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”Det finns ock-
så punkter där 
världarna inte 
möts och där de 
glider allt längre 
ifrån varandra.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Nåd i två olika 
dimensioner

Passar det att vi sätter igång? und-
rar emeritusbiskopen Eero Huovinen 
medan han lojt tar av sig kavajen och 
bligar mot president Niinistö i fåtöljen 
mitt emot. ”Jag får svettigt”. ”Aj, jaha!” 
replikerar motparten.   ”Det verkar som 
om du tänkt få mig att svettas också”. 

Tonen är familjär, de bägge duar varandra. Samta-
let som följer är till synes ostrukturerat, skenbart 
oskyldigt –men helt klart på väg mot brännpunkter 
som visar hur tunn skorpan är mellan det himmel-
ska och det jordiska. Vid de bägges fötter sitter en 
tusenhövdad publik och följer spänt med det hela.

Scenintervjun på de finska kyrkodagarna mel-
lan den pensionerade och  något buttra Helsingfors-
biskopen och en president som i sin strama själv-
kontroll sällan viker ut sig själv var en miniföre-
ställning om den komplicerade men ändå så nära 
relationen mellan kyrka och stat, andligt och världs-
ligt. Detta är det postreformatoriska, postsekulära 
Finland år 2017. Samtidigt som parterna bevisade 
varandra den respekt de känner, både personligen 
och som representanter för sina respektive världar, 
finns det också punkter där världarna inte korre-
lerar, och där de glider allt längre ifrån varandra.

en aV dem handlade om rättvisekänslan, ett av de 
två teman som Sauli Niinistö betonat sedan tillträ-
det år 2012 – vid sidan av att framhålla nationens 
enhet. Att internalisera rättvisa går utöver den for-
mella rättvisan, det kräver också känsla för vad som 
är rätt och fel, menade presidenten.  Emeritusbisko-
pen dansade varsamt mot det senaste samtalsäm-
net i relationen kyrka-stat: Så hur mycket kan en 
domare åsidosätta lagen, speglat mot rättvisekäns-
lan? Svaret, repliksnabbt: Att åsidosätta lagen är 
tjänstebrott. Lagstiftning kan ändras, men bara på 
parlamentarisk väg och i den tidtabell det kräver.

ÄVen om president Niinistö visade förståelse för att 
människor i väntan på beslut om huruvida de får 
stanna i Finland kunde och borde få tillfälliga ar-
betstillstånd, vidhöll han att myndigheterna mås-
te hålla fast vid EU:s gemen-
samma strävanden  att stop-
pa en okontrollerad ström av 
asylsökande och i stället hö-
ja kvoterna överlag. Att kyr-
kan i det här fallet har handlat 
utifrån andra premisser sade 
han sig förstå – men betona-
de att det statliga maskine-
riet måste se till helheten.  
I det här avseendet möttes in-
te kyrka och stat. 

som slutVinjett kommenterade presidenten med 
katekesen i hand både budord och trosbekännel-
se. Hans analys är att den himmelska lagstiftning-
ens krav är betydligt strängare än de jordiska, där 
saken är ur världen när straffet är avtjänat. Presi-
denten stod kvar med den fråga som i sin mest av-
skalade form gäller för många finländare: Räck-
er vi till när det är dags för domen? Något garante-
rat ”ja” kan kyrkan inte utlova. Men att frågeteck-
nen hänger kvar också på högsta nivå visar att den 
lutherska förkunnelsen om nåden inte är helt fär-
digtuggad ännu.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Att sjunga är 
att föra vidare

I den stora festsalen i ett av de älds-
ta husen i Helsingfors, Balders hus på 
Alexandersgatan, sitter ett femtiotal 
ekonomistudenter och väntar på att 
föreläsningen ska börja. Om bara någ-
ra dagar kommer salen att förvandlas 
till en konsertsal där sopranen Minna 
Nyberg står på scenen.

– Det var inte självklart att jag skulle 
bli sångerska. En del musiker har ve-
tat att de vill bli det från att de var tre 
år gamla, men så var det inte för mig. 
När jag var fyra, fem år drömde jag om 
att bli städerska.

Det var när Minna Nyberg som 
16-årig utbyteselev i USA började ta 
sånglektioner som tanken på att bli 
sångerska växte.

– Först tänkte jag att jag skulle bli 
lättmusiksångerska. Men jag märkte 
att min röst passade väldigt bra inom 
den klassiska genren. Under mina yr-
kesstudier var jag med i en produktion 
i barockmusik och jag blev förtjust. På 
den vägen är det.

Den som sjunger förmedlar
Hon är frilansande musiker, vilket inne-
bär att hon också ofta får agera pro-
ducent, ekonom och marknadsförare.

– Så ser verkligheten ut för många 
musiker i dag. Tjänster dras in, livet som 
musiker har förändrats. Men det passar 
mig, jag trivs med min frihet. 

Som musiker har hon fått vänja sig 
vid att jobba på obekväma tider, på 
kvällar, helger och vid högtider.

– Det innebär vissa uppoffringar. 
Men det här livet har blivit en ganska 
stark del av min identitet, jag har svårt 
att tänka mig att jag skulle hålla på med 
något annat. Samtidigt tror jag att det är 
viktigt att vi musiker skiljer på oss som 
människor och musiker. Det behöver 
vi göra, också för att skona oss själva.

Minna Nyberg har haft förmånen att 
sjunga i många olika högklassiga pro-
duktioner. På senare tid har hon rest i 
bland annat Japan och Europa.

Hon trivs på scenen, men är fort-
sättningsvis nervös inför varje upp-
trädande. 

– Jag behöver ta det lugnt före en kon-
sert. Och jag övar väldigt mycket. Men 
när jag väl står på scenen ser jag på mig 
själv som ett instrument genom vilket 
något förmedlas. Det har hjälpt mig i mitt 
yrke. Det är klart att vi musiker alltid 
tar en del av oss själva med på scenen, 
men jag är också den som förmedlar det 
kompositören och textförfattaren ville 
säga när han eller hon skrev musiken.

Vägval och erotik
Inkommande måndag står hon i Bal-
ders sal och förmedlar Händel och Vi-
valdi. På programmet står den drama-
tiserade konserten Kadonnut valo - Sisar 
Marianan rakkaus  (Det försvunna lju-
set – Syster Marianas kärlek), andli-
ga och profana arior i en dramatiserad 
konsert som hon gör tillsammans med 
sopranen Katja Vaahtera och cemba-
listen Marianna Henriksson och en li-
ten ensemble.

–Vi har en ramberättelse som ba-
seras på nunnan Mariana Alcoforados 
kärleksbrev och texter ur Höga Visan. 

Mariana var en portugisisk nunna på 
1600-talet som förfördes – och lämna-
des – av en kvinnotjusare.

– Enligt breven hade hon lämnat allt 
och åkt iväg med honom, om han bara 
bett henne. Men det gjorde han aldrig. 

I de vågade breven hanterar hon sin 
besvikelse och ilska. 

– Breven är skrivna på 1600-talet 
men vem som helst kan känna igen sig i 
dem, de känns väldigt moderna. Vi tän-
ker oss att det är länge sedan 1600-talet 

men människan har på det här områ-
det ändrat ganska lite. Mariana var en 
kvinna som föll bort från sin egen stig 
och som måste försonas med att inget 
blev som hon tänkt sig.

Forskarna är överens om att Mari-
ana Alcoforado är en historisk person 
men det råder oenighet kring huruvi-
da det var hon eller en manlig förfat-
tare som skrev breven.

– Man skulle gärna vilja att det verk-
ligen var Mariana som skrev breven, 
men det kommer vi aldrig att få veta. 
I vilket fall som helst är texten mycket 
modig för att ha skrivits på 1600-talet. 
Mariana går emot alla de förväntning-
ar som ställs på henne och går sin egen 
väg. Man kan ifrågasätta hennes beslut, 
men hon var verkligt modig.

Mariana försonar sig med sitt öde 
men saknaden förblir ett sår.

– Jag tror att den upplevelsen är nå-
got alla kan känna igen sig i på sätt el-
ler annat. Har man inte varit med om 
det kommer man antagligen att vara 
det i framtiden.

Under konserten kommer också Hö-
ga Visan att citeras. 

– Vi kände att vi behövde en mot-
vikt till Marianas texter, som är väldigt 
dramatiska. Eftersom hon var en tro-
ende kvinna tyckte vi att Höga Visan 
passade in väldigt bra. Texterna är er-
otiska, men samtidigt väldigt mänsk-
liga. Texterna stöder varandra.

Något att hålla i
När Minna Nyberg inte håller på med 
musik kan det hända att du hittar hen-
ne på en arbiskurs i möbelrestaurering.

– Jag tycker om det konkreta i att rus-
ta upp gamla möbler. Även om det går 
att spela in ett framträdande kommer 
man inte bort från att en konsert är nå-
got som sker i stunden. Det är viktigt för 
mig att det också finns några konkreta 
spår av mitt arbete, till exempel en stol 
som jag kan ta på, som jag kan sitta på.

Största delen av de möbler hon res-
taurerat har hon hittat på familjens 
gamla stuga.

– Skänken jag jobbat med nu senast  
har min mammas farfar byggt. Den är 
en del av min historia och nu står den 
hemma hos mig. Det känns väldigt bra. 

Via musiken har sångerskan Minna Nyberg reflekterat 
över sextonhundratalsmänniskan. 
– Vi tänker oss att det är länge sedan men människan 
har egentligen ändrat ganska lite.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON  

PROFILEN: MINNA NYBERG
”Hon hade lämnat allt och åkt iväg med honom,  
om han bara bett henne. Men det gjorde han aldrig.”
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Tio år räcker för Vikström
biskoPen. Borgå stifts bi-
skop Björn Vikström be-
kräftar att han ämnar läm-
na över biskopsstaven ef-
ter ungefär tio år i ämbetet. 
Det här är något han gick ut 
med redan när han vigdes 
till biskop i november 2009.

– Jag har inte bestämt 
något datum. Men som det 
ser ut nu siktar jag på att 
hålla löftet.

För Vikström själv var det 

viktigt att inte förbinda sig 
till biskopsuppdraget ända 
till pensionen. Det har gett 
honom frihet i uppdraget, 
att arbeta aktivt för kyrkan 
och stiftet och även ta itu 
med de svåra frågorna.

Trots att han själv tänker 
gå vidare och lämna över 
stafettpinnen betonar Vik-
ström att han inte anser att 
andra biskopar borde gö-
ra på samma sätt. Beslu-

tet ska inte uppfattas som 
kritik.

Du gav ut boken Monta rakkaut-
ta först på finska, finns här nå-
gon koppling till eventuella fram-
tidsplaner?

– Nej, det gjorde jag helt 
enkelt med tanke på att på-
verka fältet på en breda-
re basis.

Vikström säger att han 
tänker sig två möjliga vä-

gar i framtiden. Antingen 
en prästtjänst någonstans i 
stiftet, eller en tjänst på den 
akademiska sidan om en 
sådan skulle öppna sig.

björn Vikström håller fast 
vid att tio år räcker som 
biskop. Här fotograferad i 
samband med biskopsvi-
sitationen i Karleby i april. 
Foto: Nicklas storbjörk

För minna nYberG är text 
och musik tätt samman-
bundna med varandra. 
– Om jag sjunger en sång 
och jag inte har någon 
tanke om innehållet är det 
väldigt svårt för mig att stå 
på scenen.

MINNA NYBERG

FRILANSANDE SOPRAN, 
SPECIALISERAD PÅ BA-
ROCKMUSIK.

BOR I HELSINGFORS, RE-
SER MYCKET.

TYCKER OM ATT RESTAU-
RERA GAMLA MÖBLER.

AKTUELL MED KONSER-
TEN ”DET FÖRSVUNNA 
LJUSET – SYSTER MARIA-
NAS KÄRLEK” DEN 29 MAJ 
KL 19 I BALDERS SAL.
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Baptist, men 
inte gäst
Peter Sjöblom, som är 
samfundsföreståndare in-
om Baptistsamfundet, är 
glad över att kyrkodagarna 
i år är ekumeniska.

– Visst är det tydligt att 
kyrkodagarna har en luth-
ersk framtoning, men jag 

går inte omkring och kän-
ner mig som en gäst, ut-
an som en deltagare, sä-
ger han.

”Nåd” tycker han är ett 
lämpligt tema.

– Vi talar ju ständigt om 
nåd inom baptistsamfundet, 
men det var väldigt intres-
sant att höra synpunkterna 
från katoliker och ortodoxa.

– Vi baptister brukar be-
tona det personliga ställ-
ningstagandet. och ibland 
kan det bli för mycket av 
det. Det kan leda till att 
människor upplever att de 
i praktiken måste förtjäna 
sin nåd ändå. Det är häl-
sosamt att spegla sin egen 
syn i andras, säger Peter 
Sjöblom. 

Nåd. Det var temat vid veckoslutets 
finlandssvenska ekumeniska kyrko-
dagar i Åbo. Ju mer temat diskutera-
des, desto tydligare blev det hur stort 
det är. Biskop Martin Modéus från Lin-
köpings stift associerar till Johannese-
vangeliets berättelse om Jesus och äk-
tenskapsbryterskan, och liknade nå-
den vid en sårläkande vätska.

– Jag blir själv djupt gripen av män-
niskoödet i den här texten. Jesus sa: 
”Den av er som är fri från synd skall 
kasta första stenen på henne.” De älds-
ta gick först, de som tordes möta sin 
otillräcklighet. Kanske gick tankarna 
så här: Om hon kunde få nåd, kanske 
kan också jag? Det är en sorts rörelse i 
detta. Vi ser hur nåden kan svida till. Je-
sus speglar de här männen i deras oför-
måga, för att befria dem från sig själva.

Han påpekar att många ser Gud som 
en begränsande kraft.

– Man ser bara hindren för jagets för-
verkligande. I den värld som glömt nå-
den går blicken till egot.

Det verkar vara nästan omöjligt för 
oss att ta emot det som är gratis.

– Men det är kyrkans uppgift att er-
bjuda nåd. Det är tack vare Kristus vi 
med tyngd kan tala om Guds kärlek. 
Att Gud blir människa är nådens själ-
va urbild. Det är Guds rörelse till oss. 
Vi behöver inte göra någon rörelse alls.

Han menar att kyrkan måste hjälpa 
människan att navigera i osäkerhetens, 
skammens och skuldens territorium.

– Att säga: hjälp mig, jag kan inte 
bättre. Vi behöver få säga det till Gud 
för att inte gå sönder inifrån.

Nåd i ett fattigt land
– I Tanzania talar vi om Guds nåd hela 
tiden, säger Fredrick Shoo, ledande bi-
skopen för Tanzanias evangelisk-luth-
erska kyrka. Han var inbjuden av Fin-
ska Missionssällskapet att delta i Mis-
sionsfesten som var en del av Kyrko-
dagarna i Åbo.

– Vi delar inte upp livet i en andlig 
del och en materiell del. För oss hör allt 
samman. För er är regn dåligt väder, 
men för oss är det Guds nåd! Här hos er 
kan man säga att det är Guds nåd att so-
len skiner, säger han och får publiken, 
som upplever sina första varma vårda-

Kyrkodagarna fyllde Åbos  gator och torg

i FredsPro-
menaden längs 
Åbos gator fanns 
flera religioner 
representerade. 
Ärkebiskop Kari 
Mäkinen och 
statsminster Juha 
Sipilä var två av 
de kristna delta-
garna.

NÅD. Hur kan något som 
är gratis ändå kännas som 
något man måste förtjä-
na? Bland annat den frå-
gan brottades deltagarna 
med under veckoslutets 
ekumeniska kyrkodagar. 

TEXT: SOFIA TORVALDS 
FOTON: JOHAN SANDBERG

gar, att brista ut i skratt och applåder.
Han påminner också publiken om 

hur mycket tydligare Guds nåd blir i 
ett land som är fattigt.

– Om vi får en måltid, är det tack va-
re Guds nåd. I ett rikt samhälle som ert 
tror barnen att mjölken kommer från 
kylskåpet. Men i Tanzania finns Guds 
hand med i att vi har mat på bordet.

Fredrick Shoo säger också att när 
de kristna i Tanzania klarar av att va-

ra lyckliga och glada trots motgångar 
är det tack vare Guds nåd.

– Jag vill inte romantisera fattigdom 
och lidande. Men de kristna i Tanza-
nia säger att vår glädje inte finns i det 
materiella, utan för att vi har Jesus. Vi 
kallar det också Guds nåd då vi kan 
dela med oss av det lilla vi har till vå-
ra grannar. Om du har mycket materi-
ell egendom, men inte delar den med 
andra, då är du fången. Om du kan de-

la med dig och njuta av att du gör det, 
det kallar jag nåd.

Tre kyrkor, tre syner på nåd
Årets kyrkodagar var ekumeniska. Un-
der diskussionen ”Nåd för mig?” del-
tog representanter för den ortodoxa 
och katolska kyrkan.

– För mig finns nåden i första hand i 
sakramenten. Nåden kan vara väldigt 
fysisk för mig. Enligt katolsk teologi är 

KYRKODAGAR EKUMENIK

”Det har varit här-
ligt att få vara här 
bland vänner.”

Wivan Nygård-Fager- 
udd, konferencier på 
de finlandssvenska 
ekumeniska kyrkoda-
garna.

MÖTAS GLÄDJE

Peter sjöblom (t.h.) i samspråk med Björn Vikström och 
Maria Björkgren-Vikström.
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Kyrkodagarna fyllde Åbos  gator och torg

”Om du har 
mycket mate-
riell egendom, 
men inte delar 
den med andra, 
då är du fång-
en.”

Fredrick Shoo

te uttrycka sin vilja att få nåd, sin vil-
ja till omvändelse, sin ånger, en läng-
tan att närma sig Gud.

Sara Torvalds hakar på.
– Som i berättelsen om den förlorade 

sonen: det är viktigt att han slutar vara 
svinaherde. Han måste närma sig Gud, 
annars kan inte fadern förlåta honom.

– Men ångern är inte betalningen, 
utan det som får honom att inse att så 
här kan det inte vara, inflikar Modéus.

nåden också ett tillstånd. Om jag be-
gått en avsiktlig synd, måste jag bikta 
mig för att nå ett tillstånd av nåd, sä-
ger Sara Torvalds, aktiv lekman i ka-
tolska kyrkan.

Mikael Sundkvist, ortodox präst, sä-
ger lekfullt att han har problem med 
två delar av frågan ”Nåd för mig?”, först 
med ”nåd” och sedan med ”för mig”.

– Den östliga traditionen har ett an-
nat perspektiv på nåd. I öst pratar vi 

ganska lite om vad nåd betyder för mig 
personligen. Nåd har många betydel-
ser: juridisk, som att benåda en skurk, 
fast han eller hon inte är värd det. Men 
det finns också en annan betydelse: 
nåden är en omvandlande närvaro och 
kraft. Jag fokuserar på den andra nyan-
sen, på hur människor kan omvand-
las av nåden och bli delaktiga i den.

