.
-kl 19: Nattvardsmässa i kyrkan, 
Sandström, Ravall, sång Ann-Christine 
Storrank.

JAKOBSTAD
Lö 19: Sammankomst i kyrkan, Stig 
Lampinen. Arr.: Skutnäs bönehusföre-
ning r.f.
Sö 10.30: Söndagsskola med små och 
stora i FC. Gemensam lunch.
12: Gudstjänst i kyrkan, Salo, Borgmäs-
tars, Gloriakören.
14: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Stig Lampinen, Lennart Haapaniemi.
17: Fokus i FC. Martyrkyrkans Vän-
ner, Johan Candelin, m.fl. Tvåspråkigt. 
Barnfokus.
18: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Lennart Haapaniemi.
Må 18: Aktläsning i kyrkan, Turpeinen, 
Borgmästars.
Ti 13: Andakt med nattvard på Ahlbäck-
hemmet, Turpeinen, Borgmästars.
13.30: Andakt med nattvard på Sol-
backen åldringshem, Åstrand.
14: Andakt med nattvard på Björkbacka 
åldringshem, Åstrand.
18: Aktläsning i kyrkan, Åstrand, Borg-
mästars.
On 13.30: Andakt med nattvard på Folk-
hälsan, Salo.
18: Aktläsning i kyrkan, Salo.
18: U-klubbens nattvardsgång i Peder-
söre kyrka, Turpeinen. Efteråt servering i 
Kyrkostrands förs.hem.
18: Påskmässa på finlandssvenskt teck-
enspråk i FC, dövpräst Maria Lindberg. 
Efteråt servering i FC.
PÅSKVANDRING måndag-tisdag 21-
22.3: 
Upplev påskens budskap under en 
vandring med olika stationer som 
levandegör Jesu lidande och uppstån-
delsens glädje. 
Må 21.3 kl. 19.00, 20.00 och 20.30 från 
Församlingscentrets aula. 
Ti 22.3 kl. 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 och 
20.30 från Församlingscentrets aula.

KRONOBY
Korsdrag: lö 19.3 kl 19.00 i fh, Niklas 
Wallis, ungdomar
Gudstjänst: sö 20.3 kl 10.00, Wallis, 
Ellfolk-Lasén, Ytterbråtö läslag
Församlingslunch: sö kl 11.00 i fh 
Möte: sö 20.3 kl 14.00 i Hopsala bya-
gård, Charles Isaksson
Psalm-allsångstillfälle: sö 20.3 kl 19.00 i 
kyrkan till förmån för GA-insamlingen
Passionsandakter: må 21.3 kl 18.30 i 
Jeussen byahem, kl 20.00 i kyrkan. Ti 
22.3 kl 19.00 finskspråkig i kyrkan, kl 
20.00 svenskspråkig i kyrkan. On 23.3 
kl 19.00 i Merjärv byahem, kl 20.00 i 
kyrkan.

LARSMO
Fre 18.3 kl. 18-20 Sommarskriftskolans: 
lektion i församlingshemmet.
Lördag 19.3 kl. 10-14 Kvinnodag i för-
samlingshemmet: tema: ”Tid för still-
het”. Maj-Lis Fagerholm m.fl. medver-
kar. Vittnesbörd, sångstund m.m. Lunch 
och kaffe: 10 €. Anmäl om du har någon 
specialdiet. Arr: LFF:s familjearbete och 
Larsmo församling.
Sö 20.3 kl. 10 Palmsöndagens guds-
tjänst: Sjöblom, Wiklund, sång ung-
domskören. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Finnäs, 
Västerby.
Må 21.3 kl. 18-20 Påskvandring: vid 
kyrka och församlingshem. Grupper 
startar med 20 minuters mellanrum.
Ons 23.3 kl. 9.30 Påskkyrka: för de 
minsta, Lassila, Wiklund. Servering.

NEDERVETIL
Skriftskola: lö 19.3 kl. 9-12 i fh.
Läsmöte: sö 20.3 kl. 14.00 Viitavesi 
läslag hos Helen Palm-Jämsen och Ilpo 
Jämsen. Kvällsgudstjänst: sö 20.3 kl. 
19.00 i kyrkan, Store, Smedjebacka. 
Stilla andakt på finska: må 21.3 kl. 19.00 
i kyrkan.
Stilla andakt: ti 22.3 kl. 19.00 hos Margit 
Känsälä.
Stilla andakt: on 23.3 kl. 19.00 hos Inge-
gerd och Kaj Kotkamaa.

