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”Tillit är en dyr-
bar resurs i en 
demokrati. Den 
är förnybar bara 
till en viss gräns, 
och det mycket 
långsamt.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Finns det rum 
för profeterna?

MidsoMMaren är egentligen en blo-
dig historia, sett ur kyrkoårets per-
spektiv. Helgen är vikt för Johannes 
döparen, som varken var mild eller 
tam om man läser Bibeln. ”Han som 
brann och lyste” är ett epitet som an-
vänds om domsprofeten.

Utan att pruta på sanningen eller välja ett diskret 
tillfälle att säga som det var gick Johannes åt sam-
tida makthavare så hårt att han till slut fick beta-
la för det med sitt liv. Det skedde som en intrikat 
komplott, med många av de fula medel som tas i 
bruk när någon i hat snabbt behöver röja undan 
dem som kommer med raka frågor om rätt och 
fel. Att baktala, förföra och lösa in oheliga löften 
har alltid fungerat, tyvärr.

det handlar om att våga tycka, våga agera och att 
de som är i underläge fortsätter att uttrycka det de 
tror är sanning trots yttre hot. Om att tala för dem 
som tiger. Plötsligt slungas vi tvåtusen år fram-
åt, för behovet av profeterna har inte försvunnit. 

Men har de?

nedtystarna finns fortfarande. De som inte vill 
att kyrkor och församlingsfolk tar sig ton i sam-
hälleliga frågor. Åtminstone inte avvikande ton.

Våldsverkarna finns också. De som hotar ano-
nymt, med ord och attentat, för att kväsa röster-
na de inte gillar.

Intrigmakarna har inte heller försvunnit någon-
stans. De, vars ruttplanering det är svårt att se må-
let på innan det är för sent. Den märkliga veckan 
i juni på den politiska arenan i Finland har gett 
många en bitter känsla av att 
ha blivit lurade och bedrag-
na av de som skulle leda med 
allas bästa för ögonen. Hur 
det hela än gick till bakom 
kulisserna måste man kon-
statera att statsminister Juha 
Sipilä än en gång har agerat 
med total tondövhet för vad 
som bygger tillit, tilltro och 
respekt bland medborgarna.

Den ”handlingskraftiga 
regeringen” må vara snabb-
fixad för den här gången. Men den skada cirkus-
en åstadkom hos alla dem som förbryllade såg på 
är en skada som det tar länge att läka.

Tillit är en dyrbar resurs i en demokrati. Den 
är förnybar bara till en viss gräns, och det myck-
et långsamt.

  
dÄrFÖr behöver vi profetröster fortfarande: dun-
dermän och -kvinnor. Obekväma personer. En-
saksfixerade. Omutbara. Godhjärtade, men in-
te godtrogna.

Ur Jussi Halla-ahos linjetal efter det som skul-
le bli upptakten till en sällan skådad inrikespo-
litisk vecka saxas följande:”Eftersom resurser-
na inte växer utan snarare krymper är allt som 
sätts på världsförbättring bort från något annat”. 

Fel, jussi! Eftersom resurserna är njugga mås-
te vi jobba på att förbättra världen tillsammans.

Profeterna behövs. Både de stora och de många 
små. 

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Hon har 
ett arv att 
förvalta

I den inbyggda vedspisen knastrar någ-
ra klabbar och ovanpå spisen står en 
stor gryta med borsjtjsoppa och puttrar. 
Hushållets bägge hundar ligger och tar 
igen sig på sina bäddar i köket på Sid-
vägen 65 i Pyttis. 

Harriet Sillanpää har skickat iväg  
eleverna i Pyttis svenska skola på som-
marlov men som föreståndare har hon 
en del jobb kvar innan hon checkar ut 
för sommarsemestern.

– Det är läsordningar och skjutslis-
tor som ska fås ihop, det brukar gå någ-
ra veckor in på sommaren innan jag 
kan ta ledigt.

Att Sundombördiga Harriet Sillan-
pää skulle komma att bli föreståndare 
för en liten byskola i den lilla byn Pyttis 
med svensk minoritet hade hon aldrig 
trott för trettio år sedan.

– Efter att jag fått min lärarexamen 
från pedagogiska fakulteten i Vasa job-
bade jag först som timlärare och vika-
rie i Vasatrakten. Men det fanns inga 
tjänster, och min pappa tjatade jämt 
och ständigt om att jag skulle söka ett 
jobb i södra Finland.

Bara för att kunna säga till sin pappa, 
Uno Mitts, att hon sökt ett jobb, plock-
ade hon upp ett nummer av tidningen 
Läraren och valde ut en annons på måfå. 

Harriet Sillanpää ritar cirklar med 
fingret i luften och landar med pekfing-
ret på bordet för att illustrera hur det gick 
till när hon valde Pyttis svenska skola.

– När hösten kom hade jag fortsätt-
ningsvis inte något jobb i Vasatrakten, 

men fick veta att jag blivit vald till tjäns-
ten i Pyttis. På den vägen är det.

Växte upp på skolan
Läraryrket har Harriet Sillanpää i blodet. 
Hennes mamma, Hjördis Mitts, var lä-
rare i Sundom skola under hela Harri-
ets uppväxt. Familjen bodde på skolan.

– Mamma hade trettio meter till job-
bet. Mina föräldrar drömde om att byg-
ga hus på den tomt i Sundom pappa ha-
de köpt redan på 60-talet, men det var 
först efter att mamma blev pensione-
rad som de fick lov att göra det. Men det 
var inte dåligt att bo på skolan heller. 
Fast vi kunde inte ha så många djur.

Det var först när Harriet fyllde elva 
år som hunden Nalle flyttade in. Unga 
Harriet var uppe tidigt med hunden 
varje morgon.

Numera är det hundarna Senja och 
Stig-Helmer som håller henne sällskap 
i det stora huset. Döttrarna Emilia och 
Matilda är utflugna sedan några år till-
baka. På gården finns också en liten 
hönsgård med sju hönor och en tupp. 

– När jag åker till Sundom på som-
marlov packar jag med alla djuren i pa-
ketbilen.

Hon tillbringar alla lov i Sundom. 
– När flickorna var små åkte vi 5–6 

gånger i året, varje år. Jag har fortsatt 
med det. Lyckligtvis tycker jag om att 
köra bil, kör man i ett sträck utan paus 
går det på sex timmar. 

Bara en gång höll det på att gå rik-
tigt illa.

– Det var en backe med  blixthal svar-
tis som gjorde att jag for ner i diket på 
andra sidan vägen. Tack och lov kom 
ingen bil i den motsatta filen.

Möten i Unos anda
Om somrarna håller Harriet Sillanpää 
till på det älskade sommarstället ”Man-
das” i Sundom skärgård, som i tiderna 
varit ett småbruk. Sommarstället köpte 
familjen Mitts efter ägaren Manda, en 
orginell dam.

För några år sedan började hon ord-
na kristna sommarmöten på ”Mandas 
i Sundomskären”. Tidpunkten är mid-
sommarhelgens söndag. 

Mötena är lite av en fortsättning på 
den ambulerande ”skärefest” som i ti-
derna var en tradition inom väckelse-

Hur stor kan tomheten efter ett lägerområde vara i en 
familjs hjärta? Stor, säger Harriet Sillanpää, som ordnar 
midsommarmöten vid sommarstugan för att förvalta 
det andliga arv som byggts upp på Fiskartorp i Sundom. 

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

PROFILEN: HARRIET SILLANPÄÄ 
”Det har alltid funnits en lösning 
och en utväg. Och det är inte jag 
som hittat den vägen.”
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Klaus Härö 
gör film om 
Kristustavla
Kyrkans mediestiftelse har 
beviljat produktionsstöd till 
sammanlagt sjutton projekt 
i sin vårutdelning.

Det största enskilda stö-
det på 25 000 euro gick till 
filmen Tumma Kristus (Mörk 
Kristus) som regisseras av 
Klaus Härö.

I Härös film hittar en åld-
rande konsthandlare en 

dyrbar gripande tavla med 
namnet Mörk Kristus och 
beslutar sig för att en sis-
ta gång bege sig ut på turné 
för att förtjäna rejäla pen-
sionspengar och sina när-
mastes respekt.

Ungdomsfilmen Höl-
mö nuori sydän (Dumt ungt 
hjärta) regisserad av Selma 
Vilhunen får 20 000 euro i 
produktionsstöd.

Tv-serien BUU-sagor re-
gisserad av Magnus Wik-

ström får ett produktions-
stöd på 10 000 euro.

Sammanlagt 92 ansök-
ningar hade lämnats in. 
Bland de som fått stöd finns 
producenter av såväl filmer, 
tv-serier och tv-dokumen-
tärer som barn- och ung-
domsfilmer. Kyrkans med-
iestiftelse stöder produk-
tion, distribution och fram-
förande av program om 
religion och livsåskådning i 
nationella medier.

rörelsen Evangeliföreningen.
– Den traditionen ersattes senare 

av möten på lägerområdet Fiskartorp. 
Men nu står Fiskartorp tomt på grund 
av en omfattande vattenskada för någ-
ra år sedan. 

Stängningen av Fiskartorp har läm-
nat ett stort tomrum efter sig. 

– Det var en viktig plats för hela vår 
familj, det känns som att vi jämt var 
där. Pappa ledde mycket av verksam-
heten, så jag tillbringade en stor del av 
min barndoms somrar där, liksom mi-
na döttrar också gjorde. 

Hon kommer ihåg hur det var i bör-
jan när sommarfolket åkte båt ut till 
Fiskartorp och folk satt i fullastade bå-
tar utan flytvästar.

– Tänk om en sådan båt hade sjunkit, 

harriet sillan-
pÄÄ känner sig 
hemma i det 
naturnära.

HARRIET SILLANPÄÄ

FÖRESTÅNDARE FÖR PYTTIS SVENS-
KA SKOLA I KYMMENEDALEN.

HEMMA FRÅN SUNDOM, VASA, 
DÄR HON TILLBRINGAR LOV OCH 
SOMRAR.

TILL FAMILJEN HÖR TVÅ UTFLUGNA 
DÖTTRAR, EMILIA OCH MATILDA.

HAR TVÅ HUNDAR OCH EN LITEN 
HÖNSGÅRD.

med tanterna som inte kunde simma! 
Hon minns också med beundran 

hur hennes många mostrar och fast-
rar sprang upp och ner för trappan till 
källaren där maten förvarades på den 
tid då det inte fanns några kylskåp i lä-
gergården.

Harriet Sillanpää vill att träffarna på 
Mandas ska få firas i hennes pappas an-
da. Uno Mitts dog i slutet av februari i 
år, som 93-åring.

– Han älskade att leka, därför var han 
också juniorledare så länge han hölls på 
benen. Barnfamiljer är varmt välkomna 
till Mandas, det finns simstrand,bastu 
och utrymme att leka.

Människan spår, Gud rår
Harriet Sillanpää känner starkt att hon 

har sin uppgift på skolan i Pyttis. Tan-
ken är ändå att hon flyttar hem till Sun-
dom efter pensionen.

– Men dit är det ändå en bit kvar. Och 
människan spår, men Gud rår. 

Hon känner en stark tillit till att livet 
fixar sig, på sätt eller annat.

– Visst har det funnits tunga tider i mitt 
liv, som skilsmässan från min man 2002. 
Samma år brann vårt hus ner. Men det 
har alltid funnits en lösning och en utväg. 
Och det är inte jag som hittat den vägen.

Hon citerar orden i den andliga sång-
en av Emil Gustavsson: ”Förunderligt 
Herre är det du gör, vem kan dina vä-
gar förstå?” 

– Inte förstår vi Guds vägar här på jor-
den. Men sången fortsätter: ”Den väg du 
mig väljer, för mig är den bästa ändå.”

ralf@berny.fi      tel. 0500-260 751

Klaus hÄrÖ. FOTO: ARKIV/
JOANNA NYLUND
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Nödrop från 
Mellanöstern
Kristna kyrkor och orga-
nisationer i Mellanöstern 
befarar att allt fler kristna 
tvingas lämna regionen på 
grund av att de nödvändiga 
resurserna för överlevnad 
saknas. Det är bakgrunden 
till att den amerikanska ka-

tolska hjälporgani-
sationen Knights 
of Columbus på-
börjat en digi-
tal annonskam-

panj för att samla in 
pengar för konkreta hjälpin-
satser på plats i Mellanös-
tern, skriver tidskriften Sig-
num.

– Vi måste agera och 

agera snabbt om kristen-
heten ska överleva i Mel-
lanöstern, sa Carl Ander-
son, chef för Knights of Co-
lumbus, i ett uttalande i 
samband med starten av 
insamlingskampanjen. Syf-
tet är att samla in peng-
ar för konkreta hjälpinsatser 
på plats. 

Kristna har varit en utta-

lad målgrupp för attacker 
från terrororganisationen Is-
lamiska staten i Irak, Egyp-
ten, Jordanien, Libanon och 
Syrien.

– Om kristenheten för-
svinner förloras också möj-
ligheten till pluralism och to-
lerans för minoriteter i den-
na del av världen, säger An-
derson.

HJÄLPINSATSER INSAMLING

Flest muslimer år 2075
Fortsätter mönstret som tidigare kommer antalet 
muslimer i världen år 2075 vara fler än antalet krist-
na, om man får tro det amerikanska forskningscentret 
Pew Research Center, skriver ÅU.

Conrad Hacket, demograf vid centret, besökte Åbo 
förra veckan. Han säger att både kristendomen och is-
lam globalt kommer att växa och att de övriga religio-
nerna minskar i proportion.

– Hinduismen kommer att hålla sig på ungefär sam-
ma nivå som nu, säger Hacket.

DEMOGRAFISK RAPPORT

För att främja barnens bästa och gö-
ra dem mer delaktiga ska de som fat-
tar beslut i kyrkan alltid beakta vilka 
konsekvenser besluten får för barn och 
unga under 18 år. Innan ett beslut tas 
ska en så kallad barnkonsekvensan-
alys göras. Principen grundar sig på 
FN:s barnkonvention men också på 
kyrkans egna värderingar.

– Barn är en grupp människor som 
inte är representerade vid mötesbor-
det och som vi därför speciellt ska 
tänka på, säger Petra Lindblad som 
är förtroendevald och barnombud i 
Åbo svenska församling.

Kyrkomötet beslöt för några år se-
dan att barnkonsekvensanalys ska in-
gå i alla kyrkliga myndigheters be-
slutsfattandet. Den här punkten i kyr-
koordningen trädde i kraft i januari 
2015. Vad hände sedan? Hur gör för-
samlingarna i praktiken och vilka ef-
fekter har det här fått?

– För det mesta har responsen från 
församlingarna varit positiv, säger 
Mirva Sandén som jobbar som sak-
kunnig för barn och skola vid KCSA. 
De som vi har kontakt med tycker att 
det är viktigt. En del kanske upple-
ver en känsla av “Hjälp, hur ska vi 
göra det här”. De tror att det är svå-
rare än det är.

Här kan barnombud som utsetts av 
församlingen vara till hjälp. 28 av de 
svenska församlingarna, det vill säga 
lite mer än hälften, har barnombud. 
Dessa kan vara förtroendevalda som 
sitter i kyrko- eller församlingsrådet, 
anställda inom till exempel barnverk-
samheten, eller en kombination av 
båda. Sandén säger att det gärna får 
finnas team med personer som har 
kontakt till beslutsfattandet och till 
barn- och unga.

Jobbar 
på att 
beakta 
barnen  

de soM gör 
barnkonsek-
vensanalyser i 
församlingarna 
borde ta sig ut 
till barngrupper 
och ungdoms-
samlingar och 
lyssna på de barn 
vars bästa de ska 
arbeta för, tycker 
Mirva Sandén.
FOTO: ARKIV/LIIsA 
meNDeLIN

FÖRSAMLINGAR. Barnkonsekvens- 
analysen skulle få kyrkan att lyssna 
på barnen, men hur väl fungerar 
den i praktiken?

TEXT: EMELIE MELIN  

– Huvudsaken är att analysen sker 
i ett så tidigt skede som möjligt, sä-
ger Sandén.

Varje år ordnar KCSA utbildning 
för barnombuden; senaste gång var 
även kyrkoherdarna inbjudna. I ut-
bildningen har också ingått goda ex-
empel från andra församlingar.

Verkar det som om församlingarna hittat 
fungerande arbetssätt?
– Det är en process. På vissa ställen 
fungerar det bra, andra är ännu bara 
i början av processen, säger Sandén.

Hon hoppas att de som gör barn-
konsekvensanalyser i församlingarna 
verkligen ska ta sig ut till barngrupper 

och ungdomssamlingar och lyssna på 
de barn vars bästa de ska arbeta för.

Både kritik och goda erfarenheter
Petra Lindblad som sitter i Åbo svenska 
församlings församlingsråd och är ett av 
församlingens barnombud tycker ar-
betssättet med en förtroendevald och 
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De sydafrikanska kyrkor-
nas råd, The South Afri-
can Council of Churches 
(SACC), anklagar landets 
parlamentet för att ha svi-
kit sin uppgift.

