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DENNA VECKA: BILAGA TILL JOHANNES FÖRSAMLING
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LEDAREN: Diakonin har proffsiga, flexibla och 
osynliga hjälpare mitt i vardagen. Ge dem 
plats att verka också på nya plattformer! 
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”Det är vik-
tigt att inte hel-
ler kyrkan själv 
tvingar in våra 
diakoniarbetare i 
vanemässiga ru-
tiner.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Proffsig och 
dynamisk hjälp

häromveckan var det stormönst-
ring av en av kyrkans viktigaste 
men kanske mest osynliga med-

arbetarskara, diakoniarbetarna.
De träffades först i finlandssvensk uppsättning, 

sedan tillsammans i en stor krets med nordiska 
kolleger i samband med de nordiska diakonida-
garna som passande nog gick av stapeln i det for-
na fängelset på Skatudden i Helsingfors.

diakonin omges ibland av en välvillig fördoms-
dimma i vilken det sitter kaffedrickande diako-
nissor på åldringshemmet. Den bilden är ock-
så sann. Men verkligheten är så mycket stör-
re och nöden så mycket råare än så. Det vet de 
som behövt hjälpen. När matpengarna bara in-
te har räckt till. När livet för n:te gången går i 
kras på grund av missbruk eller sjukdom. Di-
akonin är att möta människor i vardagen här 
och nu, i livsberättelser där nöden inte är bun-
den till någon särskild åldersgrupp eller miljö. 
Den slår skoningslöst.

därför var det hisnande att se den proffsiga, dy-
namiska skara som delade sina tvärnordiska er-
farenheter med varandra. Hur man utarbetat en 
arbetsmodell för att upprätta människors stolthet 
och tro på sig själva, genom att ge dem en plats 
i ett sammanhang där de till exempel tillverkar 
något och bidrar med sitt arbete. I Danmark, där 
diakonin inte har en ämbetsburen ställning in-
om den lutherska folkkyrkan, samarbetade di-
akonerna som är spridda i olika medborgaror-
ganisationer och institutioner konkret under 
de danska kyrkodagarna De himmelske dage. Di-
akoner över samfunds- och organisationsgrän-
ser riggade upp en modern biktstol mitt i stan 
på rådhusplatsen i Köpenhamn. Samtalsanlägg-
ningen i en smart träkonstruktion rymde ock-
så fottvagning, enkla bord att sitta och prata vid 
och ett altare där diakonerna serverade saft och 
kaffe till besökarna.

SatSningen i Danmark ger i 
blixtbelysning en bild av vad 
det hela handlar om: att mö-
ta, mötas, mitt i myllret. Att 
lyssna, vare sig nöden är stor 
och akut eller inte alls skug-
gar livet just då.

Det är viktigt att inte heller 
kyrkan själv tvingar in våra 
diakoniarbetare i vanemäs-
siga rutiner – även om en-
samheten just bland gamla 
inte får underskattas. Behovet av mötet med nö-
den kan finnas på annat håll, stort och skriande. 
Risken för en ensam diakoniarbetare i en försam-
ling är extra stor: Hur ska man orka ta sig an nya 
satsningar, när schemat redan är överfyllt av de 
gamla? Samtidigt gäller det, för alla församlings-
medarbetare vare sig de är avlönade eller med-
lemmar, att inse att diakonin inte är avklarad i 
och med att det finns en människa med rätt ti-
tel i församlingens lista över anställda. Diakonin 
som uppdrag är något som gäller oss alla. I en tid 
när klyftorna växer mellan trygga och otrygga, 
mellan dem som har jobb/pengar/hem och dem 
som är utan, är dessa vardagens Stålkvinnor och 
-män viktigare än någonsin.

Han 
släppte 
katten

Bernt Snickars var tolv år när han bör-
jade jobba i sin pappas bilaffär. Han 
började med att städa och fixa under 
sommarlovet.

–  Jag var sjutton när jag började säl-
ja bilar. Det var en bra skola, för många 
kunder tog mig inte på allvar, säger han.

Pappa startade bilaffären i Närpes 
1970. Han fick agentur för att sälja nya 
bilar och företaget gick bra.

Successivt fick Bernt Snickars och 
hans fyra år äldre syster allt större an-
svar i företaget. 

– Som barn stod vi inte varandra spe-
ciellt nära. Men när vi studerade i Vasa, 
hon till ekonom och jag till merkonom, 
delade vi studielägenhet. Det svetsade 
oss samman och det har vi haft nytta 
av i företaget och än i dag. 

Redan som 35-åring kände Snickars 
sig som veteran i branschen när åter-
försäljarna träffades i Helsingfors.

– Jag förstår hur idrottarna känner 
sig när de är 35. Jag hade också bör-
jat som barn, så jag var mogen att gö-
ra något annat. Redan år 2000 börja-
de vi fundera på att sluta med bilför-
säljningen. Min syster drev på och ville 
avsluta så länge pappa levde. Men jag 
ville gifta mig först, så att min hustru 
skulle få en inblick i den delen av mitt 
liv. Men det blev inte så.

Det var flera faktorer som spelade in 
när företaget avvecklades 2013. Snick-
ars ser det som Guds ledning.

– En tid innan var jag på bilmässa 
i Tyskland. Där presenterades en helt 
ny bilmodell av det märke vi sålde. Det 
var en mycket fin bil. Men när jag såg 
den fick jag klart för mig att jag inte ska 
börja sälja den.

Han hade också fått känningar av 
smärtor i bröstet .

– Jag har en hjärtklaff som är lite för 
stor och som kan ge smärtor när jag 
stressar. Det var inte värt att stressa. 
Jag är en stark känslomänniska och jag 
funderade på om livet är något mera 
än att röra sig inom företagets väggar. 
De sista åren började företaget också 
gå lite sämre ekonomiskt. Min syster 
ville sluta och jag märkte att inte hel-
ler jag var motiverad att fortsätta. Den 
sista tiden var jag nästan mer intresse-
rad av att sitta på lunch med kunderna 
och diskutera än av bilar.

2003 körde Snickars pappa av vägen 
med sin bil. Han bröt nacken i olyckan 
men återhämtade sig. Men han blev ste-
lopererad och kunde inte längre springa 
maraton och skida. Hösten innan fö-
retaget lades ner föll pappan och bröt 
höftbenet. Han blev sängliggande och 
dog året därpå. 

– Han var medveten om att vi höll 
på att avveckla. Han sa att han inte var 
bitter. Men på sitt lyriska sätt påpekade 
att det är svårare att få agenturen, att 
fånga katten, än att släppa den. 

När de ”släppt katten” tog Bernt 

Snickars motorsågen och började av-
verka träd i familjens skogskiften.

– Farfar var bonde och som barn ha-
de jag hjälpt till i jordbruket. Då hade 
jag också några egna hönor och ett li-
tet växthus. Jag har alltid tyckt om skog 
och mark. Det är därifrån jag får en del 
av min inkomst i dag. 

Fick tid för mission
För ett år sedan började han arbeta del-
tid som flyktinghandläggare för Röda 
Korset i Närpes. 

– När jag nyligen körde Röda Korsets 
bil med flyktingar från Kristinestad slog 
dig mig hur god Gud är mot mig som satt 
mig att göra det här. Jobbet har också 
gett mig ett hjärta för muslimer.

Bernt Snickars har också fått tid för 

Man ska inte fånga katten och sedan släppa den fri. 
Det var faderns kommentar till Bernt Snickars när han 
meddelade att han ämnade avsluta bilmärkesagentu-
ren och företaget som pappan byggt upp.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

PROFILEN: BERNT SNICKARS  
”Någon större och bättre affär kan 
man inte göra än att få vara med 
och hjälpa någon komma till tro.”
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Militär löfte med stort ansvar
krigSmannalöfte. Cir-
ka 700 rekryter från Ny-
lands brigad avgav i helgen 
krigsmannaed och -för-
säkran. Ceremonierna gick 
av stapeln på Centralpla-
nen i Borgå. Dagen var ex-
tra festlig i och med att 
den markerade brigadens 
390-årsjubileum. I sam-
band med den kristna ed-
gången firades fältguds-
tjänst med biskop Björn 

Vikström. Han höll fram 
vikten av att rekryterna, 
både militärt och civilt, ska 
verka för ett samhälle präg-
lat av rättvisa och trygg-
het. Det ska gälla både dem 
som är födda i Finland och 
dem som flyttar hit av oli-
ka orsaker.

– Finlands försvarsmakt 
och det finländska sam-
hället behöver soldater och 
medborgare som använder 

sitt sunda förnuft, sin med-
känsla och sin livserfaren-
het. Det löfte ni ger i dag 
befriar er inte från ert mo-
raliska ansvar för vad ni gör. 
Ni kan inte urskulda er med 
att ”jag lydde bara order” 
när ni ställs inför ert eget 
samvete – eller Gud. 

Biskop Vikström påpeka-
de också att hans närvaro 
inte är en symbol för att va-
re sig kyrkan eller Gud skul-

le välsigna deras vapen.
–  Jag står här för att på-

minna om Guds närvaro i 
vår värld och i våra liv, och 
för att påminna om en hö-
gre rättvisa som står över 
alla mänskliga lagar.

I gudstjänsten medverka-
de även militärpastor Mar-
kus Weckström. Cirka tre-
tusen anhöriga från Svensk-
finland följde med edgången.

 ¶ May WikströM

mission. Han har gjort flera resor till 
bland annat Slovakien och Ryssland för 
att där hjälpa FMS-missionären An-
drey Heikkilä med olika projekt. Den 
resa som varade längst var en vinter då 
Heikkilä bad honom arbeta som vakt-
mästare på skolan i Keltto.

– När man talar i biltermer: det är 
viktigt att göra en god affär. Någon stör-
re och bättre affär kan man inte göra än 
att få vara med och hjälpa någon kom-
ma till tro. Det räcker med en person. 
Även om verket är Herrens så har jag 
fått vara med om det.

Nu funderar han på att resa till Israel. 
– Det är en resa jag tänkt göra länge.
Så håller han en paus och fortsätter:
– Att vara ogift har varit en stor frå-

ga i mitt liv. Jag har sökt på flera stäl-

Bernt SnickarS 
värderingar har 
ändrats sedan 
bilhandeln avslu-
tades. 

BERNT SNICKARS

TIDIGARE BILHANDLARE, JOBBAR 
NU I SKOGEN OCH SOM FLYKTING-
HANDLÄGGARE I NÄRPES.

OGIFT. NÄRMASTE FAMILJ ÄR 
MAMMA OCH SYSTER MED MAN OCH 
TVÅ VUXNA SYSKONBARN.

UPPVUXEN I NORRNÄS I NÄRPES, 
NU BOSATT I GRANNBYN NÄMPNÄS.

len och i flera länder. När man börjar bli 
så gammal som jag är nu, 49, är risken 
stor att man börja fokusera för mycket 
på sig själv. Med familj och barn vän-
der man fokus bort från sig själv. Men 
jag tror att Herren har en plan för det. 
En person som bad för mig sa att det 
ska ske på ett sätt som jag inte kan fö-
reställa mig. 

Fått stanna upp
– Går allt på räls blir vi lätt höga i kor-
ken. Jag undrar om jag hade haft de 
vänner som jag har ifall allt gått på räls. 
Kanske hade jag då fortsatt sälja bilar 
tills jag fyllt 60 och sedan frågat om det 
här var livet. Nu har jag fått stanna upp. 
Det är nästan som om jag dött och fått 
komma tillbaka och se mitt liv. Nu får 

jag dra nytta av det jag gjort tidigare. 
Jag får göra något mera.

Bilhandeln saknar han inte. 
– Jag har fått fina vänner att sam-

tala och be tillsammans med. Tiden i 
Ryssland förändrade mig och jag blev 
bättre på att hjälpa andra och mindre 
egoistisk. Vi är på ständig vandring, vi 
är inte samma person i dag som vi var 
i går. Vissa drag sitter naturligtvis djupt 
även om man försöker jobba bort dem.

Han funderar mycket.
– Jag brottas med många tankar. Men 

friden brukar komma till sist. Det är fint 
när man upplever Guds kärlek, för har 
jag allt men inte kärlek så är jag intet. 
Jag vill komma till att få vila ännu mer 
i Guds nåd och godtagbarhet och inte 
sträva på eget bevåg.

nytt anSvar. Efter en dryg månads tjänstgöring och avgi-
vet löfte är rekryterna från Dragsvik nu jägare.   
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Församlingar lyckats spara
Församlingarnas skatteinkomster ökade 2015 och för 
tredje året i rad lyckades de sänka sina verksamhets-
kostnader. Bokslutsuppgifterna för 2015 visar att drygt 
hälften av församlingarnas ekonomi var i balans eller 
uppvisade överskott. Var femte församling hade eko-
nomiska problem.

Församlingarnas personalkostnader sjönk för tred-
je året i rad och uppgick till 625 miljoner euro. Försam-
lingarna betalade sammanlagt 13 miljoner euro i fast-
ighetsskatter, en ökning på drygt tre procent.

Enkvist verksamhetsledare
Styrelsen för Laestadianernas fridsföreningars för-
bund LFF har anställt Stig-Erik Enkvist som verksam-
hetsledare för inremission och media. Enkvist inledde 
sitt arbete förra veckan. Han är tjänstledig från sin nu-
varande tjänst som arbetsledare på Nautor. Enkvist är 
mångårig lekmannapredikant inom rörelsen.

LFF:s styrelse skriver att Enkvist genom sitt kon-
taktnät, sin erfarenhet samt sitt brinnande intresse för 
att sprida evangelium har goda förutsättningar att leda 
och utveckla LFF:s missionsarbete i Finland.

Helsinge kyrka stängs i höst
Helsinge kyrka S:t Lars kommer att genomgå en 
grundlig renovering i höst. Vapenhuset och kyrkbän-
karna ska rustas upp. 

Kyrkan stänger den 19 september och öppnas igen 
den 19 november. Vanda svenska församlings guds-
tjänster kommer att ordnas i stora salen i S:t Lars ka-
pell intill kyrkan.

– Kapellet kan också bokas för dop och bröllop. Det 
går också bra att ordna dop och bröllop i hemmiljö, på-
minner Dickursby församlings kyrkoherde Janne Silvast.

RENOVERING VANDA UTNÄMNING LFFEKONOMI SPARTIDER

Bristen fortgår
 – läget värst  
i skärgården

carolina lindStröm trivs 
i Saltvik, men visste inte 
mycket om Åland innan hon 
flyttade dit. Tre av hennes 
studiekompisar har också 
hittat till Åland, men fortfa-
rande är prästbristen stor.

För ett år sedan uppmärk-
sammades det unika prästlä-
get på Åland. Av de tjänstgö-
rande församlingspastorer-
na och kyrkoherdarna bör-
jade drygt hälften närma sig 
pensionsåldern. I år har de 
tomma predikstolarna börjat 
bli ett gissel och många för-
samlingar har svårt att fylla 
de vakanta tjänsterna.

– Klart det är allvarligt, det 
borde alltid finnas en präst 
på plats, säger vikarierande 
kontraktsprost och kyrko-
herde i Lemland-Lumpar-
land församling Benny An-
dersson.

Värst är situationen i skär-
gården.

– Det är väldigt dåligt för 
tillfället. Frågan är om det 
finns råd att anställa någon. 
Jag tror att vi har en försam-
lingspastorstjänst vakant, 
men den har varit det ett an-
tal år, det finns inga pengar. 
Vi har en kyrkoherde som 
sköter tre kapellförsam-
lingar, säger kanslist Karin 
Fyrvall i Ålands södra skär-
gårdsförsamling.

– Det är en delikat fråga. 
Vi hade en tillförordnad kyr-
koherde som ryckte in i ar-
mén i början av juli och un-
der sommaren har ett par 
åländska kyrkoherdar vi-
karierat, säger kanslist Åsa 
Lundberg i Brändö-Kum-
linge församling.

Hon tycker det är konstigt 
att det ska vara så svårt att 
locka nya präster till de bild-
sköna öarna.

– Det finns bostad, jobb 
och vacker natur. Det är ide-
aliskt för en barnfamilj.

Det är svårt med skärgår-
den, konstaterar Benny An-
dersson.

– Det blir lätt att man mås-
te pendla och det håller ju in-
te alltid i längden. Man måste 
hitta en eldsjäl just för skär-
gården.

