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LEDAREN: Påsken bejakar tillvarons 
knivskarpa kontraster. Från död till liv. 
Från vanmakt till hopp. Då och nu.
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”Det är i män-
niskan de bägge 
ropen förenas. 
Hon som är källa 
till både nödrop 
och jubel.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Ett rop om att 
hoppas, trots allt

ROP 1. Det stiger ur helvetet på jor-
den. Eloi, Eloi, lema sabachtani? Min 
Gud, varför har du övergivit mig?

Kramper i kroppar som plågas 
av giftiga gaser som regnat ner över 
oskyldiga, orättfärdigt dömda till 
plågor som ingen, ingen borde ut-

härda. Jesus plågade blick innan slutet.
Gud, har du övergivit? Var är du? I Syrien. I 

Irak.  Bland dem som just nu svälter i Sydsudan.
Eloi. Eloi?

ROP 2 är jubelklang i mässing, som löper över jor-
den. Christos Anesti! Kristus är uppstånden! San-
nerligen uppstånden.

Jublet trampar över alla gränser, struntar i sam-
fund, nation, ålder, status. Det erbjuder ett stråk 
av hopp, till människan som en gåva.

Mitt i mörkret lyser det. Ringer.

ÄR DE förenliga, de två? De plågades fasa, upp-
ståndelsens glädje?

Påsken uppfattas ibland som en makaber hög-
tid. Kycklingarna och godiset är ok. Men kors-
fästelsen, blodet är magstarka ingredienser med 
tvivelaktigt underhållnings-
värde. Ändå lockar evene-
mang som Via Crucis tusen-
tals alldeles vanliga finlän-
dare ut i vårkylan. Varför?

Kristenhetens viktigaste 
högtid har sin plats i den stora 
berättelsen om människan. 
I dag kanske mer än någon-
sin, för att vi inte ska glöm-
ma kampen mellan mörker 
och ljus, vanmakt och hopp. Och framför allt för 
att vi inte ska glömma vår egen allvarsamma an-
del i den fortsatta berättelsen.

FöR det är i människan de bägge ropen förenas. 
Hon som kan bringa både död och liv till andra 
med sina val och vägar. Hon som är källa till bå-
de nödrop och jubel.

Hon. Du och jag.
Som potentiella gudsredskap och massförstö-

relsevapen i en och samma förpackning.

PåskEn väcker många frågor. En av de uppdrag 
Kyrkpressen tar som sitt är att öppna de kristna 
traditionerna för våra närmare nittiotusen hus-
håll och betydligt fler läsare. Just den här högti-
den är det mer angeläget än någonsin.

Därför bjuder det här numret på både äggrull-
ning och sakkunniga svar på raka frågor om Jesu 
lidande, död och uppståndelse. 

Allt sker samtidigt, allt hör samman.Mycket kan 
förändras, och vi har makten att få förändringen 
till stånd. Just innan intrigerna tätnar kring hu-
vudpersonen i påskens drama lämnar han efter 
sig det viktigaste budet av alla.

Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, 
av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din 
kraft. Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa 
som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.

ChRistOs AnEsti! Kristus är uppstånden. Ja, han är 
sannerligen uppstånden! Alithos Anesti!

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Hon vill 
utmanas 
i tron
För Hanna Bergström i Vasa är påsken 
en underbar tid.

– Påsken är kristendomens finaste 
fest. Jag upplever att påskens händelser 
blir viktigare för mig varje år. 

På skärtorsdagen är det en självklar-
het att gå i kyrkan med hela familjen.

– Jag är rätt teatralisk och tycker att 
det är otroligt vackert när altaret kläs i 
svart och ljusen släcks. Det är då pås-
ken börjar.

Inför förra påsken gick hon i flera 
veckor och tänkte på maträtter och fin-
slipade menyn inför söndagens påsk-
måltid.

– Vi bjöd in vänner på mat efter påsk-
mässan. För en kulinarist som jag är det 
fint att kunna kröna påsken på det sät-
tet, att komma inför påskens budskap 
tillsammans med sina vänner runt mat-
bordet.

Hanna Bergströms andliga rötter 
finns i pingströrelsen.

– Både jag och min man har en stark 
karismatisk bakgrund. Men för tolv år 
sedan hittade jag via vänner ett hem 
i den lutherska kyrkan. Jag var hem-
mamamma på den tiden och träffa-
de människor i samma livssituation i 
bland annat en av församlingens bi-
belgrupper. 

Hon är tacksam för sin uppväxt i fri-
kyrkan.

– Att jag fick komma till tro där är 
det bästa som hänt mig. Men för mig 

personligen var det en glädjefylld in-
sikt att få möta nåden på det sätt som 
den presenteras i lutherska kyrkan. Jag 
har sedan barnsben varit noga med att 
bena ut vad som är rätt och vad som är 
fel. Jag tror att det är en del av min per-
sonlighet, men också något som hörde 
ungdomen till. När man är ung är man 
mera svartvit i sitt tänkande.

Andligheten finns som en ständig 
närvaro i hennes liv.

– Jag är mycket intresserad av kris-
ten mystik. Bland annat den ortodoxa 
kyrkans mystik tilltalar mig, liksom 
ökenfäderna. På sista tiden har jag ock-
så tänkt mycket på skapelsens helighet. 
Allt skapat, naturen och människor, är 
heligt och ska behandlas respektfullt.

Hon önskar att fler kunde hitta den 
kristna mystiken.

– Det finns så många människor som 
är intresserade av andlighet. I den krist-
na tron finns alla de bitarna men ock-
så en djup kontakt med en Gud som är 
allsmäktig. Vi kristna kunde bli bättre 
på att föra fram den kristna mystiken.

Finns många sätt att tro
Till sin personlighet är Hanna Berg-
ström rastlös och impulsiv.

– Jag vill helst att det ska vara snab-
ba ryck. Andligheten har fört in en frid 
i mitt liv. Jag drar mig dagligen undan 
för att tänka och be. Då går bönen och 
tankarna in i varandra. Jag ber för de 

människor jag möter, för mitt arbete, 
för min familj. Det är som en daglig re-
treat för mig.

Hon berättar att hon är en känslo-
människa som lätt känner sig tyngd av 
sorger och problem. 

– För mig är en känsla av stark in-
re oro en varningssignal, en signal om 
att jag måste rikta blicken åt ett annat 
håll. Därför är jag så tacksam för min 
tro. Vart riktar de människor som inte 
tror blicken? När livet fylls av svårighe-
ter händer det lätt att vi i egen kraft bör-
jar ordna och fixa, i stället för att vända 
blicken mot Jesus. Att komma till insikt 
på det området har varit en lång resa.

Till sina tre barn har Hanna Bergström 
velat förmedla att man som kristen kan 
uttrycka sin tro på många sätt.

Påsken blir viktigare för Hanna Bergström varje år. 
– Jag förstår inte vart människor riktar blicken om de 
inte kan rikta den mot Jesus. 

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON 

PROFILEN: HANNA BERGSTRÖM
”Livet har lärt mig att det inte bara 
finns ett eller två svar, att livet är 
mer komplicerat än så.”
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Johannes öppnar för välsignelse
sAmkönADE PAR. Johannes 
församling i Helsingfors tog 
vid sitt möte förra veck-
an ställning till användning-
en av församlingens kyrkor 
för välsignelse och vigsel av 
samkönade par. Försam-
lingen beslöt att från första 
maj framåt upplåta Johan-
neskyrkan och S:t Jacobs 
kyrka med församlingssa-
lar för välsignelse av sam-
könade par, när förrättning-

en sköts av en präst.
Beslutet innebär inte att 

församlingens egna präster 
står för välsignelsen. I fråga 
om vigsel avvaktar Johan-
nes församling kyrkomötets 
beslut gällande initiativet 
om kyrklig vigsel för sam-
könade par.

– Jag har försökt navige-
ra mellan å ena sidan bi-
skop Björn Vikströms linje 
och anvisningar till stiftets 

präster i frågan och å andra 
sidan Johannes församlings 
regnbågsprofil, säger kyr-
koherde Johan Westerlund, 
som beredde frågan i för-
samlingsrådet.

– Det initiativ som i vår 
kommer upp i kyrkomötet 
gällande vigsel av samkö-
nade par borde få allt stöd 
som det kan få. Vi vill ge 
diskussionen en positiv puff 
framåt.

Kyrkomötet har inte gett grönt 
ljus för välsignelse av samköna-
de par, men ni har valt att öpp-
na kyrkorna för en välsignelse, 
en förrättning. Går ni emot kyr-
komötets beslut?
– Det är alldeles klart att 
vi utmanar gränsen här. 
Men i det här läget tyck-
er jag att alla parter behö-
ver tänja lite, säger Johan 
Westerlund.

 ¶ SOFIA TORVALDS

– Vi har deltagit i församlingens verk-
samhet, men också i frikyrkliga och 
ekumeniska sammanhang. Det finns 
inget rätt eller fel sätt att uttrycka sin tro. 
Det finns många sätt att tro på Kristus.

Det händer att hon i lutherska kyrkan 
saknar de karismatiska bitarna av tron.

– Ibland vore det skönt att få dela en 
gemenskap med fler människor som 
tänker på samma sätt som jag gör. Men 
risken med att många tänker på samma 
sätt är att man inte utmanas att växa i 
tron. Livet har lärt mig att det inte bara 
finns ett eller två svar, att livet är mer 
komplicerat än så. 

Hon sörjer att människor ibland kan 
ha förutfattade meningar om henne, 
delvis på grund av hennes bakgrund.

– Jag är ingen superkristen. Min tro 

hAnnA BERg-
stRöm vill tro 
att människor i 
grunden är goda. 
– Gud har skapat 
oss till sin avbild 
och har lagt ner 
godhet i oss.

HANNA BERGSTRÖM

BOR I VASA, FÖDD I ALAJÄRVI. HAR 
BOTT I SVERIGE SOM BARN.

JOBBAR SOM MOTTAGNINGSSEKRE-
TERARE PÅ FAMILJERÅDGIVNINGEN 
I VASA.

GIFT, HAR TRE BARN. ÄLDSTA DOT-
TERN FLYTTADE NYLIGEN HEMIFRÅN.

ÄLSKAR MATLAGNING, NATUR OCH 
HAMMOCK-HIKING.

är inte bättre än någon annans och jag 
ser inte ner på någon annans sätt att tro. 
Min Gud omfamnar alla.

Som en kompost
Hanna Bergström jobbar som mottag-
ningssekreterare vid familjerådgiv-
ningscentralen vid Vasa kyrkliga sam-
fällighet.

– Jag tar emot de samtal som kom-
mer till familjerådgivningen och ger 
dem som ringt en tid till någon av våra 
familjerådgivare.

Hon märker att den hjälp som erbjuds 
verkligen behövs.

– Till familjerådgivningen får männ-
iskor verkligen komma som de är. Varje 
människa är unik, och tyvärr tänker vi 
människor ofta att också våra problem 

är unika. Men ofta är problemen de sam-
ma, även om de för en själv känns unika. 
Det vi på familjerådgivningen kan göra 
är att ge redskap för hur man kommer 
vidare när livet bjuder på motgångar.

Att få hjälp av familjerådgivningen 
kostar inget.

– Det är en fantastisk handräckning 
till församlingsborna. Och man får 
komma fast man inte hör till kyrkan.

I många av de situationer då vanliga 
församlingsbor är i kontakt med kyr-
kan är det fest, som bröllop och dop.

– Men till familjerådgivningen kom-
mer människor när de mår dåligt och 
det känns som att livet är fullt av skräp. 
Familjerådgivningen kan vara en plats 
där skräpet kan förmultna och förvand-
las till god jord.

JOhAnnEskYRkAn. FOTO: ARKIVBILD/JEREMY BENGTS
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Bara i Irak och Syrien har uppskatt-
ningsvis fem miljoner barn lämnat sina 
hem, antingen som interna flyktingar 
eller som flyktingar i andra länder. Det 
betyder också att deras skolgång slås i 
spillror, även om många länder försö-
ker ordna skola för långtidsflyktingar. 
Ibland räcker viljan inte till. I Liba-
non, som tagit emot uppskattningsvis 
två miljoner flyktingar, kör de statliga 
skolorna numera två skift för att klara 
av trycket från de många syriska barn 
som strömmar in i landet. Lärarna är 
hårt pressade. 

För flyktingfamiljerna blir skjutsarna 
till och från skolan en kostnadsfråga – 
och barnen, särskilt flickor, får inte gå 
till skolan också om det finns en sådan.

På två decennier har det kristna sa-
tellittevebolaget SAT-7 vuxit till en be-
tydande programproducent i regionen. 
För tillfället har bolaget två arabaiska 
kanaler, en farsikanal och en turkisk. 
Nu lanseras en ny kanal, SAT-7 Acade-
my, som satsar helt och hållet på pe-
dagogiska program för barn och unga. 
Det finns redan en palett av etablera-
de program på barnkanalen. Siktet är 
inställt på hösten 2017. 

Skolteve på kristen grund
– Det handlar inte bara om skolkun-
skap. Vi vill också uppmuntra bar-
nen att tänka etiskt och kritiskt, sä-
ger Terence Ascott, vd och grunda-
re för SAT-7.

Det här är, som han uttrycker det, 
knappast en lösning till fred och sta-
bilitet i regionen. Men det är ett sätt att 
bidra till det goda som behövs. Krist-
na värderingar genomsyrar program-
men, men tanken är att de ska kun-
na ses av alla. 

Det är inte bara flyktingbarn som 
drar nytta av de pedagogiskt upplag-
da programmen. Det kommer också 
positiv respons från länder vars skol-
system har stora brister, som till ex-
empel Egypten. 

– Att memorera saker utantill är 
fortfarande den övervägande metoden 
i arabiska skolor. Det är också vanligt 
att inlärning går hand i hand med be-
straffning. Därför handlar SAT-7 Aca-
demy också om att uppmuntra barn 
att tänka själva, säger Ascott.

Det kan behövas. Barnprogrammen i 
regionen är tyvärr också ett medel i radi-
kaliseringen. Det finns våldsamma pro-
gram som riktar sig direkt till barnen – 
producerade av extrema grupperingar.

Skola via satellit i en söndersl agen värld

lEt thERE be 
peace again, and 
let it begin with 
me. Låt freden 
börja med mig, 
sjunger en kör 
med syriska barn 
som lever som 
flyktingar i Liba-
non. De hör till 
SAT-7:s utvär-
deringsgrupp för 
de pedagogiska 
programmen. 

RISKGENERATION. Att gå i skola och 
lära sig medborgarfärdigheter är en 
omöjlighet för många barn på flykt . 
SAT-7 vill lansera en helt ny kanal med 
arabisk skolteve. 

TEXT:  MAY WIKSTRÖM FOTO: MAY & ANDERS WIKSTRÖM  

Lappar på för att ge en framtid
Satellitteve är fortfarande den största 
och billigaste källan till ocensurerad 
information i Mellanöstern och Norra 
Afrika. Den har potential att nå barn 

både i städer och på landsbygden, ef-
tersom tekniken för att ta in satellit-
sändningarna är lätt och förmånlig för 
tittarna. Det är också långt ifrån al-
la flyktingar som bor i centralisera-
de läger. Många, särskilt kristna, sö-
ker skydd bland släktingar, hyr egna 
lägenheter, tar in i övergivna byggna-
der. Men också barnen i dessa famil-
jer löper stor risk att bli utan utbild-
ning och framtid.

Därför jobbar många kyrkliga och 
humanitära organisationer med  att 
lappa på systemet med informella sko-
lor. SAT-7 söker samarbete med såda-
na, och arbetar ut pedagogiska pro-
gram som ska fungera som hjälpme-
del för både lärare och föräldrar.

Madrasa-ti, min skola
Andrea Elmounayer är chef för barn-
programmen på kanalen SAT-7 Kids. 
I utbudet finns redan nu pedagogiska 

program som ska bilda stommen för 
den nya kanalen.

– Vi vill ge barnen undervisning,  
men också etiska och sociala kunska-
per som de kan ha nytta av livet. Därför 
har vi besökt lägret i Bekaadalen i Li-
banon för att kartlägga behov och för-
väntingar. Nära vår studio ligger det en 
skola för flyktingbarn, och därifrån får 
vi feedback på vårt program Madrasa-
ti, berättar hon.

Till en början gjordes Madrasa-ti (Min 
skola) av värdar utan pegagogisk erfa-
renhet, men nu har man också en ut-
bildad lärare som sköter programmet.

Sökte gratis wifi
Rita, 13 år, är en av dem som uppskat-
tar programmet. Hennes familj flydde 
från Syrien för sex år sedan och hon 
fick sin skolgång avbruten och hann 
inte lära sig läsa och skriva. Tack va-
re programmet har hon tagit igen en 

Präster 
protesterade
Senaste vecka tvångsde-
porterades flyktingar till Af-
ghanistan med ett chart-
rat flygplan. Ett par hund-
ra personer hade sökt sig till 
Vanda flygplats för att de-
monstrera mot avvisning-
arna. Bland demonstranter-

na fanns många präster. Jo-
han Westerlund, kyrkoherde 
i Johannes församling i Hel-
singfors, var en av dem. 

– Jag deltog därför att jag 
var och är illa berörd av flyk-
tingsituationen.

Westerlund vill inte sät-
ta sig till doms över myndig-
heterna, men kritiserar Fin-
lands flyktingpolitik.

– Man har bland annat ta-
git bort möjligheten att få 
uppehållstillstånd av huma-
nitära skäl och man har ock-
så försvårat familje-återför-
eningar. Om man vill att de 
som kommer hit ska kunna 
bygga upp ett liv här är fa-
miljen en grundsten.

Många församlingar har 
läst upp negativa asylbe-

sked i gudstjänsten. Det här 
har väckt en diskussion om 
huruvida kyrkan ska ta poli-
tisk ställning eller inte. 

– Om vi ser att människor 
lider nöd förstår jag inte var-
för kyrkan inte skulle få för-
söka förändra det samhäl-
le vi lever i.

Det svåra när det gäller 
uppläsningen av asylbeske-

den är att många kan upp-
leva det som om man pekar 
finger mot polisen eller mot 
Migris tjänstemän.

– Vi kan inte undgå att 
tjänstemännen känner sig 
prickade, men det är in-
te alls det som är vår avsikt. 
Vi ger uttryck för den nöd vi 
ser, vi kan inte tiga om den.

 ¶ ERIKA RöNNGåRD

FLYKTINGAR UTVISNING

AnDREA El-
mOunAYER leder 
barnkanalen. 
Satsningen på 
pedagogiska 
barnprogram 
fyller ett behov 
i en turbulent 
flyktingsituation i 
regionen.

JOhAn WEstERlunD.  
FOTO: MAY WIKSTRöM
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Skola via satellit i en söndersl agen värld

”Jag och mina 
syskon gick runt 
i grannskapet 
och sökte öppna 
trådlösa internet 
så att vi skul-
le kunna titta på 
Madrasa-ti.”
Rita, 13 år

Många nya 
herdar i stiftet
Domkapitlet i Borgå stift har 
ställt Mari Puska, försam-
lingspastor i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling, i för-
sta förslagsrum för kyrko-
herdetjänsten i Mariehamns 
församling. I andra förslags-
rum ställs Monica Cleve, 

kaplan i Ekenäsnejdens för-
samling.

De tre som sökt kyrko-
herdetjänsten i Vasa svenska 
församling, Ann-Mari  
Audas-Willman, Mats 
Björklund och Mikael Fors-
lund, ska provpredika under 
tre söndagar i maj. Den 11 ju-
ni väljer församlingen i Vasa 
ny kyrkoherde.

Också Kronoby församling 
söker ny kyrkoherde, trots 
att församlingarna i Krono-
by, Nedervetil och Terjärv 
diskuterat möjligheten att ha 
gemensam kyrkoherde. An-
sökningstiden går ut 4 maj.

Kyrkoherdetjänsten i Åbo 
svenska församling har 
sökts av Mia Bäck, tf kyr-
koherde i Åbo svenska för-

samling, och pastor Robert 
Ojala. Kyrkoherdetjänsten 
i Vörå församling har sökts 
av pastor Harry Holmberg. 
Kyrkoherdetjänsten i Sund-
Vårdö församling har sökts 
av Outi Laukkanen, tf kyr-
koherde i församlingen. Kyr-
koherdetjänsten i Brändö-
Kumlinge församling har inte 
fått någon sökande.

Nattvard före konfirmationen
I den nya konfirmandarbetsplanen rekommenderas att 
unga deltar i nattvarden flera gånger under konfirmandti-
den. Förhoppningen är att de unga ska lära sig nattvar-
dens betydelse och förbereda sig för konfirmationen.
Hittills har konfirmandgrupperna ofta firat nattvard ba-
ra en gång före konfirmationen och de har inte gjort 
det i alla församlingar.

Biskopsmötet godkände den nya konfirmandarbetspla-
nen, som fått namnet Ett stort under, förra veckan.

UNGA SKRIFTSKOLAHERDETJÄNSTER BORGÅ STIFT

del av det  hon förlorade.
– När vi flyttade till ett annat hus ha-

de vi inte internet. Jag och mina sys-
kon gick runt i grannskapet och sökte 
öppna trådlösa internet så att vi skulle 
kunna titta på Madrasa-ti, säger hon.

SAT-7

• SAT-7 sänder program på fyra ka-
naler och på tre språk dygnet runt, sju 
dagar i veckan.
• Programmen kan också ses på nä-
tet: www sat7.com, sat7kids.com, 
sat7pars.com, sat7turk.com
• Bolaget har partners från kyrkor och 
organisationer i både väst och öst.
• Flera församlingar i Borgå stift stö-
der SAT-7 genom Finska Missions-
sällskapet. 

Hovrättsesplanaden 18 / Vasa

Bordsbeställningar: sales.royalvaasa@sokoshotels.fi / 06 212 7267

Fr.o.m. 11.4.

Hos oss kan du tanka Din bil  
med förmånlig och ren biogas 

för under 30€/gång  
och köra ca 500 km/tank.

Samtidigt gör Du gott för naturen!
Vilken Härlig känSla att få  

tanka förmånlig biogaS!

Du som kör mycket:

Västra Jeppovägen 288 (längs med riksväg 19). 
www.jeppobiogas.fi

Albanien 4-11.9.2017
I Luthers fotspår 24-28.4 och 3-7.10.2017

Jordanien på 10 dagar 20-29.10.2017
Egypten 8 dagar klassisk rundresa Kairo + 

kryssning avfärd varje vecka
Singelresa till Sharm el Shejk 6-13.9

Tänkte du ordna en gruppresa, 
vi hjälper dig med arrangemangen.

Fler resor www.kingtours.se eller ring 0400 438854

frimanresor.fi
Sandövägen 23,10900 Hangö

Tel Hangö  019 - 248 1004
Tel Ekenäs 019 - 248 1090
info@frimanresor.fi

13-17.7 Läckö Slottsopera “En turk i Italien” 
av Rossini. Opera- och sommarresa 
till Sverige med ciceron Bernt
Morelius

7-9.7 Sommarresa till Utö och Jurmo 
Bokfest

15-20.7 Dansbandsveckan i Malung
7-10.9 Matfestivalen på Ösel
9-16.9 Jubileumsresa till Leros
11-18.9 Skottland och de vackra öarna 

utanför Skottlands västra kust
16-23.9 Leros - essäresa med Merete 

Mazzarella
16-22.9 Kultur i Slovenien
30.9-7.10 Leros - “Vandra i Göran Schildts 

fotspår”
6-8.10 Tomas Ledin på Cirkus i Stockholm
14-21.10 Leros - Matkulturresa “Det egeiska 

köket”
1-4.12 Julmaknadsresa till Heidelberg

RESOR

Ge en gåva till 
KRAN:s verksamhet

KRAN är en takorganisation inom den kristna miss-
brukarvården och det drogförebyggande arbetet i 
Svenskfinland.

Till våra verksamhetsformer hör bl a erfarenhets-
expertutbildningar, stödgrupper och stödtelefon 
för närstående till missbrukare.

Telefon: 050 410 7001
E-post: kran@kran.fi
Bankkontonummer: FI12 4055 0011 7136 70

KRAN rf
Georgsgatan 18
00120 HELSINGFORS

	  

 Pörkenäs Lägergård!
      Pörkenäsvägen 565
      68620 Jakobstad
      Tel. 0500-369 690

info@porkenas.net, www.porkenas.net
OBS!  Ny strandbastu
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Svårt 
bygga 
kyrka
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

–  Om man vill vinna populäritespoäng 
är det inte det smartaste att starta  en för-
samling. Då är det bättre att sälja glass.

Robin Nyman vet vad talar om, för han 
har gjort båda. 

När han och hans hustru återvände till 
hemstaden Jakobstad år 2000 efter ett 
och ett halvt år i Australien hade han en 
vision. Han ville skapa en mötesform i 
församlingen med låg tröskel, där lek-
männen bar ansvaret. Han kontaktade 
Jakobstads svenska församling, där vi-
sionen föll i god jord. Det var startskottet 
för Forum. Samtidigt var det också start-
skottet och för en resa som berörde många 
människor i Jakobstadsnejden.

– Jag kan inte ge röst åt alla människ-
or och deras vandring. Jag kan bara prata 
om vad som hände inom mig, säger han.

Robin Nyman beskriver samman-
hanget han och hans hustru flyttade till 
Australien från som ett ganska klassiskt 
kristet sammanhang.

– Jag hade lärt mig att jag ska stilla mig 
innan jag går till kyrkan. I Australien kom 
vi i kontakt med visionär församling, som 
jag erfor stämde överens med min per-
sonlighet. 

När de kom dit första gången sträck-
te någon fram handen och sa: Hej, vem 
är ni, där finns det kaffe. För Robin Ny-
man kändes musiken som spelades som 
den musik han lyssnar på annars också. 

–  Det kändes som om jag var på hem-
maplan. Vi blev en del av församling-
en och vi fick vänner där. Något som 
jag saknat hemma sedan jag växt ut ur 
ungdomsarbetet. Vi förundrades över det, 
tänkte: Kan det här vara en församling? 

Församlingen de kom i kontakt med 
var en del av den apostoliska kyrkan som 
här till stora världsvida pingströrelsen. 

– Där fanns en modig företagsamhet. 

Några ungdomar kunde önska aktivite-
ter efter skolan för att de såg att skolkam-
raterna drällde på stan. Någon hade va-
rit på resa och sett en kyrka som behö-
ver stöd. Genast gavs det respons och man 
satte igång. Det händer mycket på lek-
mannanivå i den lutherska kyrkan ock-
så. Men jag saknar den snabba respon-
sen och uttrycken för att vara troende. 
För mig finns en glädje i att det nya blir 
till.  Det var som om någon dragit undan 
en slöja och visat att den galenskap och 
drömmar jag bär på kanske är mitt bi-
drag till Guds rike.

Forum verkade i cirka fyra år inom Ja-
kobstads svenska församling. Då valde 
ledarskapet att gå sin egen väg och bilda 
en ny församling, Oikos. En del av Forum 
följde med. De som stannade kvar om-
organiserade verksamheten och kalla-
de den Fokus.

– När man etablerar något nytt och an-
norlunda som inte är mainstream drar det 
per automatik med människor som inte 
känner sig hemma i mainstream. De som 
steg på tåget drevs av olika motiv. En del 
sökte ett annat uttryck för sin tro medan 
andra drogs med för att de var besvikna 
på något. I efterhand har jag lärt mig att 
man som ledare måste vara vis när man 
hanterar besvikelse. Som ledare borde 
du kunna urskilja vad som är sanna mo-
tiv och vad som bara är besvikelse. Vil-
ken väg är kärlekens och vilken är bara 
en protestväg? Den ledarskapsförmågan 
hade jag inte.

Nyman säger att man lätt blir ifråga-
satt och kritiserad och man går i en kon-
stig riktning. 

– Då tycker folk tycker att man är på 
fel väg och undrar om man hört Gud över 
huvudtaget. Till sist börjar man undra 
själv också. 

För Robin Nyman innebar resan med 
Forum inom Jakobstad svenska och Oi-
kos som egen församling  mycket ansvar. 

– Det var inget jag tog lättvindingt. Jag 
gick ner i arbetstid på min arbetsplats för 
att bättre kunna bära ansvaret. När Fo-
rum levde som kraftigast kunde jag sit-
ta på möten fyra, fem gånger i veckan.

Vad gjorde att ni då fattade beslutet att in-
te längre vara en del av Jakobstads svens-
ka församling?
– Då skulle jag ha svarat något annat än 
vad jag gör nu. Delvis drevs vi av läng-
tan att få vara med och utveckla och för-
bättra något, vilket är bra. Men vi drevs 
också av besvikelse och kritik.  Jag tror 
vi fastnade i tankespåret att vi var fångna 
i någon slags bojor och att världen skulle 
öppna sig enklare om vi var fria. Det är 
ganska långt bullshit. Orsaken till att en 
man lämnar sin fru är inte att de har det 
dåligt utan att han börja se positiva sidor 
hos en annan kvinna. Plötsligt har hon 
allt som frun saknar. Mycket mer än så 
behövs egentligen inte.

Borde man gjort det på ett annat sätt?
– Det tror jag, men hur vet jag än idag 
inte. Jag har ju inget himmelskt facit. Vi 

var en grupp människor som hade gan-
ska mycket fart och mycket längtan, men 
också besvikelse på sådant som kändes 
långsamt och torrt. Den kombinationen 
är farlig, för man vet inte om motivet är 
rätt eller om man bara vill bort. Det per-
spektivet hade vi inte möjlighet att ta in då. 

Under hela tiden höll de också kontakt 
med kyrkan i Australien. 

– I deras grund-DNA ligger att det mest 
naturliga är att man startar något nytt. Där 
tänker man inte så mycket på vad som 
finns och vem man stöter sig med.

När han blickar tillbaka ser han idag 
att han  blev väldigt mekanisk i sin syn 
på församling. 