 SACC:s nationella kon-
ferens, som hölls den andra 
veckan i juni, gick ut med att 
landets parlament bör avgå 

och nyval hållas. Rådet an-
klagar enhälligt den sydafri-
kanska regeringen för att ha 
mist sin moraliska legitimitet.

 – Vi är på gränsen till en 
maffia-stat. Det här är mer 
än korruption, det är or-
ganiserat kaos, beskrev 
SACC:s ordförande biskop 
Ziphozihle D. Siwa de eko-

nomiska problem som lan-
dets regering står inför i 
sitt tal till konferensen.

 Sydafrikas president Ja-
cob Zuma har åtalats för 
över 700 fall av bedräge-
ri och korruption och an-
klagas bland annat för att 
ha använt miljoner i statli-
ga medel för byggarbeten i 
sin privata bostad. Rappor-

ter visar att affärsintressen 
utövar inflytande på reger-
ingen. I våras avskedade 
presidenten landets finans-
minister, vilket ledde till att 
flera internationella kredit-
värderingsinstitut sänkte 
landets kreditvärdighet.

Biskop Siwa sa även att 
kyrkornas ledare har upp-
märksammat de våldsam-

ma protesterna i landet och 
är mycket bekymrade över 
den växande klyftan mellan 
rika och fattiga.

SACC är en samkyrk-
lig organisation som samlar 
36 av landets kristna sam-
fund, är medlem i Kyrkor-
nas världsråd och var i tiden 
en framträdande motstån-
dare till apartheid.

KORRUPTION SYDAFRIKA

en anställd som barnombud fungerar 
bra. Ibland har hon fått granska före-
dragningar ur barnkonsekvens-syn-
vinkel innan ett möte; ibland har den 
föredragande gjort analysen och hon 
har fått komma med kommentarer.

– Ibland kan det kännas som att 
barnkonsekvensanalysen kommer in 
i ett ganska sent skede, funderar hon.

Lindblad är också nyfiken på hur an-
dra församlingar, i synnerhet de som 
inte har ombud, arbetar med barn-
konsekvensanalyser samt hur barn-
ombud i andra församlingar upplever 
sitt uppdrag.

– I de frågor där församlingsrådet 
har bett om att få en barnkonsekvens-
analys har det fungerat bra. Analysen 
och rekommendationerna har beak-
tats och resultatet blev bra, säger Ru-
ne Lindblom, tf kaplan och barnom-
bud i Korsholm.

Eftersom han som anställd, till skill-
nad från församlingens andra barnom-
bud, inte har insyn i församlingsrådet 
får han lita på att rådet tänker på när 
barnkonsekvensanalys skulle behövas 
i ett ärende.

Finns det något du skulle vilja förbättra?
– Nu görs ju barnkonsekvensanalys på 
de beslut som tas på högsta nivå, försam-
lingsrådet beslutar om de stora linjerna. 
Tankesättet borde få rinna neråt till de 
konkreta verksamhetsbesluten och sy-
nas i dagsplaneringen, säger Lindblom.

Ett barnombud från en annan för-
samling, som vill vara anonym, är något 
kritisk mot att det är en utvald grupp 
som särskilt ska beaktas. Konsekvens-
analyser kunde vara lika motiverade för 
äldre, handikappade eller andra grup-
per, anser ombudet, som ändå tyck-
er att sättet att arbeta och samarbetet 
mellan ombuden fungerar bra.

 – Vi läser föredragningslistan före 
möten och finns där något man borde 
göra en barnkonsekvensanalys så på 
ber vi att den görs, eller gör det själva. 
Vi har inte haft så många frågor som 
krävt en analys. I rådet och fullmäkti-
ge handlar det mycket om ekonomifrå-
gor, till exempel renoveringar, och de 
har inte så mycket med barn att göra.

”Tankesättet borde få  
rinna neråt till de kon-
kreta verksamhets-
besluten och synas i 
dagsplaneringen”
Rune Lindblom, kaplan i Kors-
holm

1. Berätta hur er församling gör i barnkonsekvensanalyser praktiken.     
2. Hörs barn- och unga själva i beslutsfattandet, om så hur?    

3. Vilka effekter har barnkonsekvensanalysen haft?    
4. Hur upplever ni att arbetssättet fungerar?

Viktigt men svårt, 
upplever församlingar
ENKÄT. Kyrkpressen bad några församlingar berätta hur de tillämpar barnkonsekvensanalysen i 
sitt arbete och vilka resultat de tycker att det har gett.

Ingå församling, kyrkoherde Tom 
Sjöblom
1. Vi har två barnombud, en är en 
ungdomsledare och den andra en 
förtroendevald. Deras uppgift är att 
övervaka och se till att barnkonsek-
vensanalyser är med i församlingens 
beslutsfattande. Vi är en självstän-
dig församling, så det finns inte så 
många olika beslutsorgan. Barnombuden får i beredningsske-
det gå igenom alla ärenden och påpeka om barnkonsekvens-
analysen i beredningen är otillräcklig. 

2. Vi har inte riktigt lyckats med att få ungdomar att intresse-
ra sig för beslutsfattandet i församlingen, men jobbar hela tiden 
med saken. Barnombuden håller kontakt med ungdomarna och 
för fram deras åsikter och önskemål. Meningen är att unga själv 
får vara med när vi bestämmer över saker som angår dem. 

3. Barnkonsekvensanalysen är en viktig del av beslutsfattan-
det, men det är svårt att ge enskilda exempel. I vissa frågor 
(som hur man prioriterar renovering av fastigheter) har fast-
igheter viktiga för barn- och ungdomsarbete prioriterats på 
grund av barnkonsekvensanalys. 

4. Vi är i det skede då vi ännu utvecklar det mest fungerande 
sätt för barnkonsekvensanalys i vår församling. Det finns vissa 
utmaningar, men vi går framåt.

Korsholms svenska församling, 
kyrkoherde Berndt Berg
1. Vi har en anställd och en förtro-
endevald som våra av församlings-
rådet utsedda barnombud. Efter-
som församlingarna blivit uppma-
nade att göra barnkonsekvens- 
analyser behöver det finnas perso-
ner som får information och utbild-
ning och kan utföra uppdraget. Kyrkoherden bedömer i sam-
band med beredningen i vilka frågor en barnkonsekvensana-
lys är aktuell och kontaktar vid behov barnombuden som gör 
en beredning för respektive ärende åt församlingsrådet. 

2. Hittills har det mig veterligen inte gjorts, men det kan göras 
om det anses motiverat. 

3. Hittills är det mycket få ärenden där barnkonsekvensana-
lys har gjorts. En viss påverkan på besluten har de i något fall 
haft. 

4. Det är en aning problematiskt att i tid lägga märke till vil-
ka ärenden som kan kräva en barnkonsekvensanalys och där-
med kan tiden bli rätt kort för att hinna utföra den ordent-
ligt. Det är inte alltid så lätt utifrån aktuella ärenden att avgö-
ra när en barnkonsekvensanalys är behövlig, det blir en be-
dömningsfråga.

Närpes församling, kyrkoherde 
Tom Ingvesgård
1. Sammanfattningsvis kunde jag 
säga att vi är ganska dålig på det 
här med barnkonsekvensanalys i 
Närpes. Våra barnledare och ung-
domsledare tycker att vi ska bli 
bättre, men vi är inte riktigt där än-
nu.

4. Vi är inte så bra som vi skulle vilja vara. Det här hör till 
den typen av dokument och saker som lätt faller i glömska.

Sibbo svenska församling, kyrko-
herde Helene Liljeström
1. Vi har två barnombud, den ena 
anställd som ansvarig för barnverk-
samheten och den andra medlem i 
församlingsrådet och gemensam-
ma kyrkofullmäktige. Uppgiften är 
att bevaka att det vid beslutsfat-
tandet också sker en barnkonsek-
vensbedömning. Vid speciella tillfällen begärs en längre utred-
ning av dessa (t.ex. vid byggande av kyrka). Det fungerar i all-
mänhet bra, men vid bedömning av vissa ärenden är det in-
te alltid lätt att avgöra vidden av beslutets följder för barn och 
unga. Ibland görs detta också av förtroendeorganen själva el-
ler sätts färdigt in i beredningen. 

2. Kan tänkas göras, men inte i regel. Alla beslut berör ju inte 
heller barn och unga så mycket. 

3. Det fungerar som en påminnelse om att det är viktigt att 
beakta barn och unga i beslutsfattningen. 

4. Min uppfattning är att det inte har förändrat förhållnings-
sättet särskilt mycket. Barn och unga har man gärna tänkt på 
också tidigare i vår församling och samfällighet. Det känns 
ibland konstgjort att vara tvungen att skriva in en barnkonsek-
vensanalys när ärendet inte är av sådan art att det är naturligt.

KYRKA ARBETSTID
”I en del av församling-
arna går fyra av fem ar-
betsdagar åt till möten, 
utbildningar, e-post, 
administration och för-
beredelse.”
Laura Arikka, sakkunnig 
vid Kyrkostyrelsen, i  
Kotimaa om att de  
anställda i kyrkan har 
allt mindre tid att möta 
församlingsborna.

Sydafrikanska kyrkor vill ha nyval

några FÖrsaMlingar som KP är i kontakt med väljer att in-
te svara på enkäten. I en församling har den förtroendevalda 
som skött uppgiften avsagt sig den och församlingen funde-
rar för tillfället på hur de ska gå vidare. I en annan församling 
har barnkonsekvensanalyser inte fått prioritet i arbetet, efter-
som annat upplevs som viktigare. En tredje församling svarar 
att man hittills egentligen inte haft sådana ärenden som be-
rör barn och unga.
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TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

– Projektet håller tidtabellen. Vår ut-
maning just nu är att skapa boknings-
bara paket med fasta priser, säger pro-
jektledaren för vattenleden Christian 
Pleijel på Kökar.

Pleijel räknar med fyra kategorier av 
moderna pilgrimer som alla har oli-
ka skäl att vandra: De rysligt heliga, de 
måttligt heliga, de andligt kulturellt in-
tresserade och de sportiga människor-
na.

–  De rysligt heliga har ett religiöst 
mål för sin pilgrimsresa. Det kan hän-
da att vi inte klarar av att möta deras 
andliga behov eftersom vi inte har nå-
gon präst som bor på Kökar.

Peter Karlsson är gemensam präst 
för Kökar, Föglö och Sottunga. Han är 
bosatt på Sottunga. 

Som måttligt heliga räknar Pleijel 
vandrare som gärna går in i en kyrka 
och deltar i andakter och gudstjänst-
ster om det ordnas.

– De olika kategorierna kan ha an-
norlunda skäl att vandra. Och de skä-
len vill vi försöka förstå.

Samtidigt räknar han också med 
möjligheten att det finns kategorier 
av pilgrimer som inte passar in i nå-
gon av dessa beskrivningar.

–  Det kan hända att vi blir förvåna-
de över vad vi slutligen erbjuder 2019.

I paketet som provseglades ingår seg-
lats från Korpo, via Kökar och Sottunga, 
till Långnäs med galeasen Albanus el-
ler med någon av de åländska storbå-
tarna. Seglatser kommer att erbjudas 
två gånger per år. Nästa pilgrimsresa 
med segelfartyg ordnas i september.

Det unika med den här delen av 
Sankt Olofsleden är att den går över 
vattnet.  Någon sådan modern pilgrims-
led finns veterligen inte.

– Vi försöker också kartlägga om det 
finns  något annat unikt än seglingen. 
Dessutom är det en utmaning att få till 
ledens sträckning i detalj. 

Vandringsleden börjar redan i Åbo. 
Den går via Pargas och Olofskyrkan i 
Nagu till Korpo. Om pilgrimen inte köpt 
sig en båtplats på Albanus eller någon 
storbåt till  Kökar kan man ta skärgårds-
färjan från Galtby. 

På Kökar går leden tolv kilometer via 
kyrkan och ruinerna av Franciskaner-
klostret på Hamnö samt över Otterbö-
teberget till Väster i sundet. 

Från Kökar fortsätter leden sjövägen 
till Sottunga  där pilgrimen går fem ki-
lometer över ön och fortsätter sjövägen 
till Långnäs.

Från Långnäs ska leden gå över Lum-
parland via Sankt Olofskyrkan i Jomala 
och sedan vidare till Eckerö. Därifrån 
tar pilgrimerna färjan till Grisslehamn. 

Exakt var vandringsleden ska gå över 
land är ännu inte bestämt. Det pågår 
fortfarande förhandlingar med mark-
ägare. Under provseglingen gick vand-
ringen därför till stor del längs lands-
vägarna.

Nästa etapp Nyslott
På svenska sidan arbetar man på att 
skapa leder över land och vatten från 
Singö norrut mot Söderhamn och till 
Sankt Olofsledens redan befintliga start-
punkter i Sverige.

–  Längs den svenska kusten fanns 
tidigare en livlig bondeseglation  från 
hamn till hamn , säger Pleijel. Den vill 
ha igång på nytt. 

Därifrån går leden västerut till Ni-
darosdomen i Trondheim. Totalt hand-
lar det om cirka 1 200 kilometer från 
Åbo till Trondheim, beroende på vil-
ken led man går.

Redan nästa år ska leden från Åbo 
till Eckerö vara utmärkt. 

–  Det ska vara möjligt att vandra 
och segla från Åbo till Mariehamn på 
en vecka, säger James Simpson, som 
ansvarar för leden från Åbo till Korpo.

Pleijel hoppas att Albanus ska kun-
na segla pilgrimerna längs leden över 
Skiftet enligt tidtabell om tre år. För det 
behövs mellan tolv och tjugo pilgrimer 
per avgång. Storbåtarna kan segla med 

angeliqa Mejstedt och Leanne Downs på bilden ovan är 
bloggare. Tjutt-Tjutts skeppare Gunnar Sandström och 
Albanus kock Juha Aaltonen bjuder på musik.

”Det kan hända att vi blir 
förvånade över vad vi 
slutligen erbjuder 2019.”
Christian Pleijel

PILGRIMSLED. Om två år ska förlängningen av Sankt 
Olofsleden från Åbo till Trondheim vara klar som certifierad 
pilgrimsväg. Nu har den första testseglatsen mellan Korpo 
och Långnäs gjorts.

färre. I så fall ordnas inkvarteringen på 
land. 

Till de långsiktiga planerna hör att 
få pilgrimsleden att börja i Novgorod. 
Nästa etapp som man redan nu börjat 
skissa på är sträckan mellan Åbo och 
Nyslott. 

Själv har Pleijel inte gjort någon pil-
grimsvandring men som tidigare ma-
jor i den svenska armén har han nött 
sina vandringsstövlar. 

Till pilgrimsleden har han inspirerats 
av de pilgrimer som kommer vandran-
de från Mariehamn till  Franciskusfes-
ten på Kökar. Den har ordnats varje år 
den första söndagen i juli.

– Och från Sverige  kommer också-
eskader av båtar seglande.

Med tanke på pilgrimerna håller ar-
rangörerna på att förvandla prästgår-
des gamla fähus till ett enkelt härbär-
ge på Kökar.

I utvecklingsarbetet ingår också att 
ta reda på vad som finns längs leden.

–  Vi vill veta om pilgrimerna har an-
dra behov än vanliga resande.

Kvalitativ turism
Enligt Pleijel är målet inte att få så många 
turister som möjligt till skärgården.

– Vi söker kvalitativ turism, det vill 
säga besökare som kommer utanför 
högsäsongen och som ser de djupa-
re värdena i skärgården. Vi stävar in-
te efter att förlänga turistsäsongen ut-
an skapa helt nya säsonger under vå-
ren och hösten.

Senaste höst vandrade Angeliqa Mej-
stedt Sankt Olofsleden från Selånger till 
Trondheim. Dagen efter att hon åter-
vände hem till Västerås sade hon upp 
sig från jobbet och lever nu på sin blogg 
Vandringsbloggen. Den har 16 000 föl-
jare och 70 000 sidvisningar per må-
nad. Nu deltar hon i seglatsen.

–  Jag upplevde att min frihet för-
svann när jag jobbade och jag  bara läng-
tade ut i naturen, säger hon. 

Hon talar om hikefulness, en wow-
känsla av här och nu som man kan upp-
leva i stunden under vandringen.

–  Att vandra är en inre resa men de 
yttre ramarna är inte helt oviktiga.  Jag 
söker stillhet under vandringarna och 
vandrar ofta ensam. Men även  här om-
bord har jag funnit det andrummet.

Pilgrimsseglats 
över Skiftet
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på pilgriMsVandring på Kökar. Från vänster Gunilla Karlsson, Johan Wilborg, James Simp-
son, Leanne Downs  och Harri Ahonen.

Christian pleijel i det gamla fä-
huset som ska bli pilgrimshärbärge 
på Kökar.