Den lutherska kyrkan betonar starkt 
det faktum att nåden är gratis.

– Men för oss människor är det näs-
tan otänkbart att tro att nånting är gra-
tis, påpekar biskop Martin Modéus.

– Vi tror att det efteråt måste kom-
ma någon form av motprestation. Vi 
blandar samman kostnad och värde.

Mikael Sundkvist påpekar att det 
kanske finns ett korn av sanning i att 
människan inte kan vara helt passiv 
då det gäller att ta emot nåd.

– Man utgår från att människan mås-

karin och Petter Eklund från Malax deltog i fredagkvällens 
ljusandakt.

Åbo sVenska församlings barnkör vad både välklingande 
och pigg på lördagsmorgonen.

eero huoVinens diskussion med Sauli Niinistö (se text sid 
2) var en av kyrkodagarnas mer välbesökta tillställningar.

Florakören och Brahe Djäknar samt en enhörning medver-
kade i lördagens reformationsmässa. Foto: Nicklas storbjörk

nattVard i samband med söndagens gudstjänst som hölls 
utanför Åbo domkyrka.

KYRKODAGARNA I BILDER

erik och Kerstin Vikström i samspråk med 
biskop Fredrick Shoo.

Furahakören höjde stämningen under 
fredagkvällens inledande samling.

jukka lePPilamPi, uppbackad av den fin-
ländska musikereliten, uppträdde på Logomo.

wiVan nYGÅrd-FaGerudd var konferencier.
Här flankerad av Jani Edström och Mia Bäck.
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Femton år. Så många år har det gått se-
dan kyrkomötet bestämde att alla Fin-
lands stift ska få ett nytt organ bestå-
ende av lekmän ocn präster. Tidigare i 
maj föreslog kyrkomötet att stiftsfull-
mäktige ska avskaffas. 

– Om målet är att göra den kyrkliga 
demokratin lättare är det förståeligt att 
de tycker att det är enklast att ta bort 
den del som lagts till senast, säger Hei-
di Juslin-Sandin, ordförande för stifts-
fullmäktige i Borgå stift som samman-
trädde i Åbo förra veckan.

Det kyrkomötet gjorde i maj var att 
besluta om sjutton åtgärder som ska 
förbereda kyrkan för en framtid med 
minskade intäkter. En av dessa åtgär-
der var att ge Kyrkostyrelsen, kyrko-
mötets verkställande organ,  i uppgift 

Stiftsfullmäktige packar ihop?
stiFtsFullmÄktiGe sammantrÄdde i Aurelia i Åbo förra veckan. Framtiden för organet är oviss efter beslutet att utreda om stiftsfullmäktige ska avvecklas.

Djupast sett 
handlar det om 
en demokratisk 
rätt att överva-
ka det som sker 
i stiftet.
Heidi Juslin-San-
din

STIFTSFULLMÄKTIGE. Demokratin i 
stiften försämras om stiftsfullmäktige 
slopas. Det säger stiftsfullmäktiges ord-
förande Heidi Juslin-Sandin.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON 

STIFTSFULLMÄKTIGE

• Stiftsfullmäktige är ett organ som 
sedan 2004 deltar i stiftets adminis-
tration.
• Stiftsfullmäktige i Borgå stift har 
21 medlemmar som väljs för fyra år 
i taget. 14 av dem är lekmän och 7 
är präster. Stiftsfullmäktige samlas 
minst två gånger per år.
• Kyrkofullmäktige eller gemensam-
ma kyrkofullmäktige och församlings-
råden väljer lekmannamedlemmarna, 
medan stiftets präster väljer präst-
medlemmarna.
• Kyrkomötet, kyrkans högsta beslu-
tande organ, har föreslagit att stifts-
fullmäktige ska avskaffas.

att ”göra en framställning till kyrko-
mötet  om  avskaffande  av  stiftsfull-
mäktige  och  skötsel  av stiftsfullmäk-
tiges uppgifter samt tryggande av sy-
nodalprincipen”.

Kyrkostyrelsen har redan meddelat 
domkapitlen och församlingarna om 
att de senast den 8 september ska re-
turnera ett frågeformulär som skick-
as dem med anledning av kyrkomö-
tets beslut. Clas Abrahamsson, nota-
rie vid domkapitlet i Borgå stift, säger 
att de på domkapitlet har en hel del att 
ta ställning till inom kort.

– Frågan om stiftsfullmäktiges even-
tuella avskaffande har vi inte disku-
terat annat än vid kaffebordet, men vi 
får snart börja jobba på vårt utlåtande. 

Ungas möjligheter försämras
För Heidi Juslin-Sandin var inte kyr-
komötets beslut någon överraskning.

– Det har diskuterats under en läng-
re tid. Jag förstår dem som vill lägga ner 
stiftsfullmäktige och jag förstår de eko-
nomiska argumenten. Det handlar om 
att demokrati kostar, att upprätthålla 
demokratiskt valda sammanhang som 
beslutar om vissa saker kostar.

Försvinner stiftsfullmäktige försva-
gas också demokratin i stiftet.

– Jag förstår den kritik som består i 
att man tycker att stiftsfullmäktige är 
en gummistämel som godkänner verk-
samhetsplan, -berättelse, budget och 
bokslut. Men djupast sett handlar det 
om en demokratisk rätt att övervaka 
det som sker i stiftet. 

Hon oroar sig särskilt för de ungas 
möjligheter att påverka i kyrkan.

– Ta till exempel Ungdomens kyrko-
dagar som har initiativrätt i stiftsfull-
mäktige. Om stiftsfullmäktige slopas 
försämras direkt de ungas möjligheter 
att påverka i Borgå stift. Det är olyck-
ligt. Vi måste lära oss att lyssna till de 
generationer som kommer efter oss.

Något måste ersätta
Juslin-Sandin tror att behovet av ett 
samlande organ i stiftet varit störst i 
de stift där de geografiska avstånden 
är långa. Uleåborgs stift och Borgå stift 
hör till de stift där förtroendevalda på 
grund av avstånden inte möts till dis-
kussion om det gemensamma.

– Vi behöver något slags samlande 
organ för att kunna diskutera de ge-

mensamma angelägenheterna, för att 
kunna mötas och lära oss att förstå var-
andra, känna att vi jobbar åt samma håll 
i stiftet. Försvinner stiftsfullmäktige får 
vi sätta oss ner och fundera vad vi ska 
ha i stället, säger Heidi Juslin-Sandin.

Sipilä beredd 
höja antalet 
kvotflyktingar
Statsminister Juha Sipilä (C) 
är beredd att höja anta-
let kvotflyktingar som Fin-
land tar emot. I sitt tal un-
der kyrkodagarna i Åbo på 
fredagen sade Sipilä att han 

personligen kan tänka sig 
att göra som en del av en 
europeisk helhetslösning

– Nu vandrar folk längs 
farliga vägar i Europa utan 
att veta om de får asyl. Fin-
land strävar efter att hjäl-
pa människor nära de-
ras hem. Från de här om-
rådena kunde vi ta en stör-
re andel kvotflyktingar och 

på så sätt tackla människo-
smugglingen. Vi kan välja ut 
de svagaste; kvinnor, barn 
och åldringar som inte kla-
rar av en lång vandring.

Sipilä slog fast att ing-
en människa sänds tillba-
ka till sitt hemland ifall de 
hotas av dödsstraff, tortyr, 
förföljelse eller en behand-
ling som kränker människo-

värdet. Han nämde speciellt 
flyktingar från Syrien.

Siplä berörde också de 
flyktingar som konverterat 
till kristen tro under sin vis-
telse i Finland.

– Jag har granskat hur de 
behandlats. Endast tron är 
inte en grund för få bevil-
ja asyl, med det kan hända 
att flyktingen kan hamna 

i livsfara i sitt hemland på 
grund av sin tro. Jag kon-
staterade att behandlingen 
av dessa flyktingar skötts 
mycket professionellt och 
ändamålsenligt. Vårt land 
måste byggas med lag och 
med hjärta. Jag litar på vå-
ra myndigheter och på vår 
rättsstat. 

 ¶ johaN saNdberg

KYRKODAGAR FLYKTINGPOLIKTIK

juha siPilÄ. Foto: johaN saNdberg
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PÅ TVÄREN EMELIE MELIN

Jag är inte beroende
Jag läser en intervju med en 
nationalekonom som valt 
att leva utan mobiltelefon. 

När jag loggar 
in på Facebook 
ser jag att en 
vän frågat efter 
tips på hur man 
kan begränsa 
sin uppkopp-

ling och minska beroendet 
av sociala medier.

Orsaken de uppger är 
nästan exakt densamma: 
pressen att ständigt vara 
uppkopplad, splittrad upp-
märksamhet, bristande 
koncentrationsförmåga, att 
inte längre kunna fokusera 
på en bra bok.

Jag tackar min billiga 
smarttelefon och dess be-
gränsade lagringsminne 
som redan tvingat mig att 
radera ett antal applikatio-
ner för olika sociala medi-
er. Inte saknar jag någon av 
dem, så speciellt beroende 
av sociala medier kan jag 
nog inte vara.

Men det där med boklä-
sandet griper tag i mig. I snart 
fem år har jag skyllt det på 
studierna, för vem skulle or-
ka sätta sig ner i soffan med 
en roman när man just sti-
git upp från skrivbordet och 
tentböckerna? Och så har ju 
det närmaste biblioteket så 
dåligt utbud på svenska.

Istället sätter jag mig med 
datorn i famnen och klickar 
på videon som min favorit-
vloggare laddat upp. Webb-
sidan anser att jag nog 
skulle tycka om att titta på 
när vanliga kvinnor tränar 
som akrobater i tio dagar. 
Varje klick leder vidare till 
fler och fler klipp som ska 

väcka mitt intresse – tills 
klockan är lite för mycket 
och jag vet (nästan) allt om 
USA:s hälsovårdssystem 
och hur man gör den per-
fekta ögonmakeupen.

… 
Vet någon om det går att 

sätta ett tidsinställt lås på 
sin dator? Frågar för en vän.

Jag skulle ha examensfest och tänkte 
baka en rabarberpaj, eftersom vi rå-
kade ha rabarber i frysen. Jag baka-
de två långpannor, det vill säga två 
dubbla satser. Den första smeten var 
misstänkt lös, men jag funderade inte 
desto mer på det utan tänkte att det 
var naturligt eftersom jag, min vana 
trogen, hade bytt ut allt socker i re-
ceptet mot sirap. Jag hällde smeten i 
en långpanna (jag behövde inte bre-
da ut den över huvud taget, eftersom 
den hade ungefär samma konsistens 
som en tjock purésoppa), strödde över 
rabarberbitarna, ringlade över sirap 
och ställde in pajen i ugnen. 

Misstaget upptäckte jag när jag 
blandade till smet nummer två. I 
den första satsen hade jag fördubb-
lat mängden av alla ingredienser ut-
om en – vetemjölet! Trippelsuck.

Pajen höll i alla fall ihop när jag skar 
den i rutor, så jag riskerade att serve-
ra den till mina gäster. De var riktigt 
förtjusta och en av dem bad till och 
med om receptet. Senare smakade jag 
först på en bit av den ”misslyckade” 
pajen och strax därefter på den jag 
hade bakat enligt alla konstens reg-
ler. Hör och häpna, den ”misslycka-
de” var mycket godare. Jag skyndade 
mig att göra en anteckning i receptbo-
ken: ”Blev perfekt när jag glöm-
de hälften av mjölet!”

Bli alltså inte förskräckt 
även om smeten verkar på 
tok för lös. Och skulle du 
trots allt tycka att pajen är 
för kladdig är det bara att 
lägga i dubbelt så mycket ve-
temjöl nästa gång!

Godare  
paj med  
mindre  
mjöl

den mYcket 
lösa smeten ger 
upphov till en 
trevligt kladdig 
rabarberpaj.

• 150 g smör
• 2 dl sirap
• 2 dl vetemjöl
• 1 tsk bakpulver
• 1 ägg
• 1 dl äppeljuice
• ca 250 g rabarber skuren i 
små bitar
• kanel
• extra sirap 

• Smält smöret. Blanda 
vetemjöl och bakpulver. 
Blanda smör, sirap, ägg 
och äppeljuice utan att 
vispa och tillsätt de torr-
ra ingredienserna. Smeten 
ska vara mycket lös. 

•  Häll smeten i en smord 
pajform, cirka 24 cm i di-

ameter, och strö över ra-
barbern. Ringla över sirap 
och pudra över så mycket 
kanel du vill ha.  

• Grädda pajen i 200 gra-
der i cirka 30 minuter. 
Servera till exempel med 
glass, vaniljsås eller visp-
grädde.

•  Receptet fungerar ock-
så mycket bra med äpp-
le i stället för rabarber. En 
dubbelsats blir lagom till 
en långpanna.

Äta
tillsammans

KLADDIG RABARBERPAJ

ÄTA TILLSAMMANS. Snart är rabar-
ber-säsongen här! Rabarber passar 
perfekt i många olika sammanhang 
– till exempel i en lyckat misslyckad 
kladdpaj.

TEXT: BIANCA HOLMBERG    FOTO: ERIKA LINDSTRÖM
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Vad ska vi svara 
när barn frågar?

FRÅGOR. Varför lät sig Jesus dödas om han 
har all makt? Är Bibeln den viktigaste boken? 
Är Jesus också Gud? Barn verkar förstå att 
det bästa sättet att få ett svar är att fråga. 

Är Jesus också Gud?

Lotta Valve, exeget vid 
Åbo Akademi

Ett kort svar på frågan 
är: Ja, Jesus är ock-
så Gud. Men vad bety-
der det?

Enligt vår kristna tro är 
Jesus Guds ende son, men 
samtidigt är han också Gud själv. 
Han är alltså inte skapad av Gud. Vi sä-
ger att Gud blev människa i Kristus. På fint 
språk kallas detta ”inkarnation”. I julpsal-
men ”Av himlens höjd” uttrycker man det 
här på ett fint sätt: ”Du Herre, som har all-
ting gjort, vars välde är så högt och stort, 
du ligger nu på hö och strå. Hur har du dig 
förnedrat så!”

I den kristna läran har det också alltid va-
rit viktigt att påpeka att Jesus är helt och 
hållet Gud, samtidigt som han är helt och 
hållet människa. Han är alltså inte halvgud 
och halvmänniska.

Varför hjälpte inte Jesus vänner ner ho-
nom från korset? Och varför lät han sig 
dödas om han hade all makt?

Elina Koivisto, präst i  
Petrus församling

Jesus hade många vänner, 
men hans vänner var in-
te så modiga. Petrus ha-
de lovat att han inte läm-
nar Jesus, men han blev rädd 
för andra människor och svek Je-
sus. Jesus vänner kunde inte heller hjälpa ho-
nom för att de var vanliga människor utan 
makt. De som hade makt att ta beslut om att 
någon måste dö tyckte inte om Jesus. Kan-
ske var de avundsjuka på Jesus som hade 
så många vänner. Nästan alla tyckte om Je-
sus för att han älskade alla människor och var 
snäll och hjälpsam. 

Jag tror att det var Guds plan att Jesus 
skulle korsfästas. I Getsemane sa Jesus själv 
att Gud skulle ha kunnat sända tolv legio-
ner änglar för att hjälpa honom om han ha-
de bett om det. Men Jesus ville dö på korset 
för att vi människor skulle bli förlåtna. Han led 
för vår skull.

Gud gjorde sedan ett under och Jesus upp-
stod från de döda. Därför behöver vi inte vara 
rädda för svårigheter, utan vi kan alltid lita på 
Gud som hjälper oss.

Hur kan Gud veta precis allt? 

Björn Vikström, biskop  
i Borgå stift

Gud är mycket stör-
re och helt annorlunda 
än vad någon männis-
ka kan förstå. Därför kan 
jag inte ge ett exakt svar på 
din fråga.

Enligt Bibeln är människan skapad till 
Guds avbild. Det betyder att också du och 
jag är underbara mysterier, som andra 
människor aldrig helt kan förstå. Vi ska låta 
varandra vara gåtfulla och annorlunda, och 
vi ska ge varandra frihet att förändras.

Bibeln säger också att Gud är den enda 
som känner oss helt och fullt. Det här kun-
de vara skrämmande, ifall Gud vill använ-
da sin kunskap för att avslöja och bestraffa 
oss. Men Bibelns budskap är att Guds kun-
skap om oss är en källa till tröst och trygg-
het: vad som än händer så är Gud med oss 
och vet vad vi behöver. Det här beror på 
att Gud älskar oss. Kärlek kan inte fören-
as med tvång. Därför tror jag inte att Gud 
har förutbestämt allt som ska hända. Gud 
vill hjälpa oss och leda oss, men Gud har 
också gett oss frihet att använda det vi kan 
och det vi har till glädje för oss själva, våra 
medmänniskor och naturen.

Är Bibeln den viktigaste boken som 
finns?

Karin Erlandsson, förfat-
tare och kulturredaktör

Bibeln är viktig, ja. Men 
ärligt talat är det myck-
et jag inte förstår i Bi-
beln. Det finns mycket 
ingen förstår i Bibeln, och 
eftersom den är så viktig går 
det en massa tid till att försöka förstå. Det 
är irriterande.

Jag läser sällan Bibeln själv, men lyssnar 
på texter ur Bibeln varje söndag i kyrkan. 
Många texter är fantastiska, andra är obe-
gripliga och då försöker prästen förklara. 
Det går väl så där halvbra.

Bibeln är viktig för att den berättar om 
den Gud jag tror på. Bibeln är också viktig 
för att den ger råd om hur man ska leva, 
men det är här folk inte är överens. 

Bibeln är en bok som både kan skapa 
gräl och gemenskap. Få andra böcker kan 
påverka så många så mycket. Därför kan 
man säga att Bibeln är den viktigaste bok 
som finns.

Varför får jag inte svära? 

Stig Kankkonen, tidigare 
chefredaktör på Kyrk-
pressen

Vad är det att svära? 
Vem säger att jag inte 
får svära? 

Att svära betydde ur-
sprungligen att ta någon 
– ofta Gud – till vittne på att 
man talade sant. Inte att använda ett visst 
ord eller uttryck. Bibeln säger nej till att 
svära på det sättet. Bibeln ger också för-
klaringar till varför man inte får göra det. 

Om vi med att svära menar kraftuttryck 
eller fula ord blir det intressant. Många 
menar att ”sjutton” är åtminstone en 
lindrig svordom eller ett kraftuttryck. Men 
knappast hävdar någon att ”arton” eller 
”nitton” är det? Till samma kategori hör 
”fy katten” medan hunden inte dras med i 
sådant språkbruk.

Att svära blir att använda ord – vil-
ka som helst i princip – på ett aggressivt, 
fult sätt.

