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”Hur lyckas  
Finland klara  
sig så dåligt?”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Den svåra 
jobbekvationen  

I DAGARNA är det budgetria. Vis-
serligen har ramarna för finans-
minister Petteri Orpo manglats 

så pass väl igenom både förvaltning och press 
att hemligheterna är få. Den politiska diskus-
sionen kvarstår. Orpo har valt att lägga fingret på 
den punkt där diskussionerna brukar bli häfti-
gast – och där risken för ställningskrig är uppen-
bar – nämligen arbete. Legobitarna är de eviga: 
sysselsättningspolitik, understöd och bidrag, da-
gis, skatter, lönenivåer. I slutändan finns det all-
tid risk att någon drar orättfärdig nytta av att bi-
tarna justeras. Ändå måste något göras, trots att 
allt känns beprövat och förkastat. 

 
ett koNkRet mål är att få upp sysselsättningsgra-
den i Finland till 72 procent. Det är just nu tre 
och en halv procentenhet dit. Nås målet stärkts 
också den offentliga ekonomin som en naturlig 
konsekvens.

Det märkliga är att Finland är något av klas-
sens mysterium i jämförelse med de andra nord-
iska ekonomierna. Varför ligger ett stabilt samhäl-
le med erkänt välutbildad arbetskraft och bra in-
frastruktur under 70-procentsstrecket när gran-
narna seglar sex procentenheter högre eller mer? 
Hur lyckas Finland som en av världens konkur-
renskraftigaste stater klara sig så dåligt? Inför slut-
spurten publicerade nyligen tre ekonomer sitt PM 
kring den finländska paradoxen. Sixten Korkman, 
Bengt Holmström och Vesa Vihriälä drar slutsatsen 
att det finns ett omättat behov på kunnig arbets-
kraft, samtidigt som allt fler går arbetslösa. Det här 
är ett strukturellt fel, som kräver ett spektrum av 
åtgärder att få bukt med. Glappet ger konkret ut-
slag till exempel i statistiken för huvudstadsregi-
onen. Här växer utbudet av jobb hand i hand med 
arbetslöshetssiffrorna.

meN stRuktuRellA åtgärder som fungerar på papper 
svider och slår hårt på det personliga planet. Det 
finns åtgärder som de flesta borde kunna svälja. 
En är till exempel fokuseringen på vad som hän-
der dem som just blivit arbetslösa. Här har vi något 
att lära av grannlandet Sve-
rige. Just i det skedet när ens 
arbetsförmåga och -kunska-
per fortfarande är på topp är 
det skäl att sätta in kraftiga 
åtgärder för att se till att den 
arbetslösa snabbt kommer in 
igen, genom kontaktsamtal, uppföljning och kon-
tinuerliga träffar med arbetskraftsmyndigheter-
na. Åtgärderna finns nu till pappers, men i prak-
tiken försvinner en nyarbetslös ofta ut i en tillva-
ro på villkorslöst arbetslöshetsunderstöd. I kom-
bination med en relativt lång sådan blir effekten 
ödesdiger. Motivationen sjunker, likaså tilliten till 
det egna värdet och kunnandet. Finland visar sig 
ha en sällsynt dålig kombination av svaga aktive-
rande åtgärder och höga passiverande riskfaktorer.

RetoRIkeN I höst är åtminstone i öppningsskedet 
något annan i tonen än den talkouppmaning som 
slog snett senast. Det finns ett anslag av omsorg 
som är sympatiskt. Om regeringen på allvar tar 
sig an arbetslöshetsproblemtiken som en helhet, 
där det också handlar om något så grundläggan-
de som att ta hand om sina enskilda medborga-
re. Ja, då kan fokuseringen på sysselsättningslä-
get leda till något gott. 

Vi mår bra av 
att vara små

Sari Dhima rycker till när hon sätter 
sig  vid ett bord i konstmuseet Kiasmas 
kafé. Den tjocka metalliska bordsytan 
är obehagligt kall att vila armarna på.

– Den som har planerat det här har 
tänkt mera på att det ska se snyggt ut 
än på hur det ska kännas för oss som 
använder rummet.

Som teolog och inredningsarkitekt 
ser Sari Dhima lite andra saker i ett rum 
än vad de flesta andra gör.

– Oftast lägger folk märke endast till 
det som inte fungerar. I det här rummet 
skulle de flesta notera att det är mycket 
slammer och oljud på grund av de kala 
ytorna. Men få tänker på att rummet har 
ett bra flöde på grund av sin avlånga rek-
tangulära form. För kafégästerna är det 
självklart hur de ska röra sig från kas-
san till salladsbuffén och till en sittplats.

Hennes blick för hur rum fungerar 
har tränats under en lång tid, inte minst 
när hon skrev sin doktorsavhandling 
i teologi om moderna finska kyrkor.

– Ett rum fungerar bra om det inte be-
hövs anvisningar och tjocka manualer 
för hur man ska röra sig där. 

Rummets flöde ska vara självklart.

Skapar byggnadshistoria
När Sari Dhima var gymnasieelev i Åbo 
gjorde hon ett skolarbete om Åbo dom-
kyrka. Hon fick följa med en grupp  ar-
keologistuderande till gravkamrarna 
under golvet.

– Vi öppnade en lucka och steg ner. 
Det var mörkt under de låga valven och 
där fanns högar med ben.

– Då väcktes min nyfikenhet. Den 
speciella stämningen i gamla kyrkor 
gör att man blir del av en lång kedja ge-
nom historien när man stiger in i dem. 
Man kan stå på exakt samma ställe som 
någon annan har stått på för en väldigt 
lång tid sedan.

I dag är Sari Dhima själv med om att 

skapa en bit byggnadshistoria. Hon le-
der projektet One Campus som inne-
bär planerandet och byggandet av cam-
puset Väre i Otnäs. Där ska Aalto-uni-
versitetets avdelningar för konst, de-
sign och arkitektur (ARTS) husera från 
och med hösten 2018.

– Senast ett sånt här projekt gjordes  
var när Ateneum byggdes 1887, för 131 
år sedan. 

Efter Ateneum och före Väre har  
”Taiken” – den konstindustriella hög-
skolan – haft sin undervisning i Ara-
bia, i gamla industrilokaler som man 
försökt anpassa till konstundervisning.

– Men nu bygger vi igen lokaler en-
kom för de konstindustriella ämnena.

Full koll på moderna kyrkor
Medan hon skrev sin doktorsavhand-
ling reste Sari Dhima runt på somrarna 
till 65 moderna kyrkor i Finland, bygg-
da mellan 1962 och 1999. Hon analyse-
rade och fotograferade dem och kun-
de slutligen doktorera om altarets be-
tydelse i moderna finska kyrkor. 

– En trend har varit att man lyft ut 
altaret lite mer än en meter från väg-
gen, så att prästen ska kunna stå mel-
lan altaret och väggen, vänd mot för-
samlingen. Den principen kallas ver-
sus populum, mot folket.

Den goda föresatsen med versus po-
pulum var att förbättra kommunikatio-
nen mellan präst och församling, att de 
skulle ha mera ögonkontakt. 

– Men egentligen har det lett till fler 
hinder i vägen mellan präst och försam-
ling. Nu är det inte bara ett altarskrank 
som står mellan de två parterna – ut-
an också ett stort och ofta klumpigt al-
tarbord.

Brist på mod
En annan sak som Sari Dhima märkt i 
de moderna kyrkorna är en ängslighet.

– Man har inte alltid vågat gå hela 
vägen med inredningen. Trots att ar-
kitekturen i övrigt är nytänkande kan 
man i inredningen ändå klamra sig fast 
vid  väldigt många traditioner. Men man 
måste inte klämma in alla kyrkgrejer 
i en ny kyrka.

Som exempel på ängsligheten ger 
hon de runda kyrkorna Kampens ka-
pell och Tempelplatsens kyrka.

– Här fanns bra chanser att göra nå-
got helt annorlunda. Den yttre arkitek-
turen är rund, men av någon anled-
ning har man i inredningen ändå upp-
repat de dubbla bänkraderna från de 
avlånga medeltida katedralerna. Har 
man en gång byggt en rund kyrka kun-
de ju även innanmätet bygga på cirkel-
formen. Varför inte rikta flödet mot ett 
altare i mitten?

Kritiker kan undra vad det är för idé att 
forska i kyrkorummet. Vad spelar det för 
roll hur rummet ser ut, det är ju gudsmö-
tet som är viktigt?
– Det handlar inte om att göra rummet 
till en avgud, utan om att rummet ska 
tjäna gudstjänsten. Ett rum som inte 
fungerar kan faktiskt hindra gudsmötet. 

Kyrkorummet kan liknas vid natt-
vardsbrödet, som har en synlig mate-
riell del och en osynlig gudomlig del. 

– Utan brödet är det osynliga än-
nu mera osynligt. Utan ett bra kyrko-
rum blir det svårare att få grepp om den 
osynliga gudomliga verkligheten.

Men Sari Dhima har full förståelse för 
att rummet inte påverkar alla männ-
iskor på samma sätt.

– De här sakerna kan kännas väl-
digt ytliga för dem som inte påverkas 
av sin omgivning.

Hjärtat dras till stora rum
Entrén till Kiasma är hög och ljus. Det 
tycker Sari Dhima om.

– Jag tror att alla människor har en 
spirituell sida. Har man inte en tro så 
tillfredsställer man den sidan på an-
nat sätt. Jag vet många agnostiker och 
ateister som gärna söker sig till kyrko-
liknande byggnader, som muséer och 
bibliotek. Det är något i människan som 
mår bra av den här typen av rum.

Kanske det handlar om att känna sig 
liten för en stund, buren av något större.

– Varför har de inte vågat placera altaret i mitten, undrar 
Sari Dhima när hon betraktar det runda rummet som ut-
gör Kampens kapell. Enligt henne präglas den moderna 
finska kyrkoarkitekturen av en viss ängslighet. 

TEXT OCH FOTO: LIISA MENDELIN

PROFILEN: SARI DHIMA  
”Ett rum som inte fungerar 
kan faktiskt hindra ett gudsmöte.”
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Berg ny prästassessor
DomkApItlet. Kyrkoherden 
i Korsholm, Berndt Berg, 
har valts till ny prästasses-
sor i domkapitlet för en ny 
treårsperiod. Valet gjordes 
förra veckan av prästerna i 
Borgå stift.

Enligt det preliminära re-
sultatet fick Berg 80 röster, 
Anders Lindström 44, Sti-
na Lindgård 37 och Moni-
ca Heikel-Nyberg 28 rös-
ter. Domkapitlet fastställde 

resultatet i måndags.
Berg  

efterträder 
Björn Öh-
man. Valba-
ra är präster 
som avlagt 
högre pas-
toralexamen 
och har  
ordinarie 
försam-
lingstjänst.

Oklart hur herdevalet ska lösas
petRus. Monika Heikel-Ny-
berg kan ännu inte svara på 
hur hon kommer att gå vi-
dare i den situation som 
uppstod när Helsingfors 
förvaltningsdomstol kon-
staterade att hon diskrimi-
nerats i kyrkoherdevalet i 
Petrus församling.

– Det här kommer att 
ta tid och jag har i det här 
skedet inga kommenta-
rer, säger Heikel-Nyberg 

när Kyrkpressen ringer upp 
henne.

Inte heller vice ordföran-
den för församlingsrådet i 
Petrus församling, Caroline 
Sandström, har någon in-
formation att ge.

– Ärendet ligger hos ju-
risterna, säger Sandström. 

Församlingsrådet val-
de tidigare att inte överkla-
ga Helsingfors förvaltnings-
domstols beslut. 

Åbo går till herdeval i vår
ÅBo. I dag, den första sep-
tember, tillträder Mia Bäck 
som tf kyrkoherde i Åbo 
svenska församling.

– Det känns nog väl-
digt spännande. Jag tycker 
att det ska bli roligt, och li-
te nervöst är det ju förstås, 
säger Bäck till YLE Åboland.

Hon efterträder Björn 
Öhman som blir tjänstledig 
men fortsätter deltid som 
församlingspastor. Troligen 

väljs en ny kyrkoherde i Åbo 
svenska under våren 2017.

Mia Bäck säger till YLE 
att hon inte ännu fattat nå-
got beslut om att ställa upp 
i kyrkoherdevalet.

FOTO: ARKIVBILD/
JOHAN SANDBERG

eNlIGt sARI DhImA har 
människan behov av ”spiri-
tuella rum”. Om inte kyrkan 
fyller det behovet kanske 
ett museum gör det. På 
bilden konstmuseet Kiasma 
i Helsingfors.

SARI DHIMA

ÄR FORSKARDOKTOR VID 
AALTO-UNIVERSITETET, 
TEOLOGIE DOKTOR OCH 
MAGISTER I INREDNINGS-
ARKITEKTUR. LEDER 
SKAPANDET AV ETT NYTT 
UNIVERSITETSCAMPUS. 
UNDERVISAR I KYRKO-
KONST OCH - ARKI-
TEKTUR. ”JAG HAR EN 
NATURLIG ORGANISA-
TIONSFÖRMÅGA.”

44 ÅR. BOR PÅ TUMIS MED 
SIN DOTTER.

SPRINGER, LÄSER OCH 
MÅLAR.

FOTO: 
ARKIVBILD
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Biskoparna tog ställning
Biskopsmötet höll sin första höstsession denna vecka 
i Joensuu. På agendan fanns bland annat biskopsmö-
tets redogörelse om kyrkans äktenskapsundervisning. 
Mer om biskoparnas ställningstagande kan du läsa på 
kyrkpressen.fi.

En arbetsgrupp bestående av biskoparna Björn Vik-
ström, Jari Jolkkonen och biskopsmötets generalse-
kreterare Jyri Komulainen har förberett redogörelsen, 
som ska klargöra prästernas skyldigheter när den nya 
äktenskapslagen träder i kraft nästa år. 

”Nu ska jag vara 
tyst i ett år. Jag 
behöver det verk-
ligen.”
Juanita Fagerholm-
Urch gick i pension ef-
ter över 20 år som kyr-
koherde på Sund-
Vårdö. Tidningen Åland 
bevakade hennes av-
skedsgudstjänst.

ÅLAND HERDEBISKOPSMÖTET ÄKTENSKAPET

Protesterar 
mot dödsstraff
De katolska biskoparna i 
den amerikanska delsta-
ten New Mexico har i ett 
offentligt uttalande mot-
satt sig den republikanska 
guvernören Susana Martí-
nez planer på att återin-
föra dödsstraffet i delsta-

ten. Det skriver tidskriften 
Signum.

Delstatskongressen 
upphävde 2009 döds-
straffet, och biskopar-
na uppmanar nu delstaten 
att avvisa förslaget på ett 
återinförande. 

Det var i mitten av au-
gusti, efter en dödsskjut-
ning av en polis, som gu-

vernör Martínez sade att 
hon vill försöka få döds-
straffet återinfört un-
der nästa års session med 
delstatens lagstiftande 
församling.

”Med en röst vill vi än 
en gång upprepa kyrkans 
lära att livet är heligt”, 
skriver biskoparna.

USA NEW MEXICO

Vid en anställningsintervju kan en ar-
betsgivare ha svårt att förstå vad det inne-
bär att en person har ”scouting” på sitt 
CV. Men tack vare att Svenska folksko-
lans vänner (SFV) har gjort en så kallad 
validering av Finlands Svenska Scou-
ters utbildningar kan den arbetssökan-
de scouten numera påvisa att ”scoutle-
dare” faktiskt kan betyda erfarenhet av 
budgetering, evenemangsplanering och 
handledning av yngre personer.

Systemet innebär också att en scout 
numera kan få studiepoäng för sin scout-
utbildning.

Nytta i arbetslivet
Anni Dahlén är politices magister från 
Åbo Akademi och scout. I hennes examen 
från ÅA ingick inte kurser i ledarskap.

– Därför har det varit en bra kom-
plettering för mig att gå en scoutledar-
utbildning. Det har varit till stor nyt-
ta i arbetslivet. 

Med hjälp av verktyget Open Badge 
kan nu Anni Dahlén – och alla andra som 
gått en utbildning för Finlands svenska 
scouter – tydliggöra vilken kompetens 
de har. Open Badge är ett digitalt märke 
som kan kopplas till ens CV och använ-
das internationellt. Det här är det kon-
kreta verktyget som SFV och scouterna 
valt att använda för att dokumentera de 
frivilligas kompetenser.

Något för församlingar?
Scouterna är först ut i SFV:s valideringsar-
bete, men tanken är att få med också an-
dra organisationer som utbildar frivilliga.

– Församlingarna kunde vara bra 
samarbetspartner, säger Sebastian Gri-
penberg, ombud på Svenska folksko-
lans vänner.

Varför ska församlingarna ta sig an detta?
– För att fundera på kvaliteten i till ex-
empel hjälpledarskolningen och se på 
den ur deltagarens synvinkel. Jag tror det 
är värdefullt för ungdomarna att de får 
något som synliggör vad de lärt sig. Det 
är också i församlingens intresse att de 
som är aktiva får något konkret i handen.

Handlar det alltså om att få ett mera detal-
jerat intyg efter avklarad utbildning?
– Ja, men det är den externa parten SFV 
som utfärdar intyget. Vi på SFV har en 
bred syn på vad kursverksamhet inne-
bär och det är lätt för oss att jämföra en-
skilda utbildningar. Vi är en extern ga-
rant för att de kompetenser som finns 
på intyget faktiskt stämmer.

Studiepoäng för frivillighet

seBAstIAN 
GRIpeNBeRG, 
ombud på SFV, 
hoppas att 
validering ska 
förbättra ungas 
chanser att få 
jobb. Scouterna 
Liam Aminoff, 
Anni Dahlén och 
Malin Lindholm 
(sittande) har nu 
fått en kvalitets-
stämpel på de 
kompetenser 
som de fått inom 
scoutverksam-
heten.

”En validering 
kan vara en för-
del med tanke 
på väldigt ambi-
tiösa ungdomar, 
som kanske väl-
jer bort hjälple-
darutbildning-
en för att de in-
te ser att de har 
tid att satsa på 
sin tro.”
Patric Sjölander

KOMPETENS. Den som gått en utbild-
ning för frivilliga inom scouterna kan nu 
få ett detaljerat intyg över sin kompe-
tens. Det här kunde också vara möjligt i 
församlingarnas hjälpledarskolning.

TEXT OCH FOTO: LIISA MENDELIN

Hur mycket extra jobb blir det för en för-
samling att få till exempel sin hjälpledar-
utbildning validerad?
– Inte speciellt mycket. I början mås-
te vi gå genom allt material som in-
går i utbildningen och reda ut vad det 
innebär att vara hjälpledare, hur de ut-
bildas, vilka krav som ställs på dem. 
Vad är tidsåtgången, vad lär man sig. 
Men när valideringen väl är gjord blir 
det inget extra jobb för församlingen. 
Det är gratis för föreningar och orga-
nisationer att få sin utbildning vali-
derad av oss.

Församling positivt avvaktande
I Närpes församling är hjälpledarutbild-
ningen standardiserad till 40 timmar.

– En del av våra ungdomar har kun-
nat räkna vissa moment av utbildning-
en som en del av en kurs på folkhögsko-
la eller gymnasium, säger ungdomsar-
betsledare Patric Sjölander.

Han försöker se vilka olika gåvor ung-
domarna har i stället för att köra in alla 
i samma spår.

– En del är bättre på att leda, andra 
är bättre på att ha ansvaret för kajaker-
na. Jag har svårt att se hur man kun-

de göra en validering av just vår ut-
bildning som är så individanpassad. 
Kyrkan ska vara öppen också för dem 
som inte kan samla på formella kom-
petenser.