– Jag tänkte mig att om vi bara fick oli-
ka bitar på rätt plats så skulle allt lösa sig 
och församlingen per automatik ha stör-
re möjligheter. Om vi hanterar dopfrågan 
så här, så då … Om vi utrustar evange-
lister, så då … Den mekaniska synen gör 
att man plötslig kommer bort från kär-
lekens väg. Jag klarade inte av att strä-
va efter det och samtidigt behålla kärle-
ken och nåden. 

Oikos existerade som egen församling 

DEt ÄR betydligt 
lättare att bygga 
på sin som-
marstuga än att 
bygga upp en 
församling. Det 
vet Robin Nyman 
av egen erfaren-
het.

TRO. Det är inte lätt att bygga en för-
samling från grunden. Robin Nyman 
har försökt. För hans del slutade det i 
ett känslomässigt stort, mörkt hål.
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KOMMENTAR  
JOHAN SANDBERG

Visionen 
lever vidare

DEt vAR kAn-
skE Ett tiotal 
personer som 
möttes i för-
samlingshem-
met i Jakostad 
när Robin Ny-

man presenterade visionen 
om Forum efter att han och 
hans hustru återvänt från 
Australien år 2000.  Jag var 
en av dem.

Visionen han målade upp 
var en mötesform inom för-
samlingen, en sådan som 
leds av lekmän och som har 
så låg tröskel att man kan 
ta sina icke-kristna vänner 
med sig dit. Jag kände di-
rekt att det här vill jag vara 
med om. Medan Forum var 
en del av Jakobstads svens-
ka församling var det dit jag 
helst gick.

När Forum blev Oikos 
hörde jag till dem som inte 
kände mig bekväm med att 
följa med. Jag stannade kvar 
där Forum omorganiserades 
och bytte namn till Fokus. 

Än idag samlas Fokus 
varje söndag kväll. Än idag 
betyder Fokus mycket för 
många människor. Än idag 
räknar jag Fokus som min 
församlingsgemenskap.

Det har hänt sig att jag 
fått frågan om vad Fokus är. 
Jag nämner alltid det första 
mötet med Robin Nyman 
och den vision han hade 
då: en lekmannaledd guds-
tjänst med låg tröskel dit jag 
kan ta icke-kristna vänner. 
Med förbön, lovsång, un-
dervisning och kaffeserve-
ring. Och en hand som häl-
sar välkommen.

Gud har en förmåga att 
vända våra mänskliga till-
kortakommanden för sitt 
eget syfte. Det är därför han 
är Gud.

Robin Nymans ursprung-
liga vision är i högsta grad 
välmående. 

i knappt två år. De hyrde en samlingslo-
kal och organiserade församlingen i bö-
negrupper.

– I något skede började jag ifrågasätta 
om vi lever efter den vision vi hade i bör-
jan. Då sa vi att vi skulle etablera något 
enkelt, som har låg tröskel, för människor 
att komma till. Vi hade valt bort ett stort 
paraply under vilket människor kände 
sig trygga. Jag ställde mig frågan om vi 
faktiskt gör det enkelt för människorna, 
eller håller vi på att bli en exklusiv grupp 
för dem som har samma åsikt? Den här 
våndan växte allt starkare inom mig. 

Robin Nyman tar på sig ansvaret för 
beslutet att lägga ner Oikos. 

– På kristet håll har vi bra teologi när vi 
ska starta något, till exempel genom ett 
tilltal. Men det finns knappt någon  teologi 
eller praxis alls för att avsluta något. Ett av 
de bibelställen som jag tog  till mig var fi-
konträdet som inte gav någon frukt. Träd-
gårdsmästaren frågade ägaren om han 
fick hugga ner det. Ägaren ville försöka 
ännu ett år med att gräva diken och vatt-
na. Men inget hände. Man gör vad man 
kan men i något skede konstaterar man 

att det bara tar utrymme och energi från 
nåt annat. Efter några månaders funde-
ringar och bön tog jag ensam beslutet att 
lägga ner projektet.

Hur reagerade församlingen?
– Som alltid när man fattar stora beslut 
så finns det någon som är bekväm med 
det och andra som känner sig stötta. Jag 
upplevde att många tyckte det var kon-
stigt. Men vad var alterativet? Att behålla 
en självbild av att vi hört rätt? Gör man fel 
varje gång man avslutar något som man 
tror påbörjats i Guds namn? Jag tror vi 
pumpar mycket tid, pengar och kraft i 
församlingsverksamhet som kan ifråga-
sättas. Jag tror Gud är intresserad av män-
niskan, inte av våra strukturer.

Att lägga ner Oikos var hans livs tuf-
faste beslut.

– I det läget var vi inte så många männ-
iskor, kanske trettio personer i sex–åtta 
familjer. Men oberoende av hur många 
vi var så berördes vi.

Vart alla tog vägen vet han inte. 
– Jag umgicks ju inte med alla på det 

sättet. Men jag vet att någon hittade ett 

”Jag blev en bra 
måltavla för sjä-
lafienden då jag 
isolerade mig 
från allt och al-
la.”
Robin Nyman

andligt hem i den lutherska kyrkan, nå-
gon i baptisterna och någon i missions-
kyrkan. 

Själv blev han församlingslös och ham-
nade i ett stort mörker. 

– Jag hade i åtta–nio år satsat helhjärtat 
av min tid och mitt engagemang på något 
jag trott på och som jag trott Gud kall-
lat mig till. När det som varit mitt liv i så 
många år plötsligt klipptes av öppnades 
ett svart mörkt hål. Jag kände mig miss-
lyckad och tyckte att jag varit med om att 
skapa kaos och negativitet för andra, vil-
ket inte var min intention.

Han nämner  dem som trott på Forum 
och Oikos, prästerna och ungdomsledar-
na i församlingen som han gett huvud-
värk åt. 

– Fem år senare var jag mest därhem-
ma och anklagade mig själv. Jag såg var-
ken någon idé att öppna Bibeln eller gå 
med i någon församling. Se nu bara hur 
det gick sist jag gjorde det. Jag blev en bra 
måltavla för själafienden då jag isolerade 
mig från allt och alla. 

Men det kom också mäniskor som be-
rättade att de kom till tro i Forum. 

– Det tyckte jag var bra, men just då 
hade jag svårt att glädjas över det.

Han ser det som Guds nåd att de hade 
små barn hemma under de åren.

– Min fru reser mycket i jobbet och jag 
valde att vara hemma med barnen när 
de var små. Det var viktigt för mig att få 
vara hemmapappa och skapa en platt-
form för döttrarna där jag var närvaran-
de och jag fick påminna dem om hur vär-
defulla de är.

Vad gjorde att du kom över mörkret?
– Det var en process. Att man känner sig 
oduglig och värdelös är kanske också en 
känsla som tappar kraft med tiden. 

Han sökte sig också aktivt till en del 
människor för samtal och själavård.

– Vid några tillfällen sa någon en me-
ning som betydde mycket för mig. En sjä-
lavårdare sa att kreativiteten inom mig 
måste hitta ett uttryck. Annars blir jag 
sjuk. Det kände jag igen. Kanske en del 
av mitt engagemang i församlingsvärlden 
var ett uttryck för min kreativitet. Kre-

Forts.
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ativiteten är en Guds gåva, men då man 
misslyckats begraver man gåvan. Då sä-
ger man ”aldrig mer”. Men då begraver 
man en del av sig själv. 

Men också en enkel handling som att 
ladda in en prilla snus talade till honom.

– Jag träffade en svensk kille som var 
profetisk. Innan han började be för mig sa 
han: ”Herren vill säga nåt åt dig, men jag 
ska först sätta i en snus.” Jag hade i många 
år omedvetet försökt skilja på kristna och 
andra saker. Jag tänkte att när jag beja-
kar något som är världsligt i mitt liv så 
går det andliga samtidigt ner. Och tvärt-
om. Att se någon gå frimodigt med Her-
ren utan att bry sig om att dela upp sa-
ker och ting mellan andligt och världs-
ligt var en befrielse för mig. 

– Jag vill försöka gå frimodigt med Her-
ren och inte vara så svartvit. Det blir pa-
tetiskt när jag själv försöker kontrolle-
ra mitt beteende och göra saker pryd-
ligt och vattenkammat för att det ska se 
rätt ut från utsidan. Sluta dela upp saker. 

Nu längtar han på nytt efter liv och 
vänskap med Gud och relationer med 
människor. 

– Jag gläder mig speciellt över att en  
hel del vänskapsrelationer överlevt trots 
att vi under åren i församlingen hade så 
otroligt olika åsikter. 

Finns det utrymme för företagsamhet i da-
gens kyrka? 
– Eftersom jag på länge inte riktigt varit 
del av en organiserad församling kan jag 
inte uttala mig om det. Min längtan efter 
Gud och gemenskap med Honom har 
övergått till att ta sig uttryck i vänskaps-
relationer. Jag är inte besviken på de or-
ganiserade församlingarna, men jag ser 
inte hur jag hör ihop med dem, eller var 
jag hör hemma. En del år hade jag en röst 
av dåligt samvete som sa att jag borde va-
ra med någonstans. Det har jag inte läng-
re. Jag vill inte drivas av dåligt samvete. 

Robin Nymans Gudsrelation ser lite 
annorlunda ut idag än den gjorde förr. 

–  Det ska den väl göra också. Kanske 
lever jag lite mer försiktigt fast jag inte 
skulle vilja göra det. Men jag har trött-
nat på att diskutera detaljfrågor om tron. 

Han aktar sig också numera för att ha 
en åsikt om allt möjligt.

–  Min kärlek växer inte i  de allra mest 
välslipade diskussionerna om detaljer 
och åsikter. Jag behöver inte ha dem. 
Jag har ordinerat mig själv att försöka ha 
så lite åsikter som möjligt. De åsikter jag 
har så har jag för mig egen del. Jag vill inte 
köra ner min åsikt i någon annans hals.

Vad vill du säga till de människor som blivit be-
svikna i svallvågorna efter Forum och Oikos?
– Jag vill vara tillgänglig för samtal med 
dem. Det skulle vara värdefullt att träffas, 
samtala och lyssna, ifall den viljan finns. 

I processen har han har lärt sig vik-
ten av man som medmänniska kan be-

rätta för dem som är utsatta och kritise-
rade om goda följder av det som i övrigt 
upplevs som ett misslyckande.

– Den kulturen har vi inte, vi är bätt-
re att hållas kvar i vår besvikelsen och 
rätten att vara kränkt. I det diket har jag 
också själv varit. Jag var duktig att påly-
sa varför någon hade fel. Så länge vi ser 
en flisa i vår broders öga så har vi en bjäl-
ke i vårt eget.

Just nu känner han sig lite vilsen och 
söker andliga förebilder.

–  Rätt ofta är jag osäker på mina gå-
vor. Hur ska jag då kunna förvalta dem 
väl? Jag vill inte gräva ner dem, för det har 
jag redan gjort en gång. Det är Guds nåd 
att jag kommit ur den perioden av mitt 
liv. Jag behöver gemenskap och förebil-
der av mogna människor som är fulla av 
liv. Som lever helhjärtat utan att dela in 
världen i andligt och världsligt. Där är jag 
i min egen vandring just nu.

Han ser det också som en orsak till att 
han är företagare. Han talar om projektet 
Skorpan, ett café med bageri och som-
martid även egen glastillverkning i stads-
delen Skata i Jakobstad. Han jobbar in-
te där själv utan har anställda som skö-
ter verksamheten.

– Jag försöker lära mig något av företa-
gandet. Jag kan sätta hundratals timmar 
på att visionera och drömma, men sedan 
behöver jag ta nästa konkreta steg. Fö-
retagandet är inget mål, utan jag vill lära 
mig något om gåvan kreativitet och hur 
jag ska hantera den. På vilket sätt kan den 
gåvan bidra till det vi kallar Guds rike?

Även om Skorpan är det enda företaget 
Robin Nyman ansvarar för idag har han 
flera företagsidéer i skrivbordslådan. Han 
försöker utvärdera om de är tillräckligt 
hållbara att försöka starta upp.

– En av mina utmaningar som företa-
gare är att jag inte är intresserad av eko-
nomi. Det är ganska ointressant att öka 
omsättningen eller nå nya marknader. 
Jag är mest intresserad av att se en idé 
bli verklighet. För det lär man sig mycket 
av och det vill jag vara med om ytterliga-
re några gånger. Det finns en negativ as-
pekt i att bo i en småstad där allt förvän-
tas vara som det alltid varit. Man för of-
ta svaret ”jämna plågor” när man frågor 
någon hur det går. Jag vill inte att jämna 
plågor ska vara kännetecknet för mitt liv.

Vad skulle Robin år 2017 ge för råd åt Ro-
bin år 2000?

– Det låter kanske patetiskt, men jag skulle 
ge rådet att han ska välja en väg i tjänan-
det. Att gå till ett sammanhang där din gå-
va behövs och tjäna med glädje. Funde-
ra inte på hur det hör i hop med en stör-
re helhet och hur det mekaniskt kan för-
ändras. Det är inte din sak att göra. Om 
jag inte har förmågan tjäna i kärlek utan 
att exakt se sammanhanget eller kanske 
inte ens tror på det  är orsaken att stanna 
kvar och tjäna bara större. Det är en lär-
dom för kärlekens väg.

För femton år sedan tyckte han att den 
mest intressanta situationen var när en 
icke-troende människa uttryckte en 
andlig längtan. 

– Då hoppade jag nästan på dem. Jag 
såg dem som om de var i mörkret och 
de blev intressanta först när de öppna-
de sig för andliga frågor. Det hade  delvis 
med  min feghet, besvikelse och cynisk-
het att göra. Nu vill jag inte längre betrak-
ta mina medmänniskor som potentiel-
la frälsningsobjekt. De är intressanta för 
att de är människor. Nu vill jag ge tid för 
dem jag umgås med. De delar bitar av sitt 
liv med mig och det finns kanske något 
i mit liv som jag kan dela med dem.  Jag 
vill umgås för att jag ska få möjlighet att 
uttrycka kärlek till dem. Känner de sig 
inte älskade har jag inte fattat vad kris-
ten tro handlar om. Jag hoppas de erfar 
att jag inte dömer. Och att jag kan om-
famna deras liv. Det är inte mitt ansvar 
om det tänker på Gud eller inte. 

När han tänker framåt är det möjligt 
att han ännu kommer att delta i organi-
serad församlingsverksamhet.

– Den tiden kommer helt säkert än-
nu. Men inte på grund av församlingens 
struktur eller teologi. Jag vill känna  kär-
lek, frihet, glädje, omtanke och mod i den. 
Finner man det dras man in. Men finns 
den inte  så håller jag mig borta därifrån. 
Oberoende om byggnaden har ett kors 
på utsidan eller inte. Eller till vilket sam-
fund den räknas.

Forfarande har han en längtan att se in-
delningen mellan deltagare och arrangö-
rer försvinna ur församlingen.

– I den mån jag i framtiden kommer 
att engagera mig i en församling vill jag 
se vad som sker när vi som brukar se oss 
som besökare blir utrustade till tjänst. 
Det har vi bara smakat på ännu. Jag tror 
att Forum banade väg för mer lekman-
naaktivitet i församlingen. Det är jag 
glad över.

I många år gick Robin Nyman med 
känslan av att allt med Forum blev ett 
misslyckande. Men nu ser han att Gud 
kan vända våra misslyckanden till nå-
got gott. 

– Jag ser att Gud jobbar i och med oss 
hela tiden, inte bara när det lyckas utåt 
sett. Även om missmodet höll på att kvä-
va mig kan jag idag glädjas åt de attity-
der, värderingar och insikter som lång-
samt vuxit fram inom mig.

”Jag har ordine-
rat mig själv att 
försöka ha så li-
te åsikter som 
möjligt.”
Robin Nyman

ROBin nYmAn 
talar i Forum i 
februari 2003 vid 
mötet då Fokus 
lämnade Jakob-
stads svenska 
församling.

Vad handlar 
det om?

Monica
Vikström-Jokela
Helgdags-
boken
Barnens eget kyrkoår

Patrik Hagman
Söndagsskola
för vuxna

Göran Skytte
Förklarings-
boken
Svåra ställen
i Bibeln

Patrik Hagman och
Liisa Mendelin (red)
En liten
skillnad
Elva texter om kristet liv

John Ortberg
Här för att 
stanna
Snickaren som
förändrade världen

Magnus Malm
Ett hjärta
större
än världen
att följa Jesus enligt 
Bergspredikan
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Åtta frågor om påsken
Varför firas påsken på olika 
datum? Det vore så mycket 
lättare om påsken alltid 
inföll samma vecka.

DEn kRistnA påsken har sina rötter i 
det judiska påskfirandet. Det betyder 
att det handlar om minst tretusenåri-
ga traditioner, som ännu idag påver-
kar vår kalender. Många kan säkert 
ännu utantill regeln för när påsken 
infaller i de västerländska kyrkorna: 
första söndagen efter första fullmå-
nen efter vårdagjämningen. 

minnEsREgEln ÄR tredelad. Den första 
handlar om att påskdagen ska vara en 
söndag. Den andra handlar om må-
nens rörelser, som reglerade det ju-
diska påskfirandet. Det är alltså må-
nens variationer som gör att påsken 
är rörlig. För att den inte ska vara allt-
för rörlig har man kommit överens 
om att vårdagjämningen är den fasta 
punkten, som avgör att påsken tidi-
gast kan infalla den 22 mars och se-
nast den 25 april. Vårdagjämningen 
är alltså den tredje faktorn som reg-
lerar påsken. (Vårdagjämningen kan 
i och för sig också infalla på olika da-
gar, men för att ha något fast att hål-
la sig till definieras vårdagjämning-
en i det här sammanhanget som den 
21 mars.)

låsER mAn påsken vid en bestämd vecka 

betyder det att man lösgör sig från 
påskens historiska bakgrund och de 
traditioner som har bevarats genom 
årtusenden. Vi firar alltså ännu idag 
påsk när påskmånen lyser, som man 
en gång firade påsk i Egypten eller i 
Jerusalem. Kanske vi ändå inte är så 
rationella som vi skulle vilja vara. Det 
var möjligt att införa sommartid, men 
det har ändå visat sig att det inte är så 
enkelt att ställa om levande varelsers 
egna ”inre klockor”.

Varifrån kommer skärtorsda-
gens namn?

sPRåkEt FöRÄnDRAs hela tiden, 
vissa ord börjar man så småningom 
uppleva som föråldrade. Ordet ”skär” är 
ett ord som enbart finns kvar i de båda 
orden skärtorsdag och skärseld. ”Skär” 
i det här sammanhanget betyder ren el-
ler skuldfri. Det renande och förlåtan-
de i skärtorsdagen handlar naturligtvis 
om nattvardsfirandet. Till skärtorsda-
gens bibeltexter hör också berättelsen 
om hur Jesus tvättade lärjungarnas föt-
ter. I vissa kyrkor tvättas en del delta-
gares fötter som en del av skärtorsda-
gens gudstjänst. 

Ann-Sofi Storbacka är sjuk-
huspräst och svarar på lä-
sarfrågor om tro och liv.

Alla högtider, bland annat 
påsken, känns tråkiga då jag 
inte har någon stor familj el-
ler släkt att fira tillsammans 

med. Hur kunde också jag få känna 
att påsken blir en härlig högtid trots 
att jag är ganska ensam?

EnsAmhEt ÄR ett stort problem idag. Själv-
vald ensamhet är något annat än en 
ofrivillig ensamhet. Många människ-
or tycker bäst om vardag; helger, hög-
tider och semestrar kan kännas jobbi-
ga. När vi avviker från det vardagliga 
programmet märks ensamheten mera. 
Det du kan göra för att bryta din ensam-
het är att försöka hitta andra människ-
or. Du kan försöka höra med dina vän-
ner, kanske det bland dem finns sådana 
som också är ensamma på påsken. Kan-
ske ni kan gå på konsert eller på dans 
eller hitta på något annat program. Att 
gå på promenad tillsammans med nå-
gon är en god aktivitet, då får vi frisk 
luft och motion samtidigt som vi um-
gås och pratar med varandra.

Om DEt är svårt att hitta vänner som 
kan umgås under påsken kan det va-
ra bra att hitta på något projekt hem-
ma. Kanske möblera om, ha något re-
noveringsprojekt, titta på goda filmer 
eller läsa böcker. Egentligen är det in-
te så viktigt vad vi gör, utan att vi har 
någon aktivitet. Aktivitet är alltid bätt-

re än passivitet. Det innebär ju inte att 
vi konstant ska behöva vara sysselsatta 
med något, men har vi haft olika ak-
tiviteter under en dag är det skönt att 
få göra ingenting när kvällen kommer.

DEt vi kan komma ihåg är att alla dagar 
egentligen är vanliga dagar. Vad vi gör 
med den dagen är upp till oss själva.

Jag skulle gärna gå i kyrkan 
på påsken, men min fru 
tycker att det är helt och hål-
let onödigt. Ska jag acceptera 
det eller tvinga med henne?

Att tvingA någon är ju aldrig något bra 
alternativ. Om du tvingar med din fru 
till kyrkan, så finns ju risken att hon 
blir sur och tvär gentemot dig. Bytes-
handel brukar fungera bättre. Kanske 
hon kan komma till kyrkan med dig, 
så gör du något med henne som hon 
vill? Kanske hon vill att du kommer 
med på en konsert eller går på dans? 
Eller också kan ni kanske gå ut och äta 
efter gudstjänsten. 

Om hOn inte alls vill så tycker jag att 
du ska gå ensam till kyrkan. Du får då 
respektera hennes val och hon behö-
ver respektera ditt. Du har kanske be-
rättat för henne varför det är viktigt för 
dig att gå i kyrkan. Om du inte gjort det, 
så vore det bra. Vidare kan du berätta 
för henne att du skulle bli glad om hon 

”I vissa kyrkor 
tvättas en del 
deltagares föt-
ter som en del 
av skärtors-
dagens guds-
tjänst.”
Ann-Sofi  
Storbacka

VÅGA FRÅGA. Lagom till påsken sväller vår frågespalt 
rejält. Åtta frågor om påsken – och åtta svar, varsågod!

?

?

?

?

ILLuSTRATION: SANNA VIhANTO
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Besökare vid gudstjänster år 2015. Borgå stift.

JULAFTON

1. SÖNDAGEN I ADVENT
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PÅSKDAGEN
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SKÄRTORSDAG

JULDAGEN

SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN

PALMSÖNDAG

följde med. Hon kan då välja att kom-
ma med till kyrkan mer för din skull 
än för sin egen. I ett äktenskap, och i 
övriga relationer, handlar det om att ge 
och ta. För övrigt så är det inte skad-
ligt för någon att gå i kyrkan då och då.

Maria Sundgren-
Lillqvist är kogni-
tiv psykoterapeut 
och svarar på lä-
sarfrågor om familj 
och relationer.

Varför kallas Jesus för påska-
lamm? Hur långt tillbaka går 
traditionen med lamm  
i judendomen?

DEn JuDiskA påsken har firats ända se-
dan uttåget ur Egypten, cirka 1400 f.Kr., 
den 15 i månaden Nisan. Vid den första 
påsken, som firades i fiendelandet, var 
det viktigt att varje familj skulle slak-
ta ett årsgammalt lamm. Gud hade sagt 
att man på dörrposterna till varje ju-
diskt hem skulle stryka av lammets 
blod. Blodet skulle bli ett tecken på 
räddningen. Därefter skulle varje fa-
milj årligen fira denna dag till minne 
av befrielsen. Till måltiden hörde ett 
påskalamm. Sista kvällen Jesus var 
tillsammans med sina vänner firade 
de påsk med en gemensam måltid. 

viD PåskEn firar vi Jesus uppståndel-
se från de döda. Den betyder befri-
else för alla som tar emot hans för-
soningsgärning. Hans seger på kor-
set över döden och ondskans makter 
betyder seger också för oss.

I offerlagarna i 3 Moseboken ser vi 
att offret av ett lamm var ett synd-
offer (3 Mos 4:32-). Det medförde 
försoning med Gud.

När Jesus började sin offentliga 
verksamhet pekade pro-
feten Johannes Döparen 
ut Jesus för sina lär-
jungar med orden: ”Se 
Guds lamm som tar 
bort världens synder” 
(Joh 1:29). Profetiorna i 
Gamla testamentet röjde 
Jesu identitet.

Var var Jesus under de tre 
dagar han var död?

BiBEln ÄR i allmänhet mycket res-
triktiv när det gäller vad som sker efter 
döden. Vi har nyfikna frågor men hit-
tar bara vissa allmänna riktlinjer som 
svar. I den apostoliska trosbekännel-
sen som vi bekänner i gudstjänsten ut-
sägs att Jesus ”steg ned till dödsriket, 
uppstod på tredje dagen …”. I 1 Petr 
3:19 står det att Jesus gick och predi-
kade för ”andarna i fängelset, för dem 
som den gången var olydiga …”. Det har 
tolkats så att Jesus var i dödsriket, men 
också så att ordet syftade på helvetet.

JEsus BERÄttAR om den rike mannen och 
Lasarus (Luk 16:19-). Efter döden togs 
Lasarus till ”Abrahams sköte” (1917), 
”platsen vid Abrahams sida” (SFB) med-
an den rike mannen kom till ”dödsri-
ket” (1917), ”helvetet” (SFB), där han 
plågades. Traditionellt har man förstått 
dödsriket så att det består av två de-
lar i väntan på den yttersta domen. De 
obotfärdiga väntar på domen i plågor-
na, medan de frälsta får uppleva lyck-
an tillsammans med Abraham – up-
penbarligen = paradiset, den plats som 
Jesus utlovar den ena rövaren på kor-
set, Luk 23:43.

Stig-Olof Fernström är pen-
sionerad präst och svarar på 
läsarfrågor om Bibeln och 
teologi.

Skärtorsdagen 
på tredje plats  
i statistiken
PÅSK. Skärtorsdagen kommer på 
tredje plats över de dagar då finlän-
darna helst går i kyrkan. Finlands-
svenskarna, däremot, går hellre i 
kyrkan på påskdagen. Biskop eme-
ritus Gustav Björkstrand förklarar 
fenomenet.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON

Vad beror det på att finländarna över-
lag gärna går i kyrkan på skärtorsda-
gen, medan finlandsvenskarna hell-
re gör det på påskdagen? Frågan gick 
till Gustav Björkstrand, biskop eme-
ritus i Borgå stift.

– Skärtorsdagen har firats som natt-
vardens instiftelsedag och var länge en 
helgdag eller åtminstone en dag då man 
hade en kortare arbetsdag, förklarar 
Björkstrand.

Han kommer väl ihåg hur överras-
kad han blev som ung skolpräst i Hel-
singfors på 1960-talet när han kalla-
des att assistera vid nattvardsgångar på 
skärtorsdagen.

 – Kyrkorna var överfyllda också på 
svenskt håll i huvudstaden. 

Glad fest eller allvar?
För många var skärtorsdagen den enda 
gång under året då man gick till natt-
varden.

– Skärtorsdagen var inte bara en 

åminnelsehögtid med tanke på instif-
telsen av nattvarden utan också en för-
beredelse för de tre heliga dagarna.

 Den traditionen har i stor utsträck-
ning brutits på svenskspråkigt håll, me-
nar Björkstrand.

– Kanske för att vi numera firar natt-
vard under de flesta söndagar under 
året – vilket kanske inte sker i lika stor 
utsträckning på finskt håll. 

Många svenska församlingar har i 
stället satsat på en glad och ljus påsk-
dagsgudstjänst, ofta som familjeguds-
tjänst, till vilken barnen hämtar påsk-
liljor, som sedan förs ut till gamla och 
sjuka på sjukhus, åldringshem och i 
hemmen. 

– Jag tolkar siffrorna för skärtorsda-
gens del så att man på finskspråkigt håll 
bättre lyckats bevara dagens gamla ka-
raktär av helgdag, nattvardens instif-
telsedag  och förbederedelsedag inför 
de tre heliga dagarna – alltså med en 
mera konservativ, av pietismen präg-
lad tradition än vi har på svensksprå-
kigt håll, där vi satsar mera på en ljus 
och glad påskdag med familjekaraktär, 
konstaterar Björkstrand.

Deltagarantalet sjunker
Rent allmänt  har kyrkan inte lyckats 
i sina strävanden att aktivera med-
lemmarna under de kyrkliga helg-
dagarna.

– Deltagarantalet har minskat på-
fallande kraftigt under senare år, sä-
ger Björkstrand.

Är det säkert belagt att Jesus 
funnits och att han dog på ett 
kors just vid påsken? 

FRågAn Om Jesus verkligen har funnits 
är mycket angelägen för oss kristna. 
Vi tror ju på en historisk, verklig per-
son. Jesus är inte en filosofisk tanke-
skapelse eller en figur hämtad ur my-
tologiernas värld. 

Vårt främsta bevis för Jesu existens 
är evangeliernas berättelser om Jesus. 
Evangelierna är nedtecknade tidigt efter 
händelserna de beskriver (ca 60-100 
e. Kr.). När de första texterna blev till-
gängliga och lästes i gudstjänsterna 
bör det rimligen ha funnits personer 
som kom ihåg och hade hört om det 
som texterna berättade om. Texter-
na hade inte spridits om de inte var 
trovärdiga. Många händelser i ex-
mpelvis antiken och medeltiden 
som vi tar för självklara att har 
ägt rum, har ett mycket längre 
avstånd mellan själva händel-
sen och nedtecknandet.

till EvAngEliERnAs styrka hör 
att de är fyra olika vittnesbörd 
med egen karaktär och in-
fallsvinkel. Det faktum att de 
inte till alla detaljer överens-
stämmer stärker deras tro-
värdighet som självständiga 
förmedlare av Jesu liv och 
mångsidiga verksamhet samt 
hans död på korset. Hade de 
varit fullständigt samstäm-
miga kunde man misstän-
ka att det funnits endast en 
berättelse från början. Utö-
ver evangelierna finns ett rätt 
stort antal utombibliska vitt-
nesbörd.  Jesus och de kristna 
omvittnas av romerska his-
toriker, samtliga verksamma 
kring år 100. Också Jesu av-
rättning omnämns. I ett brev 

redan på 70-talet nämner 
Mara bar Sarapion, en 

syrisk stoiker, Jesus 
i ett brev.