NYKARLEBY
Diakonernas nya telefonnummer:
Marianne Eklöv: 040 8687051, Bojan 
Roos: 040 8687052
Monica Borgmästars: 040 8687053, 
Astrid Åbacka: 040 8687054
NYKARLEBY
Lö kl 19 Missionskväll: fh, Christina Ha-
rald, tema: Taiwan.
-kl 19 Möte: Kovjoki bönehus, Kurt En-
lund och Roger Pettersson
Sö kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Edman, 
Lönnqvist, Nykarleby damkör
Passionsandakter i kyrkan:
Må kl 20: Sandvik, Forsman
Ti kl 20: Edman, Forsman
On kl 20: Edman, Ringwall, violin Erik 
Nygård
On kl 19 Andakt i stilla veckan: Markby 
byagård, Sandvik

MUNSALA
Sö kl 14 Nattvardsgudstjänst: Pensala 
bönehus, Östman, Hellman
-kl 18.30 Lovsång o förbön: fh, Markus 
Smeds
Passionsandakter i kyrkan:
Må kl 18: Sundstén, Forsman
Ti kl 18: Sundstén, Näs
On kl 18: Sundstén, Nygård, påskvand-
ring med andakt
Aktpredikningar i Pensala:
Må kl 19: Albert Häggblom, Ingmar 
Heikius, Rolf Hjort, Christian Heikius
Ti kl 19: Kurt Hellstrand, gitarrgruppen 
SALEM
On kl 19: Lars-Erik Björkstrand o Jan-
Erik Nyholm
JEPPO
Sö kl 10 Högmässa: Östman, Lönnqvist, 
kvartettsång
Må kl 19 Stilla andakt: Sandvik, Forsman
Ti kl 18 o 18.30 Påskvandring: kyrkan, 
för allmänheten
On kl 19 Stilla andakt: Sundstén, Lönn-
qvist, Tomas Södergård
Vänförsamlingsresa: med Närpes och 
Purmo till Käru, Varbla och Piirsalu 13-
17.7. Info o anmälan senast inom april: 
Helena Nylund 050 025 0672.

PEDERSÖRE
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Purmo 
församling
Ungdomskväll: Fr 20 i Kyrkhemmet i 
Bennäs
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, sång-
grupp, lit. Häggblom, pred. Erikson, 
D. Häggblom, textläsare Kristina Fors, 
dörrvärdar Bennäs, kyrkkaffe efteråt i 
Pelargången
Sammankomster: 
- Lö 19 i Lepplax bykyrka, Marko Sjö-
blom 
- Sö 15 i Flynängens bönehus, Torvald 
Hjulfors 
- On 19 Aktläsning i Flynängens böne-
hus, Ralf Sundström, Seppo Tupeli
Sångkväll: Sö 18 i Katternö bygård, sång 
Felicia Lindfors, Jan-Erik & Eva Nyholm, 
Erikson, D. Häggblom
Andakt med nattvard: Sö 19 i Lepplax 
bykyrka, Häggblom. Årsmöte kl. 18, ser-
vering från 18.30.
Sångstund: Må 9.30 med karakaffe i 
Sundby byahem, Häggblom
Symöten:  
- Må 13.30 i Kyrkhemmet i Bennäs, 
Gunvor Källman 
- Ti 13 i Kållby bönehus 
- Ti 13.30 Sundby-Karby symöte hos 
Britta Holmström
Nattvardsgång: 
- Må 13.30 i Flyngärdets pensionärs-
hem, Erikson, Eklund 
- Ti 14 i Pedersheim, Häggblom, Sand-
stedt-Granvik 
- On 18 med U-klubben i kyrkan, efteråt 
servering i förs.hemmet
Andakter i stilla veckan i kyrkan: 
- Må 19.30 Manskören, D. Häggblom, 
Erikson 
- Ti 19.30 Kyrkokören, berättare Al-
bert Häggblom, Sandstedt-Granvik, 
Häggblom 
- On 19.30 Violin Folke Nylund, berättare 
Kurt Hellstrand, Häggblom, D. Häggblom
Missionsstugan: Påskinsamling 14-24.3 
Inkomsterna går till de som drabbats 
av torkan i Etiopien och Östafrika via 
Finska Missionssällskapet och Kyrkans 
Utlandshjälp
Kyrklunch Annandag påsk 28.3: Efter 
familjegudstjänsten kl. 11 serveras 
kyrklunch (köttbullar och potatismos) 
i Kyrkostrands förs.hem. Pris 9 €, 5-12 
år 5 €, 3-4 år 3 €, under 3 år gratis. Fa-
miljepris 30 €. Anmäl före 22.3 till förs.
kansli tfn/sms 040-3100440.
Dagklubben 2016-2017: För barn födda 
2012 eller tidigare. Anmäl före 15.4 till A. 
Snellman tfn 040-3100448 eller www.
pedersoreforsamling.fi/grupper/barn-
och-familj/dagklubb