– En validering kan ändå vara en 
fördel med tanke på väldigt ambitiö-
sa ungdomar, som kanske väljer bort 
hjälpledarutbildningen för att de in-
te ser att de har tid att satsa på sin tro. 
Om vår utbildning kan ge dem något att 
sätta på sitt CV så är det ju ett bra sätt 
att få dem med i verksamheten. Jag är 
positivt avvaktande till en validering.
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Regering och 
gerilla slöt fred
Kriget mellan den colom-
bianska regeringen och 
landets största gerilla-
grupp Farc är nu slut, åt-
minstone på pappret. 
Fredsavtalet har under-
tecknats den 24 augusti.

Avtalet ska understäl-

las en folkomröstning 
som hålls den 2 oktober.

Eftersom avtalet en-
dast omfattar Farc- 
gerillan förväntas vål-
det i landet inte upphöra 
helt. Flera kyrkliga leda-
re oroar sig över att krist-
na fortsättningvis kom-
mer att vara måltavlor för 
kriminella gäng.

COLOMBIA FREDSAVTAL

MILJÖ. Den internationella 
böndagen för skapelsen 
har inte riktigt slagit ige-
nom i Finland. 

TEXT: JOHAN SANDBERG

Den 1 september är det 
världsböndagen för ska-
pelsen, en slags världsom-
spännande förbönsdag för 
klimatet. Bland annat påven 
har uppmärksammat dagen 
som däremot inte vunnit nå-
gon stor genklang i Finland.

– Det är bra om försam-
lingarna uppmärksammar 
aktuella frågor som miljö-
medvetenheten, säger Ja-
ni Edström, generalsekre-
terare för Ekumeniska rå-
det i Finland.

Han har inte hört att  nå-
gon församling  i Finland sär-
skilt uppmärksammar bön-
dagen för skapelsen.

–  Om någon gör det så lig-
ger de ortodoxa församling-
arna närmast till hands. 

Det är främst katoliker och 
anglikaner som går i brä-
schen för att uppmärksam-
ma skapelsens söndag. Bön-
dagen har också fått en viss 
förankring i den europeiska 
kyrkokonferensen.

Främmande initiativ
Den första internationel-
la böndagen för skapelsen 
hölls 1989. Den ekumeniska 

partriarken av Konstanino-
pel är initiativtagare och fö-
respråkare.

När patriarken besökte 
Finland för drygt tio år se-
dan drog han också en lans 
för böndagen.

– Tanken är att de loka-
la församlingarna ska be för 
skapelsen söndagen före el-
ler efter bönedagen när den 
som i år infaller en vardag, 
säger Edström.

Men medvetenheten om 
böndagen är inte den bästa.

– När ett initiativ inte 
kommer från gräsrötterna 
tar det tid innan det har lan-
dat i församlingarna.

Det finns en uppsjö av in-
ternationella bönedagar och 
någon sammanställning av 
dem existerar inte. Därför 
kommer det mycket an på 
prästernas egna initiativ att 
dagarna uppmärksammas.

De två nationella böneda-
garna vi har i Finland, under 
den ekumeniska böneveck-
an och under ansvarsveck-
an, finns noterade i kyrko-
handboken. 

NÅGRA BÖNDAGAR

• 18-25 januari, nationel-
la ekumeniska böneveckan 
för kristen enhet.
• 4 mars, världsböndagen 
för fred och rättvisa.
• 1 september, internatio-
nella böndagen för skapel-
sen.
• 21 september, internatio-
nella böndagen för fred.
• 25 september, internatio-
nella böndagen för offren 
för människohandeln.
• 24 oktober, nationella 
ansvarsveckan.
• 20 november, internatio-
nella böndagen för den för-
följda kyrkan.

I dag är böndag 
för skapelsen

I DAG ber kristna över hela världen för att naturen och hela 
skapelsen ska få må bra. FOTO: PIXABAY

”När ett initiativ 
inte kommer från 
gräsrötterna tar 
det tid innan det 
har landat i för-
samlingarna.”
Jan Edström

20 år av 
samarbete
I år har 20 år gått sedan 
den så kallade Borgåöver-
enskommelsen underteck-
nades och i helgen sam-
las präster från bland annat 
Finland, Island, Storbritan-
nien, Schweiz och de Bal-
tiska länderna i Borgå.

Syftet bakom den eku-
meniska överenskommel-
sen var att skapa ett kyrk-
ligt samarbete mellan de 
anglikanska kyrkorna i 
Storbritannien och Irland 
samt de lutherska kyrkor-
na i de nordiska länder-
na och Baltikum. I prakti-
ken innebär samarbetet i 
Finland utöver nattvards-

gemenskap att lutherska 
präster har kunnat ansvara 
för anglikanska gudstjäns-
ter runtom i Finland.

Temat för helgens kon-
ferens i Borgå är “Exten-
ding hospitality beyond 
our comfort zone” (ung. 
att utvidga gästvänlighe-
ten utanför bekvämlig-
hetszonen).

– Konferensen ord-
nas på gräsrotsnivå, sä-
ger prästförbundets vice 
verksamhetschef Mer-
ja Laaksamo. Deltagar-
antalet från respektive 
land är relativt litet, sam-
manlagt blir det ungefär 
20 stycken. Konferensen 
framskrider i avslappnad 
anda.

ÖVERENSKOMMELSE BORGÅ

Ett stenkast från Saltviks kyr-
ka på Åland är ett gäng arke-
ologer och fynd-drivna vo-
lontärer i färd med att dam-
ma av den järntida festhallen 
som upptäcktes via ett flyg-
foto 2014. 

– Jag har jobbat ganska 
länge, så jag visste hur de 
skulle se ut, säger ledande 
arkeolog Kristin Ilves och 
pekar på ett mörkt kvadra-
tiskt område som avbildar 
sig på den lilla kartan vid 
informationsskylten.

Här i den mörka kvadraten 
om drygt 1000 kvadratme-
ter har arbetet med att grä-
va fram lager på lager av his-
toria hållit på sedan början 
av juli. Och det har varit ett 
fyndrikt företag.

– Flera av fynden är speci-
ella och varierande. Mycket 
exklusiva föremål och flera 

stycken täckta av guld. Oli-
ka sorter av järnålderskera-
mik och pärlor.

Till Kristin Ilves stora för-
våning och glädje har de 
även putsat fram bitar av för-
historiska glasbägare.

– Glas var en riktig lyxva-
ra. Bara de riktigt rika och de 
med mest makt kunde im-
ponera med sådana föremål. 
Vi snackar om absoluta top-
pen av samhällsskiktet.

Platsen med rester efter 
festhallen är daterad till pe-
rioden 550 - 1500 efter Kris-
tus och har varit en del av en 
storgård.

– Det var mycket folk som 
bodde tillsammans, både 
slavar och fria.

Rituell kontinuitet
Att den fyndrika och histo-
riskt intressanta platsen råkar 

ligga 50 meter bakom kyr-
kan är ingen slump, konsta-
terar Ilves.

– Klart man bygger kyr-
kor på platser som är bety-
delsefulla. 

Ett knappt stenkast bort 
ligger ett av Ålands störs-
ta gravfält från yngre järn-
åldern och liknande sam-
band mellan järntida grav-
fält och kyrkor finns också 
på andra platser på Åland.

– På Åland ser man en väl-
digt fin rituell och maktre-
laterad kontinuitet. Under 
yngre järnåldern var det fle-
ra religioner som fungerade 
parallellt, då skedde myck-
et av det rituella bland annat 
i festhallen. När kristendo-
men sakta tog över så flyt-
tade den rituella traditionen 
till kyrkorna. 

Hon tror inte att hallen 
och kyrkan existerade un-
der samma tid, men att det 
finns en kontinuitet mellan 
hallen och kyrkan.

– Jag tror att hövdingen 
lät donera marken till kyr-
kobygget.

Social och religiös ledare
Rituell kontinuitet är däre-

mot inget som är unikt för 
Åland. 

– Att kyrkan ligger bredvid 
hallen ser man i hela Skandi-
navien, säger professor i ar-
keologi Frands Herschend 
som är på plats vid utgräv-
ningen.

Hövdingen var på sin tid 
inte bara den sociala, utan 
också den religiösa ledaren 
konstaterar han.

– Det är inte konstigt 
att den första organisera-
de kristendomen här or-
ganiserade sig runt de sto-
ra gårdarna.

Och hövdingarna var inte 
sena att hoppa på tåget. 

– De ville inte förlora den 
religiösa makten, så de blev 
kristna. 

Kristin Ilves räknar med 
att vara klar med årets ut-
grävningar, som finansieras 
av Ålands Ömsesidiga för-
säkringsbolag, inom augus-
ti. Men för den skull behöver 
det inte vara slut med fynden 
och de historiskt intressanta 
festhallarna.

– I nuläget vet vi inte om 
det här är den enda platsen 
på Åland eller om det har 
funnits flera.

Från järnålders 
festhall till kyrka

kRIstIN Ilves leder utgrävningen av festhallen som är daterad till perioden 550-1.500 efter Kristus. Knappt ett stenkast 
bort ligger Saltviks kyrka.

UTGRÄVNING. Maktcentrum från yngre järnåldern var 
en fertil grogrund för kristendomen och därför dignar 
många församligsmarker av forntida fynd. Bakom 
Saltviks kyrka gräver man fram både historia och 
rituella maktlager.

TEXT OCH FOTO: HEIDI HENDERSSON
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Närhet ger smärtlindring

– Det har inte en psykologisk orsak 
som man hittills trott, utan det bygger 
på välgjorda studier, säger Peter Strang 
från Stockholm. Forskningen visar att 
det finns ett samband mellan fysiska 
symptom och den sociala delen en li-
vet, framför allt ensamheten.

I sitt jobb som överläkare i palliativ 
vård möter han dagligen cancersjuka 
människor i livets slutskede. Senaste 
vecka föreläste han för kyrkans sjuk-
hussjälavårdare på deras rådplägnings-
dagar i Karleby, Strangs forna hemstad. 

– Det är en pågående spännan-
de forskning, säger han. Med hjälp av 
magnetröntgen ser man vad som hän-
der inne i hjärnan och i smärtcentrum. 
Man kan se att smärtcentrum hos pa-
tienter som känner sig ensamma är 
mera aktivt, de känner mera smärta 
i kroppen än de som fortfarande kän-
ner sig som en del av en gemenskap.

Forskningen stämmer också bra 
överens med Strangs egen erfarenhet.

-  När jag under hembesök frågar pa-
tienter om de har ont just nu kan de 
svara nej, inte just nu när du är här.

– Ger man en cancerpatient tjugo mi-
nuter av sin tid så kan det lindra smärtan.

Strang frågar ofta patienterna var de 

har sin kraftkälla. En del får kraft ur sin 
tro på Gud, men inte alla. Någon kan i 
stället hämta kraften ur en allmän and-
lighet eller ur egna tankar. En del ska-
par till och med sin egen tro.

– Men vi har ändå samma frågeställ-
ningar om döden. Sverige räknas som 
det mest sekulära landet i världen, men 
jag tycker att det samtidigt är ett av de 
mest andliga landen. Man är inte religi-
ös, men man är andlig. ”Jag är inte tro-
ende, men jag vill tro på något större 
när jag är sjuk.” Så säger många.

Gemenskap alltid en kraft
Men det är inte lättare att dö även om 
man tror på Gud och har ett hopp om 
livet efter döden.

–  För en del troende är det lätt, men 
inte för alla. Då kan vi tänka på Jesus 
på korset. Han hade också svårt att dö.

Tron som kommer inifrån bär ofta 
den döende.

– En del patienter har sagt att de in-
te tror på Gud. De säger att de vet att 
han finns. Men för den som gått i kyr-
kan av tradition och utan personlig tro 
kan Gud bli en dubbel börda. De kan 
få en känsla av Guds frånvaro just när 
Han behövs som mest. Där har sjuk-
husprästen en stor uppgift att kunna 
stötta patienten i den livskrisen.

Någon ser Gud som en trygghet med-
an en annan kan se sjukdomen som 
Guds straff för något man gjort i livet.

– Men oavsett var patienten hämtar 
sin kraft så spelar gemenskapen med 
andra en stor roll. När man är dödligt 
sjuk kan ingen ta bort den bördan men 
gemenskapen gör den uthärdlig, in-

te minst när det gäller existentiell en-
samhet. Gemenskapen är en kraftkälla.

Han berättar om en dödssjuk man  
som önskade få delta i jakten ännu en 
gång. Han saknade naturen och sam-
manhållningen i jaktlaget.

– Jag gav honom kortison och han 
blev piggare och kunde delta i jakten. 
Det blev en fantastiskt fin dag för ho-
nom. Han talade om jakten och hur han 
var en i gemenskapen i jaktlaget varje 
dag under den tid han hade kvar.

Medicin och samtal
Strang slår fast att kropp och själ hör 
ihop. Själavården är inte fristående från 
sjukvården utan de hör ihop. I den pal-
liativa vården finns fyra dimensioner: 
den fysiska, den psykiska, den socia-
la och den andliga. 

– Sjukvården fokuserar på de fysis-
ka symptomen men vi får inte glömma 
bort resten. Det väcker dödsångest då 
man efter en smärtfri cancer plötsligt 
får mycket ont. Då påminns man om 
sin sjukdom och om att man är dödlig. 
Och tvärtom, om man har dödsångest 
så börjar man känna efter smärtan. I 
vården ska man då både jobba med lä-
kemedel och med att stötta existentiellt.

Strang berättar om ett extremfall, 
en kvinna med komplexa smärtpro-
blem. Hon hade fått en bra medicinsk 
vård och man hade satt in olika special- 
åtgärder. Men hon hade fortfarande 
ovanligt hög smärta.

– Jag satte mig ner med henne och 
frågade henne vilka tankar hon hade 
efter all medicinering. Hon svarade att 
hon var jätterädd för döden som hon 

uppfattade som smärtsam. Vi inledde 
ett samtal om döden som jag inte tror 
är smärtsam. Vi hade flera samtal och 
så småningom började hennes smär-
ta minska efter varje samtal. En dryg 
vecka senare ville hon ha en mindre 
dos morfin. I hennes fall var medicinen 
viktig, men samtalet var lika viktigt.

– Lyckas man skapa trygghet och 
lugn för patienten minskar också 
symptomen.

Många som inser att döden närmar 
sig vill hinna prata ut med sina nära.

–  Man har vanligen ett behov av att 
skapa en helhet av sitt liv och avslu-
ta det både juridiskt i form av testa-
menten och psykologiskt genom att ta-
la med sina nära.

Har man brutit kontakten med sina 
barn tidigare i livet kan det påverka hur 
man mår i livets slutskede.

–  I livet är man fri att göra val. När 
man väljer något väljer man samtidigt 
bort något annat. Man har ansvar för 
sina val. Har man gjort dåliga val i li-
vet som skadat andra kan det leda till 
skuldkänslor som spelar en stor roll vid 
livet slut. Skuld kan därför vara en gan-
ska viktig sjukvårdsfråga.

Strang säger att målet i den palliati-
va vården är att skapa livskvalitet. Där 
är frågan om meningen med livet den 
viktigaste. Men vad ger mening då man 
har två månader kvar att leva?

– Jag tror att det är samma saker oav-
sett om man är sjuk eller frisk. Men 
det är viktigt att man får syn på det i 
livets slutskede. Och jag tror att den 
allra viktigaste meningskällan är ge-
menskap.

VÅRD. Gemenskap och närhet med 
andra människor kan lindra patientens 
smärta. Det visar den senaste forsk-
ningen inom den palliativa vården.

TEXT OCH  FOTO: JOHAN SANDBERG

DöDeN äR ständigt närvarande i Peter Strangs jobb som överläkare inom den palliativa vården.

”Jesus på kor-
set hade också 
svårt att dö.”
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VÅGA FRÅGA

Jesus för svår att förstå?
Varför talade Jesus så ofta i lik-
nelser som tydligen inte var lätta 
att förstå? Till exempel gällande 
liknelsen om såningsmannen säger 
Jesus till lärjungarna: Ni har fått 
veta Guds rikes hemlighet, men för 
dessa som står utanför är allt bara 
liknelser. Skulle inte Jesus ha velat 
att så många som möjligt förstår 
vad han talar om?

utGÅNGspuNkteN med Jesu liknelser är 
nog att Gud vill att alla människor ska 
kunna ta budskapet till sig och bli fräl-
sta. ”Gud vår frälsare, som vill att alla 

människor skall räddas och komma till insikt om sanning-
en” (1 Tim 2:3-4). Meningen med liknelserna kan därför 
inte ha varit att göra några lyssnare ovissa om frälsningen.

lIkNelseRNA som Jesus berättade har ofta en huvudpoäng. 
Mera sällan berättade han liknelser där varje detalj ska tolkas 
symboliskt. Budskapet är enkelt och inträngande. Så till den 
delen var det alltså inte fråga om att göra budskapet svår-
tillgängligt. Däremot var det själva innehållet i liknelserna 
som redan från första början kunde skapa en osynlig vägg 
i förhållande till lyssnaren. Liknelsens huvudpoäng kunde 
chocka lyssnaren till den grad att reaktionen blev ilska el-
ler åtminstone en ifrågasättande huvudskakning.

Exempel på det här finner vi i liknelserna vars poäng var 
att Guds kärlek och förlåtelse är villkorslös, att Gud tar emot 
syndaren med öppna armar, 
så som exempelvis liknelsen 
om den förlorade sonen (Luk 
15:11-32). En Gud som likt 
pappan i liknelsen spring-
er emot sitt barn som kom-
mer hem efter en fullständigt 
misslyckad resa blev helt en-
kelt för mycket för en del av 
lyssnarna. Särskilt för dem 
som tänkte mycket på sin egen kraft och förmåga. Men bud-
skapet lyser klart i berättelsen – Guds kärlek är alltid stör-
re och kan inte begränsas av oss människor. 

pÅ sAmmA sätt lyckades också Jesus framställa vårt ansvar 
för våra medmänniskor. I liknelsen om den barmhärtige 
samariern (Luk 10:25-37) visar Jesus vårt ansvar för dem 
som lider nöd. Många försök att krympa ned vårt ansvar 
för lidande medmänniskor har gjorts och görs fortfaran-
de för att vi själva inte ska behöva gripa in. Men liknelsen 
släpper inte förbi någon – Guds kärlek till oss kallar oss att 
älska varandra. 

Det är alltså själva innehållet i liknelsen som kan bli en 
stötesten och hindra lyssnaren från att förstå. Som lyssna-
re till liknelserna får vår bön vara att Gud ska öppna våra 
hjärtan så att vi kan ta emot det omvälvande budskapet om 
Guds kärlek och vårt ansvar.

 ¶ BO-GÖRAN 
ÅSTRAND
är kyrkoherde 
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och kyrka. 

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

”Liknelsens huvud-
poäng kunde chocka 
lyssnaren till den grad 
att reaktionen blev il-
ska eller åtminstone 
en ifrågasättande hu-
vudskakning.”

PÅ TVÄREN EMELIE MELIN

Fem euro i plånboken
”Ej godkänt. Ta ut kortet,” 
säger betalterminalen för 
femte, eller är det sjunde 

gången. Kas-
sören ler be-
klagande när 
jag går ut från 
närbutiken ut-
an brödpåse 
och mjölkpa-

ket. Jag ler tillbaka, men en 
viss oro sprider sig.

Var det betalterminalen 
som krånglade eller mitt kort 
som är sönder? Hur mycket 
kontanter har jag hemma? 
Fem euro? Det är sen lördag 
kväll och bankerna är stäng-
da till måndag. Finns det nå-
gon mat i kylskåpet?

