
34 LEDAREN: Ett öppet och tryggt samhälle har sitt 
pris. Ett är att kontinuerligt jobba tillsammans för 
att slå vakt om tryggheten när terrorn slår till. 
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ADRESSÄNDRING

”Att slå vakt om 
vår trygghet är 
ett fortgående 
och gemensamt 
arbete.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Vägen vidare 
trots våldet

det finns ett före och ett efter Åbo, 
en känsla av allt i ett slag har förbytts 
i något annat, skrämmande. Det är 
sant. Samtidigt har ingenting alls för-
ändras. Den här veckan ska barn gå i 
skolan, kommunala tjänstemän för-
bereda beslut, blomsterförsäljare stäl-

la fram sina varor och sjukhuspersonal byta kom-
presser och dropp, precis som vanligt.

Också detta är sant. I själva verket är det den 
sanning vi tillsammans behöver jobba för, obe-
roende av var vi är födda och uppvuxna.

Att slå vakt om vår trygghet är ett fortgående 
och gemensamt arbete. 

det finländska rätts- och säkerhetsväsendet har in-
te varit främmande för potentiella våldshandling-
ar av det grymma slag som utspelade sig på torget. 
För oss, som sluppit se och fundera på dem, är det 
”nya” en illusion. Samarbetet mellan myndighe-
terna har fungerat, och även om varje offer i fre-
dags var ett offer för mycket, framstår myndighe-
ternas arbete som välorganiserat och effektivt. Så 
hur kunde man ha förhindrat att det överhuvud-
taget skedde? Troligtvis inte alls. En enskild indi-
vid som tappat greppet om tillvarons rätt och fel 
är svår att stoppa. Både i Madrid, London, Stock-
holm, Bryssel – och Åbo. 

Våldet är inte nytt. Formen och syftet, som nu 
definierats som terrorbetingade, är däremot främ-
mande och skrämmande. Det behövs en saklig 
och öppen diskussion om radikaliseringen och hur 
man kan stoppa dess spridning. Det handlar om 
allt från förebyggande arbete, främst bland unga, 
till hur de som redan har radikaliserats ska förhin-
dras att sprida hatet vidare och att planera och ut-
föra våldshandlingar.

Det säger sig självt att det inte är en lätt fråga. 
Samtidigt som det handlar om att skydda dem som 
bor i landet – också alla dem som nyligen flyttat hit 
för att undkomma samma slags våld – är varje in-
grepp i den öppna rättstatens grundvalar en efter-
gift av något slag, en eftergift i sista hand för våldet.

än religionen då? Är den – 
de – farliga krafter eller inte?

Det måste få sägas högt att 
alla religioners företräda-
re bär ett ansvar för hur de 
hanterar våldskulturer inom 
sina led.

Det är bra och förutsägbart 
att både ärkebiskop Mäkinen och företrädarna för 
de muslimska samfunden i Finland  stiger fram 
och fördömer våldet, samtidigt som de manar till 
lugn. De säger det som måste sägas när tragedin är 
ett faktum. Däremot är det mycket svårare för en 
religiös grupp att stiga fram och begära hjälp med 
att kuva radikalisering i de egna leden innan nå-
got händer. Så ovälkommen och skrämmande en 
sådan upptäckt än är också för olyckliga medlem-
mar i den gruppen, innebär det som kunde före-
bygga våldet att en utsatt  minoritet exponerar sig 
för oförståelse, både i de egna leden och utifrån. I 
den oförståelsen är vi alla delaktiga och skyldiga.

också det här borde vi våga diskutera. Också den 
här sortens öppenhet måste vi hjälpas åt med.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Vi orkar 
inte utan 
hopp

År 2011 började Nina-Nores Syvänen 
arbeta vid ett företag i försäkringsbran-
schen. Hon är socionom och skulle ar-
beta som skadehandläggare.

– En skadehandläggare behöver 
många typers kunskap, och jag var iv-
rig att få jobba i en ny bransch och med 
helt andra uppgifter än jag haft tidigare.

Ganska snabbt märkte hon att at-
mosfären i hennes team verkade in-
flammerad. Det hörde till arbetskul-
turen att man fick brusa upp och visa 
sin irritation mot kolleger.

– Och arbetsmängden var stor. När 
jag kom tillbaka efter semestern märk-
te jag att mitt ansvarsområde fördubb-
lats, utan att jag blivit kontaktad. Jag 
var oerfaren och det område jag hade 
hand om var brett, det blev för myck-
et och för snabbt. Men jag tänkte: Jag 
måste kämpa.

På sommaren insåg hon att hon var 
helt slutkörd. Efter en kort sjukledig-
het tog hon kontakt med sin arbetsgi-
vare och påtalade de mest brännande 
problemen: mobbning på arbetsplatsen 
och den alltför stora arbetsmängden.