PURMO
Fr 18.3 kl 19: Lovsång och förbön i Zion.
Lö 19.3 kl 10-13.30: Skriftskola i präst-
gården.
Sö 20.3 kl 10: Gudstjänst i kyrkan (obs 
i kyrkan igen!), Per-Ole Hjulfors (pred.), 
Portin, Johansson.
Aktläsningar: må 21.3, ti 22.3, on 23.3: 
-kl 19 i kyrkan. 
-kl 19.30 i Emaus bönehus och i Åvist 
bykyrka.
To 24.3 kl 14: Nattvard i Purmohemmet.
-kl 19: Nattvardsmässa i kyrkan, Portin, 
Johansson. 
-kl 19: Mariamoment deltar i nattvards-
mässan, efteråt kaffe i Kyrkhemmet.

TERJÄRV
Läsmöte: med Näse läslag to 17.3 kl 19 i 
församlingssalen (gamlaTerinit). Värdar: 
Ingela och Dan Duvnäs. Niklas Wallis, 
kantorn. 
Bön och lovsång: fr 18.3 kl 19, Daniel 
Norrback m.fl medv.
Musik i helgsmål: i kyrkan lö 19.3 kl 18, 
Teresia Ståhle, Leni Granholm, kyrkokö-
ren, Ronny Borgmästars, Jocke Hans-
son, Timo Saitajoki.
Gudstjänst: sö 20.3 kl 10, Daniel Norr-
back, khden, kantorn; duettsång, Saka-
rias & Ronny.
Stilla veckan: Andakt: i kyrkan må 21.3 
khden; Leni Granholm, orgel.
Andakt: i Småbönders må 21.3 kl 19, 
Bengt Strengell.
Andakt: i kyrkan ti 22.3 kl 19, khden, 
kantorn; Evelina Koskinen, violin.
Finsk andakt: i kyrkan ti 22.3  kl 20, 
khden,kantorn; Evelina Koskinen, violin.
Pensionärsträff: on 23.3 kl 14 försam-
lingssalen.
Andakt: i kyrkan on 23.3 kl 19, khden, 
kantorn, kyrkokören.
Nattvardsmässa: to 24.4 kl 19, khden, 
kantorn.
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ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
 
 
 
 

Stiftelsen Lillesgården erbjuder 
förmånliga pensionärsbostäder 
(ettor) i Nordsjö, ej service-
boende. 050 5903780 må-to 
9-12.

2 r + kök i Rödbergen.  
Tel: 09 601864

Via Crucis – korsets 
väg i Borgå
På långfredagen kan man i 
Borgå igen uppleva histori-
ens mest gripande drama Via 
Crucis - berättelsen som lå-
ter sig berättas år efter år och 
som har fascinerat människ-
or i tvåtusen år.

Vandringen börjar kl. 20 på 
Näsebacken vid ingången till 
begravningsplatsen. Där äter 
Jesus den sista måltiden till-
sammans med sina lärjungar 
och där utspelar sig Jesus bö-
nekamp i Getsemane.

Under psalmsång fortsät-
ter vandringen till Rådhus-
torget, där Jesus förhörs av 
Kaifas och  Pontius Pilatus. 
Efter den tunga vandringen 
på Korsets väg upp till Dom-
kyrkan blir Jesus slutligen 
korsfäst mellan rövarna.

Det tvåspråkiga passions-
dramat är skrivet av förfat-
tarna Maria Peura och Tua 
Forsström. Ett trettiotal skå-
despelare medverkar i oli-
ka roller förutom Borgå Ora-
toriekör med brasskvartett 
och slagverkare. Regissör för 
dramat är Kim Gustafsson. 
Eric-Olof Söderström fung-
erar som konstnärlig ledare 

för musiken, som är kom-
ponerad av Mikael Helene-
lund, Minna Wesslund och 
Jarkko Yli-Annala. Evene-
mangets beskyddare är bi-
skop Irja Askola.

Via Crucis kan förverkli-
gas tack vare ett stort antal 
frivilliga medarbetare och ett 
brett samarbete med orga-
nisationer, institutioner och 
företag. Samarbetsparter är 
bl.a. de svenska och finska 
församlingarna, Borgå folk-
akademi, Borgå stad, Borgå 
Företagare, Borgå Energi, Te-
aterföreningen i Borgå, Östra 
Nyland teater, Borgånejdens 
musikinstitut, Soundstation 
Finland och Evenemax. Hu-
vudman för passionsspelet 
är Stödföreningen för Via 
Crucis i Borgå rf.

Beräknad speltid är 
ca 1,5 h. Efter före-
ställningen är dom-
kyrkan öppen för 
enskild andakt.
Kom med också du 
och upplev när en bit 
av mänsklighetens historia 
återskapas på gatorna i Borgå!