Är det så att de 
flesta av våra 
påsktraditioner 

har hedniskt ur-
sprung? Borde kristna i så fall hålla 
på med dessa traditioner?
mAn kAn inte säga att de kristna påsk-
traditionerna har hedniskt ursprung 
eftersom de framspringer ur Bibelns 
berättelser, händelser och fester. Dä-
remot är det så att många av de krist-
na festerna och traditionerna har sam-
manflätats med redan befintliga tra-
ditioner i kulturer dit kristendomen 
kommit. Till exempel jul- och påskfi-
randet här uppe i Norden får sin sär-
skilda prägel genom att firandet info-
gats i traditioner som fanns redan innan 
kristendomen fick en betydande ställ-
ning i samhället.

DEt Finns alltså inte ”rena” kristna hög-
tidstraditioner som är opåverkade av det 
omkringliggande samhället. Men också 
här visar kristendomen sin säregna styr-
ka genom sin förmåga att stiga in i olika 
kulturer och framstå som relevant för 
människor av sin tid. Det är befriande 
att läsa att Paulus talar mycket om fri-
het. Dagar, tider och månader ska inte 
få göra oss till slavar under olika tradi-
tioner. Vi är fria att skapa olika sätt att 
fira Jesu liv, frälsning och uppståndel-
se på, även om det naturligtvis finns en 
styrka i gamla och gemensamt överens-
komna sätt att göra det på.

Bo-Göran Åstrand är kyrko-
herde och svarar på läsarfrå-
gor om tro och kyrka.

?
?

?

?

stAtistikEn övERst visar under vilka högtider finländarna gick mest i kyrkan år 
2015. Den nedre statistiken visar samma sak, men för Borgå stifts och fin-
landssvenskarnas del. (Källa: Kyrkostyrelsen)
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”Som efter en stor klunk  Guinness”

nÄR JAg var yngre och firade påsk hem-
ma, hände det att min mormor berät-
tade hur det gick till när hon kokade 
memma på Kyrkbacken i Karleby på 
30- och 40-talet. Jag kommer bara ihåg 
fraktioner av hennes berättelse, men 
det jag minns är att hon berättade hur 
hon stod vid kastrullerna och rörde så 
att armarna värkte. Det var inte klokt 
vad hon rörde i dessa memmagrytor.

Klockan åtta en solig vardagsmorgon 
i fastan kör jag upp för rampen till mat-
affären. Det är tre ingredienser jag inte 
får glömma: rågmjöl, malt och pome-
ransskal. I dag ska jag göra som mormor 
gjorde. Jag ska koka memma.

I Folklivsstudier 1 från 1945 skriver 
Ragna Ahlbäck att påskmemman tra-
ditionellt tillreddes på onsdagen i stil-
la veckan, för att vara färdig i god tid 
till långfredagen. Memma var lämplig 
långfredagsmat, eftersom den kunde 
göras i förväg och ätas kall så att ing-
en ugn skulle behöva värmas på Kris-
ti lidandes dag. 

min mAn köper hem memma så fort bu-
tikerna tar in den i sortimentet, ofta 
redan i januari. Med tanke på de stora 
mängder grädde som ätits tillsammans 
med memma i vårt hushåll är det tvi-
velaktigt om memman kan klassas som 
fastemat. Men utseendet, det har denna 
delikatess i vilket fall som helst emot 
sig. Att äta memma känns inte särskilt 
dekadent, om vi säger så.

Jag tar fram den största kastrull jag 
äger och mäter upp en och en halv liter 
vatten. Jag blandar i 250 gram memma-
malt och 450 gram rågmjöl. Den ljus-
bruna gröten (som till färgen påmin-
ner om pepparkaksdeg) ska nu stå i en 
50-gradig ugn och memma till sig.

På 1700-tAlEt beskrev Daniel Juslenius, 
professor vid Åbo Akademi och ivrig 
fennofil, memman som en slags svart 
gröt som tillreddes i ugn och åts på pås-
ken till minne av det osyrade brödet. 
Men några andra källor som bekräftar 
att memman faktiskt börjat ätas till min-
ne av uttåget ur Egypten hittar jag inte. 

Däremot skriver Ragna Ahlbäck att 
finländarna ibland använde potatis i 
sin memma i stället för malt, och på 
det sättet fick potatismemma. Förut-
om påskmamma förekommer på finskt 
håll också flera slags olika memmarät-
ter, menar Ahlbäck, såsom blodmem-
ma, bärmemma och flera sorters råg-

MEMMA. Glöm det trendiga surdegs-
brödet, memma är riktig gammaldags 
slowfood. Kyrkpressens redaktör har 
kokat egen memma och delar med sig 
av med- och motgångar.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

Att tillREDA  
memma visar 
sig vara en lång 
och lite besvärlig 
process.

”Nu inleds en 
arbetsdryg och 
nästan medita-
tiv process som 
går ut på att 
försöka röra upp 
mjölklimpar till 
ytan och plocka 
bort dem.”

”Den har en eftersmak som 
efter en stor klunk Guinness, 
mörkt öl. Kanske min förkär-
lek för memma hänger ihop 
med Irland?”
Hon som lärde sig äta 
memma som vuxen

”Memman är krämig, men 
samtidigt fast. Den känns 
mindre söt och hälsosam-
mare än butiksmemma.  
Färgen är också lite ljusare.”
Den trogna  
memmaätaren

”Mångsidig, överraskande 
konsistens (den har lite 
klimpar).”
Den självkritiska memmakokaren

/52/53 /54

Kyrkpressens redaktion betygsätter den hemgjorda memman
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”Som efter en stor klunk  Guinness”

mjölsmemma, som inte gräddas i ugn.

nÄstAn två timmar efter att jag lyft kast-
rullen in i ugnen tar jag ut den. Nu ska 
nästa sats vatten och mjöl adderas. I det 
här skedet tackar jag mig själv för att 
jag använt den största kastrullen –  jag 
märker att det blir mycket memma. Jag 
rör intensivt i sörjan, det svämmar över 
och rinner ner längs med kastrullens 
kanter. Utan att jag ens hinner märka 
vad som händer har det bildats mass-
vis med klimpar i gröten. Nu inleds en 
arbetsdryg och nästan meditativ pro-
cess som går ut på att försöka röra upp 
mjölklimpar till ytan och plocka bort 
dem. De stora är lätta att få tag i, de små 
glider retfullt undan. Till slut skjutsar 
jag in memman i ugnen igen, nu ska 
memman vila för andra gången.

I de gamla memmarecept jag läser 
framgår det att memman blir godare 
ju fler gånger den får genomgå denna 
process, det vill säga växa till omfånget 
och sedan vila varmt. De flesta moder-
na receptmakare har däremot nöjt sig 
med två repriser och när memman vilat 
klart för andra gången börjar själva ko-
kandet, den process som min mormor 
redogjorde för så inlevelsefullt.

Jag blir lite besviken när jag lä-
ser att memman ska koka i bara 10 
minuter. Hur ont i armarna hinner 
man egentligen få på den korta tiden? 
Men faktum att en överfull gryta med 
memma som absolut inte får brän-
na fast i bottnen erbjuder mer mot-
stånd än man kan tro, till och med för 
en 32-åring som samvetsgrant går på 
gym två gånger i veckan. I takt med 
att min högra arm blir öm, mörknar 
gröten i kastrullen.

RAgnA AhlBÄCk oroade sig på fyrtiota-
let för hur det skulle gå för memman 
då det ”på senare tid blivit förbjudet att 
använda björknäver till memmrivor”. 

Skulle memman, ”som ju faktiskt blir 
avsevärt bättre då den gräddas i näver-
rivor än då den gräddas i pappaskar”,  
ens överleva detta förbud? Lyckligtvis 
är Ragna inte med och ser mig hälla 
upp min färdigkokta memma i vanli-
ga ugnsformar av keramik. Ugnen stäl-
ler jag på 170 grader och äggklockan på 
två och en halv timme.

Klockan är fyra när jag tar ut formar-
na ut ugnen. Innan det har min åtta-
åriga dotter hunnit komma hem. Hon 
meddelar att det luktar äckligt hemma.  

Jag ställer ut memman på balkong-

en. Där, i några plusgrader, får den stå 
i några dagar innan det är dags för den  
stora provsmakningen på redaktionen 
(se nedan). 

huR BlEv resultatet? Jag är glad att mem-
man faktiskt både ser ut och smakar 
som memma. Men några stående ova-
tioner får den tyvärr inte. En vecka se-
nare står det fortsättningsvis två oätna 
formar med memma på vår balkong.

Förlåt mormor, men jag är ganska sä-
ker på att nästa memma jag äter kom-
mer ur en kartongask.

skEDE 1
• 1,5 liter vatten
• 250 g memmamaltmjöl
• 400-500 g rågmjöl 

skEDE 2
• 2 liter vatten
• 250 g memmamaltmjöl
• 400-500 g rågmjöl 

skEDE 3
• 1-2 dl sirap
• 2 msk malet pomeransskal
• 1 tsk salt

Ovanpå
• sockervatten (1 dl vatten/0,5 dl 
socker) 

skEDE 1
• Hetta upp vattnet i en kastrull så det 
sjuder men inte kokar. Använd en till-
räckligt stor kastrull.
• Blanda i malten och mjölet i vattnet.
• Strö lite rågmjöl på ytan.
• Täck kastrullen med ett lock. Låt 
stå i 1,5–2 timmar på en varm plats, 

till exempel i ugnen på 50 grader. 

skEDE 2
• Hetta upp vattnet och tillsätt det i 
kastrullen. Blanda i maltet och mjö-
let. Låt igen stå på en varm plats i ett 
par timmar. 

skEDE 3
• Nu ska memman kännas som en 
lös gröt. Tillsätt mer mjöl vid behov. 
Smaka. Koka blandningen i tio minu-
ter, var noggrann med att hela tiden 
röra om så att memman inte bränns i 
bottnen. Låt blandningen svalna och 
häll upp memman i t.ex. folieformar 
eller ugnskärl. Bred ut lite socker-
vatten på ytan, för att undvika att en 
hinna bildas.
• Låt memman tillredas i nedre de-
len av ugnen på 170 grader i cirka 2,5 
h. Memman smakar bäst efter någ-
ra dagar. Servera kall med grädde el-
ler med mjölk och socker. 
 
Receptet hittar du också på finska 
Marthornas webbsidor.

mEmmAn skA stå i ugnen i flera repri-
ser, sammanlagt i upp till sju timmar.

i BöRJAn av tillagningen påminner memmagröten om pepparkakssmet till 
färgen.

MEMMA

PilAtus FRågA har fått en ny aktualitet i en tid 
då sanningen har blivit allt mer hotad och re-
lativiserad. Genom att sprida ut halvsanningar 
och direkta lögner som fakta försöker politi-
ker och stater påverka folkopinionen och dri-
va igenom sina egna intressen. Inom affärsli-
vet har biltillverkarnas fiffel med utsläppsvär-

den på ett motsvarande sätt aktualiserat frågan om hur fak-
ta medvetet kan förvrängas.

 
JEsus FöRklARADE för Pilatus att han kommit för att vitt-
na om sanningen. Eftersom vi i dag inte har några uppgif-
ter om vare sig tonläget eller kroppsspråket hos Pilatus är 
det omöjligt för oss att veta vad han lade in i sin korta reto-
riska fråga: ”Vad är sanning?”. Var han cynisk, ironisk el-
ler ärligt nyfiken?

 Uppenbart är att Jesus talar om en sanning som inte kan 
bevisas vare sig logiskt eller empiriskt. Kärlek kan inte be-
visas, bara visas och omvittnas genom konkreta kärleks-
fulla handlingar. Guds rike visar sig överallt där förnedra-
de människor upprättas, där sjuka får hjälp, där hungran-
de och törstande får mat och dryck, där fångar besöks och 
fattiga får höra ett hoppets och glädjens budskap. Guds kär-
lek blir synlig där människor ångrar de fel de gjort, vänder 
om och vill ställa allt till rätta igen.

 
i kOnFiRmAnDunDERvisningEn brukar jag förklara att även om vi 
inte kan veta något säkert om vad som skedde på uppståndel-
sens morgon, vet vi att lärjungarna var beredda att sätta sitt 
liv på spel för att sprida budskapet. Vem skulle väl vara be-
redd att sätta sitt liv på spel för någonting man vet är en lögn?

 
mEn i En tid då många vilseledda och förtvivlade människ-
or är beredda att spränga både sig själva och oskyldiga för-
bipasserande i luften för det de tror på inser vi att bered-
skapen till martyrskap inte i sig är ett tecken på att perso-
nen ifråga är ute i godhetens tjänst. Av frukterna känner 
man trädet, sade Jesus, och vi behöver följaktligen gran-
ska trons frukter mer noggrant än bara svartvitt bedöma 
glöden i engagemanget.

 
JEsus vAR Guds kärlek förkroppsligad i en människa. Genom 
sitt sätt att leva, dö och uppstå vittnade han om en kärlek 
som övervinner hat, förtvivlan, lidande och död. Den kär-
leken får vi lita på vad framtiden än för med sig. Samti-
digt vill påskens budskap också inspirera oss att i vår var-
dag på olika sätt följa Jesus på vägen genom död till liv. Det 
gör vi när vi vågar bortse från vårt eget behov av trygghet 
och kontroll, och i stället lever oss in i våra medmänniskors 
livssituation och försöker möta dem på samma kärleksful-
la sätt som Jesus gjorde.

 Graven är tom. Därför kan livet fortsätta, såväl här på jor-
den som bortom döden gräns.

 
mED önskAn om en glad och hoppfull påsk!

 Björn Vikström, biskop i Borgå

Vad är 
sanning?

BISKOPENS PÅSKHÄLSNING

” Jag känner en vän 
smak av råg. Kanske är 
det så att smakerna in-
te helt smält samman till 
en mustig memma än-
nu.”
Den passionerade memma-
älskaren

”Helt ätbart, inte så fruk-
tansvärt som jag kom 
ihåg. Det har gått fem-
ton år sedan jag senast 
åt memma, och det lär 
gå femton år igen. Minst. 
Ingen memma kan få hö-
gre vitsord än en etta.”
Memmahataren

”Den smakade riktigt 
bra. Jag kommer inte 
att börja köpa och äta 
memma varje påsk, 
men om någon bjuder 
kan jag ta lite.”
Memmanybörjaren
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Bara släpp taget och låt ägg et rulla mot seger

ÄggRullning ÄR en påsktradition som snabbt blir populär både hemma och på jobbet. Kyrkpressen fick besök av en 
äggrullningskonsult (Johan Torvalds, i blåvitrutig skjorta) för att lära sig de rätta tagen.

Äggen glänser så ljusa och förväntans-
fulla, poängen (påskgodis) är samlade 
i små glas och väntar på att blir räkna-
de och uppätna.

Och det viktigaste är byggt: tävlings-
banan. Vi ska göra något som de flesta i 
sällskapet bara hört talas om: rulla ägg.

Kyrkpressen har bjudit in äggrull-
ningskonsult Johan Torvalds som ska 
inviga redaktionen i äggrullningens 
djupaste hemligheter. Han poängterar 
vikten av att välja ett ägg med rätt form.

– Ägget rullar mot den spetsigare än-
dan. Ju spetsigare ägg, desto mer sväng-
er det, säger han och testrullar.

Det är då vi märker att banan, trots 
allt, är lite för brant. Vi avlägsnar en 
inbunden Kyrkpressen-årgång för att 
uppnå den perfekta lutningen.

Äggrullning är en anrik tradition som 
förenar familjemedlemmar över ge-
nerationsgränser, men leken kan ock-
så mycket väl ordnas till exempel med 
ett kompisgäng eller på en arbetsplats 
– som här. Liksom många spel och le-
kar kräver äggrullning såväl strategi, 
talang som tur.

Johan Torvalds har hunnit samla på 
sig många segrar under åren, och han 
har också, på grund av svåra tävlings-
omständigheter, tvingats utveckla stra-
tegier.

– Mina systrar har haft familjer 
med småbarn och därför har de bil-
dat klickar. Jag har varit mer ansatt, 
säger han och berättar att han ofta valt 
att tävla med ett så spetsigt ägg som 
möjligt, för att kunna styra bort sig från 
de mest utsatta områdena av tävlings-
banan, ligga lågt och hoppas på att in-
te bli upptäckt.

Äggcellent!
Alla som är med och tävlar har må-
lat sitt eget ägg, så att de lätt ska kän-
na igen det. Dessutom får alla ett litet 
glas med påskgodis, fyra stycken. Med 
hjälp av godiset håller vi reda på po-
ängställningen.

– Ni börjar alltså med fyra kara-
meller, eller fyra liv. Varje gång någon 
krockar med er mister ni ett. Det är som 
att spela Mario, förklarar Torvalds.

Äggrullning inleds alltid med att den 
äldsta i sällskapet börjar. Det här är 
ett system som garanterar att de allra 
minsta i sällskapet ska få vara med så 
länge som möjligt – det här eftersom 
ditt ägg är mer sårbart ju längre det lig-
ger på spelplan.

ÄGGRULLNING. Tävlingen kräver taktik, 
tur och ett ägg som går att kontrol-
lera. – Jag var ett med mitt ägg, och det 
avgjorde allt, säger en deltagare i Kyrk-
pressens andlöst spännande äggbatalj.

TEXT: SOFIA TORVALDS  FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

Vi sätter igång: rullar våra ägg ett ef-
ter ett nedför banan.

– Ge inte fart, det är förbjudet. Bara 
släpp taget! säger Torvalds.

Efter ett varv åker den första tävlan-
den ut – hon har blivit träffad fyra gång-
er och mist alla sina karameller, eller 
liv. Hennes ägg plockas från banan.

Spänningen stiger långsamt, och med 
den den ofrånkomliga känslan av att ha 
blivit förorättad.

– Varför krockade du med mig igen? 
Du gjorde ju det förra gången också. 
Jag har faktiskt bara en karamell kvar!

Äggrullningskonsulten vaktar som 
en hök på att ingen av de tävlande i 

lets två erfarna äggrullare utbyter tröt-
ta blickar.

– Ja, vi såg ju att det skulle rulla fel 
genast när du ställde ner det på banan.

Ett med sitt ägg
När det bara finns några tävlande kvar 
förkortas tävlingsbanan något för att gö-
ra det lättare för dem att träffa varandra. 
Nu gäller det att välja vem man prickar.

– Vilket ska jag ta? frågar en.
– Konsultens, svarar en annan.
Ändå är det, efter en olidligt spän-

nande och jämn tvekamp mellan ägg-
rullningskonsulten och Kyrkpressens 
redaktör Christa Mickelsson, Johan 

”Spänningen 
stiger långsamt, 
och med den 
den ofrånkom-
liga känslan av 
att ha blivit för-
orättad.– Var-
för krockade du 
med mig igen?”

misstag ska stoppa de karameller de 
vunnit i sitt eget glas och inte i mun-
nen. I vår version av äggrullning går det 
nämligen inte att få flera liv, så alla ka-
rameller som man får av andra måste 
antingen förtäras eller sättas i fickan.

Vi spelar koncentrerat. Ibland av-
bryts spelandet av utrop och upp-
muntran.

– Äggcellent, det var en bra rullning!
– Det här varvet höll hög standard.
– Nämen! Nu är ju jag ute!
Trots att alla fått noggranna instruk-

tioner av en äggrullningskonsult gör 
flera misstaget att glömma bort att ägg-
get rullar mot sin spetsiga ända. Spe-

KOMMENTAR SOFIA TORVALDS

De bästa traditionerna adopterar man
Det härliga 
med traditio-
ner är att man 
kan välja dem, 
som man väl-
jer sina vän-
ner.

Äggrullningen kom in i vår 
familj via min farfars och 
styvfarmors goda vänner. I 

mitt album finns ett foto på 
hur jag som femåring rull-
lar ägg hemma hos den fa-
miljen i Åbo, i äggrullnings-
traditionens urhem.

Men sen gjorde släkten 
som man gör när något är 
roligt, vi lånade. Numera är 
äggrullningen en så etable-
rad tradition i vår familj att 

mina barn inte vet om att vi 
faktiskt inte alltid har rull-
lat ägg om påsken.

De bästa traditioner-
na bygger gemenskap över 
generationsgränserna. Det 
händer så sällan i ett barns 
liv att de vuxna, från morfar 
till det minsta barnet, spe-
lar eller leker något tillsam-

mans. Och det finns ing-
en ursäkt: alla måste vara 
med. Det finns heller ingen 
pardon, även trotsålders-
barn som bölar högljutt när 
de åker ut åker verkligen ut.

Regler är regler.
Och bakom leendena och 

skratten kan man skym-
ta ett litet allvar, en stelhet 

hos den som blir av med sin 
sista karamell och måste 
lyfta sitt ägg ur leken.

Vi vill gärna vinna, till och 
med i äggrullning.

Särskilt i äggrullning.
Med äggrullning, tänker 

jag, är det lite som med li-
vet. Du får ett ägg och det 
får du nöja dig med, även 

om det är svårt att styra. 
Ibland rullar det konstant åt 
sidan och får vara i fred och 
samla livskraft. Ibland är det 
i hetluften, slår ut andra och 
blir slaget. Det är svårt att 
säga vilkendera sorten som 
bär dig längre.

Men det var det ägg som 
blev dig givet. Gilla läget.
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Om att tappa bort Jesus
BOK

Frånvarande närvaro. Om 
en andlig kris mitt i livet

Författare: Lauren F. Win-
ner
Förlag: Libris 2017

Lauren F. Winner, författa-
re, präst i episkopalkyrkan, 
teolog och forskare, har 
skrivit en helt strålande bok 
om sorg, skuld, Gud, Jesus 
och vänskap.

Den engelska originalti-
teln är Still, som i att destil-
lera något, eller som i att 
vara stilla. Boken handlar 
om en andlig kris mitt i livet, 
det vill säga mitt i det and-
liga livet (när hon skrev bo-
ken var hon i 35-årsåldern): 
en kris du kan drabbas av 
då du inte längre är nykris-
ten och verkligen hade räk-
nat med att länsa vida-
re i lämplig vind tills du kom 
fram till slutpunkten.

Winners kris börjar i och 
med hennes mors död. Vid 
ungefär samma tid gifter 
hon sig, och inser genast att 
äktenskapet varit ett stort 
misstag – trots att hen-
nes man verkar vara en un-
derbar person – och medan 
äktenskapet långsamt ha-
vererar drivs hon allt läng-
re från Gud. Under tiden är 
hennes man välsignad med 
ett aktivt och innerligt and-
ligt liv, vilket snarare blir ett 
hinder än någon hjälp för 
henne själv.

Den här berättelsen troll-
binder mig av många oli-
ka orsaker. För det första är 
den en väldigt bra berättel-
se om skilsmässa, för det 
andra är den en strålande 
skildring av vad det är att 
tro. Språket är drabbande, 
exakt och hudlöst. ”//det 
är inte det att Gud är från-
varande utan mer att det 
andliga livet har bleknat, 
som tyg.”

Hon bor 
hos en vän, 
som är präst i 
den försam-
ling hon till-
hör, var-
je kväll går 
hon på krog 
och äter piz-

za och dricker ett glas vin. 
Hon får anfall av kraftig pa-
nik och oro. Hon känner sig 
överarbetad och vill inte gå 
i kyrkan, men går ändå. Hon 
ältar sådant som kristna 
vänner sagt till henne med 
anledning av skilsmässan: 
hon skär sig på orden.

Hon är hela tiden skarp 
och intressant, ibland så 
rolig att jag skrattar högt. 
Hon diskuterar bibelberät-
telsen om den tolvåriga Je-
sus som umgås med Gud 
i templet medan Josef och 
Maria letar efter honom i 
tre dagar. Hennes vän säger 
att det var ett bibelställe 
han hade svårt att förstå då 
han var barn: Hur kan för-
äldrar tappa bort ett barn? 
Hon svarar att hon känner 
starkt med Maria och Josef. 
”Jag tappar bort Jesus he-
la tiden.”

Det här är inte en berät-
telse om hur hon återvin-
ner tillförsikt. Den här be-
rättelsen viker av på stigar 
som leder åt olika håll. Men 
det finns scener som etsar 
sig fast så att jag aldrig kan 
glömma dem, till exem-
pel en om hur hon (motvil-
ligt) deltar i en gudstjänst i 
en främmande stad, känner 
sig obekväm med dem som 
sitter intill henne, och på 
slutet håller en främmande, 
konstig kvinna i handen.

Boken handlar om att le-
va i den kristna berättelsen. 
Den handlar också bara om 
att leva.

Det här är en bok om 
kristen tro som du kan ge 
till vem som helst som äls-
kar att läsa.

 ¶ SOFIA TORVALDS

lAuREn F. Winner är amerikansk författare och teolog med 
rötter i den judiska tron. FOTO: LIBRIS FöRLAG

Bara släpp taget och låt ägg et rulla mot seger

Torvalds som avgår med segern. Det 
är trots allt han som är äggsperten.

Hur känns det att ha vunnit än en gång?
– Riktigt okej. Men ni kunde ha sam-
arbetat mer för att krossa mig, säger 
Torvalds, som fick en stor chokladka-
nin i första pris.

Christa Mickelsson gjorde, som ny-
börjare, ett mycket stark insats.

– Jag kände verkligen att jag var ett 
med mitt ägg. Jag hade tur som valde ett 
som jag kunde kontrollera, säger hon.

Skribenten Sofia Torvalds och äggrullnings-
konsulten Johan Torvalds är syskon.

ÄGGRULLNING

• Du behöver: en tävlingsbana som byggs av till exempel en bordsskiva som får 
rätt lutning med hjälp av böcker, ett målat ägg för varje tävlande och en liten 
kopp eller ett glas med fyra karameller (ett för varje spelare) som används för 
att hålla reda på poängen.
• Den äldsta i sällskapet börjar. Låt ditt ägg rulla nedför banan och lämna det 
sedan kvar på tävlingsbanan. Fortsätt så ett helt varv. När det blir din tur igen 
tar du ditt ägg från banan och låter det rulla ner på nytt.
• Varje gång ditt ägg krockar med en medspelares äter du upp en av medspe-
larens karameller. Krockar du med fler måste alla vars ägg blivit vidrörda av ditt 
ge en karamell till dig. När en spelares karameller är slut faller hen ut ur leken 
och lyfter bort sitt ägg från spelplanen.
• Den sista som har en eller flera karameller kvar i sitt glas vinner. Det hör till 
god äggrullningstradition att utdela också silver- och bronsmedalj.

FÖRMÅNLIGSTE
Fönster
Dörrar

Inglasningar
Uterum

Se: www.exellent.fi

Oravais: 040-034 0093
Vasa: 040 767 0049

FÖRMÅNLIGASTE Kyrkans webbpolicy får kritik
DAnmARk. I Danmark på-
går en debatt om kyr-
kans webbpolicy, rappor-
terar Kristeligt dagblad. Den 
danska folkkyrkan kritise-
ras för att inte ge uttryck för 
kyrkans mångfald då folk-
kyrkan kommunicerar på 
sociala medier.

Den danska folkkyrkan 
har 25 000 följare på Fa-
cebook, men då använ-
darna vill diskutera kontro-

versiella frågor som koran-
uppläsning i Köpenhamns 
domkyrka eller religionsdi-
alog möts de av en institu-
tion som försvarar arrange-
mangen, skriver tidningen. 
Nu kritiseras kyrkan för att 
inte ge rum för andra åsik-
ter i frågor som är omstrid-
da också inom kyrkan.

Kyrkans svar är: vi vill in-
te uppmana till debatt utan 
till samtal.

Konkordiahemmet
håller Öppet Hus 

lördagen den 22.4 kl. 14-16.
Välkommen och bekanta dig

med vårt hem! Kaffebjudning. 
Apollogatan 5 B 37, 3.vån. Helsingfors 
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
TO 13.4 KL. 18: MÄSSA i domkyrkan, 
Smeds, Eisentraut-Söderström, Er-
iksson, Helenelund, Tollander, brutet 
nattvardsbord
FR 14.4 KL. 12: GUDSTJÄNST i 
domkyrkan, Wilén, Tollander, Guds-
tjänstkören, påskdrama med ung-
domar under ledning av Geisor 
KL. 20: VIA CRUCIS i toner och bilder 
i domkyrkan, Borgå Oratoriekör och 
brasskvintett, dir. Eric-Olof Söder-
ström, Simon Häger sång, Minna 
Wesslund orgel. Programblad 10 €
SÖ 16.4 KL. 12: HÖGMÄSSA i dom-
kyrkan, Wilén, Smeds, Helenelund, 
Söderström, Tollander, barnkören 
Diskanten, Domkyrkokören, Cornici-
nes Borgoensis, Clas Abrahamssons 
gudstjänstgrupp, Kristina Rosen-
ström, Michaela Lepistö. Färdtjänst.
MÅ 17.4 kl. 12: HÖGMÄSSA med 
konfirmation i domkyrkan, dags-
kriftskolan, R. Stråhlman, Lindgård, 
Fontell, Helenelund, dagskriftskolan
KL. 16: DUOKONSERT i domkyrkan, 
Henrietta Grünn violin, Kiril Kozlov-
sky piano
KL. 18: KONSERT i församlingshem-
met Älskade människa –Cafékon-
sert, Siri Widestam, Mats Fontell, 
Jan-Erik Andelin. Biljett 15 € för 
Gemensamt Ansvar
TO 20.4 KL. 19: ORGELNS 130-ÅRS-
KONSERT i Lilla kyrkan, Mikael 
Helenelund, Reidar Tollander, Jarkko 
Yli-Annala, Varia Voce
SÖ 23.4 kl. 12: HÖGMÄSSA i dom-
kyrkan med välsignelse av nyan-
ställda, Wilén, Lindberg, Lindgård, 
Ingmar Hokkanen, blockflöjtsen-
sembeln Trio Ad Libitum, lägerdel-
tagare, Liljeström, Ove Blomqvists 

gudstjänstgrupp, Ann-Christine Sa-
vén. Efteråt missionslunch kl. 13.15
KL. 19: VÄLGÖRENHETSKONSERT i 
domkyrkan, Viktor Klimenko, till för-
mån för barnfamiljer i Borgå
On 26.4 kl. 19: KONSERT MED VIG-
SELMUSIK och vigselinfo i Borgå 
domkyrka med församlingarnas 
kantorer. Kaplan Freddi Wilén svarar 
på frågor om vigseln och Eva Lund 
från pastorskansliet tar emot hin-
dersprövningar.