BisKop eMeritus Lennart Koskinen råder pil-
grimerna att reflektera över livets höjdpunkter, 
vändpunkter, förebilder och små solstrålar.

alBanus inVÄntar 
pilgrimerna i Skage 
utanför Sottunga.
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Med de här orden av biskop emeri-
tus Lennart Koskinen hissar galeasen  
Albanus och storbåten Tjutt-Tjutt se-
gel och lägger ut från Korpoström. De 
styr in i dimman mot ett avlägset och 
till synes okänt mål. Ombord finns 
ett tjugotal pilgrimer som färdas på 
S:t Olofsleden.

Dimman hindrar inte bara sikten, 
den gör att solen inte förmår värma 
pilgrimernas frusna kroppar. Man får 
en liten aning om vad som rörde sig i 
huvudet på den medeltida pilgrimen 
som köpt sig en båtplats över havet. 
Att på den tiden ge sig ut i dimman 
var förenat med större risker. Hur ska 
detta sluta? Kommer jag över med li-
vet i behåll? Kanske hade pilgrimen 
aldrig sett havet förrut. 

Havet, dimman, kylan och  vinden  
är desamma än idag. Skillnaden är att 
vi har hjälpmedel som gör att vi kan 
navigera rätt bland skären. Skeppar-
na på Albanus och Tjutt-Tjutt styr sä-
kert mot Kökar. 

Ute på Skiftet lättar dimman och so-
len börjar värma pilgrimernas stela le-
der. Livet återvänder.

Målet som Koskinen syftar på lig-
ger avlägset. S:t Olofsledens mål är Ni-
darosdomen i Trondheim. Dit är det 
över tusen kilometer landvägen. Men 

Målet inte det viktiga

”Var du än 
vandrar, ja om 
du än vandrar 
vilse, så ser jag 
dig.”
Text i Sottunga 
kyrkas dopfunt.

BjÖrn rÖnnlÖF, kommunstyrelsens ordförande, spanar 
efter pilgrimerna i Sottunga kyrka.

storBåten tjutt-tjutt (det är ryska och betyder nätt och jämt) hissar segel i dimman.

PILGRIMSRESA. Att vara pilgrim är ett ständigt nu. 
Det handlar inte om att så fort som möjligt ta sig 
fram till målet. 

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

först ska pilgrimerna över havet. Den 
här gången ska ingen av pilgrimerna 
ombord ända till Nidarosdomen. 

Under vattenytan
– Såg ni ut över havet i går, frågar Len-
nart Koskinen när pilgrimerna sam-
las i  Sottunga kyrka. Vad vackert det 
var. Men såg vi havet? Vi såg bara ytan, 
speglingen av havet. Havet ligger un-
der ytan. Pilgrimsvandring handlar om 
vad vi bär på under ytan.

Vad är meningen med livet? Den frå-
gan ställer pilgrimerna ofta.

–Frågan är språkligt korrekt. Men 
egentligen är det en ofråga, säger Ko-
skinen. Det jämförbart med att fråga 
hur långt ett snöre är. Eller vad som 
är ett bra drag i schack. Det beror på. 

Kyrkorummen som pilgrimerna be-
söker under vandringen vill påminna 
oss om att vi inte är ensamma. Vi är 
inneslutna i något större.

I dopfunten i Sottunga kyrka får vi 
en vink av det stora:

”Gud har sagt: Var du än vandrar, 
ja om du än vandrar vilse, så ser jag 
dig. Därför att mitt hjärta är ditt hjär-
ta, därför att ditt hjärta är sprunget ur 
mitt hjärta.”

Nu är det vår tur att göra vandring-
en genom livet. De som vandrat fö-

re oss har lämnat sina spår av de mö-
ten de haft med Gud. I skärgårdskyr-
korna hänger de ofta i taket, i form av 
ett skepp. I Kökar och Sottunga häng-
er ett turkiskt sjörövarskepp. Sjöman-
nen som på sjuttonhundratalet blev in-
fångad av sjörövare lovade Gud att byg-
ga kopian av skeppet till kyrkorna ifall 
han fick komma hem igen. Det fick han 
efter sju års fångenskap. Senare gene-
rationer har försett skeppen med flagg, 
det i Kökar flaggar svenskt och det i 
Sottunga flaggar finskt.

Mänskligt elände
Den medeltida pilgrimsvägen gick san-
nolikt inte över Kökar och Sottunga. 
Även om tretusen år gamla spår av bo-
sättning vittar om mänsklig närvaro  på 
Otterböteberget i Kökar låg det mesta 
av öarna under vattenytan för tusen år 
sedan. Men det liv som man levde på 

öarna var svårt. Björn Rönnlöf citerar 
engelsmannen Edward Daniel Clarke 
som efter sin resa i den åländska skär-
gården 1799 skrev:

”Vi steg in i en usel koja. Den bild av 
mänskligt elände som mötte oss har 
knappast sitt like. Vi fann där en för-
tvivlad familj med sju barn som led 
av smittkoppor, alla i ett uselt ruck-
el. Det äldsta barnet, en dotter, låg död 
av sjukdomen, och de förtvivlade för-
äldrarna grät över det oundvikliga öde 
som väntade de yngre barnen, som än-
nu var vid liv. Dessa arma varelsers fö-
da bestod av rå saltad fisk, först blöt-
lagd i havsvatten och sedan frusen. I 
denna hjärtskärande katastrof kunde 
vi inte erbjuda en strimma tröst el-
ler hopp. Det fanns ingenting vi kun-
de vi göra för dem - ej heller begärde 
de någonting.”

– De andra barnen överlevde trots 
det till vuxen ålder, säger Rönnlöf.

Nationalhelgon
 Pilgrimer började vandra i den norska 
vikingakungen Olofs fotspår på elva-
hundratalet. Olof  (Olav på norska och 
Olavi på finska) föddes 995 och blev döpt 
till den kristna tron 1013. Efter tretton 
år vid makten förvisades han och lev-
de i landsflykt i Novgorod i Ryssland. 
Han återvände till Norge 1029 och stu-
pade i slaget vid Stiklestad ett år sena-
re i ett försök att återta makten 

Efter sin död blev Olof helgonförkla-
rad.  Han är Norges nationalhelgon och 
även skyddshelgon för resande på Öst-
ersjön. Han var också gardian för fran-
ciskanerna, vilket kan jämföras med  
att vara biskop.
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som i teologin kallas för nåd. Att kun-
na erkänna sina misslyckanden utan 
att själv gå under. Därför tycker jag en 
intressant fråga är vad vi måste va-
ra för slags människor för att kunna 
uppfatta någonting som roligt?

Aristoteles sade att ”Människan är 
det enda djur som skrattar” och Si-
gurdson tror också att humorn säger 
någonting viktigt om vår existens. 

– Den humor som avslöjar våra pre-
tentioner att vara lyckade på egen 
hand är inte illasinnad, utan lär oss 
att ta emot livet som gåva, inte som 
prestation.

Humoristisk invertering
Bibelberättelser anses sällan vara sär-
skilt skämtsamma men Sigurdson fin-
ner satir, parodier och aggressiv hu-
mor i Gamla Testamentet såväl som i 
Nya Testamentet. Att Jesus rider in på 
en åsna, som var ett lastdjur och inte 
något fint djur, är exempelvis en pa-
rodiering på hur kungar trädde in i 
städer. Från liv till död till liv igen är 

också en oväntad vändning som på-
minner om en sorts humor. Sigurdson 
lyfter även fram Abraham som en ko-
misk person.

– Han är en anti-hjälte och miss-
lyckas med det mesta han gör. Han lju-
ger om sin fru upprepade gånger och 
ändå är det han som bär Guds folk 
framåt. Det finns ett återkommande 
tema i Bibeln om hur de misslycka-
de upphöjs. 

Det som även kännetecknar den 
bibliska humorn är inverteringen av 
perspektiv. Sigurdson hävdar att in-
karnationen och Guds människobli-
vande i viss mening är den fullända-
de komiken. 

– Vi människor förställer oss genom 
att låtsats vara förmer än vad vi är. I 
inkarnationen blir Gud själv männis-
ka, och inte någon med hög social sta-
tus, en bankir, professor eller statsmi-
nister, utan en vanlig människa som 
vem som helst. Inkarnationen blir en 
slags parodi på all slags mänsklig upp-
blåsthet.

Bekräftande reaktioner
Sigurdson har själv tänkt att andra skul-
le se forskningen som lättsinnig men 
hittills har reaktionerna enbart varit 
positiva. 

– Reaktionerna är nog snarast att ”det 
här vet vi väl”, men det beror också på 
vad man menar med humor. Liknelser-
na har ju en slags vitsstruktur och jag 
tror att de flesta predikanter är med-
vetna om att humor är ett väldigt viktigt 
retoriskt medel för att fånga åhörarna.

Enligt Sigurdson är det svårt att sä-
ga om det finns ämnen man inte bör 
skämta om, däremot anser han att hu-
mor är väldigt situationsbundet.

– Man kan skämta om sjukdom med 
sjuka och skämta om Gud med religi-
ösa, men det finns naturligtvis situa-
tioner när det är väldigt olämpligt att 
göra det. Humor är som ett musikin-
strument. De som är duktiga kan spe-
la på det på ett bra sätt men det kräver 
en viss skicklighet och omdöme. Det 
finns inga enkla regler men en god hu-
morist vet detta.

Ser nåden i humorn

En bok och en teveserie fick Ola Si-
gurdson, professor i tros - och livs-
åskådningsvetenskap vid Göteborgs 
universitet, att intressera sig för re-
lationen mellan humor och teologi.

–Rosens namn av Umberto Eco 
handlar om ett medeltida kloster som 
försöker ta död på all humor och i te-
veserien Studio 60 on the Sunset Strip be-
rättar en sydstatsbaptist att hon blev 
rolig när hon föddes på nytt. Det här 
tyckte jag var otroligt intressant, hur 
kunde hon påstå det? säger Sigurdson.  

Det visade sig bli ett mer omfat-
tande forskningsprojekt än Sigurdson 
hade förväntat sig. Resultaten sam-
manställs i en bok som förväntas bli 
färdig år 2020, troligtvis under titeln 
”Gudomliga komedier”. 

Mänskligt med humor
Med forskningen vill Sigurdson bland 
annat råda bot på uppfattningen att 
det finns grupper som saknar humor, 
framför allt religiösa. 

– Anklagelsen att en viss grupp inte 
har humor används för att påstå att en 
själv är förmer än de andra. Det skrivs 
att religiösa inte har humor, att musli-
mer inte har humor och även att kvin-
nor inte har humor. 

Fördomarna beror enligt Sigurdson 
på okunnighet och religionsfientlig-
het. 

– Sanningen är den att alla männ-
iskor har mer eller mindre humor. Det 
finns ingen grupp som inte har humor 
och på det sättet är humor ett ganska 
allmänmänskligt fenomen . 

Sigurdson poängterar även att det 
vi tycker är roligt till stor del är kul-
turellt betingat. 

Närbesläktat med nåd 
Redan antika filosofer så som Aristo-
teles och Platon intresserade sig för 
humor, men termen humor, som vi 
använder den idag myntades först på 
1500-talet. Sigurdson finner ett teo-
logiskt perspektiv på humor när vi 
skrattar med varandra och använ-
der humor som ett sätt att distanse-
ra oss från oss själva utan att förlo-
ra oss själva. 

– Jag tycker att humor i en viss me-
ning påminner väldigt mycket om det 

FORSKNING. Vad kan 
ett teologiskt perspektiv 
på humor innebära? Ola 
Sigurdson finner allt från 
satir till parodi i Bibeln och 
ser ett samband mellan 
nåd och humor. 

TEXT OCH FOTO: HANNA BJÖRKLUND 

ola sigurdson forskar om humor och teologi. Han ser komiken i det som kan te sig allvarligt och säger att alla människor har humor.

PÅ TVÄREN ERIKA RÖNNGÅRD

Det är svårt att fånga dagen när sommaren är kort
Bara hälften av rhodo-
dendronblommorna ha-
de hunnit slå ut den sön-

dag jag hann 
besöka par-
ken. Två dagar 
senare försö-
ker jag och en 
vän hitta en 
lämplig tid för 

ett nytt besök och suckar 
båda av lättnad när vi in-
ser att det helt enkelt inte 
är möjligt. 

Förstå mig rätt: Jag äls-
kar rhododendronpar-
ken, på samma sätt som 
jag älskar att kunna sit-
ta på balkongen och läsa, 
att äta nyskördad som-

markål och att åka ut i 
skärgården. Det finns ba-
ra så förtvivlat mycket sä-
songsprylar den här tiden 
på året och det känns som 
om min mentala sommar-
lista blir längre för var-
je sommar som går. Varje 
år upplever jag något nytt 
som var så trevligt eller så 

gott att jag tänker att jag 
måste göra om det nästa 
sommar.

Det är svårt att tänka 
”sedan” när sommarsä-
songen är kort och semes-
terdagarna begränsade. 
Rhododendronbuskarnas 
blomning falnar efter mid-
sommar och badplatsen 

mitt i skogen i ett gammalt 
grustag förlorar sitt ma-
giska skimmer när vattnet 
fryser till.

Jag har inget fantastiskt 
råd att ge till sommarnos-
talgiker som likt mig för-
länger och förlänger sina 
listor på sommarupplevel-
ser som de vill återuppleva. 

Men den doftvärld av varm 
granskog, syréner (och för 
den delen färsk asfalt) som 
möter mig längs cykelvä-
gen till jobbet påminner 
mig om att just nu kan det 
kanske vara så här enkelt: 
Gå ut och dofta på som-
maren och försök vara nöjd 
en stund.

”Inkarnationen 
blir en slags 
parodi 
på all slags 
mänsklig upp-
blåsthet.”
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MIDSOMMARKRYSSET

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 11 juli 
2017 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
Helsingfors. Märk kuvertet ”Midsommarkrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med 
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. 
Lycka till!

SKICKA IN!

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-M
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna belönades följande 
med ett bokpris som kommer på posten.  
Vi gratulerar: Kerstin Myrskog, Kronoby, Gun-
Britt Gröning-Jäntti, Helsingfors och Annika 
Snellman, Jakobstad.

MAJKRYSSETS LÖSNING

VINN BÖCKER!



INSIDAN 11KYRKPRESSEN ONSDAG 21.6.2017 • NR 25-26/E
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
TO 22.6 kl. 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN, Jarkko Yli-Annala 
KL. 19: MUSIK I DOMKYRKAN, Ville 
Urponen, orgel
LÖ 24.6 KL. 12: HÖGMÄSSA i dom-
kyrkan, Eisentraut-Söderström, 
Söderström. 
SÖ 25.6 KL. 10: GUDSTJÄNST i Kullo 
bykyrka, Lindgård, Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan, 
Eisentraut-Söderström, Lindgård, 
Söderström
TI 27.6 kl. 12: ORGELKVART I DOM-
KYRKAN Minna Wesslund 
TO 29.6 kl. 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN Jussi Lehtonen
TO 29.6 KL. 19: MUSIK I DOMKYR-
KAN, Ilkka Turta, gitarr 
LÖ 1.7 KL. 11: KONFIRMATIONS-
MÄSSA i domkyrkan (Houtskär 1 A) 
R. Puska, Wilén, Helenelund
SÖ2.7 KL. 12: HÖGMÄSSA i dom-
kyrkan, Wilén, Puska, Helenelund. 
KL. 18: GUDSTJÄNST i Svartbäck-
Spjutsunds skärgårdskyrka, Lind-
berg, Räsänen. 
TI 4.7 kl. 12: ORGELKVART I DOM-
KYRKAN Jarkko Yli-Annala
TO 6.7 kl. 12: ORGELKVART I DOM-
KYRKAN Anne Hätönen
TO 6.7 KL. 19: MUSIK I DOMKYR-
KAN. Niilo Myllynen, kontrabas & 
Jarkko Yli-Annala, orgel
DIAKONIN är öppen må-on kl. 10-
11 under tiden 26.6 – 17.7 måndagar 
kl. 10-12 

 ¶ LAPPTRÄSK
to 22.6 Församlingskansliet stängt
lö 24.6 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
SL, JE
sö 25.6 kl. 18 Kvällsmässa i kyrkan, 
SL, JE
on 28.6 kl. 11-15: Kyrkan öppen
sö 2.7 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
Anita Widell, JE
on 5.7 kl. 11-15: Kyrkan öppen
on 5.7 kl. 18: Sommarsamling vid 
Hurtigs torp i Hindersby, AW, JE. 
Fornminnesföreningen bjuder på 
kaffe

 ¶ LILJENDAL
to 22.6 kl. 14-15: Kyrkan öppen
to 22.6 kl. 14–14.15: Musikkvart i 
kyrkan, JE. Tema: Folkmusik och 
Bach på orgel och violin
lö 24.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
SL, JE
sö 25.6 kl. 16: Wårkulla friluftsguds-
tjänst, SL, JE
on 28.6: Församlingskansliet stängt
to 29.6 kl. 14-15: Kyrkan öppen
to 29.6 kl. 14–14.15: Musikkvart i 
kyrkan, JE. Tema: Orgelmusik från 
barocken
sö 2.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Anita Widell, JE
to 6.7 kl. 14–14.15: Musikkvart i kyr-
kan, JE. Tema: Bröllopsmusik
to 6.7 kl. 14-15: Kyrkan öppen

 ¶ LOVISA
To 22.6 kl. 12: Lunchmusik med 
orgeln i fokus, kyrkan. Marcus Kal-
liokoski, tenor, Vera Tollander, orgel
Lö 24.6 kl. 11: Tvåspråkig midsom-

margudstjänst i Valkom kyrka, 
Seppo Apajalahti, Eva-Lotta Blom, 
Vera Tollander (OBS, Tid och plats!)
Sö 25.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Blom, Tollander
Ti 27.6 kl. 11-13: En Euros Café i för-
samlingshemmet
On 28.6 kl. 13: Sommarcafé i för-
samlingshemmet, lilla salen
To 29.6 kl. 12: Lunchmusik med 
orgeln i fokus, Arno Kantola
Sö 2.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Tord Carlström, Paula Jokinen
On 5.7 kl. 13: Sommarcafé i för-
samlingshemmet, lilla salen

 ¶ PERNÅ
Lö 24.6.: 
- kl. 11.00 Midsommardagens två-
språkiga friluftsgudstjänst: Helmi, 
Pitkäpää. Tag gärna picknick-korg 
med. Ingen gudstjänst i kyrkan. 
Lemberg, Kalliokoski.
On 28.6.:
- kl. 19.00  Avanti! – konsert: i kyr-
kan. Biljettförsäljning.
Sö 2.7.:
- kl. 10.00 Högmässa: i kyrkan. 
Lemberg, Fogelberg
- kl. 13.00 Tvåspråkig friluftsguds-
tjänst: vid Byagården på Sarfsalö. 
Lemberg, Fogelberg. On 5.7.:
- kl. 18. Konsert i Sarfsalö kapell: 
med Camilla Wiksten-Rönnbacka & 
co. Fritt inträde, program 10 €.
To 6.7.:
- kl. 18.00 Läsmöte: på Våtskär, 
Göstas, hos Gunvor och Edgar 
Eriksson.