 ¶ guNvOR HADDAS
BiLden är från Via Crucis 2014 då Simon Grotenfelt spe-
lade Jesus. I år spelas Jesus av Simon Häger.

Investera i ditt föräldraskap
Jakobstads församling ordnar en föräldrakurs som på-
går fem måndagskvällar under våren. Kurskvällarna i 
Församlingscentret innehåller en vardagsmiddag, fö-
reläsningar (återgivna via DVD) hållna av Nicky och Si-
la Lee kombinerat med uppgifter och samtal i grupper. 
Ledare för kursen är Boris Salo och Anna-Lena Lönn-
qvist. Kursen hålls måndagar kl. 18.00-20.30 under ti-
den 4.4-2.5.2016

Info och anmälan senast 23.3.2016, jsv@evl.fi eller 
tfn 040-3100410.

Bryt fastan tillsammans
Att avsluta fastan med att äta tillsammans är en gam-
mal kristen tradition. I många församlingar ordnas 
måltider och möjligheter att samlas vid samma bord, 
i och efter midnattsmässan eller påskdagens mässa, 
antingen så att församlingen bjuder på det som serve-
ras eller som ett knytkalas. 

Det här vill lutherska kyrkan i år synliggöra med 
hashtaggarna #samallapöydällä och #vidsammabord. 
Kyrkan uppmanar kristna att delta i kampanjen och 
publicera innehåll om påskmåltider och evenemang.

FÖRÄLDRAKURS JAKOBSTAD KAMPANJ #VIDSAMMABORD

1:a/liten 2:a sökes i
huvudstadsregionen av
skötsam,handbolls-spelande
finlandssvensk med stabil
inkomst. Rök-/djurfri.
Kontakta Sonja 050 5413260

En etta sökes i H:fors fr.o.m.
1.5.16. Maxhyra 600 e/mån.
0440200736

Fin ljus möblerad studio 49m2
i främre Tölö uthyres för
sommaren. Bra förbindelser.
Rökfri hyresgäst, inga husdjur.
Hyra: €900/mån. inkl. vatten,
el, gas & wifi.
Tel. 050-5290665/Joakim

Mysig etta uthyres i Åbo
(raunistula )hyra 550 + el
Tel 0458505077

Ljus och trevlig etta (30m2)
Hermanstad/ Helsingfors.
710€/mån + vatten.
040-5112350

”Under 
påskhelgen ...

... blev en medelålders man svårt 
misshandlad och dödad av flertalet 
personer utan att någon av de hund-
ratals människorna som bevittnade 
händelsen ingrep. Orsaken till vålds-
dådet var att mannen påstod sig ha fått 
i uppdrag att uppmana människor att 
de ska älska och förlåta varandra, vil-

ket uppfattades som kränkande av den närvarande 
gruppen. Den medelålders mannen hade inte någ-
ra möjligheter att förklara eller försvara sig då för-
övarna tog ett snabbt beslut att omedelbart straf-
fa honom för hans yttrande. Framför folkmassor-
na mördades 33-åringen.”

det fuLLKomLigt gaLna händer hela tiden. Det djupt 
omoraliska sker framför ögonen på oss varje dag. 
Logiken, etiken och juridiken spelar inte längre 
någon roll, enbart våra känslor räcker som motiv 
för att handla. Vi försöker göra det onda begripligt 
med historiska, psykologiska och sociologiska teo-
rier och argument men de räcker inte ända fram. 
För det går inte att förstå hur en enskild männis-
kas åsikt kan och får straffas med döden. Det går 
inte att förstå varför ett missförstånd kan leda till 
fängelse. Det går inte att förstå hur ”den rätta lä-
ran” är viktigare än en människas liv.

Vi vill inte heller tänka på att människor i de 
våldsamma nyhetsnotiserna är någons barn, bror 
eller vän. Istället blir vi likgiltiga. Vi står helt en-
kelt inte ut med sanningen om andra, vi står inte 
ut med sanningen om oss själva och då tänker jag 
kanske inte på sanningen om oss alla som onda 
utan sanningen om oss alla som fega.

jeSuS på KorSet var någons barn och bror och han 
är vår vän så vi är långt ifrån likgiltiga inför hans li-
dande. Tvärtom är hans straff och offer grunden i 
vår kristna tro och vi lever i ständig påminnelse om 
vad hans död betyder för oss. Vi fördömer högljutt de 
skriftlärda och romarna som på så orättvisa grunder 
väljer att feltolka och korsfästa och vi lider med den 
djupt olyckliga människan som hänger övergiven på 
ett kors. Men alltför sällan be-
rör vi den svåraste frågan: Var-
för ingrep ingen? Varför gör vi 
inte något? Varför väljer vi att 
titta bort när någon är i nöd?

påSKen har Så många skikt. Var-
je dag under Stilla veckan bju-
der på en helt ny dimension av 
livet. Långfredagens stillhet och 
allvar är en verklig favorit för 
att den absolut inte kan kom-
mersialiseras. Allvaret är så väl-
kommet och vilsamt.