 ¶ LAPPTRÄSK
to 13.4 kl. 13: Andakt med nattvard i 
Servicehuset, SL, SS
to 13.4 kl. 14: Andakt med nattvard i 
Tallmogården, SL, SS
to 13.4 kl. 20: Skärtorsdagens 
kvällsmässa i kyrkan, LS, SS, PJ
to 13.4: Tjejgruppen deltar i skärtors-
dagens kvällsmässa
fr 14.4: Långfredagen, gudstjänst kl. 
12 i kyrkan, LS, PJ, Cantando
sö 16.4: Påskdagen, högmässa i 
kyrkan kl. 12, LS, PJ, Cantando och 
Liljendal kyrkokör
må 17.4: Annan dag påsk, Vandring 
till Tenan. Vi firar gudstjänst där kl. 11, 
LS, PJ. Vi samlas en halv timme före 
och lämnar fordon nära riksvägen 
och vandrar till Tenan. Ta gärna med 
sittunderlag. Vi bjuder på kyrkkaffe 
efter gudstjänsten
Krattningstalko: på gravgårdarna ti 
18-on 19 april. Samling vid kyrkan kl. 
9. Mat åt talkofolket i församlings-
hemmet. Välkommen med!
on 19.4 kl. 10: Öppet café i försam-
lingshemmet, GN
on 19.4 kl. 14.15: Barnklangen övar i 
församlingshemmet, PJ
on 19.4 kl. 18: Karabastu i försam-
lingshemmet, källaren, LS
to 20.4. kl. 18-21: Cantando och Lil-
jendal Kyrkokör övar i Liljendal kyrka
sö 23.4 kl. 11: Folkdansmässa i Lil-
jendal kyrka, SL, PJ, Cantando och 
Liljendal Kyrkokör medverkar. Obs! 
platsen och klockslaget

on 26.4 kl. 10: Öppet café i försam-
lingshemmet, GN
on 26.4 kl. 14.15: Barnklangen övar i 
församlingshemmet, PJ
Församlingsutfärd till Åbo 20.5, 
reseledare Linus och Sussi. Mera 
information i nästa Kyrkpressen

 ¶ LILJENDAL
to 13.4: Skärtorsdagens mässa i 
kyrkan kl. 18, LS, SS, PJ
fr 14.4: Långfredagen, gudstjänst 
kl. 10 i kyrkan, LS, PJ. Kyrkokören 
medverkar
sö 16.4: Påskdagen, högmässa i 
kyrkan kl. 10, LS, PJ, Kyrkokören och 
Cantando medverkar
må 17.4: Annan dag påsk, Vandring 
till Tenan. Vi firar gudstjänst där kl. 
11, LS, PJ. Vi samlas en halv timme 
före och lämnar fordon vid riksvä-
gen och vandrar till Tenan. Ta gärna 
med sittunderlag. Vi bjuder på 
kyrkkaffe efter gudstjänsten
ti 18.4 kl. 10: Vuxen-barn i Maria-
gården, BR-S
on 19.4 kl. 18: Karabastu i försam-
lingshemmets källare i Lappträsk, 
Lappträskvägen 24, LS
to 20.4. kl. 18–21: Kyrkokören och 
Cantando övar i Liljendal kyrka
sö 23.4 kl. 11: Folkdansmässa i kyr-
kan, SL, PJ, Kyrkokören och Can-
tando medverkar. Obs! klockslaget
ti 25.4 kl. 10: Vuxen-barn i Maria-
gården, BR-S
Församlingsutfärd till Åbo 20.5, 
reseledare Linus och Sussi. Mera 
information i nästa Kyrkpressen

 ¶ LOVISA
To 13.4 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva
To 13.4 kl. 10: Generalshagens skolas 
påskgudstjänst i kyrkan
To 13.4 kl. 18: Skärtorsdagens mässa 
i kyrkan, af Hällström, Tollander, En 
Damkör, Gunnar Enqvist, cello.
Fr 14.4 kl. 10: Långfredagens guds-
tjänst i kyrkan, af Hällström, Tol-
lander

INSIDAN
BETRAKTELSEN KARL AF HÄLLSTRÖM

Jesu väg är (s)vår
DEt Finns många människor – både i historien och idag 
– som har fått gå igenom samma som Jesus. Att bli för-
rådd av någon i sin inre krets. Att bli övergiven av si-
na vänner. Att genomgå en skenrättegång, som slutar 
med ett justitiemord. Att bli föraktad och förnedrad 
av sin omgivning. Att bli misshandlad och torterad. 
Att den som har avgörandet i ens rättssak låter politik 
och karriär väga tyngre än rättvisa. Att bli avrättad.

i DEn flyktingkris som vi har fått uppleva – och som 
inte är en kris för oss, utan för flyktingarna – ser vi 
ofta exempel på detta. De som flyr undan livsfara, tor-
tyr och justitiemord blir bemötta med förakt och för-
nedring också här hos oss. Om det är meningen att vi 
ska se Kristus i vår med-
människa, hur kommer 
det sig att vi inte gör det 
just när likheten är som 
störst? 

ÄR vi rädda att försöka 
efterlikna Kristus, för 
vi vet vad det ledde till 
i hans fall? Han enga-
gerade sig för samhäl-
lets utstötta men ådrog 
sig förakt från ”hygg-
ligt folk”. Han talade för 
kärlek och barmhärtig-
het men råkade i klorna på dem för vilka rättvisa 
skenbart var viktigare. Han talade för en fördjup-
ning av vårt gudsförhållande, men hade många ef-
terföljare bara så länge dessa fick materiella förde-
lar genom honom.

sOm kRistnA – som sådana som tillhör Kristus – har 
vi en dubbel väg att följa. Den ena är den som leder 
närmare honom, den fördjupning av vårt andliga liv 
som vi kan sträva efter genom bön, bibelläsning och 
gudstjänst. Men så länge vi är kvar i denna värld ska 
vi också följa den andra vägen, den som leder ut bland 
våra medmänniskor. Så som Jesus gjorde. Han vista-
des bland människorna, predikade, gjorde gott och 
undervisade sina lärjungar, men behövde emellanåt 
dra sig undan i ensamheten för att fylla på med kraft 
från kraftens källa, Gud. En liknande pendelrörelse 
är det fullödiga kristna livet. 

ÄnDå sER vi en stor skillnad mellan Jesus och oss: att 
han, till skillnad från oss, var syndfri. Därför kan det 
vi gör ha betydelse för enskilda personer eller grup-
per här och nu, medan det Jesus gjorde har en kos-
misk och tidlös betydelse. Jesus gärningar kan ge oss 
inspiration och kraft till våra egna. Vi kan aldrig nå 
lika långt som han, men vi ska inte låta detta hindra 
oss från att gå ens en bit på den rätta vägen. 

Vägen mot Kristus. 
Vägen med Kristus.  

Karl af Hällström är kyrkoherde i Lovisa svenska församling.

Påskriset 
som vi 
pyntar 
våra bord 
med har 
sitt ur-
sprung i 
en tradi-
tion som 
kallas 
rispiskning. Förr i tiden 
slog man varandra med 
björkris på långfredagen 
för att påminna om Je-
sus lidande.

Dekorerat ris har ock-
så förekommit i form 
av fastlagsris som man 
skulle slå varandra med 
för bot och bättring. Un-
der fastlagen fanns inga 
blad eller blommor, och 
därför började man pyn-
ta riset.

I KLARSPRÅK

Jesus, ge mig di-
na ögon så jag 
ser min nästa, di-
na öron så jag hör 
nödropen och ditt 
hjärta så jag gör 
det som bör göras.
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Karl af Hällström.

60: 1-3, 61, 74, 70.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

En lång men god dag
Hos oss har långfredagen ett namn som för tankarna till 
ett utdraget lidande. I andra länder och på andra språk 
talar man också om den goda fredagen (Good Friday) 
och den heliga fredagen (Vendredi saint). 

På långfredagen kulminerar berättelsen om Jesus lidan-
de. En oskyldig man utlämnas, hånas och avrättas. När 
man talar om den goda fredagen eller den heliga fredagen 
minns man också att långfredagen inte satte punkt utan 
snarare var en vändpunkt. Den här berättelsen slutar inte 
med döden – snart väntar påskmorgonens under.

”Med Kristi påsk har övergången skett från 
en eon till en annan. En port har öppnats för 
människan in till Guds eviga liv, till en ge-
menskap som för alltid är undantagen dö-
den. När Jesus uppstår kommer han inte från 
dödsriket; han kommer från livets värld, från 
den Gud som är livets källa. Dödsriket har 
han slutgiltigt lämnat bakom sig.”
Peter Halldorf

OM HELGEN

”Det är fullbordat.”

Läs mera i  
Joh. 19:16–30

”Vid Kristi grav.” 

Möte i Vestanlidgården 
i Jakobstad långfreda-
gen kl. 18.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN CITAT

KALENDERN 
13–27.4

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 53

ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 5:7–10 
eller Gal. 6:14

EVANGELIUM
Joh. 19:16–30

Långfredagen. Temat är 
”Guds lamm”.

HELGENS TEXTER

”Så länge vi är kvar 
i denna värld ska vi 
också följa den andra 
vägen, den som leder 
ut bland våra med-
människor.”
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BETRAKTELSEN KARL AF HÄLLSTRÖM

Sannerligen 
eller sannolikt 
uppstånden?
kRistus ÄR uppstånden – ja, han är sannerligen upp-
stånden!

Är det så? Uppståndelsen är ju så osannolik. Eftersom 
folk inte uppstår från de döda i dag är det också ytterst 
osannolikt att det skulle ha skett för tvåtusen år sedan.

mEn Att basera påståendet att det skulle vara omöjligt 
för Gud att uppväcka Jesus från de döda på en sanno-
likhetskalkyl, är att lämna det sunt vetenskapliga och 
ge sig in på de subjektiva åsikternas område. Vi kristna 
påstår ju inte att det skulle vara sannolikt att Kristi upp-
ståndelse ägde rum; vi påstår att den ägde rum. Vi sä-
ger ju ”Kristus är sannerligen uppstånden,” inte ”Kris-
tus är sannolikt uppstånden.”

JAg vill alltså påstå att Jesu uppståndelse är ett historiskt 
faktum. Kristendomen är en historisk religion, där Gud 
verkar i världen genom att ingripa i historiens gång – ex-
empelvis genom att sända Jesus till oss.

Vad har då Kristi upp-
ståndelse för betydel-
se för dig och mig? Att 
Kristus på korset beta-
lade vår skuld räckte inte 
ännu till Guds fullstän-
diga seger över ondskan. 
Det var först genom att 
besegra den sista fien-
den, döden, som Guds 
seger blev fullständig. Genom att uppstå visade Kris-
tus att uppståndelsen är möjlig; genom sin uppstån-
delse visade han vägen för oss genom döden till livet.

någOn kAnskE invänder att det onda fortfarande har ett 
starkt grepp om vår värld. Nå, visst för det onda i vår 
värld mycket oljud och försöker upprätthålla en bild av 
styrka och makt, men i verkligheten är det frågan om 
den Ondes sista desperata försök att få så många som 
möjligt på sin sida – med beklagligt stor framgång, kan 
det tilläggas. 

DEn OnDE vill gärna förleda oss att tro att det inte finns 
någon uppståndelse. Men Gud vill leda oss till den tro 
som frälser, den tro som leder till att också vi får följa i 
Kristi fotspår från döden till det eviga livet.

I evigheten får vi se Gud ansikte mot ansikte. I evig-
heten får vi uppleva den fullkomliga godheten och lyck-
an. I evigheten får vi återförenas med våra bortgångna 
kära. Detta är vårt hopp. Evighetshoppet. Uppståndel-
sehoppet. Det hopp som bygger på att vi har en vägvi-
sare, Kristus, som har gått före oss.

Kristus är uppstånden – ja, han är sannerligen upp-
stånden!

Karl af Hällström är kyrkoherde i Lovisa svenska församling.

KARL AF HÄLLSTRÖM
(f. 1967) är kyrkoher-
de i Lovisa svenska för-
samling och kontrakts-
prost. Han var helsing-
forsare i nästan 35 år, 
men blev östnylänning 
2002. Bland hans intres-
sen kan nämnas Bibeln, 
språk, musik och pas-
ta carbonara. Han vill ef-
terlikna Jesus, men lik-
nar oftare klavertram-
paren Petrus. 

VECKANS PERSON

Jesus, låt mig inte 
förledas av mina 
egna tankar, ut-
an i stället lita på 
dig. Ge mig tro på 
din uppståndel-
ses sanning.
Följ Kyrkpressens böne- 
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Karl af Hällström.

98: 1-3, 90, 850, 
852.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Glädjens morgon
Påskdagen är glädjens och överraskningens dag. På 
påskdagen firar vi den otroliga nyghet som kvinnorna 

bar med sig från sitt 
besk vid graven: Graven 
är tom, Kristus är upp-
stånden! I kyrkor världen 
runt upprepar vi dialo-
gen: – Kristus är upp-
stånden! – Ja, han är 
sannerligen uppstånden!

OM HELGEN

Skärtorsdag 13.4
Kl. 22.00 Mässa i Sankt Lars kapell, Äkäslompolo. 
Sixten Ekstrand, sångprogram.
Långfredag 14.4
Kl. 16.30 Andakt i Sankta Maria kapell, Levi. 
Sixten Ekstrand och David Hellman
Påsklördag 15.4
Kl. 19.30 Påskens psalmer och sånger i Raitismaja. 
Sixten Ekstrand, David och Olav Hellman.
Kl. 23.00 Tvåspråkig påskmässa i Sankt Lars kapell, 
Äkäslompolo Sixten Ekstrand och Anitta Kuusinen.

PÅSKENS GUDSTJÄNSTER
i Äkäslompolo och Levi

Arr. Församlingsförbundet och Kyrkans central för det svenska arbetet.

”Han lutade sig 
in och såg linne-
bindlarna ligga där 
men gick inte in.”

Läs mera i Joh. 20:1–10.

”Efteråt äggjakt 
vid församlings-
hemmet!”

Familjemässa i Närpes 
kyrka påskdagen kl.12.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

FÖRSTA LÄSNINGEN
Hos. 6:1–3 
eller Hes. 37:1–14

ANDRA LÄSNINGEN
1 Kor. 15:12–22

EVANGELIUM
Joh. 20:1–10

Påskdagen. Temat är 
”Kristus är uppstånden!”

HELGENS TEXTER

ILLuSTRATION: LINNEA EKSTRAND

”Uppståndelsehop-
pet. Det hopp som 
bygger på att vi har 
en vägvisare, Kris-
tus, som har gått fö-
re oss.”

Sö 16.4 kl. 10: Påskmässa i kyrkan, 
Blom, af Hällström, Tollander, Lo-
visakören
Må 17.4 kl. 10: Gudstjänst på An-
nandag påsk i Valkom kyrka (Obs, 
platsen!), Blom, Tollander
Ti 18.4 kl. 11-13: En Euros Café i för-
samlingshemmet
Ti 18.4 kl. 13: Pensionärsföreningen i 
församlingsgården
To 20.4 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva
Sö 23.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Blom, Tollander
Sö 23.4 kl. 14: Vinter- och som-
marskriftskolans lektion i försam-
lingsgården
Må 24.4 kl. 14.30: Bisagruppen i 
Vesperhemmet, Matt 22-23
Ti 25.4 kl. 11-13: En Euros Café i för-
samlingshemmet
On 26.4 kl. 18: Psalmafton i för-
samlingshemmet. Gudstjänstkören 
övar kl. 17
To 27.4 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva
To 27.4 kl. 18: Enligt Markos i kyrkan
På kommande:
Sö 7.5 kl. 16: Mässa med små och 
stora i kyrkan. Musikalen Luthers 
ungar av Karin Runow

 ¶ PERNÅ
To 13.4 Skärtorsdag: 
- kl. 13 Hemgårdens nattvards-
gång: i Hemgårdens matsal, Robert 
Lemberg, Marcus Kalliokoski, Riitta 
Buddas
- kl. 14 Lyckans nattvardsgång: i 
Lyckans matsal, Lemberg, Kallioko-
ski, Buddas
- kl. 18 Nattvardsgång: i Pernå kyr-
ka, Lemberg, Kalliokoski, Buddas
Fr 14.4:
- kl. 10 Långfredag – gudstjänst: 
i Pernå kyrka, Minna Silfvergrén, 
Marcus Kalliokoski
Sö 16.4:
- kl. 10 Påskdagen – Festmässa: i 
Pernå kyrka (på finska kl. 12), Ro-
bert Lemberg, Minna Silfvergrén, 
Marcus Kalliokoski

Må 17.4:
- kl. 13 Annandag påsk – Mässa: i 
Sarvsalö kapell, Minna Silfvergrén, 
Marcus Kalliokoski
Sö 23.4:
- kl. 10 Högmässa: i Pernå kyrka: 
Minna Silvergren, Marcus Kalliokoski
To 27.4:
- kl. 12 Sarfsalö pensionärskrets: i 
Byagården.

 ¶ SIBBO
Mer information på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sib-
bosvenskaforsamling.fi
To 13.4 kl. 14: Veckomässa på Ser-
vicehemmet Linda. Katja Korpi, Lars 
Wikström.
To 13.4 kl. 18: Skärtorsdagens mässa 
i Sibbo kyrka. Kyrkokören medverkar 
med sång och Daniel Schultz på 
cello. Helene Liljeström, Korpi, Mau-
riz Brunell, Lauri Palin.
Fr 14.4 kl. 12: Långfredagens guds-
tjänst på i Sibbo kyrka. Herrkör. 
Korpi, Palin, Brunell.
Fr 14.4 kl. 19: Kärlekens väg II, start 
vid Prästgården. Passionsberättelse 
i tre scener om skärtorsdagens och 
långfredagens händelser. Medver-
kar Christer Romberg, Alexandra 
Gustafsson, Johan Aspelin och Sven-
Gustav Åström som skådespelare, 
Matilda Nordberg som dansös. 
Orkester.
Sö 16.4 kl. 12: Påskdagens mässa i 
Sibbo kyrka. Hallelujakören med-
verkar. Ta gärna med påskliljor till 
kyrkan, med blommorna för vi ut 
påskens budskap till dem som inte 
kunnat delta i mässan. Liljeström, 
Camilla Ekholm, Korpi, Palin, Brunell. 
Må 17.4 kl. 18: Psalmsångsmässa i 
Sibbo kyrka. Korpi, Palin, Brunell.
Ti 18.4 kl. 16: Kyrkobröderna, Kyr-
koby församlingshem. Dag-Ulrik 
Almqvist berättar om de nya psal-
merna. 
On 19.4 kl. 12: Äldre i Söderkulla. 
Träff i Linda med andakt, diskussion 

och sång. Korpi.
On 19.4 kl. 18: Bibelstudier, Norra 
Paipis bykyrka. Judiskt i evangelier-
na, Stefan Djupsjöbacka. 
On 19.4 kl. 19: Konsert i Sibbo kyrka. 
Sibbo kammarorkester, Beetho-
ven, Prokofjev, Mendelssohn. Tami 
Pohjola, violin, Tapio von Boehm, 
dirigent.
To 20.4 kl. 18: Sång i Guds värld, 
allsångskväll med sånger ur psalm-
bokstillägget. Kyrkoby församlings-
hem. Kvinnor mitt i livet deltar. Lilje-
ström, Kjell Löönqvist, Palin, Brunell.
Sö 23.4 kl. 13: Mässa med konfirma-
tion i Sibbo kyrka. Korpi, Palin, Patrik 
Frisk.
Må 24.4 kl. 15: Diakonisyföreningen, 
hos Tua Lampenius, Högmovägen 
19 i Paipis.
Må 24.4 kl. 18: Projektkören Natural 
Praise, Kyrkoby församlingshem. 
Sibboförsamlingarnas gemensamma 
projektkör, kommer att medverka i 
den tvåspråkiga miljömässan i Sibbo 
kyrka 7.5. klockan 10. Kören är öp-
pen för alla. Noter delas ut under 
övningen. Lauri Palin.
On 26.4 kl. 12: Sjueuroslunch, Kyr-
koby församlingshem. Lunch för 
daglediga till en kostnad av sju euro. 
Inledningsandakt.
On 26.4 kl. 18: Bibelstudier, Norra 
Paipis bykyrka. Judiskt i evangelier-
na, Stefan Djupsjöbacka. 
To 27.4 kl. 14: Närståendevårdar-
lunch i Kyrkoby församlingshem. 
Förhandsanmälan till Milja Wester-
lund, tfn 050 566 3690.
To 27.4 kl. 14: Uppvaktning på natio-
nella veterandagen vid Kommunal-
huset (Lilla Villan).

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Skärtorsdag 13.4
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kl. 15: Mässa i Folkhälsans Senior-
hus. Lindström, Böckerman, Pas-
sionärerna.
kl. 18: Mässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Almqvist, 
Böckerman.
kl. 19: Mässa i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Henricson, Alisa 
Muraja, flöjt.
Långfredagen 14.4
kl. 12: Gudstjänst i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Johannes 
kantori.
kl. 16: Andakt vid Jesu dödsstund 
i S:t Jacobs kyrka. Repo-Rostedt, 
Enlund, Henricson.
Stilla lördag 15.4
kl. 23: Mässa i påsknatten i Johan-
neskyrkan. Busck-Nielsen, Lind-
ström, Almqvist, Enlund, Tomas 
Vokalensemble och församlingens 
ungdomar. Efter mässan pashafest i 
Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E, 
2 våningen.
Påskdagen 16.4
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Westerlund, Lindström, Johannes 
kantori. S:t Jacobskören. Kyrkkaffe.
Annandag påsk 17.4
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Westerlund, Böcker-
man, Enlund. Brunch.
Ti 18.4
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Irina Niskala.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 
0–2-åringar i Bokvillan, Tavastvägen 
125. Hollmérus.
kl. 17.30: Andakt i Drumsö senior-
hem. Repo-Rostedt.
kl. 18: Tomasmässa i Johanneskyr-
kan. Ulf Skogström.
On 19.4
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Ja-
cobs församlingssal. Salenius.
kl. 16–18.30: Family Fun i S:t Jacob. 
Lappalainen.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Westerlund, Enlund.
To 20.4
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob, 
Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 
1–5-åringar i Bokvillan, Tavastvägen 
125. Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johan-
neskyrkan. Böckerman.
kl. 19: Mässa med förbön i S:t Jacobs 
kyrka. Repo-Rostedt, Enlund.
Fr 21.4
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För 
barn över 1 år. Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Hög-
bergsgården, Högbergsgatan 10 E. 
Välkommen på middagsbön i Johan-
neskyrkan kl. 12.
Sö 23.4 1 söndagen efter påsk
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Westerlund, Enlund, Kyrkkaffe.
kl. 10.15: Pedaler, pipor och pizza i 
Johanneskyrkan. Är du nyfiken på 
orgeln som ett instrument, kom 
då med och pröva spela på den. 
Böckerman.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Westerlund, Böckerman, Henricson. 
Kronans barnkör. Kyrkkaffe.
Må 24.4
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För 
barn under 1 år. Hollmérus.
kl.14-18: Häng i Tian. Öppet hus i 

ungdomslokalen. Romberg.
kl. 17.45–20: Samtalsgruppen Bibel, 
tro och tvivel. Plats: Hörnan. Kork-
man, Tiiainen.
Ti 25.4
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Santeri Siimes.
kl. 13–14.30: Träffpunkt. Högbergs-
gatan 10 E. Henrik Stenbäck: En liten 
krönika inifrån riksdagen och hur 
besluten fattas där.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 
0–2-åringar i Bokvillan, Tavastvägen 
125. Hollmérus.
Obs! Ingen tisdagsmässa i Johan-
neskyrkan denna vecka.
On 26.4
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Ja-
cobs församlingssal. Salenius.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Westerlund, Enlund.
To 27.4
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob, 
Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 
1–5-åringar i Bokvillan, Tavastvägen 
125. Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johan-
neskyrkan. Böckerman.
Middagsbön: i Johanneskyrkan var-
dagar kl. 12.
Kom med på rekreationsdag för 
ande, kropp och själ: till Nilsas lä-
gergård i Sibbo 23.5, med start från 
Kiasma kl. 9.30 och retur till samma 
kl. 17.30. Dagen består av trevlig 
gemenskap; lunch, bibelstund och 
mässa i kapellet med Håkan Djup-
sjöbacka. Pris: à 20€. Anmälningar 
till Elina Tiiainen, tfn 050 380 1872 
eller elina.tiiainen@evl.fi senast 12.5.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
To 13.4: torsdagsträffen flyttad till 
20.4.
To 13.4 kl. 18: nattvardsgudstjänst, 
vi får uppleva fottvättning och dess-
utom fördjupar vi oss i vad nattvar-
den är. Mässan leds av kyrkoherde 
Stefan Forsén. Församlingens präs-
ter, kantorer och Matteus kyrkokör 
medverkar.
Fr 14.4 kl. 10: gudstjänst, Johan Hall-
var, Anders Forsman.
Sö 16.4 kl. 10: festmässa, Stefan 
Forsén, Johan Hallvar, Helena Rönn-
berg, Matteus kyrkokör, Anders 
Forsman, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe i 
Olavussalen.
Må 17.4 kl. 18: kvällsmässa. Tema: 
Gråt inte. Talare: Charlotte Steffans-
son och Johan Myrskog. Kvällen 
leds av Gun Ericson-Blomfelt och 
Christina Långström. Efteråt kvällste 
i Matteussalen.
Ti 18.4 kl. 12-13: Tisdagssoppa. Bor-
det är dukat, kom på lunch. Matteus 
församling serverar tisdagssoppa, 
pris 2€, en gång i månaden. Vi börjar 
med andakt. Nästa gång 2.5. Väl-
kommen! Arr. Matteus församling, 
Vartiokylän seurakunta och Vartio-
kylän Martat
Ti 18.4 kl. 18.30-20.30: kyrkokören 
övar i Matteussalen, Mimi Sundroos.
On 19.4 kl. 8.30-9: morgonmässa.
On 19.4 kl. 15.30-17: VårTon (1 vån), 
Mimi Sundroos.
On 19.4 kl. 18: MU-mässa. En kort 
mässa med bönevandring. Ungdo-
mar medverkar. Kyrkfika efteråt.