Pensionärer hoppar in
Men intresset för de lediga 
tjänsterna på fasta Åland är 
också svalt. I Sund-Vårdö går 
kyrkoherden snart i pensi-
on och tjänsten lediganslogs i 
våras, men fick inga sökande. 

– Jag vet inte om det blir 
en ny ansökningsrunda. För 
tillfället har kyrkoherden 
semester till början av sep-
tember och då har vi en pen-
sionerad präst som hoppar 
in, säger församlingssekre-
terare Katarina Norrgård.

Även på kantorsfronten 
finns det luckor. Hammar-
land och Eckerö delar på 
en och i Ålands södra skär-
gårdsförsamling har tjänsten 
varit ledig i två, tre år.

– Vi hade en tillfällig i fjol 
som slutade efter en kort 
tid, säger Karin Fyrvall på 
Ålands Södra Skärgårds-
församling.

Några nya ansikten syns 
ändå också på Åland. Förra 
året landade makarna Alex-
andra och Stefan Äng som 
församlingspastor respek-
tive kaplan i Finström-Ge-
ta och Jomala församlingar 
och i år fick Saltvik en ny-
vigd präst från Pargas i Ca-
rolina Lindström.

– Det har varit lite svårt att 
få fastlänningarna att flyt-
ta hit. Inte ens Mariehamn, 

som ju är en stad, har lock-
at, säger Andersson.

Hur ska man komma åt det här 
problemet?
– Det är inte lätt. Det skulle 
vara lättare att rekrytera från 
Sverige, men där sätter regel-
verket gränser. Du ska an-
hålla om prästrättighet, vil-
ket bara är en småsak, men 
sen är det ju så att enligt vårt 
finska regelverk räcker inte 
den svenska motsvarande ut-
bildningen. Man förstår ju att 
svenskar som skulle kunna 
tänka sig att komma hit in-
te tycker det är roligt att sät-
ta sig i skolbänken och bör-
ja om. En finsk pastoralexa-
men tar ungefär två år.

Men det finns intresse från 
svenskt håll?
– Så har jag förstått.

I flera omgångar har man 
dryftat sammanslagningar 
som en lösning på krisen och 
några av de åländska försam-
lingarna har gått ihop, bland 
annat Ålands södra skär-
gårdsförsamling som spän-
ner över tre kommuner. 

– Eventuellt ska också 
Finström, Geta och Sund-
Vårdö gå ihop, men det lig-
ger hos domkapitlet, säger 
Andersson.

Men riktigt stora samman-
slagningar är svåra att driva 
igenom.

– Det finns en ganska stark 
församlingsidentitet, säger 
Benny Andersson som be-
skriver läget just nu som 
”status quo”.

– Vi hoppas att det tändes 
en lampa för hur vi ska göra 

PRÄSTBRIST. Många åländska församlingar håller igång med 
hjälp av vikarier och tillförordnade tjänster. Värst är läget i 
skärgården. – Jag tycker det är märkligt. Det finns bostad, jobb 
och vacker natur, säger kanslist Åsa Lundberg på Brändö, där 
man varit utan kyrkoherde sedan början av juli 
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för att locka folk hit. Åland 
som samhälle och ställe är ju 
jättefint. Men jag är ju ålän-
ning, så jag är lite partisk.

Vill stanna
Pargasbon Carolina Lind-
ström tillhör den nya gene-
ration präster som tagit sig 
över pölen till Åland för att 
fylla i församlingshålen. Hon 
hoppas erbjuda både kon-
tinuitet och stabilitet till en 
församling som haft sin be-
skärda del av tillförordnade. 

Bland studiekompisarna 
från teologiska fakulteten är 
hon inte mindre än den fjär-
de att hitta till den åländska 
bygden. I början av juli bör-
jade hon sin tjänst som för-
samlingspastor i Saltvik.

– Jag har varit här i en må-
nad nu, säger hon och me-
nar att hon börjar bli varm i 
kaftanen.

– Det har varit roligt och 
spännande. Det finns en hel 
del att lära sig, men tack och 
lov är jag inte ensam. Jag har 

kansliet och kyrkoherde Jon 
Lindeman som mentor och 
förman.

Hon jämför det nya präst-
skapet med att lära sig simma.

– Jag kan grunderna, nu 
gäller det att lära sig simma 
i de djupare vattnen.

Och Saltviksvattnen är 
precis rätt temperatur för 
den unga prästen. I alla fall 
det lilla hon hunnit plaska 
runt i hittills.

– Jag har inte hunnit sim-
ma runt så mycket ännu, du 
får återkomma om ett halv-
år, säger hon med ett skratt.

Improvisera med en plan
Carolina Lindström blev 
prästvigd i våras och har ett 
förflutet inom militären, där 
hon utförde frivillig militär-
tjänst samt arbetade kyrkligt. 

– Det kyrkliga arbetet inom 
försvarsmakten går ut på att 
mentalt och andligt stöda dem 
som tjänstgör och stöda de-
ras etiska handlingsförmåga.

Hon ser många fördelar 
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Södrik fick andligt vardagsrum
ESBO. Många församlingar kämpar med oanvända 
utrymmen, men Esbo växer så det knakar och byg-
ger nytt. Nu har Södrikborna fått ett kapell i trä och 
koppar.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

med sin militära bakgrund.
– Man ska kunna improvi-

sera, men det är otroligt vik-
tigt att ha en plan från grun-
den. Jag lärde mig samarbe-
ta med människor i väldigt 
svåra lägen.

Varför det blev just Åland 
när arbetslivet kallade för-
klaras av inget annat än att 
landskapet var i behov av 
nytt blod.

– Det var här det var brist 
och nöd. Jag kunde tänka mig 
att placeras var som helst. Det 
är bara jag och två marsvin.

 
Hur väl kände du till Åland innan?
– Jag har åkt förbi med kryss-
ningsfartygen. Och min gud-
mor kommer från Åland. Hon 
har sommarstuga i Saltvik, 
som råkade bli min framti-
da hemkommun. Världen 
är liten.

Kyrkkaffe och traditioner
Under sin korta tid på pos-
ten som församlingspräst har 
Lindström hunnit förrätta bå-

de dop, vigsel och högmäs-
sor, gudstjänster och andak-
ter, men hon har också in-
itierat en nygammal tradi-
tion: kyrkkaffet.

– Min plan är att vi ska 
ha kyrkkaffe så att man har 
möjlighet att prata med folk. 

Hon hoppas kunna åter-
uppta fler gamla traditioner 
och ge Saltvik något de in-
te haft på länge, och något 
många av de andra åländska 
församlingarna också sak-
nar, en kontinuitet i präst-
skapet.

– Saltvik har haft ganska 
många präster som kommit 
och gått. Jag vill kunna er-
bjuda något stabilt. Jag vill att 
folk ska tänka ”Lindström är 
på plats, det var ju hon som 
döpte mitt barn”, inte ”Vi ska 
se vilken tillförordnad som 
finns här nu”.

Hon ler brett och lutar sig 
tillbaka bakom skrivbordet 
i församlingens kansli.

– Jag har inte bråttom nå-
gonstans.

Västlaestadianerna har splittrats
LAESTADIANER. Delning-
en av den västlaestadian-
ska grenen De förstfödda 
är nu ett faktum.

TEXT: JOHAN SANDBERG

En ny förening med det fin-
ska namnet Esikoiset, som 
separerat från Esikoislesta-
diolaiset ry, håller på att bil-
das. Orsaken är att den nya 
föreningen inte accepterar att 
lekmännen tagit över natt-
vardens och dopets sakra-
ment.

Den nya föreningen vill 
alltså fortsättningsvis att 
präster inom den evange-
lisk-lutherska kyrkan ska 
dela ut nattvarden och dö-
pa barnen. Sedan decem-
ber i fjol har västlaestadi-
anska föreningar i Finland 

ordnat egna lekmannaled-
da nattvardsgudstjänster i 
sina bönehus, vilket strider 
mot kyrkolagen. Det har de 
gjort på uppmaning av Lapp-
markens äldste i Gällivare, 
en grupp predikanter som i 
praktiken styr västlaestadi-
anerna.

Den nya föreningen föd-
des i Lahtis i slutet av juli. 
Där utsågs några ansvars-
personer som i praktiken 
skulle bilda den nya fören-
ingen. Senare samlades pre-
dikanter i Tavastehus för att 
bedöma läget. Efter mötet 
skrev predikanterna ett ut-
låtande där de informera-
de om höstens missionsre-
sor till Ryssland och de bal-
tiska länderna. Resorna till 
Ryssland görs på inbjudan av 
den ingermanländska kyr-
kan. Under mötet diskute-

rades också verksamheten 
i Finland.

Predikanterna i den nya 
föreningen understryker att 
de vill ta emot sakramenten 
i den evangelisk-lutherska 
kyrkan och verka i den som 
tidigare. De påpekar också 
att de tillsammans med an-
dra konservativa krafter vill 
bekämpa den ökade libera-
lismen och sekulariseringen 
inom kyrkan.

Det beräknas finnas 10–
15 000 västlaestadianer i 
Finland. Hur många som går 
över till den nya föreningen 
är ännu inte klart.

– Det verkar som om en 
tredjedel av de röstberättiga-
de medlemmarna motsätter 
sig att lekmännen tar över 
sakramenten, uppger Tapa-
ni Ansaharju, en av den nya 
föreningens talesmän.

Delningen innebär för-
ändring i Västlaestadianer-
nas arbete i Ryssland. En-
ligt tidningen Kotimaa har 
den ingermanländska kyr-
kan meddelat att den in-
te vill fortsätta samarbe-
tet med sakramentssepara-
tisterna, i det här fallet den 
gamla föreningen vars lek-
män tagit hand om sakra-
menten.

Den gamla föreningen har 
en del verksamhet på svens-
ka medan den nya inte har 
det, åtminstone inte ännu. 
De finlandssvenska väst-
laestadianerna är få till anta-
let. De flesta finlandssvenska 
laestadianer är östlaestadi-
aner som hör till Rauhan Sa-
na och tornedalsinriktning-
en. De separerade 1934 från 
den östliga huvudfåran gam-
mellaestadianerna.

mirja von Martens är glad över de nya, fräscha utrym-
mena i Södriks kapell.

Södrik i Esbo, någon kilo-
meter från Esbo centrum, är 
ett område som växte kraf-
tigt på 1960–70-talen – och 
gör det fortfarande.

– 25 000 personer bor 
inom två kilometers radie 
från nya Södriks kapell, och 
största delen av dem hör till 
församlingen, säger kaplan 
Oiva Hujanen från Espoon 
tuomiokirkkoseurakunta. 
Han väntar sig att det nya ka-
pellet och allaktivitetshuset 
ska leda till att allt fler hittar 
kyrkans verksamhet.

– Vår kungstanke är att 
den nya kapellet ska bli Söd-
rikbornas andliga vardags-
rum.

Södrik by är gammal 
svenskbygd och dagens 
Södrik ligger på de gamla 
hemmanen Kirsti och Jofs 
marker. Den svensksprå-
kiga verksamhet som för-
samlingen har i Södrik i dag 
riktar sig främst till pensio-
närer. Men Mirja von Mar-
tens, pastor i Esbo svenska 
församling och den som an-
svarar för den svensksprå-
kiga verksamheten i det nya 
kapellet, hoppas det nya ka-
pellet ska locka fram nya 
verksamhetsformer.

– Vi har planerat höstens 

program enligt den verksam-
het vi haft i det gamla kapel-
let i Södrik, men nu hoppas vi 
förstås att folk ska upptäcka 
det här stället och att allt fler 
ska vilja träffas här.

Hon berättar att hon än-
nu aldrig haft en enda för-
rättning i det gamla kapel-
let – men den nya kyrksa-
len med sina ljusa träytor, sin 
stora glasmålning och sina 
funktionella utrymmen för 
kaffestund efteråt kan kan-
ske locka Södrikbor att vil-
ja fira dop där i stället för i 
domkyrkan.

– Här finns dessutom 
många mindre rum, och jag 
hoppas att det ska göra det 
lättare att boka utrymmen 
för olika samlingar.

Korset inget hinder
Södriks kapell går inte att 
missa: det glänsande kop-
partaket och träytorna gör 
att det tydligt träder fram i 
en omgivning som annars 
är präglad av betongbyggen. 
Kapellet har många, roliga 
detaljer, till exempel kyrk-
klockorna.

– Vi har sju kyrkklockor. 
Den holländska leveratören 
har berättat att ingen i hela 
världen har samma kombi-

nation av toner. Vi kan till 
exempel spela en psalmme-
lodi med klockorna, berät-
tar Oiva Hujanen.

Ett annat exempel på ny-
tänk är samarbetet med Es-
bo stad.

– I Södrik har vi en myck-
et mångkulturell befolk-
ning, och våra klienter är 
också församlingens klien-
ter. Och trots att många olika 

religioner är representerade 
har ingen ännu upplevt kor-
set på väggen som ett hinder, 
säger Leea Hämäläinen som 
är chef för stadens invånar-
park som verkar i kapellets 
utrymmen.

Vi du bekanta dig med det nya 
kapellet och dess utrymmen? Alla 
intresserade är välkomna på invig-
ningen den 4 september kl. 12. 
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Fontana Media och Församlingsförbundet rullar ut på vägarna till er i höst! På sju orter ställer 
vi ut böcker och inspirationsmaterial. Dessutom blir det program och stor psalmfest på kvällen 
för alla som är nyfikna på en ny finlandssvensk kulturskatt: det nya psalmtillägget. Välkommen!

KRISTINESTAD TI 30.8 Församlingshemmet
13 Bokförsäljningen öppnar, 18 Kaffe, 19 Psalmkväm 

KORSHOLM ON 31.8 Smedsby församlingsgård
13 Bokförsäljningen öppnar, 18 Kaffe, 19 Psalmkväm

JAKOBSTAD TO 1.9 Församlingscentret
13 Bokförsäljningen öppnar, 17 Kaffe, 
18 Psalmkväm

SIBBO TI 6.9 Församlingshemmet
13 Bokförsäljningen öppnar, 18 Kaffe, 19 Psalmkväm

POJO ON 7.9 Församlingshemmet
13 Bokförsäljningen öppnar, 18 Kaffe, 19 Psalmkväm

PARGAS TO 8.9 Församlingshemmet
13 Bokförsäljningen öppnar, 18 Kaffe, 19 Psalmkväm

MARIEHAMN TO 22.9 Margaretagården
13 Bokförsäljningen öppnar, 18 Kaffe, 19 Psalmkväm

Pricka in höstens stora kickoff!
Hej församling! 
Efter semestrar och sommarläger hägrar 
terminsstarten. Fontana Media och 
Församlingsförbundet rullar ut på vägarna 
till er också i höst. På sju orter ställer vi ut 
våra böcker och inspirationsmaterial. 
Kom och bunkra upp för jobbet!

Det blir stor psalmfest! 
På kvällen ordnas det program för alla 
som är nyfikna på en ny finlandssvensk 
kulturskatt: det nya psalmtillägget.

Hej medlem! 
Det här är något för alla intresserade: 
Vi dukar upp nya läromedel i religion, 
söndagsskola för vuxna, biografi, 
melodikryss och musikaliskt smått och 
gott av lokala och gäster. 

Pricka in datum på någon av följande 
orter i din närhet! 

PSALM. En metrisk och strofisk kyrkvisa, 
främst avsedd att framföras kollektivt.
SAMKVÄM. Sammankomst, enklare festlig 
tillställning.
PSALMKVÄM. Vår egen blandning av bägge 
och en skvätt kaffe till. Hoppas den smakar!
Definition (Wikipedia)

KRISTINESTAD TI 30.8 
i Församlingshemmet
13 Bokförsäljningen öppnar
18 Kaffeservering
19 Psalmkväm Programkväll 

KORSHOLM ON 31.8 
i Smedsby församlingsgård
13 Bokförsäljningen öppnar
18 Kaffeservering
19 Psalmkväm Programkväll

JAKOBSTAD TO 1.9 
i Församlingscentret
13 Bokförsäljningen öppnar
17 Kaffeservering
18 Psalmkväm Programkväll 

SIBBO TI 6.9 
i Församlingshemmet
13 Bokförsäljningen öppnar

18 Kaffeservering
19 Psalmkväm med Sång i Guds 
värld Programkväll

POJO ON 7.9 
Församlingshemmet
13 Bokförsäljningen öppnar
18 Kaffeservering
19 Psalmkväm Programkväll

PARGAS TO 8.9 
Församlingshemmet
13 Bokförsäljningen öppnar
18 Kaffeservering
19 Psalmkväm Programkväll

MARIEHAMN TO 22.9 
Margaretagården
13 Bokförsäljningen öppnar
18 Kaffeservering
19 Psalmkväm Programkväll

www.fontanamedia.fi
tfn (09) 612 615 30  •  info@fontanamedia.fi

Träffa oss och fynda böcker!
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Minimiläsning
I flera år nu har jag gått 
med dåligt lässamve-
te. En ständig medve-
tenhet om att 
jag inte lä-
ser tillräck-
ligt och mis-
sar allt viktigt 
som händer 
i vårt litte-
rärt livskraf-
tiga Svenskfinland, 
för att inte nämna resten 
av världen. När barnen är 
nattade sjunker jag ner 
i soffan och stirrar tomt 
på tv-skärmen. Färdig-
serverat och kravlöst.