Långfredagen är poetisk men den är också så 
politisk. Den har en 2000-årig historia men den 
upprepas varje dag. Historier om utsatta som mö-
ter likgiltiga. Historier om modiga som möter fe-
ga. Historier om idealister som möter terrorister.

Jesus är alla människor genom alla tider som 
blivit svikna, förrådda, oskyldigt anklagade och 
orättvist dömda men jag vill tro att vi är mer än 
Judas och Petrus, att vi lärt oss av våra misstag 
och nu vet att en människas feghet faktiskt kan 
få oanade konsekvenser.

Maria Sundblom Lindberg är psykoterapeut, präst 
och publicist.

”Logiken, etiken 
och juridiken spe-
lar inte längre  
någon roll, enbart 
våra känslor räck-
er som motiv för 
att handla.” 

INKAST MARIA SUNDBLOM-LINDBERG

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.
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Påskvandra på din egen ort
På baksidan kan du läsa hur påskvandringen går till i 
Borgå – men det är inte bara i Borgå som församlingen 
dramatiserar och förklarar påskens händelser för barn. 
Också i Ekenäs, Karis-Pojo, Hammarland, Jomala, Ma-
riehamn, Närpes, Korsholm, Esse, Jakobstad, Lars-
mo och Nykarleby kan barn och familjer påskvandra. I 
Vanda kan man besöka en påskutställning i S:t Martins 
kapell och göra en vandring på egen hand.

Läs församlingsannonserna för närmare information 
om tider och platser!

Casha in för motion 
Församlingar som ordnar motionsverksamhet för vux-
na kan ansöka om medel inom ramen för projektet 
”Kunnossa kaiken ikää” (fritt översatt Motion för al-
la åldrar). Motionsverksamheten ska vara riktad till ny-
börjare och uppmuntra personer i arbetsför ålder att 
röra på sig mer och regelbundet. Ansökningstiden går 
ut sista mars i år. Mer information om ansökningskri-
terier, anvisningar och ansökningsblankett hittar du på 
finska på programmets webbsida, på adressen kkio-
hjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki.

UNDERSTÖD FÖRSAMLINGARVANDRING PÅSKTID

MARKNAD

Inspirationsdag för församlingens förtroendevalda 
FÖRTROENDEFORUM
lördagen 2 april i Jakobstad

för Pedersöre prosteri, Korsholms prosteri och Närpes 
prosteri. Biskop emeritus Gustav Björkstrand och 

kyrkoherde Bo-Göran Åstrand medverkar som talare. 
lördagen 7 maj på båten till Tallinn 

för Domprosteriet, Helsingfors prosteri, Mellersta 
Nylands prosteri, Raseborgs prosteri och Åbolands 

prosteri.

Arrangör: Församlingsförbundet
Mera infomation skickas till församlingarna.

Visste du att...
du kan lämna in din 
hyresannons via webben?
När du lämnar in via webben sparar du 
också serviceavgiften på 5 euro.
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ETIKETTER KRISTNA

Vem är ”kristen”?
Jag studsade till då jag läste 
i KP 10 att Mathias Salo är 
kristen.  Han är kristen fot-
bollsspelare och har vux-
it upp i ett kristet hem sägs 
det i artikeln. Andemening-
en måste då vara att få andra 
fotbollsspelare eller hem är 
kristna. Det här språkbru-
ket må existera i väckelse-
rörelser men bör undvikas 
då man skriver för Kyrk-
pressens läsare, som kan-
ske söker stöd för sin egna, 
mindre fastspikade, kristna 
identitet

Folkkyrkan och Kyrpres-
sen vänder sig till människ-
or som på olika sätt bekän-
ner eller förnekar den tra-

ditionella kristendomen.  Vi 
lever i en tid som gjort det 
svårt att ha en religiös över-
tygelse. Det har aldrig varit 
lätt men det är troligen svå-
rare då förnekelse och lik-
giltighet blivit norm i sto-
ra delar av samhället. Än-
då ger inte alla upp hoppet 
utan fortsätter att leva med 
någon form av övertygel-
se. Men tro är inte att veta.

Hoppet för framtiden är 
paradoxen att tron inte är 
detsamma som att veta. I 
folkkyrkan måste männ-
iskor få uttrycka tvivel och 
söka utan att stämplas som 
okristna. Det är särskilt sant 
om dem som tillhör en kyr-
ka de alltid trott var kris-
ten och som läser en tid-
ning representerande den-
na kyrka. Om Kyrkpressen 
verkligen vill nå ut till an-
dra läsare än vissa funda-
mentalistiska grupper så 
gäller det att vidga synen 
på vem som är kristen till 
normalspråklig nivå. Alla 
som tillhör kristna kyrkor 
är ”kristna” och det finns 
trioligen även ”kristna”  ut-
anför kyrkorna.