On 19.4 kl. 19: Thinkshow - Idrott 
& jämställdhet. Thinkshow med 
ungdomar. Mer info tonja.paavola@
evl.fi. 
To 20.4 kl. 11-12.30: Folkhälsans 
samtalsgrupp (2 vån).
To 20.4 kl. 13-14.30: torsdagsträffen, 
Johan Hallvar. Kaffeservering 3 euro. 
Välkommen.
Fr 21.4 kl. 12-14: samtalslunch för 
seniorer. Måste man älska sin fien-
de? Marjaana Toiviainen kommer att 
tala på temat ”Måste man älska sin 
fiende?” Toiviainen är känd för sitt 
engagemang i flyktingfrågor och för 
sitt arbete för ett jämställt samhälle. 
I Matteus talar hon om hur vi ska 
förhålla oss till det onda omkring oss 
som vi har svårt att förstå. Samtals-
lunchen är för dig som är 65 + och 
intresserad av att höra fina föredrag 
under en god lunch. Lunchpriset är 5 
euro. Anmälningar senast ti 18.4 kl.14 
antingen till matteus.fors@evl.fi eller 
050-3803933. Välkommen!
Fr 21.4 kl. 19-21: samling för män. 
Reformationens frukter: Johan 
Hallvar. Diskussionskväll. Ingång via 
kansliet (2 vån). Välkommen.
Lö 22.4 kl. 10-11.45: Matteus.SALT. 
Nådegåvorna – att känna Andens 
tilltal, Stefan Forsén. Matteus.SALT 
är ett forum för dig som längtar efter 
mera och djupare insikt i den kristna 
tron. Vi vill erbjuda ett lättillgängligt 
och fritt tillfälle med utrymme för 
frågor och diskussion. Matteus.SALT 
är inte bara prat, utan även mat. 
Varje tillfälle börjar med en utsökt 
brunch. Brunch 5 €. Välkommen.
Sö 23.4 kl. 10: högmässa, Johan 
Hallvar, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe i 
Olavussalen. 
Må 24.4 kl. 18: MatTroPrat. Mat & 
diskussion om livet och tron. An-
mälan via FB event. Mer info tonja.
paavola@evl.fi. 
Ti 25.4 kl. 10 knattekyrka: Vi sjunger 
enkla rörelsesånger och får röra på 
oss. Leksakskollekt. Kaffe, saft och 
pirog. 
Ti 25.4 kl. 18.30-20.30: kyrkokören 
övar i Matteussalen, Mimi Sundroos.
On 26.4 kl. 15.30-17: VårTon (1 vån), 
Mimi Sundroos.
On 26.4 kl. 18: MU-mässa. En kort 
mässa med bönevandring. Ungdo-
mar medverkar. Kyrkfika efteråt.
To 27.4: ingen torsdagsträff.
BOTBYGÅRDS KAPELL Botbygårds-
vägen 5
Fr 14.4 kl. 15: musik i vid Jesus döds-
stund, Tvåspråkig musikandakt vid 
Jesu dödsstund. Hanna Tissari, flöjt & 
Mikael Rechardt, gitarr, Piia Kontio, 
Helena Rönnberg. Fritt inträde

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
To 13.04
kl. 10.00-11.30 Öppet hus: på Café 
Torpet. Möjlighet till enskilt samtal 
och bön med diako- nissorna.
kl. 18 Nattvardsgudstjänst: Munks-
näs kyrka, Tegelst. 6. Björk, Ahlberg
kl. 19 Nattvardsgudstjänst: Åg-
gelby gamla kyrka, Brofogdev. 12. 
Thylin, Hilli
Fre 14.04
kl. 10 Långfredagens gudstjänst: 
Munksnäs kyrka, Tegelst. 6. Björk, 
Ahlberg
kl. 12 Långfredagens gudstjänst: 

Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12. 
Thylin, Hilli
kl. 15 Passionsmusik: Kottby kyrka, 
Metsolavägen 14. Thylin, Liisa Ahl-
berg, orgel. Peter Hilli, sång.
Lö 15.04
kl. 23.30 Påskvigilia med mässa: 
Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12. 
Björk, Hilli.
Sö 16.04
kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka, 
Tegelst. 6. Koivisto, Ahlberg
kl. 12 Högmässa: Malms kyrka, 
Komunalv. 1. Thylin, Hilli
kl. 16.30 Påsk-Puls: med knytkalas. 
Kom och fira att Jesus uppstått med 
glad lovsång, bra undervisning och 
festligt knytkalas. Ta med en vän 
och något gott till bordet. Film, lek-
saker och pyssel för barnen. Södra 
Haga kyrka, Vesperv. 12.
Må 17.04
kl. 12 Gudstjänst: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Thylin, Ma-
thias Sandell kl. 18 Gudstjänst: 
Munksnäs kyrka, Tegelst. 6. Thylin, 
Mathias Sandell
Ti 18.04
kl. 10 Babyliv: i Hagasalen, Vesperv. 
12. För dig som har barn under 1 år. 
Vi diskuterar sånt som känns viktigt 
just nu, umgås, sjunger och äter 
något smått.
kl. 19 Förbön och Tack: i Munks-
höjdens kyrka, Raumov. 3. Daniel 
Björk, Lassus och Ahlberg. För-
bönsämnen tas emot till tfn (09) 
23407171 tisdagar mellan kl. 10-12 
och per e-post pray.petrus@evl.fi
Ons 19.04
kl. 11-14 Familjecafé: med lunch, lek 
och samtal på Café Torpet.
kl. 13 Bibeleftermiddag: med Stig-
Olof Fernström, Vesperv. 12.
kl. 14.30 Barnkör: i Hagasalen, Ves-
perv. 12. Alla barn från 6 år uppåt 
varmt välkomna!
kl. 18 Café m.m.: i Hagasalen. En 
plats där vuxna får växa tillsam-
mans genom intressanta diskussio-
ner, gemenskap och bön. Kom med 
och testa du också!
kl. 19 Encounter: i Hagasalen, Ves-
perv. 12. En kväll där vi lovsjunger, 
ber och lyssnar till Gud.
Fre 21.04
kl. 10 Hålligång med lek & sång: 
i Hagasalen, Vesperv. 2. För barn 
0-5 år med förälder. Kaffeservering 
efteråt.
kl. 18 Ungdomssamling: i Hagasa-
len, Vesperv. 12.
Lö 22.04
kl. 09.30 Familjefrukost: i Hagasa-
len, Vesperv. 12. En skön lördags-
morgon tillsammans med andra 
barnfamiljer. God frukost, gott 
kaffe, goda samtal och massor av 
leksaker!
Sö 23.04
kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka, 
Tegelst. 6. Thylin, K.Varho
kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Thylin, K.Varho
Outreach: Vi är ett stort och härligt 
gäng som vill göra livet för vanliga 
Helsingforsare lite bättre. Känner 
du någon i nöd som ett team av 
frivilliga kunde hjälpa med en en-
gångsinsats på några timmar? Eller 
behöver DU och din familj hjälp med 
något praktiskt? Vi kommer gärna 
och städar, målar eller nåt annat 
som känns för svårt eller för tungt 
för dig just nu. Hör frimodigt av 
dig till projektkoordinator rebecka.
bjork@evl.fi om du har tips eller 
idéer. Välkommen med att hjälpa!
Må 24.04
kl. 10.00 Hålligång med lek & sång: 
i Malm, Malmin srk-talo, Pehrs-
stråket 16. För barn 0-5 år med 
förälder. Kaffeservering efteråt.
kl. 19 Samtalsgrupp för män: med 
Stig-Olof Fernström, Vesperv. 12.
Ti 25.04
kl. 10 Babyliv: i Hagasalen, Vesperv. 
12. För dig som har barn under 1 år. 
Vi diskuterar sånt som känns viktigt 
just nu, umgås, sjunger och äter 
något smått.
kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksv. 15. Andakt, kaffe, 
program och samtal. Bodil Sandell
Ons 26.04
kl. 11-14 Familjecafé: med lunch, lek 
och samtal på Café Torpet.
kl. 12.30 Vuxenkör: i Hagasalen 
med Peter Hilli. För dem som har 
ledigt på dagarna. kl. 14.30 Barnkör: 
i Hagasalen, Vesperv. 12. Alla barn 
från 6 år uppåt varmt välkomna!
To 27.04
kl. 10.00-11.30 Öppet hus: på Café 

Torpet. Möjlighet till enskilt samtal 
och bön med diakonissorna.
Övrigt:
Barnläger: Välkommen med på 
dagsläger för barn 6–11 år! 5-9 juni 
kl 9.30 - 16 på Vespervägen 12A. Vi 
leker, sjunger, pysslar, busar, lär oss 
mer om Gud och får förstås mas-
sor av nya kompisar. Programmet 
startar kl 9.30 och slutar kl 16 varje 
dag. Vid behov kan barnen lämnas 
redan 8.45 och hämtas kl 17. Avgift 
50€, följande syskon 35€. Anmälan 
på hemsidan.

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
FR 14.4 kl. 21:30: Via Crucis. Pas-
sionsdramat Via Crucis inleds på 
långfredagen den 14.4. kl. 21.30 i 
Kajsaniemiparken. Vandringsrut-
ten går sedan via Finlands Bank till 
Domkyrkan där vandringen slutar 
med korsfästelsen. Skådespelare 
Maria Ylipää gör rollen som Jesus. 
Mera info på www.viacrucis.fi.
TI 18.4 kl.18: Tomasmässa i Johan-
neskyrkan. Kaj-Mikael Wredlund från 
Kyrkans utlandshjälp predikar på te-
mat ”Mötet med den Uppståndne”. 
Speaker är Harriet Fagerholm och för 
musiken står Anders Ekberg. Möjlig-
het till bikt kl. 17.30. Efter mässan är 
alla välkomna till en testund. Mer in-
fo ger Ulf Skogström 050 404 5381.
LÖ 22.4 kl. 10:30: Brudparsbrunch. 
Vilken brudmarsch börjar med tii-
titti-dii? Får man kasta ris? När ska 
vi knäböja? När och hur gör man 
hindersprövning? Bl.a. på dessa 
frågor får du svar under brunchen 
med temat ”I nöd och lust” i Hög-
bergsgården, Högbergsgatan 10. På 
plats finns präst, kantor, vaktmäs-
tare och familjerådgivare. Kl. 10-11 
finns det möjlighet att anhålla om 
hindersprövning (i kraft 4 månader, 
båda behöver närvara). Mera info: 
www.uskotoivorakkaus.fi/tahdon. 
Frågor och anmälningar till Jessica 
Högnabba, jessica.hognabba@evl.fi 
eller 050 380 0662.
Det hjälper att prata: 
Kyrkans samtalshjälp finns till för dig 
som behöver ett lyssnande öra. De 
jourhavande är utbildade frivilliga 
eller kyrkligt anställda med tyst-
nadsplikt. Samtalstjänsten består av 
chatt, brev-, nät- och telefonjour. 
Chattjouren är öppen må-to kl. 
18-20 och finns på adressen www.
samtalstjanst.fi. Nätjouren hittar 
du under samma adress, breven 
besvaras inom en eller ett par dagar. 
Telefonjourens nummer är 0400 22 
11 90 (från utlandet +358400221190) 
och dejourerar varje kväll kl. 20-24. 
Du kan dessutom skriva ett hand-
skrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 
210, 00131 Helsingfors. OBS! Nytt 
nummer!
Kampens kapell: öppet vardagar 
8–20 och veckoslut samt helgdagar 
10–18. Mer info www.helsingforsfor-
samlingar.fi.

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
Freitag 14.4. 11 Uhr: Gottesdienst 
zum Karfreitag (Hans-Christian 
Beutel)
Sonntag 16.4. 11 Uhr: Gottesdienst 
zum Ostersonntag ( Matti Fischer)
Montag 17.4. 11 Uhr: Gottesdienst 
zum Ostermontag (Matti Fischer)

 ¶ OLAUS PETRI
To 13.4 kl. 18: Högmässa. Viinikka, 
Laakkonen-Yang. Kvartett ur Olaus 
Petrikören medverkar.
Fr 14.4 kl. 11: Högmässa. Timo 
Viinikka. Schola Olaus Petri med-
verkar, dir. Valter Maasalo.
Sö 16.4 kl. 11: Högmässa. Liturg 
Timo Viinikka, predikant Josef 
Edebol, kantor Hanna Laakkonen-
Yang. Olaus Petrikören medverkar.
Må 17.4 kl. 11: Orgelmässa. Vii-
nikka, Edebol, Laakkonen-Yang. 
Schola Olaus Petri medverkar, dir. 
Valter Maasalo.
Lö 22.4 kl. 18: Helgsmålsbön – 
Musikandakt. Schola Olaus Petri, 
dir. Valter Maasalo.
Sö 23.4 kl. 11: Högmässa. Viinikka, 
Laakkonen-Yang.
Sö 23.4 kl. 19: Olaus Petri kyrkas 
orgel 50 år. Jubileumskonsert 
med Kaj-Erik Gustafsson, Markku 
Heikinheimo, Hanna Laakkonen-
Yang.C. Franck – J.S. Bach – T. Ste-
nius – K-E. Gustafsson – M. Reger

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Skärtorsdag 13.4: 
Skärtorsdagsmässor i Karabacka 
kapell kl. 17, Ertman, Wikman, Disa 
Sandholm, Visa Lammentausta. 
Esbo domkyrka kl. 18, Kanckos, 
Malmgren.  Hagalunds kyrka kl. 18, 
Rönnberg, Kronlund.
Långfredag 14.4: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 gudstjänst. 
Jäntti, Rönnberg, Kronlund, Malm-
gren, Wikman. 
Johannespassionen av Johann 
Christoph Demantius: Esbo dom-
kyrka fre 14.4 kl. 21. Kammarkören 
Novena, Risto Pulkamo, sång, Martti 
Laivuori & Maija Lampela, viola da 
gamba, Tuomas Heikkilä, viola da 
braccio, Jaakko Saarinen, sinka, Pasi 
Mäkinen, trombon, Petri Arvo, dul-
cian, Teemu Kauppinen, kontrabas, 
Tuukka Terho, ärkeluta & sång, Mar-
kus Malmgren, orgel. Nina Kronlund, 
dirigent. Fritt inträde. Frivillig kollekt 
för Gemensamt Ansvar.
Den stilla lördagen 15.4: 
Hvittorps lägercentrums kapell kl. 20 
mässa tillsammans med påskskrift-
skolan. Ahlbeck, Kronlund. 
Mataskärs kapell kl. 23 påsknatts-
mässa. Rönnberg, Malmgren. 
Servering.
Påskdagen sö 16.4: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. 
Kanckos, Kronlund, Malmgren, Wik-
man. Kyrkkaffe i församlingsgården. 
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 10.30 
mässa med små och stora. Ertman, 
Rönnberg, Wikman. Församlingens 
dopträd tas i bruk. Vaktmästare 
Tommi Hartikainen välsignas till 
tjänst. Kyrkkaffe och kyrksaft.
Annandag påsk må 17.4: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. 
Jäntti, Wikman. 
Högmässor sö. 23.4: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Rönnberg, 
Wikman. Kyrkkaffe i Sockenstugan. 
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 10.30. 
Kanckos, Kronlund. Kyrkkaffe.  
Södrik kapell kl. 15 lovsångsmässa. 
Ahlbeck, Kronlund, lovsångsteamet. 
Kyrkkaffe. 
Sökö kapell kl. 15 ”En ängel flög 
förbi” - tvåspråkig andakt för dem 
som förlorat ett barn eller är ofrivilligt 
barnlösa. Jäntti, Jouni Turtiainen. Arr. i 
samarb. m. Espoonlahden srk. 
Bönekvarten och andliga samtal: 
Olars kyrka, svenska sidan, ti 25.4 
kl. 18.30-20, Rönnberg. Bönestund 
i kyrksalen, därefter andliga samtal i 
klubbrummet.
Gemensamt Ansvar-brunch: Carl-
berg i Gammelgård, Ungdomsv. 10, 
lö 22.4 kl. 10.30. Njut av en läcker 
hemlagad vårbrunch och stöd in-
samlingen Gemensamt Ansvar! Alla 
intäkter går oavkortade till GA. Pris 
15 € vuxna, 5 € barn.  Arr. i samarb. 
m. Esbo Marthaförening rf. Anmäl-
ningar senast 12.4 till Esbo svenska 
församlings kansli, 09 8050 3000 el.  
esbosvenskaforsamling@evl.fi
Samlingar för seniorer & daglediga 
kl. 13-15: Köklax kapell ti 18.4, Södrik 
kapell on 19.4, Karabacka kapell to 
20.4, Träffdax i Köklax kapell ti 25.4, 
Sökö servicehus ti 25.4, Kalajärvi 
kapell to 27.4.
Öppen mottagning: Kyrktian,Kyrkog. 
10, varje helgfri må och to kl. 10-12. 
OBS! Ingen mottagning på annandag 
påsk, må 17.4 eller på må 1.5. 

 ¶ GRANKULLA
To 13.4 kl. 18 Skärtorsdagsmässa: 
Daniel Nyberg, Heli Peitsalo, Anna 
Marte, Sinikka Särkilahti.
Fr 14.4 kl. 12 Långfredagens pas-
sionsgudstjänst: Ulrik Sandell, Bar-
bro Smeds.
Kl. 15 Suomalainen Stabat Mater: i 
kyrkan. Linjama, Pergolesi, Pärt och 
Liszt. Mari Palo, sopran; Ulla Raisiko, 
mezzosopran; Ritva Koistinen, kan-
tele; Zagroskvartetten; Heli Peitsalo, 
orgel. Fritt inträde, frivillig program-
avgift till förmån för Gemensamt 
Ansvar.
Lö 15.4 kl. 22 Påsknattsmässa med 
dop: Ulrik Sandell, Barbro Smeds. 
Kaffe i nedre salen. Vi firar uppstån-
delsens fest i påsknatten, ett barn 
döps i gudstjänsten och vi delar 
nattvarden tillsammans. Te, saft och 
kaka i nedre salen.
Sö 16.4 kl.12 Påskdagens högmässa: 
Ulrik Sandell, Daniel Nyberg, Heli 
Peitsalo, Barbro Smeds. Damkören 
Grazia medverkar. Kyrkkaffe i övre 
salen.

19.5 kl. 19: ”Nåd som bär”  
med bl.a. Björn Vikström, Rolf  
Steffansson och Furahakören.

20.5 kl. 9: ”Nådens kyrka”  
med biskop Martin Modéus, ledande 
biskop Fredrick Shoo från Tanzanias 
evangelisk-lutherska kyrka och  
Åbo svenska församlings barnkör.

20.5 kl. 13: ”Nåd som växer” –    
samtal med missionär Maria Westerling  
och biskop Fredrick Shoo.

Anmälningar tas emot fram till 25.4. 
Mer info på www.missionsfesten.fi

Missionsfesten ingår i  
kyrkodagarna i Åbo  

19-21.5.2017
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Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Sö 16.4 9.03 Ett ord om helgen Ti 
18.4 Jan-Erik Lindqvist, Helsing-
fors Ons 19.4 Jan-Erik Lindqvist, 
Helsingfors To 20.4 Jan-Erik Lind-
qvist, Helsingfors Fre 21.4 Jan-Erik 
Lindqvist, Helsingfors Sö 23.4 9.03 
Ett ord om helgen Må 24.4 Anders 
Hamberg, Jyväskylä Ti 25.4 Kaj-Mi-
kael Wredlund, Karis Ons 26.4 Juu-

so Vola, Helsingfors To 27.4 Camilla 
Klockars, Karleby.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 14.4 Guds lamm. Textläsare: Hed-
vig Långbacka och Lucas Snellman. Sö 
16.4 Kristus är uppstånden. Textläsa-
re: Hedvig Långbacka och Lucas Snell-
man. Må 17.4 Nya psalmer. Anna Maria 
Böckerman, Helsingfors Ti 18.4 Janette 

Lagerroos, Nagu Ons 19.4 Janette La-
gerroos, Nagu To 20.4 Janette Lager-
roos, Nagu Fre 21.4 Janette Lagerroos, 
Nagu Sö 23.4 Uppståndelsens vittnen. 
Textläsare: Maria Sundblom-Lindberg 
och Björn Wallén (repris från 3.4.2005) 
Må 24.4 Amanda Audas-Kass, Hel-
singfors (repris från 23.1.2015) Ti 25.4 
Samuel Erikson, Åbo Ons 26.4 Peter 
Sjöblom, Vörå To 27.4 Johnny Kleman, 
Stockholm (repris från 8.9.2015).

RADIO & TV

VEGA

VEGA

Må 17.4 kl.12 Påskannandagens 
högmässa: Daniel Nyberg, Heli 
Peitsalo. 
Kaffe i nedre salen.
Ti 18.4 kl. 9.30 Familjelyktan: i 
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli 
Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning:
Kl. 15 Glad idag-tvåspråkig mental-
vårdsgrupp: i Sebastos, Catherine 
Granlund.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre bras-
rummet, Heli Peitsalo.
On 19.4 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: 
i övre brasrummet.
To 20.4 kl. 10-11 Lovsång och bön: i 
övre brasrummet, Catherine Gran-
lund.
Fr 21.4 kl. 18 Ungdomskväll: i Klubb 
97, Marlen Talus-Puzesh.
Sö 23.4 Högmässa: Jarmo Juntumaa, 
Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen
Kl. 12 Söndagsskolans våravslutning: 
med start i Klubb 97, Pippi Collander 
och Märta Backman.
Kl. 13.30 Pilgrimsvandring: från 
Grankulla kyrka via Träskmossen och 
Kasaberget till Södriks nya kapell och 
retur via småvägar. Vi kommer att 
ha några pauser på vägen, stilla oss 
och njuta av naturen. Vägkostpaus 
har vi på Kasaberget och andakt i 
kapellet. De som leder oss på vägen 
är Pippi Collander och Tage Lampén. 
Närmare uppgifter ger Pippi Collan-
der tfn 040 026 0285.
Ti 25.4 kl. 9.30 Familjelyktan: i 
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli 
Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 15 Glad idag-tvåspråkig mental-
vårdsgrupp: i Sebastos, Catherine 
Granlund.
Kl. 16 Under ytan: Grupp för ungdo-
mar i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh 
och Ulrik Sandell.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre bras-
rummet, Heli Peitsalo
On 26.4 kl. 13.30 Kyrkosyfören-
ingen: i övre brasrummet.
To 27.4 kl. 10-11 Lovsång och bön: i 
övre brasrummet, Catherine Gran-
lund.
Ti 9.5 Smyckeskväll: för pensionärer 
kl.17.30-20.30 i dagklubbens kök 
i klubbhuset. Vi tillverkar smycken 
och smyckesänglar. Anmälningar 
senast 4 maj till Karin Nordberg, 050 
3436 885 eller karin.nordberg@evl.
fi. De 12 första ryms med! Material-
avgift 5 €.

 ¶ KYRKSLÄTT
To 13.4 kl. 18: Skärtorsdagens 
kvällsmässa i Kyrkslätts kyrka. 
Höglund, Ståhlberg, Joki.
Fr 14.4 kl. 18: Långfredagens 
korsvägsandakt i Kyrkslätts kyrka. 
Höglund, Joki.
Sö 16.4 kl. 12: Påskdagens hög-
mässa i Kyrkslätts kyrka. Höglund, 
Ståhlberg, Punt.
Må 17.4 kl. 18: Psalmgudstjänst i 
Kyrkslätts kyrka. Ståhlberg, Joki.
Ti 18.4 kl. 9.30–11.30: Föräldra-
barn på Lyan.
On 19.4 kl.15-17: Biljard&Chill på 
Hörnan för ungdomar i åk 7 och 
äldre.
On 19.4 kl. 18: Mässa i Taizé anda i 
Kyrkslätts kyrka.
To 20.4 kl. 9.30–11.30: Knatteryt-
mik för föräldrar med barn i åldern 
0-3 år på Lyans övre våning.
To 20.4 kl. 13-15: Hörnan MC för 
åk 5.
Fr 21.4 kl. 13-16: Effa på Lyan för åk 
3-4. Prästgårdsbacken 2.
Sö 23.4 kl. 12: Familjemässa med 
Karuby barnkör i Kyrkslätts kyrka. 
Ståhlberg, Joki.
Ti 25.4 kl. 9.30–11.30: Föräldra-
barn på Lyan.

On 26.4 kl.15-17: Biljard&Chill på 
Hörnan för ungdomar i åk 7 och 
äldre.
To 27.4 kl. 12: Nationella veteran-
dagens tvåspråkiga fest på för-
samlingshemmet med andakt och 
kaffe. Kransnedläggning vid hjälte-
gravarna kl. 11.15.
To 27.4 kl. 9.30–11.30: Knatteryt-
mik för föräldrar med barn i åldern 
0-3 år på Lyans övre våning.
To 27.4 kl. 13-15: Hörnan MC för 
åk 5.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-
to kl. 9-15. Fredagar stängt. Tel. 
(09) 8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. Mera 
info på www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
To 13.4 kl 18: Skärtorsdagens 
kvällsbön med nattvard i Gamla 
kyrkan, Kim Rantala, Anna Arola
Fre 14.4 kl 11: Långfredagens 
gudstjänst i Svenska Hemmet, 
predikan Kurt Enlund, Kim Ran-
tala, Paula Sirén
Sö 16.4 kl 11: Påsksöndagens 
högmässa i Gamla kyrkan, Kim 
Rantala, Anna Arola, Eila-Sisko 
Helisma, Tampere Gospel Projekt
Må 17.4 kl 16: Påskmåndagens 
musikandakt i Viinikka kyrka, 
Antero Eskolin, Sampolan Laulajat 
dir. Sari Anttila
Ti 18.4 kl 10-12: Mammor, pappor 
och barn i SvG
Ti 18.4 kl 13.30-15.30: Tisdags-
klubben i SvG
Ons 19.4 kl 13: Onsdagskaffe i 
SvH, Olli-Pekka Silfverhuth från 
Birkala församling
Ons 19.4 kl 15.30-17.30: Fammis i 
SvG för familjer med barn i dagis-
ålder, diakonen Essi är med
Sö 23.4 kl 11: Gudstjänst i SvH, 
Charlotte Dick-Röstad, Paula 
Sirén
Ti 25.4 kl 10-12: Mammor, pappor 
och barn i SvG
Ti 25.4 kl 13.30-15.30: Tisdags-
klubben i SvG
Ons 26.4 kl 13: Onsdagskaffe i 
SvH, ”Bara på skoj” med Pi och 
Pa

 ¶ VANDA
Skärtorsdagen 13.4: 
kl. 18 Skärtorsdagens nattvards-
gång i Helsinge kyrka S:t Lars, A. 
Paavola och A. Ekberg kl. 19.30 
Skärtorsdagens nattvardsgång i 
S:t Martins kapell. A. Paavola och 
A. Ekberg
Långfredagen 14.4: 
kl. 10 Gudstjänst i Helsinge kyrka 
S:t Lars, K. Andersson och A. 
Ekberg.
Påskdagen 16.4: 
kl. 10 Festmässa i Helsinge kyrka 
S:t Lars, lit. M. Fagerudd, pred. 
K. Andersson, A. Ekberg, kantor, 
Sofia Fernholm, blockflöjt.
Annandag påsk 17.4: 
kl. 18 J. S. Bachs Påskoratorium 
i Helsinge kyrka S:t Lars, Tuuli 
Lindeberg, sopran, Teppo Lam-
pela, alt, Jussi Salonen, tenor, Elja 
Puukko, bas, Incanto- ensemblen 
samt Storia-orkestern. Konserten 
dirigeras av Jukka Jokitalo. Biljetter 
15/10 €
Fasteduken: finns upphängd fram 
till 15.4 i S:t Martins kapell i Myr-
backa kyrka 
”Jag finns för att du finns – och 
du finns för att vi finns.” Gratis 
inträde och broschyrer på tyska. 
Tillträde under Myrbacka kyrkas 
öppettider.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
To 13.4:
- kl. 11.40 Barnens påskkyrka: i 
Bromarvs kyrka.
- kl. 18 Nattvardsgudstjänst: i Bro-
marvs kyrka. Westerholm, Lindroos.
- kl. 18 Nattvardsgudstjänst: i Snap-
pertuna kyrka. Wilman, Nygård.
- kl. 19.30 Nattvardsgudstjänst: 
i Ekenäs kyrka. Lindström, Cleve, 
Burgmann.
- kl. 20 Nattvardsgudstjänst: i Te-
nala kyrka. Westerholm, Lindroos.
Fr 14.4:
- kl. 10 Gudstjänst: i Ekenäs kyrka. 
Lindström, Nygård, Wikström, kyr-
kokören.
- kl. 10 Gudstjänst: i Tenala kyrka. 
Westerholm, Lindroos, kyrkokören.
- kl. 12 Gudstjänst: i Bromarvs kyrka. 
Westerholm, Lindroos, kyrkokören.
- kl. 12 Gudstjänst: i Snappertuna 
kyrka. Wilman, Nygård, Snapper-
tunakören.
- kl. 18 Konsert: i Ekenäs kyrka. 
Bach Cantatas Ensemble. Dir. Petr 
Potchinchtchikov. Gosskören Can-
tabile fr. St. Petersburg, Hyvinkään 
Salonkiorkesteri.
Lö 15.4:
- kl. 23 Midnattsmässa: i Ekenäs 
kyrka.
Sö 16.4:
- kl. 10 Högmässa: i Ekenäs kyrka. 
Cleve, Nygård, Burgmann, kyr-
kokören.
- kl. 10 Högmässa: i Tenala kyrka. 
Westerholm, Lindroos. D. Piipponen, 
(flöjt).
- kl. 12 Högmässa: i Bromarvs kyrka. 
Westerholm, Lindroos. D. Piipponen, 
(flöjt).
- kl. 12 Högmässa: i Snappertuna 
kyrka. Wilman, Nygård, Snapper-
tunakören.
Må 17.4:
- kl. 18 Kvällsmässa: i Ekenäs kyrka. 
Wilman, Burgmann.
- kl. 18 Påskkonsert: i Tenala 
kyrka. Sångföreningen Cajorna, dir. 
T.Granroth m.fl. medv.
Sö 23.4:
- kl. 10 Högmässa: i Ekenäs kyrka. 
Cleve, Burgmann.
- kl. 13 Gudstjänst: i Tenala kyrka. 
Barnens vårdag. Westerholm, 
Lindroos, Blomfelt.
- kl. 18 Kvällsmässa: i Snappertuna 
kyrka. Cleve, Lindroos.
Info: www.ekenasnejdensforsam-
ling.fi

 ¶ INGÅ
Fre 14.4:
- kl. 10 Gudstjänst: i Ingå kyrka. 
Tom Sjöblom, Marianne Gustafsson 
Burgmann och kyrkokören. Guds-
tjänsten sänds också i tv.
Sö 16.4:
- kl. 10 Högmässa: i Ingå kyrka: Tom 
Sjöblom, liturg, Tom Hellsten predi-
kar, Marianne Gustafsson Burgman 
leder kören, Anders Storbacka 
spelar orgeln. Kyrkokören och ung-
domskören medverkar. Högmässan 
tv-sänds.
Ti 18.4:
- kl. 17.00 Emma-cafe: i försam-
lingshemmets källarvåning. Annette 
Taipalus.
- kl. 18.30 Bibelgrupp: i Prästgården. 
Tom Hellsten.
- obs. ej matservering 18.4!
Ons 19.4:
- kl. 14 Församlingsträff: i Prästgår-
den. Önskesånger med Marianne 
Gustafsson Burgmann och Annette 
Taipalus.
- kl. 16.30 Musikstund för 5-6 
–åringar: i församlingshemmets käl-
larvåning. Marina Högström.
To 20.4:

- kl. 9.30 Familjecafé: i församlings-
hemmets källarvåning. Karin Eklund.
Fre 21.4:
- kl. 18 Israeliska danser: i försam-
lingshemmets källarvåning. Viveca 
Unnérus.
Sö 23.4:
- kl. 10 Högmässa: i Ingå kyrka. 
Tom Sjöblom, Marianne Gustafsson 
Burgmann.
Ti 25.4:
- kl. 10 Mamma babyrytmik: i 
församlingshemmets källarvåning. 
Marina Högström.
Ons 26.4:
- kl. 14 Syföreningen: i Prästgården. 
Siv Björklöf.
- kl. 16.30 Musikstund för 5-6 
–åringar: i församlingshemmets käl-
larvåning.
To 27.4:
- kl. 9.30 Familjecafé: i församlings-
hemmets källarvåning. Karin Eklund.
- kl. 11.00 Uppvaktning vid hjälte-
gravarna på nationella veteranda-
gen: kransnedläggning i Degerby.
- kl 11.30 Uppvaktning vid hjältegra-
varna på nationella veterandagen: 
kransnedläggning i Ingå.