 ¶ SIBBO
Mer information på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sib-
bosvenskaforsamling.fi
Lö 24.6 kl. 12: Midsommardagens 
mässa i Gamla kyrkan S:t Sigfrid. 
Camilla Ekholm, Lauri Palin.
Sö 25.6 kl. 12: Mässa i Gamla kyr-
kan S:t Sigfrid. Helene Liljeström, 
Lauri Palin.
Sö 2.7 kl. 12: Mässa i Gamla kyrkan 
S:t Sigfrid. Helene Liljeström, Lauri 
Palin.
To 6.7 kl. 19: Konsert i Gamla kyr-
kan S:t Sigfrid. David Hackston, 
kontratenor, Mikko Ikäheimo, luta. 
Renässans och barockmusik. Kafé i 
klockstapeln.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Lö 24.6 Midsommardagen
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Repo-Rostedt, Heikel-Nyberg, 
Böckerman
Sö 25.6 Skapelsens söndag
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Heikel-Nyberg, Repo-Rostedt, 
Henricson.
Må 26.6
kl. 13-15: Sommarcafé i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivå.
Ti 27.6
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Santeri Siimes.
On 28.6
kl. 14: Psalmandakt och som-
marcafé i S:t Jacobs kyrka. Heikel-
Nyberg, Almqvist.
To 29.6
kl. 12: Klavertramp i Berghälls kyrka. 

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

Dopdräkten är en av do-
pets många symboler. 
Den vita dräkten som 
bärs vid dopet symboli-
serar med sin färg förlå-
telsen, upprättelsen och 
renheten som Gud ger. 
I dopet blir människan 
välkomnad till försam-
lingen och till Guds rike.

En dopklänning el-
ler dopkolt som bärs av 
spädbarn vid dopet går 
ofta i arv i en släkt. På 
en del av dessa har man 
broderat namnen på de 
barn som döpts i dräkten.

Ett barns dopdräkt 
är lång, för den visar på 
att barnet ännu behöver 
undervisningen för att 
kunna förstå de gåvor 
som ges i dopet – det är 
något att växa i.

Källa: Tradition och liv, Martin 
Modaeus

I KLARSPRÅK

”Gud, ge mat på 
bordet och gläd-
je i själen. Välsig-
na midsommar-
helgen.”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter

535: 1-4, 925, 
825, 534: 1-5.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Johannes döparens dag
Midsommardagen är Johan-
nes döpares dag. Den är en av 
få katolska helgondagar som 
överlevt reformationen och 
fortfarande firas i vår kyrka. 

Att den gör det hör antag-
ligen ihop med att den fi-
ras samtidigt som sommar-
solståndet, en årligen återkommande händelse som 
uppmärksammats långt innan Finland kristnades.

OM HELGEN

”Nej, han skall 
heta Johannes.”

Läs mera i Luk. 1:57–66.

”Kyrkbåten an-
länder till präst-
gårdsstranden.”

Larsmo församling-
firar 150-årsjubileum 
sö 2.7.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
22.6–6.7

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 51:3–6

ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 14:15–17

EVANGELIUM
Luk. 1:57–66

Midsommardagen, Jo-
hannes döparens dag. 
Temat är ”Vägröjaren”.

HELGENS TEXTER

BETRAKTELSEN YVONNE TERLINDEN

FOTO: JONAThAN TeRLINDeN

”Vad sKa det inte bli av detta barn?” frågade 
sig de som hörde om hur Elisabet och Saka-
rias på gamla dagar fick ett barn, och såg 
hur Gud hade sin hand med i händelserna. 

”Detta barn” blev den vägröjare Jesaja 
skrev om: En röst ropar i öknen. Bana väg 
för Herren, gör hans stigar raka (Matt 3). 

Johannes levde i öknen där han predi-
kade omvändelse och nytt liv. Något nytt 
var på väg. Det finns flera andra berättel-
ser i Bibeln om hur Gud verkar just i ök-
nen. Öknen är en plats för gudsmöten och 
nystart. Ibland är öknen inte en konkret 
plats, utan mera en tid, ett skede. Tider 
när allt det vanliga, trygga blir utmanat 
och ifrågasatt. Tider av ensamhet och kris.

dÄr ute i öknen predikade Johannes syn-
dernas förlåtelse genom omvändelse och 
dop. Han var radikal: det räckte inte med 
att hänvisa till status, släkt eller tradition: 
”Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi 

har Abraham till fader” (Matt 3). Inte hel-
ler i ökentider räcker det med att hänvi-
sa till status, släkt eller tradition. Ingen-
ting håller längre. Men Gud är nära. Nå-
got nytt är på väg.
 
johannes BudsKap var att Gud kommer nä-
ra och att det får konsekvenser. Vänd er till 
Gud, öppna er, gör plats för Gud. Förändra 
era liv. Folket som hörde Johannes undra-
de vad det betyder konkret: ”Vad ska vi då 
göra?” Till de rika sade han att dela med sig. 
Till dem som hanterade pengar sade han att 
de inte ska bedra andra (Luk 3). Gud mö-
ter oss med samma budskap, särskilt i våra 
ökentider: Jag är nära. Och vi får fråga: ”Vad 
ska jag då göra?”. 

Sakarias sjunger: ”Han skall komma ned 
till oss från höjden, en soluppgång för dem 
som är i mörkret och i dödens skugga, och 
styra våra fötter in på fredens väg.” (Luk 1).

 ¶ YVONNe TeRLINDeN

Yvonne är familjerådgivare i Kyrkslätt kyrkliga samfällighet.
 
I dag är sommaren som vackrast!
 
Yvonnes tips: Läs Sakarias lovsång i Luk 1.

Vad ska vi då göra?

Retreatgården Snoan  
www.snoan.fi
019-244 3032

Retreat på Snoan:
Det omvända perspektivet 18–20.8.2017
… man har ingen ide´ … de är helt tomt … inget flyt … och ändå 
måste man få talet, krönikan, artikeln,predikan färdig. Det kan låsa 
sig med mindre. Men man kan vända på perspektivet. Stiga av den 
kravfyllda skrivarstolen, stiga ner från artikelhöjderna och prediks-
stolarna. Det omvända perspektivet. Orden som kommer ur tystna-
den. Retreat med tystnad, kropp och penna. Retreatledare Birgitta 
Boucht och Kent Danielsson. Välkommen!
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Årets tema är Klavertramp Festivo! 
Sö 2.7 4 söndagen efter pingst
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Almqvist.
Må 3.7
kl. 13: Sommarcafé i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivå. Välkom-
men!
Ti 4.7
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Dag-Ulrik Almqvist.
On 5.7
kl. 14: Psalmandakt och sommar-
café i S:t Jacobs kyrka. Lindström, 
Almqvist.
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: har sommartid 
1.6-31.7 och har öppet ti, on, to kl. 
10-14.
Matteuskyrkan: är öppen ti, on, to 
kl. 10-14. Kom och sitt ner i lugn och 
ro, tänd ett ljus eller njut av en kopp 
kaffe. Aulacafét är också öppet. 
Välkommen.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Lö 24.6 kl. 10: gudstjänst, Johan 
Hallvar, Mimi Sundroos.
Sö 25.6 kl. 10: högmässa, Juho 
Kankare, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe i 
Olavussalen. 
On 28.6 kl. 12-14: ”Sommarkören” 
i Matteussalen 7.6-26.7 kl. 12-14. 
Ton - Text - Tankar – Traktering 
med kantorerna inför kommande 
söndag. Vi sjunger, läser texter och 
håller kort förbön inför kommande 
söndags mässa. Kom med de 

gånger det passar Dig. Välkommen. 
Mimi Sundroos & Anders Forsman.
Sö 2.7 kl. 10: högmässa, Johan 
Hallvar, Anders Forsman. Kyrkkaffe i 
Olavussalen.
On 5.7 kl. 12-14: ”Sommarkören” 
i Matteussalen 7.6-26.7 kl. 12-14. 
Ton - Text - Tankar – Traktering 
med kantorerna inför kommande 
söndag. Vi sjunger, läser texter och 
håller kort förbön inför kommande 
söndags mässa. Kom med de 
gånger det passar Dig. Välkommen. 
Mimi Sundroos & Anders Forsman.
Blodgivningstillfälle i Matteuskyr-
kan må 3.7 kl. 14-18. Mera info: 
https://www.blodtjanst.fi/blodgiv-
ning 
Ingen anmälan, välkommen. 

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Lö 24.6
kl. 13 Midsommardagens hög-
mässa: Munksnäs kyrka, Tegelst. 6. 
Thylin, Hilli.
Sö 25.6
kl. 10 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Thylin, Hilli
Sö 2.7
kl. 10 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Thylin, Sandell.
Kl. 13 Högmässa: Munksnäs kyrka, 
Tegelst. 6. Thylin, Sandell.
Kl. 16.30 Sommarpuls: Café Torpet, 
Köpingsv. 48. Grillning och knytka-
las efteråt.
Övrigt
Familjeläger på Lekholmen: 18-
20.8. Gemensamt med Matteus 
och Johannes församling. Mera info 
och anmälan på hemsidan.

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Lekholmen öppen 5.6-12.8: 
Lekholmen är Helsingforsförsam-
lingarnas egen sommarö, vackert 
belägen strax utanför östra Helsing-
fors. På ”Lekis” finns en barnvänlig 
strand, möjlighet att äta och det 
ordnas program och andaktsliv 

för alla. Båttidtabell och mera info 
på www.lekholmen.fi / tel. 050 
4653410 / lekholmenonline@gmail.
com. 
Veckoprogram: Barnens tisdag: 
Varje tisdag är barnens egen dag på 
Lekholmen. Programmet kan vara 
allt från pyssel och sångstunder 
till cirkusakrobatik och piraternas 
skattjakt. Avfärd 10.45 från Degerö, 
Rävsundsvägen. Tillbaka 15.00 på 
samma plats. / Lekisonsdagarna 
riktar sig till dig som är mellan 15-18 
år. Programmet består av lekar, 
grillning och mässa. / Lekistorsda-
garna riktar sig till dig som är mellan 
18 och 25 år. Vi firar kvällen tillsam-
mans med grillning, lekar, bastu 
och andakt. Kom ut till holmen för 
att lära känna nya människor och 
umgås! 
Grupper är hjärtligt välkomna ut 
till holmen på heldagsutfärd eller 
kanske bara för att fira mässa en 
kväll. Kontakta holmen för mer 
information! 
Det går också att övernatta på Lek-
holmen. Kom ihåg att anmäla dig på 
förhand: 050 4653410. 
Följ också Lekholmen på facebook 
// lekholmen_snap // lekhol-
men_insta.
Helsingfors Orgelsommar 2017: 
Finlands mest omfattande festival 
för klassisk musik fyller återigen 
kyrkorna i centrum med sitt välljud 
under sommaren. Bland samman-
taget hundratalet avgiftsfria kon-
serter och lunchmusikevenemang 
finner varje musikvän något intres-
sant och fascinerande att ta del av. 
Fritt inträde, programmet fås från 
www.urkukesa.fi
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. Samtalstjänsten 
består av chatt, brev-, nät- och 
telefonjour. Chattjouren är öp-
pen ons-to kl. 18-20 och finns på 
adressen www.samtalstjanst.fi. 
Nätjouren hittar du under samma 
adress, breven besvaras inom en 
eller ett par dagar. Telefonjourens 
nummer är 0400 22 11 90 (från 
utlandet +358400221190) och de-
jourerar varje kväll kl. 20-23. Du kan 
dessutom skriva ett handskrivet 
brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 
00131 Helsingfors.
Kampens kapell: öppet vardagar 
8–20 och veckoslut samt helgdagar 
10–18. Mer info www.helsingfors-
forsamlingar.fi.

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 25.6. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Matti Fischer)
So 2.7. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Matti Fischer)

 ¶ OLAUS PETRI
Sö 25.6 kl. 12: Högmässa samman-
lyst till Johanneskyrkan.
Lö 1.7 kl. 18: Helgsmålsbön – Musi-
kandakt. Santeri Siimes, orgel.
Sö 2.7 kl. 11: Högmässa. Fredrik 
Santell, Sinikka Stöckell.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Midsommarfest: Mataskärs läger-
centrum fre 23.6 kl. 16-18.15 (OBS 
tiden!). Andakt och musik i kapellet, 
servering, flagghissning.
Högmässor:  
Midsommardagen lö 24.6. Esbo 
domkyrka kl. 12.15, Ertman, Wik-
man. Klockstapelkaffe. 
Sö 25.6. Esbo domkyrka kl. 12.15, 
Kanckos, Kronlund. Klockstapel-
kaffe varje sö t.o.m. 13.8. 
Sö 2.7. Esbo domkyrka kl. 12.15, 
Jäntti, Kronlund, Sabina Kyllönen. 
Kvällsmässor i Mataskärs kapell: 
To 29.6 kl. 18, Kanckos, Kronlund, 
Mataskär 2-skriftskolan. To 6.7 kl. 
18, Ahlbeck, Marcel Punt, Mataskär 
3-skriftskolan.
Musik i sommarkvällen i Esbo 
domkyrka: Sö 25.6 kl. 19. Allsång 
under valvet. Nina Kronlund, sång; 
Markus Malmgren, orgel. Virsikirja 
& Psalmbok. Sö 2.7 kl. 19. Sång till 
luta. Anna-Maija Oka, sång; Olli 
Hyyrynen, luta. Dowland, J.S.Bach. 
Fritt intr.
Orgelnatt & Aria: Esbo domkyrka 
varje to kl. 21, 15.6-31.8. Mer info 
och biljetter: www.urkyofestival.fi
Picknick för ungdomar & unga 
vuxna: Kyrkparken, gräsmattan vid 

Esbo domkyrka on 28.6 kl. 15-17. 
OBS! Paus 5.7!
Sommarträff: Olars kyrka, svenska 
sidan, varje ti kl. 13–14.30. 
Familjeläger på Hvittorp 15-17.9: Vi 
bjuder in hela eller ”halva” familjer, 
ensamstående med barn, mor- och 
farföräldrar med barnbarn. Avkopp-
ling, gemenskap och inspirerande 
program för hela familjen, vuxna 
och barn tillsammans och separat. 
Barn i alla åldrar, från bebisar till 
tonåringar, är välkomna! Du kan 
komma på fredag eftermiddag eller 
på lördag morgon. Lägret slutar kl. 
12 på söndagen. Pris: fre-sö 30 €/
vuxen, 15 €/ barn (3-17 år), lö-sö 
20 €/vuxen, 10 € barn (3-17 år). 
Barn under 3 år deltar gratis. Max. 
deltagarantal 30 pers. Mer info och 
elektronisk anmälning: www.es-
boforsamlingar.fi/familjer 
”Från mörker till ljus”: Retreat på 
Snoan 15-17.9 med Stefan Djupsjö-
backa. Pris: 90 € för förs.medl. 200 
€ för övriga. Anmälningar senast 
5.9, 09 8050 3000 el. esbosven-
skaforsamling@evl.fi
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyr-
kog. 10, i maj-augusti endast to kl. 
10-12. OBS! Ingen mottagning 20.7!
Esbo svenska församlings kansli: 
Kyrkog. 10, öppet i juli må-fre kl. 
9-13.