– Mobbningen slutade, men arbets-
mängden var oförändrad. Och jag fick 
skuldkänslor: hur kunde jag be om 
mindre jobb när det skulle ha lett till 
att de andra fick mer?

Tröttheten tilltog, liksom cynismen. 
Hon ville vara en positiv människa, hon 
ville vara den som sprider glädje på ar-

betsplatsen, men nu märkte hon att hon 
i stället spred negativitet.

– Jag kände skuld över att jag var så 
negativ, men jag klarade inte av att va-
ra på något annat sätt. Ibland gick jag 
bara in på wc:n och grät, och en gång 
brast jag i gråt på väg hem från jobbet.

När hon äntligen sökte sig till en ar-
betspsykolog var diagnosen ”allvarlig 
arbetsutmattning”.

– Jag glömmer aldrig den oro psy-
kologen hade i sin blick då jag beskrev 
hur jag hade det.

Arbetsgivaren lyssnade inte
Den första längre sjukskrivningen fö-
regicks av en period av ökande sym-
tom. Cynism och glädjelöshet, förla-
mande trötthet, sömnproblem – och 
en lång rad fysiska sjukdomar.

– Jag var sjuk varannan vecka, jag 
fick varenda förkylning som var i svang. 
Jag drabbades av mitt livs första lung-
inflammation och en annan infektion 
som inga antibiotikakurer ville bita på.

Liksom många plikttrogna arbetsta-
gare kände hon skuld över att hela tiden 
vara sjuk, ändå innebar varje febertopp 
en sorts lättnad: nu var hon bevisligen 
sjuk, nu behövde hon inte gå på jobb.

Ändå säger hon nu, efteråt, att det 
värsta med arbetsutmattningen inte var 
utmattningen i sig, utan hur den blev 
bemött av arbetsgivaren. Under åren 
i försäkringsbranschen hade hon fem 

kortare eller längre sjukledigheter på 
grund av utmattning, och satt med på 
sju möten där arbetshälsovården och 
arbetsgivaren tillsammans med hen-
ne skulle försöka lösa de knutar som 
uppstått.

– De flesta av mötena blev mycket 
traumatiska för mig. De verkade aldrig 
handla om arbetsplatsen, utan bara om 
mig – hur jag sköter mina arbetsupp-
gifter, vad jag gör på fritiden. Jag kän-
de mig helt nonchalerad. Arbetshälso-
vården fungerade bra, men jag kände 
att arbetsgivaren bara ville ha mitt fall 
undanstökat.

Nina Nores-Syvänen känner miss-
tro mot metoder vars enda syfte är att 
försöka få individen att förebygga ar-
betsutmattning.

– Jag lärde mig säga nej, men det var ingen nytta med 
det, för min arbetsgivare lyssnade inte, berättar Nina 
Nores-Syvänen. I hennes fall ledde överbelastning på 
arbetet till en ond cirkel av utmattning och sjukledig-
heter. I dag studerar hon för att bli psykoterapeut.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

PROFILEN: NINA NORES-SYVÄNEN
”En av de största stressfaktorerna är 
en känsla av att du inte kan påverka 
ditt jobb, att du inte behärskar det.”
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Evangeliföreningen återupplivar svensk gudstjänst i Helsingfors
gUdstJänst. Efter en läng-
re paus återupptar Svenska 
Lutherska Evangeliförening-
en (Slef) firandet av svensk-
språkiga gudstjänster i Hel-
singfors.

– Vi börjar på nytt. Det 
blir spännande att se hur 
det går, säger Albert Hägg-
blom, hemlandsledare vid 
Slef.

– Vi ser de här gudstjäns-
terna som en komplettering 

till det existerande guds-
tjänstlivet i Helsingfors. Vår 
gudstjänst firas på efter-
middagen, så vi krockar in-
te med andra gudstjänster, 
och vi ordnar söndagssko-
la för barnen för att göra det 
lättare för barnfamiljer att 
delta. Överlag har ju guds-
tjänsterna haft det motigt 
på senare tid, och besökar-
antalet har gått ner. Vi vill 
göra vårt allt för att mot-

verka den trenden, säger 
Häggblom.

Ska man ta beslutet som 
kritik mot det gudstjänst-
liv som existerar?
– Nej. Det finns ju redan ett 
brokigt gudstjänstliv i Hel-
singfors. Men det finns ock-
så många människor i Hel-
singfors, och det är många 
faktorer som inverkar när 
folk söker en gudstjänst-

gemenskap, säger 
Häggblom.

Tanken att Slef 
skulle återupp-
ta sina svensk-
språkiga guds-
tjänster i Hel-
singfors väcktes 
när Lutherkyr-
kan återinvigdes för 
gudstjänstbruk år 2016. 