Naturligtvis var det här 
aldrig någon verklig pa-
niksituation, på sin höjd li-
te besvärligt. Min sambo 
har kanske lämnat en se-
del i någon skrivbordslåda, 
jag har vänner jag kan låna 
pengar av. Men det gav mig 
en chans att leva mig in i en 
situation helt olik min egen.

För visst finns det många 
människor för vilka fem eu-
ro kvar i plånboken är verk-
lighet varje månad. Vad 
skulle jag göra om jag fak-
tiskt blev tvungen att väl-
ja mellan bröd, havregryn 
och toalettpapper i butiks-
hyllan?

För en heltidsstuderan-

de är sparsamhet självklart 
och shoppingrundor ett 
ganska sällsynt fenomen – 
men hur skulle det vara att 
leva i en ekonomisk realitet 
där ett par nya skor i princip 
är en omöjlighet, trots att 
de gamla håller på att tappa 
sulorna? Kanske, förhopp-
ningsvis, har jag nu kom-

mit lite närmare att kunna 
föreställa mig en sådan si-
tuation.

Nästa dag i en annan bu-
tik fungerar mitt kort fel-
fritt och jag är nästan en-
bart tacksam för den tan-
keställare som några tim-
mar av finansiell osäkerhet 
förde med sig.

Sallad full med 
överraskningar
ÄTA TILLSAMMANS. 
Höstäppel och kylskåps-
rester, matsvinn ska 
bekämpas på alla nivåer.

TEXT OCH FOTO:  
ROLF AF HÄLLSTRÖM

Amatörodlares äpplen är per-
sonligheter, så där som folk i 
allmänhet. En del rena rötägg, 
andra släta i kinden, men alla 
har någon defekt. Det går att 
pressa must ur dem om man 
har plats i frysen och sparat 
tomma mjölkkartonger. Ko-
kar man äppelmos ska kärn-
husen bort och nippor, skorv 
och ”blåmärken” efter ned-
fallet kan åka samma väg.

Ändå blir det äpplen över. 
På den kommunala soptip-
pen växer högen med äpp-
len vid sidan av gräsklipp, ris 
och kvistar.

Direkt skrämmande är 
insikten att det inte är bara 
äpplen som hamnar på den 
globala soptippen. De kos-
metiska kraven på livsmedel 
i gemen ökar hela tiden. Inte 
heller proffsodlare klarar att 
hålla fotomodellstandard på 
varje enskild frukt och tid-
ningen the Guardian berättar 
om hur de allt ökande kra-
ven på perfekt utseende får 
USA-inköparna att kassera 
allt större partier. Grovt taget 
går nästan hälften av all mat 
som odlas där till matsvinn.

Hos oss finns en nationell 
agenda mot matsvinn sedan 
några år. Åtgärder krävs i alla 
led mellan bonde och gaffel, 
också i det egna köket. Jag 
som är strikt receptberoen-
de behöver några rätter som 
tillåter improvisation, nå-
gonting där man kan blan-
da ner en överbliven kyck-
lingbiff eller ikeaköttbullar.

När vi dessutom har både 
persilja, mynta, rödlök och 
gurka i husets rutodlingar så 
är det ett nöje att presentera 
den libanesiska persiljesal-
laden. Tabbouleh ingår ofta i 
en buffé med andra maträt-
ter men persiljesalladen är 
en utmärkt gömma för över-
blivet protein.

Relationen mellan mynta 
och persilja är svår – en de-
ciliter örtklipp är inget exakt 

mått. När myntan kommer 
till sin rätt behöver salladen 
inget extra. Tabboulehen på 
bilden har ett överskott per-
silja men det syns inte. Inte 
heller att den intogs med en 
sats knaprig bacon.

Det började med äpplen och 
slutar med efterrätten. Kärna 
ur dina amatörodlade äpp-
len (som är tillräckligt små) 
häll sirap eller honung över 
och sätt i ugn. En ädlare vari-
ant får du genom att fylla hå-
len med en blandning av hav-
regryn, socker och margarin.

öveRBlIveN mAt 
kan bäddas ner 
mellan mynta 
och persilja i en 
tabbouleh.

TABBOULEH

Äta
tillsammans

• 2–2,5 dl kokt bulgur
• 2 dl persilja, finskuren
• 1 dl mynta, finskuren
• 2 st tomater
• 2 st frilandsgurkor
• 1 st rödlök
• 3-4 msk citronsaft
• 4-5 msk kallpressad  
rypsolja
• 2 vitlöksklyftor, pressade

• Koka bulgur enligt anvis-
ningarna och låt svalna.
• Skär persiljan och myntan 
fint, tärna tomat och gurka 
(utan kärnor) och rödlök.
• Blanda alla ingredien-
serna
• Blanda citron, rypsolja 
och vitlök till en dressing, 
slå över, och låt dra i kylen.
• Salta och peppra
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TEXT OCH FOTO: BENGT SIGVARDSSON

Några långa, svarta hårtussar sticker 
upp ur den torra jorden. Bredvid lig-
ger en hög människoskelettdelar, ett 
par rosa, slitna damtrosor och några 
patronhylsor.

– Det mesta tyder på att det framfö-
rallt finns kvinnor och barn i den här 
massgraven, förklarar en soldat från 
peshmerga, det kurdiska självstyrets 
armé i nordöstra Irak.

Massgraven ligger i Zumani, några 
kilometer söder om Sinjar City, den 
största staden i Sinjar-distriktet i nord-
västra Iraks Nineve-provins. Ytterligare 
två massgravar ligger en bit bort. Sol-
daten uppskattar att i varje grav finns 
kvarlevorna av 20–40 yazidiska barn, 
kvinnor och män som avrättades då 
terror-gruppen IS (Islamiska Staten) 
intog Sinjar-distriktet den 3 augusti 
2014. Terrorgruppen avancerade se-
dan vidare österut och lade under sig 
den övervägande kristna Nineve-slät-
ten innan den stoppades av peshmer-
ga och amerikanska flygbombningar 
vid gränsen till de autonoma kurdis-
ka områdena (KRG). Idag, två år se-
nare, har flera områden i Sinjar åter-

tagits från IS. Ett femtiotal massgravar 
har kartlagts, men ännu inte under-
sökts av specialister.

– Ingen vet exakt hur många krop-
par det finns i massgravarna. Uppgif-
ter om vilka som kan ligga begravda i 
dem kommer framförallt från vittnen 
som överlevde avrättningarna genom 
att till exempel gömma sig under dö-
da kroppar, berättar soldaten.

Detta är vårt land
FN uppskattar att minst 5000 yazi-
dier mördades av IS. Uppemot 7000 
kan ha kidnappats. Tillfångatagna ya-
zidiska kvinnor och flickor hålls som 
sexslavar medan småpojkar hjärn-
tvättas att bli IS-krigare. I Sinjar Ci-
ty, som återtogs från IS i november 
2015, är förödelsen enorm. Gatorna 
kantas av raserade, kulhålsperfore-
rade byggnader. Förutom några sun-
nitiska moskéer ligger helgedomar-
na, inklusive Sinjars två kyrkor, i rui-
ner. Knappt en människa syns. Enligt 
IOM (Internationella Organisationen 
för Migration) har endast cirka 420 
personer av stadens 80 000 invåna-
re återvänt. I några skadade hus har 
fyra familjer flyttat in.

– Vi återvände i slutet av maj efter-

som detta är vårt land. I nästan två år 
levde vi i tält i Dohuk (i KRG). Vi fick 
ingen hjälp där, men det får vi inte här 
heller, säger 80-årige Suleiman Mu-
rad Ali.

Det finns inga skolor eller hälso-
vårdscenter. 

– Det finns varken el eller vatten. Al-
la hus som tillhörde yazidier och shi-
amuslimer är förstörda. Man har bör-
jat städa upp lite, men ingen har bör-
jat återuppbyggnaden, säger Suleiman.

Husen som familjerna bor i är inte 
deras egna.

– Vi bor här eftersom våra gårdar 
brändes ned av IS. De har tagit allt vi 
ägde – vår bil, våra 20 får – och för-
stört våra olivodlingar, säger Suleiman.

Familjerna vågar inte ta sig till sina 
marker. De ligger alltför nära front-
linjen.

– IS beskjuter fortfarande staden med 
granater ibland. Vi känner oss inte helt 
trygga här, men det är bättre än att le-
va som flyktingar i KRG, säger 22-åri-
ga fyrabarnsmamman Wahida Khero.

Frontlinjen till IS-kontrollerade om-
råden ligger några kilometer söder om 
Sinjar City. Norr om staden reser sig 
Sinjar-berget dit cirka 40 000 yazidier 
flydde undan IS i början av augusti 2014. 

Där var de fångade under stekande sol 
i över en vecka tills den syrisk-kur-
diska YPG-gerillan och turkisk-kur-
diska PKK öppnade en flyktkorridor 
via Syrien till KRG. Än idag lever cir-
ka 15 000 yazidiska internflyktingar på 
bergets sluttningar i väntan på att de-
ras byar ska befrias. Den heta luften är 
fylld av odörer från sophögar och to-
alettskjul som ligger utspridda mellan 
tält och skjul. I ett av tälten sitter någ-
ra män från den IS-kontrollerade byn 
Tel Azer.

– Först i januari 2015, efter att en 
del områden kring Sinjar-berget hade 
befriats, kunde frivilligorganisationer 
komma hit med förnödenheter, säger 
Kawal Hassan.

Männen tror att IS snart är historia i 
hela Sinjar. De kommer att återvända 
till Tel Azer, men liksom de flesta an-
dra yazidier vill de i framtiden ha in-
ternationellt beskydd och egna väpna-
de säkerhetsstyrkor.

– I annat fall kommer journalister 
hit igen om tio år för att rapportera om 
en ny massaker, säger Shahab Barka.

Enligt yazidierna är IS massaker den 
74:e som drabbar dem genom histo-
rien. De utesluter en samexistens ut-
an väpnat beskydd med sina före det-

”Jag hölls först 
fången i Mosul i 
ett år och sedan 
i Raqqa i Syrien 
i nästan ett år. 
Jag och min son 
såldes och köp-
tes mellan olika 
IS-krigare.”
Dinia

HEMMA. De första veckorna i augusti 2014 intog 
terrorgruppen IS stora delar av nordvästra Irak 
och drev hundratusentals människor på flykt. 
Idag, två år senare, mister IS i alltmer mark i 
Irak. Flyktingar har börjat återvända hem, men 
de möts av stora utmaningar.
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ta sunni-arabiska grannar. Männen 
hävdar att sunni-arabiska grannar 
anslöt sig till IS när jihadisterna in-
tog Sinjar.

– Hur ska vi kunna leva med männ-
iskor som kidnappade våra kvinnor 
och dödade våra män, frågar sig Nas-
ser Hajj.

Frigiven men trasig
Ett par mil norrut ligger staden Snu-
ny som återtogs av IS i slutet av 2014. 
Bebyggelsen har klarat sig hyfsat lind-
rigt undan, men stora delar av staden 
är öde på människor. Sleiman Fa-
no, från stadsledningen, berättar att 
endast kring 15 procent av kommu-
nens 148 000 invånare har återvänt. 
Det finns varken skolor, hushålls-
vatten eller fungerande elnät. Eko-
nomin är slagen i spillror. Majorite-
ten av befolkningen levde på jord-
bruk, men bevattningssystemen är 
förstörda. Många marker är ännu in-
te röjda på minor. 

– Men de främsta anledningarna till 
att folk inte återvänder är att säker-
hetsläget fortfarande är instabilt, sä-
ger Sleiman. 

Den absoluta majoriteten av ya-
zidierna lever i flyktingläger i KRG 

där det finns 1,8 miljoner flyktingar, 
framförallt från nordvästra Irak, men 
även några hundratusen syrier. Tusen-
tals yazidier, framförallt kvinnor och 
flickor, är fortfarande fångar hos IS. De 
som har flytt vittnar om fruktansvär-
da upplevelser. I byn Shariya, utanför 
Dohuk i KRG, sitter 25-åriga Dinia på 
en madrass i ett rum med kala väggar. 
I april återförenades hon med några av 
sina släktingar i Shariya efter närmare 
två års fångenskap hos IS. Hon kidnap-
pades med sin 7 månader gamle son i 
Sinjar City den 3 augusti 2014.

– Jag hölls först fången i Mosul i ett år 
och sedan i Raqqa i Syrien i nästan ett 
år. Jag och min son såldes och köptes 
mellan olika IS-krigare, säger Dinia.

Dinia minns inte hur många olika 
män hon blev såld till och våldtagen av.

– Om jag vägrade ha sex slog de mig. 
Ibland vägrade de ge min son mjölker-
sättning tills jag gav efter, säger hon.

Minnena plågar henne dag som natt. 
Hennes man har lämnat henne.

– Hela mitt liv är förstört. Jag tror ald-
rig att jag kommer att tycka om att le-
va igen, säger hon.

Hon har självmordstankar, isolerar 
sig och vill inte ha professionell hjälp.

– Jag vill lämna Irak. Allra helst vill 

”Om jag hade 
varit från Mosul 
hade jag aldrig 
återvänt dit  
efter vad som 
hänt.”
Fader Emanuel 
Youkhana

jag flytta till Europa för att min son ska 
få en bättre framtid, säger hon.

Marshall-projekt behövs
IS förväntas snart bli besegrade i de 
kristna irakiernas hjärtland, Nineve-
slätten. Fader Emanuel Youkhana, chef 
för den kristna organisationen CAP-
NI i Dohuk, säger att det kommer att 
krävas mycket för att de kristna in-
ternflyktingarna i KRG ska återvända 
hem. Deras säkerhet måste garante-
ras. Mycket kommer att behöva byg-
gas upp från grunden och ekonomin 
måste komma igång. Fader Manuel ef-
terlyser ett mindre Marshall-projekt i 
nordvästra Irak.

– Om kyrkorna i Europa är intres-
serade av att bevara mångfalden och 
det kristna arvet i Irak bör de fundera 
på om de ska spendera alla sina peng-
ar på flyktingar som kommer till Euro-
pa eller om de ska hjälpa folk som vill 
återvända hem med projekt som mo-
tiverar dem att vilja stanna, säger han.

Det är bara en tidsfråga innan sla-
get om den IS-kontrollerade miljon-
staden Mosul inleds. Då beräknas över 
600 000 människor att fly staden. Det 
kommer att innebära folkströmmar i 
två olika riktningar.

– Det kommer att bli en mix av 
människor som återvänder till de be-
friade områdena och en ny våg av in-
ternflyktingar som kommer hit, säger 
fader Emanuel.

Han är tveksam till om de kristna 
invånarna kommer att återvända till 
Mosul.

– Om jag hade varit från Mosul ha-
de jag aldrig återvänt dit efter vad som 
hänt, säger fader Emanuel.

27-årige Anmar Muner Ibrahem är 
kaldéisk-katolsk kristen från Mosul. 
Han flydde med sin familj till Dohuk 
efter att IS hade intagit staden i juni 
2014. Han tänker ofta på att återvända 
till Mosul om IS besegras.

– Om jag hittar jobb och känner mig 
trygg i Mosul så återvänder jag, säger 
han.

Anmar tror att en del kristna kommer 
att återvända om Mosul snabbt åter-
uppbyggs, arbeten skapas och säkerhe-
ten garanteras. Han hade många mus-
limska vänner i Mosul, men oroar sig 
över att unga sunnimuslimer kan ha 
radikaliserats under IS styre.

– Om de växer upp med idén att de 
måste döda kristna och yazidier så 
kommer framtiden att bli mycket far-
lig, säger Anmar.

ett femtIotAl massgravar med kvarlevor av avrättade 
yazidier har lokaliserats i Sinjar. 

NAsseR hAjj (till vänster) och Kawal Hassan (till höger) är 
några av drygt 15 000 yazidiska internflyktingar som lever 
i läger på Sinjar-bergets sluttningar sedan augusti 2014, i 
väntan på att IS ska drivas bort från deras byar. 

YAzIDIeRNA WAhIDA Khero och Bapir Suleiman Murad åter-
vände till Sinjar City med sina fyra barn i maj 2016. Wahida 
säger att hon inte känner sig helt trygg i staden eftersom 
IS fortfarande beskjuter den med raketer. Med på bilden är 
parets tvillingar Kaniwah och Vian.

25-ÅRIGA ”DINIA” kidnap-
pades av IS i Sinjar den 3 
augusti 2014. Efter att ha 
sålts mellan olika IS-män 
som våldtog och miss-
handlade henne lyckades 
hon fly till släktingar i 
Dohuk i april 2016.

DeN IRAkIskA armén, kurdisk peshmerga och deras allierade 
förbereder sig nu för att återta den IS-kontrollerade mil-
jonstaden Mosul i Nineve-provinsen. När slaget om staden 
inleds förväntas hundratusentals människor fly från den.

tRots Att staden 
Snuny återerövra-
des från IS i slutet 
av 2014 har bara ett 
fåtal av invånarna 
återvänt.

föRutom eN och en annan milisman syns knappt en män-
niska till bland ruinerna i Sinjar City.



10 KYRKPRESSEN TORSDAG 1.9.2016 • NR 35
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Arne Pedersens biografi över Helena Westermarck (1857–1938) 
skapar en mångsidig bild av målaren som bidrog till att införa 
naturalismen i finsk konst, författaren som med stor iver skrev in 
kvinnorna i Finlands historia, kvinnosakspionjären och politikern, 
tidskriftsredaktören, journalisten, litteratur- och konstkritikern, 
historikern och föreningsmänniskan. Som litteraturvetare hittar 
Pedersen dessuotm helt nya, spännande aspekter i Westermarcks 
litterära produktion.

Sofia Häggmans biografi över Hilma Granqvist (1890–1972) 
handlar om Finlands första kvinnliga filosofie doktor i sociologi. 
Granqvist gjorde ett banbrytande kulturantropologiskt fältarbete 
i Palestina åren 1925–1931, där hon idag hyllas som en hjältinna, 
hennes dokumentation räddade väsentliga delar av palestinsk 
kulturhistoria från förstörelse. Att Hilma Granqvist glömts bort i 
sitt hemland är därför nästan ofattbart, men får delvis sin förklaring 
av hur medvetet hon motarbetades av sina manliga kolleger.

Höstens biografier från SFV. Böckerna utkommer 18.10

Victor Westerholm
Aleko Lilius
Eirik Hornborg
Anna Bondestam
Alma Söderhjelm

Claes Cedercreutz
Algoth Niska
Valdemar Nyman
Erik Cainberg

I SFV:s biografiserie  
har tidigare publicerats:

Alla SFV-biografier kostar endast 15 e
Mer information: www.sfv.fi/bok
Beställ på redaktion@sfv.fi 
eller ring 09-6844 570
Fråga även efter böckerna  
i bokhandeln! 

Helena Westermarck - intellektets idoga arbetare

Hilma Granqvist - antropolog med hjärtat i Palestina
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Trygghet minskar stress

Ta en titt på bilderna intill. Det är mam-
malediga psykologen Victoria Grön-
lund i två till synes olika situationer. 
Det ska medges att bilderna är över-
drivna. Men båda bilderna visar på en 
slags vila i Gud.

– Att vila i Gud handlar inte bara om 
att sitta stilla och insupa Guds ord. Man 
kan vara i Guds vila medan man är aktiv 
och gör något. Det handlar om en vila 
på ett djupare plan där själen har för-
ankring i vilan, säger Grönlund.

Det i sin tur utgår från hur vi ser på 
oss själva och var vi har vår identitet.