 ¶ KARIS-POJO
Skärtorsdagens nattvardsguds-
tjänster, To 13.4: 
kl. 18 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
kl. 19 i Svartå kyrka. 
kl. 19.30 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Långfredagens gudstjänster, Fr 14.4: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. Ka-
tarina Singers medverkar. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo. För-
samlingskören medverkar.
Påskdagens högmässor, Sö 16.4: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
Koralkör medverkar. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo. För-
samlingskören medverkar.
Annandag påsk, högmässa, Må 17.4: 
kl. 18 i S:ta Katarina kyrka, Karis. S:ta 
Katarina barnkör medverkar, 
Ingen högmässa i S:ta Maria kyrka.
Scoutgudstjänst/gudstjänst, Sö 
23.4: 
kl. 10 invid S:ta Katarina kyrka, Karis  
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Veterandagen, To 27.4
kransnedläggning: 
kl. 10.45 veteranstenen i Karis 
kl. 11 hjältegravarna i Karis 
kl. 11.30 hjältegravarna i Svartå 
kl. 12 hjältegravarna i Pojo 
Busstransport efter kransnedlägg-
ningarna till Ekenäs kyrka. 
tvåspråkig gudstjänst kl. 13 i Ekenäs 
kyrka

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Ti 11.4. kl 13.30: Nattvardsguds-
tjänst i stilla veckan. Svenska kret-
sen i Virkby kyrka. Taxi.
Fre 14.4. kl 13: Långfredagens 
gudstjänst i Virkby kyrka. Kyrktaxi.
Sö 16.4. kl 13: Påskdagens hög-
mässa i Lojo kyrka. Kyrkkaffe och 
kyrktaxi.
Sö 23.4. kl 13: Högmässa i Virkby 
kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi
Lojo församling ordnar en retreat: 
på Snoan i Lappvik 28-30.4.2017. 
Sista anmälningsdag 13.4. anmäl-
ning till Mari Nurmi, sms eller epost, 
meddela dina kontaktuppgifter 
och matallergier. Pris 60€ för Lojo 
församlingsbor, innehåller mat, 
logi samt retreat programmet. Med 
ryms 12 deltagare. Raimo Kuisma-
nen fungerar som ledare för retrea-
ten. Mari Nurmi 044 3284273 eller 
mari.s.nurmi@evl.fi

 ¶ TUSBY
Högmässa Sön 16.4. kl 13: i Tuu-
sula Kyrka. Pastor Tiina Partanen.

Övriga gudstjänster kl. 13.03 
Annandag påsk 17.4. Gudstjänst med Jakobstads svenska 
församling. Predikant: Bo-Göran Åstrand.
Sö 23.4. Gudstjänst Helsingfors svenska metodistförsam-
ling. Predikant: Tuula Sahlin. Mötesledare: Nils-Gustav Sah-
lin. Organist och körledare: Luut Klaver. Kör: Pro Christo.

Påskens tv-gudstjänster  
kommer från Ingå
Under påsken sänds två tv-gudstjänster från Ingå kyrka. 
Långfredagens gudstjänst blir vacker och avskalad; kyrkokö-
ren uppträder men inga instrument används. Texterna som 
läses har sitt ursprung i en gammal katolsk korsvandring.

Påskdagens gudstjänst kommer att vara betydligt mer ut-
broderad. Då medverkar bland andra kyrkokören, ungdoms-
kören och en stråkensemble. Anders Storbacka är organist 
och Kalle Kontio spelar flygel. Förutom prästerna Tom Hell-
sten och Tom Sjöblom medverkar bland andra kantor Ma-
rianne Gustafsson-Burgmann. Gudstjänsterna sänds ock-
så i radion.

Långfredagens gudstjänst sänds fredagen 14.4 klockan 
13.03 i Yle Vega och klockan 15.05 i Yle Fem. 
Påskdagens gudstjänst sänds söndagen 16.4 klockan 13.03 
i Yle Vega och klockan 15.55 i Yle Fem.

VEGA

lördag 20.5.2017 kl. 13.00
Åbo universitets 
Natura-byggnad,

Vattenborgsvägen 5, Åbo

Årsmöte för Finska 
Missionssällskapet rf

På årsmötet behandlas 
stadgeenliga ärenden.

Välkommen.

Styrelsen 3.4.2017

Hopp.
Samarbete.
Framsteg.

DÖDA

Bokhandelsföreståndaren

Aili Hellström
14.7.1929 i Korsbäck
20.3.2017 i Vasa

Med stor tacksamhet ihågkommen 
av forna kolleger, kunder samt 
arbetsgivaren Fontana Media.

Jordfästningen har ägt rum 8.4 i Vasa.

*
†

Måste man älska sin fiende?
Marjaana Toiviainen deltar i Matteus samtalslunch den 
21.4 kl. 12-14. Hon kommer att tala på temat ”Måste man 
älska sin fiende?”. Toiviainen är känd för sitt engagemang 
i flyktingfrågor och för sitt arbete för ett jämställt sam-
hälle. I Matteus talar hon om hur vi ska förhålla oss till det 
onda omkring oss som vi har svårt att förstå.

Samtalslunchen är för dig som är 65+ och intresserad 
av att höra fina föredrag under en god lunch. Lunchpri-
set är 5 euro. Anmälningar senast samma veckas tisdag 
kl.14 till matteus.fors@evl.fi eller 050-3803933.

SAMTALSLUNCH HELSINGFORS
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REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
To 13.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa i Par-
gas kyrka, Heikkilä, Wikstedt, Lehtonen. 
Kyrkokören medverkar.
Fr 14.4 kl. 10: Långfredagens gudstjänst i 
Pargas kyrka, Grönqvist, Lehtonen. Kyr-
kokören medverkar.
Sö 16.4 kl. 10: Påskdagens festhögmässa i 
Pargas kyrka, Grönqvist, Wikstedt, Lehto-
nen. Kykokören medverkar.
Må 17.4 kl. 18: Musikbetonad kvällsmässa 
på annandag påsk i Pargas kyrka, Heikkilä, 
Grönqvist, Lehtonen.
On 19.4 kl. 18: S:t Göransdagens scout-
gudstjänst i Pargas kyrka, Grönqvist, 
Lehtonen.
Sö 23.4 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, 
Heikkilä, Sarelin.
Nagu kapellförsamling:
To 13.4 kl. 18: Skärtorsdagens mässa i 
Nagu kyrka, Granström, Ollila.
Fr 14.4 kl. 11: Långfredagens gudstjänst i 
Nagu kyrka, Granström, Ollila.
Sö 16.4 kl. 11: Påskdagens högmässa i 
Nagu kyrka, Granström, Ollila. Finskspråkig 
högmässa kl. 12.30.
Sö 23.4 kl. 18: Kvällskyrka med nattvard i 
Nagu församlingshem, Granström, Ollila.
Korpo kapellförsamling:
To 13.4 kl. 19: Skärtorsdagens natt-
vardsgudstjänst i Korpo kyrka, Killström, 
Granlund.
Fr 14.4 kl. 11: Långfredagens stationsvand-
ring i Korpo kyrka, Killström, Granlund.
Sö 16.4  kl. 11: Påskdagens familjeguds-
tjänst i Korpo kyrka, Killström, Granlund. 
Må 17.4 kl. 15: Påskgudstjänst i Norrskata 
kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
To 13.4 kl. 18: Skärtorsdagens nattvards-
gudstjänst i Houtskär kyrka, Heikkilä, 
Heikkilä.
Fr 14.4 kl. 11: Långfredagens gudstjänst i 
Houtskär kyrka, Heikkilä, Heikkilä. Mari-
akören medverkar.
Sö 16.4 kl. 11: Påskdagens högmässa i 
Houtskär kyrka, Heikkilä, Heikkilä.
Må 17.4 kl. 11: Finsk mässa i Houtskär 
kyrka, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
To 13.4 kl. 18: Skärtorsdagens mässa i Iniö 
kyrka, Vuola.
Fr 14.4 kl. 11: Långfredagens gudstjänst i 
Iniö kyrka, Vuola.
Sö 16.4 kl. 11: Påskdagens högmässa i Iniö 
kyrka, Vuola.
Må 17.4 kl. 13: Påskgudstjänst i Aftonro, 
Vuola.

ÅBO
to. 13.4:
- kl 14: Mässa anpassad även för rörelse-
hindrade, Aurelia. Mullo, Danielsson
- kl 17.30: Skärtorsdagsmässa, Dom-
kyrkan. Mullo (pred), Bäck (lit). Åbo 
svenska kyrkokör (dir. Marjo Danielsson) 
medverkar
fre. 14.4:
- kl 12: Gudstjänst, Martinskyrkan. Bäck, 
Danielsson
- kl 15: Andakt vid Jesu dödsstund, Skarp-
skyttekapellet. Bäck, Danielsson
sö. 16.4 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. 
Mullo (pred), Björkgren (lit), Lempa. Kam-
markören Tolvan (dir. Marjo Danielsson) 
och blåsorkestern JBO Youngstars Seelze 
medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe med 
påskägg
må. 17.4 kl 16: Högmässa, Pikis kyrka. 
Grahn (pred), Öhman (lit), Lempa. Kyrk-
kaffe. Kyrkskjuts: Om du vill erbjuda skjuts 
eller behöver skjuts till kyrkan kan du 
komma till Aurelias bakgård (porten är 
öppen), kl. 15.15 Om du vill stiga på längs 

vägen kontakta Eija Grahn 040-341 74 67
ons. 19.4:
- kl 12: Frukostklubben, Svenska Klubben. 
Cecilia Sahlgren ”Biologins arkitektur”
- kl 13: Café Orchidé, Aurelia. Marina 
Sjöblom-Kyllönen ”Att förebygga utslag-
ning bland unga”
- kl 18: Veckomässa, Aurelia. Öhman, 
Lempa
to. 20.4 kl 18: Bibelsamtalsgruppen, 
Aurelia
lö. 22.4 kl 15: Träff för ensamstående för-
äldrar med barn, Aurelia. Anm. senast 18.4 
carita.eklund@evl.fi
sö. 23.4:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Öhman 
(pred), Mullo (lit), Danielsson, Lempa. 
Åbolands Kammarkör (dir. Pia Kulla). 
Barnhörna. Kyrkkaffe
- kl 16: Löfteslandet, Henrikskyrkan. 
Konsert med församlingens alla körer. Fritt 
inträde, programblad 10€/st till förmån för 
Gemensamt Ansvar
ons. 26.4:
- kl 10.30: Anhörigvårdarcafé, Kvarters-
klubben
- kl 13: Café Orchidé, Aurelia. Tea Langh 
”Museipedagogens arbete”
- kl 18: Veckomässa, Aurelia. Mullo
- kl 18.40: Diskussionsgrupp för unga 
vuxna, Aurelia
to. 27.4 kl 18: Bönegruppen, Aurelia

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
Skärtorsdag 13.4: Nattvardsgudstjänst kl 
19.30. Altaret avklädes. Ingemar Johans-
son, Carl-Micael Dan
Långfredag 14.4: 
Högmässa kl 12. Jesus dör på korset. 
Kyrkokören medverkar. Ingemar Johans-
son, Carl-Micael Dan
Påskdagen 16.4: Vi firar Jesu uppstån-
delse med Högmässa och konfirmation 
kl 12. Kyrkokören medverkar. Ingemar 
Johansson, Carl-Micael Dan
Annandag påsk 17.4: Nattvardsguds-
tjänst kl 13 på Hammargården. Ingemar 
Johansson, Carl-Micael Dan
1 sö e påsk 23.4: Högmässa kl 12 
Ingemar Johansson, Carl-Micael Dan

JOMALA
To 13.04 kl. 19.00: Skärtorsdagens mässa 
R Syrén, S Äng, E-H Hansen, A Karlsson, J 
Boholm-Saarinen, St Olofs kyrkokör
Fr 14.04 kl. 11.00: Långfredagens pas-
sionsandakt R Syrén, F Erlandsson, A 
Karlsson
Fr 14.04 kl. 19.00: Passionsmusik F Er-
landsson, N Lantz, A Karlsson
Lö 15.04 kl. 23.00: Påsknattsmässa S Äng, 
F Erlandsson, A Karlsson
Sö 16.04 kl. 11.00: Påskdagsmässa  S Äng, 
K Danielsson, E-H Hansen, F Erlandsson, 
A Karlsson, J Boholm-Saarinen, St Olofs 
kyrkokör
Må 17.04 kl. 13.00: Gudstjänst i Önningeby 
S Äng, E-H Hansen
Ons 19.04 kl. 18.00-20.00: Loppis med 
barn tema
To 20.04 kl. 12.00: Sopplunch A-L Biström
Sö 23.4 kl. 11.00: Högmässa med väl-
signelse av hjälpledare S Äng, S Winé, F 
Erlandsson, A Karlsson
Ti 25.4 kl. 15.00-19.00: Talka på Gregersö 
för alla intresserade
Ti 25.4 kl. 18.00: Blomskottsauktion A-L 
Biström 

MARIEHAMN
TO 13.04 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Gö-
rans kyrka, M W, J D.
TO 13.04 kl. 19.00: Mässa i S:t Görans 
kyrka, G S, G K, Sara Karlsson – flöjt.
TO 13.04 kl. 19.00: Finskspråkig mässa i 
S:t Mårtens kyrka, Sirkka Liisa Enqvist, J D.
FR 14.04 kl. 11.00: Gudstjänst i S:t Görans 
kyrka, M P, J D.
FR 14.04 kl. 18.00: Konsert i S:t Görans 
kyrka, Himlaliv, Lydia Eriksson – cello, 

Anders Laine – piano och dirigent.
LÖ 15.04 kl. 23.00: Påsknattsmässa i 
S:t Görans kyrka, M W, G K, Aino Waller 
– sång, Sofia Dahlen – sång. Servering i 
församlingshemmet.
SÖ 16.04 kl. 11.00: Festhögmässa i S:t Gö-
rans kyrka, församlingens alla präster, G K, 
S:t Mårtenskören. Kyrkkaffe.
MÅ 17.04 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans 
kyrka, G S, J D.
MÅ 17.04 kl. 18.00: Vi sjunger nya finska 
psalmer i S:t Mårtens kyrka, Sirkka Liisa 
Enqvist, J D. Servering.
TO 20.04 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Gö-
rans kyrka, J-E K, J D.
TO 20.04 kl. 12.00: Sopplunch i försam-
lingshemmet, pris 7€.
TO 20.04 kl. 19.00: Konsert i S:t Görans 
kyrka, Anna Randelin – oboe, Emilia 
Eriksson – klarinett, Patrik Komorowski 
– piano.
LÖ 22.04 kl. 10.00: Katolskmässa i S:t 
Mårtens kyrka.
SÖ 23.04 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans 
kyrka, G S, A L, barnkören. Kyrkkaffe med  
försäljning av plantor till förmån för Ge-
mensamt Ansvar.
SÖ 23.04 kl. 18.00: Vi sjunger nya psal-
mer på Margaretagården till förmån för 
Gemensamt Ansvar. S:t Mårtenskören 
medverkar. Servering.
ON 26.04 kl. 19.00: Gospelkväll i S:t Gö-
rans kyrka med Good News.
TO 27.04 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Gö-
rans kyrka, G S, G K.
TO 27.04 kl. 12.00: Sopplunch i försam-
lingshemmet, pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Skärtorsdagen 13.4 kl. 18.00: Nattvards-
gudstjänst i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, 
Pipsa Juslin.
Kl. 20.00: Nattvardsgudstjänst i Sunds 
kyrka. Outi Laukkanen, Pipsa Juslin.
Långfredagen 14.4 kl. 11.00: Gudstjänst i 
Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, Pipsa Juslin.
Lördag 15.4 kl. 23.00: Högmässa i Sunds 
kyrka. Outi Laukkanen, Pipsa Juslin.
Påskdagen 16.4 kl. 11.00: Högmässa i 
Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, Pipsa Jus-
lin, barnkören.
Annandag påsk 17.4 kl. 13.00: Nattvard 
på Tallgården, Sund.
Kl. 15.00: Nattvard på Strömsgården, 
Vårdö.
Söndag 23.4 kl. 11.00: Gudstjänst i Sunds 
kyrka. Outi Laukkanen, Ålands spel-
mansgille. 
Efter gudstjänsten bjuder föreningen Den 
Inre Oasen på kyrkkaffe i församlings-
hemmet.
Måndag 24.4 kl. 18.00: Pysselkväll för 
familjen i Sunds församlingshem. Kvällen 
avslutas 19.30 med kvällste och smörgås.

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
On 12.4 13.00: Solglimten i Församlings-
hemmet.
On 12.4 19.00: Passionsandakt i Korsbäck 
byagård, Guy Kronqvist, Deseré Granholm.
To 13.4 19.00: Nattvard i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm.
Fre 14.4 11.00: Långfredagsgudstjänst i 
Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré Granholm, 
Kyrkokören.
Sö 16.4 11.00: Påskgudstjänst i Kyrkan, 
Guy Kronqvist, Deseré Granholm, Kyr-
kokören. Efteråt kyrkkaffe i Församlings-
hemmet.
Må 17.4 11.00: Påskannandagsgudstjänst 
i Molpe bykyrka, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm. Efteråt kaffeservering och års-
möte för Molpe ev.luth. bönehusförening 
rf. Förutom stadgeenliga ärenden behand-
las en ändring av föreningens stadgar.
On 19.4 18.00: Gemensamt Ansvar 
samling i Andelsbankens klubblokal, Harr-
ström. Projektkören, allsång, andakt av 
Guy Kronqvist. Lotteri och servering.
To 20.4 13.00: Silvergruppen besöker Pör-
tompensionärerna, Christian Sjöbacka och 
Seniorsångarna, Ebba Carling, Hanna Öst-
man, Guy Kronqvist m.fl. medv. Buss från 
Molpe kl. 11.30, Korsbäck 11.40, Korsnäs 
församlingshem 11.50, Harrström 12.00, 
Smedbacken 12.05, Taklax 12.15, Vitaniemi 
12.20. Anmälan om deltagande till 044-
4101800 senast ti 18.4.
Må 24.4 9.30: Livets bröd i Församlings-
hemmet.
On 26.4 10.00: Promenixarna, start från 
Församlingshemmet.
To 4/5: Församlingsutfärd med buss till 
Replot, lunch på Bernys, deltagande i 
Replot församlings pensionärsgrupp samt 
besök till Svedjehamn och café Salteriet 
och möjlighet att gå upp i utsiktstornet. 
Anmälan senast 2.5 till 044-4101800. 
Tidtabell: Harrström 10.20, Taklax 10.35, 
Korsnäs 10.45, Korsbäck 10.55, Molpe 11.10. 

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
TO 13.4 kl 19: Skärtorsdagens mässa i 

L:fjärds kyrka, Saarinen, Martikainen. Kl 
19.30 i Sideby, Daniel och Erica Norrback. Kl 
19.30 i Kstads förs.hem, Eklöf, Rosengård
FR 14.4 kl 10: Gudstjänst i L:fjärds kyrka, 
Norrback, Martikainen, kyrkokören. Kl 
10 i Sideby, Saarinen, Rosengård. Kl 12 i 
Kstads förs.hem, Saarinen, Martikainen, 
kyrkokören
SÖ 16.4 kl 10: Påskgudstjänst i L:fjärds 
kyrka, Norrback, Martikainen, kyrkokören. 
Kl 18 i Sideby, Saarinen, Rosengård.
SÖ 16.4 kl 12: Påskgudstjänst för stora och 
små i Kstads förs.hem. Gunilla Teir, Ro-
sengård, gospelkören, dagklubbsbarn och 
ungdomar. Servering 
MÅ 17.4 kl 10: Högmässa i Dagsmark 
bönehus, Saarinen, Martikainen. KL 12 
Gudstjänst i Påskmark hembygdsgård, 
Norrback, Rosengård
FR 21.4 kl 19: Ekumenisk bönesamling i 
Kstads finska förs.hem
LÖ 22.4 kl 18: Församlingsafton i Kstads 
förs.hem. Tema: ”Bibeln-entydig eller svår-
tolkad?” Samuel Eriksson, Norrback. Kaffe 
SÖ 23.4 kl 10: Högmässa i L:fjärds kyrksal. 
Norrback, Rosengård
SÖ 23.4 kl 18: Lovsångsmässa i Kstads förs.
hem. Norrback, Rosengård, lovsångsgrup-
pen. Kollekt för GA. Servering
MÅ 24.4 kl 18: Gemensamt Ansvar vand-
ring i Sideby, start från diakonikansliet. 
Avg 5 €
ON 26.4 kl 10: Gemensamt Ansvar vandring 
i Tjöck tills med Raska Flickor, start från 
sportstugan. Avg 5 €
ON 26.4 kl 11.15: Pensionärssamling i Kstads 
förs.hem. Norrback, Rosengård
TO 27.4 kl 11: Pensionärssamling i Sideby. 
Nisula m.fl. Transport 0400-763325

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 13.4 kl 19: Tvåspråkig nattvardsguds-
tjänst Ingvesgård, Blomberg, S.Lindén, S:ta 
Maria förs.kör. 
Fr 14.4 kl 12: Långfredagens gudstjänst Ing-
vesgård, S.Lindén, S:ta Maria förs.kör.
Fr 14.4 kl 18: Ekumenisk långfredagssam-
ling på Söff.
Sö 16.4 kl 12: Familjemässa Jakobsson, 
G.Lindén, Glad Ton. Efteråt äggjakt vid förs.
hemmet.
Må 17.4 kl 16: Internationell påsksamling 
i Luthergården, A.Häggblom, T.Bergman, 
Laudate, S.Lindén.
Lö 22.4 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria, Mix-
takören dir. J.Pått.
Sö 23.4 kl 12: Gemensam högmässa Blom-
berg, Ingvesgård, S.Lindén.
Övermark
To 13.4 kl 18: Kvällsmässa Jakobsson, 
Wikstedt.
Fr 14.4 kl 10: Långfredagens gudstjänst Ja-
kobsson, Wikstedt, Övermark kyrkokör.
Sö 16.4 kl 18: Gudstjänst Blomberg, Jakobs-
son, Wikstedt.
Ti 18.4 kl 19: Sångkväll för Gemensamt An-
svar i Bodbacka bönehus, S.Ek, H. Norrgård 
med grupp, K.Sjöbacka, Wikstedt, Carling.
Fr 21.4 kl 19: Kvällssamling i luth.bönehuset, 
S.Erikson.
Lö 22.4 kl 18: Cafékväll för Gemensamt 
Ansvar i förs.hemmet, Glory o Leander fr. 
Rwanda, E.Enlund, dagklubbsbarn, barnle-
darna, Wikstedt, Carling.
Sö 23.4 kl 18: Vandrings- o byagudstjänst 
i luth.bönehuset, Blomberg, Ingvesgård, 
Wikstedt. Vandring vid Högåsens sport-
stuga kl 16 före gudstjänst.
Må 24.4 kl 18.30: Samling för föräldrar till 
barn u 12 år i förs.hemmet. Lillemor Enlund 
berättar utifrån boken ”Upptäck kärlekens 
olika språk för barn”.
Pörtom
To 13.4 kl 18: Gudstjänst med nattvard 
Sundqvist, G.Lindén, Seniorsång.
Fr 14.4 kl 10: Långfredagens gudstjänst 
Sundqvist, G.Lindén, Pörtomkören.
Sö 16.4 kl 10: Gudstjänst Blomberg, Sund-
qvist, S.Lindén.
Må 17.4 kl 12: Gemensam tvåspråkig hög-
mässa Sundqvist, S.Lindén, G.Lindén, S:ta 
Marian kuoro.
To 20.4 kl 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet, besök av Silvergruppen fr. Kors-
näs, G.Kronqvist, H.Östman, Seniorsång-
arna, K.Sjöbacka, Carling.
On 26.4 kl 18: Finska gruppens möte i förs.
hemmet, Sundqvist.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
To 13.4 kl 10: Skolgudstjänst i kyrkan, Eng-
lund, Brunell.
To 13.4 kl 19: Skärtorsdagens mässa i kyr-
kan, Englund, Kjell Lolax.
Fr 14.4 kl. 14: Långfredagens gudstjänst, 
Englund, Brunell, kyrkokören.
Sö 16.4 kl. 14: PÅSKDAGENS FAMILJEVÄN-
LIGA FESTHÖGMÄSSA, Englund, Brunell, 
Norrgård, kyrkokören, konfirmanderna, 
barnen, m.fl. Alla barn är välkomna med 
i processionen! (Ta gärna med maracas 
eller andra rytminstrument...) OBS! I år är 
formuläret lite kortare.
Må 17.4 kl. 14: Annandag påsk, gudstjänst, 

Englund, Brunell.
Ti 18.4 kl. 13: Missionssyföreningen i för-
samlingshemmet.
Fr 21.4 kl. 20: Ungdomskväll i församlings-
hemmet.
Lö 22.4 kl 10: Skriftskola i församlings-
hemmet.
Sö 23.4 kl. 14: Gudstjänst, Englund.
Må 24.4 kl. 10: Familjeklubben i försam-
lingshemmet.
Må 24.4 kl. 13: Minior i församlingshemmet.
Må 24.4 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
Ti 25.4 kl 13: Missionssyföreningen i för-
samlingshemmet.
On 26.4 kl 18: Kyrkokören övar i försam-
lingshemmet. 

KORSHOLM
Möjlighet till kyrktaxi: till Skärtorsda-
gens kvällsmässa, Långfredagsguds-
tjänsten och Påskdagens festgudstjänst. 
För kyrk-TAXI: ring pastorskansliet 06-
3560500 (vard.9-14).
To 13.4:
kl 20 Skärtorsdagsmässa: i kyrkan. 
Kyrkokören, Lindblom, Westerlund och 
Nordqvist-Källström.
Fre 14.4: 
kl 10 Långfredagsgudstjänst: i kyrkan. 
Kyrkokören, Berg, Westerlund och 
Nordqvist-Källström.
kl 19 W.A. Mozart Requiem: musik kon-
sert i Korsholms kyrka. Kammarkören 
Psallite, Korsholms kammarorkester 
samt solister. Biljetter 15/10 €.
Sö 16.4: 
kl 10 Påskdagens festgudstjänst: i 
kyrkan. Kyrkokören, Berg, Westerlund 
och Nordqvist-Källström. Kyrkkaffe i 
församl.hemmet.
Må 17.4: 
kl 10 Påskgudstjänst i Iskmo bönehus: 
Pred. Joel Snickars, Lindblom och Wes-
terlund.
kl 12 Påskmässa: i Smedsby församl.
gård. Pred. Joel Snickars, Lindblom och 
Westerlund.
Ti 18.4:
kl 13 Pensionärscirkel: i Helsinghörnan.
On 19.4: 
kl 13 Pensionärscirkel: i Veikars.
kl 14 Karaträffen: i Smedsby församl.
gård (ingång E), Kristoffer Streng.
Sö 23.4: 
kl 10 Gudstjänst: i kyrkan. Lidén och 
Westerlund.
kl 12 Högmässa: i Smedsby. Lidén och 
Westerlund.
Må 24.4:
kl 13 Missionsyföreningen: träff i 
Smedsby församl.gård.
Ti 25.4: 
kl 18 Musikskolans vårkonsert: i Kors-
holms kyrka. Andakt. Efteråt servering i 
församl.hemmet.
Fre 28.4: 
kl 9.30 Maskerad med öppna familje-
gruppen: i Smedsby församl.gård. 
Sö 30.4:
kl 18 Valborgsmässoafton på Kronvik 
lägergård: Drop-In/Servering. Program 
för hela familjen med Leon Jansson. Arr. 
KU i Solf, Sundom o. Korsholm.

KVEVLAX
ON 12.4 kl. 13.30: Pensionärssamling i 
fh, mat kl 12.45, talare: Håkan Nitovuori, 
tema: Vad gör Håkan i Jeriko?, Kvevlax-
nejdens pensionärskör, Rune Koskinen 
solosång, VIPS gästar.
ON 12.4 kl. 20: Stilla andakt i kyrkan, 
Stråkdraget, dir. Yngve Svarvar, Mis-
sionskyrkans kör, Pensionärskören, orgel 
Erica Nygård.
TO 13.4 kl. 13.30: Funisgårdens skärtors-
dagsmässa.
TO 13.4 kl. 20: Skärtorsdagens nattvards-
mässa, Bergström-Solborg, Kyrkokören, 
Andrén, tvärflöjt Erica Nygård.
FR 14.4 kl. 10: Långfredagens gudstjänst, 
E. Kuni, Kyrkokören, Andrén, 
SÖ 16.4 kl. 10: Påskdagens gudstjänst, 
Bergström-Solborg, Andrén, flöjt Erica 
Nygård, Koralkör.
MÅ 17.4 kl. 18: Påskannandagens 
kvällsmässa, pred. Ruth Vesterlund, lit. 
Bergström-Solborg, Andrén.
TI 18.4: Pastorskansliet stängt hela dagen.
TI 18.4 kl. 18: Mammalådor tillverkas i 
konf.rummet.
ON 19.4 kl. 18: Symöte i ds.
TO 20.4 kl. 9.15: Karakaffe i ds.
TO 20.4 kl. 18: Musikal med Barnkören i 
fh, kollekt för insamlingen Gemensamt 
Ansvar, efteråt servering.
SÖ 23.4 kl. 10: Gudstjänst, Bergström-
Solborg, Vidjeskog, Kvevlaxgillet.
MÅ 24.4 kl. 19: Bön för bygden i Krubban.
TI 25.4 kl.19: Bön och Bibel i Krubban.
Anmälningar till höstens dagklubb: tas 
emot fram till 15.5, tel. 06-3462300 el. 
dagklubbenkvevlax@gmail.com. Barnet 
ska ha fyllt 3 år före sept. Vi meddelar om 
man fått plats senast 31.5

MALAX
TO 13.4 kl. 19: Skärtorsdag. Nattvards-
mässa i kyrkan. Kyrkokören medv. Kyrktaxi. 