Drömmen var att fi-
ra gudstjänster på svenska i 

Lutherkyrkan – men 
kyrkan var fullbo-

kad om sönda-
garna. Därför fi-
ras Evangeliför-
eningens guds-
tjänster i Det 

heliga hjärtats 
kapell i Berghäll. 

Liksom Lutherkyrkan 
ägs kapellet av Finska Luth-
erska Evangeliföreningen.

Gudstjänsterna firas var-

annan söndag på samma 
plats och tidpunkt. Den för-
sta mässan går av stapeln 
den 10 september kl. 15 i 
kapellet på Kristinegatan 1 i 
Berghäll. 

Ingvar Dahlbacka kom-
mer att vara predikant och 
Albert Häggblom liturg. 
Kantor är Niklas Lindvik och 
kören EvangeliVox medver-
kar med sång.

 ¶ Sofia TorvaldS

– Visst är det viktigt att komma ihåg 
att ta pauser, att undvika övertid och att 
sova och motionera tillräckligt, men att 
poängtera endast de sakerna är också 
att skyffla tillbaka ansvaret på indivi-
den. En av de största stressfaktorerna är 
en känsla av att du inte kan påverka ditt 
jobb, att du inte behärskar det. Arbets-
handledning hjälper inte om grundpro-
blemet är att du har för mycket att gö-
ra. Det fanns mycket sjukledigheter på 
min arbetsplats.

Människan vill arbeta
Efter flera år av arbete, kortare sjuk-
ledigheter, sjukledighet på deltid och 
studieledighet insåg Nina Nores-Sy-
vänen att det var dags att göra något 
annat. Hon sa upp sig. Den avgörande 

nina nores-sy-
vänen minns hur 
hon vid ett möte 
tog upp perso-
nalens orimligt 
höga arbetsbe-
lastning. – Svaret 
var: ”Var och en 
av oss kan med 
sitt eget bete-
ende påverka hur 
trevligt det är att 
vara på jobb.”

NINA NORES-SYVÄNEN

SOCIONOM, STUDERAR FÖR ATT BLI 
PSYKOTERAPEUT.

SKA FÖRELÄSA OM ARBETSUT-
MATTNING VID BLOMMA-KONFE-
RENSEN I HELSINGFORS DEN 30 
SEPTEMBER.

FAMILJ: MAN, STYVDOTTER OCH EN 
KUNGSPYTON SOM HETER MIMOSA.

ÄLSKAR ATT SJUNGA TAIZÉ-SÅNGER 
OCH ATT SKRIVA BLOGG.

faktorn var att hon förlorat hoppet – 
hon trodde inte längre på att det skul-
le bli bättre. I dag studerar hon för att 
bli psykoterapeut. Hon är särskilt in-
tresserad av att utveckla lösningsfoku-
serade metoder för att stöda dem som 
lider av utmattning.

– Människan är till sin natur sådan 
att hon vill arbeta, hon vill vara till nyt-
ta. Om den motivationen går förlorad 
handlar det ofta om att arbetstaga-
ren inte har blivit sedd och hörd. Din 
framtidstro kan vara helt avgörande för 
hur du mår. Vår arbetskultur är onö-
digt styv, fyrkantig och hierarkisk. Jag 
skulle uppmana alla chefer att verkli-
gen på individnivå lyssna på sina an-
ställda, på deras önskemål, förhopp-
ningar och på vad som motiverar dem.

För den som är utmattad är det vik-
tigt att hålla fast vid allt det som fung-
erar i privatlivet: träffa vänner och göra 
roliga saker på fritiden. Nina Nores-Sy-
vänens fritidsintresse är att medverka 
med sång i Taizé-gudstjänster i Hel-
singfors finska domkyrkoförsamling. 
Där var hon med också när hon måd-
de som sämst.

– Det finns Taizé-sånger för alla hu-
mör. När jag var ung var jag med i fri-
kyrkliga sammanhang, och där kun-
de det kännas jobbigt att alltid bli upp-
manad att tacka och prisa.

I sångerna från Taizé kan man sjunga 
om att gå i mörker, och om själens 
dunkla natt.

– De sångerna gav mig tröst och en tro 
på att allt kommer att ordna sig.
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Evangelikala 
fördömer 
Trump
President Donald Trump 
möter ökande kritik från 
kristna och evangelikala 
ledare efter sina kommen-
tarer om våldet i Charlot-
tesville, Virginia.

De evangelikala kyrkor-
nas sammanslutning för-
dömer Vit makt-rörelsen 
och grupper anslutna till 
den. ”Rasism ska inte en-
bart påtalas efter tragis-
ka händelser, utan regel-
bundet i våra trosgemen-
skaper”, heter det i utta-
landet.

En av de pastorer, A.R. 