– Har jag min identitet i att jag ska 
prestera mitt värde eller min rättighet 
att existera känner  jag en ständig stress 
över allt jag måste göra. Men har jag min 
identitet i att jag är Guds barn är det i 
sig ett vilsamt utgångsläge. Då behö-
ver jag inte prestera.

– Min grundtrygghet är det faktum 
att jag är älskad. Jag duger som jag är 
för Gud har skapat mig. Det ger grun-
den för människovärdet. Sedan har Je-
sus dött för mig. Det är mina argument 
för att jag får vara.

Det kan vara knepigt att hitta den 
grundtryggheten. Men ändå enkelt.

–  Den djupaste tryggheten kan ba-
ra Gud ge, säger Grönlund. Jag tror att 
den som söker ska finna. Om vi söker 
Gud tror jag att han ger tryggheten. Vi 
kan be om den, få förbön av kristna 
bröder och systrar eller meditera över 
bibelställen som till exempel Joh. 3:16 
och 1 Joh. 3:1.

Men hon påpekar också att man kan-
ske behöver lägga om vissa saker i sitt 
liv.

– Om man ber om Guds vila varje dag, 
men ändå har kalendern fullspäckad, 
har man inte mycket utrymme att sö-
ka Gud. Det gäller att aktivt söka still-
heten och det är jag dålig på själv också.

I sitt arbete inom företagshälsovår-
den i Vasa har Victoria Grönlund of-
ta mött stress.

– Stressen är utmärkande för sam-
hället i dag. Man ska prestera mycket. 
I den strömmen dras alla med, också 
kristna. Kristna kan till och med kän-
na större prestationskrav för man tror 
att man måste prestera för Gud.

Samtal med ny dimension
Medan hon är mammaledig tar Victroia 
Grönlund emot en del klienter. De som 
söker upp henne privat är troende männ-
iskor som uttryckligen söker en kristen 
psykolog. Det ger henne en möjlighet att 
diskutera tro redan då samtalen inleds.

– Med de privata klienterna disku-
terar jag vanligtvis samma saker som 
med dem jag tar emot på jobbet, men 
samtalet får en annan dimension. Vi-
lan i Gud kommer aktivt in i samtalet 
och jag kan fråga hur de ser på sig själ-
va och var de har sin identitet, i att gö-
ra eller i att vara Guds barn. 

Att kunna ta in den aspekten upple-
ver hon som meningsfullt.

–  I det humanistiska samhället upp-
lever man att alla människor är värde-
fulla även om man inte tillämpar det 

på sig själv. Med kristna klienter kan 
jag diskutera orsaken till att det är så. 
För att du är skapad av Gud och Jesus 
dog just för dig.

Hon säger att man finner vilan i Gud 
då man möter Guds kärlek. 

– Att finna den kan vara lättare sagt 
än gjort. Man får be Gud ge den, själv 
kan man inte komma in i den. Den mås-
te komma från ovan. Men om vi övar på 
att stilla oss och söka Gud i ordet kan 
Han leda oss in i vilan.

Victoria Grönlund tar barnen som 
exempel. De gör det som faller dem in 
och känns roligt.

– Barnen är. Och även om vi som 
vuxna har  plikter är grunden i alla 

fall att jag är älskad av Gud. Har man 
indoktrinerats av predikningar sedan 
barnsben vet man det i teorin, men of-
ta känns det ändå inte så. 

Grönlund tror det kan vara svårare 
att komma in i vilan i dag än vad det 
var förr.

– Vi är splittrade av att vara uppkopp-
lade hela tiden och överösas med in-
formation som vi ska hålla reda på. Det 
är svårt att stilla sig samtidigt som man 
försöker har koll på nästa barnkalas och 
föräldramöte.

Hon tror inte det existerar stress i 
Guds rike, där finns bara vila i Gud.

– Men det är många som varken vet 
vad det handlar om eller har kommit 

SJÄLVBILD. Att kunna vila 
i Gud hör ihop med hur vi 
ser på oss själva och var vi 
har vår identitet. Victoria 
Grönlund vilar i den trygg-
het hon känner i att vara 
älskad av Gud.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

BIlDeRNA Av 
fyrabarnsmam-
man Victoria 
Grönlund med sin 
ettåriga dotter 
Ylwa medan hon 
vilar är olika men 
ändå lika. 

in i den vilan. Där skulle den kristna 
tron ha mycket att ge i dag.

När vilar vi?
–  När vi sover, ligger på soffan eller gör 
något vi får energi av. En del människ-
or vilar i trädgården, andra medan de 
musicerar eller är ute på joggingtur. Har 
man rätt balans och gör rätt saker kan 
man få energi av förvärvsarbetet ock-
så. Mycket handlar om att göra det man 
trivs med. Men för mycket eller för lite 
arbete gör balansen skev.

Vi är redan i Guds vila, men ändå inte. 
– Kanske den fulländade vilan kom-

mer först i himlen. Men om vi redan här 
landar i Gud har vår själ ro.
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Oblodig skärgårdsdeckare
BOK

Sommarön

Författare: Eva Frantz
Förlag: Schildts & Söder-
ströms 2016

Sommarön har ett omslag 
som för tankarna till Ma-
ria Langs småmysiga fem-
tiotalsdeckare. Stilen är väl 
vald, för även om journa-

listen Eva 
Frantz 
deckar-
debut  
utspelar 
sig i nutid 
känns den 
som en 
kusin till 
Maria 
Langs 

deckare. Miljön är idyllisk – 
en skärgårdsö med semes-

terstugor för anställda på 
försäkringsbolaget Axelsson 
– och själva deckarhistorien 
sällsynt oblodig. Sommar-
ön är deckaren för den som 
känner avsmak för obehag-
ligt närgångna vålds- och 
obduktionsskildringar. Här 
sköts allt snyggt och pryd-
ligt och ingen uppehåller sig 
desto längre vid hur mordet 
egentligen har gått till.

Till en ö i Porkala skärgård 
kommer alltså en grupp 
människor med anknyt-
ning till Axelssons. En del är 

nyanställda, en del redan 
pensionerade och de fles-
ta är bekanta med ön se-
dan många år tillbaka. En 
del kommer för att nju-
ta av sommaren i skärgår-
den, andra för att visa upp 
sig och knyta lämpliga kon-
takter inom firman. Eva 
Frantz beskrivning av hur 
olika personligheter sam-
sas på en liten ö är charmig 
och skildrar ofta konflikter-
na mellan sommargästerna 
med en lagom liten antydan 
av humor.

Tillvaron på ön blir plöts-
ligt allt mera kuslig och dra-
matisk när en storm bryter 
kontakten med omvärlden 
och ett lik hittas, allt med-
an dimman bäddar in som-
margästerna i ett ännu mer 
isolerande töcken.

Upplägget för berättel-
sen är klassiskt men fung-
erar väl. Semesterfirarna 
skaver lagom irriterat mot 
varandra där de fösts ihop 
tätt inpå varandra på sam-
ma ö och isoleringen på ön 
ger en trovärdig förklaring 

till att deckarhistorien inte 
alls handlar om polisarbete 
– och till att den ena efter 
den andra försvinner iväg 
från gruppen. 

Den enda stötestenen 
är det stora antalet perso-
ner. Antalet gör att vissa får 
så uppenbara statistroller 
att den vana deckarläsaren 
ganska snart börjar miss-
tänka att det åtminstone 
inte är någon av dem som 
är inblandad i mordet.

 ¶ ERIKA RÖNNGÅRD

Tror på 
kärleken, 
konsten, 
på lusten

hANNele mIkA-
elA Taivassalo 
brukar säga att 
hon är uppvuxen 
på 1800-talet. 
När hon skriver 
mytologiserar 
hon Österbotten, 
det är vackert 
och angstigt på 
samma gång. 

In transit heter den, Hannele Mikaela 
Taivassalos nya roman. Den handlar 
om tre rotlösa vandrare som av olika 
skäl återvänt till sitt barndomsland-
skap. Men medan bokens tre huvud-
personer lever ett odramatiskt vardags-
liv med kaffe, bulle och oansad träd-
gård bär de med sig minnen och läng-
tan som handlar om lust.

När du skriver om erotiskt begär är det väl-
digt rent och enkelt. Begär är förstås of-
ta förknippat med komplikationer, men du 
skriver om det väldigt okomplicerat. Helt 
skuld- och skamfritt.
– Ja, så är det. Jag ville hålla begäret 
rent. Jag var inte intresserad av skuld 
eller skam, utan av ett bejakande av den 
kropp man har, av begäret. Det finns så 
många solkiga begärsberättelser, och 
det är också intressant. Men jag vil-
le att det skulle handla om att säga ja, 
och var man hamnar när man säger ja 
till sig själv och till en annan människa. 

Och var hamnar man då?
– Jag sa till min redaktör: Jag vill in-
te att det ska stå nånstans, och jag vill 
inte själv säga ordparet ”det kvinnliga 
begäret!” – men nu säger jag det ändå. 
För mig är det en feministisk tanke att 
skriva om begär på ett sådant sätt som 
jag gör. Det är så mycket med kvinnlig 
erotisk längtan, eller all erotisk läng-
tan, som kopplas samman med vå-
ra kroppars otillräcklighet och med 
skam och skuld, skam som förknippas 
med kroppslighet och sexualisering av 
kroppar. Jag ville skriva bort från det, 
och det har ju också sina faror, det kan 
bli ett romantiserande av begäret. Jag 
tycker inte att det är romantiskt, utan 
köttsligt och svettigt och kroppsligt. 
Jag ville hitta ett språk för det, för lus-

LÄNGTAN. Hannele Mikaela Taivassalo ville skriva om 
erotiskt begär utan skam. Hon ville skriva om att åter-
vända hem utan nostalgi. Hon är uppvuxen i Österbot-
ten men vill aldrig flytta tillbaka, och hon tror inte på 
Gud men tänker gärna på vad Gud kunde vara.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

ten, kanske till och med återerövra ett 
språk för lust och stjäla tillbaka något 
från pornografin.

En känsla av främlingskap i världen är ett 
starkt tema i din bok. För mig är det för-
stås en andlig tanke: vi är alla främlingar 
i världen för att det finns en annan verk-
lighet där vi hör hemma. Men vad betyder 
främlingstematiken för dig?
– Det är ju ett klassiskt litterärt ämne, 
utanförskap. Det har också att göra med 
att vi alla är främlingar för varandra på 
ett visst sätt. Jag säger det inte cyniskt 
utan hoppfullt: att vi hela tiden trevar 
efter varandra. Men det handlar ock-
så om ett utanförskap, att man på oli-
ka sätt inte passar in i det liv man bor-
de passa in i. Alla tre huvudpersonerna 
i boken har sådana personlighetsdrag: 
de söker sig till något annat, är hela ti-
den på väg någon annanstans, har en 
längtan. Det, längtan, är något som är 
starkt förknippat med allt jag skriver. 
Längtan någon annanstans.

Vad tror du den längtan beror på?
– Jag tror att allt det som är central te-
matik för mig bottnar i det som är cen-
tralt i mitt eget liv. Det är de sakerna 
som jag vill och försöker tänka på, som 
jag gång på gång försöker formulera ut-
an att någonsin ha en känsla av att jag 
riktigt lyckas.

Är du en människa som känner att du inte 
är hemma någonstans?
– På sätt och vis. Jag känner mig inte 
mera hemma på en plats där jag bor än 
en plats där jag är tillfälligt.

I boken har du de här människorna som 
återvänder till sin hemby, vilket ofta är en 
romantisk eller nostalgisk tanke. Men hos 

dig är återvändandet inte över huvudtaget 
romantiskt, det finns inte en ansats till det 
ens, och det känns ovanligt.
– Ja, vad roligt att du säger det, för jag 
ville faktiskt inte skriva om återvän-
dandet. Egentligen ville jag inte alls 
att de skulle återvända! Men de börja-
de göra det ändå, och jag skrev in det 
motvilligt. Det är därför det är så pro-
saiskt, platsen är oviktig. Hembyn är 
också en In transit-zon, en plats man 
färdas igenom på väg till något annat.

Du är uppvuxen i Nedervetil, Kronoby. Åter-
vändandet till Österbotten uppfattar jag som 
en stark tematik hos många österbottningar: 
man åker hem till Österbotten, man läng-
tar kanske efter att återvända men ändå 
inte, det är någonting man måste förhålla 
sig till. Hur syns det här i boken?
– Där kommer kanske orsaken till att 
återvändandet är så prosaiskt, för jag 
har aldrig längtat tillbaka, jag ville bort 
när jag bodde där, jag ser inte på Öst-
erbotten som mitt hem, det var inte 
heller mitt hem när jag bodde där. El-
ler visst var det mitt hem, men där jag 

bor nu är lika mycket mitt hem. Jag är 
inte en återvändare, och det gör mig till 
en motvillig återvändare när det gäller 
mina fiktiva figurer. Jag är själv besö-
kare när jag återvänder. Och inte är jag 
mera hemma här heller.

Så det är inte Österbottens fel, det hand-
lar om din personlighet?
– Ja, det brukar jag säga. Det är inte du, 
Österbotten, det är jag! Jag är uppvux-
en på landsbygden, men det är kanske 
lite som med människor som är föd-
da i fel kropp: jag är transurban. Jag är 
glad över att jag hade en barndom på 
landsbygden, och det fanns ju böcker 
så man kunde växa upp lite var som 
helst. Men för mig är det en omöjlig-
het att återvända. När jag skriver om 
främlingskap är det ofta knutet till öst-
erbottniska miljöer. Och när jag skriver 
mytologiserar jag Österbotten.

Vad tänker du på då?
– Om man talar om det amerikanska 
bibelbältet och southern gothic kan jag 
känna igen mig. De stämningarna som 
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Kris i sävligt äktenskap
BOK

Laudatur

Författare: Peter Sand-
ström
Förlag: Schildts & Söder-
ströms 2016

En av de mest omtalade 
och sålda finlandssvenska 
romanerna ifjol var Peter 
Sandströms Transparente 
blanche, en stillsam histo-
ria om en medelålders man, 
hans mamma, och tillbaka-
blickar på levt och olevt liv. 
Det var en stilistiskt avska-
lad och tankfull roman som 
på sätt och vis får en fort-
sättning i Laudatur. Sand-
ströms huvudperson är än 
en gång en man som he-
ter Peter. Om honom säger 
Sandström gåtfullt ”jag vet 
inte alltid vad han tänker, 
men jag vet var han bor”. 

Det här halvbiografis-
ka greppet är smart. Sand-
ström har full frihet att 
plocka tankar och detaljer 
ur sitt eget liv utan att vi vet 
vad som är fiktivt eller inte. 
Om Transparente Blanche 
hade mamma i centrum 
är det pappas tur nu, och 
handlingen kretsar kring en 
händelserik sommar i Pe-
ters ungdom. Precis som ti-
digare kontrasteras den be-
rättelsen mot en osäkra-
re nutid. Medelålders manlig 
angst finns det med an-
dra ord här också, men det 
är mindre introvert och mer 
uttrycksfullt: Peter må vara 
lite vilse i tillvaron men han 
känner sig själv rätt bra.  

Ungdomssommaren han 
återger visar sig bli turbu-
lent. Peters föräldrar upple-
ver en kris i sitt sävliga äk-
tenskap och allting ställs 
plötsligt på ända. Den unge 
Peter känner marken gunga 
under sina fötter, och han 

är ensam: 
fästmön och 
systern är bå-
da utomlands 
och han mås-
te själv för-
söka behärs-
ka situatio-
nen. 

Den vuxne Pe-
ter är en tänkande och 
kännande man som trots 
det står lite utanför sitt eget 
liv. Frun är upptagen med 
sin akademiska karriär och 
barnen börjar bli främlingar 
för Peter, som nostalgiskt 
ser tillbaka till tiden då de 
var små, då han var ofel-
bar och behövd; tiden innan 
han hunnit göra så många 
misstag. Äktenskapet går 
på tomgång – eller gör det? 
Dröjande och drömmande 
försöker den vuxne Peter få 
klarhet i tillvaron, samtidigt 
som hans unga jag, ännu 
emotionellt knuten till sina 
föräldrar, bara kan se på när 
hans värld hotar gå under.

Sandström, hemma från 
Nykarleby, har en fin käns-
la för det genuint öster-
bottniska. Replikskiftena är 
sparsmakade och vardag-
liga, och när stora känslor 
står på spel saknas de sto-
ra orden i den verbala verk-
tygslådan.  Då säger man 
istället något annat, som 
kan vara ännu mer avslö-
jande. 

Laudatur är en sympatisk 
bok, i mitt tycke ännu bätt-
re än föregångaren. Förut-
om en njutbart uttrycks-
full stil ger Sandström ock-
så en röst till männen i sin 
generation – de som läm-
nat hemtrakterna, brutit de 
långa banden och format 
sitt eget liv.  Tillhörighet 
och identitet är ingenting vi 
blir klara med, och i Sand-
ströms sällskap är det gott 
att fundera vidare.

 ¶ JOANNA NYLuND

peteR sANDstRöm (1963) är född och uppvuxen i Nykar-
leby. Numera bor han i Åbo. FOTO: ROBERT SEGER

”Jag är uppvuxen på landsbygden, men det är kanske 
lite som med människor som är födda i fel kropp: jag 
är transurban.”

ett sådant ställe kan skapa, det trånga. 
Jag brukar ibland säga att jag är född på 
1800-talet, det finns så mycket gam-
malt kvar i samhällsstrukturerna. Du 
känner till någon familj ända tillbaka 
till 1500-talet, och då vet du också så-
dant som är mindre trevligt, som klass-
bakgrund, var du placerar dig i en soci-
al hierarki. ”Vannifrån e tu, vems flicko 
e tu?” Redan då är du definierad på ett 
sätt som jag inte tycker att alltid är så be-
hagligt, men som också kan vara tryggt. 
Du vet varifrån du kommer, du har en 
tillhörighet i ett samhälle. För mig är det 
svårt, inte tryggt utan kvävande.

– I stan kan du dö utan att någon bryr 
sig. På landet undrar de varför lampan 
är på hos Vera, har något hänt? Men det 
betyder också att alla vet om det kom-
mer en främmande man till huset. Det 

uppstår ett moralistiskt sätt att betrak-
ta folk. Och du ärver din familj, din roll 
och din samhällsstatus. Allt det här är 
ganska subtilt. 

Och vad tror du om Gud, hur förhåller du 
dig till en uppväxt i bibelbältet?
– Jag är uppvuxen i ett samhälle där 
man skulle tro, i en skola och bygd där 
grundantagandet var att man skulle tro, 
det var kanske till och med en presta-
tion. Min familj var inte en kyrklig fa-
milj, men inte heller en ateistisk familj, 
kanske snarare en familj där tvivlet var 
mer närvarande än tron. Jag hade fri-
het att välja, och det vanligaste där jag 
växte upp var att vara troende eller va-
ra kyrkomedlem på slentrian. För mig 
blev det här att man borde ha trott som 
ett tvång. Det väckte ett så starkt mot-

stånd hos mig att jag till och med hys-
te agg mot kristendomen, kände mig 
nästan påtrampad av något som bor-
de vara gott. Men trots att jag definie-
rar mig som ateist kan jag numera åter 
vara nyfiken på det, på att tro, på vad 
man menar med Gud, just för att jag är 
så långt borta från det.

– Jag har också funderat mycket på 
vad annat jag tror eller inte tror på. Nu 
när den här boken blivit klar har jag 
haft en period av insikter – och sedan 
motinsikter. Och en insikt som jag fick 
var att jag inte tror på kärleken.