 ¶ GRANKULLA
Sö 25.6 kl. 12 Högmässa: Daniel 
Nyberg, Barbro Smeds. Kaffe i ne-
dre salen.
Ti 27.6 kl. 9.30-11 Diakonimottag-
ning: och brödutdelning.
Kl. 13.30- 15 Sommarcafé: på kyr-
kans innergård.
Sö 2.7 kl. 12 Högmässa: Jan Erik 
Sundström, Barbro Smeds. Kaffe i 
nedre salen.
Ti 4.7 kl. 9.30-11 Diakonimottag-
ning: och brödutdelning.
Kl. 13.30- 15 Sommarcafé: på kyr-
kans innergård.
Kansliet är stängt 3.7-4.8.2017: 
Ämbetsbevis och släktutredningar 
kan beställas från Esbo församling-
ars servicecentral,  
tfn 09 8050 2600, palvelukeskus.
espoo@evl.fi.  
Bokningstjänster (dop, vigsel, be-
gravning) tfn 09 8050 2601, varaus-
palvelut.espoo@evl.fi.

 ¶ KYRKSLÄTT
Lö 24.6 kl. 10: Sommarmässa i 
Haapajärvi kyrka, med kyrkkaffe på 
gården. Vi sjunger sommarpsalmer i 
mässan. Lovén, Punt. 
Sö 25.6 kl. 10: Sommarmässa i 
Haapajärvi kyrka, med kyrkkaffe på 
gården. Vi sjunger sommarpsalmer i 
mässan. Lovén, Punt
Sö 2.7 kl. 12: Friluftsgudstjänst med 
sopplunch, kaffe och lotteri på 
Stor-Raula Marthagård i Lappböle. 
Britt Mari Björklund berättar om sin 
uppgift som volontär i Kambodja. 
Aino-Karin Lovén, Susann Joki. 
Transport ordnas vid behov, kon-
takta Gunne Pettersson, tel. 0500 
462 243. Obs! Ingen högmässa i 
Kyrkslätts kyrka i juli.
To 6.7 kl. 12-14: Sommar-
café i Prästängens klubbutrymme, 
Grandalavägen 2.
Kyrkoherdeämbetet öppet juni-
augusti må-to kl. 9-11.30 och 
12.30–15. Fredagar stängt.  Tel. 
(09) 8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. www.
kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 25.6 kl 11: Gudstjänst i SvH, 
Jarmo Juntumaa, Anna Arola
Sö 2.7 kl 18: kvällsmusik med natt-
vard i Viinikka kyrka, Aija-Leena 
Ranta, sång, Antero Eskolin, Paula 
Sirén
Ons 5.7 kl 13: “Vaiti! Kaukana kul-
kevat ohi ihmisten vuodet. Elämä 
on muisto...” Suomen historian 
muistomerkit Kalevankankaan 
hautausmaalla (på finska). Rund-
vandringen börjar med en dikt- och 
musikandakt i Kalevankangas stora 
kapell. Satu Saarela-Majanen, Paula 
Sirén och församlingsbor. I samar-
bete med Eteläinen seurakunta.

 ¶ VANDA
LÖ 24.6 kl. 10: Midsommardagens 
högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars, 
M. Fagerudd, N. Fogelberg 
SÖ 25.6 kl.10: Högmässa i Helsinge 
kyrka S:t Lars, M. Fagerudd, N. 
Fogelberg
SÖ 2.7 kl. 10: Högmässa i Helsinge 

kyrka S:t Lars, M. Fagerudd, T. 
Stöckell
TO 6.7 kl. 19: Sommarmusikseriens 
första kvällskonsert i Helsinge kyrka 
S:t Lars med Charlotta Kerbs (sång, 
gitarr) och Teppo Salakka (piano). 
Fritt inträde, program 5€
TO 13.7 kl. 19: Kvällskonsert i Hel-
singe kyrka S:t Lars.
Tribute to Mahalia Jackson: Tiina 
Sinkkonen (alt), Eric-Olof Söder-
ström (piano), Thomas Törnroos 
(percussion), Patrik Latvala (kon-
trabas). Fritt inträde, program 5€
Drama- och konstläger: 1-4.8 kl. 
9-15 för barn i förskolan-åk. 6. 
Lägeravgift 50€. Anmälningsblan-
kett på hemsidan.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Fr 23.6:
-kl. 18 Midsommarallsång med 
andakt: i Bromarvs kyrka. Cleve, 
Lindroos, musikanter.
Lö 24.6:
- kl. 12 Friluftsgudstjänst: i Rams-
dal. Westerholm, Lindroos. Lunch. 
Busstart kl. 11 från Tenala förs.hem, 
ca kl. 11.10 Ekenäs förs.hem.
Sö 25.6:
-kl. 10 Högmässa: i Ekenäs kyrka, 
Cleve, Lindroos.
On 28.6:
-kl. 12 Lunchkonsert: i Ekenäs 
kyrka. Lindroos.
Fr 30.6:
-kl. 16 Eftermiddagsmusik: i Bro-
marvs kyrka. Burgmann.
Lö 1.7:
-kl. 19 Konsert: i Ekenäs kyrka. 
MW-institutet.
Sö 2.7:
-kl. 10 Högmässa m. konfirmation: 
i Ekenäs kyrka. Cleve, Burgmann.
-kl. 10 Högmässa: i Tenala kyrka. 
Westerholm, T.Wuorinen.
-kl. 18 Musikandakt: i Snappertuna 
kyrka. Cleve, Burgmann.
-kl. 18 Kammarmusikkonsert med 
andakt: i Bromarvs kyrka. MW-
institutet, Westerholm.
On 5.7:
-kl. 12 Lunchkonsert: i Ekenäs 
kyrka. Burgmann.
To 6.7:
-kl. 19 Orkester-, kör- & kam-
marmusikkonsert: i Ekenäs kyrka. 
MW-institutet.
Info: www.ekenasnejdensforsam-
ling.fi 

 ¶ INGÅ
Lö 24.6:
- kl. 10.00 Midsommardagens 
gudstjänst: på Gammelgårdens 
museiområde. Sjöblom, Storbacka.
Sö 25.6:
- kl. 18.00 Högmässa: i Ingå kyrka. 
Sjöblom, Storbacka.
To 29.6:
- kl. 10-13 Missionsloppis och kaf-
feservering: i Prästgården. Kom in 
på en kopp kaffe och fynda i vårt 
lilla loppis (till förmån för missions-
arbetet). Annette Taipalus.
To 29.6:
- kl. 17 Båtutfärd: till Stora Fagerö. 
Avfärd från Ingå småbåtshamn kl. 
17, retur ca kl. 20. Vuxna 5 €, barn 2 
€, inkl. båtresa och picnic. Sjöblom. 
Ingen förhandsanmälan.
Lö 1.7:
- kl. 10-13 Missionsloppis och kaf-
feservering: i Prästgården. Annette 
Taipalus. Fotoutställning – Ingå 
församlings senaste 100 år.”
Sö 2.7:
- kl. 10.00 Högmässa: i Ingå kyrka. 
Sjöblom, Storbacka.
Ti 4.7:
- kl. 14.00-15.30 Sommarcafé: i 
Prästgården. Annette Taipalus & 
Riikka-Maria & Tomas Kolkka..
On 5.7:
- kl. 19.00 Konsert: i Ingå kyrka. 
Marianne Gustafsson Burgmann, 
orgel. Fritt inträde, programblad 5 €.
To 6.7:
- kl. 10-13 Missionsloppis och kaf-
feservering: i Prästgården. Kom in 
på en kopp kaffe och fynda i vårt 
lilla loppis (till förmån för missions-
arbetet). Annette Taipalus.

 ¶ KARIS-POJO
OBS! ändrade gudstjänst- och 
högmässotider och -platser under 
midsommaren.
Friluftsgudstjänst; Lö 24.6: 
kl. 14 på Gumnäs festplats, Pojo. 
Ingen gudstjänst i S:ta Katarina 
kyrka, Karis.
Högmässa, Sö 25.6: 

kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
Ingen högmässa i S:ta Maria kyrka, 
Pojo.
Högmässor, Sö 2.7: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo
Andakt, To 6.7: 
kl. 12.45 i Mariahemmet, Pojo. 
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 9.7. kl 14: Konfirmation i Lojo 
kyrka.
Må 7.8. kl 18: Ettornas välsignelse i 
Virkby kyrka. Kvällsbit, kyrktaxi.
Info om kyrktaxi och om taxin 
till svenska kretsen: Ring 0400 
303963 Juslen ifall man behöver 
taxi, dagen innan och priset samma 
5 euro. Sprid gärna infon så ingen 
blir utan taxi. 
Taxin kostar 5,00€ tur och retur

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Lö 24.6 kl. 10: Midsommardagens 
friluftsgudstjänst vid Fredrikastugan, 
Heikkilä, Ollila.
Sö 25.6 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, 
Grönqvist, Ollila.
On 28.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Heikkilä, Lehtonen.
Sö 2.7 kl. 12: Högmässa i Pargas kyrka, 
Schmidt Lehtonen.
Ti 4.7 kl. 20: Aftonandakt på Bläsnäsud-
den, Schmidt.
On 5.7 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Schmidt, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Lö 24.6 kl. 11: Midsommardagens 
högmässa i Nagu kyrka, Granström, 
Granström.
– kl. 17: Välgörenhetskonsert i Nagu kyrka. 
Sö 25.6 kl. 13: Finsk midsommarguds-
tjänst i Själö kyrka, Granström, Granström.
Sö 2.7 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka, 
Granström, Granström.
– kl. 14: Sommargudstjänst i Nötö kyrka, 
Killström, Granlund.
Korpo kapellförsamling:
Lö 24.6 kl. 16: Midsommardagens frilufts-
gudstjänst på Korpo hembygdsmuseum, 
Killström, Granlund.
Sö 25.6 kl. 15: Gudstjänst i Norrskata 
kyrka, Killström, Granlund.
Sö 2.7 kl. 11: Sommargudstjänst i Aspö 
kyrka, Killström, Granlund.
– kl. 18: Nattvardsandakt i S:t Mikaelska-
pellet i Korpo kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 24.6 kl. 11: Midsommardagens guds-
tjänst i Houtskär kyrka, Heikkilä, Heikkilä.
Sö 2.7 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, 
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Lö 24.6 kl. 16.30: Midsommardagens 
gudstjänst i Iniö kyrka Heikkilä, Heikkilä. 

ÅBO
lö. 24.6 kl 14: Gudstjänst, Kustö kyrka. 
Wikstedt, Danielsson. Kyrkkaffe på 
kyrkbacken. Kyrkskjuts: Om du vill er-
bjuda skjuts eller behöver skjuts anmäl 
dig senast 22.6 till Maria Wikstedt 040-
341 74 61, kontakta även Maria om du vill 
stiga på längs vägen.
sö. 25.6 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. 
Wikstedt, Danielsson
ons. 28.6 kl 13-15: Sommarcafé, Aurelia. 
Välkommen liten som stor, ung som gam-
mal för att dela en stund av gemenskap 
under sommaronsdagarna. Leksaker finns 
för de allra minsta och gården är öppen.
sö. 2.7 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. 
Wikstedt, Danielsson
ons. 5.7 kl 13-15: Sommarcafé, Aurelia. 
Välkommen liten som stor, ung som gam-
mal för att dela en stund av gemenskap 
under sommaronsdagarna. Leksaker finns 
för de allra minsta och gården är öppen.

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
Midsommardagen 24.6: 
Gudstjänst kl 18. Ingemar Johansson
3 sö e pingst 25.6: 
Gemensam gudstjänst i Eckerö kl 12. 
Ingemar Johansson
4 sö e pingst 2.7: 
Högmässa kl 12. Mårten Andersson och 
Carl- Micael Dan

JOMALA
Lö 24.06 kl.11.00: Högmässa P Blu-
menthal, F Erlandsson, A Karlsson
Sö 25.06 kl.13.00: Friluftsgudstjänst på 
Gregersö  P Blumenthal, F Erlandsson, 
A Karlsson
To 29.06 kl.14.00: Musikcafé  i Café  Allé  
Olofsgården,  F Erlandsson
Sö 02.07 kl.13.00: Friluftsgudstjänst 
i Kungsö Batteri P Blumenthal , F Er-
landsson
To 06.07 kl. 14.00: Musikcafé i Café Allé 
Olofsgården , F Erlandsson

MARIEHAMN
LÖ 24.06 kl. 13.00: Mässa på Kobba 
Klintar, M W, A L, Sofie Eriksson – sång.
SÖ 25.06 kl. 11.00: Högmässa i S:t Gö-
rans, J-E K, G K.
MÅ 26.06 kl. 20.00: Orgelkonsert i S:t 
Görans. Arr: ÅOF.
ON 28.06 kl. 12.00: ”Bach vid lunchtid” i 
S:t Görans. Arr: ÅOF.
ON 28.06 kl. 20.00: Orgelkonsert i S:t 
Görans. Arr: ÅOF.

Andrum  
kl. 6.54  
(med repris 9.10) 
To 22.6 Stefan Äng, Jo-
mala Fre 23.6 Stefan For-
sén, Helsingfors (repris från 
8.7.2016) Sö 25.6 9.03 Ett 
ord om helgen Må 26.6 Jan 
Hellberg, Karis Ti 27.6 Hans 
Växby, Vanda Ons 28.6 
Anna Edgren, Åbo To 29.6 
Janette Lagerroos, Nagu 
Fre 30.6 Malena Björkgren, 
Åbo Sö 2.7 9.03 Ett ord om 
helgen Må 3.7 Nya psal-
mer. Anna Maria Böck-
erman, Helsingfors Ti 4.7 
Maria Boström, Föglö Ons 
5.7 Kaikka Växby, Vanda To 
6.7 Anna Edgren, Åbo.

Aftonandakt  
kl. 19.15 
To 22.6 Camilla Ekholm, 
Borgå Fre 23.6 Anet-
te Nyman, Pedersöre Sö 
25.6 Kallelsen till Guds ri-
ke. Textläsare: Ethel Ste-
phan-Sundström och 
Kjell Wikström. (repris från 
5.6.2005) Må 26.6 Be-
varade ord. Monica Hei-
kel-Nyberg läser texter 
av Margareta Melin (re-
pris från 31.10.2016) Ti 27.6 
Cecilia Forsén, Helsing-
fors Ons 28.6 Rea Anner, 
Helsingfors To 29.6 Camil-
la Ekholm, Borgå Fre 30.6 
Hans Växby, Vanda (repris 
från 27.6.2017 kl. 6.54) Sö 
2.7 Förlorad och återfun-
nen. Textläsare: Heidi Jänt-
ti och Lars Nyström. Pro-
ducent: Mårten Wallen-
dahl (repris från 17.6.2005) 
Må 3.7 Stefan Djupsjö-

backa, Sibbo (repris från 
7.6.2004) Ti 4.7 Pär Lidén, 
Åbo Ons 5.7 Rea Anner, 
Helsingfors To 6.7 Hedvig 
Långbacka, Helsingfors.

Gudstjänst  
kl. 13.03  
Lö 24.6. Vägmärkesmäs-
sa från Heliga Trefaldig-
hets kyrka i Gävle, Sveri-
ge. Texter ur Dag Hammar-
skjölds bok Vägmärken. 
Tonsättning: Anders Wid-
mark. Präst: Jan Bonander. 
Kör: blandad kör. Solist: El-
len Weiss. Körledare: Leif 
Nahnfeldt. Samtalspredi-
kan: Viveka Sohlén och Jan 
Bonander. Textläsare: Meta 
Måhl, Rikard Borgenback 
och Ingegerd Tågqvist. 
Sö 25.6. Gudstjänst med 
Kronoby församling och 
deltagarna i Förbundet 
Kyrkans Ungdoms som-
mardagar. Predikant: Ste-
fan Forsén. Liturger: Mar-
kus Ventin och Leon Jans-
son. Musik: Kyrkans Ung-
doms blåsorkester. 
Textläsare: Sabina Skogvall. 
Förebedjare: Alaric Mård 
och Lovisa Mård. 
Sö 2.7. Gudstjänst från 
Svenska lutherska evange-
liföreningens årsfest i Vörå. 
Talare: Albert Häggblom 
och Daniel Ringdahl. Mö-
tesledare: Tina Granfelt och 
Susanna Åbacka. Körleda-
re: Sabina Sjöbacka, Chris-
toffer Streng, Niklas Lind-
vik och Mattias Björkholm. 
Kör: EvangeliKIDZ, Church 
Hill Boys och Ungdomskö-
ren Evangelicum.