TEXT: ULRIKA HANSSON

ILLUSTRATION: MALIN AHO

Hjälp! Jag vill fråga publiken och ringa en 
kompis, som i frågesporten på tv ni vet, när 
min femåring ställer raka och svåra frågor 
om Gud och Jesus. Och mina kollegor ver-
kar känna lite likadant. 

Så jag gjorde just det, inte ringde men 
mejlade frågorna till några kloka människ-
or runtom i Svenskfinland. Frågorna har vi 
inte konstruerat här på redaktionen, utan 
de är autentiska, ställda av vetgiriga barn. 

Det är en konst att ta en fråga på största 
allvar och ändå försöka svara lättförståeligt 
och någorlunda enkelt. Ibland är kanske det 
bästa svaret ”jag vet inte”, men med viljan 
att resonera och fundera tillsammans med 
frågeställaren. 

Jag lärde mig mycket av svaren som 
landade i min mejlbox. Det är inte bara 
barn som ibland är i behov av lättillgäng-
liga svar.
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”Vi ska låta varandra vara gåtfulla och annorlunda, 
och vi ska ge varandra frihet att förändras.”
Björn Vikström

Vad ska man göra när man inte vill dö 
som barn men inte heller som gammal, 
så man är en gammal tant i himlen? 

Kristina Klingenberg, 
kantor i Karleby svenska 
församling

Kanske är det så att 
det inte finns tanter i 
himlen? Så fast vi lever 
riktigt länge här på jorden 
och blir gamla och får ryn-
kiga händer och grått hår tror jag att vi ser 
helt annorlunda ut sedan i himlen. Vi vet in-
te hur det kommer att se ut där och in-
te vet vi riktigt hurdana vi själva kommer 
att vara. 

Vi har inte varit där. Men vi vet ändå att 
det är en fin plats som väntar oss - Guds 
hem blir vårt hem. Och Gud som tycker om 
dig kommer inte att förvandla dig till något 
som du inte tycker om att vara!

Var finns Gud egentligen? 

Christina Caldén-Back, 
ledare för barnverksam-
het i Kristinestads för-
samling

Gud finns i himlen. Där 
väntar han på oss till-
sammans med Jesus. Inn-
an Jesus for till himlen sa 
han till sina lärjungar: Jag far i förväg och 
gör rum för er.

Gud hör också bön. Gud hör inte ba-
ra böner som man säger högt utan också 
de böner som människor tyst viskar i sina 
hjärtan. Till och med då människor suckar 
och har önskningar hör Gud. Så på sätt och 
vis kan vi då säga att Gud är här på jorden 
också. Gud har inga egna armar och ben, 
utan det är våra armar och ben, våra mun-
nar, öron och hjärtan som Gud använder.

I en sång sägs det så fint: ”Gud, du är här. 
I detta rum finns också du. Fast vi inte ser 
dej eller hör dej, så finns du här just nu.”

Hade Jesus korslagda ben på korset? 

Kaj Sandberg,  
antikhistoriker

Ett kort svar på frågan är 
att vi inte vet. I ett läng-
re svar kan jag säga nå-
got om korset som sym-
bol och hur det användes 
vid avrättningar.

Det är kanske lite förvånande att korset 
dyker upp rätt sent som en kristen sym-
bol, med tanke på att korset blivit kris-
tendomens viktigaste symbol och då Jesu 
korsfästelse länge varit ett viktigt motiv 
i kristen konst. I äldsta tider förekommer 
bara andra symboler: ankare, skepp, fis-
kar, duvor, påfåglar och så kallade oran-
ter (figurer med uppsträckta armar och 
blicken lyft mot himlen). En annan sym-
bol som är äldre än korset är det så kall-
lade Kristusmonogrammet, som är bildat 

av bokstäver ur namnet Jesus Kristus.
Om hur Jesus hängdes upp på korset står 

det ingenting i evangelierna. Men det fram-
går att spikar användes (och inte rep) då 
spikhålen ju nämns. Det står heller ingen-
ting om i vilken position händer och föt-
ter spikades fast, men det framgår att han 
korsfästes upprätt (då anklagelsen mot ho-
nom var fastsatt ovanför hans huvud). Vis-
sa har till och med ifrågasatt om avrätt-
ningsredskapet verkligen var ett kors, ef-
tersom det i den grekiska grundtexten 
kallas stauros eller xylon – som ungefär 
betyder ”påle”. Men det är möjligt att den 
här pålen var en del av något som vi skul-
le känna igen som ett kors, eftersom vi vet 
att kors som användes för avrättning of-
ta var en påle med en tvärslå. I tidiga ut-
ombibliska källor jämförs korset, som Jesus 
dog på, med bokstaven T.
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Ulf Ekman konverterade till katoli-
cismen. Andrepastorn Robert Ekh 
hade ett utomäktenskapligt förhål-
lande, lämnade sin familj och flyt-
tade utomlands. Och det uppdaga-
des pensionsavtal.

Joakim Lundqvist hade ingen aning 
om vad som väntade honom efter att 
han tagit över som huvudpastor i Li-
vets Ord efter Ulf Ekman år 2013.

– Det blev några skakiga år med 
väldigt mycket hårt jobb och många 
utmaningar, speciellt under 2014 och 
2015, säger Lundqvist. Men 2016 sta-
biliseras läget och nu upplever vi en 
framåtkraft och en ny generation som 
kliver fram. Det känns som en ny frisk 
vind i ryggen på oss.

Han ser den kollekt som togs upp 
före påsk som ett styrkebesked från 
församlingen. På initiativ av försam-
lingen togs kollekten denna gång upp 
för församlingen och inte till missio-
nen. Det kom in 2,28 miljoner kro-
nor, nästan 240 000 euro.

–  Jag blev lika förvånad som alla 
andra. Det var många som gav runt 
10 000 kronor. Mot bakgrund av de 
kriser vi gått igenom var det riktigt 
hjärtevärmande. 

Efter att Ulf och Birgitta Ekman  
konverterat 2014 föll det på Joakim 
Lundqvist att förklara att det var de-
ras personliga val och inte hade nå-
got med Livets Ord som församling 
att göra.

– Vår församling förstod det ganska 
snabbt, men ju längre bort vi kom de-
sto  svårare var det att kommunice-
ra ut det. Samtidigt vill jag inte vända 
mig emot Ulf. Han förtjänar en heder 
för det han gjort innan, säger Lund-
qvist.

Omskakande konvertering
Den andra stora utmaningen bestod 
i att människorna i församlingen be-
fann sig i så olika skeden i proces-
sen. Den äldre generationa av för-
samlingsmedlemmar hade en stark 
relation till Ulf Ekman. 

– För dem var det väldigt omska-
kadande och de behövde mera tid att 
bearbeta det, speciellt efter att han 
skrev en bok om hur bra det är att va-
ra katolik. Jag fick då gå ut allt tyd-
ligare och säga att det här är doktri-
ner vi inte tror på. Det är nu uppen-
bart för de allra flesta i Sverige. Men 
det tog länge innan vi kom dit. Det 
betydde krav på ett balanserat ledar-
skap, mycket närvaro och långa dagar. 

För den yngre generationen var det 
bara att köra på.

– Ulf hade inte varit så synligt på Li-
vets Ord de tio senaste åren. De  yngre 
medlemmarna hade inte samma re-
lation till honom som de äldre. 

Församlingen lever inte under nå-
gon katolsk skugga, försäkrar Lund-
qvist. 

– Det handlade ju egentligen bara 
om Ulf Ekman och hans hustru. Ing-
en i ledarskapet har följt med på de-

Livets Ord repar sig efter år av kriser 

nÅGra tuFFa 
år ligger bakom 
Livets Ord och 
församlingsleda-
ren Joakim Lund-
vist. Han besökte 
Seinäjoki tidigare 
i vår.

FÖRSAMLING. Ulf Ek-
man är borta från Li-
vets Ord, likaså hans 
ledarstil. Efterträdaren 
Joakim Lundqvist har 
infört team som leder 
församlingen vidare. 

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

ras resa. Ser man på Livets Ords his-
toria så har människor kommit och 
gått. Folk har kommit från olika kyr-
kor men också gått vidare till dem. 

Ekmans konvertering har inte lett till 
någon ökning i någon riktning. Vi har 
varit väldigt tydliga med att vi inte blir 
katoliker, vår teologiska linje är helt 
annan, säger Lundvqvist.

Ekonomiråd övervakar styrelsen
Efter att han tagit över ledarskapet har 
Joakim Lundqvist infört en ny ledar-
skapsmodell i församlingen. Medan 
Ekman i stor utsträckning höll ledar-
skapet i sin hand har Lundqvist satt 
stor vikt vid att bygga team och re-
ferensgrupper. Tidigare fanns det en 
stiftelse med en styrelse som bestod 
av Ulf Ekman, hans fru och sväger-
ska samt Robert Ekh och hans fru. 
Nu har Livets Ord sju olika stiftelser 
med egna styrelser för olika områ-
den. Idag består Livets Ords ledning 
av cirka sextio personer i olika kon-
stellationer.

– Det finns ingen perfekt organisa-

tionsmodell för Guds församling. In-
te heller stiftelsemodellen som gäl-
ler för Livets Ord. Stiftelsen kan va-
ra väldigt problematisk för man be-
höver inte ha insyn i den. I samband 
med att vi rev upp pensionsavtalen 
tillsatte vi ett externt ekonomiråd som 
har full insyn i vår ekonomi. De sät-
ter våra löner och styrelseskapet har 
inte längre några förmåner. Hela tän-
kesättet är förnyat.

Familjen Ekman är inte längre in-
volverad i Livets Ord. Inte heller i nå-
gon av stiftelserna. 

– De har inget med Livets Ord att 
göra längre. Jag bara mött Ulf en hand-
full gånger sedan han konverterat. Det 
står i stark kontrast till hur vi jobbade 
tillsammans tidigare. På ett sätt är det 
tråkigt för jag har ju så otroligt myck-
et under de här trettio åren att tacka 
honom för. Jag blev kristen under Li-
vets Ords andra konferens någonsin.

liVets ord i Uppsala.  
Foto: Wikimedia commoNs
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”Vi har varit 
väldigt tydli-
ga med att vi 
inte blir kato-
liker, vår teo-
logiska linje 
är helt an-
nan.” 
Joakim Lundqvist

Sektstämpeln har tvättats bort
Nästa utmaning för Livets Ord är att 
möta en ny väckelse bland sekulari-
serade muslimer.

– 75 procent av dem som tar emot 
Jesus i vår kyrka idag är före detta 
muslimer. Vi har startat en ny bibel-
skola för flyktingar med 109 elever. Vi 
har fått starta församlingar och bibel-
skolor i Berirut, Aleppo, Mosul med 
flera orter.

Livets Ord har också utsända svens-
ka missionärer där.

– Den senaste vi sände ut är en 
52-årig kvinna som jobbar med 
skyddshem för sexslavar från terror-
gruppen IS. Vi har kontakt med 400 
kvinnor som levt i Mosul och blivit 
systematiskt våldtagna. Lokalt byg-
ger vi en ny idrottsarena för ungdo-
marna som är lika stor som kyrkan. 
Vi vill markera att vi jobbar med näs-
ta generation.

Sektstämpeln som Livet Ord dragits 
med tidigare är numera borta.

– På 80- och 90-talet stod vi ganska 
ensamma om att hävda att vi inte är 
någon sekt. Men då Sveriges TV hös-
ten 2015 gjorde en programserie om 
sekter där de bland annat studerade 
Moonrörelsen, scientologerna och Li-
vets Ord gick nästan alla kyrkoleda-
re ut offentligt och sa tydligt att Livets 
Ord är en kristen församling och ing-
et annat. Produktionsteamet bakom 
programmet var förvånade för de ha-
de inte förstått att sektstämpeln tvät-
tats bort. 

Livets Ord är den största försam-
lingen inom trosrörelsen i Sveri-
ge. Även om församlingen Word of 
Faith i Karleby hör till trosrörelsen 
har Joakim Lundqvist inte hört talas 
om den eller om dess förra pastor Pa-
trick Tiainen.

BREXIT. Brittiska judar 
som själva eller vars 
föräldrar flytt holocaust 
har börjat ansöka om 
tyska pass. Det är som 
att försonas med det 
förgångna, säger Micha-
el Newman på judiska 
hjälporganisationen  
AJR i London.

TEXT OCH FOTO: JOHAN TOLLGERDT

En människa som förlorat sitt tys-
ka medborgarskap på grund av för-
följelse under nazismen, kan få det 
tillbaka. Så lyder den tyska lagen 
och den gäller även för personens 
ättlingar.

- Under andra världskriget flyd-
de judarna Tyskland. Nu vill många 
tillbaka dit. Vilken paradox!

Det säger Michael Newman som 
är chef för AJR, The Association of 
Jewish Refugees i London, en hjälp-
organisation som bland annat ger 
socialhjälp åt judar som drabbats av 
holocaust.

Tysklands ambassad i London 
meddelar att över 650 ansökning-
ar gjorts sedan Brexitomröstningen 
i Storbritannien förra året.

– Av dessa är över 500 brittiska ju-
dar. Många är ganska unga och söker 
råd via AJR, säger Michael Newman.

Innan Brexit ansökte bara ett tju-
gotal personer med anknytning till 
holocaust det tyska passet årligen.

– De nya siffrorna visar vilken stor 
ökning det rör sig om och förmodli-
gen kommer många fler ta chansen 
att förbli EU-medborgare i framti-
den, säger han.

Michael Newman söker själv tyskt 
pass. Han blev både chockad och 
överraskad över resultatet av Brexit- 
omröstningen.

– Även om detta inte specifikt är 
en judisk fråga, är det klart att jag 
och många andra nu är rädda för 
minskade förmåner i och med Stor-
britanniens utträde ur unionen. Att 
skaffa ett EU-pass innebär friheten 
att kunna arbeta och resa utan hin-
der på kontinenten.

Michael Newman understryker 
att det även handlar om att skapa 
en förbindelse med det förgångna.

– Ja, det är som att försonas med 

en del av släktens historia, efter-
som min farmor kom från Köln. 
Hon flydde nazismen och anlände 
till Storbritannien dagen innan an-
dra världskrigets utbrott, den 31 au-
gusti 1939, berättar han.

Vissa svårigheter har dock dykt 
upp då farmodern bara hade med 
sig ett polskt pass vid ankomsten. 

– Jag har därför behövt besöka fle-
ra myndigheter i Köln för att spåra 
fram hennes tyska identitetshand-
lingar.

Söker försoning
Den 61-årige finansanalytikern och 
ekonomijournalisten Edward Hadas 
mamma var tysk judinna.

– Hon hade en mycket negativ 
inställning till Tyskland och kunde 
aldrig försonas med landet. Så det 
har liksom blivit mitt uppdrag att 
försonas med det förgångna och jag 
är stolt över det, säger han.

I hans hem fanns en stor släktbild. 
– Hälften av dem försvann under 

kriget, resten emigrerade till oli-
ka delar i världen, berättar Hadas 
som konverterade till katolicismen 
i ung ålder.

I december förra året gick ansö-
kan igenom och han fick sitt tys-
ka pass. 

– På den tyska ambassaden i Lon-
don tog man emot mig på ett vän-
ligt vis, vilket gav mig visst lugn. Det 
kändes nästan som om tjänstemän-
nen var glada att hjälpa mig med min 
begäran, berättar han för tidningen 
Libération.

Internationell media rapporterar 
om israeler som flyttar till Berlin. 
I dagstidningen Le Monde kallades 
den tyska huvudstaden häromda-
gen för ett nytt Tel Aviv.

Av de cirka 11 000 israeler som 
emigrerat dit under de senaste tre 
åren, märks främst artister och 
start-up grundare. Vissa säger sig 
vara trötta på den israelisk-pales-
tinska konflikten. För andra hand-
lar det om att försonas med det för-
flutna.

– Många av dagens unga människ-
or känner inte till att judar levt sida 
vid sida med tyskar i flera århund-
raden och med araber i Nordafrika, 
säger Michael Newman.

– Ur historisk synvinkel är det 
viktigt att en cirkel håller på att slutas.

michael newman säger att det är 
lite paradoxalt att många brittiska 
judar nu ansökt om tyskt pass.

Många brittiska 
judar vill förbli 
EU-medborgare

”Hon hade en mycket ne-
gativ inställning till Tyskland 
och kunde aldrig försonas 
med landet. Så det har lik-
som blivit mitt uppdrag att 
försonas med det förgångna 
och jag är stolt över det.”

Edward Hadas

LIVETS ORD

• Grundas den 24 maj 1983 i Upp-
sala av makarna Ulf och Birgitta Ek-
man och har vid bildandet ett tjugotal 
medlemmar. 
• Vid millenieskiftet har Livets Ord i 
Uppsala omkring 2 200 medlemmar. 
Det finns nu cirka 45 trosrörelseför-
samlingar i Sverige som är inspirerade 
av Livets Ord i Uppsala.
• År 2013 meddelar grundaren Ulf Ek-
man att han går i pension.
• Under en gudstjänst år 2014 berät-
tade Ulf Ekman att han lämnar för-
samlingen för att bli katolik.
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Skumma stiftelseaffärer
ROMAN

Bergsrådet som inte ville 
betala skatt

Författare: Staffan Bruun
Förlag: Förlaget

I Staffan Bruuns pikaresk 
möter vi finansmannen Jo-
han Krämarhjelm som fått 
nog av att lokaltidningen i 
hemstaden Falskköping brer 
ut hans skatteuppgifter på 
sin förstasida. När tidnings-
koncernen inte går med på 
att lämna honom ifred be-
slutar han sig för att sälja af-
färsverksamheten och dra 
sig undan till franska solkus-
ten med sin nya fästmö. 

Det finns bara ett problem: 
Hur ska Krämarhjelm få med 
sig de miljoner han place-
rat i en allmännyttig stiftelse, 
i syfte att rädda tillgångar-
na undan sin exfru? Proble-
met växer när någon tipsar 
tidningen om stiftelsens ex-
istens och hela Falskköpings 
föreningsliv ställer sig i kö för 
att ta del av stiftelsens mil-
jonbidrag.

Skumma stiftelseaffärer är 
något Staffan Bruun haft god 
möjlighet att fördjupa sig. Att 
här finns en mängd kunskap 
och grävande journalistik i 
bakgrunden bidrar säkert till 
att de intrikata konspiratio-
nerna flyter smidigt, samti-
digt som det till ytan rör sig 
om en ganska lättsam histo-
ria. Bekant och absurt är ett 
ordpar som kunde beskriva 
den här berättelsen.