Nej! Tror du inte på kärleken heller?
– Men sen fick jag kontrainsikten att 
jag ju tror på kärleken, att jag vill tro 
på den, det är därför det ibland känns 
som om jag inte skulle tro på den, jag 
blir desillusionerad, tvivlar. Eller på 
mänskligheten. Hoppet är det som 
jag ändå vill ha! Och att tro på kon-
sten. Är då det som att vara troende på 
ett sätt? Kan man kalla sig ateist om 
man tror på mänskligheten, konsten 
eller kärleken?

Söndagsskola för vuxna blev bok 
Bok. Den som bläddrat i 
Kyrkpressen föregående 
höst och vår kommer kan-
ske ihåg Patrik Hagmans 
artikelserie ”Söndagsskola 
för vuxna”. Serien har nyss 
utkommit i bearbetad form 
som bok på Fontana Media.

– Boken är en introduk-
tion i kristen tro som har 
en lite annorlunda utsikts-
punkt, den utgår från li-
vet här och nu, säger utgiv-

ningschef Pian Wistbacka 
på Fontana Media.

Boken, som är liten och 
smidig till formatet, tar av-
stamp i bönen Fader Vår. 
Texterna varvas med re-
flektionsfrågor och andliga 
övningar.

”Andliga övningar är olika 
sätt att förankra tron i vå-
ra liv, så att det inte blir en-
dast ett intellektuellt pro-
jekt. Kristendomen kan ald-

rig helt förstås, men för att 
den ska vara begriplig mås-
te den levas”, skriver Hag-
man i bokens inledning.

Lars Sund uppmanar Sipilä att läsa Lukasevangeliet
BRev. Allt fler sällar sig nu 
till den skara som på initi-
ativ av författarna Merete 
Mazzarella och Monika Fa-
gerholm skriver pappers-
brev till Finlands statsmi-
nister Juha Sipilä i missnöje 
över Finlands asylpolitik.

Författaren Lars Sund 
skrev ett brev redan i bör-
jan av augusti men i en ko-
lumn i Österbottens tidning 
förra veckan kompletterar 

han sitt brev i skar-
pa ordalag. I ko-
lumnen uppma-
nar han Sipilä 
att stifta be-
kantskap med 
bibelberättelsen 
om den barmhärtige 
samariern.

”Bäste Juha Sipilä! I mitt 
brev till Er hade jag ock-
så tänkt vädja till er kristna 
barmhärtighet, men av oli-

ka skäl lät jag detta 
avsnitt utgå. Jag vill 
nu passa på att 
påminna om be-
rättelsen om den 

barmhärtige sam-
ariern i Nya testa-

mentet, Luk 10:25–
37. Jag tycker att Ni ska lä-
sa om denna passage, och 
begrunda liknelsen noga. Jag 
tror att Jesu ord är aktuellare 
än någonsin just nu.”
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Mixa och Matcha FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens fråge-
sport. Vår tävlande den här veckan är Veronica Hertzberg. Konstruerad 
av Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: VERONICA HERTZBERG
FINLÄNDSKA DAMER & OS-GREN

a) Mira Potkonen  1) Badminton 
b) Noora Ruskola  2) Boxning 
c) Nanna Vainio  3) Bågskytte
d) Mimosa Jallow  4) Segling
e) Taru Kuoppa  5) Simning

Resultat: 2/5

MODERNA FINLÄNDSKA MÅLARE & PÅSTÅENDE

a) Ilkka Lammi  1) Drunknade som 26-åring 
b) Juhani Palmu  2) Berömd för sina tavlor 

med ankmotiv 
c) Johanna Oras  3) Föddes 1925 i Kittilä, dog 

1981 i Kittilä 
d) Kaj Stenvall  4) Berömd för sina målningar 

med lador
e) Reidar Särestöniemi 5) Berömd för sina målningar 

med blommor

Resultat: 5/5

VIN PÅ OLIKA EUROPEISKA SPRÅK & RÄTT SPRÅK

a) wino    1) estniska 
b) vinho    2) polska 
c) vin    3) rumänska
d) vein    4) kroatiska
e) vino    5) portugisiska 

Resultat: 0/5

AMERIKANSKA DELSTATER & DELSTATER DE ANGRÄNSAR TILL

a) Wyoming  1) Michigan, Illinois, Iowa, 
Minnesota

b) Wisconsin  2) Tennessee, Georgia, Florida, 
 Mississippi 
c) Alabama  3) Nebraska, Missouri, Okla-

homa, Colorado 
d) Arkansas  4) Idaho, Montana, South 

Dakota, Nebraska, Colorado, 
 Utah  
e) Kansas  5) Missouri, Tennessee, Mis-

sissippi, Louisiana, Texas, 
Oklahoma 

Resultat: 2/5

HISTORISKA HERRAR & LEVNADSÅR

a) Isaac Newton  1) 1398-1468
b) Johannes Gutenberg 2) 1452-1519
c) Leonardo da Vinci 3) 1564-1616
d) William Shakespeare 4) 1606-1669
e) Rembrandt van Rijn 5) 1642-1727

Resultat: 2/5

Svaren: 
Finländska damer & OS-gren: a-2, b-4, c-1, d-5, e-3
Moderna finländska målare & påstående: a-1, b-4, c-5, 
d-3, e-3
Vin på olika europeiska språk & rätt språk: a-2, b-5, c-3, 
d-1, e-4
Amerikanska delstater & delstater de angränsar till: a-4, 
b-1, c-2, d-5, e-3
Historiska herrar & levnadsår: a-5, b-1, c-2, d-3, e-4

Namn: Veronica Hertz-
berg.
Ålder: 53.
Yrke och/eller titel: 
Projektledare för skol-
nätverket Vi 10.
Hemort: Helsingfors.
Favoritmat och -dryck: 
Fisk och vin.
Lyssnar helst på: Bra 
diskussioner.
Favoritidrottsgren- 
och/eller –lag: Ridning.
Rekommendera en 
bok!: Är intresserad av 
Susan Saludis nyaste 
bok om hennes pappa 
som gjorde könsbyte.
Skulle vilja resa till: Portugal.
Tråkigaste hushållsarbetet: Dammsuga.
Min åsikt om frågesporter: Utmanande.
Höjdpunkt från sommaren: Besök i Cornwall.

fRÅGespoRtsResultAt: 11/25

DIN TID ÄR NU.
ANSÖK TILL VÅRA 
UTBILDNINGAR OCH 
FÖRVERKLIGA DINA 
DRÖMMAR.

• Merkonom
• Barnledare
• Närvårdare
• Ledare för skolgång och  

morgon- och eftermiddags-
verksamhet

• Visuell marknadsförare
• Ekofrisör
• Yrkesexamen inom medie-

branschen

Läs mer om våra vuxenutbildningar, 
kortkurser och tjänster på vår  
hemsida prakticum.fi/vuxna. 

Våra aktuella kortkurser och  
föreläsningar hittar du alltid på 
prakticum.fi/kurser

ANSÖK IDAG
www.prakticum.fi/fbc-ansok
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Nu är den här!

Patrik Hagman
Söndagsskola för vuxna

1590

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

Vad är kristen tro bra till? På vilket sätt är ett kristet liv 
annorlunda än ett icke-kristet? På vilket sätt syns tro på 
Gud till vardags? Söndagsskola för vuxna söker svar genom att 
ta avstamp i bönen Fader vår och i en helt vanlig vardag. Patrik 
Hagman riktar sig i boken till alla vuxna som känner att det är dags 
att ta reda på mera om kristendomen.  
Fontana Media, hft. 
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
LÖ 3.9 NYHET KL. 18: INTERNATIO-
NELL TAIZÉMÄSSA i domkyrkan, 
olika språk: svenska, finska, engel-
ska, tyska och arabiska. Medv. Ei-
sentraut-Söderström, Söderström, 
Sihvo. Efteråt testund i domkyrkan.
SÖ 4.9 KL. 10: GUDSTJÄNST I 
SVARTBÄCK-SPJUTSUNDS SKÄR-
GÅRDSKYRKA, Eisentraut-Söder-
ström, Söderström 
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, 
Lindgård, Smeds, Helenelund, Clas 
Abrahamssons gudstjänstgrupp. 
Kollekt: Student- och Skolung-
domsmission r.f.
MÅ 5.9 KL. 18: VECKOMÄSSA I 
DOMKYRKAN, på engelska. Mässan 
ingår i programmet för konferensen 
Porvoo Communion Pastoral Con-
ference 1-5.9.
ON 7.9 KL. 13: VECKOMÄSSA I TAI-
ZÉSTIL i kapellet på Lundagatan 5, 
Wilén, Söderström
KL. 18: GEMENSKAPSKVÄLL i 
församlingshemmet, Eisentraut-
Söderstöm

 ¶ LAPPTRÄSK
to 1.9 kl. 9.30–11: Öppet Café i An-
nagården, GN. Kaffeservering
to 1.9 kl. 14: Missionskretsen i för-
samlingshemmet, Carita Illman, SS
lö 3.9 kl. 10.30–12.30: Nappeklub-
ben i Mariagården, Skolstigen 3, 
Liljendal. Se mera info i vårt pro-
gramblad
sö 4.9 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Alexander Nimmo, SL, Mia Aitokari 
on 7.9 kl. 9.30: Vuxen-barn i för-
samlingshemmet, GN
on 7.9 kl. 14.15-15: Barnklangen 
övar i församlingshemmet, Mia 
Aitokari
on 7.9 kl. 18: Cantandos första 
övning i församlingshemmet, Mia 
Aitokari

 ¶ LILJENDAL
to 1.9 kl. 9.30–11: Öppet Café i 
Annagården, GN
lö 3.9 kl. 10.30–12.30: Nappe-
klubben i Mariagården GN, Marina 
Andersson
lö 3.9 kl. 17: Cellis i Mariagården
sö 4.9 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
Paul Ward, SL, Mia Aitokari
on 7.9 kl. 10: Vuxen-barn i Maria-
gården, GN
on 7.9 kl. 18: Tjejharmoni i Prästis, 
Bebban Reinholm-Saarinen, Nea 
Westerholm
to 8.9 kl. 15–15.45: Lillkören, 
församlingens nya barnkör, övar i 
Mariagården, Mia Aitokari
to 8.9 kl. 19: Kyrkokören övar i 
Mariagården, Mia Aitokari

 ¶ LOVISA
Gudstjänst: sö 4.9 kl 10 i kyrkan, af 
Hällström, Tollander
4-årskalas: för alla som fyller 4 
under året sö 4.9 kl 15 i försam-
lingshemmet
Samkristen förbönstjänst: må 5.9 
kl 18 i församlingsgården
En Euros Café: ti 6.9 kl 13-15 i Tikva

Klubbis, för åk 5 och äldre: börjar 
ti 6.9 kl 14:15 i Prästis
Morgonmässa: on 7.9 kl 8 i kyrkan
Vuxen-Barn gruppen: börjar on 7.9 
kl 10-11:30 i församlingshemmet
Barnkören Lovisaklangen: startar 
on 7.9 kl 15:30-16:15 i församlings-
hemmet
Morgonkaffe: to 8.9 kl 8:30 i Tikva
Mässa i Taizéstil: to 8.9 kl 18 i 
kyrkan, af Hällström, Tollander, 
Musikensemble

 ¶ PERNÅ
Högmässa: sö 4.9 kl. 10.00 i kyr-
kan, Robert Lemberg, Marcus 
Kalliokoski.
Soppa klockan fem : Fr 16.9 kl. 
17 – 19 i Mikaelsstugan,  Jorvasvä-
gen 1,  Forsby. Ett evenemang för 
alla. Soppa, uteaktiviteter och en 
andakt. Pris  5 €/ familj eller 2 € /
person. Pernajan Martat kockar. 
Anmäl dig: senast 11.9 till pastors-
kansliet tel. 044 722 9242 eller via 
Nätet: länk till anmälningssidan 
finns på Pernå församlings hem-
sida och på facebook: pernå för-
samling /pernajan seurakunta.

 ¶ SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö 4.9 kl. 12 i Sibbo 
Gamla kyrka S:t Sigfrid. Försam-
lingens temavecka Bygga Broar in-
leds. Trio Sufira och medarbetarna 
medverkar. Efteråt serveras sopp-
lunch i Kyrkoby församlingshem. 
Obs! Söndagsskolan startar, kl. 12 i 
församl.hem. (för barn 4-10 år).
KakaoClubben: Fr 2.9 kl. 10.30, 
församl.hem. Isabella Munck, Milja 
Westerlund.
Kungens klubb: Må 5.9 kl. 14.30, 
församl.hem. Munck, Kjell Lönn-
qvist.
Pensionärsutfärd till Nilsasgården 
”I Hildegards fotspår”: 
Må 5.9 (Södra Sibbo), buss: Ges-
terby vägskäl kl. 12.05, Söderkulla 
gård 12.10, Västerskog 12.20, Linda 
servicehus 12.30. 
Ons 7.9 (Mellersta o Norra Sibbo), 
buss: Haléns hållplats kl. 12.15, 
S.Paipis 12.25, Matkahuolto 12.35 
via Nickbyvägen, Församl.hem. 
12.40. Programmet börjar kl. 13, 
bussen hemåt startar kl. 16. Kon-
taktperson Ann-Lis Biström.
Dagklubben: Ti 6.9 kl. 9, Söderkulla 
församl.sal. Munck, Lönnqvist.
Temavecka Bygga Broar 4-11.9: 
Må 5.9 kl. 7, Sibbo kyrka: Morgon-
andakt. 
Ti 6.9 församl.hem: från kl. 13, 
Boktorg med Fontana Media; kl. 18, 
kaffeservering; kl. 19, Psalmkväm 
”Sång i Guds värld”. En sångkväll 
kring nya psalmbokstillägget. May 
Wikström, Karl Sällström, medar-
betarna.
To 8.9 kl. 18, församl.hem: Fokus 
på flyktingar – informationstillfälle. 
Om flyktingläget just nu: Pia Rinne 
(Finska Missionssällskapet), Karin 
Blomqvist (Sibbo kommun), Svan-
te Lundgren (Åbo Akademi).
Fre 9.9 kl. 10, Sibbo kyrka: Små-
barnskyrka; 
kl. 12, Sibbo kyrka: Orgellunch; 
kl. 19, församl.hem: Kardemumma 
& Jembe - mat och musik afton. 
Irakisk mat och Västafrikansk mu-
sik (Mande Maja Band).
Sö 11.9 kl. 18: Sibbo kyrka, Mässa. 

Maria o Ben Westerling, medar-
betarna. 
Läs mera på vår hemsida www.
sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes 
hemsida: www.helsingforsforsam-
lingar.fi/johannes
Fr 2.9
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hör-
nan, Högbergsgatan 10, gatunivån. 
För barn över 1 år.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Hög-
bergsgården, Högbergsgatan 10 
E. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 4.9
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Henricson. 
kl. 12: Högmässa med konfirma-
tion i Johanneskyrkan. Busck-Niel-
sen, Heikel-Nyberg, Westerlund. 
Almqvist, Böckerman, Hätönen. 
Kyrkkaffe.
Må 5.9
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För 
barn under 1 år.
kl. 13-14: Stolgymnastik för dag-
lediga. Högbergsgatan 10 E, 2 
våningen. 
Ti 6.9
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Irina Vavilova.
kl. 18: Mariavesper i Johannes-
kyrkans krypta. Busck-Nielsen, 
Enlund.
On 7.9
Kansliet stängt.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Almqvist.
To 8.9
kl. 10–11.30:Musiklek för 0-3 
åringar i S:t Jacob. 
kl. 13-15: Musiklek för 0-3 åringar i 
Bokvillan, Tavastvägen 125. 
Middagsbön i Johanneskyrkan 
vardagar kl. 12.
OBS: Prosteriets Sorgegrupp, 
samlas på Högbergsgatan 10 D 2 
vån. Följande torsdagar 15.9, 29.9, 
13.10 och 27.10 kl 18 – 20. Anmälan 
senast 9.9 till Karin Salenius 050 
3800867 eller karin.salenius@evl.fi

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Kansliet är öppet: må, ti, to, fr kl. 
9-14, on kl. 12-14.
MATTEUSKYRKAN  Åbohusvä-
gen 3
Lö 3.9 kl. 10-13: Höstpyssel och 
Lördags klapp & klang. 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 material- och serverings-
avgift. I samband med höstpyssel 
lördags klapp & klang kl. 10-10.45 
(för 9mån – 4år med vuxen). Ingen 
anmälan, ingång via kansliet. Väl-
kommen!
Sö 4.9 kl. 12: högmässa, Johan 
Hallvar, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe.
Ti 6.9 kl. 18.30-20.30: kyrkokören 
övar i Matteussalen. Mera info: 

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

Ugglorna i skogen 
och fåglarna i skyn
huR skulle det vara att leva som en uggla för en dag? 
För det första skulle det antagligen innebära möjlighe-
ten att vaka på natten och för det andra friheten att so-
va när man känner sig trött. Ugglor har inte mobiltele-
foner som väcker dem för tidigt eller digitala kalendrar 
som plingar till då något måste göras. De äter när de är 
hungriga och gör inte upp tidtabeller inför nästa dag.

Hur osannolikt det än låter verkar många av oss ha 
prövat på just detta uggleliv i somras. I augusti när många 
återvände till jobbet efter en välbehövd semester dök bil-
der på ugglor upp i nyhetsflödet. Närmare bestämt bil-
den på en förvirrad uggla med stora, stirrande ögon och 
undertexten ”first day at work after a vacation”. Många 
som hade haft förmånen att vara lediga hade levt uggle-
liv på sin semester och kände förvirring vid mötet med 
vardagsrutinerna. Med stora, stirrande ögon återvände 
vi till jobbet, men senast den andra dagen kände många 
hur stressen och bekymren åter kröp fram ur sina vrår. 

uGGloRNA och de flesta andra fågelarterna har lyckats 
med det som få av oss människor har gjort, nämligen 
att leva bekymmerslöst. Jesus anser själv att fåglarna 
lever så exemplariskt att han visar på dem då han tre 
gånger, inom ramen för tio bibelverser, uppmanar oss 
att inte göra oss bekymmer. Men ändå har vi svårt att 
göra som han säger. 

vI leveR i en värld där oron inför framtiden har blivit på-
taglig. Att leva för stunden och i det icke-virtuella nu-
et är dessutom allt mer sällsynt. Det enda undantaget i 
vår stressfyllda tillvaro är semestern. Då verkar många 
leva som ugglorna och fåglarna, bekymmerslöst och i 
nuet. Att drabbas av förvirring på första arbetsdagen ef-
ter semestern är med andra ord en bra sak, för det be-
tyder att vi har lyckats leva som fåglarna i några veck-
or. Utmaningen är vardagen. Gud har aldrig bett oss att 
leva med oro och bekymmer, varken på vardagen eller 
under semestern. Han vill att vi lever som ugglorna och 
alla andra fåglar. Inte naivt obekymrade över den värld 
vi lever i, men med förtröstan på Hans omsorg. Att leva 
lite uggleliv mitt i vardagen och våga vägra morgonda-
gens bekymmer kan göra gott på många plan. 

Erika Boije är teologie magister och forskar i kyrkohistoria.

JAN HUS var en refor-
mator från Böhmen i nu-
varande Tjeckien. Han 
motsatte sig kyrkans ri-
kedom och ansåg att 
prästerna med hänvis-
ning till evangelierna bor-
de leva i fattigdom. Hus 
väckte ont blod hos på-
ven eftersom han hävda-
de att det var Bibeln och 
inte påven som var grun-
den för kristendomen.