RADIO & TV
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PURMO
Lö 24.6 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan, 
Lampa, Johansson.
Sö 25.6 kl. 19: Kvällsgudstjänst i Emaus 
bönehus, Portin, Johansson.
To 29.6 kl. 14: Andakt i Purmohemmet, 
Kanckos, Johansson.
Fr 30.6 kl. 20: Ungdomskväll i Lyjo, Lassila.
Sö 2.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Portin, 
Johansson. 50-årskonfirmanderna 
deltar.
To 6.7 kl. 14: Andakt i Purmohemmet, 
Johansson.
Sö 9.7 kl. 13: Konfirmationsmässa i kyr-
kan, Portin, Johansson m.fl.

TERJÄRV
FR 23.6 kl 19: Midsommarvaka i Småbön-
ders, Bengt Forsblom, sångprogram m.m.
LÖ 24.6 kl 10: Midsommardagens guds-
tjänst, khden, kantorn; musik av Lisen 
och Ronny.
SÖ 25.6 kl 12: Friluftsgudstjänst vid 
Grundors kvarn, khden, kantorn; Stig 
Dahlvik, trumpet.
TO 29.6 kl 14: Mässa för äldre i kyrkan, 
khden, kantorn. Servering efteråt i förs.h.
SÖ 2.7: 
- kl 10 Gudstjänst, khden, kantorn; Stig 
Göran Jansson, saxofon. Efteråt kyrkkaffe 
och presentation av kyrkan. 
- kl 19Andakt och Gemenskap i Kortjärvi.
TI 4.7 kl 18: Minnenas kväll vid Präst-
gården, medv. Jan-Erik Granbacka, 
Ingmar Weckström, Helena Sjöblom, 
Småbönders spelmanslag, Stig Dahlvik, 
Folke Österbacka, khden och kantorn. 
Servering och ordet fritt. (Ifall av regn 
hålls tillfället i förs.hemmet)
LÖ 8.7 kl 19: Kyrkokonsert, medv. Monica 
Heikius; Bill Ravall; Leni Granholm; kyr-
kokören; andakt, khden.

FR 30.06 kl. 12.00: Kammarkonsert i S:t 
Görans. Arr: ÅOF.
SÖ 02.07 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans, 
Olav Johansson, Guy Karlsson.
TO 06.07 kl. 20.00: Konsert i S:t Görans. 
Arr: ÅOF.
ÅOF = Ålands Orgelfestival.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Midsommardagen 24.6 kl. 14.00: Fri-
luftsgudstjänst på Stormskärs värdshus, 
Simskäla. Outi Laukkanen, Pipsa Juslin.
Söndag 25.6 kl. 14.00: Friluftsgudstjänst 
nedanför Sunds kyrka. Kaffekorg med! 
Outi Laukkanen, Pipsa Juslin.
Onsdag 28.6 kl. 22.00: Orgelfestivalen, 
jazzkonsert i Sunds kyrka. Pipsa Juslin, 
Fredrik Erlandsson, Hans Backenroth, 
Vladimir Shafranov.
Söndag 2.7 kl. 11.00: Gudstjänst i Sunds 
kyrka. Outi Laukkanen, Pipsa Juslin.
Kl. 14.00: Friluftsgudstjänst på Seffers 
hembygdsgård, Vårdö. Marthorna sköter 
kaffeserveringen. Outi Laukkanen, Pipsa 
Juslin.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
Lö 24.6 11.00: Midsommardagsguds-
tjänst i Kyrkan, Guy Kronqvist, Jasmine 
Nedergård.
Sö 25.6 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Jasmine Nedergård.
On 28.6 19.00: Sommarsamling/Si-
onsharpakväll på Strandhyddan, medv. 
Bengt Djupsjöbacka, Solveig Mikkonen, 
Erik Sepänaho och Hanna Östman. Ser-
vering. Tag med sångboken Sionsharpan, 
om du har den!
Sö 2.7 11.00: Högmässa i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Jasmine Nedergård.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
LÖ 24.6 kl 10: Högmässa i L:fjärds kyrka, 
Engström, Martikainen, sångkvartetten. 
Efteråt kyrkkaffe med jubilerande 50-
års konfirmanderna i L:fjärd
LÖ 24.6 kl 12: Gudstjänst i K:stads förs.
hem, Isaksson, Norrback, Rosengård
LÖ 24.6 kl 18: Högmässa i Sideby, 
Isaksson, Norrback, Rosengård
SÖ 25.6 kl 12: Högmässa i K:stads förs.
hem, Engström, Martikainen 
SÖ 25.6 kl 18: Gudstjänst i Skaftung by-
kyrka, Engström, Martikainen
SÖ 2.7 kl 10: Gudstjänst i L:fjärds kyrka, 
Norrback, Isaksson, Martikainen
SÖ 2.7 kl 12: Gudstjänst i Ulrika Eleonora 
kyrka, Norrback, Isaksson, Rosengård
SÖ 2.7 kl 15: Sommarsånger och gospel 
vid Gula paviljongen i Badhusparken 
med Rosegarden Gospel Singers. Egen 
picknick med.
LÖ 8.7 kl 19: Önskesångskväll på 
Fridskär, Nisula, Nilsson, Rönnberg, S o 
T Bergman

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Fr 23.6 kl 19: Midsommarvaka på 
Fridskär, S.Erikson, A.Häggblom, Keny-
anska gäster. Barnprogram.
Midsommardagen 24.6 kl 11: Obs ti-
den! Konfirmationsmässa Sundqvist, 
S.Lindén, Sjölander, Långkvist.
Sö 25.6 kl 12: Högmässa Ingvesgård, 
Snickars, S.Lindén. Efteråt 50 års konfir-
mandträff i förs.hemmet.
Sö 2.7 kl 12: Gudstjänst Lövdahl, 
S.Lindén.
Ti 4.7 kl 18: Kyrkogårdsvandring vid 
Närpes kyrka ”Minnesmärken och mär-
kespersoner”. Deltagaravgift 5 euro, kaf-
feservering ingår. Arr. Närpes Guideklubb.
Övermark
Midsommardagen 24.6 kl 14: Konfir-
mationsmässa Sundqvist, Wikstedt, 
Sjölander, Långkvist.
Sö 25.6 kl 10: Högmässa Jakobsson, 
Wikstedt, Kyrkokören. Efteråt 50 års 
konfirmandträff i förs.hemmet.
Må 26.6 kl 19: Gemensam övning i förs.
hemmet för alla körer inför högmässan 
på Högåsen 16.7, G o S.Lindén.
Sö 2.7 kl 10: Gudstjänst Jakobsson, 
Wikstedt.
Pörtom
Sö 25.6 kl 14: Samling på kyrktorpet, 
Sundqvist, G.Lindén.
Sö 2.7 kl 18: Högmässa Lövdahl, Wikstedt.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Lö 24.6 kl. 14: Midsommardagens hög-
mässa, Englund, Brunell.
Sö 25.6 kl. 14: Gudstjänst, Englund, 
Brunell.
To 29.6 kl. 19: Bälgatoner - musik för 
dragspel och orgel. En sommarskonsert 
med Martina Brunell (dragspel) och Mauriz 
Brunell (orgel). Andakt (Englund). Fritt 
inträde, ingen kollekt.
Sö 2.7. kl. 14: Högmässa, Englund, Brunell.

KORSHOLM
Ons 21.6: 
kl 18 Sommarallsång: i Smedsby församl.
gård. Lars Hjerpe violin, Westerlund och 
Lidén.
Lö 24.6: 
kl 10 Midsommardagens gudstjänst: i kyr-
kan. Lidén och Westerlund
Sö 25.6:
kl 12 Högmässa: i Smedsby församl.gård. 
Lindblom och Westerlund
Sö 2.7: 
kl 10 Konfirmationsmässa med Lapp-
landsskriftskolan: i kyrkan, Rose-Maj Fri-
man, Särs, Lindblom och Westerlund.

KVEVLAX
Lö 24.6 kl 10: Midsommargudstjänst, 
Bergström-Solborg, Lithén.
Sö 25.6. kl 10: Högmässa, Bergström-
Solborg, Lithén.
Sö 2.7 kl 18: Cafégudstjänst vid 
klockstapeln(vid regn i kyrkan). Tema: ”Så 
lev Guds nu”. Talare: Jessica Bergström-

Solborg. Sånggrupp. Servering.
Sö 16.7. kl 10: De som konfirmerades för 
50 och 60 år sedan inbjuds med make/
maka till högmässan, efter högmässan 
servering och program i församlings-
hemmet. Låt budet gå!

MALAX
LÖ 24.6 kl. 10: Midsommardagen. Guds-
tjänst i kyrkan. Tornberg, Lax.
SÖ 25.6 kl. 13: Friluftsgudstjänst vid Knös-
gården. Kyrkkaffe. Kyrktaxi. Tornberg, Lax.
SÖ 2.7 kl. 10: Högmässa (med sommar-
sånger) i kyrkan. Kyrktaxi. Norrback, Lax.
TI 4.7 kl. 18: Ekumenisk bön i KH.
TO 24.8 kl 10: Välkommen med på 
Prosteriets utfärd till Alskat lägergård. 
Pris 10 euro. Anmäl senast 16.8.2017 till 
kansliet, 050-462 9575.

PETALAX
Midsommardagens högmässa: lö 24.6 kl. 
11. Englund, Brunell.
Gudstjänst: sö 25.6 kl. 11. Englund, Brunell.
Högmässa: sö 2.7 kl. 11. Englund, Brunell. 

REPLOT
Midsommardagen 24.6 kl. 18: Guds-
tjänst i Björkö kyrka. Ann-Mari Audas-
Willman, Johan Sten.
Sö 25.6 kl. 10: Gudstjänst i Replot kyrka. 
Ann-Mari Audas-Willman, Johan Sten.
Ti 27.6 kl. 19: Konsert i Replot kyrka. 
North Stars Chamber Orchestra från 
Bellington, Washington, USA. Dir Sharyn 
Petersen.
Sö 2.7 kl. 10: Gudstjänst i Replot. Kon-
tunen, Sten.
Sö 2.7 kl. 12.30: Högmässa i Björkö. 
Kontunen, Sten.

SOLF
Lö 24.6 kl. 10: Gudstjänst, Ann-Mari 
Audas-Willman, Heidi Lång.
Sö 25.6 kl. 18: Gudstjänst, Audas-
Willman, Lång.
Sö 2.7 kl. 10: Högmässa, Audas-Will-
man, Lång.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Gudstjänst: midsommardagen 24.6. kl 
13. Särs, Vidjeskog.
Högmässa: sö 25.6 kl 13. Brunell, Vid-
jeskog.
Aftonmusik: ons 28.6 kl 19.30. Eero An-
nala, orgel. Fritt inträde.
Konfirmationsmässa: sö 2.7 kl 13 Lund-
ström, Jern, Vidjeskog.
Stenarna berättar-rundvandring på 
gravgården: ti 4.7 kl 18. Samling vid 
Gamla begravningsplatsens port mot 
centrum. Efteråt kaffeservering i ka-
pellet.
SUNDOM PRÄSTGÅRD
Utomhusgudstjänst: sö 2.7 kl 18 vid 
prästgården. Boije, Vidjeskog.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Lö 24.6 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Lampa, 
Ravall. Sång Christel Nyman. Textläsare 
Kristina Granstedt-Ketola, dörrvärdar 
Bäckby-Värnum-Humla.
Sö 25.6 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Lam-
pa, Ravall. Textläsare Kerstin Forsblom, 
dörrvärdar Överesse.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar böne-
hus.
Fr 30.6 kl. 15: Nattvardsgång i Essehem-
met, Granlund, Ravall.
Sö 2.7 kl. 11: Konfirmationsmässa i kyrkan, 
Granlund, Björk, Lampa, Ravall, Öhland. 
Dörrvärdar Ytteresse.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar böne-
hus.
To 6.7 kl. 17: Församlingskören övar i Ach-
reniussalen.
Fr 7.7 kl. 21: Musik i julikvällen i kyrkan, in-
går i programmet för Essedagarna. Sven-
Olof Ray, Håkan Ahlvik, Ravall, Granlund.

JAKOBSTAD
FR 23.6 kl. 19.00: Midsommarvaka på 
Pörkenäs lägergård. Se särskild annons.
FR 23.6 kl. 22.00: Nattvardsmässan Män-
niskan Kom Fram på Pörkenäs lägergård, 
Krokfors, Östman, kompgrupp.
LÖ 24.6 kl. 18.00: Gudstjänst i Jakobstads 
kyrka, Ann-Sofi Nylund, Östman, sång 
Håkan Streng.
SÖ 25.6 kl. 18.00: Mässa i Jakobstads 
kyrka, predikant sommarteolog Helena 
Smeds, Krokfors, Östman.
TI 27.6 kl. 13.00: ”Kvar i stan” i Försam-
lingscentret. Natascha Kanckos berättar 
om sin tid som volontär i Kenya.
ON 28.6 kl. 18.00: Öppen sommarbibel-
skola  i Jakobstads kyrka. ”Sann storhet 
och familjefrågor”, Markusevangeliet 
9-10, Salo.
SÖ 2.7 kl. 14.00: Sommargudstjänst i 
Nätihamn, Salo, Lars-Erik Björkstrand, 
Vestanlidgårdens strängband, dir. Raimo 
Forss. Adress: Sväng in från Fäbodavägen 
till Nätihamnsvägen och kör vägen till slut.
SÖ 2.7 kl. 18.00: Gudstjänst i Jakobstads 
kyrka, Salo, Anna-Karin Johansson.
TI 4.7 kl. 13.00: ”Kvar i stan” i Försam-
lingscentret. Sommartema, Maj-Britt 
Fellman.
ON 5.7 kl. 18.00: Öppen sommarbibel-
skola i Jakobstads kyrka. ”Konfrontation 
på konfrontation”, Markusevangeliet 
11-12, Salo.
ON 5.7 kl. 19.00: Sommargudstjänst på 
Ådön hos Elisabeth och Nils-Erik Wester, 
Helena Smeds, Krokfors, Östman. Skylt-
ning från Ådövägen.

KRONOBY
Lö 24.6 kl. 10.00: Högmässa. Markus 
Ventin, Hannes Uunila. Slotte-Bäck-Storå 
läslag.
Sö 25.6 kl. 12.00: Friluftsgudstjänst vid 
Sommarhemmet. Anders Store, Sonja 
Smedjebacka. Servering (villagrannar).
To 29.6 kl. 13.00: Kyrkdag för äldre. Mässa 
i kyrkan. Servering i församlingshemmet.
Sö 2.7 kl. 10.00: Högmässa. Markus 
Ventin, Maria Ellfolk-Lasén. Kyrkkaffe i 
församlingshemmet.
Må 3.7 kl. 21.00: Completorium i Påras 
kapell.

LARSMO
Lö 24.6 kl. 10 Högmässa: Lassila, Nina 
Enkvist. Kyrkvärd: Litens, Holm.
Sö 25.6 kl. 18 Kvällshögsmässa med dop: 
Jakob Edman, Lassila, Uunila. Kyrkkaffe. 
Kyrkvärd: Byggmästar, Strömsholm. 
50-årskonfirmanderna deltar och samlas 
efteråt i församlingshemmet.
Fre 30.6 kl. 15 Plättkarneval vid Equity: 
inleds i samband med församlingens och 
kommunens 150-årsjubileum vid nya tor-
get i Holm. Plättar säljs till förmån för mis-
sionen från fre kl. 15 till lö kl. 20 (nonstop) 
- Fre kl. 19 Missionsmöte: i Holm bönhus. 
Nyss hemkomna Kenyamissionärerna Eva 
och Ove Gädda medverkar samt sång-
gruppen Fiskarna.
- Fre kl. 22 Ungdomssamling: i Holm 
bönhus med Jakob Edman och Ulf Axell. 
Sö 2.7  Församlingens 150-årsjubileum:
- kl. 9.30 Kyrkbåten: anländer till präst-
gårdsstranden
- kl. 10 Festgudstjänst enligt gammal 
ordning: Boris Salo, Lassila, Wiklund.Utö-
kad kyrkokör. Kyrkvärd: kyrkorådet. Kom 
gärna i tidsenliga kläder.
- kl. 12 Kyrklunch: i församlingshemmet. 
Bildcollage från församlingens 150 år
- kl. 13 Festföredrag: i kyrkan av FD 
Paula Mäkelä från Jyväskylä universitet. 
”Larsmo kyrkas konsthistoriska bak-
grund”
3-4.7. Miniorläger vid prästgården
5-7.7. Juniorläger vid prästgården
To 6.7 kl. 13-15 Sommarcafé: i Holm 
bönhus
- kl. 18 Nattvard: vid Sandlunden. Sjö-
blom, Wiklund

NEDERVETIL
TO 22.6 kl. 13.00: Sommarsång vid pen-
sionärshemmet, Smedjebacka.
LÖ 24.6 kl. 18.00: Kvällsmässa, Store, 
Smedjebacka.
SÖ 25.6 kl. 12.00: Friluftsgudstjänst 
tillsammans med Kronoby församling 
vid Sommarhemmet i Kronoby, Store, 
Smedjebacka, KU:s blåsorkester dir. 
Ingmar Byskata.
TO 29.6 kl. 14.15: Andakt i Terjärv Vård-
center, Store.
SÖ 2.7 kl. 10.00: Högmässa, pred. Peter 
Kankkonen, lit. A Store,  Julia Hansson. 
Fest för 50-års konfirmander.
ON 5.7 kl. 19.00: Sommarkväll med 
vigsel- och festmusik på orgel i kyrkan, 
Smedjebacka.
TO 6.7 kl. 14.00: Andakt i Sandbacka 
Vårdcenter, Store, Smedjebacka.