I karaktärsgalleriet finns 
typer vi lätt känner igen: 
den giriga affärsmannen, 
den sliskigt opålitliga advo-
katen och den unga, blonda 
fästmön. Figurerar gör ock-
så bland annat en påstridig 
partiordförande, en nitisk 
chefredaktör, en obstinat 
kyrkoherde och en öldrick-
ande gårdskarl med för-
kärlek för att låsa in objud-

na gäster i po-
tatiskällaren. 
Mest sympa-
tisk i bokens 
karaktärsgal-
leri är Henrik 
Söderman, 
Krämarhjelms 
vd och hö-
gra hand, 

som vartefter att handling-
en framskrider allt mer bör-
jar önska att han var någon 
helt annanstans.

Bruun lyckas väl med att 
väcka läsarens sympatier 
för bokens rimligtvis gan-
ska osympatiska huvudka-
raktär och hans strävan att 
skydda stiftelsens tillgångar 
från all världens kulturarbe-
tare, idrottsföreningar och 
stadstjänstemän. Jag gråter 
ändå inga tårar när slutet 
inte blir riktigt som bergsrå-
det tänkt sig. 

Under läsningen har jag 
svårt att placera det fikti-
va Falskköping i Svenskfin-
lands geografi. Kanske för 
att det är svårt att förestäl-
la sig en stad stor nog att 
ha ett helt eget mediehus.

Boken är definitivt un-
derhållande, men även om 
många av personerna är 
avsiktligt karikerade känns 
de ibland överdrivet endi-
mensionella. För mig blir 
den största behållning-
en den roliga och samtidigt 
träffsäkra beskrivningen av 
en miljö som känns bekant 
och nutida. Bruun får plus-
poäng för att han inkluderar 
flyktingproblematiken som 
ett aktuellt sidotema, vilket 
ger historien en ytterligare 
dimension.

Alldeles i bokens slut sker 
också en vändning i Falsk-
köpings mediekoncern, som 
inte gärna kan ses som an-
nat än en känga riktad mot 
vissa tendenser i medie- 
branschen och vars dysto-
piska drag jag tror många 
kan uppskatta.

 ¶ emelie meliN

staFFan bruun har tidigare som journalist varit med om 
att avslöja oegentligheter i finlandssvenska stiftelser.  
Foto: Niklas saNdström/Förlaget

De kom,
de sjöng och 
staden lyssnade

– Det är en fest inte bara för kyrkokörer 
utan alla slags musikgrupper i kyrkan, 
säger Jan Hellberg, stiftssekreterare för 
gudstjänstliv och musik i Borgå stift.

Turisterna som steg ur sina bussar vid 
Senatstorget kunde beundra den sto-
ra scen och bildskärm som byggts upp 
vid Domkyrkans trappor. Här avlöste 
programmen varandra under vecko-
slutet. Men också den som tillbringa-
de dagen strosande i centrum kunde få 
uppleva musikfesten i form av pop-up-
framträdanden från olika musikgrup-
per. Tröttnade man på solskenet kunde 
man kliva in under kyrkans svala valv 
och fira mässa.

På kvällarna bjöds det på konser-
ter, bland annat ungdomskörernas 
och gospelkörernas konserter, samt 
framträdanden av Cantores Minores 
och sångensemblen Rajaton.

Namnet Kyrkans musikfest är ganska 
nytt, men nationella kyrkomusikfes-
ter har firats sedan år 1927. De svensk-
språkiga församlingarna har också si-
na egna kyrkomusikfester, men hel-
gens fest gick även delvis på svenska. 
På lördag firades tvåspråkig veckomäs-
sa och senare på kvällen sjöngs som-
maren in på båda språken.

Körfest hör våren till
Lagom till musikfesten hade våren änt-
ligen hittat fram och det kändes som 
stadsborna hade gått man ur huse.

– När vi kom med bussen var det näs-
tan som att komma till södern. Myck-
et folk ute på gatorna och på picknick i 
parkerna. Festivalstämning, säger kan-
tor Rodney Andrén från Kvevlax för-
samling som rest hit med församling-
ens kör.

Närmare 200 sångare från Fin-
lands svenska kyrkosångsförbund ha-
de kommit för att delta i den svensk-

KÖRFEST. Mässor och ungdomskörer, 
gospel och Händel, tidebön och pop-up-
körer. 4000 körsångare i närmare 300 
körer från hela landet fyllde Helsingfors 
kyrkor och torg under veckoslutet.

TEXT OCH FOTO: EMELIE MELIN

språkiga höjdpunkten på musikfes-
ten. Mässan Then Nya Pingstmessan, 
skriven av Timo Kiiskinen och urupp-
förd under den senaste finlandssven-
ska kyrkomusikfesten i Raseborg 2015, 
gjorde ett gästspel på Kyrkan musikfest.

–  Det hör till när det blir vår och som-
mar, att det blir körfest, säger Estrid 
Hjorth från Kvevlax.

Hon och de andra sångarna från 
Kvevlax hade åkt hela vägen till Hel-
singfors för att få sjunga Pingstmes-
san igen.

– Och så är det här vår körresa, sä-
ger Mats Nygård.

Stämningen på festen är god, inty-
gar de. 

– Det är trevligt med turister och folk 
som kommer in och lyssnar, säger Ann-
Mari Nygård.

En och en halv timme hade kören 
på sig att öva, men med kompetenta 
körledare och musiker gick det utan 
problem.

– Vi har ju gjort verket förr, då med 
femhundra sångare, nu är det en myck-
et mindre ensemble. Men domkyrkan 
är krävande eftersom det är ett stort ut-
rymme och orgeln och orkestern finns 
uppe på läktaren, säger förbundsdiri-
gent Nina Kronlund.

Vad är det med att sjunga i kör som 
gör det så populärt och får 4000 männ-
iskor att samlas till ett sådant här eve-
nemang? Gemenskapen och glädjen i 
att sjunga, är Kvevlax-sångarna över-
ens om. När de sjunger i Pingstmes-

san träffar de bekanta från olika delar 
av landet och dessutom ger den långa 
resan körmedlemmarna en chans att 
umgås och prata av sig.

Vad betyder sådana här storevenemang 
för kyrkans musikverksamhet?
– Nog betyder de väldigt mycket. Många 
vill komma gång på gång, det är nå-
got visst med den stora gemenskapen. 
Mycket musik i kyrkan är uppbyggd 
så att den går att sjunga med en massa 
människor. Men det ger också inspi-
ration till det vardagliga arbetet, sång-
erna funkar också där hemma, säger 
Jan Hellberg.

Musikverksamheten spelar en stor 
roll i kyrkan. Det handlar inte längre 
bara om kyrkokörer utan också allt från 
musiklekskolor till gospelkörer. Förra 
året deltog 45 500 sångare och musi-
ker i församlingarnas verksamhet och 
det finns ungefär 3000 körer och an-
dra musikgrupper i kyrkan.

Stort och festligt
Stort och en massa människor är en 
god sammanfattning av musikfesten. 
Det började på fredagskvällen när alla 
körer tågade till Senatstorget och ställde 
upp sig på Domkyrkans trappa. Trångt, 
men mäktigt, när 4000 röster stämde 
in i festens temasång Laulu kaupunki-
laisenkelistä skriven av Jussi Chydeni-
us, med text av Kaisa Raittila.

På lördag kväll klingade Halleluja över 
centrum när en festklädd och 900 rös-
ter stark kör – tillsammans med so-
lister, Lojo stadsorkester och ledda av 
Seppo Murto – framförde Händels Mes-
sias-oratorium.

Och så till slut söndagens festmässa, 
på fyra språk, som inkluderade all den 
musik som skrivits speciellt för årets 
musikfest.

När vi kom med bussen 
var det nästan som att 
komma till södern.
Rodney Andrén

FYSIOTERAPEUT
ANDERS NYGÅRD

                                                       

Fylgias  bottenvåning Skolhusgatan 34, 
65100 Vasa

(även hembesök)

050-5925884   Välkommna!

•	Ekologinen		
				majatalo
•	Kahvila	ja		
				kokouspalvelut

TERVETULOA!

•	Ekologiskt		
				värdshus
•	Café	och		
				mötestjänster

VÄLKOMMEN!www.majatalobox.fi
Spjutsundintie 103 Spjutsundsvägen

01190 Box (Sipoo, Sibbo),   050 592 4255

Begagnade truck- och lagerhyllor i 
gott skick till förmånliga priser!

Oy Rackman Ab  tfn: 050-518 5122
Skrattnäsv. 904  info@rackman.fi
64250 Pjelax, Närpes www.rackman.fi
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Lägg dagg invid min fot
MUSIK

Vindla min väg

Text och musik: Lena 
Stenlund
Sång: Paulina Biström

Det har gått nästan elva år 
sedan Essebördiga Lena 
Stenlund gav ut skivan Med 
örat mot jorden, på vilken 

Yvonne Löf och Peter Sjö-
blom tolkade Stenlunds vi-
sor. Nu är det dags igen, 
och den här gången är det 
sångerskan Paulina Bi-
ström som ger liv åt Sten-
lunds kompositioner, på 
alldeles nya skivan Vind-
la min väg.

26-åriga Biström, från 
Sibbo men numera bo-
satt i Århus i Danmark, har 
en röst med en förbluffan-

de skärpa och hon sjung-
er på klingande finlands-
svenska. Rösten påminner 

om Jennie Storback-
as stämma, men besit-
ter en aning mer vär-
me. Trots sin förhållan-
devis unga ålder sjung-
er Paulina Biström inte 
bara visorna rakt upp 
och ner – hon gör dem 
sina egna.

Lena Stenlunds text 
och musik är folk-
lig utan att vara ba-

nal. De naturromantis-
ka texterna bär tydliga drag 
av den förundran inför li-
vet som man möter i det 

lilla: i strandängen, i sko-
gen, i trädkronan, i myllan. 
I till exempel visan En nä-
ve mull möts längtan, kär-
lek, saknad och hopp i en 
kombination av text och 
musik som varken är kly-
schig, påklistrad eller naiv 
och med en frasering som 
nästan får mig att rysa av 
välbehag.

 Jag märker att jag helst 
lyssnar på visorna i moll, 
och önskar att de hade va-
rit fler. Ibland känns mu-
siken underligt välbekant, 

men sällan förutsägbar. Er-
ik Nygårds violin för tan-
karna till ”Gammal fäbod-
psalm” medan stilen på 
andra visor lärmast är pop-
pig.

Skivan är inspelad i stu-
dion vid Campus Allegro i 
Jakobstad. Musikerna, va-
rav de flesta också spelar 
med Biström i bandet Re-
vive Gospel, lyfter ytterli-
gare skivan till den gedig-
na samling finlandssvensk 
musik den är.

 ¶ christa mickelssoN

4000 sÅnGare från hela landet på Domkyrkans trappor, solen förde de med sig.
under ledninG av Seppo Murto framförde den 900 
röster starka kören Händels Messias-oratorium.

PÅ FredaGskVÄllen tågade körerna genom staden 
till öppningsfesten på Senatstorget.

nÄr messiasoratoriet uppfördes lockade det 
storpublik.

kYrkans musikFest bjöd på något för både stora 
och små.

korister FrÅn Finlands svenska kyrkosångsför-
bund sjöng i Then Nya Pingstmessan.
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Församlingsförbundet – för kyrka och kultur
VAD GÖR VI?
Församlingsförbundet verkar för att stöda det kyrkliga livet i 
Svenskfinland på många olika sätt. Vi ordnar utbildningar och träf-
far för förtroendevalda och frivilliga i församlingarna, vi arrangerar 
resor för olika grupper till intressanta ställen, vi sköter om Retreat-
gården Snoan och verksamheten där, vi samarbetar med försam-
lingar i projekt kring kyrka och kultur, vi sköter om Vägkyrkan på 
svenska, vi utbildar och inspirerar inför församlingsval på svenska, 
vi ordnar med gudstjänster på svenska i Lappland under påsken, 
vi förvaltar en rad specialfonder som understöder kyrklig verksam-
het, bland annat Fonden för kristet arbete bland barn, mm.

Vårt förlag Fontana Media ger ut bra böcker och material. I år har 
vi fått en ny fin Psalmbok. Tidningen Kyrkpressen når de flesta Fin-
landssvenska hem varje vecka. Det är stort.

Mycket blir gjort med små medel och många saker har stor bety-
delse för våra svenska församlingar och vårt svenska stift.

BLI MEDLEM
Bli medlem i Församlingsförbundet om du vill stöda för vårt arbe-
te. Medlemsavgiften är 15 € per år. Som medlemsförmån får du 
Årsbok för Borgå stift hem på posten inför jul och du får 10 % ra-
batt på böcker på Fontana Media.

TAG KONTAKT
Tag kontakt och kom med i arbetet för ett rikt församlingsliv och 
en aktiv kyrka på svenska i Finland! E-post: kontakt@forsamlings-
forbundet.fi, verksamhetsledare Kalle Sällström, tfn 050-3562 475. 

EN GÅVA
Vill du ge ett bidrag i form av en gåva, donation eller testamente, 
litet eller stort – ta kontakt, vi hjälper med det praktiska.

Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
forsamlingsforbundet.fi

   

Mixa och Matcha FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens 
frågesport. Vår tävlande den här veckan är Daniel Olin.  
Konstruerad av Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: DANIEL OLIN
BOBOLLSLAG & HEMKOMMUN

a) JymyJussit   1) Hyvinge 
b) Jymy    2) Seinäjoki 
c) Lippo    3) Alajärvi 
d) Tahko    4) Sotkamo
e) Ankkurit   5) Uleåborg
 
Resultat: 5/5

UNESCOS VÄRLDSARV & LAND I EUROPA

a) Kuriska näset   1) Litauen
b) Nationalparken   2) Tjeckien 
Plitvicesjöarna
c) Träkyrkorna i bland  3) Slovakien
annat Tvrdošín och Hronsek
d) Škocjangrottorna  4) Slovenien
e) Villa Tugendhat av  5) Kroatien
arkitekten Mies van der Rohe

Resultat: 1/5

TINTIN-BÖCKER & LAND DÄR DE UTSPELAR SIG

a) Blå Lotus   1) Island
b) Castafiores juveler   2) Belgien
c) Den mystiska stjärnan   3) Skottland
d) Den svarta ön   4) Marocko
e) Krabban med guldklorna   5) Kina 

Resultat: 5/5

SYMBOLER & BETYDELSE

a) Triquetra 1) Symbol för vaksamhet och gudom-
ligt skydd

b) Ichthys 2) Symbol för fred, handel och ekonomi
c) Sankthanskors 3) Symbol för evighet
d) Horusögat 4) Symbol för sevärdheter
e) Kaducé 5) Symbol för kristendom

Resultat: 3/5

ITALIENSKA BILMÄRKEN & LOGO

a) Alfa Romeo 1) Dess logo består av bl.a. Milanos flagga 
och ätten Viscontis heraldiska vapen

b) Ferrari  2) Dess logo består av en treudd, det 
vill säga ett spjut med tre spetsar

c) Fiat  3) I dess logo har ibland funnits fem 
sneda metalliska streck

d) Lamborghini 4) Dess logo användes ursprungligen av 
en av Italiens främsta stridsflygare

e) Maserati 5) Dess logo förknippas med tjurfäktning 
– vilket grundaren var en stor vän av

Resultat: 3/5

SVAREN:
Bobollslag & Hemkommun: a-2, b-4, c-5, d-1, e-3
Unescos världsarv & Land i Europa: a-1, b-5, c-3, d-4, 
e-2
Tintin-böcker & Land där de utspelar sig: a-5, b-2, c-1, 
d-3, e-4
Symboler & Betydelse: a-3, b-5, c-4, d-1, e-2
Italienska bilmärken & Logo: a-1, b-4, c-3, d-5, e-2

Namn: Daniel Olin.
Ålder: 38.
Yrke och/eller titel: Europakorrespondent, journalist.
Hemort: Bryssel för tillfället. Flyttade hit från Helsing-
fors och uppvuxen i Åbo.
Favoritmat och -dryck: Sommaren till ära måste jag 
dra till med egenfångad rökt flundra och sik. Jag vill 
också lyfta fram de fantastiska belgiska ölen.
Lyssnar helst på: På vågornas brus.
Rekommendera en bok: Mest läser jag EU-relaterade 
biografier och texter, men vill man ha en sommardeck-
are så kan jag rekommendera Jag är Pilgrimen.
Skulle vilja resa till: Jag skulle vilja besöka alla EU-län-
der, har 24 av 28: Litauen, Slovenien, Rumänien och 
Bulgarien återstår.

Tråkigaste hemgörat: Handla 
mat för vardagen.
Min åsikt om frågespor-
ter: Dom är roliga! I tider-
na spelade vi ganska myck-
et Trivial Pursuit: roligt fast ens 
okunskap kommer fram.
Höjdpunkt från den kommande 
sommaren: Att åka ut till som-

marstugan i den yttre åbo-
ländska skärgården.

FrÅGesPorts- 
resultat: 17/25
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
TO 25.5 KL. 12: HÖGMÄSSA i dom-
kyrkan, Puska, Lindberg, Helene-
lund, Gaudeamuskören. Kollekt: 
Retreatgården Snoan
KL. 18: KVÄLLMÄSSA MED TECK-
ENSPRÅK i Lilla kyrkan i samband 
med De dövas kulturdagar i Borgå. 
Medverkande dövprästerna Maria 
Lindberg och Janne Rissanen.
LÖ 27.5 KL. 19: MUSIK I DOM-
KYRKAN, Kammarkören Desidela 
(Elsass)
SÖ KL. 10: GUDSTJÄNST i Kullo by-
kyrka, Lindberg, Camilla Wiksten-
Rönnbacka
KL. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan, 
Björn Viström, Lindgård, Wilén, 
Söderström, Helenelund, Kam-
markören. 
TO 1.6 KL. 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN, Helenelund
KL. 19: MUSIK I DOMKYRKAN, 
Sancti Amici & Frida, dir. Minna 
Wesslund Varia Voce, dir. Jarkko 
Yli-Annala

 ¶ LAPPTRÄSK
to 25.5 kl. 20: Kvällsmässa i kyr-
kan, SL, Arno Kantola
sö 28.5 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
SL, Arno Kantola

 ¶ LILJENDAL
to 25.5 kl. 18: Kvällsmässa i kyr-
kan, SL, Arno Kantola
sö 28.5 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
SL, Arno Kantola

 ¶ LOVISA
To 25.5 kl. 14 (Obs, tiden!): Vinter-
skriftskolans konfirmation i kyrkan, 
af Hällström, Tollander, Karlsson
To 25.5 kl. 18: Enligt Markos i kyrkan
Fre 26.5: Församlingskansliet stängt
Sö 28.5 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
K af Hällström, S af Hällström
Ti 30.5 kl. 11-13: En Euros Café i 
församlingshemmet
To 1.6 kl. 12-12.30: Lunchmusik i 
kyrkan, Giséla Gren-Nordström, 
sopran och Vera Tollander, orgel
På kommande:
Sö 4.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
efteråt Sommarens inledning i 
Prästis

 ¶ PERNÅ
To 25.5:
Kristi himmelsfärdsdag – Pilgrims-
vandring (c 15 km) och tvåspråkig 
mässa vid Korsvik stenkyrka:, 
med start från Pernå kyrka kl. 
10. Robert Lemberg, Nina Fogel-
berg. Efter gudstjänsten hemfärd 
med abonnerad buss, c kl.15. Tag 
lämpliga kläder och matsäck med! 
Ingen gudstjänst i Pernå kyrka.
Sö  28.5:
- kl. 18.00 Mässa i Taizé-stil: i kyr-
kan, Robert Lemberg
To 1.6:
- Församlingsutfärd till Sibbo, 
Tusby och Ainola:. Start från kyr-
kans parkering kl. 10 eller Gam-
melby ABC kl. 10.15. Vi är tillbaka 
vid 17-tiden. Anmälan senast 23.5. 

till diakon Riitta Buddas 040 83 91 
530. Pris 20 €.