Tornberg, Lax.
FRE 14.4 kl. 10: Långfredag. Stilla gudstjänst 
i kyrkan. Kyrkokören medv. Norrback, Lax.
SÖ 16.4 kl. 10: Påskdagen. Gudstjänst i 
kyrkan. Kyrkokören och Trallarna medv. 
Kyrktaxi. Norrback, Lax.
SÖ 16.4 kl. 12: Finsk Familjemässa i KH. 
Söndagsskolan och Kyrkokören medv. 
Norrback, Lax.
MÅ 17.4 kl. 14: Annandag påsk. Ekumenisk 
gudstjänst i Betel. Kyrkokören, Trallarna, 
Katri Lax.
TI 18.4 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet 
och Folkhälsan i Malax.
TO 20.4 kl. 18.30: Missionsauktion i FH 
med Edit Linds husgeråd, handarbeten och 
tavlor, mm.
SÖ 23.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Torn-
berg, Lax.
MÅ 24.4 kl. 10: Familjecafé i Socken. Arr. 
Folkhälsan i Malax.

PETALAX
Andakter med nattvard to 13.4: kl. 13 i 
Westerhemmet modul A, kl. 14 i Pensio-
närshemmets samlingssal.
Skärtorsdagens mässa: to 13.4 kl. 19 i 
kyrkan, Björklund, Brunell, kyrkokören. 
Kyrktaxi.
Långfredagens gudstjänst: fr 14.4 kl. 11. 
Björklund, Brunell, Kontakten. Kyrktaxi.
Festgudstjänst: sö 16.4 kl.11. Björklund, 
Brunell, kyrkokören. Kyrktaxi.
Högmässa: må 17.4 kl. 11. Björklund, Brunell.
Gudstjänst: sö 23.4. kl. 11. Englund.
Syföreningen: on 26.4. kl. 13. Besök av 
Övermark-Pörtom syförening.  

REPLOT
Skärtorsdag 13.4, kl. 18: Nattvardsmässa 
i Replot. Kaski, Wargh. 
Skärtorsdag 13.4, kl. 19.30: Nattvards-
mässa i Björkö. Kaski, Wargh.
Långfredag 14.4, kl. 10: Gudstjänst i Re-
plot. Kaski, Wargh, projektkör. 
Långfredag 14.4, kl. 12:30: gudstjänst i 
Björkö. Kaski, Wargh.
Påskdagen 16.4, kl. 10: Familjegudstjänst 
i Replot. Kuni, Wargh, barnkör.
Påskdagen 16.4, kl. 12.30: Familjeguds-
tjänst i Björkö. Kuni, Wargh, barnkör.
Annandag påsk 17.4 kl. 10: Byagudstjänst 
i Söderudden på Odd Inn. Kaski, Wargh.
Ons 19.4 kl. 13: Mathörna i Björkögården. 
Anmäl för maten senast må 17.4 till Läh-
desmäki eller Nystrand. Mat 10 €/pers.
Sö 23.4 kl. 10: Gudstjänst i Replot. Kaski, 
Sten. Skriftskoldag.
Ons. 26.4 kl. 18: Andrum i Replot försam-
lingshem.

SOLF
To 13.4. kl 19: Skärtorsdagsmässa, Au-
das-Willman, Wargh. Lisa Näsman flöjt.
Fr 14.4. kl 10: Långfredag, gudstjänst, 
Audas-Willman, Wargh.
Sö 16.4. kl 10: Påskdagen, gudstjänst för 
små och stora, Audas-Willman, Wargh, 
Beukelman, Jern, sång av Solfångarna 
och alla barn, påskliljeprocession. 
Påskliljor för utdelning till ensamma och 
sjuka kan tas med till kyrkan på påskda-
gen el. ordnas via Florina.
Må 17.4. kl 10: Annandagpåsk, guds-
tjänst kl 10, Audas-Willman, Lång.
Sö 23.4. kl 10: Gudstjänst, Kuni, Wargh.
Sö 23.4. kl 18: Kyrkokonsert, Missa 
brevis St Joannis de Deo från J. Haydns 
Kleine Orgelmesse, medv Koralkören, 
Sundomkören, Solf stråkorkester, di-
rigenter Monica Heikius och Karl-Erik 
Berg, Karolin Wargh orgel.
On 26.4. kl 13: Pensionärsträff, sång och 
musik, K Wargh, G-L Landgärds.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Skärtorsdagsmässa: kl 18 Boije, aktläsare 
Riska, Heikius, Trefaldighetskyrkans kör.
Gudstjänst: långfredag kl 13 Särs, aktläsare 
Victorzon, Andersson, Heikius, Trefaldig-
hetskyrkans kör.
Familjemässa: påskdagen kl 13 Boije, Heiki-
us, Steve Johnson, trumpet, barnledare.
Gudstjänst: annandag påsk kl 13 Särs, Rai-
ner Holmgård.
Morgonbön: to 20.4 kl 9 Lundström, An-
dersson.
Kärnträff-temafrukost för kvinnor: lö 22.4 
kl 9.30 i stora förs.salen, Skolhusg. 28. Gäst: 
Lisa-Gun Bernerstedt. Pris 7€.
Kyrkokonsert: Missa brevis St Joannis de 
Deo från J.Haydns Kleine Orgelmesse lö 
22.4 kl 18. Sundomkören, Koralkören från 
Solf, Solf stråkorkester, dir. Karl-Erik Berg, 
Karolin Wargh, orgel, dir. Monica Heikius. 
Programblad 10€ för Gemensamt Ansvar.
Konfirmationsmässa: sö 23.4 kl 13 Brunell, 
Boije, Andersson.
Pilgrimsmässa: to 27.4 kl 9 Forslund, 
Heikius.
BRÄNDÖ KYRKA
Easter Service: at 1 pm Särs, Vidjeskog.
Sunday Service: 23.4 at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Skärtorsdagsmässa: kl 19.30 Lundström, 
aktläsare Riska, Andersson, Brändö kyr-
kokör.

Brunch och klädbyte
Vem har tillverkat mina kläder? Vad är 
egentligen ett rättvist pris att betala för 
mina plagg? Vad ska jag fundera på då jag 
köper kläder, och spelar det egentligen 
någon roll var jag handlar dem?

Lördagen 22 april bjuder Finska Mis-
sionssällskapets nätverk Global aktion in 
till en inspirationsförmiddag om etisk och 
hållbar klädkonsumtion. Frilansaren och 
bloggaren Liisa Mendelin berättar om slow 

fashion, och delar med sig av praktiska 
och konkreta tips om hur vi kan vara med 
och påverka textilindustrin genom våra val 
i vardagen. 

Förmiddagen inleds klockan 10.30 med 
en Fairtrade-brunch och inspirationsföre-
läsning av Liisa. Efteråt finns det möjlighet 
att stanna kvar på en klädswap. Deltagar-
na får ta med sig kläder som de inte läng-
re använder, och fynda och byta med var-
andra.

Mer information finns på Finska Mis-
sionssällskapets Facebook-sida och hem-
sida www.finskamissionssallskapet.fi 

Global aktion är Finska Missionssällska-
pets nätverk för unga vuxna som vill för-
ändra världen. Evenemanget hålls på Ob-
servatoriegatan 18.

HÅLLBAR KONSUMTION
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Mässa och paschafest
Lördagen den 15.4 kl.23 inleds mind-
nattsmässan i Johanneskyrkan. Under 
mässan går vi från mörker till ljus. När 
påskljusets tänds och vi hör orden ”Kris-
tus är uppstånden” får var och en svara 
ett triumferande ”Ja, han är sannerligen 
uppstånden!”. Efter mässan paschafest i 
Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E, an-
dra våningen.
FOTO: LELLA LINDSTRöM

PÅSKNATTEN JOHANNESKYRKAN

Gudstjänst: långfredag kl 11 Lundström, 
aktläsare Victorzon, Andersson.
Högmässa: påskdagen kl 11 Lundström, 
Andersson, Brändö kyrkokör.
Söndagsskola: för hela familjen sö 23.4 kl 
10.30 i Gerby församlingshem Lundström, 
Heikius. Lunch vuxna 5€, barn 2.50€.
Dans i heligt rum: sö 23.4 kl 19 Siv Jern.
SUNDOM KYRKA
Skärtorsdagsmässa: kl 19.30 Brunell, Vidje-
skog, Aurora Heikius, violin.
Gudstjänst: långfredag kl 10 Boije, Heikius, 
Sundomkören.
Familjegudstjänst: påskdagen kl 10 
Lindblom, Heikius, Sundomkören, Steve 
Johnson, trumpet, dagklubbsbarnen, 
barnledarna.
Konfirmationsmässa: sö 23.4 kl 10 Lind-
blom, Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
To 13.4 kl. 14: Nattvardsgång i Esselunden.
- kl. 15: Nattvardsgång i Essehemmet.
- kl. 19: Nattvardsmässa i kyrkan, Gran-
lund, Ravall, sång Sara Ray. Textläsare 
Mary Sjö, dörrvärdar Ytteresse övre.
Fr 14.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Gran-
lund, Ravall, församlingskören. Textläsare 
Riitta Sandbacka, dörrvärdar Bäckby-
Värnum-Humla.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Sö 16.4 kl. 11: Familjegudstjänst i kyrkan, 
Granlund, Ravall, sång av ungdomar, blås-
musik Håkan Ahlvik. Textläsare Elisabet 
Smeds, dörrvärdar Överesse.
- kl. 14 och 19: Sammankomster i Punsar 
bönehus.
Må 17.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Gran-
lund, Ray. Textläsare Paula Ahlvik, dörr-
värdar Lappfors.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
On 19.4 kl. 12: Lunch för daglediga i Ach-
reniussalen. ”Mitt uppdrag i Etiopien”, 
Jan-Erik Sandström. Anmälan senast 13.4 
till 040 3100 458.
Fr 21.4 kl. 15: Pensionärssångarna i Es-
sehemmet.
22-23.4: Slef:s norra distrikts årshögtid i 
församlingshemmet 
Bokloppis för missionen i Fyren lö kl. 14-
22 och sö kl. 11-15. 
Lö 22.4 kl. 15: ”Att vara lutheran idag”, 
Leif Erikson. ”Äktenskapet – vad är det?”, 
Albert Häggblom. 
- kl. 17: Lätt kvällsmat. Anmäl senast 19.4 
till 040 3100 458. 
- kl. 19: Möte, Roger Pettersson, Leif 
Erikson, församlingskören. 
- kl. 21.30: Ungdomsjatkot, Tove Ahlskog 
m.fl.
Sö 23.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Albert 
Häggblom, Granlund, Ravall. Sång Nådens 
Vind. Textläsare Viveca Björk, dörrvärdar 
Slätkulla-Fors-Gers.
- kl. 10: Söndagsskolavslutning för barn 
och ledare i Ytteresse bönehus, för sön-
dagsskolorna i församlingshemmet och 
Ytteresse bönehus.
- kl. 11.30: Kyrklunch
- kl. 13: Möte, Samuel Erikson, Granlund, 
Lutherkvintetten.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Må 24.4 kl. 14: Syföreningen i Essehem-
met.
Ti 25.4 kl. 15.20: Barnkören sjunger i Es-
selunden.
To 27.4 kl. 18.30: ”Pärleport och barna-
tro”, allsång och konsert i församlings-
hemmet med Musikverkstaden, Gloriess 
och Pensionärssångarna.

JAKOBSTAD
TO 13.4 kl. 13.00: Andakt med nattvard på 
Mariahemmet, Turpeinen, dövpräst Maria 
Lindberg, Borgmästars.
TO 13.4 kl. 13.00: Andakt med nattvard på 
Ahlbäckhemmet, Åstrand, Östman.
TO 13.4 kl. 14.00: Andakt med nattvard 
på De Gamlas Hem, Turpeinen, dövpräst 
Maria Lindberg, Borgmästars.
TO 13.4 kl. 18.00: Aktläsning med nattvard 
i Jakobstads kyrka, Åstrand, Salo, Östman, 
sång Juliana Andersson. Tillfället avslutas 
med att altaret förbereds inför Långfreda-
gens gudstjänst.
FR 14.4 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads 
kyrka, Turpeinen, Borgmästars, Chorus 
Novus.
FR 14.4 kl. 15.00: Sammankomst i Skut-
näs bönehus, Olavi Forsbacka.
FR 14.4 kl. 18.00: Möte ”Vid Kristi grav” i 
Vestanlidgården, Turpeinen, Borgmästars, 
Vestanlidgårdens strängband, dir. Raimo 
Fors.
LÖ 15.4 kl. 10.00: Mottagning av påsk-
blommor i Jakobstads kyrka. Påskblom-
mor delas ut till sjukhus, åldringshem, 
boenden och enskilda. Mottagningen 
avslutas kl.12.
SÖ 16.4 kl. 12.00: Festmässa i Jakobstads 
kyrka, Krokfors, Salo, Borgmästars, Öst-
man, Kyrkokören, trumpet Anders Sjölind.
SÖ 16.4 kl. 15.00: Sammankomst i Skut-
näs bönehus, Sture Wargh.
SÖ 16.4 kl. 17.00: Fokus i Församlingscen-

tret, Mats Björklund.
MÅ 17.4 kl. 11.00: Gudstjänst med små 
och stora i Jakobstads kyrka, Åstrand, 
Borgmästars, sång Emilia Enlund, 
dagklubbsbarn och ledare, Haglund-
Wikström. Gudstjänsten bandas för radion. 
OBS! Tiden.
MÅ 17.4 kl. 15.00: Sammankomst i Skut-
näs bönehus, Per-Ole Hjulfors.
ON 19.4 kl. 18.00: Psalmsångsafton i 
Jakobstads kyrka. Vi sjunger nya psalmer 
med Gloriakören, Borgmästars, flöjt Nils-
Oscar Frantz, Musikskolan. ”Luther och 
lovsången”, Krokfors. Efteråt servering i 
kyrkgången.
TO 20.4 kl. 18.00: SLEF:s missionsafton i 
Församlingscentret, Bertel Lindvik.
TO 20.4 kl. 19.00: Stickcafé i Bonäs 
prästgård.
FR 21.4 kl. 19.00: In da house i Försam-
lingscentrets ungd.utr., Wikblad.
SÖ 23.4 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads 
kyrka, Turpeinen, Wester.
SÖ 23.4 kl. 15.00: Sammankomst i Skut-
näs bönehus, Stefan Snellman.
SÖ 23.4 kl. 17.00: Fokus i Församlings-
centret. ”Att vara Jesu vittne i denna tid. 
Todistajana tässa ajassa”, Tuisku Winter, 
Marko Mitronen. Tvåspråkigt. Tolkning till 
svenska.
TI 25.4 kl. 13.00: Tisdagssamling på Sta-
tion I, Kaj Granlund.
TO 27.4 kl. 12.00: Öppet Hus för daglediga 
i Församlingscentret. Inleds med lunch. 
Pris: 9 €. Programstund kl. 13.
TO 27.4 kl. 18.00: Föreläsning i Försam-
lingscentret. ”Mötet med den döende 
människan – att våga finnas hos den som 
är i livets slutskede”, Yvonne Löfbacka, 
Ann-Sofi Nylund. Möjlighet till frågor och 
samtal. Servering.
TO 27.4 kl. 18.00: Kvinnocafé i Försam-
lingscentret. Kvinnocafé deltar i föreläs-
ningen i Församlingscentret om ”Mötet 
med den döende människan – att våga 
finnas hos den som är i livets slutskede”.
ON 3.5 kl. 10.00: Församlingsutfärd till 
Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. Pro-
gram av skolans personal, Susann Friman, 
invandrarstuderande, andakt Ann-Sofi 
Nylund. Lunch kl. 11.30, kaffe. Start kl. 10 
med buss från Församlingscentret, hem-
färd kl. 14. Pris: 17 €. Anm. senast 25.4 till 
församlingskansliet tfn 040-3100410.

KRONOBY
To 13.4 Nattvardsandakter på skärtorsda-
gen: Sandbacka vårdcenter och Tallgården 
kl.14, Herberts hus kl. 16.30 och Sylviahem-
met kl.17.15 (obs. de ändrade tiderna!)
20.00: Skärtorsdagens mässa. Ventin, Wal-
lis, Ellfolk-Lasén, Ingmar Byskata, Libäck-
Huggare-Norrpåras läslag.
Fre 14.4 kl. 10.00: Gudstjänst. Ventin, 
Ellfolk-Lasén, Torgare-Spikas-Harabacka 
läslag.
Sö 16.4 kl. 11.00: Festgudstjänst för stora 
och små. Ventin, Ellfolk-Lasén, Kyrkokö-
rens damer, Barnkören, dagklubbsbarnen, 
Jeussen läslag.
Må 17.4. kl. 10.00: Högmässa i Söderby 
bönehus. Wallis, Ellfolk-Lasén, Kyrkokörens 
damer, Snåre-Kivjärv läslag.
To 20.4. kl. 18.30: Kvinnogruppen hos An-
nette Strandvall. Glimtar från Chios.
Lö 22.4 kl. 18.00: Körkonsert ”Fem För Vår” 
med körerna Madrigalen, Nykarleby Man-
skör, Nice Noise, Euforiakören och Schla-
gerkören. Solist Heléne Nyberg. Dirigenter 
Ia Rönngård och Thomas Enroth. Inträde 20 
€. Arrangör: Term Musik/ Thomas Enroth.
20.00: Musikcafé Lyktan.
Sö 23.4 kl. 10.00: Gudstjänst. Wallis, kantor 
Hannes Uunila, Hopsala läslag. 
Lunch i församlingshemmet efter guds-
tjänsten. Ingen förhandsanmälan.
Må 24.4 kl. 9.00: Seniorcafé avslutning 
med Markus Ventin.

LARSMO
To 13.4 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden: 
Sjöblom, Wiklund.
- kl. 20 Skärtorsdagens nattvardsmässa: 
Lassila, Wiklund, sång Victoria Asplund. 
Kyrkvärd: Gertruds.
Fre 14.4 kl. 10 Långfredagens gudstjänst: 
Lassila, Enkvist, sång kyrkokören. Kyrk-
värd: Finnäs, Västerby.
Sö 16.4 kl. 10 Påskdagens festgudstjänst: 
Sjöblom, Wiklund, kyrkokören, trumpet 
Benjamin Dahlskog. Kyrkvärd: Gädda, 
Gäddnäs.
Må 17.4 kl. 18 Kvällshögmässa på an-
nandag påsk: predikant Gösta Sundelin, 
Sjöblom, Enkvist, sång Matilda Åkerlund. 
Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Björn, Björnvik, Lång-
stranden, Kalvholmen.
Ti 18.4 kl. 19 Kvinnokväll: i församlings-
hemmet. ”Mod att vara den du är”. Maria 
Forsblom medverkar. Drop-in och kaf-
feservering från kl. 18.30.
Lö 22.4 kl. 19 Lördagssamling: i försam-
lingshemmet med Eivor och Nils Johans-
son. Barnpassning, servering.
Sö 23.4 kl. 10 Högmässa: med vinter-
skriftskolans konfirmation, Sjöblom, Wik-
lund. Kyrkvärd: Bosund gårdsnummer.
- kl. 18 Sångkväll: i Västerby bönehus, tal 

Jan Nygård, sång Anna-Lena Anderssén 
och Marina Rintamäki. Servering.
To 27.4 kl. 19 ”Luther i enrum”: i försam-
lingshemmet. Johan Fagerudd gestaltar 
reformatorn. Servering.
Anmälningar till höstens dagklubbar: för 
barn födda 2012-2013 (4-5 åringar) tas 
emot av barnledarna, via elektronisk blan-
kett på hemsidan, med e-post eller tele-
fon till kansliet 040 868 6950. Deadline för 
anmälan är 18.5.2017

NEDERVETIL
ON 12.4 kl. 19.00: Stilla andakt hos Ulla 
och Gunder Brännkärr i Bast.
TO 13.4 kl. 13.00: Andakt med HHN i 
pensionärshemmet, Store, Smedjebacka.
TO 13.4 kl. 19.30: Kvällsmässa i kyrkan, 
Store, Smedjebacka och Kyrkokören.
FR 14.4 kl. 10.00: Gudstjänst i kyrkan, 
Store, Smedjebacka och sånggruppen 
Timbre under ledning av Malin Storbjörk.
FR 14.4 kl. 12.00: Finsk Gudstjänst i kyr-
kan, Store, Smedjebacka.
SÖ 16.4 kl. 9-10: Påskfrukost i fh.
SÖ 16.4 kl. 10.00: Festgudstjänst för 
stora och små, Store, Smedjebacka, 
Kyrkokören, trumpet Kristoffer Ekfors och 
sång av barn. Påskliljor kan medtas. 
MÅ 17.4 kl. 12.00: Högmässa i Norrby 
byagård, Wallis, Smedjebacka.
SÖ 23.4 kl. 10.00: Gudstjänst, pred. och 
lit. Gösta Sundelin, Robert Ståhl.
SÖ 23.4 kl. 18.00: Gemenskapskväll i fh, 
Albert Häggblom, Pensionärskören, För-
samlingskören och Smedjebacka.
TO 27.4 kl. 14.00: Andakt i Sandbacka 
Vårdcenter, Wallis.

NYKARLEBY
GEMENSAMT
Påskblommor: kan beställas via blomaf-
färer el. tas med till kyrkorna för utdelning 
på påskdagen
Dagklubbsanmälan: barn födda 2012-13, 
anmäl senast 25.4 till ann-charlott.ek@evl.
fi, lämna in blankett till dagklubb el. kansli
On 26.4 kl 14 Gemensam missionssyfören-
ingsdag: Munsala fh. Anmäl till diakonerna 
för skjuts.  
To 27.4 kl 13.30 Besökstjänsten: Flora-
hemmet
NYKARLEBY 
To 13.4 klo 18 Ehtoollismessu: kirkossa, 
Sandvik 
-kl 19.30 Nattvardsmässa: kyrkan, Edman, 
tvärflöjt
Fre 14.4 kl 10 Gudstjänst: kyrkan, Sandvik, 
Edman, kyrkokören
Sö 16.4 kl 10 Festgudstjänst: Edman, Sand-
vik, Ringwall, sång av barn, kyrkokören, 
Anders Sjölind trumpet
Må 17.4 kl 14 Påskfest: fh, Tomas Klemets, 
Martin Klemets o sånggrupp från Vörå, ser-
vering. Arr. Slef-missionen
Ti 18.4 kl 13 FMS-mission: fh
Sö 23.4 kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Edman, 
Ringwall
Må 24.4 kl 18 Kenyamissionen: Efo-afton, 
Bertel o Niklas Lindvik
Ti 25.4 kl 19 Bibel, samtal o bön: fh
To 27.4 kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
MUNSALA
To 13.4 kl 13 Nattvardsandakt: pens.h.
-kl 18 Nattvardsmässa: Sundstén, Rolf 
Blomqvist 
Fre 14.4 kl 12 Gudstjänst: kyrkan
-kl 19 Aktpredikan: Pensala bönehus, 
Samuel Erikson, Familjekören
Sö 16.4 kl 12 Familjegudstjänst: Sundstén, 
Näs, projektkören, dagklubben o Cantare
Må 17.4 kl 12 Gudstjänst: Pensala bönehus, 
Sundstén 
Sö 23.4 kl 18 Lovsångsmässa: fh, Sunds-
tén, förbön, servering
Ti 25.4 kl 19 Missionskafé: Pensala böne-
hus, Göran Stenlund
JEPPO 
To 13.4 kl 19 Nattvardsmässa: Linda Andt-
backa, sång
Fre 14.4 kl 10 Gudstjänst: kyrkokören
Sö 16.4 kl 11 Festgudstjänst: Östman, 
Lönnqvist, alla barngrupper, kyrkokören, 
Caj Nordström trumpet
Ma 17.4 klo 10 Pääsiäismessu: Östman, 
Lönnqvist, taksi keskustasta
-klo 11 Kinkerit: fh, kyrkkaffe o finskt 
läsmöte
Ti 18.4 kl 18 Bibelsits: fh
To 20.4 kl 18 Lifekväll: kyrkan
-kl 18.30 Läsmöte: hos Anne o Mats Ny-
lund, västra övre läslaget
Sö 23.4 kl 10 Högmässa: Sundstén, 
Hellman
To 27.4 kl 18.30 Läsmöte: hos Gunnel o 
Bo-Gustav Nybyggar, östra nedre läslaget

PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Nattvard: To 13.4 kl 14 i Hedbo seniorbo-
ende, Häggblom, Sandstedt-Granvik
Skärtorsdagens nattvardsgång: To 13.4 kl 
19.30 i kyrkan, St Olofskören, Häggblom, 
Erikson, Sandstedt-Granvik, D. Häggblom, 
dörrvärdar Katternö
Långfredagens gudstjänst: Fr 14.4 kl 10 i 
kyrkan, Kyrkokören, Häggblom, Sandstedt-
Granvik, textläsare Johan Österholm, dörr-

värdar Sundby
Nattvardsgudstjänst: Fr 14.4 kl 14 i Forsby 
bykyrka, Häggblom, Sandstedt-Granvik
Aktläsning: Fr 14.4 kl 18 i Flynängens böne-
hus, Kristian Gäddnäs, tolkning
Sammankomst: Fr 14.4 kl 18 i Kyrkostrands 
församlingshem
Ungdomskväll: Fr 14.4 kl 20 i Kyrkhemmet 
i Bennäs
Påskdagens festmässa: Sö 16.4 kl 10 i kyr-
kan, Kyrkokören, St Olofskören, Barnkören, 
liturg Häggblom, pred. Erikson, kantorerna 
Sandstedt-Granvik och D. Häggblom, text-
läsare Birgitta Holmvik, dörrvärdar Forsby
Sammankomst: Sö 16.4 kl 15 i Flynängens 
bönehus, Rune Östman, tolkning
Familjegudstjänst: Må 17.4 kl. 11 i kyrkan 
(Obs tiden!) Söndagsskol- och dagklubbs-
barnen sjunger, Erikson, Sandstedt-Gran-
vik, efteråt saft och kaffe i Pelargången, 
påskliljor får tas med för utdelning till sjuka, 
ensamma el. någon annan som behöver 
uppmuntran.
Sammankomst: Må 17.4 kl 15 i Flynängens 
bönehus, Staffan Snellman
Påskinsamling i Missionsstugan: 3-21.4 
går inkomsterna till Sydsudan, Somalia och 
Kenya där hungersnöd råder pga torka, via 
Kyrkans Utlandshjälps katastroffond
Symöte: Ti 18.4 kl 13.30 i Hedbo seniorbo-
ende, Strängbandet, Björkstrand, lotteri 
(vinster mottages tacksamt)
Bönegrupp: To 20.4 kl 18.30 i Kyrkhemmet 
i Bennäs
Andakt: Fr 21.4 kl 14 i Pedersheim, Hägg-
blom, D. Häggblom
Ungdomskväll: Fr 21.4 kl 20 i Kyrkhemmet 
i Bennäs
Vårfest för hela familjen: Lö 22.4 kl 13 i 
Forsby bykyrka, cykelspårning och andakt 
med program av söndagsskolan och häftis
Gudstjänst: Sö 23.4 kl. 10 i kyrkan, Man-
skören, Häggblom, D. Häggblom, dir. N-O 
Frantz, textläsare Johan Bast, dörrvärdar 
Kållby
Sammankomst: Sö 23.4 kl 15 i Flynängens 
bönehus, Torvald Hjulfors
Symöte: Må 24.4 kl 13 i Kållby bönehus 
och i Kyrkhemmet i Bennäs, Eklund
Luther i enrum: Ti 25.4 kl 19 i Kulturhuset 
Ax, pjäs skriven av Johan Fagerudd som 
också gestaltar reformatorn Martin 
Luther. Reformationens märkesår ger 
möjlighet att lära mera om Luther. 
Efteråt diskussion och servering till för-
mån för Gemensamt Ansvar, fritt inträde
Andakt: To 27.4 kl 17.30 i Pedersheim, 
Kållby fridsförening

PURMO
To 13.4 kl. 14: Nattvard i Purmohemmet, 
Portin, Johansson.
- kl. 19: Nattvardsmässa i kyrkan, 
Portin, Johansson.
Fr 14.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Portin, Johansson.
- kl. 20: Öppet hus i Lyjo.
Sö 16.4 kl. 12: Familjegudstjänst i kyr-
kan, Portin, Johansson, sång av dag-
klubben och påskkören.
Må 17.4 kl. 12: Gudstjänst i Åvist by-
kyrka, Portin, Johansson.
- Kl. 14: Påskannandagsfest i Emaus 
bönehus, Gun och Hans Sandberg, 
sångprogram.
Ti 18.4 kl. 13.30: Kenyamissionsgrupp 
hos Gerda Holmsten.
On 19.4 kl. 19: Mariamoment i präst-
gården.
To 20.4 kl. 14: Andakt i Sisbacka pen-
sionärshem, Sandström, Johansson.
Sö 23.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Sandström, Johansson.
On 26.4 kl. 18: Missionsbasar i kyrk-
hemmet, Brita Jern medverkar.