SuSan SundBacK
Åbo

Eftervärldens 
dom blir hård
”Gör vi fel nu kommer 
eftervärldens dom att bli 
hård. Med all rätta. Ingen 
kommer att kunna skyl-
la på att vi inte hade kun-
skap. Vi visste och vi såg 
men vi vände bort blick-
en och förhärdade våra 

hjärtan”, skriver Elisabeth 
Sandlund i tidningen Da-
gen på tal om den svens-
ka regeringens planer på 
skärpt asylpolitik.

Regeringens planer har 
fått hård kritik. Sandlund 
konstarerar att de krist-
na rösterna ljuder starkt i 
den mäktiga kören, men 
är långtifrån ensamma.

SVERIGE ASYLPOLITIK

”Fler än nio av tio 
finländare är för 
kvinnliga präster.”

Forskare Maarit Hytö-
nen konstaterar i tid-
ningen Crux att fin-
ländarnas attityd till 
kvinnliga präster bli-
vit allt positivare under 
2000-talet.

”Hjälp dem som 
inte kan betala sina 
räkningar, som är 
rädda att förlora 
sitt arbete och he-
la sin livsstil.”
Ur brödsön-
dagens bön 
för jordbru-
kare.

ÄMBETE KVINNORBÖN BONDEN

YOGA SANNINGEN

Klar ståndpunkt behövs
Angående yoga, ”Hur länge 
haltar ni åt båda sidor?”

Vad tjänar det till – och 
varför? – att det från några 
håll påvisas att yogan kan 
transformeras till kristen? 
Till exempel en indisk je-
suitpastor driver kristen (?) 
yoga och abedissan Bär-
bel Görke i ett tyskt klos-
ter, där dagen börjas med 
yogans solhälsning (KP 
10.9.2015).

Att Indiens premiärmi-
nister yogade i parken med 
en stora skara människor 
på den internationella yo-
ga-dagen är förståeligt.

Var det kanske med tan-
ke på framtiden som man 
vid renoveringen av Tyr-
väis gamla St. Olof kyrka 
lät konstnären måla typ-
iskt indiska motiv och so-
len på altarväggen under 
fönstret?

Predikant och bibel-
lärare Gertrud Storsjö, 
som har grundlig känne-
dom om asiatisk andlig-
het, varnar dock för yo-
gan i sin bok Buddha el-
ler Jesus (XP Media, 2002). 
Hon har även föreläst i 
vår kyrka, bland annat i 
Karleby församling. KP:s 
artikel (25.9.2014) räcker 
om man inte har tid eller 

möjlighet att läsa boken.
Storsjö berättar också att 

det finns en organisation i 
Sverige som vill införa yo-
ga, meditation och mind-
fullness i varje dagis och 
förskola. Sannolikt gäller 
detta inte enbart Sverige.

Sällan hör vi något ne-
gativt om yogan i prakti-
ken. Ett exempel kom från 
Ringeriks fängelse i Norge: 
där avslutade man fångar-
nas yogastunder sedan det 
ökade fångarnas aggressi-
vitet och medförde sömn-
löshet, enligt en kort nyhet 
i Iltalehti 5.8.2005.

”Världserövraren” yogan 
har nästan lyckats tränga 
bort vanlig ”ren” gymnas-
tik i bakgrunden.

irmeLi Lehtonen
Helsingfors

”Sällan hör vi nå-
got negativt om 
yogan i praktiken.”

RADBYTET PETER NYNÄS

Avgörande värderingar
”Det finns en 
tydlig risk att 
situationen 
tillspetsas, is-
lamofobin tar 
överhanden, 
förtroendet för 

beslutsfattare raseras och 
folk tar makten i egna hän-
der. Resultatet blir då en ond 
cirkel av våld.” Det här kon-
staterade Tarja Mankkinen 
från inrikesministeriet på 
Religionsvetenskapens dag 
i Åbo den 4e mars. ”Men, om 
folk kan se att det redan gått 
för långt och vi låter förnuf-
tet vinna kan vi få en annan 
framtid. Det kräver en anda 
som inte domineras av kris-
föreställningar utan betonar 
möjligheterna till en positiv 
framtid - och det behövs en 
tillväxt som gynnar alla i vårt 
samhälle.”