NYKARLEBY
GEMENSAMT
Fr 30.6 kl 16 Missions-night fight: fot-
bollsturnering, gamla plan i Nykarleby. 
Mera info: http://nykarlebyung.fi 
Sö 2.7 kl 14 Sommarfest på Loppan: för 
nyanlända o andra nykarlebybor. Båt-
transport fr. Andra sjön fr.o.m. kl 13.
CENTRUM
Lö 24.6 kl 18 Kvällsmässa: Sandvik, 
Ringwall, Ingegärd Sandvik, sång
To 29.6 kl 19 Sommarsamling: Klippan, 
Andra sjön, sång o andakt, Sandvik
Sö 2.7 kl 10 Högmässa: Sandvik, Ring-
wall, 50-årskonfirmanderna deltar
MUNSALA
Lö 24.6 kl 12 Högmässa: Sundstén, Näs, 
projektkören, 50-års konfirmanderna 
samlas efteråt i fh.
Sö 25.6 kl 13 Friluftsgudstjänst: Hällan, 
Monå. Sundstén, Näs, projektkören, kaf-
feservering. Vid regn i byagården.
-kl 18 Musik i sommarkvällen: kyrkan, 
Erik Nygård violin, solosonat av G.P. Tele-
mann, Hellman, andakt
Ti 27.6 kl 19 Sång i sommarkvällen: 
Pensala bönehus, Otto Granlund, Iskmo 
strängband, servering
Sö 2.7 kl 12 Gudstjänst: Sundstén, 
Hellman
JEPPO 
Lö 24.6 kl 12 Gudstjänst: Sandvik, 
Ringwall
Sö 2.7 kl 10 Högmässa: Sundstén, 
Hellman

PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 23.6 kl 17.30: Spårning och plättstek-
ning för barnfamiljer, kl 19 Midsom-
marvaka, kl 22 Mässan Människa – kom 
fram, Pörkenäs lägergård
Lö 24.6 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Erik-
son, D. Häggblom, textläsare Christina 
Portin, dörrvärdar Bennäs
Lö 24.6 kl 18: Midsummer på Pörkenäs, 
grillning och gemenskap, 20 Konsert 
med Ramblers och Elna Romberg med 
band, inträde, jatkot i kapellet, lovsång 
och undervisning, Jakob Edman
Sö 25.6 kl 11: Sommargudstjänst i Forsby 
bykyrka, Erikson, D. Häggblom (Obs 
ingen gudstjänst i kyrkan!)
Sö 25.6 kl 18: Sammankomst i Kyr-
kostrands församlingshem
Må 26.6 kl 18: Samling för konfirmander 
och föräldrar, skriftskolans grupp 2, i 
Kyrkostrands församlingshem
Ti 27.6 kl 9: Församlingskansliet stängt 
tisdagar under sommaren, brådskande 
ärenden till S. Erikson tfn 040-3100442.
Ti 27.6 kl 19: - Andrum - öppet hus på 
Hällsand för ungdomar, fri samvaro, 
kaffe/te, spel, volleyboll
On 28.6 kl 19: Samling för unga vuxna 
på Hällsand, Dennis Svenfelt AKA MC 
D rappar
To 29.6 kl 13.30: Kort nattvardsguds-
tjänst för äldre och rörelsehindrade i 
kyrkan, Erikson, D. Häggblom, diakoni-
arbetarna
To 29.6 kl 17.30: Andakt i Pedersheim, 
Kållby fridsförening
Fr 30.6 kl 20: Fredagsfrid - samling för 
ungdomar i alla åldrar på Hällsand
Sö 2.7 kl 10: Högmässa med nattvard 
i kyrkan, lit. Erikson, pred. Jimmy Öst-
erbacka, D. Häggblom, textläsare Siv 
Höglund, dörrvärdar Edsevö nya
Sö 2.7 kl 15: Sammankomst i Flynängens 
bönehus, Staffan Snellman
Sö 2.7 kl 20: Jakobs orgeldagar XVI – 
Musik i sommarkvällen i kyrkan, Erik 
Nygård violin, Markus Wargh orgel, 
andakt

Andaktsserie om  
Tove Janssons altartavla
Bland virvlande 
bladguld och  
nyfikna ortsbor  
stod Tove 1953 
och målade sitt 
enda sakrala 
verk – altartavlan 
i Östermark kyr-
ka i södra Öst-
erbotten. Verket 
som skildrar tio 
unga flickor med 
oljelampor är unikt och mytomspunnet.

Fyra onsdagskvällar i sommar sänder Yle Vega en 
radioandaktsserie där Rea Anner berättar om Tove 
Janssons altartavla, både om Toves arbetssätt och om 
tavlans motiv som inte alls är lättsmält för den som på 
allvar funderar över de tio flickornas öde.

Aftonandakten sänds klockan 19.15 onsdagarna 
28.6, 5.7, 12.7 och 19.7. Aftonandakterna finns också 
på Svenska Yles Arena.

AFTONANDAKT SERIE

Välkomna till SLEF:s årsfest 
i Vörå, 29.6 – 2.7.2017!

Festplatser är huvudsakligen Vörå kyrka (Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå) 
och Vörå församlingshem (Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå).
Arrangörer är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) 
och Vörå församling. Årsfestens motto är NÅD i Kristus.
Förmånliga måltidspriser, parallellprogram för barn och tonåringar!
Se hela festprogrammet på SLEF:s webbplats www.slef.fi.
Alla samlingarna är öppna för alla. Några axplock ur programmet:
TORSDAG 29 JUNI
19.00 Inledningsfest i kyrkan. Jouni Sinisalo, Samuel Erik- 

son, Lasse Nikkarikoski, Vörå strängband, Delilakören.
21.00 Kvällsmässa med Luthers psalmer i kyrkan.
FREDAG 30 JUNI
11.00 Bibelstudium. Bengt Djupsjöbacka, sång av Emma Lönnqvist.
13.00 Katekesskola med Martin Luther. Ove Lillas m.fl.
19.00 Missionskväll i kyrkan. Daniel Ringdahl (Sverige), Henry Kabasa 

Okombo (Kenya), Brita Jern, Anna & Magnus Dahlbacka, Eva & 
Ove Gädda, EvangeliVox, Feststrängbandet, brassensemble.

22.00 Gospel Night vid Kvarnstugan. David & Victoria Grönlund, 
Evangelicum, Kristoffer Streng, Wasa Gospel.

LÖRDAG 1 JULI
10.00 Knattegudstjänst för alla åldrar. Tomas Klemets, Festens barnkör.
11.00 Bibelstudium. Bengt Djupsjöbacka, sång av Emilia Enlund.
13.00 SEMINARIER I: 1. Vi sjunger Luthers psalmer. / 2. Wittenberg – 

reformationens vagga. / 3. Livet i Istanbul. / 4. Att möta främlingen.  
/ 5. Historien om Kain och Abel. / 6. Gatupojkarna i Kenya.

14.45 Minns du sången? Sångstund för alla åldrar. Niklas Lindvik m.fl.
16.15 SEMINARIER II: Samma seminarier som kl 13. Därtill följande 

seminarium: 7. Tre generationer berättar.
19.00 Festkväll i kyrkan (sänds i Radio Vega söndag 2.7 kl 13). Albert 

Häggblom, Daniel Ringdahl (Sverige), Tua & Torsten Sandell, 
Kenyagäster, EvangeliKIDZ, Church Hill Boys, Evangelicum.

21.45 Skymningsmusik i kyrkan. Martin Klemets, Henrica Lillsjö m.fl., 
aftonandakt Daniel Ringdahl (Sverige).

SÖNDAG 2 JULI
10.00 Högmässa i kyrkan. Ingemar Klemets, Leif Erikson, församlingens 

kyrkokörer.
14.00 Sångfest i kyrkan. Ingvar Dahlbacka, Göran Stenlund, Kenyagäster, 

Evangelicum, Kristoffer Streng, Forna Ungdomskören.
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Delta i Åbo Akademis medelinsamling till förmån för akademins forsk-
ning och undervisning. Den statliga motfinansieringen för donationer 
upphör 30 juni 2017. Genom att donera nu, hjälper du oss att maxime-
ra statens utdelning. Kom med du också! Donera smidigt och snabbt 
via vår hemsida!

Ta kontakt: johan.berg@abo.fi, tfn 050 302 2647

Tillstånd för penninginsamling: POL-2014-12422 och på Åland: ÅLR 2016/7552

”Stöd marinbiologisk forskning och 
utbildning för en hållbar kust- och 
skärgårdsmiljö.”  

Erik Bonsdorff 
Professor i marinbiologi

”Donationer till Åbo Akademi har 
gett mig möjligheten att fokusera 
på min forskning. Tack!”  

Sofia Holmqvist-Jämsén 
Forskare i logopedi

Fotograf: Veikko Somerpuro

DONERA NU!

www.abo.fi/donera

ÖNSKAS HYRA
Tvåa/trea i området Helsing-
fors-Borgå (även Esbo och 
Vanda intresserar). 
Tel. 0408116378

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Trevlig etta (28 m2) i Åbo. 
Sanerat badrum, kokvrå med 
fönster. 
Lugnt läge vid Tallkottsvägen 
2 A 
Grön omgivning. 
Hyra 480 €/mån inkl. vatten 
och el. 
Tel 02-458 7559 eller 040-
7623 509

Hyllnings- och kondoleans-

ADRESSER
Stöd Folkhälsans verksamhet genom att använda våra 
hyllnings- och kondoleansadresser. 
Folkhälsanföreningarna säljer adresserna lokalt via  
butiker, banker och begravningsbyråer. Priset är 14 euro.

Du kan också beställa adresserna på www.folkhalsan.fi, 
på tfn (09) 315 000 eller adresser@folkhalsan.fi. 

www.folkhalsan.fi

MARKNAD

LEDIGA TJÄNSTER

DOMKAPITLET

Blivande psykologistuderande
vid Karolinska Institutet i
Solna, Stockholm, önskar
hyra bostad fr.o.m augusti.
Lugn, skötsam, djur- och
rökfri.
Oskar, tel. +358405223688

Uthyres ljus och rymlig tvåa i
toppskick vid havet i Vasa
centrum (Skolhusg. 1), 56 m2.
€670/mån. Genast ledig.
040-8516224

Rökfritt, djurfritt par söker
tvåa i centrala Helsingfors
from 15.8. Båda studerande
och arbetande. Max
1200e/mån.
Tel: 0443008490,
0400388648

OBS! Domkapitlet är stängt 3 – 
28.7.2017

Tf kyrkoherden i Mariehamns för-
samling Jan-Erik Karlström har för-
ordnats att sköta kyrkoherdetjänsten 
i samma församling 1.9 - 30.11.2017.

Enda sökanden till kyrkoherde-
tjänsten i Vörå församling Harry 
Holmberg har återtagit sin ansökan.

Tf kyrkoherden i Vörå församling 
Jouni Sinisalo har förordnats att sköta 
kyrkoherdetjänsten i samma för-
samling 1.9.2017 - 28.2.2018.

Kaplanen i Esbo svenska församling 
Kira Ertman har beviljats tjänstledig-
het 7.9.2017 - 23.7.2018 och försam-
lingspastorn i samma församling Jo-
han Kanckos har förordnats att sköta 
tjänsten. Pastor Yvonne Terlinden har 
förordnats att sköta en församlings-
pastorstjänst i Esbo svenska försam-
ling 1.10.2017 - 23.7.2018.

Tjänsteförhållandet för kyrkoher-
den i Jomala församling Kent Daniels-
son upphör från 1.10.2017 på grund av 
egen uppsägning.

Kyrkoherdetjänsten i Jomala för-
samling har förklarats ledig att sökas 
senast 7.8.2017 kl. 15. Valet förrättas 
om indirekt kyrkoherdeval. Tjänsten 
är förenad med boendeskyldighet.

Församlingspastorn i Kimitoöns 
församling Niina Mura har förordnats 
att sköta församlingspastorstjäns-
ten i Hangö svenska församling 1.9 

- 31.12.2017 och tjänsteförordnande 
för kyrkoherdetjänsten i samma för-
samling har utfärdats åt henne från 
1.1.2018.

Pastor Pär Lidén har förordnats att 
sköta en församlingspastorstjänst 
(60 %) i Kimitoöns församling 1.9 
- 31.12.2017 och pastor Maria Saari-
joutsi (från Kuopio stift) har förord-
nats att sköta samma tjänst (40 %) 
18.8 - 31.12.2017.

Församlingspastorn i Kronoby 
församling Niklas Wallis har förord-
nats att sköta kyrkoherdetjänsten i 
samma församling 1.7 - 30.9.2017.

Församlingspastorn i Borgå 
svenska domkyrkoförsamling 
Rebecka Stråhlman har bevil-
jats tjänstledighet 24.8.2017 - 
31.8.2018, och pastor Johanna 
Björkholm-Kallio har förord-
nats att sköta tjänsten 1.9.2017 - 
31.5.2018.

Till kontraktsprost i Mellersta 
Nylands prosteri har utsetts kyr-
koherden i Vanda svenska försam-
ling Martin Fagerudd för perioden 
1.7.2017 – 30.6.2023.

Tjänsteförhållandet för notarien 
vid domkapitlet i Borgå stift Clas 
Abrahamsson upphör från 1.2.2018 
på grund av egen uppsägning.

Notarietjänsten vid domkapitlet 
i Borgå stift har förklarats ledig att 
sökas senast 7.8.2017 kl. 15.

Välkommen till Stockholm!
En av våra präster inleder föräldraledighet på hösten 
och vi söker en vikarie för henne från 1.10.2017 till som 
längst 31.8.2018. 
Vi söker en tvåspråkig (svenska och finska) präst, som förut-
om gudstjänster och kyrkliga handlingar kan ta ansvar för 
och utveckla vår ungdomsverksamhet (7-18 år) samt kon-
firmandverksamhet. God samarbets- samt initiativförmåga 
förutsätts för att kunna sköta uppgifterna.

Finska församlingen är en tvåspråkig församling inom Svens-
ka kyrkan. Vi har cirka 7 200 medlemmar och en personal på 
13 personer, av vilka tre är präster. Vår kyrka och församlings-
lokal finns i Gamla stan mitt i Stockholm.

Vi väntar din ansökan senast 7.7.2017 med löneanspråk: 
Finska församlingen, Box 2281, 103 17 Stockholm, Sverige, 
eller finskaforsamlingen@svenskakyrkan.se.

Förfrågningar till kyrkoherde Martti Paananen 
+46 8 4408 209, martti.paananen@svenskakyrkan.se, eller 
kyrkorådets ordförande Jaana Kivikangas +46 70 430 811,
jaana.kivikangas@gmail.com.

Notarietjänsten
vid Domkapitlet i Borgå stift
förklaras ledig att sökas senast 7.8.2017 klockan 15.
Behörig som domkapitlets notarie är en präst som är förtrogen 
med kyrkligt liv i stiftet. Notarien skall ha utmärkta muntliga och 
skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga 
kunskaper i finska. Till notariens uppgifter hör bland annat att 
sköta personaladministrationen för stiftets präster och lektorer, att 
bereda och föredra ärenden vid domkapitlets sammanträden, att 
fungera som sekreterare vid domkapitlets och stiftsfullmäktiges 
sammanträden, delta i rekrytering av präster i stiftet, ansvara för 
prästernas och lektorernas matrikel samt att ansvara för domkapit-
lets information. Erfarenhet i frågor gällande informationsteknik, 
god administrativ förmåga, kännedom om förvaltning och kyr-
korätt samt kyrkans kollektivavtal är en förutsättning för att fram-
gångsrikt kunna sköta tjänsten. Notarien betjänar hela Borgå stift 
och är stationerad i Borgå.
Lön utgår enligt kravgrupp 603.

Närmare upplysningar ges av lagfarna assessorn Lars-Eric Hen-
ricson tfn 040 1425214 eller notarien  Clas Abrahamsson tfn 040 
1425211. Ansökan inklusive matrikelutdrag och CV riktas till dom-
kapitlet, adress PB 30, 06101 Borgå.