Men två böcker har 
räddat resterna av min 
självrespekt under min 
föräldraledighet. Båda rå-
kar vara skrivna av Ny-
karlebyfödda författa-
re och båda bär jag med 
mig med en känsla av att 
det var därför jag en gång 
i tiderna blev litteratur-
vetare. Så tack till Peter 
Sandström för Transpa-
rente Blanche och till Ka-
rin Erlandsson för Minkri-
ket. Jag mötte märkliga 
människor, underfundi-
ga formuleringar och mil-
jöer som känns bekan-
ta och ändå fantastiskt 
främmande. Det jag enk-
last tar med mig från en 
läsupplevelse är stäm-
ningen i boken, svår att 
beskriva men ändå på-
taglig. Lite som en dröm 
jag vagt kommer ihåg och 
som försatt mig i ett visst 
känsloläge. 

Så vad vill jag säga? 
Jag säger slopa det dåli-
ga samvetet! Om du lä-
ser en novell under ett 
år har du blivit lite rika-
re. Slopa skammen: Livet 
är som det är. Vissa pe-
rioder hinner vi mer, an-
dra mindre. Om man inte 
läser mycket kan det lilla 
man läser kännas livsvik-
tigt och uppskattas med 
ett barns förtjusning. Och 
sist: Läs för barnen, om 
det så är med dina sista 
krafter och med måttligt 
engagemang. Förhopp-
ningsvis ger det dem en 
evig längtan att få ta del 
av något som någon an-
nan tänkt. Och förresten: 
Tack till Astrid Lindgren 
för Rasmus på luffen. 
Den gjorde mig lika rik i 
sinnet som Paradis- 
Oskar under min vårdle-
dighet.

 ¶ Ulrika Hansson

ELLIPS

Frihet på gott och ont
FILM

Kollektivet

Regi: Thomas Vinterberg

1970-talet var en på många 
sätt fin tid, en era när be-
grepp som solidaritet, de-
mokrati och jämlikhet stod 
högt i kurs. Det var en tids-
period när också kärle-

ken var ”fri”, som i Thomas 
Vinterbergs Kollektivet, en 
varmhjärtad men ingalun-
da naiv 70-talsskildring där 
den moraliska baksmällan 
gör sig gällande.

Erik och Anna (Ulrich 
Thomsen och Trine Dyr-
holm) är det i Köpenhamn 
bosatta paret som nå-
got motvilligt tar över Er-
iks barndomshem. Huset 
är på tok för stort för dem 

och deras dotter, men ef-
ter att ha sovit på saken lö-
ser de det hela genom att 
fylla kåken med vänner och 
bekanta. Det gör att de ald-
rig behöver vara ensam-
ma, inte med de gemen-
samma matstunderna och 
de snacksaliga husmötena. 
Här var det högt till tak och 
talande är att när Erik, ar-
kitekten, faller för en av si-
na elever (Helene Reingaard 
Neumann) slutar det med 
att även hon flyttar in.

Men även om Thomas 

Vinterbergs och manusför-
fattaren Tobias Lindholms 
famn är stor är den in-
te oändlig. De vackra prin-
ciperna till trots far folk il-
la och som så ofta är det 
barnen som tar mest stryk 
(bildligt talat).

Kollektivet är en sorts 
syskonfilm till Lukas Moo-
dyssons Tillsammans, en 
något mörkare, mer dra-
matisk upplaga. Förvisso 
grinar man åt det här med 
diskturer och gemensam 
ölkassa (som givetvis stän-

digt läcker) men när räken-
skapens tid är kommen är 
det inte bara personerna i 
filmen som fäller en tår el-
ler två.

Poängen är att Vinter-
berg aldrig ger avkall på sin 
humanistiska människo-
syn. Vårtorna och blessy-
rerna finns där, visst, men 
också omtanken och em-
patin. Som den gode Moo-
dysson konstaterade: ”Hell-
re gröt tillsammans än oxfi-
lé ensam.”

 ¶ krister UggeldaHl

I Lovisa 
kyrka 
ropar 
jorden

– När vi snabbt skyndar förbi saker så 
hinner de inte beröra oss. Men när det 
ges lite mer tid och utrymme får männ-
iskor stanna upp. Konsten är lika viktig 
som det talade ordet, de berör männ-
iskor på olika nivåer.

Det säger Suvi af Hällström, kantor 
i Lovisa finska församling, om konst-
upplevelsernas uppgift i kyrkan.

af Hällström kommer från Raumo, 
har examen från Sibelius-Akademin 
och har arbetat som kantor i Lovisa se-
dan 2012. Hon är utbildad bildartesan 
och studerar nutidskonst.

I den finländska konstvärlden knuffas 
religiös konst lätt ut i marginalen, tycker 
af Hällström. Det är förståeligt med tan-
ke på att religion historiskt hängt sam-
man med kontroll och maktutövning, 
men hon tycker det skulle löna sig att 
ha ett öppet sinne och ta steget vidare 
från religiösa stereotyper.

– Jag tycker att genuin andlighet och 
konst har väldigt mycket gemensamt. 
Man låter sig förundras och ser på livet 
lika uppriktigt som ett oskyldigt barn.

Ibland är det andliga mer verkligt än 
något annat, andra stunder flyr det en 
ur händerna. Likadant är det med kon-
sten, inspirationen kommer och går.

”Musiken är en fysisk upplevelse”
Redan i lågstadieåldern fascinerades af 
Hällström av bilder och studerade iv-
rigt sagoböckernas illustrationer. Efter 
skolan var hon säker på att bildkon-
sten var hennes väg, men föräldrarna 

önskade att hon skulle välja en säkra-
re karriär. Musiken intresserade myck-
et och hon valde att satsa på kantors-
yrket. Men bildkonsten lämnade hen-
ne inte i fred, utan har följt med henne 
genom livet. När yngsta barnet börja-
de förskolan påbörjade hon själv en 
konstutbildning. I sommar fanns hen-
nes verk utställda i Helsingfors dom-
kyrkas krypta.

– Jag har alltid varit intresserad av att 
föra samman olika konstformer, berät-
tar af Hällström. De senaste åren har jag 
märkt en tendens att i utställningar för-
ena det auditiva och visuella.

Hon upplever att musik har förmå-
gan att gripa tag i människor i ännu hö-
gre grad än bilder.

– Musik är ännu mer en fysisk upple-
velse. Ljudvågorna går genom vår kropp 
och får den att resonera. Den är svårare 
att värja sig mot; den sätter känslorna 
i rörelse, befriar människor från intel-
lektuella bojor och öppnar upp för mö-
ten med andra dimensioner. Det är väl 
därför musiken används i alla kulturer.

Oratorium för fred och rättvisa
Suvi af Hällström har varit en drivande 
kraft bakom olika konstprojekt i försam-
lingen. På väggarna, på predikstolen och i 
mittgången i Lovisa kyrka hänger nu mål-
ningar skapade av den svenska författa-
ren och konstnären Ragnwei Axellie. De 
hör ihop med verket Jorden – oratorium för 
fred och rättvisa, till vilket Axellie skrivit 
texterna och Stockholmskompositören 

Roland Forsberg gjort musiken. Ett brin-
nande jordklot, isbjörnar som förnärmat 
tittar ned på människornas fotspår, vat-
ten – verket talar om den lidande jorden 
som ropar till människorna. Jorden ur-
uppfördes i Lovisa i början av augusti, i 
samband med det årliga Fredsforumet. 

– Det behövdes den där ena galning-
en som inte ger upp, säger af Hällström 
om sin egen roll i projektet.

Tidtabellen var en utmaning. Kring 
påsk förra året fick af Hällström ett tele-
fonsamtal från Axellie, som berättade att 
hon under en pilgrimsvandring upplevt 
en uppmaning att skriva texterna och 
drömde om att skapa ett helt musika-
liskt verk. Den första utmaningen blev 
att hitta en kompositör. Roland Forsberg 
arbetade hela vintern och i april fick kö-
ren noterna i handen. Som dirigent en-
gagerades Eric-Olof Söderström.

– Körsatsen är inte enkel, på sina 
ställen har den mycket moderna har-
monier. Det var en stark upplevelse att 
se hur alla bitar på något förunderligt 
sätt föll på plats, säger af Hällström, som 

KONST. När människor stannar upp och låter sig be-
röras av bilder och musik kan det öppna upp för käns-
lomässiga och andliga upplevelser. Det tycker Suvi af 
Hällström, kantor och bildkonstnär, som gärna experi-
menterar med olika konstformer – även i kyrkan.

TEXT OCH FOTO: EMELIE MELIN

”Jag tycker att ge-
nuin andlighet och 
konst har väldigt 
mycket gemen-
samt. Man låter 
sig förundras och 
ser på livet lika 
uppriktigt som ett 
oskyldigt barn.”
Suvi af Hällström
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PÅ TVÄREN CHRISTA MICKELSSON

En kottes liv
I sommar lärde jag mig att 
tallens hankottar är de små 
och gröna, honkottarna de 

bruna och för-
vedade. Han-
kottarna pro-
ducerar pol-
len som med 
vinden förs till 
honkottarna. 

Efter att honkottarnas ägg 
befruktats utvecklas em-
bryon, vilka släpps ut när 
de mognat. Tomma kot-
tar faller sedan till marken 
och dör.

Efter stormiga augus-
tinätter ligger det tusen-
tals och åter tusentals kot-
tar på marken. Tätt, tätt in-

till varandra ligger de och 
när de är som flest är det 
omöjligt att sätta ner sin 
fot utan att trampa på en 
av dem.

Tittar man snabbt ser de 
identiska ut. Men den som 
tittar närmare märker att 
alla är olika. De har vuxit 
på träd som mått olika bra, 

med olika växtkraft. En del 
kottar har slitits ur träden 
långt i förtid, andra hänger 
kvar trots att de redan bor-
de ha fallit ner. Men till sist 
ligger de ändå alla där på 
marken.

Ibland tänker jag att det 
måste trevligt att få vara en 
alldeles extraordinär kotte, 

en sån som är dubbelt så 
välskapt som de andra, en 
sån som producerar oerhört 
högkvalificerat pollen eller 
en sån som inhyser oerhörd 
mängd embryon att sprida 
för vinden. 

Men så inser jag att det 
där med att vara en högst 
ordinär kotte, en sån som 

gnetat på och varit kot-
te efter bästa förmåga, in-
te är så tokigt ändå. Som 
gjort sitt bästa utgående 
från de villkor som blivit den 
given. Som förhoppnings-
vis får falla till marken först 
när den gjort sitt. Inte som 
ett nederlag, utan som nå-
got slags segerfest.

VÅGA FRÅGA

Var går dina gränser?
Jag har en stor släkt, påfluget 
intresserad av mitt privatliv. Vad 
ska jag svara på upprepade frågor 
om när jag ska gifta mig, om jag 
inte snart skulle vilja ha barn och 
liknande, i mitt tycke, oförskämda 
frågor? Får man fråga vad som helst 
med ålderns rätt? Snart tappar jag 
lusten att delta i släktsamman-
komster.

Under familjesammankomster verkar 
tröskeln vara lägre än annars att ställa 
frågor om privatlivet. Du är där för att 
du är till exempel någons dotter, barn-
barn eller kusin, och mångas tankar är 

inriktade på släktband och familjeförhållanden. Det är kan-
ske därför som flera av dina släktingar tar sig rätten att frå-
ga dig om ditt privatliv, utan att tänka på att det inte är ett 
enkelt och neutralt samtalsämne. Jag uppfattar dessutom 
att du har upplevt frågorna som okänsliga och respektlösa.

Inför nästa släktträff behöver du fundera över var dina 
gränser går, vad du vill berätta och vad du vill hålla för dig 
själv. Jag har svårt att komma med konkreta förslag att an-
vända i samtal med släktingar utan att veta närmare detaljer. 
Vad skulle vara ok för dig att svara utan att du känner att du 
kompromissar med det som är viktigt för dig? Har du någon 
hjälp av svar som ”det är inte ännu aktuellt för mig/oss” el-
ler ”det är en sak mellan mig och min partner”? Behöver 
du på något särskilt sätt dra gränser för någon släkting som 
har varit särskilt påflugen? 
Är det skäl att med den per-
sonen vara ännu tydligare? 

hUrUdan är din släkt i allmän-
het? Hur brukar man i din 
släkt tala om och med var-
andra? Hur mycket förtro-
ende och respekt finns det mellan dina släktingar? Finns 
det andra än du som också är pinsamt berörda av alltför 
närgångna frågor?

Sammanhanget påverkar det som man vill berätta om sig 
själv. Om du inte riktigt litar på den du talar med är det na-
turligt att du inte vill dela med dig särskilt mycket av ditt 
privatliv till just den personen. 

Det låter som om de släktingar du främst talar om skul-
le vara äldre än du. Vad vet du om hurudant deras liv har 
varit och om vad som har format deras sätt att tänka? Har 
det kanske funnits bestämda förväntningar på hur de ska 
leva? Har de själva varit med om att bli behandlade okäns-
ligt och respektlöst? Finns det i allmänhet ett tryck i din 
släkt att göra liknande val och leva på vissa bestämda sätt?

Att fundera på släktens berättelser och livsval kan också 
hjälpa dig att hitta nya synvinklar på det du har varit med 
om och komma på bättre sätt att hantera påträngande frågor.

 ¶ 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. 

”Inför nästa släkt-
träff behöver du 
fundera över var 
dina gränser går.”

spelade orgel under uruppförandet.
Under vårt samtal ringer af Häll-

ströms telefon. Det är Ragnwei Axel-
lie själv som står på ett fjäll i Härjeda-
len och tänker på Lovisa kyrka.

– En del av mig är ju där. Jag är väldigt 
glad över att få vara i Lovisa kyrka med 
Jorden. Jag tycker att det är ett så ange-
läget ämne nu, säger Axellie i telefon.

Suvi af Hällström har varit ivrig att 
ta Axellies verk till Lovisa.

– Hon har en ovanligt stark vision. 
Hon har mycket yrkesskicklighet, men 
i skapandeprocessen syns också en oe-
motståndlig inspiration och kallelse. 
Bilden har alltid ett budskap.

Axellies målningar har en stark när-
varo och man får en känsla av att de 
välsignar betraktaren, samma känsla 
som man kan få inför en ikon, tyck-
er af Hällström.

Rum för experiment
Något som Suvi af Hällström värdesätter 
är att det i arbetsgemenskapen i Lovi-
sas församlingar finns rum att pröva på 

nya saker. Hon för gärna in mer expe-
rimentella konstformer även i kyrkan.

– Jag tycker att det inte får vara för fär-
digt. Bibeln är färdig, men vi människ-
or är aldrig färdiga. Det behövs ett brett 
perspektiv som rymmer rikedom och 
härlighet och det hemska och det svåra.

I vintras höll japanskfödda kompo-
sitören Shinji Kanki en experimentell 
ljudworkshop i kyrkan. I början av ju-
ni ordnades en mini-festival för expe-
rimentell konst, där af Hällström själv 
målade till improviserad orgelmusik. 
Det är ett koncept hon vill utveck-
la i framtiden, med en liknande per-
formans inspirerad av gudstjänstord-
ningen: Kyrie, Gloria, Sanctus.

– Gudstjänstordningen är något som 
många har svårt att få grepp om, men 
den har ett starkt budskap som sträck-
er sig långt bak i historien.