Bernard, som fungerar 
som evangelikal rådgiva-
re för president Trump, har 
lämnat gruppen. Som or-
sak uppger han ”en djup-
nande konflikt gällande 
värderingar” mellan ho-
nom och administrationen.

Gruppen av rådgiva-
re har mött kritik för att de 
stannat kvar vid Trumps 

sida, trots att många inom 
näringslivet lämnat honom 
i protest. Biskop Harry 
Jackson svarar, enligt tid-
ningen Christian Post, på 
kritiken genom att säga:

– Det är svårt att va-
ra en profetisk röst om du 
lämnar rummet. Att kunna 
nå fram till presidenten är 
en otrolig möjlighet.

Lindfelt vald 
till ny dekanus  
i Åbo
Professor Mikael Lind-
felt, utbildningsansvarig 
för teologin vid Åbo Aka-
demi, har valts till ny de-
kanus för fakulteten hu-
maniora, psykologi och 

teologi. Fakulteten grun-
dades 2015 då flera fa-
kulteter vid universitetet 
slogs ihop.

Lindfelt efterträder 
professor Pekka Santtila 
från och med den 1 sep-
tember 2017. 

Mandatperioden 
sträcker sig fram till slu-
tet av juli 2019. 

ÅBO AKADEMIUSA PRESIDENT TRUMP

För Åbo svenska församling började dra-
matiken några minuter efter klockan fy-
ra på fredagen då en förälder som häm-
tade sitt barn från församlingens efter-
middagsklubb Amelia berättade för le-
darna att något hänt på torget, alldeles i 
närheten av församlingens hus Aurelia.

– Eftisledarna kom till mig och be-
rättade vad de hört. Vi började leta ef-
ter information. Men i det skedet fanns 
ingen. Vi tog in eftisbarnen som var ut-
omhus och låste dörrarna. Vi kollade att 
alla var i trygghet, säger tf kyrkoher-
de Mia Bäck.

När informationen senare kom fun-

Sorgearbetet inleddes i Åbo
fredagens bönestUnd i Åbo domkyrka samlade flera representanter för statsledningen. I bänken Niina Kanniainen-Orpo (till vänster), finansminister Petteri Orpo, republikens presi-
dent Sauli Niinistö, inrikesminister Paula Risikko samt familje- och  omsorgsminister Annika Saarikko. 

”Stämning-
en i Åbo är mer 
dämpad  än 
vanligt just nu.”
Mia Bäck

ÅBOATTACKEN. Åbo svenska försam-
ling ställde sina utrymmen till stadens 
krisgruppers förfogande efter fredagens 
knivdåd. I övrigt har församlingens präs-
ter och diakoner varit i beredskap.  

TEXT: JOHAN SANDBERG

derade de församlingsanställda på vad 
de kan göra. Sedan började telefonen 
ringa och mejlen droppa in.

– Vi har varit i beredskap och funnits 
till hands vid behov. Det gör vi än i dag. 
Samfällighetens diakonichef är också 
beredskapschef och han har kontaktat 
anställda, sjukhus- och studentpräster 
som behövts i olika uppgifter. Det är jät-
teskönt att veta att det finns människ-
or som tar ansvar i den här situationen. 

Orgelkonserten som var inbokad i 
domkyrkan på fredagskvällen ställ-
des in och ärkestiftet ordnade i stället 
en kvällsandakt. Till den hade ärkebis-
kop Kari Mäkinen bjudit in ledare för så 
många samfund som möjligt.

Trots att hon inte var vidtalad att med-
verka gick Mia Bäck till andakten i säll-
skap med en kollega.

–  Vi ville finnas till hands ifall någon 
ville samtala på svenska. Vi såg flera av 
våra församlingsmedlemmar i kyrkan. 
Jag tror att vår närvaro var viktig.

På lördagen hade Mia Bäck bokat in 
en konfirmationsplanering. 

–  Vi övervägde att ställa in den men 
vi upplevde att ungdomarna kände sig 

trygga trots allt. Alla kom också till pla-
neringen. Vi inledde den med bön för 
dem som drabbats av knivdådet.

Färre i högmässan
Under söndagens högmässa klockan 12 
höll församlingen en tyst minut.

– Stämningen i Åbo är mer dämpad än 
vanligt just nu, säger Bäck. Människor 
är i rörelse, men jag upplever att det är 
färre än vanligt som syns  på stan. Det 
var också färre som deltog i söndagens 
högmässa. Många har gått till minnes-
platsen på torget. Åboborna är helt tyd-
ligt berörda av det som hänt. 

Tillsammans med ledarna och för-
äldrarna diskuterar nu man hur eftis-
barnen ska bemötas.

– Jag hoppas att det inte ska bli nån 
stor sak för barnen. Nu gäller det att ska-
pa trygghet i Åbo.