 ¶ SIBBO
Mer information på Sibbo svens-
ka församlings hemsida www.
sibbosvenskaforsamling.fi
To 25.5 kl. 18: Mässa på Kristi 
himmelsfärds dag i Sibbo kyrka. 
Helene Liljeström, Mauriz Brunell, 
Lauri Palin.
Fr 26.5 kl. 10: Skolgudstjänst i 
Svartbäck-Spjutsunds skärgårds-
kyrka. Katja Korpi, Isabella Munck, 
Kjell Lönnqvist, Lauri Palin.
Fr 26.5 kl. 10.30: Kaffekören i 
prästgården. Brunell.
Fr 26.5 kl. 12: Skolgudstjänst i 
Salpar skola. Korpi, Munck, Lönn-
qvist, Palin.
Sö 28.5 kl. 12: Mässa i Sibbo 
kyrka. Korpi, Brunell.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
To 25.5 Kristi himmelfärdsdag
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Henricson.
Fr 26.5
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Hög-
bergsgården, Högbergsgatan 10 E. 
Välkommen på middagsbön i Jo-
hanneskyrkan kl. 12. Nästa vecko-
lunch 1.9.2017.
Sö 28.5
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Lindström, Troberg, Almqvist. Kyrk-
kaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Troberg, Almqvist. Kyrk-
kaffe.
Ti 30.5
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Santeri Siimes.
kl. 18: Flerspråkig taizémässa i 
Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg, 
Troberg, Almqvist, Böckerman och 
husbandet.
On 31.5
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, André Troberg, 
Enlund.
To 1.6
kl. 12: Klavertramp i Berghälls kyrka. 
Årets tema är Klavertramp Festivo! 
Middagsbön: i Johanneskyrkan var-
dagar kl. 12 till och med den 31 maj.
Välkommen på församlingens 
sommarresa till Pernå 13.7 2017: 
Vår guide är Björn Månsson, vi äter 
lunch på café Saltbodan, vi firar an-
dakt i Pernå kyrka med kyrkoherde 
Robert Lemberg. Kaffe med dopp 
på Gammelby bensis. Vi startar kl. 
10 från Kiasma med retur på sam-
ma plats kl. 18. Pris 25€. Anmäl-
ningar senast 30.6 till diakonissan 
Barbro Ollberg, tfn. 050 3800656 
eller barbro.ollberg@evl.fi

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet är stängt to 25.5 
– fr 26.5.
Pastorskansliet har sommartid 
1.6-31.7 och har öppet ti, on, to 
kl. 10-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvä-
gen 3
To 25.5 kl. 10: högmässa, Johan 

Hallvar, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe 
i Olavussalen.
Sö 28.5 kl. 10: högmässa. Sjätte 
söndagen efter påsk (”Väntan på 
den heliga Anden”). Johan Hallvar, 
Anders Forsman. Kyrkkaffe i Ola-
vussalen.
Sö 28.5 kl. 15.30: mässa med 
Fridsföreningen i södra Finland. 
Kaffeservering.
BOTBYGÅRDS KAPELL, Botby-
gårdsvägen 5
To 1.6 kl. 11.15 & 12: Botby grund-
skolas vårkyrka (åk 0-6).
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvä-
gen 13
Fr  2.6 kl. 10: Degerö lågstadiums 
vårkyrka.
BRÄNDÖ KYRKA Brändövägen 40
Lö  3.6 kl. 8: Östersundom skolas 
vårkyrka.
ÖSTERSUNDOM KYRKA Kapell-
vägen 65
Lö  3.6 kl. 10: Östersundom sko-
las vårkyrka.
MÅNDAGSPROMENAD: 
Välkommen med på en måndags-
promenad med Matteus försam-
ling varje måndag i maj kl 13-14. 
Vi startar från Matteus kansli 
och besöker olika kyrkor i Östra 
Helsingfors. För mer information 
kontakta diakoniarbetare Henrika 
Hyttinen, 09-2340 7328
PENSIONÄRSUTFÄRD TILL 
BORGÅ: 
6.6 kl. 9-17.30, start från Matte-
uskyrkan. Guidat besök i Noarks 
miniatyrvärld. Lunch i Hanna-
Marias källare. Besök i Runebergs 
hem mm. Eftermiddagskaffe på 
Haiko gård. Pris 20 euro (resa, 
lunch o kaffe ingång. Anmäl se-
nast 29.5 kl. 14 matteus.fors@evl.
fi eller 09-2340 7300 (meddela 
också om ev specialdieter).

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
To 25.05
kl. 10 Gudstjänst: i Månsas kyrka 
på Kristi himmelsfärdsdag. Kyrk-
kaffe efteråt. Thylin, Hilli
Fre 26.05
kl. 18 Israelkväll: i Munkshöj-
dens kyrka. Messianskt team 
från Ukraina medverkar. Kollekt 
till Umans församlings arbete i 
Ukraina. Tolkning till finska och 
svenska. Välkommen!
kl. 18 Petrus youth sommarpick-
nick: Vi firar att sommarlovet 
snart är här med att ha picknick 
till-sammans. Ta med något gott 
att äta och kom med. Mer info om 
exakt plats kommer senare.
Sö 28.05
kl. 10 Högmässa: Munksnäs 
kyrka, Tegelst. 6. Thylin, Hilli
kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Thylin, Hilli
kl. 16.30 Puls gudstjänst: i Södra 
Haga kyrka, Vespervägen 12.
Ons 31.05
kl. 11-14 Familjecafé: med lunch, 
lek och samtal på Café Torpet.
Övrigt:
Barnläger: Välkommen med på 
dagsläger för barn 6–11 år 5-9 
juni kl 9.30 - 16 på Vesper-vägen 
12A. Mer info och anmälan på 
hemsidan.
Bibeldagar på Houtskär: 17-21 ju-
ni. Medv. Bengt Lassus, Stig-Olof 

INSIDAN Ansvarig redaktör:  
Erika Rönngård, 
040 831 6614,  
annons@kyrkpressen.fi

Annonsera i Kyrkpressen! 
Ludvig Andersson 044 050 3020, ludvig.andersson@
kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi 
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

BETRAKTELSEN STIG-OLOF FERNSTRÖM

På återseende!
om det var någonting som tycktes svårt i Jesu undervis-
ning måste det ha varit att han skulle bege sig till Fadern 
och lämna sina vänner och ändå vara hos dem. Hur kan 
man både försvinna och bli kvar?

Jesus hade talat om sin förestående död men det var 
omöjligt för lärjungarna att föreställa sig den. För att in-
te tala om uppståndelsen på tredje dagen! Aldrig tidi-
gare hade man upplevt att en avliden skulle återvän-
da och leva vidare. Men när båda dessa – avrättning-
en och uppståndelsen – hade inträffat var det svårbe-
gripliga inte förbi.

sista kVÄllen före sitt svåra lidande bad Jesus för sitt 
uppdrag och för sina vänner (Joh. 17). Slutet av den bö-
nen är dagens text. Lärjungarna måste ha hajat till. Det 
var en helt ny ton i Jesu bön. ”Fader, jag vill ...” Långt 
ifrån formuleringen ”om det är möjligt” och ”ske din 
vilja”. Jag vill!

Vilken var hans sista vilja? Att hans vänner skulle få 
vara med honom och se den härlighet som var hans re-
dan före världens skapelse. Alltså den härlighet som han 
hade avstått för att kunna dela mänskolivets nöd och 
svårigheter, men också för att gå in i det tyngsta tänk-
bara och därmed göra vår frälsning möjlig. 

Många har tvingats genomgå fruktansvärda kropps-
liga lidanden, men ingen har varit tvungen att uppleva 
att Gud hade övergivit dem. För somliga har det kan-
ske känts så, men Jesus genomled det verkligen då den 
nära kontakten med Gud byttes ut mot helvetet, guds-
frånvaron.

FYrtio daGar efter uppståndelsen stod lärjungarna och 
stirrade uppåt. Jesus försvann upp i det blå. Lukas be-
rättar att det skedde ”medan han välsignade dem” (Luk 
24:51). Han lämnade kvar sin välsignelse åt sina vänner. 
Den får också vi leva av.

Samtidigt fick vännerna någonting annat. De fick ett 
löfte om att Jesus ska komma tillbaka. Överallt på jor-
den där man sedan dess har räknat med det löftet har 
församlingens liv blomstrat. Icke-troende har dragits 
in i gemenskapen med den levande och närvarande Je-
sus och med hans vänner. Och tvärtom, där man har 
glömt det löftet och låtit sig fyllas av det världsliga har 
kyrkan förtvinat. 

Här finns också våra alternativ idag. Som enskilda 
och som församling!

Stig-Olof Fernström är pensionerad kyrkoherde.

Påskljus kallar man det 
stora ljus som tänds i 
påsknattens eller påsk-
dagens gudstjänst. 
Påskljuset symbolise-
rar Jesus uppståndelse, 
men också eldstoden i 
öknen – den som ledde 
Israels barn under öken-
vandringen och som be-
skrivs i Andra Mosebo-
ken.

Påskljuset tänds var-
je söndag ända fram till 
Kristi himmelsfärdsdag. 
Då släcks det 
för att vara 
släckt 
fram till 
nästa 
påsk.

I KLARSPRÅK

Jesus, håll mig 
vaken och vän-
tande för att få 
möta dig!

Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Stig-Olof Fern-
ström.

105, 104, 271,  
303 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Med blicken vänd mot skyn
Kristi himmelsfärdsdag är en helgdag som infaller näs-
tan mitt i veckan. Det gör den därför att den firas 40 
dagar efter påsk och 10 dagar före pingst.

Kristi himmelsfärd infaller när vi börjar få ett löf-
te om kommande sommar. Många församlingar pas-
sar på att fira dagen ute i naturen och ordnar frilufts-
gudstjänster, gökottevandringar eller naturvandring-
ar. Grönskan och ljuset lockar oss ut i naturen och om 
dagen är solig är det många av oss som vänder ansik-
tet mot skyn precis som lärjungarna vid himlafärden.

OM HELGEN

w w w . k y r k a n s u n g d o m . n u
Arr: Förb. KU, Kronoby församling och Kyrkans Ungdom i Kronoby

Lördag
14  Bibelstudium
16  Parallellprogram
19  Festkväll
20.30  Grillkväll för 
ungdomar
Söndag
10  Högmässa

Förbundet Kyrkans Ungdoms

SOMMARDAGAR
i Kronoby 
10–11.6.2017

Jesus, 
Världens 
hoppTalare: 

Stefan Forsén 

”Jag har gjort ditt 
namn känt för dem 
och skall göra det 
känt, för att den 
kärlek som du har 
älskat mig med 
skall vara i dem, 
och jag i dem.”
Läs mera i  
Joh. 17:24–26

”Ute blåser som-
marvind…” 

Pianistkonsert torsdag 
1.6 kl 19 i Aurelia, Åbo.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
25.5–1.6

FÖRSTA LÄSNINGEN
Dan. 7:13–14

ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 1:1–11 
eller Ef. 4:7–15

EVANGELIUM
Joh. 17:24–26

Kristi himmelsfärdsdag. 
Temat är ”Den upphöjde 
Herren”.

HELGENS TEXTERillUstratioN: liNNea ekstraNd
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Fernström, Olav Söderström m.fl. 
Mera info fås från Petrus kansli 09 
2340 7100
Familjeläger på lekholmen: 18-
20.8. Gemensamt med Matteus 
och Johannes församling. Mera 
info och anmälan på hemsidan.

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
SÖ 4.6 kl. 10-17: Högholmen, 
Heureka, Flygmuseet, Helsinki 
SkyWheel ... Söndagen den 4 juni 
erbjuder församlingarna en massa 
roliga utflyktsmål till nedsatt pris 
för faddrar som kommer tillsam-
mans med sitt fadderbarn. Boka 
in en dag med ditt fadderbarn! 
www.helsingforsforsamlingar.fi/
fadderdagen.
TO 5.6 kl. 12-16: Utfärd för syn-
skadade till Svartholmen, lunch 
och kaffe ingår. Utfärden görs i 
samarbete med Svenska Synska-
dade i Mellersta Nyland. Anmäl-
ningar till diakonissan för han-
dikapparbete Maria Hall-Pänttäjä, 
maria.hall-panttaja@evl.fi/ 050 
3800 922, senast den 29 maj.
ONS 7.6 kl. 11-15: Utfärd till Svart-
holmen, lunch och kaffe ingår. 
Utfärden görs i samarbete med 
Psykosociala föreningen Sympati. 
Anmälningar till diakonissan för 
handikapparbete Maria Hall-
Pänttäjä, maria.hall-panttaja@
evl.fi/ 050 3800 922, senast den 
24 maj.
Det hjälper att prata: 
Kyrkans samtalshjälp finns till för 
dig som behöver ett lyssnande 
öra. De jourhavande är utbildade 
frivilliga eller kyrkligt anställda 
med tystnadsplikt. Samtals-
tjänsten består av chatt, brev-, 
nät- och telefonjour. Chattjouren 
är öppen må-to kl. 18-20 och 
finns på adressen www.samtalst-
janst.fi. Nätjouren hittar du under 
samma adress, breven besvaras 
inom en eller ett par dagar. Tele-
fonjourens nummer är 0400 22 11 
90 (från utlandet +358400221190) 
och dejourerar varje kväll kl. 
20-24. Du kan dessutom skriva 
ett handskrivet brev till Kyrkans 
brevjour, PB 210, 00131 Helsing-
fors. OBS! Nytt nummer!
Kampens kapell: öppet vardagar 
8–20 och veckoslut samt helgda-
gar 10–18. Mer info www.helsing-
forsforsamlingar.fi.

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
Do 25.5. um 11 Uhr: Gottesdienst 
zu Christi Himmelfahrt im Park 
(Matti Fischer)
So 28.5. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Hans-Christian Beutel)

 ¶ OLAUS PETRI
To 25.5 kl. 11: Högmässa. Vii-
nikka, Laakkonen-Yang. Schola 
Olaus Petri medverkar, dir. Valter 
Maasalo.
Lö 27.5 kl. 18: Helgsmålsbön – 
Musikandakt. Anna-Maija Virta-
nen, orgel.
Sö 28.5 kl. 11: Högmässa. Vii-
nikka, Laakkonen-Yang.
On 31.5 kl. 16: Musiklekens vår-
fest. Om vädret tillåter är vi delvis 
ute i trädgården. Vi börjar med 
litet smått och gott att äta och 
alla som vill får därefter uppträda 
med sång, dans och rytminstru-
ment. Välkomna!

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor: 
Kristi himmelsfärds dag, to 25.5.  
Friluftsgudstjänst i parken vid 
Sockenstugan kl. 12.15, Rönnberg, 
Malmgren, församlingen bjuder 
på picknick. Vid regn gudstjänst 
kl. 12.15 i domkyrkan, kyrkkaffe i 
Sockenstugan. 
Köklax kapell kl. 15 ekumenisk 
gudstjänst i samarb. m. Mankby 
bibliska församling. Ahlbeck, 
Kronlund. Rolf Edberg, sång. 
Kyrkkaffe. 
Sö 28.5.Esbo domkyrka kl. 12.15 
högmässa. Rönnberg, Malmgren. 
Kyrkkaffe i Sockenstugan. 
Karabacka kapell kl. 10 högmässa. 
Jäntti, Wikman. Kyrkkaffe
Församlingsutfärd till Sjundeå 8.6: 
start kl. 9.15 Kalajärvi kapell, Höst-
glödsängen 3, kl. 9.45 Olars kyrka, 
Olarsbäcken 4,kl. 10.00 Esbo dom-
kyrkas östra parkeringsplats, kl. 
10.10 Köklax kapell, Handelsbacken 
1. Kl. 11-12 guidning på Fanjunkars 
i Sjundeå, kl. 12.30-13.30 lunch på 
Pickala ABC, kl. 14 Sjundeå kyrka 
och församlingshem, andakt, 
kaffe, kl. 15.30 hemfärd. Pris 25 € 
(transport, guidning, lunch), räk-
ningen skickas hem. Anmälningar 
senast 29.5, 050 432 4323 el. nina.
wallenius@evl.fi. 

Seniorläger: Mataskärs lägercen-
trum 20-23.7. Ankomst to 20.7 
kl. 11.45, avsl. sö 23.7 kl. 13. Sång, 
andakter, diskussioner, pyssel, 
bastubad, naturvandring, fritid 
och vila. Helpension, inkvartering 
i två personers rum i internatet. 
Pris 80 €, räkningen skickas hem. 
Vill du delta i gemensam taxitran-
sport?  Säg till när du anmäler dig. 
Transporten ingår i priset. Mer info 
och anmälning senast 22.6: 050 
432 4323 el. nina.wallenius@evl.fi
Picknick för ungdomar & unga 
vuxna: gräsmattan nedanför Esbo 
domkyrka on 31.5 kl. 16-18.
Grillfest: Södrik kapell on 31.5 kl. 
17, von Martens. 
Samling för seniorer & daglediga 
kl. 13-15: Köklax kapell ti 30.5. 
OBS! Ingen samling för seniorer i 
Södrik kapell 31.5! 
Församlingslunch: Olars kyrka, 
svenska sidan, ti 30.5. kl. 12–14.
Öppen mottagning: 
Kyrktian,Kyrkog. 10, i maj-augusti 
endast på torsdagar kl. 10-12. 
Diakoniarbetare på plats, man 
kan komma in i olika ärenden, 
beställa längre tid till själavård, för 
utredning av ekonomiska bekym-
mer m.m.