Kyrkoherdetjänsten i Jomala församling
Tjänsten är förenad med boendeskyldighet.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper 
i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.
Den som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens 
6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsterna söks hos Domkapitlet i Borgå stift senast 7.8.2017 
kl. 15. Adress: PB 30, 06101 Borgå

LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

Du når oss på:
044 050 3020
050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@

kyrkpressen.fi

Spara energi 
och pengar!

www.kyrkpressen.fi
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OPINION INFORMATION

Vår rädsla för 
kvinnan är stark

jag har på sistone fascinerad fördju-
pat mig i kvinnornas andel i kampen 
mot den ryska regimen kring förra se-
kelskiftet. Den var inte liten, men har 
för det mesta blivit ihjältigen. Det är ju 
männen som skrivit också vår historia.

Här finns inte utrymme att redogö-
ra för dramatiken under 1900-talets första decen-
nium. Den som vill kan läsa vidare, till exempel om 
Kvinnokagalen. Den kvinnliga motsvarigheten till 
Kagalen, den underjordiska rörelse som organisera-
de det passiva motståndet under ofärdsåren. Kvin-
nornas roll var på många sätt avgörande, inte genom 
att koka kaffe och serva sina män utan genom att 
stå för viktiga delar av den konkreta kampen, med 
sin frihet som insats. Många män blev deportera-
de, men kvinnorna klarade sig. En orsak var utan 
tvekan att gendarmer och tjallare aldrig kunde ana 
att det bakom de uppblåsta borgarfruarna dolde sig 
förslagna aktivister. Uppblåsta inte av högfärd ut-
an av förbluffande stora mängder förbjudna skrifter 
som de smugglade in i landet, insydda i sina kjolar!

Men det handlade om betydligt mer än det. Att Fin-
land som första europeiska land gav kvinnorna 
rösträtt redan 1906 sammanhänger uttryckligen 
med kvinnornas insatser i kampen för vårt lands 
självständighet. Utan den hade kvinnorna helt sä-
kert förblivit politiskt omyndigförklarade betyd-
ligt längre. Vi ska inte inbilla oss att speciellt många 
av männen i vårt land i början av 1900-talet ännu 
var redo att acceptera kvinnlig rösträtt. Men i kam-
pen för självständigheten dög också kvinnorna – 
med sina kjolar. 

Därifrån är det faktiskt inte långt till dagens attityd-
klimat. Ser vi på de konflikter som dominerar nyhets-
utbudet runtom i världen kretsar förfärande många 
på ett eller annat sätt kring kön och sexualitet. I sto-
ra delar av världen är kvinnan fortfarande förtryckt, 
öppet och obarmhärtigt, och vi ska inte inbilla oss 
att vi är så mycket bättre på den punkten. Även om 
Finland hör till de mest jämlika länderna i världen, 
och vi har en lång tradition av fria och självständiga 
kvinnor, är den politiskt kor-
rekta fernissan på sina håll än-
nu förfärande tunn. Och i den 
högerpopulism som nu firar 
triumfer är de kvinnofientli-
ga attityderna öppet synliga.

Vi BehÖVer alltså sannerli-
gen inte gå över ån efter vat-
ten för att stöta på rädslan för 
det kvinnliga könet, även om 
vi bröstar oss för vårt frisin-
ne, jämfört med exempelvis den muslimska värl-
den. Se bara på vår egen kyrka, där förskräckan-
de många ännu på fullt allvar tar till Skriften för att 
legitimera sina kvinnofientliga attityder, helt blin-
da och döva inför det faktum att Jesus var det när-
maste en feminist man kunde komma på hans tid.

Det är lätt att raljera över förstockade könsatti-
tyder, men verkligheten är allt annat än munter. 
Den starka högerpopulism som sveper över världen 
i dag,  både i öst och väst, och bland både kristna, 
ortodoxa och muslimer, har starka drag av manlig 
revanschism. Ja rentav panisk skräck inför kvin-
nors makt och frigörelse.                  

Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare och sam-
tidsanalytiker.

”Och i den  
högerpopulism 
som nu firar  
triumfer är de 
kvinnofientliga 
attityderna  
öppet synliga.”

INKAST THOMAS ROSENBERG MÅNGFALD VÄLSIGNELSE

Akut om årets regnbågsmässa
Regnbågsmässan 2017 är pla-
nerad att följa predikotexten 
”Nytt vin i nya läglar”. Med 
glädje förverkligar vi den i en 
kyrka där både församlings-
rådet och kyrkoherden beslu-
tat att öppna sina utrymmen 
för välsignelse av samkönade 
par. Just detta 500-jubileums-
år för lutherdomen och 10-års 
jubileum för regnbågsmässan 
i Helsingfors, ser vi frimodigt 
fram emot 13.10.2017 då vi får 
fira igen. 

Men så får planerings-
gruppen chockmeddelan-
det av församlingens be-
slutande organ i Johannes-
kyrkan att samkönade par 
inte är välkomna att välsig-
nas i regnbågsmässan. Att 
det bara är utrymmena som 
upplåts, men att dörren till 
den nattvardsgemenskap i 
full acceptans, i kristen ge-
menskap, i mångfaldsge-
menskap och i den teolo-

giskt mest valida ceremoni 
som kristenheten har – än-
nu är stängd.

Som medlem i planerings-
gruppen och som represen-
tant ur Regnbågsankans 
styrelse – en av de samar-
betspartners som samver-
kat alla dessa år – måste jag 
säga att det är en förvrängd 
syn på kärlek och gemen-
skap, att släppa samköna-
de kärlekspar in i rummet 
men förvägra dem välsig-
nelsen i mässan.

Regnbågsmässan har 
präster som kan och vill och 
ser det som sitt kall att väl-
signa, även i regnbågsmäs-
san – det som nu verkar va-
ra en så svår bit för Johannes 
församlings råd och herde.

Förklara er, eller så går 
Regnbågsankan och Regn-
bågsmissionen och med oss 
flera långvariga volontärer ut 
ur det 10-åriga samarbetet. 

Vi vill inte att vår mässa ska 
underordnas ett dylikt slarv 
med trons innersta väsen.

sVar: Johannes församling 
har länge verkat för att regn-
bågsfolket skall ha en plats i 
församling och kyrka bland 
annat genom den årliga regn-
bågsmässan och genom att 
öppna våra utrymmen för 
par som vigts borgerligt i en-
lighet med den nya äkten-
skapslagen.

Vi balanserar ändå hela ti-
den på gränsen mellan det vi 
vill och det lag och direktiv 
tillåter. Att ta in en välsig-
nelse av ett samkönat äkten-
skap i en av våra gudstjänster 
är ett mycket större steg än 

att öppna kyrkan för en en-
skild förrättning. Därför har 
jag meddelat att den idén in-
te kan förverkligas. 

Detta beslut innebär inte 
att någon skulle utestängas 
ur gemenskapen. Alla som 
kommer till mässan blir väl-
signade och får ta del i natt-
varden. Par som vill ha väl-
signelse av sitt äktenskap är 
välkomna att boka en tid fö-
re eller efter mässan. 

johan Westerlund
kyrkoherde

musikalen
Raseborgs  Sommarteater presenterar

Stage Adaptation by DEAN PITCHFORD and WALTER BOBBIE
Music by TOM SNOW  Lyrics by DEAN PITCHFORD

An amateur production by arrangement with R&H Theatricals Europe Ltd

musikalen
musikalen

Från 29.6 till 5.8.2017

www. raseborg.org

Köp biljett på webben
www.netticket.fi
VNUR:s kansli
019 241 5035
info@raseborg.org

Regi: Sixten Lundberg

 

 
Kultur för alla på Kimitoön 

 

    
 

Sagalunds museum 
02 421738 

Dalsbruks Bruksmuseum 
Björkboda låsmuseum 

040 7219535 
www.sagalund.fi 

 

   
 

Sommarläsning

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

Hoppas du har tid för 
eftertanke och goda 
böcker i sommar! 

Tommy Hellsten
När allting faller på plats
Fontana Media, inb.

Tomas Sjödin
Den som hittar sin plats 
tar ingen annans
Fontana Media/Libris, inb.

2890

2890

Fontana Media hittar du också på 
Kyrkans Ungdoms sommarläger i 
Pieksämäki! Vi dukar upp ett stort 
utbud av böcker och bjuder på 
Fyndkarusell!

Bokens budskap om 
närvaro, överlåtelse, tillit 

och kärlek är vackert 
och trösterikt  …
Sonja Mäkelä 

Östnyland

”

Vill du hitta en plats i 
livet och hjälpa andra 
att hitta sin? I så fall är 
det här en bok för dig. 

Sofia Torvalds 
Kyrkpressen

”

LUMPÄNGLARS VÄG

Manus o regi  ANNIKA ÅMAN    URPREMIÄR  6 juli
I juli  9  11  12  13  16  18  19  20  23  25  26  27  30  samtl kl 19

Boka  0600 399 499 
må–fre 9–21  lö–sö 15–21
oravaisteater.fi  netticket.fi 

MoniKa pensar
medlem i Regnbågsankans sty-
relse och Regnbågsmissionen



NÄSTA VECKA kommer det ingen tidning. Följande nummer av 
Kyrkpressen utkommer den 6 juli. Glad midsommar!

Bonden hade gett drängen i uppdrag att gräva ett dike. Efter ett par tim
m

ar gick bonden ner för att syna resultatet. D
rängen stod lutad m

ot spaden och pratade ivrigt m
ed de andra drängarna. Hördu sa bonden, jag 

tror du skulle ha blivit präst. Jaså, sade drängen. Är det för att jag har så lätt för att prata och skulle vara bra på att predika? N
ej, sade bonden. M

en du tar lika litet sand på spaden som
 prästen gör på begravningar!

Handla på svenska på nätet - www.multitronic.fi

Sänd in din beställning till  Sven-Erik 
Syréns förlag,  Norrfjärdsvägen 44, 
66640 Maxmo tfn. 06-345 0190,   
050-301 6598,  sven-erik.s@hotmail.com
Namn:__________________________________
_______________________________________
Adress:______________________________
____________________________________
____________________________________
Tel:_________________________________

10 dagars betalningstid, faktura kommer med.

Alla Tiders kortpaket med många nya kort
50 stycken enkla kort.Grattis, barn, 
djur, tänkvärda ord, bibelspråk 

Köp någon av dessa så får Du 20 stycken kort gratis

CD 18€ CD 20€CD20€ CD 20€

Gratis 
varor vid 

beställning

Det enda jag vet, Underba-
ra land, Någonstans bland 
alla skuggorna står Jesus
Sammanlagt 11 sånger

CD 20€

Vilken vän vi har i Jesus, 
Jag skall aldrig tvivla mer, I 
Herrens händer, Samman-
lagt 13 sånger

128 sidor 19,90€

Kom låt oss hjälpa varandra, 
Komma in i hamnen, Samman-
lagt 12 st. sånger. Finns även 
på DVD

DVD20€

Mitt hjärtas sång, Till him-
melen jag går, Skall det bli 
några stjärnor,Sammanlagt 
12 sånger

Herren är min herde allt 
gör han väl, Se det väller 
fram en flod, Det är jubel 
och fröjd i min själ, 
Sammanlagt 13 sånger

Johan & Gunilla Sigvardsson
Från Pärleport till Elvis

135 sidor. 16,50€

22,80€

Tänkvärd Flerårsalma-
nacka är en tidlös bords-
almanacka med 365 
akvareller av Monica 
Lindroth, något tänkvärt 
från Gunnel och Kjell 
Swärd att ta till sig varje 
dag och plats för egna 
dagsanteckningar. En 
almanacka att längta till, 
dagligen

20€

Inb. 28 sidor 16,80€

CD 20€

Var jag går i skogar berg 
och dalar, Bortom gyllne sol 
Jag hörde änglasång, 
Tysta skyar,  23 sånger

Nyhet!

Kristen Dragspelsfestival
Söndag 9 juli kl 14 

Dragspelmusik och allsång kl 13.30
Ett 15-tal dragspelare och musiker

Tal/sång: Jan-Erik Nyholm, Eva 
Björk, Lisbeth o Jan-Erik Wemman, 
Rolf Sjöbacka, Sven-Erik Syrén m.fl.

Lunchrestaurangen öppen från kl 12
Syréns bokhandel delar ut gratis 

böcker och musik

Alla hjärtligt Välkomna
  Arr. BB-Teamet

Sven-Erik Syréns 
bokhandel säljer: Böcker, 

CD, dubblakort á 1€ /st och 
enkla kort á 10 cent/st.

på följande platser:
Hantverkar marknad i Bennäs

Onsdag 28 juni kl 15-19

Österö skärgårdsmarknad 
Lördag 1 juli kl 11-15

Vörå marknad 
Lördag 8 juli kl 10-14 i samband med 

Langraden. 

Klemetsgårdarnas Sommarmarknad 
i Maxmo Lördag 22 juli kl 11-15

Marknad vid Monäs rodden,Nykarleby 
Lördag 29 juli kl 10-17

Loppis på Österö i Maxmo Skärgård
fredag 14.7 kl 16-20
Lördag 15.7 kl 12-16

Följande sånger av 
Curt & Roland:
Allt är förlåtet och glömt
Du är brödet
En tro som bär
Högt på ett berg
Hjärtats sång
Håll min svaga hand i din
Vi två (En bröllopssång)
Sköna landet
134 sidor sångbok 
med noter och accord

Det lilla barn du äls-
kar så högt är ännu 
mer värdefullt för Gud. 
Denna charmigt illus-
trerade dopbok rymmer 
omsorgsfullt utvalda bi-
belord som tillsammans 
med bokens kärleksfulla 
små texter och böner 
kommer att finnas med 
barnet genom hela livet. 
Vackra färgbilder. 

Jen Bricker föddes utan 
ben. Chockade och utan 
möjlighet att ta hand om 
henne lämnades hon 
bort av sina biologiska 
föräldrar. I hennes nya 
adoptivfamilj följde man 
en enkel regel: ” Säg ald-
rig Jag kan inte”. snart 
upptäckte man att det 
inte fanns några omstän-
digheter som den lilla 
men dynamiska tjej inte 
kunde besegra. Varken 
rullskridskor, volleyboll, 
tävlingsgymnastik eller 
att snurra i sidenband tio 
meter upp i luften var nå-
got hinder för Jen. 

 207 sidor 24,90€

Brooke har bara älskat 
en man, hennes nu av-
lidne make. Owen för-
söker hämta sig efter 
en smärtsam skilsmäs-
sa. Kan ett märkligt hus 
föra dem tillsammans 
och ge dem en andra 
chans i kärlek?
Brooke Holloway lever 
ensam med sina två 
barn i den charmiga 
småstaden Smithville i 
Texas. Hon försörjer sig 
och barnen genom att 
driva sin familjs järnva-
ruhandel. Det sista som 
skulle uppta hennes tid 
vore tanken på att bli 
förälskad. Men hon blir 
förbryllad när en främ-
ling flyttar till stan och 
köper Hadleys gamla 
övergivna herrgård.

 391 sidor 25€

Planera ditt äktenskap 
innan du planerar ditt 
bröllop.
Önskar du att du vet vad 
du ger dig in på när du 
går fram i kyrkan för att 
säga ja? Nu, med boken 
Vad jag önskar jag ve-
tat innan vi gifte oss, 
så kan du det

 154 sidor 18€

Det hade varit Tanjas 
dröm att få vara hemma 
med barnen och oliver 
var en engagerad pap-
pa. Men fantastiskt att 
få vakna bredvid varan-
dra varje dag? Nej, så 
kändes det faktiskt inte 
längre.

Mamman är en självbiografisk bok, skriven av Gerd 
Snellman. Läsaren tas med på en dramatisk färd 
genom ett innehållsrikt liv. När drogmissbruk, sorg 
och död tränger sig på, sätts moderskärleken på 
prov. Kan den trots allt bestå?

Inbunden 148 sidor 22€

Inbunden 128 sidor 24,90€

Himlen finns på rik-
tigt. Det är inte bara 
en vacker saga om 
en stad ovan mol-
nen, som man kan 
läsa om i Bibeln utan 
en fysisk plats som i 
allra högsta grad är 
en verklighet. Vi är 
många som kan be-
rätta om att livet inte 
tar slut när kroppen upphör att fungera. Det är ungefär som när den där 
skylten med texten ”Fortsättning följer” dyker upp i slutet av ett intres-
sant och spännande TV-program. Det finns en fortsättning på tillvaron 
när det jordiska livet tar slut. 
Boken innehåller vanliga svenskars egna berättelser om hur det är att 
besöka andra sidan.

Ibland behöver vi 
människor varva 
ner, trycka på paus
knappen, stanna 
upp. Ibland kan vi 
göra det frivilligt 
och ibland tvingar 
livet oss att kliva 
av ekorrhjulet un-
der en kortare eller 
längre tid. Vi män-
niskor mår bra av 
att få berätta våra 
livsberättelser för 
varandra.Vi behö-
ver sätta ord på 
våra sår och miss-
lyckanden. 
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