Under temat Världen i för-
ändring & förändrade värde-

ringar diskuterades frågan 
om ökande polarisering 
och radikalisering omkring 
oss. Finland har setts som 
ett land med vital förmåga 
att förena kulturella, religi-
ösa och nationella identite-
ter med globala utmaning-
ar, ett land som strävar ef-
ter sammanhållning och ut-
veckling. Det är uppenbart 
att den bilden idag är hotad, 
och speciellt av det som föl-
jer i kölvattnen av samspelet 
mellan allmänna attityder 
och extrema högerröster. 

Frågan om religionernas 
roll i det här sammanhang-
et blev tydligt behandlad av 
Mika Lassander, forskare 
från Åbo Akademi. Det finns 
en föreställning om en kon-
flikt eller klyfta mellan ’den 
muslimska världen’ och ’det 
kristna väst’, men den tan-
ken bygger på en rad fel-
aktiga antaganden, under-
strök Lassander. Polarise-
ringen som vi ser idag är 
global, men den föds inte 
av religiösa eller kulturel-
la gränser. Graden av väl-

färd är däremot avgörande 
för det utrymme som skapas 
för öppenhet och universa-
lism i kontrast till strävan ef-
ter ökad säkerhet och grän-
ser. ”Klyftan mellan värde-
ringar delar idag nationer, 
kulturer och religioner och 
det är den klyftan som sti-
ger till ytan idag i Finland”, 
konstaterade Lassander.

Tuomas Martikainen från 
Migrationsinstitutet gav 
några viktiga bakgrunds-
fakta. Immigrationen till 
Finland har varit liten, och 
en ökning behöver inte va-
ra ett problem, betonade han 
med tillförsikt. Det finns ut-
rymme. Men, den religiösa 
mångfalden i Finland har 
tilltagit. Dels har antalet reli-
giösa samfund ökat markant 
de senaste decennierna, dels 
har religion i sig fått nya for-
mer. Den ökade mångfalden 
ställer nya krav på hur vi för-

håller oss till religion. 
”Betyder det här att vi blir 

öppnare för olika perspektiv 
och accepterar att det finns 
olika sätt att bygga menings-
fulla livsvärldar?” Den frå-
gan ställde sig Ruth Illman 
från Donnerska institutet. 
Hon lyfte fram två olika sätt 
att reagera på dagens religi-
ösa mångfald. Å ena sidan 
horror pleni, skräcken in-
för de oändliga alternativen 
och behovet av något enk-
lare och klarare. Å andra si-
dan glädjen över möjlighe-
ten att kunna slå sig fri från 
traditionens ramar och för-
verkliga sig själv. ”Säkert är 
dock att horror pleni, vilken 
mångfald vi än räds, ska-
par misstro och avstånds-
taganden, och det är en av 
de största utmaningarna 
som kan hindra att det här 
landet utvecklas på ett po-
sitivt sätt.”

Religiös eller kulturell 
mångfald är inte ett hot el-
ler ett problem. Hotet ligger 
i ökad polarisering och ra-
dikalisering och hur de ska-
par splittring och våld: för-
domar som projicerar fanti-
serat våld på andra, verbalt 
våld till exempel på nätet 
och i media som dehuma-
niserar andra, strukturellt 
våld som fråntar andra de-
ras möjligheter och rättig-
heter – och i förlängningen 
också konkret fysiskt våld. 

Hur kan vi motarbeta en 
destruktiv samhällsutveck-
ling? Hur kan vi skapa ut-
rymme för öppenhet och ga-
rantera alla människors lika 
värde? Vilket är vårt ansvar? 
De är avgörande frågor idag. 

Peter Nynäs är professor i religi-
onsvetenskap vid Åbo Akademi 
och ordförande för Religionsveten-
skapliga sällskapet i Finland.

RÄTTELSE RIJF

I KP nr 9 var läsare Svea Ny-
gård olyckligt felciterad. Hen-
nes mor hette Edith Ringwall 
och inget annat. Redaktionen 
beklagar misstaget. 

”Graden av välfärd är däremot avgörande 
för det utrymme som skapas för öppenhet 
och universalism i kontrast till strävan efter 
ökad säkerhet och gränser.”

Nykarleby
* PÅSKERBJUDANDE
* Rökt Laxfile 18€ kg

Kaffebjudning 
skärtorsdag 24.3 

kl 10-16
Ny adress. S-market 

/ norra del Nykarleby

Konkordiahemmet
håller Öppet Hus 
lördagen den 2.4 kl. 14-16.

Välkommen och bekanta dig
med vårt hem! Kaffebjudning. 

Apollogatan 5 B 37, 3.vån. Helsingfors 

Bor Gud här?
”Nej, Gud bor inte i hjärnan. Neuroteologin har utlöst 
en massa populärvetenskapliga fantasier eftersom det 
självklart är en fascinerande tanke att kunna förklara 
allt neurovetenskapligt”, säger filosofiprofessorn Hans 
Goller från universitetet i Innsbruck till tidningen Kris-
teligt Dagblad.