Målningarna i verket Jorden är utställda i Lovisa 
kyrka till den 31.8. Det finns planer på att upp-
föra oratoriet igen nästa år, när Lovisa Fredsfo-
rum fyller 30.

konSten har förmågan att beröra och 
framkalla känslor. Suvi af Hällström 
tänker att livet med alla dess dimen-
sioner inte går att fånga inom kyrkans 
ramar och byråkrati – men att ra-
marna ändå skapar en trygghet.
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Hjälpen behöver 
komma inifrån
TEXT OCH FOTO:  
CHRISTA MICKELSSON

Ann-Lis Biström är eld och lågor. Hon 
är diakonissa och har precis lyssnat på 
en av föreläsningarna under Forum för 
diakoni i Helsingfors.

– Jag har gåshud över hela armarna. 
Äntligen, efter trettio år, har jag fått 
ord för det här som jag jobbat med, 
säger Biström som är diakonissa och 
för tillfället jobbar i Sibbo svenska för-
samling.

Diakoniarbetarna som samlats i Hel-
singfors har fått lära sig mer om em-
powering, ett av trendorden inom  den 
sociala samhällsvetenskapen under de 
senaste tjugo åren. Biström tycker att 
föreläsningen gett henne ord på något 
hon försökt jobba med hela sitt yrkes-
verksamma liv.

– Jag har alltid försökt visa för de 
människor jag arbetat med inom di-
akonin att de är så mycket mer än de 
tror, säger Biström.

Vad är det då som empowerment 
handlar om? 

– Empowerment kan beskrivas som 
en process genom vilken människan 
får kontroll över sina egna livsvillkor, 
säger Henrica Lindholm, lektor i det 
sociala området vid yrkeshögskolan 
Novia i Åbo.

Någon riktigt bra översättning av 
det engelska ordet empowerment sä-
ger Lindholm att det inte finns. 

– Terminologicentrum i Sverige, 
som jobbar med att utarbeta begrepp 
på svenska, har valt att översätta det 
med egenmakt. Jag har inte varit helt för-
tjust i det ordet eftersom det inte rik-
tigt motsvarar det engelska, men har 
börjat acceptera det.

Vi ska hjälpa subjekt
Lindholm föreläser för diakoniarbe-
tarna om hur man kan se på empo-
werment eller egenmakt ur ett kris-
tet perspektiv. 

– Jesus är vår förebild. Han är den 
som ger livskraften, makten att vara 
oss själva. Han är ett subjekt som öns-
kar att vi själva är subjekt. Han hjälper 
oss inte som objekt, och han hjälper oss 
inte om vi inte vill bli hjälpta.

Lindholm betonar att det här förhåll-
ningssättet gentemot den utsatta är nå-
got som diakoniarbetarna redan är vana 
med, att det här med egenmakt egent-
ligen inte är något nytt för dem.
Vad tillför då begreppet empowerment el-
ler egenmakt, om det är så att diakoniar-
betarna redan behärskar det här?

– Vi har jobbat med det här inom 
diakonin, men vi har inte haft ord 
för det. Orden är viktiga. Empower-
ment eller egenmakt är ett innebe-
grepp just nu och EU finansierar pro-
jekt inom det sociala området utgå-
ende från empowerment som en pro-
cess för att lösa problem i samhället 
och  hjälpa människor att hitta infly-
tande och egenmakt.

Ann-Lis Biström betonar också hur 
viktigt det är med jämlikhet i arbetet 
som diakonissa. Hon vill till varje pris 
undvika medberoende och att tycka 
synd om de hjälpbehövande i diako-
niarbetet.

– Empowerment betonar jämlikhet 
mellan vårdare och klient. Jag tycker att 
det är bra med nya ord, ord som öpp-
nar våra ögon.

Lång kamp
Biström säger att de trettio åren på 
diakonifältet många gånger varit en 
kamp.

– Jag har försökt förändra diakonin. 
Kolleger i de olika församlingar jag job-
bat i har inte alltid förstått sig på mig. 

Hon säger att hennes syn på diakoni-
arbetet handlar om grundinställningen 
att alla ska förstå att de är Guds barn, 
att de är värdefulla.

– Det de behöver finns inte utanför 
dem, utan inom dem. Tycker man synd 
om människor sänker man dem ännu 
mer. Då förlorar de de krafter de kun-
de ha använt till att själva göra något åt 
sin situation.

Ann-Lis Biström ser helst också att 
en rätt hård linje tillämpas när det gäl-
ler ekonomiska bidrag inom diakoni-
arbetet.

– Jag brukar säga att den sämsta hjäl-
pen vi har är ekonomisk hjälp, vi har så 
mycket mer att ge i den kristna gemen-

skapen. Min erfarenhet är att pengar in-
te alltid hjälper. För vissa har det be-
hövts, men inte för alla.

Cable-metoden
Ett pinfärskt projekt i kyrkan i Helsing-
fors har som mål att församlingarna ska 
kunna inkludera fler av de medlemmar 
som är utsatta i verksamheten. Projek-
tet ”Där nöden är störst – diakoni på svens-
ka” utgår bland annat från Cable-me-
toden, som utvecklats av Diakonissan-
stalten i Helsingfors i samarbete med 
DIAK (Diakonia-ammattikorkeakou-
lu) och ett europeiskt närverk.

– Det är ett sätt att konkret jobba 
med empowerment eller egenmakt. 
Det handlar om att sätta igång pro-
cessen, så att människor kan hitta den 
egenmakt som de har, berättar Henri-
ca Lindholm.

Metoden kommer att tillämpas i pro-
jektet i det svenska församlingsarbe-
tet i Helsingfors men har sitt ursprung 
i Manchester och Rotterdam.

– I Rotterdam gick de anställda i kyr-
korna ut på pubar och restauranger för 
att träffa de flyktingar som kommit till 
landet. De pratade med dem och frå-
gade om det fanns något de kunde gö-
ra tillsammans, för att de skulle kunna 
leva i landet.

På lika villkor
Cecilia Forsén är diakonissa i Matteus 
församling och en av dem som driver 
projektet ”Där nöden är störst – diako-
ni på svenska” i Helsingfors.

– Vi var några som en längre tid gått 
med frustration och längtan: Varför är 
det så väldigt få av dem som kommer 
till diakonimottagningen som är med i 
den övriga verksamheten i församling-
en? Hur kan vi inbjuda de mest utsat-
ta till en gemenskap och hur kan för-

samlingarna bli mera öppna?
I korthet går Cable-metoden ut på 

att det bildas handledningsgrupper där 
klienter, församlingspersonal (inte ba-
ra diakonarbetarna utan gärna också 
andra anställda),  förtroendevalda och 
församlingsmedlemmar sätter sig ner 
tillsammans sex gånger.

– Personalen deltar i grupperna på 
lika villkor som de människor som 
just nu är mera utsatta. Kyrkoherden 
får gärna vara med. Det är viktigt att 
ledningen förstår betydelsen av ett helt 
nytt arbetssätt, säger Forsén.

Ett viktigt steg i grupprocessen är 
medvetandegörande, att synliggöra den 
egna verkligheten för sig själv och andra.

– Personerna i gruppen medvetan-
degör och delar de egna livsberättel-
serna med fokus på egna och andras 
resurser. De medvetandegör det som 
präglat dem, till exempel i vilken ge-
neration de vuxit upp. Och de analyse-
rar den verklighet de lever i, utgående 
från sig själva som subjekt i sina egna 
liv. De får också göra en utvecklings-
uppgift i ett socialt sammanhang, be-
rättar Henrica Lindholm. 

Förhoppningen är att diakonin ska 
utvecklas, men också att hela försam-
lingen ska påverkas positivt.

Planen är att projektet ska pågå från 
och med den här hösten och två år fram-
över. Handledare kommer att utbildas, 
och de kan föra projektet vidare till an-
dra församlingar om det finns intresse.

– Hösten 2018 avslutas och utvär-
deras projektet. När man ger sig in i 
ett projekt är det alltid en risktagning. 
Kommer vi att nå det vi vill? Det kan 
vi inte vara säkra på. Men vågar vi inte 
satsa på något nytt kommer vi inte hel-
ler att nå nya människor, utan fortsät-
ter jobba för dem som så att säga redan 
är frälsta, säger Cecilia Forsén.

”Äntligen, ef-
ter 30 år, har jag 
fått ord för det 
som jag jobbat 
med.”
Ann-Lis Biström

diakoniarBetarna i Svenskfinland samlades till diskussion kring sitt arbete i 
mitten av augusti.

DIAKONI. Att bli subjekt i sitt eget liv. Det är det 
som innebegreppet empowerment, som nu 
tillämpas inom diakonin, handlar om.

EMPOWERMENT ELLER ”EGEN-
MAKT” AVSER INDIVIDERS FÖRMÅGA 
ATT UTÖVA KONTROLL ÖVER SINA 
LIV OCH DRA NYTTA AV SOCIALA, 
EKONOMISKA OCH KULTURELLA 
MÖJLIGHETER. 

CABLE-METODEN STÅR FÖR COM-
MUNITY ACTION BASED LEARNING 
BY EMPOWERMENT. HELSINGFORS-
FÖRSAMLINGARNAS PROJEKT ”DÄR 
NÖDEN ÄR STÖRST – DIAKONI PÅ 
SVENSKA” BASERAR SIG BLAND AN-
NAT PÅ CABLE-METODEN.
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Ann-Lis Biström, diakonissa i Sibbo, vill undvika medberoende och att tycka synd om de hjälpbehövande. –  De behöver i stället hjälp att hitta de krafter de kan använda för att göra 
något åt sin egen situation.
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Närpes 020 7434 530
Korsholm 020 7434 520
Jakobstad 020 7815 360

www.ingsva.fi

Allt detta och mycket, mycket mer... 
Ta kontakt med oss för mer 

information eller om du vill boka!

Får vi bjuda dig på frukost?
-Boka din resa senast 30.9.2016, så bjuder vi på 
en extra frukost. Gäller på resor inom Norden 
och Baltikum där minst en övernattning ingår. 

Danskryssning på Grace 21-22.9/16-17.11
SPA-resa till Tervis, Pärnu 29.9-5.10

Jill Johnson / Janne Schaffer i Umeå 14-15.10
Loppis i Luleå 28-29.10

Syfestivalen i Stockholm 28-30.10
Tallinn julmarknad 3-5.12

Teater/Musikaler i Stockholm 
Mamma Mia the Party
*13-16.10 & 20-23.10

Oscarsrevyn
*13-16.10

Fantomen på Operan
*20-23.10 & 17-19.11 & 3-6.12

Bottenviksvägen 33, Jakobstad     Vörågatan 13, Vasa

Saga 1
Hållbar värme 
från en äkta 

heltäljstenspis!
3150,00€

Innehåller frakt 
och montering!

Nunnauuni  Jakobstad
Även allt inom bygg och renovering!
Bottenviksvägen 33
jan.fagerholm@byggcenter.fi
0504112295 

Nunnauuni Vasa
Nunnauuni och Kannustalo representation
Vörågatan 13
Jan.fagerholm@byggcenter.fi
0504112295 

Även Deko kaminer 
från 1490,00€

DALSBRUK, Kimitoön 10.9  
Skärifest i Bruke!

Medeltida skärgårdsmarknad kl. 10-19, 
fritt inträde
- Tornerspel: äkta drabbningar med lans, rustning och häst
- Kungliga Österbottens Regementes Lif Compagnie:  
 uppvisning med tidsenliga musköter och uniformer  
 från 1808-1809 års krig
- MCSF Närkamp: buhurter mm
- Keltisk folkrock med bandet Isara
-	 Gycklare,	narrar	m	fl
- Ca 50 försäljare: hantverk, mat mm

Skördemarknad kl. 10-19, fritt inträde 
(exklusive konserterna)
- Närproducerat, ekologiskt, lokalt
-	 Bl	a	Närboden,	Storfinnhova,	Tackork,	 
 Björknäs Trädgård…

Extra: Barockorkestern Kungsvägens musiker  
uppför Carlo Tessarini: Contrasto Armonico.  
Konsertmästare, solist: Tommaso Luison. Inträde: 18 €

Mer extra: Evergreenbandet Kake & Co  
spelar i Bio Pony. Inträde: 15 €

Ännu mer extra: Dalsbruks Motor- och segelklubb 
ordnar kappsegling på Bruksfjärden. Start vid gästhamnen

Septemberparty kl. 18-02, inträde 25 €
- Det svenska dansbandet Fernandoz  
 spelar i Gamla verkstan
- Minst fem pop up -restauranger

Kimitoöns mässa kl. 10-15, fritt inträde
- Träffa byggare, bostadsmäklare och andra lokala företag
- Program
- Hoppborg

www.septemberopen.fi

 

Semestra i Kalajoki!
Karhunlinna och Karhunpesä 
har tillsammans bäddplatser 

för 10+6=16 personer.
Boka 040 703 2531

www.purmohirsitimber.com

Kvarnvägen 20, 66900 Nykarleby, 
Tel. (06) 785 6252  

 www.nykarlebykraftverk.fi 

Vi levererar 
lokal 

kraft och energi

Tankar inför hösten 

Har du funderat på:
Arbete?
Att testa på något yrke?
Studier / studieplatser?
Karriärträning?

Det har vi också!
Föregångarna har 14 års 
erfarenhet av att ge individuell 
och mångprofessionell handled-
ning för arbetssökande och 
studerande i alla åldrar.

Tag kontakt!

FÖR DIG OCH DIN FRAMTID

www.foregangarna.fi
Handelsesplanaden 12 B 15, 65100 VASA  | Tfn. 010-3211 370

Det har vi också!
Föregångarna har 14 års erfarenhet av att ge 
individuell och mångprofessionell handledning för 
arbetssökande och studerande i alla åldrar. 

Tag kontakt! 

Har du funderat på: 
      Arbete?
      Att testa på något yrke? 
      Studier / studieplatser?
      Karriärträning? 
     

www.foregangarna.fi
Handelsesplanaden 12 B 15, 65100 VASA  | Tfn. 010-3211 370

FÖR DIG OCH DIN FRAMTID

Bottenviksvägen 33, Jakobstad

Bautas  Jakobstad  i egen fastighet!
Bottenviksvägen 33

-Vitvaror installation och transport
Bosch  Electrolux Zanussi m.m.

-Inredning Mål kakel tapeter
-Virke lister isoleringar

-fönster dörrar även Pvc fönster i lager
Vitvaror inredning Anders Granberg 0407788173

Offerförfråging anders.granberg@byggcenter.fi
SKIVSÅGNING och KAPTJÄNST

Stort urval MDF,Faner,Gips,Melamin m.m.
Eldningspellets 500kg 129,00€

Bautas  Oy(F.d. Påras fastigheten)
Bottenviksvägen 33, 68600 Jakobstad

Jan 0504112295 Joni 0442090664

BLÅSULL FÖRMÅNLIGT FRÅN OSS!
EKOVILLA OCH KNAUF SUPAFILL i lager

Blåsaren kan lånas gratis vid köp av ull.
Glasull 50mm   26,90€/pkt
Glasull 100mm 24,90€/pkt
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 28.8: Ingen högmässa i Pargas 
kyrka – vi firar högmässa tillsam-
mans med Nagu kapellförsamling 
kl. 11. Buss till Nagu kyrka avgår 
från Pargas församlingshem kl. 
9.45. Förhandsanmälan om buss-
transporten.
On 31.8 kl. 18: Veckomässa i kyr-
kan, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 28.8 kl 11: Högmässa i kyrkan, 
Grönqvist, Granström, Taulio.
– kl 12: Församlingslunch med 
kaffe och tårta i församlingshem-
met. Vi tackar kantor Ami Taulio 
för hennes tjänsteår i Nagu.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 21.8 kl.11: Högmässa i kyrkan, 
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 28.8 kl.16.15: Mässa i Aftonro, 
Heikkilä, Heikkilä.