 ¶ GRANKULLA
To 25.5 OBS! Ingen högmässa i 
Grankulla kyrka.
Kl. 11.00 Ekumenisk festguds-
tjänst: i Betlehemskyrkan med 
Grankulla församling. Betlehems-
kyrkan 100 år. Predikant: Ulrik 
Sandell. Ledare: Mayvor Wärn-
Rancken. 
Sång och musik: Maria och Tomas 
Höglund. Tema: Nåd2017 med 
anledning av reformationens 
500-års jubileum. Hälsningar vid 
kyrkkaffet.
Fr 26.5 kl. 19 Encanto festivalens: 
konsert i kyrkan. Incontro-Virtu-
osvariationer i tid och rum. Urban 
Strings: Tabea Höfer, violin; Georg 
Kallweit, violin och altoviolin; 
Walter Rumer, bas och Leo van 
Doeselaar, orgel. 
Buxtehude–Bach–Danksamül-
ler–Pachelbel–Biber. 
Biljetter 25 / 15 €. Festivalens 
biljetter och program från www.
encanto.fi/festival.
Lö 27.5 kl. 18 MYSIS–kväll: för 
unga vuxna i Sebastos. Besök av 

biskop Björn Vikström som håller 
en diskussionsinledning om temat 
kärlek, sexualitet och äktenskap. 
Hans bok ”Monta rakkautta” 
(2016) utkommer i höst på 
svenska med titeln ”Kärlekens 
mångfald”.
Sö 28.5 kl. 12 Kantatmässa- Ex-
audi: Jarmo Juntumaa, Barbro 
Smeds. 
Musiker från Encanto medverkar. 
Kaffe i nedre salen.
Ti 30.5 kl. 9.30-11 Diakonimot-
tagning: och brödutdelning.

 ¶ KYRKSLÄTT
Ännu finns plats på Sommar-
Dax lägren på Hörnan i juni och 
augusti. Se hemsidan eller ring 
Jenny tel. 050 376 1488.
Sö 28.5 kl. 12: Högmässa i 
Kyrkslätts kyrka. Södra Finlands 
Veterandistrikts festgudstjänst. 
Höglund, Joki, Punt
Må 29.5 kl. 18.30: Sång och bön i 
koret med Lars-Henrik Höglund.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-
to kl. 9-15. Fredagar stängt. Tel. 
(09) 8050 8292. Epost kyrks-
latts.svenska.forsamling@evl.
fi. Mera info på www.kyrkslatt-
svenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
To 25.5. kl 11: Tvåspråkig högmäs-
sa på Keskustori, Kim Rantala, 
Olli Hallikainen, musikgrupp. I 
samarbete med domkyrkoför-
samlingen.
Sö 28.5 kl 11: Högmässa i SvH, 
Kim Rantala, Paula Sirén

 ¶ VANDA
TO 25.5 kl. 10.00: Kristi himmels-
färdsdagens högmässa , Helsinge 
kyrka S:t Lars, A. Paavola
TO 25.5: är Familjecaféet i klub-
butrymmet i Myrbacka stängt
FR 26.5: sista anmälningsdagen 
för Pensionärernas utfärd 6.6  till 
Sibbo och Borgå. 
Anm. före kl. 13 till pastorskansliet 
09 830 6262 eller Heidi Salminen 
050 330 1828. 
Bussrutten: Myrbacka 9.50, 
Folkhälsan 10.15, Dickursby kyrka 
10.20, Håkansböle 10.30. 
Vi besöker Sibbo gamla kyrka kl. 
11, lunch i Sannnäs kl. 13, Brun-
bergs godisfabrik ca. 14.30
SÖ 28.5 kl. 10.00: Högmässa med 
enskild konfirmation, A. Paavola. 
Efter mässan festligt kyrkkaffe i 
Kaffestugan Laurentius
ON 31.5 kl. 14.30: Allsång med 
G. Weckström, A. Ekberg, Folk-
hälsanhuset
SÖ 4.6 kl. 18: Konsert i Helsinge 
kyrka S:t Lars. J.S.Bachs kantat 
Ein Feste Burg ist Unser Gott  
N.Hultin, D.Hackston, J.Salonen, 
H.Forsberg,Vanda kantorers fest-
kör, Esbo barock, dir. A.Häkkinen. 
Fritt inträde, progr. 15€
SÖ 4.6 firas Fadderdagen  i Vanda 
och Helsingfors: mera tvåspråkig 
info på webbsidan
Myrbacka kyrka/S:t Martins 
kapell: ingen mässa under som-
maren, fr.o.m. 28.5
Pastorskansliet: stängt 26.5 och 
29-30.5. Sommaröppet juni-
augusti ti-fr kl. 9-13, må stängt
Diakonimottagning: endast tors-
dagar kl. 10.00-11.30 under som-
marmånaderna
Döda: Göta Regina Tammelin

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
To 25.5:
- kl. 10 Högmässa: i Ekenäs kyr-
ka. Cleve, Burgmann, Wikström, 

Andersson. Hjälpledarvälsignelse.
- kl. 10 Högmässa: i Tenala kyrka. 
Westerholm, Lindroos, Blomfelt. 
Hjälpledarvälsignelse.
- kl. 16 Familjegudstjänst: i Eke-
näs kyrka. Wikström, Nygård, 
Henriksson. Våravslutning.
Sö 28.5:
- kl. 10 Högmässa: i Ekenäs 
kyrka. Cleve, Burgmann.
- kl. 12 Högmässa: i Bromarvs 
kyrka. Cleve, Lindroos.
Info: www.ekenasnejdensfor-
samling.fi 

 ¶ INGÅ
Sö 28.5:
- kl. 10.00 Högmässa: i Ingå 
kyrka. Hellsten, Gustafsson Burg-
mann.
To 1.6:
- kl. 10-13 Missionsloppis och 
kaffeservering: i Prästgården. 
Kom in på en kopp kaffe och 
fynda i vårt loppis (till förmån 
för missionsarbetet). Annette 
Taipalus.

 ¶ KARIS-POJO
Kristi himmelsfärdsdagens mäss-
sor, To 25.5: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka. Kata-
rina Singers medverkar.
kl. 12 i S:ta Maria kyrka. Kyrkokö-
ren EsVoces från Esbo svenska 
församling medverkar. Dirigent 
Pia Bengts.
Högmässa/gudstjänst, Sö 28.5: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo. 
Lappträsk-Liljendals kyrkokör 
medverkar. Dirigent Paula Joki-
nen.
Andakt, To 1.6: 
kl. 12.45 i Mariahemmet, Pojo.

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
To 25.5. kl 12: Kristihimmelsfärds-
dagens utfärd till reformationens 
500-årsdagens högmässa till 
Sjundeå kyrka. Vi åker med egna 
bilar, vid behov av skjuts ring 
Raimo Kuismanen 044 3284357 
senast dagen innan. Kyrkkaffe.
Må 5.6 Sommarklubb för skol-
barn: i Virkby 5-7.6.2017, finns 
ännu några platser 
Tidpunkt: 5-7.6.2017 kl. 9.00-
15.00 
Plats: Virkby kyrka, Virkbyvägen 1, 
08700 Lojo 
Målgrupp: 1-6 klassister, max 
20 barn 
Avgift: 35€/ 3 dagar eller 12,50€/ 
dag 
I priset ingår: material, försäkring, 
mat 
Beskrivning: Lek inne och ute, 
pyssel och annat skoj. Man kan 
anmäla sig för alla dagar eller 
bara för en. Sista anmälnings dag 
26.5, anmälning via nätet. https://
www.lohjanseurakunta.fi/1023-
sommarklubb-for-skolbarn 
Kontaktperson: Mari Nurmi, 044 
3284273 mari.s.nurmi@evl.fi 
Med under dagarna finns också 
barnledarna Ulla Paananen och 
Inger Nurmi
Sö 11.6. kl 14.30: Högmässa, 
Vivamo Heliga Birgittas kapell. 
Kyrktaxi. Observera tiden.
Ti 20.6 Församlingen ordnar 
en sommarutfärd till skärgår-
den, Pargas, Nagu och Korpo 
20.6.2017: 
Bussen startar från Virkby ST1 kl. 
7.30 och kör via Kässä parkering, 
Maksjoki till Lojo kyrkplan, vi fort-
sätter 8.00 färden till Pargas via 
motorvägen. Vi besöker utsikt-
platsen vid Pargas kalkbrott, Nagu 

medeltida gråstenskyrka och byn, 
äter lunch i Hotel strandbo. Sedan 
fortsätter vi till Korpo kyrkbyn och 
vidare till Korpoströms skärgårds-
centrum var vi får bekanta oss 
med utställning av Nagukonst-
nären Viktor Westerholms tavlor 
som en del av Finland 100 års 
programmet. Han är en av Fin-
lands främsta landskapsmålare. Vi 
njuter eftermiddagskaffet på cen-
trumet. Sedan bär det tillbaka till 
fastlandet och Lojo. Vi är c. 19.00 
i Lojo och 19.30 i Virkby. Priset för 
utfärden är 40€/pers. innehål-
ler guidningen, inträdet, bussen, 
lunchen och kaffet. Avgiften be-
talas i bussen, jämna pengar vore 
trevligt. 
Anmälningar till Mari Nurmi 
via sms 0443284273 el-
ler mari.s.nurmi@evl.fi senast 
5.6.2017, meddela namn, telefon-
nummer, busshållsplats samt 
matallergier.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
To 25.5 kl. 10: Kristi himmelsfärdsdags 
gudstjänst i Pargas kyrka, Heikkilä, 
Lehtonen.
Sö 28.5 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, 
Heikkilä, Lehtonen.
On 31.5 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
To 25.5 kl. 11: Kristi himmelsfärdsdags 
högmässa i Nagu kyrka, Granström, Ol-
lila. S:t Olofs sångare under ledning av 
Josefin Sundström. Kyrkkaffe i kyrkan.
Sö 28.5 kl. 11: Gudstjänst i Nagu kyrka, 
Kjell Granström med gitarr.
Korpo kapellförsamling:
To 25.5 kl. 15: Kristi himmelsfärdsdags 
gudstjänst i Norrskata kyrka, Killström, 
Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
To 25.5 kl. 11: Kristi himmelsfärdsdags 
gudstjänst i Houtskär kyrka, Killström, 
Granlund.
Iniö kapellförsamling:
To 25.5 kl. 13: Kristi himmelsfärdsdags 
gudstjänst i Aftonro, Nalle Öhman.

ÅBO
to. 25.5 kl 12: Högmässa, Kakskerta 
kyrka. Wikstedt (pred), Mullo (lit). Åbo 
Svenska Kyrkokör (dir. Marjo Daniels-
son) medverkar. Knytkalas på kyrk-
backen efter högmässan. Kyrkskjuts: 
Om du vill erbjuda skjuts eller behöver 
skjuts till kyrkan, kom till Aurelia kl. 11.15 
Om du vill stiga på längs vägen ring 
040-341 74 61.
sö. 28.5 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. 
Bäck, Danielsson. Barnhörna. Kyrkkaffe
ons. 31.5 kl 18: Veckomässa, Aurelia. 
Öhman
to. 1.6 kl 19: ”Ute blåser sommar-
vind......” Pianistkonsert med Marina 
Petterssons elever, Aurelia. Fritt inträde, 
programblad 10€/st till Kyrkans Ut-
landshjälps katastroffond.

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
Prosteriet missionsdag 25.5: 
Högmässa kl 13 i Lemlands kyrka 
Gäster: Biskopsparet Erik och Kerstin 
Vikström. Lunch på Valborg.
6 sö e påsk 28.5: 
Gudstjänst kl 12 
Ingemar Johansson, Carl-Micael Dan

JOMALA
To 25.05 kl.11.00: Vandringsgudstjänst, 
start från kyrkan. S Äng, Eva-Helena 
Hansen, A Karlsson
Sö 28.05 kl.11.00: Högmässa Präst, 
Kantor F Erlandsson, Kyrkvaktmästare 
A Karlsson
On 31.05 kl.18.00: Klapp o klang i kyr-
kan F Erlandsson 

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 26.5 Barbro Näse, Karis (repris från 28.6.2016) Sö 28.5 
9.03 Ett ord om helgen Må 29.5 Nya psalmer. Anna Maria 

Böckerman, Helsingfors Ti 30.5 
Catharina Englund, Jakobstad 
Ons 31.5 Kjell Blomberg, Vasa  
To 1.6 Stefan Äng, Jomala.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 25.5 Den upphöjde Herren. Textläsare: Johanna Eklund 
och Johan Klingenberg. Producent: Hedvig Långbacka Fre 
26.5 Henrik Perret, Helsingfors (repris från 26.5.2017 Sö 
28.5 Väntan på den heliga Anden. Textläsare: Johanna Ek-
lund och Johan Klingenberg. Producent: Hedvig Lång-
backa Må 29.5 Bevarade ord. Monica Heikel-Nyberg läser  
texter av Margareta Melin (repris från 3.10.2016) Ti 30.5 
Sissel Lund-Stenbäck, Esbo (repris från 27.4.2016) Ons 
31.5 Jan Tunér, Ekenäs To 1.6 Mikael Kallman, Jakobstad.

Gudstjänst kl. 13.03 
To 25.5 Gudstjänst med Solfs församling. Välkomsthäls-
ning: Kerstin Weckström. Predikant och liturg: Emilia Kon-
tunen. Organister: Michael Wargh och Karolin Wargh. Vio-
linist: Ninja Jakobsson. Kör: Koralkören. Körledare: Karolin 
Wargh. Textläsare. Göran Smeds. Förebedjare: Olof Jern.

Sö 28.5 Gudstjänst med Munsala baptistförsamling. Predi-
kant: Jonas Ahlsved. Mötesledare: Kristina Nylund. Kantor och 
körledare: Göran Näs. Kör: församlingens kör. Textläsare: Beni-
ta Huhtamäki och Rose-May Drifell. Vittnesbörd: Kaj Nylund.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

SEGELBERGSKA STIFTELSEN
för liturgivetenskaplig forskning

har möjlighet att under år 2017 utdela vissa medel till stöd för liturgisk 
och liturgihistorisk vetenskaplig forskning.

Efter därom till stiftelsen ingiven ansökan kan 
därvid

(a) stipendier utdelas åt studenter och forska-
re som önskar fullgöra någon forskningsupp-
gift eller deltaga i någon sammankomst med 
vetenskapligt syfte,

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

Medel till finansiering av forskarutbildning 
utgår ej.

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

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

Sådant bidrag som omtalas under punkt b skall 
utbetalas sedan den sökande till stiftelsen ingi-
vit tio exemplar av publikationen i fråga. I publi-
kationen skall anges på tryckortssidan att den 
utgivits eller tryckts med bidrag från stiftelsen.

Ansökan mottages endast under tiden 15  
augusti till och med 2 oktober och insändes 
till stiftelsens sekreterare, teol. dr Per Ström,  
Österängsgatan 14  B, SE-753 28 Uppsala,  
Sverige.
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MARIEHAMN
TO 25.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t Gö-
rans, M W, J D, S:t Petri kyrkokör från 
Västervik.
SÖ 28.05 kl. 10.00: Ortodoxmässa på 
Margaretagården.
SÖ 28.05 kl. 11.00: Högmässa i S:t Gö-
rans, G S, J D.
TO 01.06 kl. 18.30: Kyrkofullmäktige-
möte i S:t Görans församlingshem.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 28.5 kl. 11.00: Gudstjänst i 
Vårdö kyrka. Katarina Gäddnäs, Pipsa 
Juslin.
Måndag 29.5 kl. 18.00: Pysselkväll för 
familjen i Sunds församlingshem.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 25.5 11.00: Kristi himmelsfärdsdagens 
gudstjänst i Kyrkan, Cay-Håkan Eng-
lund, Deseré Granholm. Sång av Silver 
Sisters. Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Sö 28.5 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Cay-
Håkan Englund, Jasmine Nedergård.
On 31.5 18.00: Dagvårdens vårandakt i 
Kyrkan. Program av barnen, Deseré och 
Jan-Ola Granholm. 
On 7-8.6 Kl.18:00- Handarbetsnatt på 
Strandhyddan. Kostnad 10 €, servering 
och andakt. För mera info och anmälan 
kontakta diakon Hanna Östman på tfn: 
044 410 1825, senast 2.6.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
ON 25.5 kl 19: Friluftsgudtjänst på 
Jonnsborg, Norrback, Rosengård, 
Ribacka-Berg. Välsignelse av nya 
hjälpledare. Fisksoppa till förmån för 
Estlandsarb. 7€/3€
LÖ 27.5 kl 18: Kvällsmässa i Dagsmark 
bönehus, Engström, Martikainen
SÖ 28.5 kl 10: Gudstjänst i L:fjärds 
kyrka, Engström, Martikainen
SÖ 28.5 kl 12: Högmässa i Sideby kyrka, 
Norrback, Martikainen, damsånggrup-
pen. Efteråt fest för 75-årsjubilarerna 
på Jonnsborg

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 25.5 kl 11: Soppdag i Norrnäs böne-
hus, sångprogram av familjen Jakobsson 
kl 12.30.
Lö 27.5 kl 18: Körkonsert i kyrkan med 
Erik Westbergs vokalensemble.
Sö 28.5 kl 12: Högmässa Jakobsson, 
S.Lindén.
Sö 28.5 kl 15: Körkonsert i kyrkan med 
Ceciliakören, dir. Pia Bengs.
Övermark
To 25.5 kl 12: Gemensam högmässa 
Sundqvist, S.Lindén.
Sö 28.5 kl 10: Gudstjänst Jakobsson, 
Wikstedt.
Pörtom
To 25.5 kl 18: Finskspråkig förbön- o 
lovsångskväll i kyrkan. Nattvard. Pastor 
Mikko Lempinen, G.Lindén m lovsångs-
grupp, S.Lindén orgel.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
To 25.5 kl. 15: Gudstjänst på Kristi him-
melsfärdsdag, Englund, Brunell.
Lö 27.5 kl. 19: Önskesångskväll för 
Gemensamt Ansvar, Norrgård, Brunell, 
Englund.
Sö 28.5 kl. 14: Gudstjänst, Englund, 
Brunell.

KORSHOLM
To 25.5:
kl 10 Festmässa: i kyrkan, Berg, Särs 
och Nordqvist-Källström, Kören Col-
legium Vox Humana från Sverige. Kyrk-
kaffe i församl.hemmet.
kl 13 Vårvandring på Kristi him-
melsfärdsdag: längs Iskmo-Jungsund 
vandringsled, 4 km. Start Iskmovägen 
Hallonnäs, 63gr 12.5/21gr 37.48. Karta: 
www.iskmosunden.fi. Samåkning från 
Iskmo daghem, Iskmovägen 24, kl 
12.45. Stövlar eller kraftiga skor samt 
matsäck. Korvgrillning. Andakt Berg. Alla 
välkomna med!
kl 17 Konsert med Westbergs Vocal-
ensembele och Kammarkören Psallite: 
dirigenter Eric Westberg och S. Wes-
terlund. Arr. Vasa Körfestival och Kors-
holms sv. förs. Biljetter 20€/15€.
Sö 28.5: 
kl 10 Konfirmationsmässa med vinter-
skriftskolan: i kyrkan, Särs, Lindblom 
och Westerlund.
Ons 31.5:
kl 10-12 Barnjippo vid ruinerna: 
Församlingen ordnar vårutfärd med 
program, för barnfamiljer och alla 
församlingens familjedagklubbar. Buss-

transport kl 9.30 fr. Smedsby församl.
gård vid behov. Ring 0447129425 el. 
0443560531.