Hus brändes på bål 
6 juli 1371 och lär då ha 
yttrat orden ”O, heli-
ga enfald (Sancta sim-
plicitas)” när han fick se 
en gammal gumma som 
i religiös övertygelse bar 
ett knippe ris till brasan.

VECKANS PERSON

”Gör er därför 
inga bekymmer 
för morgondagen. 
Gud, tag min oro 
ifrån mig. Ge mig 
ett lätt hjärta och 
hjälp mig lita på 
din omsorg.”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter. Veckans 
tweet är skriven av Erika 
Boije, @erikaboij.

173, 363, 314,  
225 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Släpp oron, sök tilliten
Den här söndagens tema, ”Guds omsorg”, handlar om 
att släppa oron och komma ihåg att Gud går med oss 

och tar hand om oss. 
Vår Gud känner det mänskliga livet och vet vad vi går 

igenom. Uppmaningen att inte känna oro inför mor-
gondagen och att inte göra sig bekymmer handlar 
om att försöka hitta en tillit till att livet bär också i de 
stunder när vi inte själva vet hur det ska gå till.
På sidan 11 kan du läsa mer om att hitta sin 

trygghet i Guds kärlek.

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

”Vem av er kan 
med sina bekym-
mer lägga en en-
da aln till 
sin livs-
längd?”

Läs mera i  
Matt. 6:25–34.

”Sold out – om 
nigerianska kvin-
nors verklighet.”

Pärlbandet fredag 9.9 
kl. 19 i Lappfjärds för-
samlingshem.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
2–8.9

FÖRSTA LÄSNINGEN
Ps. 127:1–2

ANDRA LÄSNINGEN
Gal. 6:2–10

EVANGELIUM
Matt. 6:25–34

Sextonde söndagen ef-
ter pingst. Temat är 
”Guds omsorg”.

HELGENS TEXTER

ILLuSTRATION: KARSTEIN VOLLE
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Mimi Sundroos, 040-5840296.
Matteus barnkör övar i följande 
skolor: 
Brändö lågstadium, må kl. 13-13.45 
Degerö lågstadieskola, må kl. 
14.15-15 
Botby grundskola, må kl. 15.30-
16.15 
Östersundom skola, on kl. 14-14.45 
Nordsjö lågstadieskola, on kl. 
15.15-16 
Körledare: Emma Gustafsson, 
emmagustafsson@email.com, tfn 
050-491 7360
Utbildningskväll kring Kaffe på 
Plattan: 
To 15.9 kl.18-21 ordnar vi utbild-
ning för alla aktiva som jobbar 
med Kaffe på Plattan. Kvällen ger 
möjlighet till diskussion kring er-
farenheter från Kaffe på Plattan, 
utvecklingsidéer, historien om hur 
det hela började, skolning i hur vi 
möter människor, samtalar med 
dem och ber för dem. Föreläsare 
under kvällen är Matias Gädda, 
Marja Mäkelä och Stefan Forsén. 
Utbildningen börjar kl.18 men det 
är servering från kl.17.30 i Matteus-
salen, Åbohusvägen 3, 2.våningen. 
Anmäl ditt deltagande senast tis-
dagen den 13.9 före kl.14 till Mat-
teus församlings kansli antingen 
per mail matteus.fors@evl.fi eller 
tfn 09 2340 7300. 
Du är hjärtligt välkommen med!
Kom med på retreat!: 
Matteus församling ordnar en 
retreat för sina församlingsmed-
lemmar på retreatgården Snoan i 
Lappvik, Hangö 7-9 oktober 2016. 
Retreaten inleds kl.18.30 på fredag 
kväll och avslutas kl.16 på söndag. 
Temat är ”Längtan” och retreatle-
dare 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 02.09
• kl. 10.00 Hålligång med lek & 
sång: i Hagasalen, Vespervägen 12. 
För barn under 5 år. Kaffeservering 
efteråt. Ledare Juliana Mikkonen.
Sö 04.09
• kl. 10 Högmässa: Munksnäs 
kyrka, Tegelst. 6. Kass, Ahlberg.
• kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Kass, Hilli.
• kl. 16.30 Puls gudstjänst: i Södra 
Haga kyrka, Vespervägen 12.
• Barnkyrka: för 3-8 och 9-13 ord-
nas under Puls-gudtjänsterna
Må 05.09
• kl. 10.00 Hålligång med lek & 
sång: i Malm, Malmin srk-talo, 
Pehrsstråket 16. För barn under 5 
år. Kaffeservering efteråt. Ledare 
Juliana Mikkonen.
• kl. 14.00 Hålligång med lek & 
sång: i Munksnäs kyrka, Taivastupa, 
Tegelstigen 6. För barn under 5 år. 
Vi börjar med kaffe. Ledare Juliana 
Mikkonen.
Ti 06.09
• kl. 10 Babyrytmik: i Hagasalen, 
Vespervägen 12. En sångstund för 
bebisar mellan 0-12 månader med 
förälder. Ledare Liisa Ahlberg.
Ons 07.09
• Kl. 14.30-15.15: Petrus barnkör 
i Hagasalen, Vespervägen 12. Alla 
barn från 6 år uppåt är varmt väl-
komna! Ledare Liisa Ahlberg.
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 för-
samling: 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 anmälan 
på www.petrusforsamling.net.
• Alpha: på Café Torpet, Köpingsv. 
48. Elva torsdagar med mat, före-
drag 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 kyr-
kan, oavsett ålder och livsåskådning 
och kostar inget. Info och anmälan 
på www.petrusforsamling.net
• Välkommen med på församlings-
retreat!: Petrus församling ordnar 
en församlingsretreat 4-6.11.2016 
på retreatgården Snoan. Sista 
anmälningsdag 26.10.2016. Vi får 
tillsammans dra oss undan för att 
lyssna till, tala med och vila hos 
Gud. Mer info och anmälan på 
www.petrusforsamling.net

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019--0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. En webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan  leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd! Du kan 
dessutom skriva ett handskrivet 
brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 
00131 Helsingfors, som behandlas 
anonymt och konfidentiellt. Kyr-
kans chatt dejourerar måndag till 
torsdag kl.18-20.
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och 
veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 4.9. um 11 Uhr: Gottesdienst 
mit Abendmahl (Hans-Christian 
Daniel)

 ¶ OLAUS PETRI
Lö 3.9 kl. 18: Helgsmålsbön - Mu-
sikandakt. Katariina Kopsa, orgel.
Sö 4.9 kl. 11: Högmässa. Viinikka, 
Fogelberg.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor: 
Esbo domkyrka lö 3.9 kl. 15 konfir-
mation av Mataskär 2-skriftskolan. 
Ertman, Terho, Kronlund. 
Esbo domkyrka sö 4.9 kl. 12.15 hög-
mässa. Kanckos, Wikman. Kyrk-
kaffe i Sockenstugan. 
Mataskärs kapell kl. 11 gudstjänst 
med små och stora på Skapelsens 
söndag. Ahlbeck, Bengts. Johanna 
Almark-Mannila och Kaarle Manni-
la, sång & musik. Efter gudstjänsten 
firar vi Mataskärdagen med lunch 
(laxsoppa och våfflor med sylt och 
grädde), lotteri och övrigt program. 
Lunchavgift 10 €/vuxna och 5€/ 
barn under 12 år, till förmån för Ma-
taskärstiftelsen.  
Södriks kapell, Kirstiv. 24, kl. 12 
tvåspråkig invigning av det nya ka-
pellet. Invigningsmässan leds av bi-
skop Tapio Luoma med assistenter, 
bl.a. Roger Rönnberg. Kyrkkaffe och 
rundvandring efter mässan.
Kock- och pysselklubb för skolbarn 
i åk 2 - 6: Karabacka kapell, Kara-

backav. 12, varje må kl. 17.30-19. 
Start 5.9. Mer info & anmälningar: 
Rasmus Köykkä, rasmus.koykka@
evl.fi, 0400 310 118. Klubben är gra-
tis, platsen bekräftas per e-post.
PokémonGo? Ok, men vi har 
GA-Go: Mataskärs lägercentrum 
sö 11.9 kl. 17. Motionera och stöd 
insamlingen Gemensamt Ansvar 
genom att gå eller springa längs 
spånbanan, start från Mataskärs 
parkeringsplats. Pris 10 €/vuxna, 
5 €/barn & studerande. Vi går eller 
springer i egen takt och väljer själva 
sträckans längd. Anmälning och 
kontant betalning på plats.
Nåd i livets vardag: retreat på Sno-
an, Lappvik, 21-23.10. Ledare Roger 
Rönnberg. Pris 90 €. Anmälning 
senast 7.10, 050 576 5784, claire.
broberg@evl.fi
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyr-
kog. 10, varje må och to kl. 10-12. 
Diakoniarbetare på plats, man kan 
komma in i olika ärenden, beställa 
längre tid till själavård, för utredning 
av ekonomiska bekymmer m.m.
Kretsar för seniorer & daglediga 
kl. 13-15: Köklax kapell, Handelsb. 
1, ti 6.9, Södriks nya kapell, Kirstiv. 
24, on 7.9, Karabacka kapell, Kara-
backav. 12, to 8.9.
Församlingslunch: Olars kyrka, 
svenska sidan, Olarsb. 4, varje ti kl. 
12-14 fr.o.m. 6.9. Pris 5 €. Lunch, 
andakt, kaffe och samvaro.

 ¶ GRANKULLA
Sö 4.9 kl. 12 Högmässa: Ca-
rola Tonberg-Skogström, Barbro 
Smeds. Kaffe i nedre salen.
Må 5.9 KL. 14.30 Barnkören: i 
övre salen, Barbro Smeds. Nya 
välkomna med!
Ti 6.9 KL. 9.30 Familjelyktan: i 
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli 
Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: 
och brödutdelning.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre 
brasrummet, Heli Peitsalo.
On 7.9 kl. 13.30 Kyrkosyfören-
ingen: i övre brasrummet.
Kl. 15 Ledarutbildning åk 1: i Klubb 
97, Marlen Talus-Puzesh.
To 8.9 kl. 10-11 Lovsång och bön: 
i övre brasrummet, Catherine 
Granlund.

 ¶ KYRKSLÄTT
Högmässa med konfirmation: sö 
4.9 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Lovén, 
Stråhlman, Punt.
Sång och bön i koret: må 5.9 kl. 
18.30 i Kyrkslätts kyrka.
Diakonilsoppa: måndag och tors-
dag kl. 11.30–12-30 i församlings-
hemmet för mindre bemedlade 
med start 5.9.
Morgongröt: fredagar i Masaby 
kyrka kl. 9-10 med start 9.9.
Andakt i kyrkan: lö 10.9 kl.12. i 
Kyrkslätts kyrka till minnet av 
Porkalaparentesens slut. Höglund, 
Joki.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-to 
kl. 9-15. Fredagar stängt.  Tel. 
(09) 8050 8292. Epost kyrks-
latts.svenska.forsamling@evl.fi. 
www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 4.9: Gudstjänst kl 11 i SvH, Kim 
Rantala, Paula Sirén
Ti 6.9: Mammor, pappor och barn, 
utflykt till Ilkko (Ilkontie 8-10) kl 
10-14. Vi träffas 13.9-13.12 varje 
tisdag kl 10-12 i Svenska Gården, 
Mariankatu 41. Mera info från dia-
konen Essi tel. 050 527 2290
Ti-To 6.-8.9.2016: Höstläger  i 
Ilkko, Essi tel. 050 527 2290
Ti 6.9: Tisdagsklubben kl 13.30-
15.30 SvG, ungdomsarbetsledare 

Kaisa Niinimäki tel. 050 337 2922
Ons 7.9: A-män bastukväll i 
Ilkko kl 18.30, skjuts kl 18 från 
Gamla kyrkan. Vi deltar i natt-
vardsandakten med höstlägret. 
Kyrkoherde Kim Rantala, tel. 050 
4648460
To 15.9: Gospelprojekt startar 
kl 18 i SvH. Du som är 15-100 år 
och älskar att sjunga eller spela 
något instrument, kom med i det 
glada gänget så skapar vi nånting 
oförglömligt för svenska försam-
lingens 90-årsfest den 6.11! Öv-
ningar 15.9-6.11 tisdagar kl 17-19 i 
SvH och torsdagar kl 18-20 i SvH/
Gamla Kyrkan. Fråga Essi tel. 050 
527 2290 om du vill veta mera!

 ¶ VANDA
Barnens kyrkostund: fre. 2.9  kl. 
9.30-10 i S:t Martins kapell.
Högmässa: sö. 4.9 kl. 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. M. Fagerudd, 
A. Ekberg.
Mässa i Taizéanda: sö. 4.9 kl. 12 
i S:t Martins kapell. M. Fagerudd, 
A. Ekberg.
Familjecafé: tis. 6.9 kl. 9:15–12 
i Bagarstugan. Kontaktperson: 
Elina Kuosa tel. 050 545 5031 och 
Anu Paavola tel. 050 544 2671.
Veckomässa: ons. 7.9 kl. 9 i Van-
da svenska församlings diakoni-
utrymme, Vallmovägen 5A,
2:a vån. K. Andersson.
Kvällsmässa: ons. 7.9 kl. 18 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. A. Paavola, 
H. Åberg-Ylivaara.
Familjecafé: i samarbete med 
Folkhälsan to 8.9 kl. 9.30 -12 
i klubbutrymmet i Myrbacka, 
Strömfårav. 13. 

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Psalmsångskväll: lö 3.9 kl. 18 i 
Ekenäs kyrka. Psalmbokstillägget 
presenteras. Raseborgs kyrko-
sångskrets körer och gästande 
körer medv.
Högmässa/gudstjänst sö 4.9: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka. Storbacka, 
Burgmann. 

Kl. 10 Bromarvs kyrka. Wester-
holm, Nygård. 
Kl. 12 Tenala kyrka. Westerholm, 
Nygård.
Församlingens informationstid-
ning: Mitt i livet nr 3 utkommer v. 
34-35 och postas till alla med-
lemshushåll. Om tidningen uteblir, 
kontakta yvonne.lindstrom@evl.fi 
eller per tfn 044-5081527.
Info: www.ekenasnejdensfor-
samling.fi

 ¶ INGÅ
Israeliska danserna börjar igen: 
fr 2.9 kl 18 i församlingshemmets 
källarvåning. Nya dansare väl-
komna med! Unnérus.
Tvåspråkig högmässa, höstöpp-
ning: sö 4.9 kl 10, kaffe i för-
samlingshemmet efter mässan, 
höstens program presenteras. 
Sjöblom, Hellsten, Storbacka
Matservering: ti 6.9 kl 11.30-13 på 
församlingshemmet (liten avgift), 
i fortsättningen varje tisdag hela 
hösten fram till 13.12.2016.
Församlingsträff: ons 7.9 kl 14-16 i 
prästgården. Lindström, Sjöblom.
Familjecafé: to 8.9 kl 9.30-12. 
Högström, Eklund, Lindström.
Ungdomskör: ny ungdomskör 
startar to 8.9 kl 17-18 i försam-
lingshemmet. M. Gustafsson 
Burgmann/I. Burgmann.

 ¶ KARIS-POJO
Kvällsmässa, On 31.8: 
kl. 19 i övre salen i S:ta Maria kyrka, 
Pojo.
Andakt, To 1.9: 
kl. 12.45 i Mariahemmet, Pojo
Högmässor, Sö 4.9: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo Ter-
minsstart med info om höstens 
program. Kyrkkaffe i lekparken. 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
Kyrkkaffe med info om höstens 
program.
Församlingsafton, Ti 6.9: 
kl. 19 i Karis församlingshem, Mis-
sionär Anna-Lena Särs medverkar.
Psalmfest: i Pojo församlingshem, 
Orkdalsvägen 6, onsdag 7.9  till-
sammans med Församlingsför-

bundet och Fontana Media. Vi får 
bekanta oss med det nya psalm-
bokstillägget Sång i Guds värld. 
kl. 13 Bokförsäljningen öppnar  
kl. 18 Kaffeservering  
kl. 19 Psalmkväm med psalmkryss 
och musikaliskt smått och gott.
Kvällsmässa med Taizésånger, 
To 8.9: 
kl. 19 i Svartå kyrka.
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 4.9. kl 13.00: Högmässa i 
Virkby kyrka. Sånggruppen Guld-
kanten sjunger under högmässan. 
Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Ti 6.9. kl 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka. Taxi.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 4.9 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Grön-
qvist, Wikstedt, Lehtonen. Kretsarnas 
terminsstart, sopplunch och kaffe i 
församlingshemmet efter högmässan. 
Kyrktaxi.
On 7.9 kl. 18: Veckomässa i kyrkan, 
Wikstedt, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 4.9 kl. 11: Högmässa i kyrkan, Gran-
ström, Ollila. 
Korpo kapellförsamling:
Sö 4.9 kl. 11: Högmässa i kyrkan, Kill-
ström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 4.9 kl. 11: Högmässa i kyrkan, Heik-
kilä, Heikkilä.

ÅBO
lö. 3.9: kl. 18 Visgudstjänst i samarbete 
med Visans Vänner i Åbo, Kakskerta 
kyrka. Malena Björkgren, Magnus Gräs-
beck, Thomas Gräsbeck och övriga 
trubadurer. Brödbrytelse. Kyrkbuss (5€/
person), start kl. 17.15 från Ortodoxa 
kyrkan, retur efter gudstjänsten.

Skapa gospel i Tammerfors
Torsdagen den 15.9 startar Tammerfors svenska för-
samlings gospelprojekt kl. 18 i Svenska hemmet. 

Du som är 15-100 år, som är nybörjare eller som re-
dan vet att du älskar att sjunga eller spela något in-
strument – kom med i det glada gänget så skapar vi 
något oförglömligt till församlingens 90-årsfest den 
6.11! Övningar 15.9-6.11 tisdagar kl 17-19 i SvH och tors-
dagar kl 18-20 i SvH/Gamla Kyrkan. 

Fråga Essi tel. 050 527 2290 om du vill veta mera!

PROJEKT GOSPEL

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 2.9 Henrik Nymalm, Borgå Sö 4.9 
kl. 9.10 Ett ord om helgen 
Må 5.9 Helena Salenius, Helsingfors 
Ti 6.9 Aktuellt. Fred Wilén, Helsing-
fors Ons 7.9 Raimo Mattsson, Åbo (r) 
To 8.9 Catharina Englund, Jakobstad.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 2.9 Maria Repo-Rostedt, Hel-
singfors (r) Sö 4.9 Ben Thilman, Esbo 
Må 5.9 Samuel Erikson, Åbo Ti 6.9 
Ann-Sofi Storbacka, Ekenäs (r)  
Ons 7.9 Catarina Olin, Sundom (r) To 
8.9 Nils-Gustav Blom, Ingå.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 4.9 Högmässa med Mariehamns 
församling. Predikant och liturg: Ma-
ria Piltz. Kantor och körledare: Guy 
Karlsson. Kör: Magnificat. Textläsa-
re: Ulla Andersson och Kasimir Ant-
brams. Förebedjare: Lisbet Nordlund. 

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

jAG äR meD i en arbetsgrupp som till-
sammans med diakoniarbetarna plane-
rar programmet för Tisdagsträffarna. 
Varannan tisdag är det träffpunkt i för-
samlingssalen på Högbergsgatan. Vi in-
leder alltid med en andaktsstund, sedan 
dricker vi kaffe och efter det får vi lyss-
na på någon som berättar. Vi försöker 
hitta olika föredragshållare och i höst får 
vi bland annat höra mer om livet som 
ambassadör, om missionen och om de 
nya psalmerna.

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

”Varannan tisdag är det 
träffpunkt.”