Församlingen har också varit i kontakt 
med sina asylsökande vänner.

–  Vi har informerat dem om vad som 
hänt och visat dem solidaritet genom 
att ta avstånd mot de rasistiska åsikter 
som dyker upp.

Biskop Björn Vikström har inte varit 

involverad i det kyrkan gjort i Åbo ef-
ter knivdådet.

–  Jag har inte upplevt att min insats 
behövts där. 

Han tror inte att kyrkans attityd till 
asylsökande kommer att ändra på grund 
av knivdådet.

–  Men när det i samhället finns kri-
tiska röster är det viktigt att förstå att 
alla marockaner eller alla flyktingar 
kan skuldbeläggas för det som en per-
son har gjort.

I en kommentar till ett inlägg på Fa-
cebook skriver Vikström att de som inte 
uppfyller kriterierna för asyl bör hjäl-
pas tillbaka till sina hemländer, under 
förutsättning att de verkligen har en 
framtid där. 

–  Det kommer an på våra myndig-
heter att kolla att det är tryggt i de län-
der dit flyktingar returneras. Överlag li-
tar jag på myndigheterna men när sys-
temet inte fungerar bör vi få visa dem 
som felbehandlats stöd.

Vikström är nöjd med mediernas och 
politikernas behandling av knivdådet.

– Det är fint att de invandrare som 
försökte hjälpa de skadade lyfts fram.
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HELSINGFORS. Berghälls 
kyrkoherde valdes med 
knapp marginal direkt till 
ny herde för Helsingfors.

TEXT OCH FOTO:  
MAY WIKSTRÖM

Kyrkoherden Teemu Laaja-
salo efterträder Helsingfors 
avgående biskop Irja Asko-
la i november. Det stod klart 
efter den första valomgången 
i onsdags, när rösterna från 
stiftets sex prosterier räknats 
samman.

Segern var tydlig, men 
knapp.  För att bli vald i för-
sta omgången måste en kan-
didat få över hälften av rös-
terna. Laajasalo fick 51,6 pro-
cent av de avgivna rösterna, 
totalt 795 röster, följd av mot-
kandidaterna Jaana Halla-
maa (388) och Kaisama-
ri Hintikka (359). Det totala 
antalet röster var 1542, bland 
knappt 1800 röstberättigade 
präster och lekmän. Valdel-
tagandet var 86,8 procent. 
Tre befullmäktigade rösta-
de blankt och sex röster för-
kastades.

”Alla bara män igen”
För sju år sedan tog Irja Askola 
som första kvinna plats i bi-
skopskollegiet i den evange-
lisk-lutherska kyrkan i Fin-
land. På presskonferensen 
konfronterades Laajasalo med 
det uppenbara att skaran åter-
igen består av enbart män.

– Det är oerhört viktigt att 
det är möjligt för både män 
och kvinnor att inneha al-
la tjänster. Samtidigt tänker 
jag att om jag inte hade varit 
behörig för det här valet, så 
hade jag inte ställt upp. Även 
om helheten ser ut som den 
gör, så är det ju ändå ett en-
skilt stift som har valt sin bi-
skop, inte ett biskopskollegi-
um, svarar han.

Laajasalo lyfte i flera repri-
ser fram motkandidaterna.

– Jag vill tacka Jaana Hal-
lamaa och Kaisamari Hintik-
ka och deras stödtrupper. Det 
har varit en fördel och nyt-
ta för stiftet att uppställning-
en såg ut som den gjorde. Vå-
ra olikheter gav diskussio-
nen djup och valdebatterna 
och panelerna gav en glimt 
av hopp. Med väldigt olika 
bakgrunder och uppfattning-
ar, har vi klarat oss med livet 
i behåll genom ett biskopsval. 
Det visar att det finns sam-
hörighet och enhet trots allt. 

Betonar brokigheten
Teemu Laajasalo är mån om 
att hålla fram stiftets interna 
brokighet.

– Under de månader vi har 
turnerat i församlingarna har 
jag känt tacksamhet över dem 
som velat vara med och byg-
ga detta gemensamma. 

Attityden till brobygge sig-
nalerar han humoristiskt re-
dan i sin presentation i teo-
logernas egen matrikel, där 
särintresset lyder ”biläggan-
de av teologiska strider”. På 
presskonferensen vill han in-
te heller ta ställning till den 
civila olydnad som endel 
präster också i Helsingfors 
visat genom att viga samkö-
nade par, och hänvisar till att 
det vore att föregå domkapit-
lets beslut.

Han signalerar sin vilja att 
vara en lyssnande biskop:

– Vi har fått två öron, men 
bara en mun. Nu vill jag lyss-
na utan att börja dra upp rikt-
linjer. Biskop Irja har gjort 
ett fantastiskt arbete som  
det är bra att fortsätta på.