 ¶ ÅBO
fre. 26.8: kl. 16 Paneldiskus-
sion kring regnbågssensitivitet i 
asylförfarandet, Aurelia, arr. Åbo 
svenska församling, Turku Pride 
och Amnesty Internationals lo-
kalgrupp i Åbo. Tillfället hålls på 
engelska.
sö. 28.8: kl. 12 Högmässa, Borg-
mästarkoret (Domkyrkan). Lidén, 
Danielsson. Duettsång. Avsked-
skaffe för församlingspastor Pär 
Lidén efter högmässan.
ons. 31.8: kl. 13-15 Sommarcafé, 
Aurelia.
Fr.o.m 1.9.2016 har Aurelias 
församlingsbyrå nya öppethåll-
nings- och telefontider: 
mån, tis. och tors. 10-12 & 13-15 
ons. 13-15 
fre. 8-12

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
15 sö e pingst 28.8: 
Gudstjänst kl 12 
Mårten Andersson och Carl-
Micael Dan
Under juni-aug enkel servering i 
vapenhuset

 ¶ JOMALA
Sön 28.8 kl. 11: högmässa Da-
nielsson.
5-9.9: gruppstart.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 28.8 kl. 14.00: Högmässa 
i Vårdö kyrka. Juanita Fagerholm-
Urch, Kent Eriksson, kör. Efter 
högmässan  kyrkkaffe och av-
tackningsfest för kyrkoherde 
Juanita Fagerholm-Urch i Vårdö 
bönehus.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
Sö 28/8 18.00: Kvällsgudstjänst i 
Kyrkan, Guy Kronqvist, Kjell Lolax.
On 31/8: Hemlig utfärd. Start i 
Molpe 8.30, Korsbäck 8.40, Kors-
näs församlingshem 8.50, Harr-
ström 9.05, Smedbacken 9.10, 
Taklax 9.15.
To 1/9 18.00: Gemenskapskväll 
på Strandhyddan, Hanna Östman, 
Deseré och Jan-Ola Granholm, 
Gun Korsbäck, korvgrillning, 
naturstig. Busskjuts ordnas vid 
behov, kontakta Pastorskansliet, 
tel. 044-4101800
Fre 2/9 18.30: Kvinnocafé i För-
samlingshemmet .

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Andakt på Korsberget: to 25.8 kl 
18 i Uttermossa, Norrback. Efteråt 
kaffe på Soldattorpet
Högmässa: sö 28.8 kl 12 i Sideby, 
Lassus, Nilsson. Efteråt fest för 
70-åringar på Jonnsborg.
Lovsångsmässa: sö 28.8 kl 18 
i L:fjärds kyrka med Ingemar 
Helmner, Norrback och lovsångs-
gruppen.
Psalmkväm: ti 30.8 kl 19 i K:stads 
förs.hem, börjar med kaffe kl 18. 
Under dagen kl 13-18 Fontana 
Medias bokförsäljning.
ALPHA-kurs startar: ti 6.9 kl 
18.30 i K:stads förs.hem. För mera 
info kontakta Daniel Norrback tel: 
040-5862370
Pärlbandet: fr 9.9 kl 19 i L:fjärds 
förs.hem, Gäst: Hope Nwosu, 
tema: ”Handeln med kvinnor- vår 
tids slaveri”. Tolkning till svenska. 
Anmäl före 5.9 till G. Lassus 050-
3364216 eller 06-2211073.

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Fr 26.8 kl 16: Glad Ton börjar i Ar-
ken, G.Lindén.
Lö 27.8 kl 19.30: Villa-avslutning 
på Fridskär, Leif Erikson o David 
Forsblom tal, Kristian Sjöbacka 
sångprogram.
Sö 28.8 kl 12: Gudstjänst, Ingemar 
Helmner pred., Lövdahl, G.Lindén.
Sö 28.8 kl 16: Möte i Ö.Yttermark 
bönehus, J.Snickars pred., 
S.Erikson sång.
On 31.8 kl 10.30: Bönegruppen 
startar i Arken.
Övermark
Sö 28.8 kl 14: Högmässa Sund-
qvist, S.Erikson.
To 1.9 kl 17.30: Övermark barnkör 
börjar i förs.hemmet, G.Lindén.
Pörtom
To 25.8 kl 20: ”Musik i augus-
tikvällen” i kyrkan, kören Good 
News, Benita Lidman dir., Re-
becka Lidman violin, Stefan Jans-
son piano, Carl-Johan Nylund bas.
Sö 28.8 kl 10: Högmässa Sund-
qvist, G.Lindén.
To 1.9 kl 13.30: Seniorsång börjar i 
förs.hemmet, G.Lindén.
To 1.9 kl 15.45: Pörtom musikgäng 
börjar i förs.hemmet, G.Lindén.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Gudstjänst: sö 28 8 kl 14 Björk-
lund, Brunell

 ¶ KORSHOLM
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan o. 
högmässa i Smedsby förs.g, 
Lindblom o. Nordqvist-Källström.
Musik i augustikvällen: sö kl 
20.20 i kyrkan. Körlyrik i sommar-
kvällen. Kammarkören Psalite, dir. 
Susanne Westerlund. Andakt. Fritt 
inträde, kollekt till musikskolans 
verksamhet.
Öppna familjedagklubbar: hösten 
2016 för vuxna med barn 0-6 år 
börjar. 
Barnen kan komma med någon 
vuxen, fri lek o. pyssel, kaffe/saft 
med dopp, musikstund. Välkom-
na! Familjedagklubben i Smedsby 
fre 26.8 kl 9:30-11:15, församl.
gården på Niklasvägen. 
Psalmkväm: i Smedsby fg 31.8 kl 
19. Fontana Medias bokförsäljning 
öppen från kl.13.
Karaträffar: varannan ons kl 14-
16 i Smedsby församlingsgård, 
ingång E. Start 31.8 med Johan 
Candelin. ”Vad i världen händer i 
världen?”
Bönegruppen: i Smedsby f.g ti 
30.8. kl 19, rum Grön. Träff varje 
vecka. Nya välkomna!
Prosteriets pensionärsutfärd: to 
2.9. till Alskat lägergård, anmäln. 
till Hanna-Maria Hakala tel 044 
3226707.
Vandring på kyrkstigen i Tölby: 
ca 4,2 km, sö 4.9. Start kl 14 vid 
Tölby-Vikbyvägen 220 (skylt 
vid startpunkten). Folke Smeds 
berättar o kyrkoherden håller 
andakt. Korvgrillning, matsäck 
kan medtas. Gummistövlarna på. 
Regnkläder vid behov.
Församlingsutfärd: 5.9 Kimo bruk, 
Esse kyrka, Föusfiness, Lunda-
gård i Purmo. Avfärd fr Smedsby 
f.g. kl 9:30. Anmälan till pastors-
kansliet senast 31.8. Avg.40€. 

 ¶ KVEVLAX
Skymningsmusik: to kl 21, Camilla 
Brunell, sång, Peter Brunell, piano 
o orgel. Andakt Allan Melin, kol-
lekt o servering.
Psalmgudstjänst: sö kl 18, Lund-
ström, Markus Malmgren, orgel, 
Nina Kronlund, solosång, Andrén.
Mathjälpen: må kl 10 i ds.
Barnkören övar: to 1.9 kl 18 i fh.

 ¶ MALAX
Gudstjänst: sö 28.8 kl 10 i kyrkan. 
Tornberg, Brunell.
Finsk söndagsskola: sö 28.8 kl 
10 i KH.

 ¶ PETALAX
Gudstjänst: sö 28 8 kl 11 Björk-
lund, Brunell
Andakter: to 1 9 kl 13 i Wester-
hemmet modul B, kl 14 i pensio-
närshemmet, Björklund
Bussen till Alskat 1.9: startar kl 
8.35 från pensionärshemmet, TB 
kl 8.40.

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 ERIKA BOIJE

Bordsbön och 
tacksamhet
t-a-c-k! tack, tack, tack! Sommar betyder skribalä-
ger för mig. Måltidsgemenskapen på lägret hör enligt 
mig till det finaste med skriba, rippi eller vad man nu 
vill kalla det. Fem gånger mat per dag, psalmen Gläd-
jens Herre, trevliga samtal, gemenskap och tack-ramsan 
på slutet. Det var på mitt eget skribaläger jag för första 
gången kom i kontakt med bordsbönen och i dag ber 
vi bordsbön varje dag inför den gemensamma midda-
gen i vårt lilla kök. Mat på bordet i dag igen, tack gode 
Gud som gav oss den.

Bordsbönens finaste ord stavas T-A-C-K. För mig är 
bordsbönen ett tillfälle att stanna upp i vardagen och 
tacka för möjligheten att äta sig mätt. En måltid är en 
gåva i många avseenden. Det är viktigt för högmodet att 
ge äran till Gud och visa tacksamhet. Det är också vik-
tigt att visa tacksamhet till den som stått vid spisen och 
tillrett maten, ifall det inte är du själv.

Att komma ihåg att säga tack är dock inte så enkelt. I dag 
har vi möjligheten att få det mesta vi vill ha och stannar 
allt mer sällan upp för att känna eller uttrycka tacksam-
het. Så fort vi har fått våra önskningar uppfyllda går vi 
vidare. När vi går vidare utan att säga tack gör vi pre-
cis som de nio första i berättelsen om de tio spetälska 
som blir botade av Jesus. Ibland känner åtminstone jag 
igen mig själv i de nio som inte vände sig om för att vi-
sa sin tacksamhet. Det anses numera vara så viktigt att 
jäkta, läsa mail, vara inloggad och anträffbar att enk-
la ord som tack och förlåt drunknar i vårt flöde. Det är 
lätt hänt att vi glömmer vända om och säga tack inn-
an vi jäktar vidare.

Jag har hört det sägas flera gånger, att vi borde tacka för 
något som Gud gett oss minst lika länge som vi bad för 
det från första början. Ju fler gånger jag hör detta sägas 
desto djupare sjunker tanken in. Det är befriande att sä-
ga tack. Genom att visa tacksamhet öppnas våra ögon 
för både våra medmänniskor och för Gud. Vi ger äran 
till någon annan och som kristna ger vi ytterst äran till 
Gud. Det var trots allt den siste av de tio spetälska som 
i slutändan levde det rikaste livet.

Erika Boije är teologie magister och forskar i kyrkohistoria.

KARSTEIN VOLLE illus-
trerar betraktelsetexterna 
den närmaste tiden och 
beskriver sig själv så här: 
”Jag är utbildad konstmå-
lare vid Konstakademin i 
Oslo och har arbetat som 
seriekonstnär på heltid 
sedan 2002. Jag har va-
rierat mellan metahumor, 
politisk satir, seriejourna-
listik och existentiella frå-
gor. Jag gjorde tv-anima-
tioner åt Yle Fems pro-
gram Boktid 2009-2014 
och har som musiker ut-
givit 5 fullängdsalbum och 
4 EP-skivor. 

Är ensampappa i östra 
Helsingfors halva veckan 
för två underbara barn. På 
fritiden sover jag och tit-
tar på tv-serien Strang-
er Things.”

VECKANS PERSON

”För de gåvor som 
du ger, tackar vi 
dig nu. Herre, i dag 
vill jag visa tack-
samhet för allt du 
har gett mig. #bö-
netwitter”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter. Veckans 
tweet är skriven av Erika 
Boije, @erikaboij.

181, 287, 313,  
221 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Den svåra tacksamheten
Jesus helar tio personer med sjukdomen spetäls-
ka, men bara en av dem säger tack. Det är ett kon-
kret exempel på en märklig egenhet hos oss människ-
or: att vi är väldigt snabba med att ta det som vi har 
fått som en självklarhet i stället för att se det som nå-
got att tacka för.

Den här söndagen får vi förenas i den gemensamma 
kampen att faktiskt klara av att tacka för allt det go-
da vi har fått.

OM HELGEN

	  

När någon i familjen har problem med alkohol, 
droger, spelande eller annat missbruk blir det ofta 
problem för hela familjen. En ny, nationell stödtele-
fon för närstående till missbrukare erbjuder hjälp och 
stöd. Jourtider: måndagar kl. 9-12, 13-16 
och torsdagar kl. 9-12, 13-16. Tfn: 050 – 313 9926

Stödtelefon 
för närstående till missbrukare

”En av dem vän-
de tillbaka när han 
såg att han hade 
blivit frisk.”

Läs mera i Luk. 17:11–19.

”Äldsta huset 
i Lovisa, Pernå 
kyrka – öppet un-
der evenemang-
et Lovisa Historis-
ka Hus.” 

Lö 27.8 kl. 12-18 och 
sö 28.8 kl. 12-15.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
26.8–1.9

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 38:17–20

ANDRA LÄSNINGEN
Ef. 5:15–20

EVANGELIUM
Luk. 17:11–19

Femtonde söndagen ef-
ter pingst. Temat är 
”Tacksamhet”.

HELGENS TEXTERillUstration: karstein Volle
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 ¶ REPLOT
Gudstjänst: Replot kyrka sö kl. 10. 
Kaski, Sten
Ekumenisk bön för skärgården:  ti 
30.8 kl. 18 i Replot försh.

 ¶ SOLF
Gudstjänst: sö kl. 18 (Obs tiden!), 
Emilia Kuni, Heidi Lång.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Forslund, 
Andersson.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: kl 10 Forslund, An-
dersson.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
Fr 26.8 kl 13.30: Andakt i Es-
selunden, Granlund, Ray.
-kl 14: Andakt i Essehemmet, 
Granlund, Ray.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Björkman.
Sö 28.8 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Granlund, Ray. Textläsare Kerstin 
Forsblom, dörrvärdar Slätkulla-
Fors Gers.
-kl 14: Sammankomst i Vitsjö 
byahem.
Må 29.8 kl 18: Städtalko vid Yt-
teresse bönehus.
To 1.9 kl 15.45: Musikverkstaden, 
för barn i lågstadieåldern, inleder 
terminen i församlingshemmet.

 ¶ JAKOBSTAD
To 10-18: ”Fasta och bön för Fin-
land” i FC.
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Krok-
fors, Wester. 
15: Sammankomt i Skutnäs böne-
hus, Jorma Aspegren.
17: Fokus i FC, Zarpadshah Nuri.
Må 9-11: Öppen dagklubb  för 0-5 
åringar i sällskap med vuxen i Bo-
näs prästgård.
Ti 9-11: Öppen dagklubb  för 0-5 
åringar i sällskap med vuxen i 
Vestanlidgården.
On 15: Infosamling om skriftskola 
2016-2017 för år 2002 och tidiga-
re födda i FC. Anmälan på: www.
jakobstadssvenskaforsamling.fi/
konfirmation
To 9-11: Öppen dagklubb  för 0-5 
åringar i sällskap med vuxen i 
Kyrkostrands förs.hem.

 ¶ KRONOBY
Gudstjänst: sö 28.8 kl 10.00

 ¶ LARSMO
Sö 28.8 kl. 18 (Obs tiden) Kvälls-
högmässa: Sjöblom, Wiklund. 
Kyrkvärd: Kaptens södra.
Ti 30.8 kl. 19 Tvåspråkig försam-
lingsafton: i församlingshemmet. 
Tema: ”Sovinnon tie- försoning-
ens väg. Kvällens gäst är Ruut 
Ben Yosef, som arbetar bland 
barn och ungdomar i Israel. Övriga 
medverkande är Heidi Tyni och 
Lea Ridanpää. Program: En häls-
ning från Israel, hebreisk musik, 
servering. Kollekt.
To 1.9 kl. 19 Karasamling: i präst-
gården. Möjlighet till bastu och 
simning. Bastun varm från kl. 18.

 ¶ NEDERVETIL
Gudstjänst: sö 28.8 kl. 10.00, 
Store, Smedjebacka.
Kyrkokören övar: to 1.9 kl. 19.00.

 ¶ NYKARLEBY
NYKARLEBY
Sö kl 18 Kvällsmässa: kyrkan, 
Sandvik, Ringwall. Sebastian 
Back, saxofon
MUNSALA

To kl. 15.30: KU:s årsmöte, präst-
gården
Sö kl 18.30 Bön- och lovsångs-
kväll: fh, Antti Hämäläinen
JEPPO
Sö kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Öst-
man, Lönnqvist

 ¶ PEDERSÖRE
Gemenskapskväll: To 19 Hällsand 
sommarhem, plättkalas
Ungdomskväll: Fr 20 Hällsand 
sommarhem, Vikingamiddag och 
festlig avslutning
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, Hägg-
blom, Sandstedt-Granvik, dörr-
värdar Kållby
Sammankomster:  
- Sö 15 i Flynängens bönehus, 
Staffan Snellman 
- 18 i Kyrkostrands församlings-
hem
Församlingskansliet: On öppet 
från kl. 10.30

 ¶ PURMO
To 25.8 kl 17-20: Kaffebjudning 
vid Drängstugan.
Sö 28.8 kl 12: Jubileumsgudstjänst 
i Emaus bönehus med anled-
ning av bönehusets 100 år. Albert 
Häggblom, Portin, Johansson, 
Mikael Lasén. Efteråt kaffe och 
smörgås.
-kl 13.30: Möte i Emaus bönehus. 
Portin, Johansson, Britt-Mari och 
Gun-Helen Andtfolk medverkar 
tillsammans med gitarrgruppen 
Salem. Sång av jubileumssträng-
band, Granvik. Historik.
To 1.9 kl 14: Andakt i Purmohem-
met, Portin, Johansson.
Lö 3.9 kl 19: Lovsångs- och för-
bönskväll i Betel, Anette Nyman.
Församlingskansliet stängt on 
31.8.