Goller är aktuell med en bok som ställer frågan: Bor 
Gud i hjärnan? Gollers svar på den frågan är alltså ett 
bestämt ”nej”. Religiösa erfarenheter är för komplexa 
för att kunna förklaras så enkelt, menar han.

HJÄRNAN RELIGIOSITET

”Om Kyrkpressen 
verkligen vill nå ut 
till andra läsare än 
vissa fundamenta-
listiska grupper så 
gäller det att vidga 
synen på vem som 
är kristen till nor-
malspråklig nivå.” 

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

Du når oss på:
044 027 0293, 
050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi
www.kyrkpressen.fi



I en klass i den lilla byskolan pratar m
an efter påsken om

 det tråkiga som
 hänt under lovet: bygdens handelsm

an har helt oväntat avlidit. Barnen berättar olika m
innen de har av 

handelsm
annen och en elev frågar: ”Vilken dag dog han?” Läraren svarar att det var på långfredagen, varpå en annan elev utbrister: M

en så bra! Då uppstår han ju!

NÄSTA VECKA räknar vi med påsken.

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

Himmel och jord 
Religion för åk 1–6

Den populära läroboksserien Himmel 
och jord är nu grundligt omarbetad 
enligt den nya läroplanen. Utkommer 
till skolstarten i augusti 2016. Det är 
dags nu att göra skolornas grund–
beställningar.

Ny och uppdaterad version!

www.raitismaja.fi

Påskresa 24 – 28.3
Vårskidresa 

15 – 21.40400 126 830

För adertonde 
året i rad får barn 
i Borgå gå påsk-
vandring i försam-
lingshemmet.

TEXT OCH FOTO:  
CHRISTA MICKELSSON

Hur går er påskvandring till?
– Vi släcker belysningen i 
församlingssalen och bygger 
upp en påskvärld, en påsk-
natt. Det finns fem statio-
ner: Intåget i Jerusalem, den 
sista måltiden, trädgården 
i Getsemane, korsfästelsen 
och graven med uppståndel-
sen, berättar Gun Lindström 
som är missionssekreterare 
i Borgå svenska domkyrko-
församling.

– Vid varje station berät-
tar vi enkelt om påskens 
händelser och försöker gö-
ra det hela konkret med till 
exempel palmblad vid intå-
get och bröd och vindruvor 
som barnen får äta vid den 
sista måltiden.

Hur reagerar barnen på vand-
ringen?
– Vi märker att barnen är tag-
na. De kan vara hur spralliga 

som helst innan de kommer 
in i salen, men sedan sitter de 
och lyssnar. Många av dem 
ställer också frågor. 

Hur många barn går påskvand-
ringen?
– I år går ungefär 300 barn 
vandringen. Betlehems-
vandringen, som vi ord-
nar före julen, samlar kring 

500 barn. Vi märker att det 
är spartider eftersom dagis-
grupperna inte har så lätt att 
få busspengar från kom-
munen. Men de dagisar och 
klubbar som ligger nära och 
kan ta sig hit till fots kommer.

Varför vill daghemmen komma 
på påskvandringen år efter år?
– Påsken är svår. Det är inte 

så enkelt att berätta om den 
för barn på ett fiffigt sätt.  Pås-
ken är svår också för vuxna 
att förstå.

– Att vi överhuvudtaget 
började ordna påskvand-
ringar för arton år sedan har 
att göra med att dagisarna tog 
kontakt med oss och ville ha 
hjälp.

Får alla dagis- och skolbarn del-
ta i påskvandringen för sina för-
äldrar?
– Alla barn i dagisarna får 
komma till påskvandring-
en eftersom den räknas som 
kulturverksamhet, till skill-
nad från julvandringen. På ju-
len är det några enstaka barn 
som inte kommer.

– Personalen på dagisarna 
och skolorna är väldigt posi-
tivt inställda till våra vand-
ringar. Vi har nog inte ännu 
märkt av några förändringar 
i attityderna, de är bara glada 
över att vi hjälper dem, sä-
ger Lindström. 

ÖPPET FÖR ALLA I KVÄLL

Ikväll torsdag ordnas två 
påskvandringar som är 
öppna för vem som helst, 
till exempel familjer. Vand-
ringarna hålls klockan 17 
och 17.30 i församlingssalen 
i Borgå svenska domkyrko-
församling.

Låt barnen komma!
under vandringen sät-
ter sig barnen ner vid ett 
dukat bord och firar den 
sista måltiden med bröd 
och vindruvor. 

”Det kan vara 
svårt att berätta 
om påsken för 
barnen på ett  
fiffigt sätt.”
Gun Lindström