Vilka utmanande särdrag har 
stiftet för biskopen i Helsing-
fors – och vilka särdrag och ut-
maningar har biskop Teemu Laa-
jasalo för Helsingfors stift?

–Visst är Helsingfors i en 

särställning och många har 
lämnat kyrkan av ointresse. 
Det finns områden där färre 
än 25 procent tillhör kyrkan. 
Men samtidigt ser det väldigt 
olika ut på olika håll, och det 

här är det fina med stiftet. Det 
finns olika utmaningar, olika 
församlingar. Vi behöver hit-
ta ett samförstånd i förkun-
nelse och tjänande. Där tror 
jag att det är lättare att ta till 

hjärtats språk än trons språk, 
som kan vara svårt. För min 
egen del blir det en stor ut-
maning att stiga i två myck-
et betydelsefulla föregånga-
res skor. Det här ämbetet är 

mycket större än en enskild 
människa.

Teemu Laajasalo inleder 
arbetet den 1 november och 
vigs till biskop i Helsingfors 
domkyrka den 12 november.

Laajasalo 
biskop 
i första 
ronden

använd sleven! Biskop Irja Askola förmanade efterträdaren att förse både sig själv och andra med den andliga och 
lekamliga föda de behöver – och att skopa varsamt i maktens soppa. 

Arr. WIKSTRÖMS BUSSTRAFIK Ab
www.wikstromsbusstrafik.fi

Närm.info och anm.: Catharina Hindrén 0503281209

Julmarknadsresa till 
Lybeck 2-6.12
Vi åker med Finnlines till 

Travemünde och med egen buss 
till marknaden

På vår hemsida www.lindatours.com hittar 
du längre och kortare resor.

RES MED LINDA TOURS
MAURITIUS 7-22.2 2018

För tredje året i rad ordnar vi resa till denna paradisö med 
bekvämt dreamlinerflyg och anslutningsbuss 

från Österbotten.

Visste du att...
du kan lämna in din hyres- 
och andra familjeannonser 
via webben?

När du lämnar in via 
webben sparar du också 
serviceavgiften på 5 euro.
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Fick 
inga 
svar
TEXT OCH FOTO:  
JOHAN SANDERG

Paul Salo är begåvad med ett gott min-
ne. Och ur det drar han historier från 
gångna tider som han gärna berättar. 

– Dottern har sagt att jag minns näs-
tan från den dag jag är född, säger han. 

Familjen har därför uppmanat ho-
nom att skriva ner sina minnen. För 
deras skull. Det har sporrat honom att 
skriva sin fjärde bok Mitt liv som barn i 
krigets skugga. Det är första boken där 
han berättar om sina minnen.

Han har skrivit mycket under li-
vets gång. Han har skrivit dagbok i 
över femtio år och har över sexhund-
ra handskriva sidor från den tidigaste 
barndomen. Han har täckt hela sitt liv. 

–  Även om jag har mycket att berätta 
om livet efter kriget har jag satt punkt 
i boken vid tolvårsåldern. För det var 
då som kriget tog slut.

När Vinterkriget började 1939 var 
Paul Salo fyra år gammal. Fyraåring-
en lade märke till föräldrarnas oro då 
pappa måste resa någonstans långt bort 
till något som man kallade krig där man 
kunde dö.

– Som barn förstod vi inte vad kri-
get betydde och vi fick heller inget ve-
ta. Men mer och mer började jag förstå 
vad kriget var. Vi barn hörde ju vux-
na prata och oroa sig för dem som var 
inkallade.

Han märkte att stämningen i hem-
byn Kovjoki i Nykarleby förändrades. 
De äldre blev tysta och skrattet satt 
långt inne. 

– Att min tjurkalv dött hjälpte mig 
som fyraåring att förstå vad det betyd-
de när de vuxna talade om att någon 
hade stupat. Kalven andades inte och 
den fanns inte längre. De som stupat 
kom inte heller hem mera. 

Ett av de tidigaste minnena från kri-
get var ett bombalarm. Byborna hade 
hängt upp en skena av järn som man 
slog på när det vara fara å färde. Då gäll-
de det att springa till skogs och gömma 
sig så fort som möjligt.

– Jag minns att mamma och jag 
sprang och gömde oss under en gran 
i skogen. När jag tittade upp mot him-
len såg jag änglar som kastade ner nå-
got. Titta mamma, änglar, ropade jag. 
Hon såg inga änglar, men hon tog mig 
på armen och gick hem. Hon upplev-
de att hon fick ett budskap från Her-
ren att hon kunde återvända. Hemma 
gjorde hon upp eld i spisen, vilket var 
förbjudet. När jag återkom till den här 
händelsen när jag blev äldre förund-
rades hon över att jag kom ihåg den. 