 ¶ TERJÄRV
Ungdomssamling: fr 26.8 kl 19 vid 
slöjdskolan.
Högmässa: sö 28.8 kl 10, khden, 
Leni Granholm.
Missionscafé Terjärv: med hemlig 
gäst m.fl,  ti 30.8 kl 13 i försam-
lingssalen.
Klubbi: startar on 31.8 kl 18 vid 
slöjdskolan.
Finskspråkig verksamhetsplane-
ring: on 31.8 kl 18, församlings-
salen. Välkomna!
Föräldra- barngruppen: startar 
må 5.9 kl 10 vid slöjdskolan, 
Hagagränd. För mera inf. kontakta 
diak. Hanna Byskata telnr 050-
3089468.
Syföreningsdag vid Klippan: on 
7.9, kl 10.30  startar bussen från 
Småbönders, kl 10.45 från för-
samlingssalen (gamla Terinit).

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
SÖ 28.8 KL. 10: MÄSSA I KULLO BY-
KYRKA, Stråhlman, Tollander
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, 
Smeds, Wilén, Söderström
ON 31.8 Diakonicentralen och Pastors-
kansliet är stängda
TO 1.9 KL. 17: MÄSSA I DOMKYRKAN, 
på engelska, 20 år sedan Borgå-över-
enskommelsen godkändes, Lindgård, 
Björn Vikström, Helenelund

LAPPTRÄSK
sö 28.8 kl. 12: Vi deltar i Lappträsk finska 
församlings högmässa. Kyrkoherde Tuire 
Huovinen-Westerlund firar sin födelse-
dag med kyrkkaffe i församlingshemmet. 
Inga tal, eventuella gåvor via Finska Mis-

sionssällskapet, www.onnenlahjat.fi
to 1.9 kl. 9.30-11: Öppet Café i Annagår-
den för alla åldrar. Vi träffas en torsdag 
i månaden. Kom in när det passar! Kaf-
feservering. Gina Nyholm.
to 1.9 kl. 14: Missionskretsen i försam-
lingshemmet, Carita Illman

LILJENDAL
sö 28.8 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
Antti Kilpi, Mia Aitokari
ti 30.8 kl. 10: Vuxen-barn i Mariagår-
den, Gina Nyholm
to 1.9 kl. 9.30-11: Öppet Café i An-
nagården

LOVISA
Högmässa: sö 28.8 kl 10 i kyrkan, af 
Hällström, Tollander. Efteråt som-
marsäsongens avslutning i Prästis, 
korvgrillning
En Euros Café: ti 30.8 kl 13-15 i Tikva
Morgonkaffe: to 1.9 kl 8:30 i Tikva

PERNÅ
Äldsta huset i Lovisa, Pernå kyrka: 
öppet under evenemanget Lovisa 
Historiska Hus lö 27.8 kl. 12-18 och sö 
28.8 kl. 12-15. Guide på plats. Orgel-
kvart på lö kl. 15, Marcus Kalliokoski.
Mässa i Taizé-stil: sö 28.8 kl. 18.00 i 
kyrkan, Robert Lemberg, Marcus Kal-
liokoski.

SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö 28.8 kl. 13 (OBS! 
Tidpunkten) Mässa med konfirmation. 
Camilla Ekholm, Patrik Frisk, Mauriz 
Brunell.
Barnkören: Ons 31.8 kl. 17, Kyrkoby 
församlingshem. För barn i förskolan–
åk 6. Lauri Palin.
KakaoClubben: Fr 2.9 kl. 10.30, Kyr-
koby försml. Isabella Munck, Milja 
Westerlund.
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hemsida: 
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Sö 28.8
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Lind-
ström, Heikel-Nyberg, Almqvist, Henric-
son. S:t Jacobs kören medverkar.
Ti 30.8
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Risto Pulkamo.
On 31.8
kl. 14: Orgelandakt och sommarcafé i S:t 
Jacobs kyrka. Busck-Nielsen, Henricson.
kl. 19: Helsingfors Orgelsommar i Johan-
neskyrkan. Kantorerna från Johannes för-
samling, Helsingin Tuomiokirkkoseura-
kunta och Kallion seurakunta avslutar 
denna orgelsommar.

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Kansliet är öppet: må, ti, to, fr kl. 9-14, 
on kl. 12-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 28.8 kl. 12: högmässa,. Kyrkkaffe.
NORDSJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
Ti 30.8 kl. 19: Avslutningskonsert, Med 
metron till musiken: Veni Creator Spiritus 
– det heligs beröring. 
Östra Helsingfors kantorer, Tommi Varis, 
theremin. Fritt inträde, programblad 7 €. 
Välkommen!
Matteus barnkör, övningarna starta 
v. 34: 
Brändö lågstadium, må kl. 13-13.45 
Degerö lågstadieskola, må kl. 14.15-15 
Botby grundskola, må 15.30-16.15 
Östersundom skola, on kl. 14-14.45 
Nordsjö lågstadieskola, on kl. 15.15-16 
Körledare: Emma Gustafsson, emma-
gustafsson@email.com, tfn 050-491 
7360
Höstpyssel och Lördags klapp & klang: 
Lö 3.9 kl. 10-13 i Matteuskyrkan, 2 vån. 
Kom med hela familjen, med en kompis 
eller på egen hand, oberoende om du är 
liten eller stor. Församlingens hjälpledare 
finns på plats för att hjälpa till när det 
behövs. 
Vi har förlängt pysseltiden till tre timmar 
så du hinner med ett och annat. Ta en 
slant med, vi samlar in en frivillig mate-
rial- och serveringsavgift. 
I samband med höstpyssel lördags klapp 
& klang kl. 10-10.45 (för 9mån – 4år med 
vuxen). 
Ingen anmälan, ingång via kansliet. Väl-

kommen!
Kom med på retreat!: 
Matteus församling ordnar en retreat för 
sina församlingsmedlemmar på retreat-
gården Snoan i Lappvik, Hangö 7-9 ok-
tober 2016. Retreaten inleds kl.18.30 på 
fredag kväll och avslutas kl.16 på söndag. 
Temat är ”Längtan” och retreatledare 
kyrkoherde Stefan Forsén. 
Anmäl till församlingens kansli senast 
onsdag 28.9 före kl.14 per mail matteus.
fors@evl.fi eller per tfn 09 2340 7300. 
Meddela vid anmälan om du behöver 
skjuts så ordnar vi med samåkning.

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fre 26.08
• kl. 10.00: Hålligång med lek & sång 
i Hagasalen, Vespervägen 12. För barn 
under 5 år. Kaffeservering efteråt.
Sö 28.08
• kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka, 
Tegelst. 6. Thylin, Hilli.
• kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Thylin, Hilli.
• kl. 13.30: Konfirmation för skriftskol-
läger 2. Munkshöjdens kyrka, Raumo-
vägen 3.
• kl. 16.30: Puls gudstjänst i Södra 
Haga kyrka, Vespervägen 12.
Må 29.08
• kl. 10.00: Hålligång med lek & sång 
i Malm, Malmin srk-talo, Pehrsstråket 
16. För barn under 5 år. Kaffeservering 
efteråt.
• kl. 14.00: Hålligång med lek & sång i 
Munksnäs kyrka, Taivastupa, Tegelsti-
gen 6. För barn under 5 år. Vi börjar 
med kaffe.
Ti 30.08
• kl. 10: Babyrytmik i Hagasalen, Ves-
pervägen 12. En sångstund för bebisar 
mellan 0-12 månader med förälder. 
Ledare Liisa Ahlberg.
Ons 31.08
• Kl. 14.30-15.15: Petrus barnkör i Ha-
gasalen, Vespervägen 12. Alla barn från 
6 år uppåt är varmt välkomna! Ledare 
Liisa Ahlberg.
• kl. 19: Encounter, en kväll av lovsång 
och bön i Hagasalen, Vespervägen 12.
Övrigt
• Förbönsämnen: tas emot till tfn (09) 
23407171 tisdagar mellan kl. 10-12 och 
per e-post pray.petrus@evl.fi 
• Fokus - en helg med din församling: 
Kom med på ett härligt veckoslut på 
Korpirauha lägergård 9 - 11.9. Ett tillfälle 
att umgås, träffa nya och gamla vänner 
och komma närmare Gud tillsammans. 
En helg med lovsång, undervisning, 
förbön och fina stunder. Info och an-
mälan på www.petrusforsamling.net.
Alpha: på Café Torpet, Köpingsv. 48. 
Elva torsdagar med mat, föredrag och 
goda samtal. Start 22.9 kl 18.30. Ett 
tillfälle att utforska meningen med livet 
och tron på ett enkelt och givande sätt. 
Kursen är till för alla som inte brukar gå 
i kyrkan, oavsett ålder och livsåskåd-
ning och kostar inget. Info och anmälan 
på www.petrusforsamling.net

HELSINGFORS PROSTERI
Mind-Body Bridging: Finlands MBB 
rf. ordnar evenemang riktade till både 
professionella hjälpare och allmänheten. 
Platsen är Lappvikens källa, Lappviks-
vägen 1.”Stressa av med hjälp av MBB” 
29.8 kl 14.30-17 riktar sig till alla som vill 
lära sig grunderna. Workshoparna hålls 
på finska men är intressanta och lätta att 
ta till sig, trots språket. Läs mera på FB 
Mind-Body Bridging Finland eller www.
mbbfinland.fi. 
Anmälningar tas emot på monica.hali-
nen@gmail.com senast en vecka före 
respektive evenemang går av stapeln. 
Skriv så får du mera information.
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019--0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En 
webbaserad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. Ring el-
ler skriv när Du behöver stöd! Du kan 
dessutom skriva ett handskrivet brev 
till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Hel-
singfors, som behandlas anonymt och 
konfidentiellt. Kyrkans chatt dejourerar 
måndag till torsdag kl.18-20.
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut 

samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

DEUTSCHE GEMEINDE
So 28.8. um 11 uhr: Gottesdienst 
(Fischer)

OLAUS PETRI
Lö 27.8 kl. 18: Helgsmålsbön – Musik-
andakt. Santeri Siimes, orgel.
Sö 28.8 kl. 11: Högmässa. Viinikka, 
Stöckell.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Högmässa sö 28.8: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Laukkanen, 
Bengts, Timo Ojansuu, blockflöjt. Kyrk-
kaffe i Sockenstugan.  
Alberga kyrka kl. 15. Konfirmation av Sol-
valla 1-skriftskolan: Ina Laakso, Ertman, 
Malmgren.
Musik i sommarkvällen: Esbo domkyrka 
sö 28.8 kl. 19. Erica Back, sång, Aura Go, 
piano. Schubert, Brahms, Debussy, Sibe-
lius. Fritt intr. Konsertserien avslutas.
Esbodagen lö 27.8: Guidning på svenska i 
Esbo domkyrka kl. 11, guidad vandring på 
kyrkogårdens äldsta delar, start kl. 11 vid 
klockstapeln.
Sommarträff: Olars kyrka, svenska sidan, 
ti 30.8 kl. 13-14.30, Karlemo.
PokémonGo? Nej, vi har GAGo!: Ma-
taskärs lägercentrum sö 11.9 kl. 17. Kom 
med ut i Guds fria natur, motionera och 
stöd insamlingen Gemensamt Ansvar 
genom att gå eller springa längs spån-
banan med start från Mataskärs parke-
ringsplats. Pris 10 €/person oberoende 
av sträcka. Anmälning och kontant betal-
ning på plats.
Nåd i livets vardag: retreat på Snoan, 
Lappvik, 21-23.10. Ledare Roger Rönn-
berg. Pris 90 €. Anmälning senast 7.10, 
050 576 5784, claire.broberg@evl.fi
Familjeklubbar för föräldrar och små-
barn: se www.esboforsamlingar.fi/
familjeklubbar
Miniorklubbar för 7-12-åringar: se www.
esboforsamlingar.fi/miniorklubbar
Körer för barn & ungdom: Barnkören 
Stämsökarna övar torsdagar kl. 15.45-
16.30 i Sökö kapell, Sökögr. 3, start to. 
1.9. En sånggrupp för barn och ungdomar 
från åk 5 uppåt startar to. 1.9 kl. 17. Öv-
ningar torsdagar kl. 17-17.45 i Sökö kapell, 
Sökögr. 3. Mer info för nya sångare: 
Eeva-Liisa Malmgren, 040 531 1049, 
eeva-liisa.malmgren@evl.fi
Gudstjänstinspiration: Kyrktian, Kyrkog. 
10, 3. vån., to 1.9 kl. 17. Inspiratör är pastor 
Fred Wilén från Borgå, som berättar om 
gudstjänstgrupper och om hur frivilliga 
aktivt kan vara med i gudstjänstarbetet. 
Anm. senast 25.8, Heidi Jäntti, 040 531 
1046, heidi.jantti@evl.fi 
Kretsar för seniorer & daglediga kl. 13-
15: Start fr.o.m. v. 36. Köklax kapell, Han-
delsb. 1, ti 6.9, Södrik nya kapell, Kirstiv. 
24, on 7.9, Karabacka kapell, Karabackav. 
12, to 8.9, Sökö kapell, Sökögr. 3, ti 13.9, 
Träffdax i Köklax kapell ti 13.9, Kalajärvi 
kapell, Höstglödsängen 3, to 15.9. 
Församlingslunch: Olars kyrka, svenska 
sidan, varje ti kl. 12-14 fr.o.m. 6.9. Pris 
5 €.
Handarbetsgruppen: Vita huset, Präst-
gårdsv. 1 varje ti. kl. 16-19 fr.o.m. 13.9. 
Mer info: Bea Karlemo, 040 513 0828, 
beatrice.karlemo@evl.fi
Bönekvarten och Andliga samtal: Olars 
kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4. 
Start ti. 13.9.  Följande träffar ti. 18.10, 8.11, 
22.11 och 29.11. Bönekvarten kl. 18.30-19 
erbjuder  möjlighet till stillhet och bön 
inför Gud, med förbön för de närvarande 
och deras anhöriga, bön för kyrkan och 
för hela världen blandad med tystnad 
och psalmsång. I Andliga samtal kl. 
19-20 samtalar vi om den kristna trons 
betydelse i mänskans liv. Ledare är Roger 
Rönnberg.

GRANKULLA
Sö 28.8 kl. 12 Söndagsskola: i Klubb 97, 
Pippi Collander och Märta Backman.
Kl. 13 Högmässa: med konfirmation av 
Mataskärsgruppen, Daniel Nyberg, Ca-
rola Tonberg-Skogström, Marlen Talus-
Puzesh, Heli Peitsalo, Emma Engström 
och Oscar Louhija. Kaffe i nedre salen.
Kl. 19 Venedig II- konsert: i kyrkan. 
Monteverdi, Monferrato, Vivaldi och 
Händel. Markku Mäkinen, orgel och 

cembalo, Hanna Haapamäki, tvärflöjt 
och blockflöjt, Anna Marte, sopran, 
Anna-Kaisa Tuomi, bilder från Venedig. 
Lassi Nummis dikter ur Venedig-serien. 
Fritt inträde, programblad 10 € till för-
mån för Kyrkans Utlandshjälp.
Ti 30.8 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebas-
tos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 13.30- 15 Sommarcafé: på kyrkans 
innergård.
FÖR DIG SOM GÅR I ÅK 1-6: 
KOM MED OCH SJUNG I BARNKÖREN 
Vi övar på måndagar i kyrkans övre sal 
kl. 14.30 -15.15 och vi börjar alltid med 
att äta ett litet mellanmål tillsammans. 
Terminen inleds 5.9. Förfrågningar: Bar-
bro Smeds tfn 050-598 1832.
FÖRSAMLINGENS DAGKLUBB för 3-5 
åringar inleds 5.9.
Förfrågningar: Yvonne Fransman tfn 
050 443 0045, yvonne.fransman@
evl.fi.