IN
PRICKAT

Anhild Träskman, Johannes församling
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sö. 4.9: kl. 12 Högmässa med konfirma-
tion, Domkyrkan. Wahrman (pred), Bäck 
(lit), Danielsson, Lempa.
ons. 7.9: kl. 12 Frukostklubben på 
Svenska Klubben (Aurag. 1) Nils Erik 
Villstrand ”Vilka faktorer har skapat 
Finland?” 
kl. 13-15 Café Orchidé, Aurelia. Psalm-
boken 30 år, gäst Birgitta Sarelin. 
kl. 15-18 Ungdomscafé, Aurelia. Pre 
hjälpisweekend-kalas. 
kl. 18 Veckomässa, Aurelia. Öhman.
Fr.o.m 1.9.2016 har Aurelias försam-
lingsbyrå nya öppethållnings- och 
telefontider: 
mån, tis. och tors. 10-12 & 13-15 
ons. 13-15 
fre. 8-12

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
16 sö e pingst 4.9: 
Gudstjänst kl 12 
Mårten Andersson och Kerstin Olsson

JOMALA
Sön 4.9 kl. 11: Högmässa Jarl Jergmar, 
Jomala frimurare.
Tors 8.9 kl. 12: Herrlunch, kl. 18 Bibel-
grupp.

MARIEHAMN
04.09 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, M P, 
G K, damkören Magnificat. Högmässan 
bandas av Radio Vega. Kyrkkaffe.
Konsert: kl. 19 i S:t Görans, Stephan 
Kemetter – violin, Patrik Komorowski – 
piano. Programblad 15€.
08.09 Lunchmässa: kl. 11.30 i S.t Gö-
rans, M P, J D.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet. 
Pris 7€.
10.09 Ljuständning: kl. 15 i S:t Görans på 
Internationella suicidpreventiva dagen, 
J-E K, J D.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 4.9 kl. 11.00: Gudstjänst i Sunds 
kyrka. Roger Syrén, Pipsa Juslin.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 1/9 18.00: Gemenskapskväll på 
Strandhyddan, Hanna Östman, Gun 
Korsbäck-Orre, Deseré och Jan-Ola 
Granholm m.fl.
Fre 2/9 18.30: Kvinnocafé i Försam-
lingshemmet. Anita Ismark berättar om 
pilgrimsvandring.
Sö 4/9 11.00: Högmässa i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm.
Må 5/9 9.30: Livets bröd, textläsning, 
bön och kaffe med dopp i Församlings-
hemmet.
Må 5/9 18.30: Mamis och papis, träff 
för småbarnsföräldrar i Församlings-
hemmet.
Ti 6/9 10.00: Föräldra-barngruppen 
i Församlingshemmet. Samling varje 
tisdag.
On 7/9 19.00: Sommarsamling på 
Strandhyddan med Tomas Klemets och 
Nybackgruppen, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm. Paus med kaffe/te.
To 8/9 13.00: Solglimten i Församlings-
hemmet.
To 8/9 19.00: Kyrkokören övar i Försam-
lingshemmet. Nya sångare är välkomna 
med! 

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Café Magasinet börjar: fr 2.9 kl 19
Gudstjänst: sö 4.9 kl 10 i L:fjärds kyrka, 
Saarinen, Martikainen
Gudstjänst: sö 4.9 kl 12 i Ulrika Eleonora 
kyrka, Norrback, Nilsson. Efteråt in-
skrivning för alla nya konfirmander med 
föräldrar i K:stads förs.hem
Musikstund: sö 4.9 kl 18 i L:fjärds kyrka, 
församlingsorkestern, Martikainen, Nils-
son, andakt Saarinen
Diskussionsgrupp för män börjar: må 
5.9 kl 19 i K:stads förs.hem
ALPHA-kurs startar: ti 6.9 kl 18.30 i 
K:stads förs.hem. För mera info kontak-
ta Daniel Norrback tel: 040-5862370
Missionsstugan: on 7.9 kl 12.30 i K:stads 
förs.hem
Pärlbandet: fr 9.9 kl 19 i L:fjärds förs.
hem, Gäst: Hope Nwosu. ”Sold out – 
om nigerianska  kvinnors verklighet”. 
Tolkning till svenska. Anmäl före 5.9 
till G. Lassus 050-3364216 eller 06-
2211073.

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 3.9 kl 19: ”Stengrunden” presenta-
tion av boken samt filmförevisning på 

Fridskär, servering.
Sö 4.9 kl 12: Högmässa Ingvesgård, 
S.Lindén.
Må 5.9 kl 13: Diakonisymöte startar i 
Arken, nya deltagare välkomna.
On 7.9 kl 18-19: Kyrkans barntimme för 
barn under skolåldern och junior för åk 
1-6 i Norrnäs bönehus.
On 7.9 kl 19: Suupohja rukoilee, all-
kristen och tvåspråkig bönesamling i 
kyrkan, Ingvesgård.
Fr 9.9 kl 9.30-11-30: Föräldra-barn 
grupp startar i Drängstugan (bredvid 
förs.hemmet).
Övermark
To 1.9 kl 17.30: Övermark barnkör börjar 
i förs.hemmet, G.Lindén.
Sö 4.9 kl 10: Gudstjänst Jakobsson, 
S.Erikson.
On 7.9 kl 9-11: Föräldra-barn grupp i 
förs.stugan.
Pörtom
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.
Sö 4.9 kl 18: Gudstjänst Jakobsson, 
G.Lindén.
Må 5.9 kl 12.45: Minior för åk 1-2 börjar i 
förs.hemmet, därefter varannan vecka.
On 7.9 kl 9-11: Föräldra-barn grupp i 
förs.hemmet.
To 8.9 kl 19: Pörtomkören börjar i förs.
hemmet, G.Lindén.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Högmässa: sö 4 9 kl 14 Björklund, 
Brunell

KORSHOLM
Högmässa: sö kl. 10 i Korsholms kyrka. 
Bergström-Solborg och Nordqvist-
Källström.
Smedsby Missionssyförening: start 5.9 
kl 13-15 (varannan måndag) i rum Glöd, 
ingång E i Smedsby förs.gård.
LILLIPUTTITÅGET I SMEDSBY: fre. 9.9. 
Upplevelsedag med familjedagklubbar-
na vid församl.gården på Niklasvägen i 
Smedsby. Kom och åk med från kl 9:30, 
sista tåget går kl 11:15. Barnen gratis, 
vuxna 2,- €, ingår även kaffe eller saft 
med dopp. Välkomna!
Vi söker glada frivilliga hjälpare i alla 
åldrar: till våra olika samlingar med 
barngrupperna, ex. läsa böcker, koka 
kaffe, uteaktiviteter. Intresserade ta 
kontakt med Henna tel. 0447129425.
Kyrkokören: inleder terminen 1.9 kl 
19-21 i sockenstugan. Nya och gamla 
välkomna!
Kör för alla: inleder terminen 6.9 kl 19-
20:15, servering kl. 18.
Musikskolans inskription: 8.9 kl 18 i 
Sockenstugan. Verksamheten inleds 
v.37
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. Välkomna! Familjedagklub-
ben i Karperö 7.9 kl 9:30-11:15 varannan 
onsdag (jämna veckor), vid Carpella 
Strandlid. (Nya ungdomslokalen, Kar-
perövägen 526).

KVEVLAX
Barnkören övar: to kl 18 i fh.
Tonårscafé: lö kl 19 i ds.
Gudstjänst: sö kl 10, Lundström.
Mathjälpen: må kl 10 i ds.
Bön för bygden: må kl 19 i Krubban.
Klubbis i Hankmo börjar: må kl 12.30-
15.30.
Klubbis i Kuni börjar: fr 9.9 kl 12.30-
15.30.

MALAX
Auktion: lö 3.9 från kl 10 i Pixnehallen. 
Bl.a Alvar Aalto stolar, kontorsmöbler, 
pulpeter, kyrkbänkar, bil mm. Mäklare 
Stefan Väglund. Kontant betalning. Kaffe 
och korvförsäljning. Arr. Malax kommun 
och Malax församling.
Högmässa: sö 4.9 kl 10 i kyrkan. 
Kyrktaxi. Tornberg, Brunell.
Bön för alla: sö 4.9 kl 17 i FH. Servering, 
barnpassning.
Ekumenisk bön: ti 6.9 kl 18 i Betel.
Kompisskolan: startar to 22.9 kl 18 i 
Yttermalax skola, för barn födda 2011 
och 2012. Anmäl senast 16.9 till kansliet, 
050-4629575 eller malax.forsamling@
evl.fi

PETALAX
Högmässa: sö 1 9 kl 11 Björklund, Bru-
nell, taxi

REPLOT
Gudstjänst: Replot sö kl. 10. Kaski, Sten.
Högmässa: Björkö sö kl. 12:30. Kaski, 
Sten.

SOLF
Säsongsavslutning: lö på Kronvik lä-
gergård. Drop-in-servering med salt 
och sött från kl. 18. Lotteri. Program för 
hela familjen med bl.a. Sofia och Henrik 
Böckelman, Ebba-Stina Beukelman och 
Olof Jern.
Högmässa: sö kl. 10, Emilia Kuni, Karolin 
Wargh.
Föräldra-barnträff ti kl. 9.30.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Siv Jern, Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl 18 Siv Jern, Camilla 
Brunell, Hanna Jern.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Siv Jern, Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
To 1.9 kl 15.45: Musikverkstaden inleder 
terminen i församlingshemmet. Mariann 
Häger, Daniel Gunell.
Fr 2.9 kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Joanna Öhland.
Sö 4.9 kl 10: Högmässa i kyrkan, Sixten 
Klemetz, Granlund, Ray, textläsare Maj-
vor Forsblom.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus.
Må 5.9 kl 14: Församlingens gemen-
samma syförening i Essehemmet, 
Cederberg.
On 7.9 kl 9.30-11: Föräldra-barn i Yt-
teresse bönehus, terminsstart. Linda 
Borgmästars.
To 8.9 kl 9.30-11: Föräldra-barn i för-
samlingshemmet, terminsstart. Linda 
Borgmästars.

JAKOBSTAD
Bibel- och bönevecka: 1-4.9.2016 i För-
samlingscentret. 
Bibelstudium med stiftsdekan Magnus 
Riska
To 12-17: Bok- och materialförsäljning. 
Arr.: Fontana Media.
18-19: Psalmkväm. Vi sjunger de nya 
psalmerna. Borgmästars, Wester, 
Johansson, Katarina Vestersund, Bill Ra-
vall, sång av dubbelkvartett och barn-
grupp, May Wikström, andakt Åstrand. 
Servering.
19: Bibelstudium. Tema: ”Guds folk-ett 
vandrande folk”.
Fr 19: Bibelstudium. Tema: ”Främlingen 
mitt ibland oss”. 
Lö 19: Bibelstudium. Tema: ”Bönens och 
förbönens kraft”.
Sö 12: Gudstjänst med små och stora i 
kyrkan, Åstrand, Borgmästars, Haglund-
Wikström, Sandström. Välsignelse av de 
barn som börjat i förskola i år. Möjlighet 
att också ge en leksakskollekt. Man ger 
av sina egna leksaker som sedan delas 
ut av diakoniarbetarna till behövande 
barn.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Sture Varg.
17: Fokus i FC. Lovsång och förbön, 
Ralf Salo. 
On 14: Samtalsgrupp kring sorgen i FC, 
Sandström, Turpeinen.
18.30: Musikskolans inledning i FC, Jo-
hansson. Andakt Salo.
To 13.30: Missionssyföreningen i FC. 
Andakt Turpeinen.
13.30: Kyrkostrands syförening i Kyrk-
kostrands förs.hem. Andakt Turpeinen.
To 18: SLEF:s skördefest i FC, Gustav 
Åbonde. 
ÄKTENSKAPSKURS - sju dejtkvällar: 
Höstens friskvård av äktenskap hålls i 
Kyrkostrands församlingshem sju ons-
dagskvällar kl 18-20.45. Måltid, föreläs-
ningar, pardynamik. Start den 5 oktober 
2016. Kurs och deltagarhäften 100€/
par + matavgift 12€/person. Anmälan till 
lena.sandberg@evl.fi. Mera info av boris.
salo@evl.fi

KRONOBY
Högmässa: sö 4.9 kl 10.00 Wallis, Ell-
folk-Lasén, Merjärv läslag. Kyrkkaffe
Missionssymöte FMS: ti 6.9 kl 13.00 i 
lilla salen
Karagruppen, grillkväll: ti 6.9 kl 18.00 
vid Sommarhemmet, samling 17.30 vid 
fh för gemensam skjuts
Syföreningarnas missionsdag: on 7.9 
kl 12.00  vid Klippan. Kontakta Marit 
Brunell

LARSMO
To 1.9 kl. 19 Karasamling: i prästgården. 
Möjlighet till bastu och simning. Bastun 
varm från kl. 18. Jens Sjölind berättar om 
Gospel Riders evangelisationsresa 7 x 
SF, runt om i Finland.
Lö 3.9 kl. 18 ”Sjung till Herrens ära”: 
konsert i kyrkan, KU:s blåsorkester, 
Mats Sjölinds lovsångsteam, sång 

Anders Sjöberg. Efteråt servering i 
församlingshemmet med tårtbuffé i 
anledning av Ulf Axells 60-årsdag. An-
mälan behövs för serveringen, tel. 050 
531 4308. Möjligheter att ge en gåva åt 
hjälpbehövande.
Sö 4.9 kl. 10 Gudstjänst: Lassila, Wik-
lund, sång Mats Löf. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: 
Kaptens norra.
To 8.9 kl. 18 Nattvard vid Sandlunden: 
Lassila, Wiklund.

NEDERVETIL
Kyrkokören övar: to 1.9 kl. 19.00. 
KUNGENS UNGAR:  lö 3.9 kl. 10-12 i Gil-
lestugan. En ny barnkör startar för barn 
i förskoleåldern och för åk 1-6. Anmäl-
ningar till: jenny.pulkkinen@gmail.com
Högmässa: sö 4.9 kl. 10.00, Store, 
Smedjebacka, Dalhem och Kyrkokören. 
Födelsedagsfest för 70- och 75-åringar.
Morgonbön: varje onsdag i fh kl. 8.30.
Mässa för äldre: fr 9.9 kl. 13.00, Store, 
Smedjebacka och Dalhem. Den som är 
i behov av skjuts kan kontakta diako-
nissan tel: 050 331 1498.
Kvinnodygn: fr-lö 16-17.9 vid Nuolinens 
lägergård. Medverkande Hanna Byskata. 
Anmälan senast 9.9 till Bodil Dalhem tel: 
050 331 1498.
Söndagsskola varje söndag under 
Gudstjänsttid.

NYKARLEBY
On kl 12 Syföreningsdag: Klippan Mo-
näs, för skjuts kontakta diakonerna 
NYKARLEBY
Lö kl 18 Helgmålsmusik: Sven-Olof Ray 
orgel, Magdalena Ringwall sång, Edman 
andakt
Sö kl 10 Gudstjänst: Edman, Ringwall
Må kl 9 Bön: fh, varje måndag 
MUNSALA 
Sö kl 10 Nattvardsgudstjänst: Pensala 
bönehus, Sundstén
JEPPO 
Sö kl 12 Familjevänlig gudstjänst: Må-
tars stuga, Edman, Lönnqvist
Ti kl 18.30 Naisryhmä: fh
Källan öppnar 3.9: kl 10-13 vid fd Lenes 
bod. Vi tar emot rena o hela kläder, 
skor, husgeråd, möbler mm.

PEDERSÖRE
Bönegrupp: To 1.9 kl 18.30 i Kyrkhem-
met i Bennäs startar, varannan torsdag
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Emet, D. 
Häggblom
För ungdomar: 
- Fr 18 Hjälpledarskolningen startar i 
Kyrkhemmet i Bennäs 
- Fr 20 Ungdomssamling i Kyrkhemmet i 
Bennäs (Obs platsen!)
Sammankomster med Håkan Siggemo, 
tolkning: Lö 19 i kyrkan. Sö 15 och 18 i 
Flynängens bönehus
Gudstjänst och välsignelse av åk 1: Sö 11 
i kyrkan (Obs tiden!) sång av tjejgrupp, 
lit. Häggblom, pred. Erikson, Häggblom, 
A. Snellman, Sandstedt-Granvik, dörr-
värdar Kållby
Byagudstjänst: Sö 14 i Forsby bykyrka, 
Erikson, Sandstedt-Granvik
Karakaffe: Ti 9 i Kyrkhemmet i Bennäs 
startar
Körernas terminsstarter:  
Nya och tidigare sångare välkomna med! 
- Barnkören on 7.9 kl. 18 i Kyrkhemmet i 
Bennäs, fr 6 år uppåt, D. Häggblom 
- St Olofskören on 7.9 kl. 19 i Kyrkhem-
met i Bennäs, Sandstedt-Granvik 
- Manskören må 12.9 kl. 19 i Kyr-
kostrands församlingshem, D. Häggblom 
- Kyrkokören to 15.9 kl. 18.30 i Kyr-
kostrands församlingshem, Sandstedt-
Granvik
Dagklubbarna: startar v. 36, tider och 
platser se www.pedersoreforsamling.fi
Familjeklubbarna: startar v. 37, tider och 
platser se www.pedersoreforsamling.fi
Skriftskolan 2016-2017: (för 2002 eller 
tidigare födda) 
- Grupp 1. Läger i Pörkenäs 12-17.6 2017, 
konfirmation 18.6 
- Grupp 2. Läger i Pörkenäs 3-8.7 2017, 
konfirmation 9.7 
Pris: 150 €. Anmälan görs 12-14.9 via 
församlingens webbsida www.peder-
soreforsamling.fi/Konfirmation (Ingen 
telefonanmälan!). Startsamling sö 25.9 
kl. 10 med gudstjänst i kyrkan, efteråt 
info i församlingshemmet.

PURMO
Fr 2.9 kl 20-24: Öppet hus på Lyjo 
startar. Spela spel, umgås, ta en kaffe! 
Frivilliga vuxna ansvarar för kvällarna.
Lö 3.9 kl 19: Lovsångs- och förbönskväll 
i Betel, Anette Nyman.
Sö 4.9 kl 10: Söndagsskola för stora och 
små (kort gudstjänst) i Kyrkhemmet. 
Portin, Granvik.
-kl 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, 
Portin, Granvik.
Må 5.9 kl 9.30-11.30: Familjeklubben 
inleder terminen i Kyrkhemmet, Kung. 
För barn i åldern 0-5 år tillsammans 
med en förälder.

-kl 13.30: Kenyamissionsgrupp vid Gun 
Ahlskogs villa vid Narssjön, Kung.
On 7.9 kl 19: Mariamoment inleder ter-
minen i Prästgården.

TERJÄRV
Fontana Media och Församlings-
förbundet: to 1.9 kl 13 i Jakobstad i 
församlingscentret på höstturné med 
bokförsäljning och program, kl 13 Bok-
försäljning, kl 17 Kaffeservering, kl 18 
Psalmkväm, programkväll.
Öppet hus: för ungdomar vid slöjdskolan 
fr 2.9 kl 19.
Familjegudstjänst: sö 4.9 kl 11, khden, 
kantorn. Årets första klassister väl-
signas.
Andakt och gemenskap: i Kortjärvi sö 
4.9 kl 19, Uno Lundgren, medv.
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 församlingssalen (gamla 
Terinit).
Klubbi: on 7.9 kl 18 vid slöjdskolan.
Barnkören: startar to 8.9 kl 18, försam-
lingssalen (gamla Terinit).
Församlingskväll: to 8.9 kl 19 i försam-
lingssalen, ”Engagemang förankrad i 
vila”, Boris Salo.
Dagklubben: startar vecka 37 vid slöjd-
skolan.
Kyrkokören: startar on 14.9 kl 19 vid 
församlingssalen.