Paul Salos mamma var övertygad om 
att han skulle bli präst. Men det blev 
han inte. Han blev murare.

–  Redan under min barndom levde jag 
nära Gud. Medan pappa var i kriget ta-
lade jag också om honom med Jesus. Jag 
visste att också mamma bad för honom. 

Livet under kriget var inte lätt.
– Alla upplevde kriget som väldigt 

svårt. Många gånger saknade vi mat 
på bordet hemma hos oss. Men ändå 
fanns det de som hade det värre ställt. 
Jag var för liten att kunna hjälpa till. 
Jag tror jag var mera till förfång än till 
hjälp. Men när jag blev äldre kunde jag 
börja hjälpa.

Fick inga svar på sina frågor
Han var ett nyfiket barn och upplev-
de att han inte fick svar på sina frågor. 

– Man lyssnade inte på mig. Jag frå-
gade varför pappa inte kommer hem. 
Men mamma ville inte svara. Vi bodde 
nära järnvägen och jag och min bror såg 
ett tåg fullastat med soldater. Vi vinka-
de till dem och de vinkade tillbaka. Vi 
undrade vart så många pojkar var på 
väg. Jag började hänga i mammas kjo-
lar för att få svar på frågan men hon vil-
le inte prata om det. Jag var envis och 
slutligen svarade hon att de skulle till 
samma plats där pappa är. Då trodde 
jag att pappa skulle få komma hem och 
jag började vänta på honom. Men han 
kom inte. Det var inte roligt.

Till slut kom pappa hem från kriget. 
Men då var han inte samma pappa som 
hade åkt.  

–  Jag hade haft en så snäll pappa 
att det inte går att beskriva. Gubbar-

na i byn berättade senare att han ar-
betat för bönderna för en dagslön som 
motsvarade ett kilo smör. Men smöret 
var ju dyrare på den tiden. Jag var ofta 
med honom när han fiskade i forsen.

Pappan sårades i Fortsättningskriget 
och blev hundraprocentig hjärninvalid.

– Han var fullt klar i tanken och pla-
nerade för att bygga ett hönshus medan 
han låg på sjuhuset. Men hans  känslo-
liv var som hos en tolvåring. Det för-
svårade vår situation. Jag var då åtta år. 
Han arbetade så mycket han orkade, 
men det var inte mycket. 

Pappan förändrades och han kun-
de bli våldsam och slå sönder saker.

–  Däremellan var han snäll och kun-
de leka med oss. Men han var känslig 
och vi måste lära oss hur vi skulle be-
möta honom. Vi barn fick inte gräla och 
vi måste lyda. Om vi sade emot blev 
han våldsam. Han slog oss aldrig men 
han kunde slå sönder saker. 

– Jag tyckte grymt mycket om pap-
pa. Det fanns de som tyckte att han inte 
skulle få vara hemma länge. Trots allt 
ville jag ha honom hemma.

Hur klarade din mamma av detta?
– Det är en gåta. Men jag glömmer ald-

rig att oavsett hur svårt det än var sjöng 
hon sånger ur Sionsharpan. Hon fann 
tröst i sångerna. Och så såg jag henne 
på knä i bön brevid sängen.

Minnena är ännu smärtsamma. Paul 
Salo rörs till tårar när han berättar.

– Hon var en genomsnäll kvinna. Det 
sade alla i byn.

En barnarbetets tid
Så snart Salo och hans fem syskon blev 
tillräckligt gamla måste de börja arbeta.

–  Det var en barnarbetets tid. Jag var 
13 år när jag började arbeta med att hug-
ga buskar ur dikena åt bönderna. När 
jag och min bror kapade träd för ved 
valde vi dem som var tillräckligt kle-
na för att vi skulle orka kapa dem med 
yxan. Vi orkade inte såga. Jag var 16 när 
jag började arbeta åt Wärtsila.  

Trots att det var svårt hemma är 
Paul Salo ändå glad att han fick va-
ra barn just då.

– Som barn var jag utomhus största 
delen av tiden och jag och mina brö-
der hade stor uppfinningsrikedom. Vi 
spikade ihop tröskverk och kassar att 
fiska i. De funkade inte alltid som vi 
ville men det räckte för oss att få ska-
pa. Byns barn simmade och lekte ofta 

som barn fiska-
de Paul Salo ofta 
men sin pappa. 
Numera gör han 
det ensam på 
Tjöckfjärden i 
Kristinestad där 
han har sommar-
stuga.

BARNDOMSMINNEN. Paul Salo var 
bara åtta år gammal när hans pappa 
kom hem från kriget med en hjärnska-
da som förändrade honom. Den tidi-
gare så snälla pappan blev våldsam.
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Här ”bråtar” man lin. En bild ur Paul Salos bok. 

tillsammans. Jag tycker att barnen in-
te att har tid med sådant idag.