KYRKSLÄTT
Kom och träffa oss: lö 27.8 under 
Kyrkslättsdagarna. Vi finns på torget.
Högmässa med konfirmation: sö 28.8 
kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Stråhlman, 
Lovén, Joki, Punt.
Högmässa med konfirmation: sö 4.9 
kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Lovén, Stråhl-
man, Punt.
Sång och bön: må 5.9 kl. 18.30 i koret i 
Kyrkslätts kyrka.
Kyrkoherdeämbetet öppet i augusti 
må-to kl. 9-11.30 och 12.30-15. Fre-
dagar stängt.  Tel. (09) 8050 8292. 
Epost kyrkslatts.svenska.forsamling@
evl.fi. www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
Sö 28.8: Högmässa kl 11 i SvH, Inka-
Riina Valtonen, Paula Sirén
Ti 30.8: Tisdagsklubben kl 13.30-15.30 
SvG
Ti 6.9: Mammor, pappor och barn, ut-
flykt till Ilkko (Ilkontie 8-10, Kangasala) 
kl 10-14, anmälningar till Essi senast 
den 26.8 tel. 050 527 2290

VANDA
Högmässa: sö 28.8 kl. 10. M. Fagerudd, 
A. Ekberg
Dagklubben: i Myrbacka, Strömfåravä-
gen 13,  månd, onsd, och fred. kl. 9-12.
Familjecafé: to 1.9 kl. 9.30 -12 i klub-
butrymmet i Myrbacka, Strömfårav. 13, 
i samarbete med Folkhälsan.

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Högmässa/gudstjänst sö 28.8: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka. T. Wilman, N. 
Burgmann. 
Kl. 12 Snappertuna kyrka. T. Wilman, N. 
Burgmann. 
Kl. 16 Bromarvs kyrka, musik- AND, W. 
Westerholm, S. Lindroos. 
Kl. 18 Tenala kyrka, KVM, W. Wester-
holm, S. Lindroos.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Skymningsmässa med orgelmusik av 
Bach: sö 28.8, 15 s. e. pingst, kl 18 i 
Fagervik kyrka, Hellsten, Storbacka. 
Pilgrimsvandring 28.8.2016, start kl 12 
från Taborkyrkan, framme i Fagervik ca 
kl 17.30, tilläggsuppgifter Tom Hellsten, 
tel. 050-330 4360.
Familjecafé startar: to 1.9 kl 9.30-12. I 
fortsättningen varje torsdag. Tilläggs-
uppgifter tel. 050-563 9994.

KARIS-POJO
Bönedag, To 25.8: 
kl. 9-18 i S:ta Katarina kyrka, Karis. Du 
kan komma till kyrkan när du vill under 
dagens lopp.
Förbön och lovsång, To 25.8: 
kl. 19 Gemenskap över gränser i S:ta 
Katarina kyrka, Karis.
Högmässor, Sö 28.8: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis. Mid-
sommarstången tas ned. Kaffeserve-
ring i SOceknstugan.
Kvällsmässa, To 31.8: 
kl. 19 i övre salen i S:ta Maria kyrka, 
Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

Ommöblering i tablån
I samband med de stora förändringarna i Yle Ve-
gas sändningsschema från och med den 1 september 
kommer även radioandakterna att förändras.

Ett ord inför helgen som sänts på lördagskvällar-
na faller bort och ersätts av Ett ord om helgen på sön-
dag morgon 9.07. Familjeandakten flyttar helt och hål-
let till Arenan och kommer alltså inte längre att höras 
i radion. Andrum och Aftonandakt behåller sina sänd-
ningstider.

RADIO ANDAKTER

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 26.8 Kristina Klingenberg, Kar-
leby (repris) Lö 27.8 8.53 Familjean-
dakt. Lars Collmar läser ur sin bok 
Helga Hund i Egypten (repris). Må 
29.8 Fredrik Portin, Åbo (repris) Ti 
30.8 Ylva Perera, Åbo (repris) Ons 
31.8 Catarina Olin, Sundom (repris) 
To 1.9 Helena Salenius, Helsingfors.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 26.8 Camilla Ekholm, Borgå Lö 
27.8 17.58 Ett ord inför helgen, Hum-
melholmens lägergårds kyrka i Mun-
sala. Sö 28.8 Hedvig Långbacka, 
Helsingfors Må 29.8 Bevarade ord: 
Margareta Melin. Uppläsare: Moni-
ca Heikel-Nyberg Ti 30.8 Stina Lind-
gård, Borgå Ons 31.8 Hans Växby, 
Vanda To 1.9 Ortodox aftonbön. Ser-
gius Colliander, Heinävesi.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 28.8 Tvåspråkig gudstjänst från 
Finlands svenska baptistsamfunds 
sommarfest i Munsala. Predikant: Jan 
Edström.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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ESBO STIFT

LOJO
Sö 28.8. kl 13.00: Högmässa i Lojo 
kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Sö 28.8 Pilgrimsvandring: från Tabor 
kyrkan start kl. 12.00 (Västankvarn-
vägen 111, 10230 Ingå) till Fagervik 
kyrka, var vi är framme ca. kl. 17.30. 
Vandringen slutar med Skymnings-
mässa kl. 18.00 i Fagervik kyrka. Totala 
gångsträckan är ca. 14,5 km. Vägarna 
är grusvägar. Pausstationerna med an-
dakter ca. 6 st. Vandringsledare pastor 
Tom Hellsten. Utrustning enligt väder. 
Anmälan senast 21.8 till Mari Nurmi 
0443284273 eller mari.s.nurmi@evl.
fi. Lojo församling ordnar transport till 
Tabor kyrkan och från Fagerviks kyrka, 
pris 10€. Start från Lojo kyrkplan kl. 
11.00 och från Virkby kyrka kl. 11.20.
Sö 4.9. kl 13.00: Högmässa i Virkby 
kyrka. Sånggruppen Guldkanten 
sjunger under högmässan. Kyrkkaffe 
och kyrktaxi.
Ti 6.9. kl 13.30: Svenska kretsen sam-
las i Virkby kyrka. Taxi.

Musikens natt firar 20 år
I 20 års tid har Borgå domkyrkas sommarkonsertserie kulminerat i Musikens natt. Jubileet 
firas torsdag 25.8 med två konserter av världsklass.

I den första konserten kl. 19 uppträder den berömda finska vokalensemblen Lumen Valo 
med ett mångsidigt program som sträcker sig från medeltids- och renässansmusik till de 
nutida tonsättarna Arvo Pärt och Mikko Sidoroff.

Den andra konserten börjar kl. 20.45 och är en liedkonsert med mezzosopranen Monica 
Groop, altviolinisten Tiila Kangas och pianisten Gustav Djupsjöbacka. De framför musik av 
Brahms, Ravel, Kuula, Kilpinen och Sibelius. 

Det är fritt inträde till konserterna. Programhäftet kostar fem euro. Buffet på Kyrkback-
en. Arrangörer: Borgå svenska domkyrkoförsamling och Porvoon suomalainen seurakunta.

Medeltida dag på Kyrkbacken
Kyrkbacken i Karleby fylls av  aktiviteter lördagen den 3 september när Karleby fi-
rar medeltida dagar. Turnering och en massa andra programpunkter, bland annat en 
medeltida marknad, ordnas på Kyrkbacken. 

Dagen startar tidigt för de morgonpigga med tidebön kl 6 och pilgrimsvandring från 
Stenkyrkan i Såka till Sockenkyrkan. 

Senare hålls också ett par tideböner kl. 10 och kl. 12 med medeltida hymner, böner 
och musik. Kl 14 berättar Raul Pohjonen om kyrkomåleriet under rubriken – den fat-
tiges Bibel och den rikes avlat. Markku Luolaja-Mikkola ger en gambakonsert kl 16. 
Samfällighetens kök serverar medeltida lunch och det finns också andra matpunkter 
ute på marknadsområdet. Det är sjätte året i följd som dagarna arrangeras.

SOMMARKONSERTER BORGÅ HISTORIERESA KARLEBY

Välsignad skolstart
Söndagen den 14 augusti väl-
signades församlingens bli-
vande ettor i Lumparlands 
kyrka av kyrkoherde Ben-
ny Andersson. De fick var-
sitt exemplar av Barnens bi-
bel och bjöds på saft och ka-
kor. Förstaklassisterna ha-
de fått en personlig inbjudan 
och fick ta med sina föräld-
rar, syskon, faddrar och an-
dra närstående.

Lemland-Lumparlands 
församling har i flera år väl-
signat ettorna vid skolstar-
ten och det här året deltar 
församlingen också i den 
riksomfattande kampanjen 
Trygg i din famn, som bland 
annat fokuserar på välsig-
nelse inför skolstarten.

Samtidigt önskade vi 
barn- och ungdomsledare 
Erika Santos lycka till i sitt 
nya arbete under tjänstle-

digheten och välkomna-
de hennes vikarie Johan-
na Häggblom. Johanna bor 

i Lemland och har flera år 
varit ledamot i kyrkorådet. 

 ¶ teresa WesterMark

I MIN
FÖRSAMLING

MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
Skötsam hälsovårdarstude-
rande flicka från Österbotten 
önskar hyra etta eller motsva-
rande i Åbo centrum Tel. 045-
8660830

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Lägenhet 37,5 m2 i Vasa 
centrum omfattande 2 rum och 
kokvrå. Lugnt läge, stor ingla-
sad balkong. Hyra 485 euro, 
vatten och bilplats ingår. 040 
5181630 eller 0400 667172.

 
 
 
 
 
 

Vasa svenska församling söker en 

KAPLAN 

till Dragnäsbäck-Gerby distriktet. 

Vi söker en dig som är öppen för nya utmaningar, 
lyhörd, samarbetsvillig och intresserad av att utveckla 
verksamheten enligt förändringarna i området. Mera 
info finns på www.vasasvenskaförsamling.fi. 

Avlöning enligt KyrkTAK kravgrupp 603. 

Ansökan riktas till Domkapitlet i Borgå stift senast 
15.9.2016 kl. 15. 

Närmare uppgifter fås av kyrkoherde Tor-Erik Store, 
tfn 044 480 8300. 

VASA¤
SVENSKA
FÖRSAMLING

Stiftelsen för Leschehemmet r.f. söker

Föreståndare / VD
Leschehemmet är ett idylliskt privat servicehem, beläget 
nära havet i den trivsamma och lugna stadsdelen Eira i 
Helsingfors. 
Leschehemmet erbjuder ett lugnt boende med trygg-
hetsalarm & utbildad svenskspråkig personal dyg-
net runt. Huset har en egen kock som lagar färsk och 
mångsidig kost. Vi vill stöda och uppmuntra invånarna 
att aktivt delta i vardagliga aktiviteter och olika kulturpro-
gram för att uppehålla sin funktionsförmåga.
På Leschehemmet finns även möjlighet till boende i kor-
tare eller längre perioder. Till exempel då egen bostad 
renoveras, efter sjukhusvistelse eller då familjemedlem 
är på resa.

Den person vi söker
- har erfarenhet av ledarskap, gärna inom social- och  
  hälsovård
- är redo att utveckla verksamheten och är innovativ
- har god samarbetsförmåga
- har ett genuint intresse för äldre personer

Närmare uppgifter lämnas av tf.föreståndare 
Jessica Suomivuori  tfn. 040 134 99 70

Skriftlig ansökan och CV samt löneönskemål sändes 
per post senast 20.9.2016 till styrelseordförande 
Per Westerlund, Leschehemmet, 
Villagatan 3, 00150 Helsingfors..
Märk kuvertet: “ansökan” 

www.leschehemmet.org

 
Kirkkonummen seurakuntayhtymä   
Kyrkslätts kyrkliga samfällighet    

    
Familjerådgivningscentralen vid  
Kyrkslätts kyrkliga samfällighet söker  
ledande familjerådgivare.   
Sök senast den 6.9.2016. 

 
                Annonsen kan läsas under adressen:  
                www.evl.fi/rekrytointi eller http://www.                      
                kirkkonummenseurakunnat.fi/yhtyma/sv 
 

 

Önskar hyra etta eller mindre
tvåa i Åbo centrum. Börjar
studera till socionom på
Novia.
Allt beaktas.
Tel. 0440382848/Lonny
Anträffbar fr.o.m 27.8

Mysig 39m2 etta uthyres på
Drumsö från 15.9 lr 1.10. Nytt
badrum, öppet kök, sovalkov,
bilplats. 600m till
metrostation. 810 + vatten.
050 377 1443

Sökes lägenhet i centrala
Helsingfors
2 studerande tjejer: rökfria,
djurfria och skötsamma.
Tel: 0400435970

Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätts svenska församling
Tjänsten är förenad med boendeskyldighet i prästgården.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper 
i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

En kaplanstjänst i Borgå svenska domkyrkoförsamling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper 
i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

En kaplanstjänst i Vasa svenska församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kuns
kaper i svenska och god förmåga att använda finska i tal 
och skrift.

De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregister
lagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 
15.9.2016 kl. 15.00.
Adress: PB 30, 06101 Borgå

Önskas hyra trea el fyra i
östra Helsingfors. Tel:
0503507181/Torbjörn

Skötsam, kvinnlig
mag.studerande på Hanken
söker etta/rum i centrala
Helsingfors.
Tel: 040-0660760

Skötsam blivande
ÅA-studerande, 29år, önskar
hyra 2a/rymlig 1a i Jakobstad
m omnejd fr 1.9. Gärna
utanför stadskärnan i
marknivå/radhus då två
rumsrena utekatter medföljer.
Ta kontakt! Emelie
0505223744

Kyrkans utbildningscentral är Kyrkostyrelsens verk-
samhetsavdelnings expertenhet för utbildning och 
utveckling, som finns i Träskända. 

Vid Kyrkans utbildningscentral ledigförklaras en 
tjänst som

SJÄLAVÅRDSUTBILDARE
Uppgiften består i att ansvara för utbildning, utveck-
ling och koordinering av Kyrkans utbildningscentrals 
själavårdsutbildning och delta i Kyrkostyrelsens 
själavårdsteam. Vi förutsätter lämplig högre högskole-
examen, förtrogenhet med arbetsområdet samt den er-
farenhet och förmåga som krävs för att sköta uppgiften 
framgångsrikt. För tjänsten krävs utmärkta muntliga och 
skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och 
skriftliga kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper 
räknas som merit.

Hela annonsen och mera information om behörighets-
kraven finns på adressen sakasti.fi/tyopaikat.

LEDIGA TJÄNSTER
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KRYSSET AUGUSTI

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 13 
september 2016 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 
00180 Helsingfors. Märk kuvertet ”Augustikrysset”. 
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: Valborg Helsing, Vörå, Ingmar 
Nordström, Närpes och Camilla Riska, Vasa.

JULIKRYSSETS LÖSNING

VINN BÖCKER!
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Handlar mer 
än debatterar
Jan-Erik Andelin skriver 
på ledarplats i KSF me-
dias tidningar om den 
vändning i Sverige där 
det på liberalt håll nu ro-
pas efter en synligare och 
mera kristen kyrka.

”Kyrkan är ändå i det 

tysta – precis som helt 
vanlig medborgarmo-
ral och human anstän-
dighet – en värde- och 
en vardagsgemenskap 
som finns till, agerar och 
handlar mer än debatte-
rar. Därför framstår ord-
flödet om kyrkan nu som 
så halvt och förvirrat”, 
skriver Andelin.

VELIG KYRKA?

”Vi är fortfarande 
ett rikt land och 
en rik kyrka. Om 
vi säger att vi in-
te har råd att bä-
ra vårt globala an-
svar är det inte 
trovärdigt.”
Ärkebiskop 
Kari Mäkinen

BISTÅND FINLAND

Min kamp för att 
inte bli synsk

mitt SommarBiBliotek skänkte bort 
makulerade böcker och tidningar. Jag 
bar hem några och fick mig en dos 
av ofelbara dieter och träningspro-
gram för drömkroppen. Och plöts-
ligt mindes jag buntarna med veck-
otidningar som mormor varje som-

mar lånade av en fru i byn. När mormor hade 
läst dem bar min kusin och jag hela bunten ner 
till bastukammaren. Där låg vi sedan och läste 
så att ögonen stod på skaft. Jag tror inte att såda-
na veckotidningar finns längre. Där fanns sus-
pekta fotonoveller som troligen skulle kännas 
mycket oskyldiga idag, men som jag med nio-
åringens intuition visste att jag inte skulle visa 
för mamma. Men framför allt fanns där veckans 
Olösta Brott rakt ur livet, ofta med övernaturliga 
inslag, och så Ingrid. Ingrid var synsk. Hon för-
medlade budskap mellan vår värld och den osyn-
liga världen, och svarade på läsarnas frågor. Det 
var allt från försvunna ringar till döda barn. I en 
tidning var Ingrid själv intervjuad. Hon berätta-
de hur tungt det var att ha gåvan att vara synsk. 
Det var så många som ville ha hjälp i andevärl-
den. En dag hade hon bestämt sig för att stänga 
ut allt annat och göra undan hushållsarbetet som 
hade samlats på hög. Men det hjälpte inte: Så fort 
Ingrid ställde sig vid strykbrädet gled det fram en 
ande bakom gardinen.