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, 
ekonomin och verksamheten för evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland. Kyrkans hus ligger vid Södra kajen i 
Helsingfors. Kyrkostyrelsen är en rökfri arbetsplats.

Vid utrikesavdelningen ledigförklaras en befatt-
ning som

Sakkunnig, religionsmöte
för att sköta sakkunniguppgifter inom kyrkans centralförvalt-
ning i frågor som berör möten med andra religioner och 
religiösa strömningar. Till uppgifterna hör att stödja försam-
lingarnas religionsdialog och missionala bemötande av 
personer med annan religion och invandrare som inte är 
kristna. Befattningen är placerad vid Kyrkans missionscentral.

Fullständig platsannons och mera information om ansökan 
och arbetsuppgifter finns på adressen Sakasti.fi/tyopaikat.

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den 
elektroniska rekryteringstjänsten på adressen 
Sakasti.fi/tyopaikat senast fredag 23.9.2016 kl. 16. 
Ansökningshandlingarna returneras inte. 

(Annonsen finns på finska på webbsidorna Sakasti.fi/tyopaikat)

Helsingfors kyrkliga samfällighets  gemensamma 
kyrkofullmäktige  sammanträder torsdagen den 8 
september 2016 klockan 18 i Församlingarnas hus, 
Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att 
föredras vid sammanträdet är från och med 
31.8.2016 framlagd på anslagstavlorna vid Helsing-
fors församlingars pastorsexpeditioner och på den 
kyrkliga samfällighetens anslagstavla, adress Tredje 
linjen 22.

Föredragningslistan och protokollet kan läsas 
på webben: www.helsinginseurakunnat.fi/hallinto. 
Föredragningslistan publiceras ca en vecka före mötet 
och protokollet ca en vecka efter respektive möte.

Helsingfors, den 22 augusti 2016

Ordförande

9–11.9.2016
Bo Brander, Håkan Sunnliden, 
Bob Fu, Susanna Kokkonen, 

Tapio Puolimatka m.fl.
Se fullständigt program på:

www.kyrkhelg.fi
Alla möten i kyrkan sänds i 

realtid via hemsidan!
Arr.: Ett tiotal inomkyrkliga väck-
elserörelser, organisationer och 
föreningar i Svenskfinland samt 

Karleby svenska församling

KUNGÖRELSER

LEDIGA TJÄNSTER

Taizé på fem 
olika språk
tAIzé. En internationell tai-
zémässa ordnas i Borgå 
domkyrka på lördag 3.9. 
Mässan ordnas av Borgå 
svenska domkyrkoför-
samling i samarbete med 
Borgå finska församling. 
Juhana Sihvo är präst. 

Programmet går på 
svenska, finska, engelska, 
tyska och arabiska, med 
textläsning och sång på al-
la de olika språken. Tex-
terna läses av frivilliga del-
tagare som har något av 
språken som modersmål. 
Mässan ordnas först och 
främst med tanke på krist-
na flyktingar. 

– Tanken är att asylsö-
kande och andra personer 
med utländsk bakgrund 
ska få chansen att höra 
sitt eget modersmål talas 
i kyrkan, säger Hanna Ei-
sentraut-Söderström som 
medverkar i mässan.

På taizémässan får del-
tagarna ta emot nattvar-
den. Efterår bjuder för-

samlingen in till en testund 
för allmänt umgänge.

– Till mässan är al-
la välkomna, och vi hop-
pas på många deltaga-
re av många olika nationa-
liteter. ”Ett enda bröd, en 
enda mänsklighet” – det 
budskapet vill vi föra vida-
re, säger Eisentraut-Sö-
derström.

BORGÅ FLERSPRÅKIGT
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UTHYRES
Två rum + kök 46,5 m2. Ingla-
sad balkong, bra läge i Vöråstan 
i Vasa. Bilplats finns. Ring 040 
5627200

Krisjouren ordnar stödgrupper för unga
Krisjouren för unga startar 
två nya svenskspråkiga grup-
per i höst: en självbildsgrupp 
för ungdomar som upplever 
svårigheter i sociala situatio-
ner och en ätstörningsgrupp 
för personer med ett krång-
ligt förhållande till ätande 
eller motion. Krisjouren för 
unga erbjuder också indivi-
duellt samtalsstöd för ungdo-
mar som behöver prata med 
en trygg vuxen.

Många av dem som söker 
sig till Krisjouren för unga 
tampas med någon form av 
svårigheter i sociala situa-
tioner. Det kan handla om 
blygsel eller rädsla för att ta 

plats, utmaningar med att få 
vänner eller ångest i folk-
massor. Problemen bott-
nar ofta i dåligt självförtro-
ende eller dålig självkänsla; 
ibland båda.

I självbildsgruppen får den 
unga personen hjälp med att 
reda ut begreppen och lä-
ra känna sig själv. Hur är din 
självbild? Har du dålig själv-
känsla? Ungdomarna lär sig 
se sig själva med nya ögon 
och får konkreta verktyg för 
att stärka sitt självförtroende. 
Målet med gruppen är att del-
tagarna ska kunna känna sig 
trygga i sociala situationer.

Självbildsgruppen riktar 

sig till 17-24-åriga ungdo-
mar från hela Svenskfin-
land. Gruppen startar ons-
dagen 5.9.2016.

Ätstörningsgruppen sva-
rar på befintligt behov. Det 
har länge varit svårt för ung-
domar med ätstörningar att 
få stöd på svenska. Där-
för startar  Krisjouren för 
unga i samarbete med Ät-
störningscentrum en ny ät-
störningsgrupp i höst. Stöd-
gruppen riktar sig till perso-
ner som upplever att ätande 
eller motion är ett problem 
som begränsar vardagen.

Gruppen leds av två erfa-
renhetsexperter, Rosa Hie-

tikko och Amanda Mann-
ström. De som anmäler sig 
till stödgruppen kan också 
få tid för individuella samtal 
hos en krisarbetare vid Kris-
jouren för unga.

Stödgruppen för perso-
ner med ätstörningar riktar 
sig till unga vuxna över 18 år 
från hela Svenskfinland. För-
sta träffen är tisdagen 6.9. Du 
kan delta anonymt.

Båda grupperna träffas vid 
Krisjouren för unga, Alberts-
gatan 33 i Helsingfors. An-
mälningar och frågor kring 
grupperna tas emot på adres-
sen krisjouren@helsinki-
missio.fi.

BehöveR Du 
någon att 
prata med? 
FOTO: PIXABAY 

Från utlandstjänst nyligen
hemkommen familj med två
döttrar söker hyresbostad
med fyra rum eller mer i
Kronohagen / södra H:fors.
Tel 050-5245761/Sebastian

Skötsam rökfri studerande
flicka vid ÅA söker bostad i
Åbo. Tel. 040-7304671

Uthyres trevlig trea, 56 m2, i
Södra-Haga i Helsingfors.
Inglasad balkong. Goda
förbindelser. Hyra 1190 e/mån.
Ledig 1.9. Tel. 0503005029.

Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 
 

Blomster- och Begravningstjänst 

P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080
ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum  |  Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828  |  

Vad varje nära anhörig 

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss

borde veta?

info@espoonhautaustoimisto.� 

Marjamäki Ab

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt

VÅR ERFARENHET –  ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Även gravstenar m.m.

hok-elannonhautauspalvelu.fi   hok-elannonlakipalvelu.fi

VANDA
DICKURSBY  010 76 66560
MYRBACKA 010 76 66600
HYVINGE 010 76 66580
KERVO 010 76 66550

HELSINGFORS
BERGHÄLL 010 76 66500
FORUM 010 76 66620
MALM 010 76 66630
ÖSTRA CENTRUM 010 76 66590
TÖLÖ 010 76 66530
ESBO
ALBERGA 010 76 66610
ESBOVIKEN 010 76 66640
HAGALUND 010 76 66570

Samtalspris 0,0835 €/
samtal + 0,1209 €/min

Vi hjälper i sorgen.

JOUR
DYGNET RUNT

050 34 71555  

BOENDE FÖR ÄLDRE  
I HELSINGFORS
Blomsterfonden, Kottby

Tfn 044 333 1628
Brummerska hemmet, Baggböle

Tfn 040 749 4194
Kristinagården, Haga

Tfn 050 575 88 99
Seniorhemmet, Brunakärr

Tfn 050 400 2078
Silviahemmet, Haga

Tfn 044 722 4567
www.folkhalsan.fi/bo

Köråret inleds!
His Master’s Noise kör 
igång med höstterminen 
tisdagen den 6 septem-
ber kl. 18.30 i Andreaskyr-
kan på Högbergsgatan 22. 
Är du intresserad av att 
gå med i kören är det allt-
så då som du har chan-
sen! Har du frågor kan du-
kontakta kören genom att 

mejla info.hismastersnoi-
se@gmail.com.
Välkommen med!

hIs mAsteRs NoIse gjorde 
en resa till USA i sommar. 
FOTO: PETTER WEST

GOSPELKÖR HELSINGFORS

Kyrkfrukost i Sundom
Glöm morgonstressen och kom och ät morgonmål i 
Sundom kyrka före högmässorna 4.9, 23.10 och 20.11.

Sundom kapellförsamling välkomnar till drop-
in morgonmål en gång i månaden. Frukosten består 
bland annat av yoghurt, flingor, smörgås, kaffe, te och 
mjölk och serveras i kyrkans serveringsrum från kl. 9. 
Gemenskapen fortsätter sedan i högmässan som bör-
jar kl. 10. Den som önskar kan ge en frivillig gåva för 
frukosten.

MORGONMÅL KYRKA

MARKNAD
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Vädjar om slut 
på hatet
”Att mista kristendomen 
från dess födelseort skul-
le vara att förstöra den ri-
ka väv som är Mellanös-
tern och ett hårt slag mot 
vårt gemensamma arv. 
Verkligheten är att vi är en 
gemenskap, förenade av 

gemensamma övertygel-
ser och historia. Men det-
ta förnekas allt mer när IS 
[...] tar täten i att rättfär-
diga och genomför dessa 
attacker.”

Prins Hassan av Jorda-
ninen och forskaren Ed 
Kessler vädjar till musli-
mer och judar om dialog 
mellan religionerna.

SOLIDARITET THE TELEGRAPH

”Jag kan inte ac-
ceptera att man 
förvränger verk-
ligheten så här.”
Biskop Häkkinen om 
att ingermanländska 
kyrkan publicerat bil-
der från finsk-ugriska 
prästmötet där kvinn-
liga prästers ämbets-
tecken redigerats bort.

PRÄSTMÖTE FOTO

När man inte 
har något val

Att väljA en konstnärlig yrkesbana, 
det vill säga att bli musiker, konst-
när, författare, skådespelare etce-
tera, är inget jag rekommenderar 
någon vettig människa. Arbets-
förhållandet är synnerligen osä-
kert och extremt prestationsinrik-

tat. Det dagliga arbetet är för det mesta slit och 
vånda, nån gång nu och då upplever man stun-
der av flow, total hängivenhet, då befrias man 
från tid, rum och sitt irriterande jag. Då är det 
salighet. Men som sagt, det är inget jag rekom-
menderar någon annan. Har du andra alterna-
tiv välj dem! Har du inga andra alternativ, ja då 
har du inget val, då har du ett kall! Det här har 
jag sagt många gånger när jag blivit inbjuden till 
skrivargrupper eller skolklasser för att tala om 
mitt författarskap.

kAllelse äR ett ord som man numera sällan hör 
användas utan för kyrkans sfär. Förr kunde man 
tala om läkarkall och lärarkall, det hör man 
allt mer sällan idag. Som ung scout eller redan 
som vargunge så lärde vi oss scoutidealen, ett 
av dem – det som alltid var svårast för ledar-
na att förklara – var ”att söka sanningen i till-
varon”. Den sjuåriga Kata-
rina tänkte att det handla-
de om att aldrig ge upp om 
att söka meningen med li-
vet och sin plats i tillvaron. 
Till mina föräldrars förvå-
ning och kanske milda be-
störtning var jag tidigt inne 
på att min plats var i guds-
tjänst och i Guds tjänst. Det 
här var innan prästämbe-
tet var öppet för kvinnor i 
vårt land, men sjukhuslek-
tor var det finaste jag kunde 
tänka mig att vara. Jag hade 
en klar förebild i en konkret 
person som betydde så oer-
hört mycket för mig under 
mina såriga tonår. Kunde 
jag få betyda detsamma för en enda person så 
skulle mitt liv inte ha varit förgäves. Så tänkte 
jag. Och jag fick med åren flera andliga mödrar 
och fäder. Jag började studera teologi, gifte mig, 
fick barn, studerade på halvfart, fick fler barn, 
blev prästfru i skärgården och hade ett kall, en 
uppgift också i det. Sen hände det mycket om-
välvande saker och jag tappade fotfästet, villa-
de bort mig rätt rejält.

jAG hAR vARIt lärare, journalist, politiker, kultur-
producent, skolbyråkrat och aldrig varit helt be-
kväm någonstans. Så en dag, mitt i livet, inser 
jag att jag förträngt det jag alltid vetat att jag ska 
vara: i gudstjänst, i Guds tjänst. Antagligen be-
hövde jag hela den här vägen, alla år, för att bli 
redo. Gud har ett fantastiskt sinne för pedagogik.

Just i dag har jag sagt upp mig för att slutfö-
ra mina teologistudier och om Gud (och Dom-
kapitlet) så vill, bli präst. Nu vet jag att jag inte 
har något annat val och har fullkomlig frid i det. 
Jag vet att i Guds skimrande väv finns det plats 
också för en och annan sliten trasa.

Katarina Gäddnäs är författare och teologistuderande.

”Så en dag, mitt 
i livet, inser jag 
att jag förträngt 
det jag alltid ve-
tat att jag ska 
vara: i guds-
tjänst, i Guds 
tjänst.”

INKAST KATARINA GÄDDNÄS

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.
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Vill du jobba i vårt trevliga team?
Vi söker en sjukskötare/hälsovårdare

till vårt privata svenskspråkiga serviceboende för seniorer 
i Distby i Esbo. Du gillar att ta ansvar, engagera dig och 

arbeta lösningsorienterat.  Vi erbjuder heltidsarbete i två 
skift från och med 15.9.2016  eller enligt överenskommelse.

Närmare information: enhetsansvarig Pia Hannuksela,
 tel 050 346 1207, vardagar

Ansökan med CV: pia.hannuksela@tunaberg.net 
senast 10.9.2016

NORDISKA DIAKONIARBETARE:

Slå vakt om människovärdet 
i samhället! 

Nordiska diakoniarbetare är 
oroade över nedmontering-
en av välfärdssamhället i al-
la nordiska länder. Den all-
männa trenden i de nordis-
ka länderna är att fattigdom, 
inkomstskillnader och skill-
nader i hälsa växer och po-
lariseringen ökar. Välfärds-
samhället är hotat och ten-
denserna till främlingsfient-
lighet och rasism ökar.

Diakoniarbetarna framstäl-
ler att beslutsfattare i de nord-
iska länderna i alla beslut skall 
beakta de mest utsatta män-
niskornas situation. Att mins-
ka fattigdomen kräver nu ak-
tiva åtgärder av regeringarna i 
de nordiska länderna.

Det nordiska välfärdssam-
hället bygger på tanken att 
alla är lika värda och skall ha 

rätt till en grundtrygghet. I 
ett sådant samhälle skall 
ingen behöva tigga eller va-
ra utan tak över huvudet. 

Diakoniarbetare ser dag-
ligen att människor blir ut-
an den hjälp de behöver, till 
exempel social- och hälso-
vårdstjänster. Tillgången till 
läkemedel är inte lika för al-
la. Digitalisering ökar av-
ståndet till tjänster till ex-

empel  för människor som 
inte har kunskap om eller 
tillgång till dator. 

Ekonomin är viktig efter-
som den skall tjäna män-
niskors välfärd. De nordis-
ka länderna har enligt må-
len i Europa 2020-strategin 
åtagit sig att avsevärt mins-
ka fattigdomen fram till år 
2020. Ur diakonins perspek-
tiv har fattigdomen ökat och 
vi noterar att fattigdomsbe-
kämpning inte står högt på 
den politiska dagordningen. 

Nästan hundra diakoniarbeta-
re från hela Norden var sam-
lade i Helsingfors 17-19 augus-
ti 2016. Temat för konferensen 
var ”Den nordiska välfärdssta-
ten i vågskålen”.

”Att minska fattig-
domen kräver nu 
aktiva åtgärder av 
regeringarna i de 
nordiska länderna.”

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

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

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

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi

Spara energi och 
pengar!

www.kyrkpressen.fi
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NÄSTA VECKA beger vi oss ut på Nordens egen El Camino.

Starta hösten med  
kaffe och psalmdopp!

Gilla Fontana Media på Facebook – håll dig uppdaterad 
om de nya psalmerna!

2.
5.

6.

Psalm-
kr

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

Psalmkryss  

på samlingen!

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)

May Wikström är chef-
redaktör för Kyrkpressen 
och vd för Fontana Media

Kalle Sällström är 
verksamhetsledare på 
Församlingsförbundet

Boka in en dag på någon av följande orter i din närhet:
SIBBO TI 6.9 
i Församlingshemmet
13 Bokförsäljningen öppnar
18 Kaffeservering
19 Psalmkväm, Sång i Guds värld, 
programkväll

POJO ON 7.9  
i Församlingshemmet
13 Bokförsäljningen öppnar
18 Kaffeservering
19 Psalmkväm, programkväll

PARGAS TO 8.9 
i Församlingshemmet
13 Bokförsäljningen öppnar
18 Kaffeservering
19 Psalmkväm, programkväll

MARIEHAMN TO 22.9 
i Margaretagården
13 Bokförsäljningen öppnar
18 Kaffeservering
19 Psalmkväm, programkväll

Nu blir det stor psalmfest! 
Fontana Media och Församlingsförbundet åker 
på turné med bokbord och program. Tillsam-
mans med sju församlingar bjuder vi till fest för 
alla som är nyfikna på en ny finlandssvensk kul-
turskatt: psalmboken med det splitternya tilläg-
get Sång i Guds värld. 

Bokförsäljning blir det nästan hela dagen. Allt från 
Himmel och jord, det uppdaterade läromedlet i 
religion, Patrik Hagmans Söndagsskola för vuxna, 
Tommy Hellstens nya bok När allting faller på plats, 
barnböcker och nyttigt terminsmaterial för både 
föräldrar, lärare, präster och barn- och ungdoms-
arbetsledare trängs i våra hyllor.  

På kvällen brakar Psalmkvämet loss med lokala 
krafter, melodikryss och musikaliskt smått och gott.

Oscarsrevyn
28-30.10 och 25-27.11

0443 13 14 15     www.lindelltravel.fi

Se hit alla lärare!
Kom och bekanta er med den nya versionen av Himmel 
och jord – Religion för åk 1–6. Den är grundligt omarbetad 
enligt den nya läroplanen. Lärarhandledningarna kommer 
i elektronisk form inom kort. Priser och närmare info på 
www.fontanamedia.fi/aktuellt/8-Himmel-och-jord.htm

Dessutom finns nu en alldeles ny psalmbok med 147 nya 
psalmer och ett fräscht omslag i fyrfärg! I tillägget finns 
rikligt med psalmer som passar för barn och ungdomar. 
Den tidigare blåa skolpsalmboken är slutsåld och utgår ur 
sortimentet.

Vi ses på vår höstturné!