TERJÄRV
ON 12.4 kl 19: Stilla veckans andakt i 
kyrkan, khden, kantorn, kyrkokören.
TO 13.4 kl 19: Skärtorsdagens mässa, 
khden, kantorn, Evelina Koskinen violin.
FR 14.4 kl 10: Långfredagens gudstjänst, 
khden, kantorn, kyrkokören. Konfirman-
derna deltar.
SÖ Påskdagen 16.4 kl 11: Familjeguds-
tjänst, Niklas Wallis, kantorn, Barn- och 
kyrkokörerna, Robert Slotte och Samuel 
Forsblom, trumpet. Konfirmanderna 
deltar.
MÅ Annandag påsk 17.4: 
- kl 10: Gudstjänst i Småbönders, kh-
den, kantorn.
- kl 12: Finsk högmässa, khden, kan-
torn, Mariat.
FR 21.4 kl 18.30: Nattvardsmässa i 
kyrkan, Sebastian Vidjeskog, Martina 
Broberg.
SÖ 23.4 kl 10: Högmässa, khden, S. 
Lönnquist, Karlebynejdens svenska 
cancerklubb deltar.
MÅ 24.4 kl 19: Karasamling i förs.h, Pe-
ter Silfverberg medv.
TI 25.4 kl 13: Missionscafé Terjärv med 
hemlig gäst, förs.h.
ON 26.4 kl 18: Finsk bibel- och sam-
talsgrupp i Småbönders hos Marketta 
Widjeskog.

förlänger ansökningstiden  
för den lediganslagna  
heltidstjänsten som

Diakonitjänste-
innehavare

Se närmare information på 
www.mariehamn.evl.ax

LEDIG TJÄNST

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling
Samtliga sökanden kallas till intervju i domkapitlet. Språkkraven 
är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda 
muntliga och skriftliga kunskaper i finska.
Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § 
avsett straffregisterutdrag.

Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 4.5.2017 kl. 15.00.
Adress: PB 30, 06101 Borgå

LEDIG TJÄNST I STIFTET

Matteus församling är en aktiv och dynamisk församling i östra 
Helsingfors som verkar i ett mångkulturellt sammanhang bland 
mänskor som representerar olika livssituation och omständig-
heter. I verksamheten prioriterar vi särskilt barn och ungdom 
och vi strävar efter att vara en diakonal och utåtriktad församling.

Vi söker nu en 

församlingspastor
till arbetslaget. Om du vill 
- vara med och jobba med barn, familjer och unga vuxna 
- inte är rädd för utåtriktat arbete
- har lätt för att möta mänskor i olika livssituationer
- är samarbetsvillig och kommunikativ
så är du kanske den vi söker.

Intresse för tjänsten riktas före den 19.4.2017 kl 16 till Kyr-
koherdeämbetet i Matteus församling per post Åbohus-
vägen 3, eller e-post matteus.fors@evl.fi. Närmare upp-
gifter ger kyrkoherde Stefan Forsén, tel. 050 380 3945.
Tjänsteförordnande ges av domkapitlet i Borgå stift.

Församlingsrådet i Matteus församling

MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Stiftelsen Lillesgården erbjuder 
förmånliga pensionärsbostäder 
(ettor) i Nordsjö, ej servicebo-
ende. 0505903780 ti-to 9-12.

Uthyres fritidsbostad 70 m2 i 
Pellinge, separat bastu, borr-
brunn, bilväg. För längre tid. 
Telefon 0400 870 116

Ljus och fin hörnlägenhet i
Nordsjö söker långvarig
hyresgäst/gäster. Två rum +
kök + bastu + balkong, 45.5
m2. Lungt innergårdsläge
några minuters promenadväg
från metron. Ledig fr.o.m. 1.5.
Hyra 882 e/mån + vatten.
Ring Andreas / 0400883832

Etta på 28m2 på kvarng.i
Vasa fr. 1 juni. Byggd
2015.Nära till högskolor o
kommunikationer. Kan hyras
möbl.el omöblerad.Hyra 540
+16 e vatten /mån. Bilplats i
varmgarage
finns.tel.0505525393 el.
0405905086 efter kl. 16Möbl. 2 r+kv+bdr, 40kvm i

Jakobstad, på marknivå, i ansl.
till egnahemshus, med egen
ingång. Hyra 500e+
20e vatten/pers/mån.
Tel: 050-4062772/Sandra

Skötsamt par söker tvåa att
hyra i H:fors eller Esbo runt
Alberga - Tölö-axeln. Djur-
och rökfria. +358504322523

2-3 r & k+ balkong i Ekenäs.
På gåavstånd till ekenäs
centrum. Maxhyra 650€.
Tel. 0404106213

Nygift par söker 2rum+kök i
Hfors fr.o.m. 1.6. Hyra max
950€. tel.050 5743923

Snygg etta i Helsingfors
(Brunakärr) uthyres från 1.6
till 13.8. Hyra 350€ inklusive
vatten och el. Tel:
050-5340181

Möblerad etta i centrum av
Åbo uthyres för tiden 1.6-31.8.
Hyra 450 euro/mån inkl el och
vatten. Tel 040 8329670

Rökfritt och skötsamt par
med rumsren katt önskar
hyra tvåa med tillgång till bra
kommunikationer i
Stockholm fr.o.m 1.8. Tel:
050-5258132. e-mail:
annelie.sundfors@gmail.com

Trea i Åbo centrum.
Nära till Tåg/Buss.
Hyra 800€/mån.
Tel: 0400-774780

Uthyres möblerad 2r+k i
centrala Åbo för
sommarmånaderna. Hyra
650€ (inkl. vatten, el och
internet). Tel:0400387530.

KÖPES
Dödsbon och hemlösöre. 
Kontant, avhämtning 
Kuolinpesät ja kodin irtainta. 
Nouto, käteinen 
Suomea  gsm 040 3721108 / 
Harri 
Svenska gsm  040 8226088 
/ Jalle

Gör livet lättare 
SÄLJ ÅT LASSE & MIA 
dödbon, lösöre 
tfn 0500 418 303 
050 55 44 288 Tack

  

   
HÖGBERGSGATAN 22 

   Välkomna till ISRAEL I FOKUS fr 21.4 kl. 18.00    
   Mellanöstern experten PEKKA SARTOLA talar. Sång  
   o. musik duon ULLA & PETE. Samlingen är tvåspråkig. 
                                         www.andreaskyrkan.fi 
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Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600
www.harmaspa.fi

HÄRMÄ SPA

Finland 100-semesterpaket
100 € /dygn/pers.

Boka en riktig trivselsemester! 

• Inkvartering i dubbelrum
• Frukost
• Finland 100 -meny à la Härmä
• Fri tillgång till spa och gym
• Inträde till restaurangdansen

Gäller till 30.12.2017

Ratkaisukeskeinen kristillinen terapia -koulutus (80 op)
Lösningsfokuserad kristen terapeut -utbildning (80 sp)
Ilmoittautuminen johon liitteenä CV: 
Anmälning med egen CV:

Lisätietoa:
Information:  www.samaria.fi / www.chcry.net / www.akan.fi  

Kristen terapeut -utbildning
 Tampereella 17.-18.5 2017  
 I Borgå 21.-22.5.2017 2017 (även på svenska)

Kristillinen Tervehtymiskeskus
Kristna Center för Helande

A K A T E M I A Kristillinen terapeutti (Vaativa erityistaso) uusi koulutusohjelma 
tulossa, seuraa sivuillamme. Koulutuspaikka Tampere.

Nykyajan koulutusta nykyajan ihmiselle

mikko.takala@samaria.fi

BYGGENTREPRENADER • PLANERING • ÖVERVAKNING

MBS • Industrivägen 4, 66100 Malax  •  Tel. 045-1660083

• Bygglovsplanering
• Konstruktionsplanering
• Konsultuppdrag
• Övervakning av projekt
• Nybyggnationer
• Renoveringar

UTHYRES 
SPARBANKSSTIFTELSEN 
I KYRKSLÄTT erbjuder 
kvalitetsbostäder nära 
service 

Tryggt och långvarigt hyreskontrakt. Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt vill göra en an-
svarsfull placering i hembygden och erbjuder splitternya hyresbostäder på Piippola-
brinken 3 i Kyrkslätts centrum. Tvårummare á 47-54m2. Stora inglasade balkonger och 
ljusa materialval, bastu. Nära till service. Inflyttningsklart 1 juni. 
Intresserade ombeds kontakta stiftelsens ombudsman Håkan Näsman, 
hakan.nasman@wohlsgard.fi, 050 358 9582.

2,95€/
mån

Förmånlig 
fast telefoni

Bredband, TV, Telefoni och IT-tjänster för Österbotten.
Alholmsgatan 3  |  Jakobstad  |  Tel. 06 786 8222

E-post: kundbetjaning@jnt.fi  |  www.jnt.fi

Med en MultiVoice telefonanslutning från JNT 
 (Jakobstadsnejdens telefon) får du behålla din 
 nuvarande 06-nummer och väljer själv om du  
köper en ny IP- telefon, köper en adapter till din 
 nuvarande  telefon eller ringer med hjälp av datorn. 

Med en MultiVoice anslutning ringer du precis som 
förr men samtalen går över internet, detta betyder att 
du behöver en fast internetanslutning för att kunna ta 
tjänsten i bruk. 

○ Månadsavgift: 2,95€/mån
○ Öppningsavgift: 0€
○ Samtal mellan MultiVoice-anslutningar är gratis
○  Övriga samtal enligt JNT:s prislista, till exempel samtal 

till normalprissatta abonnemang i Finland 0,069€/minut

Om du har frågor eller vill göra en  beställning kontakta 
vår kundtjänst på 06 786 8222, vi berättar gärna mer.

Ansök nu!

Utbilda dig till

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

Ansök till våra utbildningar och examina:
prakticum.fi/fbc-ansok

kyrkpressen_03042017.indd   1 5.4.2017   14:35

Hagnäs • Tölö • Östra centrum • Malm • Forum • Alberga
Hagalund • Esboviken • Dickursby • Myrbacka • Kervo • Hyvinge

TELEFONJOUR 24 h: 050 347 1555 (0,0828 €/samtal + 0,1199 €/min)

Läs mER:

hok-elannonhautauspalvelu.fi     
perunkirjoitustoimisto.fi

I sorgens stund är 
du inte ensam

En byrå med komplett service. År

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

Du når oss på:
044 050 3020, 
050 092 4528

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

JAg FöRsökER tänka på Jesus. Jag för-
söker verkligen. Tar i från tårna, 
blundar och gör mitt allra ytters-
ta. Men det går inte. Jesus kan helt 
enkelt inte konkurrera med ett ki-
lo godis. 

Jag är ungefär nio år gammal. Det 
är påskafton och jag har just kommit hem från 
några timmars ihärdigt påskhäxande i hemkvar-
teren i Vasa. Jag vet att vi firar påsk för att Jesus 
dog och uppstod. Jag har hört det hemma, jag 
har hört det i skolan och jag har hört det i sön-
dagsskolan. 

Men just där och då, när jag sorterar mitt påsk-
godis – det jag gillar mest längst till höger och 
marmeladen till vänster – känns det onekligen 
som om man stavar till påsk med kinderägg, lak-
ritsstänger och karameller med papper på. Döds-
skallekullar och tomma gravar behöver inte ens 
försöka. 

tiO åR sEnARE är jag svartvit och hård, så där som 
man åtminstone på något plan får vara när man 
är ung och söker svar på frågan om vem man vill 
vara. Om det skulle finnas ett demonstrations-
tåg mot påskhäxor skulle jag gå längst fram med 
de vassaste plakaten. Jag skulle kanske rent av 
starta hela tåget. 

Mitt nittonåriga jag anser nämligen att choklad-
äggen stjäl showen från påskens egentliga huvud-
person och är därför beredd att låta påskhäxor-
na åka en sista gång till Blåkulla och sedan stan-
na där för gott. 

Jag vet att jag menade väl när jag var nitton 
och visst hade jag en poäng. För nog är det ju 
lite sökt att Jesus ska hittas i ett hav av kyck-
lingar, påskharar och äggformade sötsaker. Man 
måste liksom ta till mer än fantasi för att hit-
ta kopplingen. 

mEn JAg har ändrat mig. Igen. För det där påsk-
godiset bidrog onekligen till att jag som barn 
fullkomligt älskade pås-
ken. Att jag kom ihåg att 
den fanns och att jag läng-
tade efter den redan många 
veckor innan den kom. Och 
jag visste ju hela tiden vad 
påsken egentligen handla-
de om. Trots att den ock-
så bjöd på den där godis-
festen. Så Jesus kunde ju 
visst konkurrera! 

För mig som kristen är 
påsken livsviktig. Den där 
allra första påskdagen är 
världshistoriens störs-
ta dag, den dag som vi-
sar att allt är möjligt, att 
ljuset faktiskt är starka-
re än mörkret och att dö-
den inte har sista ordet. Vi 
har all orsak att fira hop-
pets högtid! 

Om mina barn har lättare att älska påsken 
om den ramas in med påskgodis så välkomnar 
jag varmt alla hucklen, förkläden och koppar-
pannor i världen. 

Amanda Audas-Kass är lärare i modersmål och bloggare.

”Men jag har 
ändrat mig. 
Igen. För det  
där påskgo-
diset bidrog 
onekligen till 
att jag som 
barn fullkom-
ligt älskade 
påsken.”

INKAST AMANDA AUDAS-KASS

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 te-
lefonnummer. Anonyma 
inlägg accepteras endast i 
undantagsfall. 
Standardlängden för de 
kortare insändarna är 1 
200 tecken. Redaktionen 
förbehåller sig rätten att 
förkorta insändarna. In-
sänd text returneras inte.

OPINION INFORMATION

FÖRSAMLING EGENDOM

Ett orimligt förslag
Vet församlingsmedlemmar-
na i Kvevlax församling, Kors-
holms svenska församling, 
Korsholms finska försam-
ling, Replots församling och 
Solfs församling vad som hål-
ler på att hända med respek-
tive församlings egendom?

Just nu diskuteras en över-
föring av alla ovanstående 
församlingars egendom till 
Korsholms kyrkliga samfäl-
lighet.

I egendomen ingår kyrkor, 
församlingshem, begrav-
ningsplatser, tomter, skogs-
mark, jordbruksmark och 
penningtillgångar.

Blir förslaget verklighet 
förlorar de lokala försam-
lingarna sin beslutanderätt 
över ovanstående egendom. 
Efter detta är det gemensam-
ma kyrkofullmäktige i Kors-
holms kyrkliga samfällighet 
som beslutar om kyrkorna 
och den övriga egendomen.

Idag består gemensamma 
kyrkofullmäktige av 31 för-

troendevalda: 10  från Kors-
holms svenska församling, 8  
från Korsholms finska för-
samling, 5  från Kvevlax för-
samling, 4  från Replots för-
samling och 4  från Solfs för-
samling.

Idag ingår ovanstående för-
samlingar i Korsholms kyrk-
liga samfällighet och samfäl-
ligheten sköter, enligt avtal 
med församlingarna, bland 
annat: 

- gemensamma uppgif-
ter inom administration och 
ekonomi

- fördelning av skattein-
komster till församlingarna

- betalningar av löner och 
till detta hörande redovis-
ningar

- dessutom andra uppgifter 
som överenskommits mellan 
parterna
Enligt min uppfattning är det 
inte rätt att den egendom som 
våra förfäder förvärvat, från år 
1691 när Kvevlax församling 
bildades, skall tas från oss och 

överföras till samfälligheten.
Det är VI, som församlings-

medlemmar, i Kvevlax som 
vet och känner till behovet 
hur församlingens egendom 
sköts och förvaltas.

Efter att församlingens 
egendom övergått till samfäl-
ligheten har vi liten möjlighet 
att påverka besluten eftersom 
Kvevlax har 5 förtroendeval-
da i gemensamma kyrkofull-
mäktige som totalt består av 
31 förtroendevalda.

Detta gäller även de an-
dra ”små” församlingarna 
som Replot och Solf. Enligt 
mig kan man fortsätta med 
den idag fungerande grund-
stadgan.

Man kan diskutera skatte-
fördelningen på nytt för att 
trygga alla nuvarande för-
samlingars fortsatta existens 
och möjlighet att själv be-
stämma över sin egendom.

lARs-ERik åkERhOlm

KRIG FRED

Med Bibeln i fickan
Under LIV&TRO ingår i 
KP16 en intervju med en 
universitetslektor i teologi. 
Rubriken är talande ”Med 
Bibeln i fickan - på liv och 
död”. Talande därför att om 
Bibeln är i fickan kan den 
ha lika litet värde som näs-
duken, den finns tillhands 
ifall jag inte hittar rätt re-
plik om någon börjar tala 
om religion. 

”… vårt språk konstruerar 
verkligheten. Om man an-
vänder ett religiöst språk-
bruk konstruerar man ock-
så en religiös världsbild...” 
så kan bara en forskare 
skriva som har en gudsbild 
som ryms mellan pärmar 
och kan hållas i fickan. Min 
far deltog i senaste krig som 
vanlig officer och samtidigt 
fältpräst. Då vapnen tystnat 
på andra sidan Hangöfron-
ten fick han orden att le-
da en pionjärgrupp över 
minfältet och gränsen för 
att rekognosera. Åtta man 
startade ut i kvällsmörkret, 
sju kom över. Den åttondes 
namn finns på en minnes-
tavla vid Skogby. Verklig-
heten är inte ”apokalyptik, 
tanken att slutet är nära”, 

den är att vi alla måste dö. 
Frågan är bara när. 

En stridsflygare berätta-
de: det svåraste var att lan-
da och veta att jag klarade 
mig, men min kamrat lan-
dade någon annanstans ut-
anför tiden. Varför får jag 
leva när han inte fick? Det 
skapade en känsla av tack-
samhet blandad med skuld. 

En av bilderna var ”VÅRA 
VAPEN TRYGGA – fältpre-
dikningar ”. Fick den boken 
av en veteran för ett antal år 
sedan därför att han visste 
att där ingick två av min fars 
predikningar. Den lägesbe-
skrivning och strategi Bi-
beln ger gjorde att vårt land 
behöll sin självständighet. 

Den finska soldaten stred 
med huvudet inte med 
kroppen. Därför att han 
försvarade Livet, sitt eget 
och familjens, med andli-
ga vapen tog han ansvar för 
sitt liv och sina handlingar. 

Den karta över livet som 
de citerade forskarna ritat 
upp är inte ens värd papp-
ret den tryckts på. En äld-
re dam sade i förrgår ”Om 
kartan inte stämmer över-
ens med omgivningen är 
omgivningen alltid sann.” 
Den verklighetsbild fors-
karna utgår ifrån när de 
ritar sina kartor över livet 
har ett fel; de saknar väder-
strecken därför att de sak-
nar den fixpunkt som är 
Skaparen, historiens Gud. 

Han ger sina skapade 
människor möjlighet att 
orientera sig genom livet för 
att nå målet. Men är kartan 
fel hjälper inte en kompass, 
om den visar fel, därför att 
det utsätts för själviskhe-
tens missvisning.

CARl gunnAR WECkstRöm 
Ingå

”Den karta över 
livet som de 
citerade forskarna 
ritat upp är inte ens 
värd pappret den 
tryckts på.”

Remmar, remskivor, slangar, O-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.
Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa, 06-317 4044, 317 2629, fax 06-312 6288

Styr ut till havet!
www.kumi-jarvinen.com

Kyrkoherden i Åbo svenska försam-
ling Björn Nalle Öhman har beviljats 
tjänstledighet 1.9 - 30.11.2017, och 
förordnat s att för samma tid sköta 
en församlingspastorstjänst (50 %) 
i samma församling. Tf kyrkoherde 
Mia Bäck har förordnats att fortsätt-
ningsvis sköta kyrkoherdetjänsten 
1.9 - 30.11.2017.
Församlingspastorn i Petrus försam-
ling Benjamin Sandell har förordnats 
att sköta samma tjänst 1.6.2017 - 
31.7.2018.
Tf kaplanen i Väståbolands svenska 
församling Maria Wikstedt har be-
viljats tjänstledighet 8.5 - 30.11.2017 
och har förordnats att för samma tid 
sköta en församlingspastorstjänst 
i Åbo svenska församling. Prosten 
Henric Schmidt har förordnas att 
sköta församlingspastorstjänsten i 
Väståbolands svenska församling 
1 - 31.7.2017 och tf församlingspastor 
Jari Heikkilä har förordnats att sköta 
samma tjänst 1.8 - 30.11.2017.
Församlingspastorn i Matteus för-
samling Patricia Högnabba har be-
viljats tjänstledighet 22.4 - 30.9 och 
1.12.2017 - 31.1.2018.
Tf kaplanen i Karis-Pojo svenska 
församling Karl-Kristian Willis har 
förordnats att sköta församlingspas-
torstjänsten i samma församling från 
1.6.2017 tills vidare.
Tf kaplanen i Ekenäsnejdens svens-
ka församling Wille Westerholm har 
förordnats att sköta församlingspas-
torstjänsten i samma församling 1.6 
- 31.12.2017.
Kyrkoherdetjänsten i Kronoby för-
samling har förklarats ledig att sökas 
senast 4.5.2017 kl. 15.
Enda sökanden till kyrkoherdetjäns-
ten i Hangö svenska församling, 
församlingspastorn i Kimitoöns 
församling Niina Mura, har förklarats 
behörig för tjänsten.
Sökandena till kyrkoherdetjänsten i 
Mariehamns församling, kaplanen i 
Ekenäsnejdens svenska församling 
Monica Cleve och församlingspas-
torn i Borgå svenska domkyrkoför-
samling Mari Puska, har förklarats 
behöriga för tjänsten, så att Mari 
Puska har placerats i första förslags-
rum och Monica Cleve i andra för-
slagsrum. 
Kyrkoherdetjänsten Åbo svenska 
församling har inom utsatt ansök-
ningstid sökts av tf kyrkoherden i 
samma församling Mia Bäck och TD 
pastor Robert Ojala.
Kyrkoherdetjänsten Vörå församling 
har inom utsatt ansökningstid sökts 
av pastor Harry Holmberg. 
Kyrkoherdetjänsten Sund-Vårdö för-
samling har inom utsatt ansöknings-
tid sökts av tf kyrkoherden i samma 
församling Outi Laukkanen.
Kyrkoherdetjänsten Brändö-Kum-
linge församling har inom utsatt an-
sökningstid inte fått någon sökande.

DOMKAPITLET

Johannes Diakoniförening r.f.s årsmöte hålls den 24.4.2017 
kl 15.00 på Högbergsgatan 10 E i Högbergssalen i Helsing-
fors. På mötet behandlas de ärenden paragraf 11 i fören-
ingens stadgar stipulerar. Eftersom Södra Församlingens 
Diakoniförenings verksamhet upphört den 31.12.2016 hälsas 
tidigare medlemmar välkomna till årsmötet.
STYRELSEN  

 Å R S M Ö T E



Lille Elm
er, tio år, klagade åt prästen över en predikan som

 han tyckte varit både lång och tråkig. Prästen invände: M
en det är inte så lätt att hålla en bra predikan.

–
 Visst är det, invände Elm

er. D
u behöver bara se till att ha en bra början och ett bra slut. O

ch att ha de båda delarna så nära varandra som
 m

öjligt! 

NÄSTA VECKA utkommer ingen tidning eftersom detta är ett 
dubbelnummer. Han är uppstånden!

Avsaknaden av kristna 
påsktraditioner i hemmen 
gjorde att Jan-Gustav och 
Mikaela Björk utvecklade 
en påskmåltid för hela 
familjen.

TEXT OCH FOTO:  
JOHAN SANDBERG

Varje skärtorsdagsafton de senaste tio åren 
har familjen Björk samlat några av sina 
vänner för att fira en gemensam påsk-
måltid. Måltiden bygger på de judiska 
traditionerna, men de har anpassats för 
den kristna påsken.  

– Vartefter barnen blivit större har vi 
utvecklat det, säger Jan-Gustav Björk. Vi 
har bra traditioner i kyrkan även om upp-
ståndelsefesten inte riktigt vill lyfta. Men 
de passar inte riktigt bra för  hemmen och 
för barnfamiljer.

För två år sedan dukade familjen Björk 
upp ett bord för Fokus-samlingen i Ja-
kobstad för att visa hur de gör och för att 
inspirera andra. Malena och Jonas Löf-
qvist i Pedersöre var med den gången.

– Jag tyckte vi saknade traditioner för 
påsken i synnerhet med tanke på bar-
nen, så jag ville testa det, säger Malena. 

De bjöd in hennes föräldrar och sys-
kon med familjer till påskmåltid på skär-
torsdagskvällen. 

– Det blev välsignat. Alla tyckte det var 

Karmen får påskfärg

”När gästerna 
avlägsnar sig 
hälsar man  
varandra med 
orden: Nästa år  
i Jerusalem.”

jättebra. Ifjol bjöd vi hit dem igen. Nu har 
det blivit en tradition som är viktig ock-
så för dem, för i år har de frågat efter det.

Även om det var Malena som först ville 
pröva var Jonas genast med på noterna.

–  Det är föräldrarna som ska vara den 
viktigaste kanalen för att föra tron till bar-
nen, och det är bäst att börja med tradi-
tioner medan barnen är små. Under kväl-
len går vi igenom påskens händelser. Det 
är en bra inledning på påsken, säger han.

Jonas och Malena Löfqvist har själva 
inte några speciella minnen från påsk-
firandet i hemmet.

– Jag minns bara att man skulle hållas 
inomhus på långfredagen. Det var inte ro-
ligt när man var barn. Idag inser jag att 
det fostrade mig att förstå allvaret i pås-
ken. Men påskmåltiden känns som om 
den ger något åt både vuxna och barn, 
säger Malena.

Enligt det här konceptet ska man in-
te göra någon märkvärdig mat, utan en 
helt vanlig middag.  Vill man ha starka-
re symbolik bjuder man på lamm, men 
det gillar inte alla barn. Hos familjen Löf-
qvist har laxsoppa, majsgryta och plät-
tar stått på menyn.

– Det viktigaste är att maten är enkel 
och att barnen tycker om den. För det ska 
ju vara en positiv upplevelse för dem, sä-
ger Malena.

I stället är det ritualerna före och ef-
ter huvudrätten, samt sederbordet, som 
avviker från en normal måltid. Det hela 
börjar med en introduktion där någon i 
värdfamiljen berättar kort vad som ska 
ske och att även Jesus firade påsk med 
sina lärjungar.

Någon tänder de två festljusen för att 
påminna om att Jesus är världens ljus. 
Man ber och läser ur Bibeln. Sjunger nå-
gon sång. 

Efter påskberättelsen får barnen tillå-
telse att måla med vattenfärger på en av 
husets dörrkarmar. Det gör man för att 
minnas att dödens ängel gick förbi hu-
sen i Egypten där lammets blod strukits 
på dörrposterna. Färgen får sitta kvar un-
der hela påsken.

Bittra örter och murbruk
Gästerna samlas runt sederbordet. Seder 
betyder ordning. På bordet  finns skålar 
med ingredienser med olika symboliska 
betydelser som ska förklaras. Här finns 
vatten och handduk för tvagning, per-
silja som påminner om den enkla kos-
ten slavarna åt, en skål med saltvatten 
som symboliserar alla tårar under sla-
veriet, tre ojästa bröd som påminner 
om brådskan att ge sig iväg från Egyp-
ten, bittra örter som påminner om det 
bittra livet som slav och en skål charo-
set som är en blanding av rivet äpple, 
krossad mandel och pepparkakskryd-
dor, som ska påminna om murbruket 
som slavarna måste göra.

Före måltiden smakar alla av ingredi-
enserna på sederbordet för att smaka på 
livet i Egypten. Det ska påminna om det 
hårda livet som slav.

– Här kan vi kristna göra kopplingen 
till att världen är trasig och att vi är slavar 
under synden, säger Jan-Gustaf Björk.

Judarna har tre bröd inlindade i ett tyg 
på sitt sederbord. För judarna symbolise-
rar de Abraham, Isak och Jakob. Men för 

de messianska judarna är det Fadern, So-
nen och den helige Anden. Judarna bry-
ter det mellersta brödet, symbolen för So-
nen. Den ena halvan av brödet göms nå-
gonstans i huset.

– Det symboliserar att Messias är 
dold, men kommer tillbaka. Med Mes-
sias kommer det goda, efterrätten. Inn-
an efterrätter serveras får barnen i upp-
drag att söka den gömda brödhalvan, sä-
ger Jan-Gustav Björk.

Fyråriga Josef Löfqvist lyser upp och 
skrattar glatt när han minns påminns hur 
spännande det var då mommo gömde 
brödet och barnen sökte det.

– Det var jag som hittade det.
Josef ser också fram emot att få måla 

med vattenfärg på dörrkarmen. Men vad 
som är viktigare för honom, påskmålti-
den eller att lillasyster Anna ska fylla två 
år under påsken, förblir oklart. 

Efter måltiden, men före efterrätten, 
återvänder de till sederbordet för att min-
nas nattvarden som Jesus instiftade un-
der påskmåltiden. Någon nattvard firar 
de inte.

Endast ritualerna i en judisk påskmål-
tid tar fyra timmar. En hel påskmåltids-
kväll hos familjen Björk brukar ta unge-
fär lika länge. Men i det räknar man ock-
så tid att äta och att umgås.

När gästerna avlägsnar sig hälsar man 
varandra med orden: Nästa år i Jerusalem. 

– Det är vårt sätt att säga att vi hop-
pas att Jesus kommer tillbaka, säger Jan-
Gustav Björk.

Jan-Gustaf Björks manual för påskmålti-
den finns på www.kyrkpressen.fi.

FAmilJEn löFqvist i Pedersöre har också i år bjudit hem vänner till en påskmåltid på skärtorsdagskvällen. Till ritualerna hör att Josef och Anna och andra närvarande barn får måla röd 
vattenfärg på dörrposterna. Det symboliserar lammets blod. Tillstånd att måla på dörrposterna ger mamma Malena och pappa Jonas bara en gång i året.

www.raitismaja.fi
0400 126 830

Ruskaresor
Nyland 23 – 29.9

Österbotten 14 – 18.9