KVEVLAX
To 25.5. kl 10: Kristi himmelsfärdsdag 
gudstjänst, Bergström-Solborg, Vester-
lund, Andrén.
Sö 28.5. kl 10: Högmässa, Kontunen, 
Andrén.

MALAX
TO 25.5 kl. 10: Kristi Himmelsfärdsdag. 
Gudstjänst i kyrkan. Tornberg, Lax.
TO 25.5 kl. 19: Tvåspråkig önskesång-
skväll i kyrkan. Kaffe från kl 18.30 i 
KH. Kollekt till Gemensamt Ansvar. Vi 
avtackar vaktmästare Gunvor Holmlund, 
som går i pension 31.5.2017.
SÖ 28.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. 
Tornberg, Lax.
SÖ 28.5 kl. 15: ”Bön för alla” – utfärd 
till Petalax.
TI 30.5 kl. 10: Småbarnsträffens Vårav-
slutning i FH. Egen picknick medtages.
ON 31.5 kl. 9.45: Daghemmens och 
Dagmammornas Vårkyrka i kyrkan.
ON 31.5 kl. 16: Deadline för anmälan 
till höstens Dagklubb. Dagklubben 
startar to 17.8. Anmäl till kansliet, 050-
4629575.

PETALAX
Gudstjänst på Kristi himmelsfärdsdag: 
to 25.5 kl. 11.Björklund, Brunell.
Gudstjänst: sö 28.5 kl.11. Björklund, 
Brunell.
Samling för konfirmandernas föräldrar: 
on 31.5 kl. 19 i församlingshemmet. 

REPLOT
Kristi himmelfärdsdag kl.10: Högmässa i 
Replot, Kaski, Sten 
Kristi himmelfärdsdag kl.12.30: Guds-
tjänst i Björkö. Kaski, Wargh. ”Vi över 
60”, vårfest i Björkögården efter guds-
tjänsten. Wargh, Örn.
Sö 28.5 kl. 10: Gudstjänst i Replot. Ka-
ski, Wargh.
Ons. 31.5 kl. 18: Andrum i Replot för-
samlingshem.

SOLF
To 25.5 kl. 10: Kristi himmelsfärdsdag. 
Gudstjänst, Emilia Kontunen, Karolin 
Wargh, Koralkören. Gudstjänsten ra-
dieras.
To 25.5 kl. 13: Hela församlingens vår-
fest vid församlingshemmet. Vi firar 
märkesåret av reformationen med sång 
och musik, plantering av äppelträd, 
spårning, öppet hus, presentation av 
kyrkan m.m. Vi bjuder på våfflor och 
kaffe/saft. I händelse av regn hålls 
programmet i församlingshemmet. 
Välkommen!
Sö 28.5 kl. 18: Högmässa, Audas-
Willman, Wargh.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Kristi Himmelsfärdsdag ekumenisk 
högmässa: kl 13  Camilla Klockars, Bru-
nell, Andersson.
Bön o lovsång: lö kl 18.
Högmässa: sö 28.5 kl 13 Mikael Forslund 
provpredikar inför kyrkoherdevalet, 
Brunell, Andersson. St. Petersburg’s 
Academic Choir of Amateur Singers. 
Kyrkkaffe.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö kl 11 Sofia Böckelman,  
Lundström. Hjälpledare välsignas.
SUNDOM KYRKA
Kristi Himmelsfärdsdag gökottevand-
ring: Start kl 9 fr. prästgården. Besök 
vid Blindis kvarnsten o plåtkärrskyrkan. 
Bjarne Blomfeldt o Hans Winberg berät-
tar om platserna. Lindblom, andakt. Ta 
med egen matsäck.
Högmässa: sö kl 10 Brunell, Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
To 25.5 kl. 10: Tvåspråkig festmässa i 
Pedersöre kyrka, pred. Sixten Ekstrand, 
lit. Hans Häggblom och Marko Mitronen. 
Samfällighetens präster, kantorer och 
körer. Kyrkkaffe. Ingen gudstjänst i 
Esse 25.5!
- kl. 14: Sammankomst i Punsar böne-
hus.
Fr 26.5 kl. 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Öhland.
Sö 28.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Granlund, Gunell. Textläsare Jonas Fors-
blom, dörrvärdar Lappfors.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar böne-
hus.
Ti 30.5 kl. 18-21: Loppis och café i Yt-
teresse bönehus.
To 1.6 kl. 18: Församlingskören övar i 
kyrkan.

JAKOBSTAD
TO 25.5 kl. 10.00: Tvåspråkig festmässa 
i Pedersöre kyrka med anledning av 
reformationsjubiléet, pred. Sixten 
Ekstrand, lit. Hans Häggblom, samfällig-
hetens präster, kantorer och körer. OBS! 
Tiden och platsen. Efteråt kyrkkaffe på 
kyrkbacken och i pelargången i kyrkan.
FR 26.5 kl. 19.00: In da house i För-
samlingscentrets ungd.utr., Wikblad, 
Sundström.
SÖ 28.5 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakob-
stads kyrka, Salo, Borgmästars.
SÖ 28.5 kl. 15.00: Sammankomst i 
Skutnäs bönehus, Sture Wargh.
SÖ 28.5 kl. 17.00: Fokus i Församlings-
centret. ”Trosbekännelsen – hjälp i 
vardagen?!”, Boris Salo.
MÅ 29.5 kl. 9.00-12.00: Sommaröppen 
dagklubb i Kyrkostrands församlings-
hem.
ON 31.5 kl. 18.00: Öppen sommarbi-
belskola i Jakobstads kyrka. Guds rike 
– hett stoff, Markusevangeliet 1-2, Salo. 
OBS! Tiden.

KRONOBY
To 25.5 kl. 10.00: Gudstjänst. Ventin, 
Ellfolk-Lasén. Kyrkkaffe.
Sö 28.5 kl. 10.00: Gudstjänst. Wallis, 
Ellfolk-Lasén, Ytterbråtö läslag.

LARSMO
To 25.5  kl. 13 Holm söndagsskolas: vå-
ravslutning i prästgården.
- kl. 18 Kvällshögmässa på Kristi him-
melsfärdsdagen: Sjöblom, Wiklund, 
sång Mats Löf. Kyrkvärd: Furuholmen.
Sö 28.5 kl. 7.00 Pilgrimsvandring: från 
Inremissionshemmet i Gertruds till kyr-
kan i Fagernäs. Vandringsled ca 6 km. 
Upplysningar Lars-Erik Östman, tel. 050 
518 2578
- kl. 10 Högmässa: Lassila, Wiklund. 
Efter högmässan kyrkkaffe i försam-
lingshemmet och avskedsfest för Elisa-
beth Holgers.
Må 29.5 kl. 13.30 Nattvardsmässa: 
i församlingshemmet, anpassad för 
rörelsehindrade, Sjöblom, Frantz. Ser-
vering. Vid behov av ledsagare och/eller 

skjuts, kontakta Carina Lassila, tel. 040 
868 6954.
Ti 30.5 kl. 9.30 Cronhjelmskolans av-
slutningsgudstjänst: i kyrkan, Lassila, 
Wiklund.

NEDERVETIL
TO 25.5 kl. 10.00: Högmässa, Store, 
Smedjebacka. 
TO 25.5 kl. 14.00: Psalmstund i kyrkan 
med Kyrkokören. Efteråt grillning och 
kaffe vid fh. Alla gudstjänstgrupper, 
sångare, musikanter och frivilligarbetare 
i församlingen speciellt välkomna.
FR 26.5 kl. 13.00: Andakt med HHN i 
pensionärshemmet, Carola Salo-Back.
LÖ 27.5 kl. 10–12: Vårmarknad med 
försäljning av perenner, bakverk och 
råmjölk. Lotteri och kaffeservering. 
Perenner och bakverk tas emot med 
tacksamhet.
SÖ 28.5 kl. 10.00: Gudstjänst, Store, 
Ståhl. Efteråt samling inför lägret för  
konfirmanderna och deras föräldrar.
TO 1.6 kl. 14.15: Andakt i Terjärv Vård-
center, Store, Smedjebacka.

NYKARLEBY
GEMENSAMT  
To 25.5 kl 12 Ekumenisk gudstjänst: 
torget – reformationen 500 år, sång, 
musik, korta tal Lö 27.5 kl 20 Välgö-
renhetskonsert: Nykarleby kyrka, Mrs 
Bighill Singers, kollekt för GA
CENTRUM
Sö kl 18 Kvällsmässa: kyrkan, Amanda 
Harald, violin
To kl 14 Sommarmingel: fh, kaffe o ge-
menskap för alla
MUNSALA
To kl 19 Kvällsgudstjänst: Pensala böne-
hus, Sundstén, Lönnqvist
Sö kl 12 Högmässa: Sundstén, Hellman. 
De äldres kyrkogångsdag, kyrkkaffe o 
musikprogram i fh. 
JEPPO 
Sö kl 18 Kvällsgudstjänst: Edman, 
Lönnqvist
Ti kl 18 Bibelsits: fh
On kl 13 Andakt med HHN: pensionärs-
matsalen, Östman, Lönnqvist, Åbacka

PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Tvåspråkig festmässa: To 25.5 kl 10 med 
anledning av jubileumsåret i kyrkan, 
gemensam för samfällighetens försam-
lingar, pred. Sixten Ekstrand, försam-
lingarnas körer och kantorer, dörrvärdar 
Lövö, efteråt kyrkkaffe i Pelargången
Sammankomst: To 25.5 kl 15 i Flynäng-
ens bönehus, Torvald Hjulfors
Andakt: To 25.5 kl 17.30 i Pedersheim, 
Kållby fridsförening
Ingen ungdomssamling: Fr 26.5 Mi har 
semester
Gudstjänst: Sö 28.5 kl 10 i kyrkan, 
Häggblom, D. Häggblom, textläsare 
Kristina Fors, dörrvärdar Lövö
Sammankomst: Sö 28.5 kl 15 i Flynäng-
ens bönehus, Fredrik Snellman
Sammankomst: Sö 28.5 kl 18 i Kyr-
kostrands församlingshem

PURMO
To 25.5 kl. 10: Tvåspråkig festmässa 
i Pedersöre kyrka med anledning av 
reformationsjubileet. Predikant Sixten 
Ekstrand, liturger Häggblom, Mitronen. 
Samfällighetens kantorer och körmed-
lemmar. Kyrkkaffe. Ingen gudstjänst i 
Purmo kyrka 25.5!
- Kl. 19.30: Möte i Emaus bönehus, 
Mona-Lisa och Bo-Greger Nygård.
Sö 28.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Portin, Johansson.
To 1.6 kl. 14: Andakt i Purmohemmet, 
Portin, Johansson.

TERJÄRV
ON 24.5 kl 18: Konfirmandföräldrasam-
ling i förs.h.
TO 25.5 Kristi himmelsfärdsdag kl 11: 
Familjegudstjänst, khden, kantorn, dag-
klubben, barnkören.
SÖ 28.5:  
- kl 12 Gudstjänst, N. Wallis, kantorn. 
- kl 14 Möte i Kortjärvi bönehus, pred. 
Bengt Djupsjöbacka, mötesled. Torolf 
Nygård.

Nya texter till kända 
folkmelodier
Välkommen på folkvisemässa söndagen den 4 juni 
kl.10 i Matteuskyrkan! Vi sjunger nya texter till kän-
da folkmelodier såsom När solen tänder sina strålar, 
Vem kan segla förutan vind, Kling klang klockan slår, 
En sjöman älskar havets våg, Plocka vill jag skogs-
viol, Uti vår hage, Vinden drar, Morgonen ljusnar så 
rosig och fager samt Fjäriln vingad syns på Haga. 
Texterna är skrivna av Åke Grandell, Mimi Sundroos 

och Maj-Britt Palmgren, som också skrivit en ny 
pingsttext.

Flöjt, fioler, dragspel, gitarrer och harmonium 
medverkar, liksom Matteus kyrkokör. I mässan 
som radieras predikar Helena Rönnberg. Kyrkkaf-
fe efter mässan.

MÄSSA FOLKVISOR

KUNGÖRELSE OM VALFÖRRÄTTNING 
OCH FÖRHANDSRÖSTNING

I Vasa svenska församling förrättas kyrkoherdeval 11.6.2017. 

VALDAGEN
Röstning i kyrkoherdevalet inleds söndag 11.6.2017 kl. 10.00 
i Trefaldighetskyrkans krypta och avslutas samma dag kl. 
20.00. 

FÖRHANDSRÖSTNING
Förhandsröstning i kyrkoherdevalet förrättas på pastors- 
kansliet i Vasa svenska församling, Skolhusgatan 26 A, II 
vån. i Vasa från och med måndag 5.6.2017 till fredag 
9.6.2017 varje dag kl. 9–18.

Dessutom ordnas förhandsröstning på följande ställen:
S-market Gerby (Västerviksvägen 2, 65280 Vasa)
onsdag 7.6.2017 kl. 14–18
Haga prästgård (Prästgårdsgatan 2, 65380 Vasa) 
torsdag 8.6.2017 kl. 9–13
K-market Sundom (Sundomvägen 128, 65410 Sundom) 
torsdag 8.6.2017 kl. 14–18

HEMMARÖSTNING
En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så 
begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter 
kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får 
förhandsrösta hemma under förhandsröstningsveckan. 
Personen, eller någon annan som han eller hon utsett, 
ska per telefon eller skriftligen inlämna en begäran om 
hemmaröstning till pastorskansliet senast 2.6.2017 
före kl. 15.00. Närståendevårdare enligt lagen om stöd för 
närståendevård (937/2005) får också rösta i samband med 
hemmaröstningen. Anmälningsblanketter för hemma- 
röstning fås på pastorskansliet. Telefonnumret till pastors- 
kansliet är 06 326 1309.

Vasa 17.3.2017 

För valnämnden i Vasa svenska församling
Ordförande Olav Jern 

Varmt tack
till alla som kommit ihåg

Asta Särs på hennes
70-årsdag. 1145 € blev
saldot till missionen.

Göran och barnen

KUNGÖRELSE

FAMILJ

Kantorstjänst i Närpes församling
Närpes församling lediganslår att sökas en kantors-
tjänst som förutsätter någon annan examen godkänd 
av biskopsmötet (motsv. c-kantor). Tjänsten tillträds 
01.09.2017.

Tjänsten avlönas enligt lönesättning som grundas på 
Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal och 
kravgruppsinplacering gjord utgående från arbetsupp-
giftsbeskrivning. För närvarande är tjänsten inplacerad 
i och avlönad enligt kravgrupp 502. Endast konfir-
merad medlem i ev.luth.kyrkan kan väljas till tjänsten. 
Prövotid 6 månader. Den som väljs skall vidare uppvisa 
straffregisterutdrag. 

Även person som saknar formell behörighet kan kom-
ma i fråga för t.f. anställning. Ansökningshandlingar 
inlämnas före kl 16 onsdag 14.06.2017 till Närpes för-
samling, Kyrktåget 2 A 1, 64200 Närpes, i slutet kuvert 
märkt ”kantorstjänst”. Närmare upplysningar ger a-kan-
tor Sam Lindén tel. 050 574 0214.

Diakonitjänst i Närpes församling
Närpes församling lediganslår att sökas en diakoni-
tjänst. Behörig är en person som avlagt yrkeshögskole- 
examen enligt 2 § i biskopsmötets beslut 13.09.2005 
eller person som med stöd av 4 § i samma beslut avlagt 
examen enligt biskopsmötets tidigare beslut. Tjänsten 
tillträds 01.09.2017.

Tjänsten avlönas enligt lönesättning som grundas på 
Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal och 
kravgruppsinplacering gjord utgående från arbetsupp-
giftsbeskrivning. För närvarande är tjänsten inplacerad 
i och avlönad enligt kravgrupp 501. Endast konfir-
merad medlem i ev.luth.kyrkan kan väljas till tjänsten. 
Prövotid 6 månader. Den som väljs skall vidare uppvisa 
straffregisterutdrag. 

Även person som saknar formell behörighet kan kom-
ma i fråga för t.f. anställning. Ansökningshandlingar 
inlämnas före kl 16 onsdag 14.06.2017 till Närpes för-
samling, Kyrktåget 2 A 1, 64200 Närpes, i slutet kuvert 
märkt ”diakonitjänst”. Närmare upplysningar ger kyr-
koherde Tom Ingvesgård tel. 050 589 5899.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

DIVERSE
Alla typer av hemhjälp, föns-
tertvätt och trädgårdsarbete. 
25 €/t (innehåller moms och 
avgifter). Hushållsavdrag. Hfors, 
Esbo, Grankulla. 0440348268

Att övervinna sig själv
jaG sPrinGer – eller löper, om 
man vill få det att låta lite 
trendigare. Jag gör det för att 
jag älskar det – eller jag äls-
kar det ibland och hatar det 
ibland, men jag älskar ALL-
TID känslan efteråt. Det är 
kanske därför jag gör det. 

Jag älskar kontraster i mitt 
liv och jag tror att jag hela 
tiden är ute efter att skapa 
dem. Jag har svårt att upp-
leva att det är skönt att vila 
om jag inte först pressat mig, 
jag tycker om att äta först då 
jag är hungrig, jag tycker om 
vardagen för att den står i 
kontrast till festen men jag 
behöver båda för att må bra.

Det är på samma sätt med 
utmaningar jag ger mig in i 
– jag behöver anspänningen 
före (fast jag många gånger 
är arg på mig själv att jag ger 
mig in i dem) för att kunna 
njuta av känslan efteråt då 
jag övervunnit mig själv och 
klarat av utmaningen. Det är 
kanske därför jag springer 
långdistans och helst ma-
raton. Jag älskar att balan-
sera lite på gränsen till vad 
jag egentligen orkar och vill 
men gör det ändå.
 
att sPrinGa ett lopp är oftast 
själva målet med träning-
en, att springa ett maraton 
är en stor utmaning,  men en 
större utmaning är ändå att 
träna för att ens komma till 
startlinjen. Vägen till själva 
startlinjen om man springer 
vanliga ordinära landsvägs-
lopp kräver ofta att man nött 
asfalt eller grusväg många, 
många timmar. Att snöra på 
sig skorna tar ibland emot 

väldigt mycket och 
man får slipa på de få 
argument man har för 
att ge sig ut för att överta-
la sig själv. 