Jag läste och rös. Så där jobbigt ville jag aldrig 
få det. Nej minsann, jag ville stryka kläder i fred! 
Så jag började hårdträna på kvällarna. Jag stirra-
de stint på lampan som hängde i taket och tänk-
te: ”Gunga inte … gunga INTE!” Den sommaren 
genomgick jag en hårdträning i konsten att IN-
TE klara något övernaturligt, och det gav resultat: 
Än idag kan jag inte få en lampa att gunga. Varför 
jag var så övertygad om att jag kunde det minns 
jag inte. Däremot har det hänt, när jag som vux-
en har stått bakom berget av ostrukna kläder, att 
jag smått hoppfullt sneglat mot gardinen för att 
se om det inte skulle glida fram någon distrak-
tion där. Men nej.

nU tror ni kanske att jag är ute 
efter att förlöjliga detta med 
att vara synsk och uppfatta 
mer än fysikens lagar bor-
de tillåta? Men det är jag in-
te. Jag har senare lärt känna 
flera personer som ser och 
hör sådant som många skul-
le avskriva som omöjligt. Jag 
kan inte bedöma vad som utspelar sig inom en 
människa och vad som förekommer oberoende 
av mottagaren, fastän osynligt för de flesta. Hur 
skulle jag kunna det? Jag väljer i stället att för-
klara upplevelserna med ”tillsvidare oupptäck-
ta naturlagar”. För jag har alltid tyckt att det är 
ett tecken på hybris eller rädsla att hävda att ve-
tenskapens nuvarande gränser utgör gränserna 
för vad som är möjligt.

Jag skulle önska att man inom kyrkan inte var 
rädd för att lyssna på sådana här erfarenheter. Att 
ord som synsk eller ängel inte skulle slå på ett New 
Age-alarm. Jag tror att änglar omger oss. Jag tror 
att en del människor ser mer än andra. Inte jag, 
visserligen. Men jag har ju hårdtränat.

Monica Vikström-Jokela är redaktör, författare och 
regissör.

”Än idag kan jag 
inte få en lampa 
att gunga.”

INKAST MONICA VIKSTRÖM-JOKELA

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

Insändare måste förses med skribentens 
namn samt för redaktionens bruk även 
adress och telefonnummer. Anonyma in-
lägg accepteras endast i undantagsfall. 

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

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

OPINION INFORMATION

ÅLAND PRÄSTER

Brändö-Kumlinge söker präst
Ärade präster, teologer och 
andra ackrediterade.

Vår huvudvärk i denna lil-
la skärgårdsförsamling dry-
ga två timmar från Åbo är 
diametralt annorlunda än i 
Berghälls församling. I juni 
sökte 78 en församlingspas-
torstjänt i Berghäll. 

Vi här i Brändö och Kum-
linge saknar både herde och 

präst från 1.9.2016. Vi hop-
pas kunna hitta en %-herde. 
Men vi vänder alla stenar för 
att hitta en församlingspräst.

På facebook lyder vår väd-
jan så: ”En vädjan till denna 
grupps medlemmar: Brändö-
Kumlinge församling är utan 
herde och präst den 1.9.2016. 
Vi hoppas hitta en tf herde 
och fylla upp lagens bokstav 

och anda. Men vi söker en 
präst för viss tid eller tillsvi-
dare. Ring mig 0500 828486 
eller Uffe Pettersson i Kum-
linge. Mvh Tom Grahn, med-
lem i kyrkorådet och full-
mäktige. Domkapitlet  be-
höver hjälp.”

Kumlinges kyrka heter St 
Anna, Brändös St Jakob. Fär-
jan mellan Brändö och Kum-

linge tar en timme endast. 
Elva månader av året alter-
nerar St Anna och St Jakob 
i gudstjänst/nattvardsmäs-
sa. Bostad ordnas var du vill 
bo. Läs och begrunda, tipsa 
och överväg själv.

tom grahn
Fiskö

Coachutbildningar i höst

• Grundutbildning (2 dagar)
Vasa 27-28.9.2016
Hangö 29-30.10.2016
Helsingfors 1 – 2.11.2016
Helsinki 29-30.11.2016 (finsk)

• Diplomutbildning (4 x2 dagar + 1 dag)
Helsingfors (6-7.9.16, 5-6.10.16, 8-9.11.16, 18-19.17, 8.2.17)

CoachCompanion arrangerar coachutbildningar både för privatpersoner och organisationer
i hela Svenskfinland. Våra utbildningar är kvalitetssäkrade av International Coach Federation (ICF) 
och utbildaren är internationellt certifierad coach (PCC)

Vill Du utveckla din organisation eller dig själv? 
Vill Du ha ett coachande förhållningssätt mot medarbetare, kunder, elever, adepter, dig själv?
Vill Du arbeta som professionell coach? Hos oss kan du gå hela vägen till internationell certifiering.

Läs mera på coachcompanion.fi Vi svarar jättegärna på eventuella frågor
epost christine.suvanto@coachcompanion.fi eller tel 045 847 0443

Orolig mage?

Känslig tarm – IBS
Var tionde finländare lider av känslig 
tarm (IBS) utan fastställd diagnos. Ty-
piska symptom är uppsvälldhet, di�usa 
magbesvär luftbesvär, förstoppning el-
ler diarré.
Sunwic IBS är ett livsmedel för speciellt 
medicinskt ändamål för kostbehandling 
av känslig tarm (IBS) och förstoppning.

I hälsokosta�ärer och på apotek.

För en mage 

i balans.

Efter därom till stiftelsen ingiven ansökan 
kan därvid

(a) stipendier utdelas åt studenter och fors-
kare som önskar fullgöra någon forsknings-
uppgift eller deltaga i någon sammankomst 
med vetenskapligt syfte,

(b) bidrag lämnas till redigering, tryckning, 
illustrering m.m. av publikationer.

Medel till finansiering av forskarutbildning 
utgår ej.

Till ansökan skall fogas en ekonomisk 
plan för det ändamål vartill medel sökts. 
Sökande, som inte avlagt doktorsexamen 
eller motsvarande, skall till ansökan om 

stipendium eller tryckningsbidrag även 
foga intyg från handledare eller annan 
liturgivetenskapligt kompetent person, som 
styrker ändamålets vetenskapliga syfte och 
halt.

Sådant bidrag som omtalas under punkt 
b ovan skall utbetalas sedan den sökan-
de till stiftelsen ingivit tio exemplar av 
publikationen i fråga. I publikationen skall 
anges på tryckortssidan att den utgivits eller 
tryckts med bidrag från stiftelsen.

Ansökan mottages endast under tiden 15 
augusti till och med 30 september och 
insändes till stiftelsens sekreterare, teol. dr 
Per Ström, Österängsgatan 14 B, SE-753 28 
Uppsala, Sverige.

SEGELBERGSKA STIFTELSEN
för liturgivetenskaplig forskning

har möjlighet att under år 2016 utdela vissa medel 
till stöd för liturgisk och liturgihistorisk vetenskaplig forskning.

NYTT FRÅN DOMKAPITLET

Koordinatorn för kyrkans turist-
arbete vid Kyrkostyrelsen, pastor 
Bror Träskbacka har återtagit sin 
ansökan till kyrkoherdetjänsten i 
Vörå församling.

Tf kyrkoherden i Vörå församling 
Tomas Klemets har förordnats att 
fortsättningsvis sköta kyrkoher-
detjänsten i samma församling 1.9 
- 31.10.2016 och tf kaplanen i Vörå 
församling Jouni Sinisalo har för-
ordnats att sköta kyrkoherdetjäns-
ten i samma församling 1.11.2016 
- 31.8.2017.

Tf kaplanen i Vasa svenska 
församling Christina Östman Ro-
landsson har återtagit sin ansökan 
till kaplanstjänsten i samma för-
samling.

En kaplanstjänst i Vasa svenska 
församling har förklarats ledig att 

sökas senast 15.9.2016 kl. 15.
Tjänsteförhållandet för kyrkoher-

den i Kyrkslätts svenska försam-
ling Lars-Henrik Höglund upphör 
från 1.7.2017 på grund av egen 
uppsägning.

Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätts 

svenska församling har förklarats 
ledig att sökas senast 15.9.2016 kl. 
15. Tjänsten är förenad med boen-
deplikt.

Tjänsteförhållandet för 
tjänstlediga kaplanen i Borgå 
svenska domkyrkoförsamling 

Mia Anderssén-Löf upphör från 
5.12.2016 på grund av egen upp-
sägning.

En kaplanstjänst i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling har förklarats 
ledig att sökas senast 15.9.2016 
kl. 15.



Läraren: Vem
 var det som

 gjorde så att Jerikos m
urar föll? O

la: D
et var inte jag. D

et tyckte läraren var så roligt så när han några dagar senare m
öter O

las pappa så berättar han historien för honom
. ”Ja-

så”, säger O
las pappa, ”m

en O
la ljuger aldrig. Säger han att det inte var han så var det inte heller han!” N

u tyckte läraren att det blivit en riktigt bra historia, så när han några dagar senare m
öter kom

-
m

unalfullm
äktiges ordförande så berättar han den för honom

. ”Jaså jaha”, säger ordföranden allvarligt. ”Då ser jag ingen annan råd än att kom
m

unen får stå för återuppbyggnaden.”

NÄSTA VECKA hoppas vi på en framtid för ett skövlat Irak.

Ninni Grönroos 
har jobbat på fyra 
olika församling-
ars skriftskolläger 
i sommar. Stäm-
ningen på lägret är 
avgörande, tycker 
hon.

TEXT OCH FOTO:  
SARAH LÖNNQVIST

– Ett bra skribaläger består 
av en genomtänkt plan, ett 
ledarteam som fungerar till-
sammans och inte minst en 
positiv attityd. Det är inte ba-
ra vad man gör som är viktigt, 
utan också hur man gör det, 
säger Nicolina ”Ninni” Grön-
roos, församlingsaktiv stude-
rande som arbetat som leda-
re på fyra olika församling-
ars skriftskolläger i sommar.
Sammanlagt har Grönroos 
varit med på mer än tjugo 
skribaläger.  

Bekant ansikte på läger
Grönroos är 24 år gammal 
och kommer från Borgå, där 

hon bor över sommaren med 
föräldrarna och sina tre yng-
re syskon. Hon studerar till 
ungdomsarbetsledare vid yr-
keshögskolan Novia i Åbo, 
och påbörjar snart sitt an-
dra år där. Grönroos har ti-
digare studerat till klasslära-
re i Vasa men märkte snabbt 
att det inte var hennes grej. 

I sommar har Ninni Grön-
roos varit med på skribalä-
ger både i Vanda, Borgå, Va-
sa och i Matteus församling 
i Helsingfors. På lägren har 
hon jobbat som ungdoms- 
och vuxenledare med varie-
rande uppgifter. 

– För det mesta har jag fått 
handleda och stöda hjälple-
dare och finnas till för kon-
firmanderna. Jag har också 
haft hand om förstahjälpen 
och ansvarat för program, 
berättar Grönroos.

Till de olika lägren kom hon 
lite varierande vägar. Till Van-
da blev hon ombedd att kom-
ma av församlingen, och i Va-
sa råkade hon vara bosatt un-
der lägerperioden. 

– Att delta i Borgålägret var 
helt naturligt eftersom jag 
redan länge jobbat på skri-
baläger inom min hemför-
samling.

Matteus skribaläger ville 
Grönroos medvetet ta del av. 

– Borgå har tidigare haft 
läger på Lekholmen samti-
digt med Matteus, så jag ha-
de redan sett lite av arbets-
sättet i den församlingen. 
Jag hade ändå hört mycket 
bra om Matteus skribaverk-
samhet och ville nu se ”sjä-
len” bakom det hela, säger 
Grönroos.

Många nya perspektiv
Under sommaren har Grön-
roos fått se skribaläger ur 
många olika perspektiv, ge-
nomförda med hjälp av olika 
metoder – vissa mer funge-
rande än andra. Redan per-
sonalens inställning har en-
ligt henne en enorm påver-
kan på lägret.

– Om skriban verkligen är 
någonting som församlingen 

värdesätter och ledarna gör 
sitt arbete ”på riktigt”, märks 
det i stämningen på hela läg-
ret. För vissa känns det som 
om skriban bara är en jobbig 
arbetsuppgift bland alla an-
dra, menar Grönroos. 

Varje församling har också 
sina egna vanor och tankar 
om hur saker och ting ska gå 
till. Samtidigt som Grönroos 
tycker det är bra med ett tyd-
ligt system, påpekar hon att 
det också är viktigt att fun-
dera på varför man gör som 
man gör. 

– I Borgå har man ett gan-
ska tydligt system och ge-
mensamma regler för alla 
läger. Det är på sätt och vis 
enkelt att inte behöva tänka 
om varje gång, och utgående 
från grunden kan man än-
då göra sin egen grej. Det är 
ändå bra att fundera på vad 
poängen med dessa princi-
per är, och inte bara göra nå-
gonting på ett visst sätt för 
att det ”alltid varit så”, sä-
ger Grönroos.

Om att lära sig
Grönroos berättar att försam-
lingarna haft varierande sys-
tem också gällande under-
visningen. I Vanda var ord-

ningen på dagsprogrammet 
det mest avvikande.

– Där var programmet 
omvänt: dagen började med 
lekar och det andra roliga 
medan undervisningen och 
”stoffet” kom först senare 
mot kvällen.

I Matteus är undervisning-
en däremot så inbakad i det 
övriga programmet att det 
enligt Grönroos kan bli lite 
oklart för konfirmanden när 
han eller hon faktiskt har lärt 
sig någonting, både på gott 
och på ont. 

– När undervisningen inte 
känns som undervisning är 
stämningen bättre och kon-
firmanden lär sig nästan ”i 
misstag”. Men det kan också 
vara bra med en tydlig skill-
nad mellan de olika elemen-
ten, att konfirmanden vet 
när det ska lyssnas och när 
man bara kan släppa loss, sä-
ger Grönroos. 

Att leda på olika sätt
Medan antalet konfirman-
der varierade mellan 20–25 
stycken vid alla de fyra läg-
ren skilde sig storleken på 
personalen stort från läger 
till läger, berättar Grönroos. 

– Matteus hade nästan li-

ka många ledare som kon-
firmander, medan hjälpi-
sarna i andra församlingar 
var sju–åtta stycken. Läg-
ret är ju alltid uppbyggt en-
ligt hur många ledare man 
har, och båda systemen har 
sina fördelar. Om det finns 
många ledare kan man ju gö-
ra fler saker – däremot blir 
en mindre ledargrupp täta-
re och tilliten bland ledar-
na växer. 

Skriftskolan viktig
Grönroos påpekar att skrift-
skolan för många är så gott 
som den enda erfarenheten 
av kyrkan de får, förutom 
förrättningar som t.ex. bröl-
lop. Därför är det viktigt att 
satsa på att ge konfirmanden 
en så positiv bild av kyrkan 
som möjligt.

– Man kommer ju inte 
att komma ihåg så myck-
et av lägret i sig. Men man 
kommer ihåg stämning-
en, känslan av att ha lärt 
sig någonting nytt och av 
att ens frågor besvaras och 
tas på allvar. Det är viktigt 
att konfirmanden får upp-
leva att kyrkan är en plats 
dit man alltid kan komma, 
precis som man är.

Recept för ett bra läger

”Det är viktigt att 
konfirmanden får 
uppleva att kyrkan 
är en plats dit man 
kan komma precis 
som man är.”
Ninni Grönroos

ninni grönrooS har jobbat på skriftskolläger inom fyra olika församlingar i sommar, bland annat i Borgå som är hennes hemförsamling.

www.raitismaja.fi
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