Man hinner tänka en del 
under dessa timmar på löp-
rundor.  Ibland är det glada 
tankar om hur fantastiskt li-
vet är och att man gläds över 
en kropp och ben som bär 
en, över naturens skönhet, 
över att helt enkelt få va-
ra den skapade människa 
som man är.  Men ofta ofta är 
tankarna även dystra. Var-
för gör jag detta, vad är det 
för idé? Mitt dåliga samvete 
talar ofta om alla jag sviker 
och sårar och om människor 
jag borde ha bättre kontakt 
med och så vidare. 

Ibland – som i går –  är 

det otroligt tungt. 
Vinden blåser rakt 

emot och det känns 
som om stegen tar mig 

bakåt i stället för fram-
åt. Jag orkar inte ens tän-

ka på hela sträckan som än-
nu ligger framför mig inn-
an jag är hemma på nytt. 
Andningen är tung och be-
nen känns som blyklumpar. 
Men om man har gjort det-
ta några gånger vet man att 
det läget faktiskt kan för-
ändras ganska fort och det 
håller en uppe. 

VÄGen sVÄnGer, jag får vinden 
i ryggen, till och med upp-
försbacken kan kännas lätt. 
Krafterna kommer tillbaka 
någonstans ifrån och jag bör-
jar tro på att jag faktiskt kom-

mer att komma hem även 
denna gång. 

Jag har många gånger 
tänkt därute i spåret att löp-
ning faktiskt är lite som livet 
självt. För ett antal år sedan 
då jag var trött av livet fråga-
de jag min terapeut varifrån 
kraften och energin kom-
mer. Den bara inte fanns och 
jag hade aldrig upplevt det 
tidigare. Hon kunde inte rik-
tigt svara på det men efter ett 
tag med Guds hjälp (tror jag) 
kom kraften tillbaka, vinden 
vände, jag fick den så pass 
mycket i ryggen att jag or-
kade ett steg till och ett steg 
till och snart var jag uppe på 
vägen igen och vågade börja 
tro att även jag kommer att 
komma Hem.

 ¶ maria östmaN

PÅ MITT 

HJÄRTA

Trerummare med balkong vid
Tölötorg för max 2 år. Lämplig
ex. för två studerande, hyra
1300 €/ mån. Tfn. 040 5194
399

En liten sommarstuga med
vacker utsikt, el från solpanel,
möblerad.
Strandbastu, brygga , båt.
I Mörskom för hela sommaren.
050-3281180

1r +k+br+balk i södra
Helsingfors, 4 vån, ledig juli till
januari. 600e/mån, tel.
0505542161,

Skötsam, rökfri
socionomstuderande från
Österbotten önskar hyra etta
eller motsvarande i Åbo
fr.o.m 1.9.2017. Tag kontakt:
matilda.enlund97@gmail.com

Savuton työssäkäyvä
lääketieteen opiskelija haluaa
vuokrata sopuhintaisen
yksiön tai pienen kaksion
Turun keskustasta.
Simeon Fagerholm
0404875533

Bekväm ETTA i mysigt trähus
i Gamla Stan i Ekenäs.
510€+elvärme +vatten.
0400-471040/Erik

Möblerad tvåa 50 m2 i 8:de
våningen med fin utsikt över
ån och hamnen i Åbo. Östra
strandgatan 50. Ledig från 1.6.
Hyra 750/mån. + vatten och
el.
Tel: 040 5280376

Etta i Munkshöjden,kokvrå, i
fint skick uthyres för ca 1 år.
Hyra 700 e mån +
vattenavgift. Tel
040-5015635

Köpes trevligt hem 70-100m2
i södra Helsingfors. T.
050-5857506/Sebastian

Önskas hyra en etta i
helsingfors. Skötsam kille
som inte röker och med ett
fast jobb.
Tel:0456730862

Tvåa som kompisbostad i
Berghäll, 2 rum+kök 46m2.
Hyra: 590€/person + vatten o
el. Tel.040-8611884 (Lotta)

Närpes 020 7434 530
Korsholm 020 7434 520
Jakobstad 020 7815 360

www.ingsva.fi

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

information eller om du vill boka!

Höstens resor ut i Europa: 
Hemliga resan 2.0 – Nu flyger vi!  6-12.9
Vandra i Tyrolen   8-15.9
Matresa till Italien med Tareq Taylor 14-20.9
Pärlor i Kroatien och Bosnien  15-22.9
Ö-kryssning deluxe i Adriatiska havet 20-27.9
Portugal    21-27.9
Barcelona-Baskien   23-30.9
Biarritz-Cognac-Normandie  30.9-7.10
Ligurien, Italienska rivieran  1-8.10
Makarska rivieran, Kroatien  6-13.10
Calpe – Costa Blanca, Spanien 15-29.10
Almuñécar, Spanien  22.10-13.11
Klassiska Sorrentohalvön och Rom 23-30.10
Almuñécar, Spanien  11-30.11
(Flyg Vasa-Stockholm-Malaga t/r)
Almuñécar, Spanien  11.11-1.12
(Flyg Helsingfors-Malaga t/r)

Japan 8 dagar   7-14.10
Beijing 8 dagar   11-18.11

Drömresan! Jorden runt   6-27.11

ralf@berny.fi      tel. 0500-260 751

MARKNAD

 
 
 

 
 

  
  

 
 
 

  

TANDPROTESER
bör ses över och förnyas regelbundet för att undvika
käkledsskador o. irriterat tandkött. GRATIS KONTROLL!

Specialtandtekniker 
Hans Boström

står till Er tjänst
tfn 723 5151

Rosenlundsgatan 6, Jakobstad

Det bästa man kan ge en

annan människa är ett 

vackert leende!

Vi gör skräddarsydda gruppresor till bla.:
Borgå med omnejd, övriga Finland, 

Baltikum och Sverige

Porvoo Tours, Borgå. 
www.porvootours.fi

Tel. 019-574 2200 porvootours@porvootours.fi

Leschehemmet har för tillfället några rum lediga och 
miljön är hemlik. Hemmet erbjuder tryggt boende 
med utbildad svenskspråkig personal dygnet runt. 
Kosthållet förestås av en egen matglad kock.
Vi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottagning, 
fysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter. 
För kortare perioder erbjuds intervallvård.

Kontakta föreståndare  
för mera information, tfn 09 631 110, 040 582 8442
e-post: info@leschehemmet.org
adress: Villagatan 3, 00150 Helsingfors
hemsida: www.leschehemmet.org

Leschehemmet
Ett svenskspråkigt servicehem, i havs-
nära jugendmiljö, i södra Helsingfors

Hemmet erbjuder tryggt boende med utbildad 
svenskspråkig personal dygnet runt. Kosthållet före-
stås av en egen matglad kock.
Vi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottagning, 
fysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter.
För kortare perioder erbjuds intervallvård.
Kontakta föreståndare Carin Stenvall 
för mera information, 040-134 9970
carin.stenvall@ leschehemmet.org

Fylgias bottenvåning, Skolhusgatan 34, VASA, Koulukatu 34, VAASA
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Hur ska man 
välja faddrar?

med VÅrt första barn hade vi en klar, 
välgenomtänkt strategi. Eftersom han 
är adopterad och inte har några biolo-
giska band till släkten ville vi ge ho-
nom faddrar från olika grenar av den 
egna familjen. Kommer man från an-
dra sidan jorden så är man inte faster 

Fia upp i dagen, och inte kan morbror Martin hel-
ler stolt påpeka att systersonen minsann brås på 
honom när det gäller segling och navigation. När 
vi valde faddrar valde vi ambassadörer, talesper-
soner från både mammas och pappas sidor, som vi 
hoppades skulle ta pojken under sina vingars skug-
ga och rentav försvara honom – så oroliga var vi – 
om den övriga familjen inte hade accepterat barnet.

Så här tänker adoptivföräldrar som malts ige-
nom år av utredningar, kurser och litteratur. Ra-
sism kan frodas närmare än du tror och vi ville gö-
ra allt för att rota barnet i familjen. I dag, fem år se-
nare, känns det som om vi gjorde rätt. Familjen är 
pojkens egen till hundra procent, något annat har 
aldrig nått åtminstone våra öron.

med VÅr andra pojke hann vi inte fundera åratal på 
saken. Vi blev varken uppvaktade av sociala myn-
digheter eller krävdes på brottsregisterutdrag under 
väntetiden. Fadderfrågan dryftades i ett hormon-
töcken uppblandat med totalt familjekaos över att 
helt plötsligt, och väldigt oväntat, också vara bio-
logiska föräldrar. I ärlighetens namn minns jag in-
te ens helt hur vi resonerade kring faddrarna, jag 
tror vi gick mest på känsla. En granne, en kusin, två 
vänner – och det blev också bra. Jättebra.

Nu står vi snart inför faddervalet igen, snäppet 
mindre chockade än senast. Hur tänker man då?

Grundidén från kyrkans sida är ju att faddrarna 
svarar för barnets ”kristna fostran”. Jag tolkar det 
som att faddern ska leva ett sådant liv att den kan 
fungera som en förebild för barnet, att fadderns vär-
deringar och agerande stämmer överens med mina 
värderingar som förälder och att jag är villig att låta 
faddern påverka och influera mitt barn. Innerst inne 
hoppas väl alla föräldrar på att 
just deras barn ska vara om-
givna av vettiga vuxna, sär-
skilt när de når tonåren och 
man sannolikt själv har allt 
mindre att säga till om.

det Är en enorm och svår 
uppgift att välja vuxna vän-
ner till sitt barn. En fin fad-
derrelation kräver närvaro 
och engagemang i många år, 
ett aktivt intresse att jobba 
för relationen, inte minst hos föräldrarna själva.

Jag är inte heller på långa vägar själv någon topp-
fadder. De egna barnen tar cirka 110 procent av 
krafterna, lägg till tusentals kilometrar i avstånd 
till ett av barnen och svårighet att få till plane-
ringen i största allmänhet och det blir inte så tätt 
mellan träffarna. Men jag vet att när jag väl lyck-
as träffa mina fadderbarn så njuter vi båda av till-
sammanstiden.

Den stora fadderbonusen är ju att barn vanligen 
beter sig hundra gånger bättre tillsammans med 
andra vuxna än i föräldrarnas sällskap.

Nina Österholm jobbar med information i kyrkan  
i Helsingfors.

”Vi blev varken 
uppvaktade av 
sociala myndig-
heter eller kräv-
des på brottsre-
gisterutdrag un-
der väntetiden.”

INKAST NINA ÖSTERHOLM

Den blomstertid nu 
        !Har du någon du 

vill gratulera?

kommer

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

Johan Dalman m.fl.
Pärlor för livet
– Frälsarkransen
Frälsarkransen kan påminna oss om livet bortom 
det svartvita. Pärlorna saknar makt. Men de är som 
notislappar på en kylskåpsdörr – påminner om ord 
och känslor som finns i varje människa men som vi 
inte alltid har tid att fundera och be över.

Inb. bok med frälsarkrans 27,50 (Verbum)

Frälsarkransen 
Endast radbandet.
13,50 (Verbum)

Kristina Reftel
Det är aldrig kört
– Samlingsvolym
Den röda tråden i de här 52 berättelserna är 
hoppet som aldrig dör, en envis övertygelse 
om att vi tillsammans kan förändra världen 
och en tro att när det är som mörkast är det 
ändå aldrig kört.

Inb. 12,50 (Argument)

Kristina Reftel
Alltid älskad
– Samlingsvolym
Inspirerande berättelser, citat, legender och 
välsignelser. Budskapet som upprepas gång 
på gång är: Du är sedd och älskad av Gud.  
Vem du än är och vilka bördor du än bär på, 
så vill Gud alltid finnas vid din sida.

Inb. 22,- (Argument)

FÖRMÅNLIGSTE
Fönster
Dörrar

Inglasningar
Uterum

Se: www.exellent.fi

Oravais: 040-034 0093
Vasa: 040 767 0049

FÖRMÅNLIGASTE



Försam
lingens kyrka hade brunnit ner och det var däm

pad stäm
ning. D

et ordnades en gudstjänst bredvid den nerbrunna kyrkan och prästen inledde m
ässan m

ed de m
innesvärda orden:

–
 Förstäm

ningen är stor idag, i synnerhet bland försam
lingens eldsjälar. 

NÄSTA VECKA ger vi tips på hur man kan turista i svenskfinland 
i sommar.

För två år sedan fick Ilse Stenius höra 
talas om något som kallades Emmaus-
vandringen.

– Jag kollade genast vad det var för 
terräng och utrustning.

Men det visade sig att inga vandrings-
kängor behövdes, det handlade om en 
andlig vandring. 72 timmar i gemen-
skap, på ett vackert ställe, med föredrag 
om Jesus, Gud och Helig Ande; unge-
fär så mycket visste hon på förhand.

– Det var spännande att gå till ett 
ställe där jag inte riktigt visste vad som 
komma skulle, berättar Ilse Stenius.

Föredragen var givande, men fram-
förallt var gemenskapen och allt runt-
omkring fantastiskt, berättar hon. Men 
är ändå lite hemlighetsfull kring de-
taljerna, för att inte avslöja för mycket 
om den upplevelse som vandringen är.

– För mig blev det en ny upplevelse av 
Gud som en kärleksfull far, säger Stenius. 

Hon berättar att det var något hon 
sökt i flera år, eftersom hennes egen 
pappa dog när hon var liten och den 
förlusten har lämnat sina spår.

– Nu vet jag att Gud är min pappa, 
han tar hand om mig. Upplevelsen ha-
de en stor betydelse för mig.

Dessutom fick hon flera nya, nära 
vänner. Ilse Stenius är nu nyvald ord-
förande för den finländska Emmaus-
gemenskapen, som verkat sedan 2004.

Ekumenisk rörelse
– Vandringen är ju en metafor, säger 
biskop emeritus Hans Växby.

Den syftar på berättelsen i Lukase-
vangeliet, där de två lärjungarna på väg 
hem till Emmaus funderar på påskhel-
gens händelser i Jerusalem. På vägen 
möter de och gör sällskap med den 
återuppståndne Jesus, men inser först 
inte vem han är.

– Emmausvandringen bygger på att 
vi ska märka att vi går med Jesus, så 
att vi kan fortsätta att vandra med ho-
nom, säger Växby.

Egentligen är den del i en mycket 
större rörelse, som har sin grund inom 
katolska kyrkan. Cursillo – på svenska 
”en liten kurs” – fick sin början på Mal-
lorca på 1940-talet, blev sedan populär 
i USA och Mexico och formen spred sig 
till andra kristna samfund.

Emmausvandringen hör under en 
organisation som heter The Upper 
Room, med huvudkontor i Nashville. 
Den är sponsrad av Metodistkyrkan, 
men verksamheten är ekumenisk.

– I vår community finns pingstvän-
ner, missionare, lutheraner och meto-
dister, ger Växby som exempel.

Hans Växby förde Emmausvandring-
en till Norden. I slutet av 90-talet var 
han, i egenskap av Metodistkyrkans bi-
skop i Norden och Baltikum, på visi-
tation i USA.

– Det som slog mig där var att det var 
tre lekfolksledda rörelser som repre-
senterade livet i kyrkan.

En av dem var Emmausrörelsen. 
Snart hölls två vandringsgrupper, med 
sammanlagt drygt 60 deltagare från 
Danmark, Norge, Sverige och Finland, 
i rockmusikern Buddy Hollys hemstad 
Lubbock i Texas. Följande sommar ord-

Möt Jesus på vandring

ilse stenius är 
ordförande för 
Emmausvand-
ringen i Finland, 
Hans Växby tog 
med den till Nor-
den från USA. 

nades de första Emmausvandringarna 
i Sverige och Norge.

Uppfriskning för tron
Vandringen är inte en introduktions-
kurs, utan en repetition, betonar Hans 
Växby. Den riktar sig till människor som 
har någon form av anknytning till en för-
samling och som vill ha en nytändning 
i tron – inte till sökaren som har hund-
ra frågor om varför man överhuvudta-
get tror på Gud.

– Den är en uppfriskning. En upp-
muntran till att ta vara på den rikedom 
det är att få vandra med Jesus genom livet 
och till att få lite ordning på sitt andakts-
liv, något som är svårt för alla kristna.

Troende från olika samfund är väl-
komna. Emmaus erbjuder inte en teo-
logisk debatt, utan ger utrymme för 
olika svar på de frågor där samfunden 
skiljer sig åt.

Vandringen är en tre dagar lång upp-

levelse. Undervisningsdelen består av 
elva korta tal eller föredrag, cirka 15 mi-
nuter långa. En del hålls av en präst och 
är mer teologiskt inriktade, medan de 
som handlar om att vara en kristen i 
vardagen hålls av lekmän. Därutöver 
ingår gruppsamtal och grupparbeten, 
reflektion, bön och sång.

Varje dag firas nattvard. På så sätt lik-
nar vandringen retreaterna, vars popu-
laritet vuxit under de senaste decen-
nierna, förutom att tystnaden inte är 
en huvudkomponent.

– Den som är lite rädd för tystna-
den och att bli lämnad ensam med si-
na tankar får mer hjälp, säger Växby.

En av rörelsens ursprungliga regler, 
den som säger att det ska ordnas skilda 
vandringar för män och kvinnor, har 
man av praktiska skäl tvingats bryta i 
Finland. Det är helt enkelt svårt att hitta 
tillräckligt många intresserade män för 
att kunna ordna en vandring.

Den fjärde dagen
– För mig har nog det som sker efter vand-
ringen varit det viktigaste, säger Växby.

Efter de tre dagarna följer nämligen 
den så kallade fjärde dagen. Den som del-
tagit i en vandring uppmanas att bygga 
på erfarenheterna i resten av sitt liv, ge-
nom studier och engagemang i försam-
lingen, och att bli en mer aktiv lärjunge.

Till hjälp för det här erbjuder Emmaus 
vandringsgrupper: en handfull personer 
som träffas regelbundet för att dela er-
farenheter och uppmuntran.

– De femton första åren möttes vi en 
gång i veckan per telefon, berättar Växby.

Nu finns en aktiv grupp i Helsingfors-
trakten som träffas ansikte mot ansikte, 
men lite mer sällan.

– Att få dela vad som hänt, vad som 
varit fint under veckan, vad som varit 
svårt, böneämnen eller tacksägelseäm-
nen – det är lite mer personligt än en för-
samlingsgudstjänst, tycker Ilse Stenius.

FAKTA EMMAUSVANDRING

• Ekumeniskt förnyelseprogram, 
bygger på en tredagarsupplevelse 
med undervisning, gruppdiskussio-
ner, bön, nattvard, lovsång.
• Nästa vandring ordnas i septem-
ber i Sibbo, mer information finns 
på emmausvandringen.metodist-
kyrkan.fi.

Emmausvandringen är en repetitionskurs 
för en trött kristen och en väg mot ett 
mer aktivt lärjungaskap.

TEXT OCH FOTO:  EMELIE MELIN

”För mig blev 
det en ny upp-
levelse av Gud 
som en kärleks-
full far.”
Ilse Stenius

Handla på svenska på nätet - www.multitronic.fi