Militärbravaderna är kända
Pappan var inkallad i båda krigen. Se-
nare har Paul Salo kommit över sin pap-
pas hela militärhistoria. 

– Den är otroligt intressant. Där finns 
alla bravader han gjort sedan han ryck-

te in. Bland annat hade han i frustra-
tionen slagit en fältväbel och hamnat 
i arresten. Där framgår också att han 
sårades den 2 februari 1942. 

Den dagen skulle pappan och någ-
ra kamrater hämta ved till korsun med 
lastbil. De hamnade i en hästkolonn 
som ryssarna bombade. En bomb lan-
dade ganska nära lastbilen. Av tryck-

vågen kastades han mot en sten eller 
ett träd.

– Bakhuvudet trycktes in och han 
fick skador på lilla hjärnan. Efter att 
han blivit sårad åkte han in och ut på 
olika sjukhus. Han behandlades länge 
i Helsingfors varifrån han kom hem på 
permission emellanåt. Han hade var-
bildning i bakhuvudet och den behöv-
de dräneras med jämna mellanrum. 

Trots att oddsen att pappan skulle le-
ve länge var dåliga dog han 1977. Han 
var då 69 år gammal. 

Det blev fred i november 1944. Men 
skrattet återvände inte genast till byn.

–  Jag noterade att de som varit i kri-
get hade själsliga sår även om de var fy-
siskt oskadda. Jag såg på två unga män 
som samtalade med varandra. Fast jag 
bara var ett barn lade jag märke till en 
smärta de hade inom sig som kom fram 
under samtalet. Jag förstod att kriget 
förändrade människor. Inte bara min 
pappa som skadats. Det gjorde också 
andra mera inbundna.

Vad kan man lära sig av dina barndoms-
minnen idag?
– När jag träffar flyktingbarn vet jag 
hur det känner sig. Kanske de haft det 
ännu värre. Jag såg ju aldrig någon död. 

Vill du också ha
nya fina tänder?

I så fall är du i gott sällskap.
Över en miljon människor i
hela världen har fått egna
tänder igen med implantat-
systemet Brånemark System.
Tänder där vi ersatt den
naturliga tandroten med
tandimplantat och som både
ser ut och känns som dina
egna tänder. Vi har lång
erfarenhet och arbetar för
kvalitet. Därför har vi valt
Brånemark System  .
Vi utför även sedvanlig
tandbehandling, tandregle-
ring, kronor, broar, proteser
och estetisk tandvård.

R

R

implantatmetoden

Vill du veta mer om Dina möj-
ligheter att få egna fasta tänder?

Ring oss tel. 06-312 7114
       0400 669 434
 Vasaespl. 15A, Vasa
     Leg.tandläkare
      Christel Jåfs

Leg.tandläkare, implantolog
   Alireza Hajitaheri

Sittdynor för kyrkbänkar
Bekvämare och varmare 
med sittdynor. Vi har 
specialiserat oss på tunna 
sittdynor för kyrkbänkar. 
Kontakta oss för mer 
information. 
Tel. 06 7898100, Fax 06 7898199
e-post essma@multi.fi 
www.essma.fi 

Kvarnstigen 6, 68820 Esse

Jakobstads kyrka

Leverantörsv. 6, 68810 Ytteresse

Börje Sjöblom 044-317 1522 • borje.sjoblom@netikka.fi 

Ravintolakoneet Vaasa

www.ravintolakoneet.com

Jaktlag, köp nu maletköttmaskin 
och bensåg till höstens jaktsäsong!

Maletkött-
maskin G50
400x350x400
1000 W 230 v
60 kg/h
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Maletköttmaskin HM-12
520x350x450 / 850 W 230 v

Bett 5 och 8 mm / E� ekt 120 kg/h

415 €

195 €

999 €

Bensåg 
HLS-1650A

465x450x870
Bettlängd 1650 mm

750 W 230 v

Jaktlag, köp nu maletköttmaskin och bensåg 
till höstens jaktsäsong!
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Ravintolakoneet Vaasa
Börje Sjöblom 044-317 1522 • borje.sjoblom@netikka.fi
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Fontana Medias nätbokhandel 
www.fontanamedia.fi . 

Alltid öppen!

Kika in i ...
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PÅ TVÄREN JOHAN SANDBERG

För tjugofem år sedan
En av de böcker jag läs-
te under semestern är Ka-
rin Erlandssons deckare 

Missdåd. Det 
som lockade 
mig till att lä-
sa boken var 
att hon place-
rat handling-
en i sin hem-

stad Nykarleby år 1992. Det 
året bodde och arbetade 
även jag i staden. En del av 
handlingen utspelar sig till 
och med på min dåvarande 
arbetsplats, tidningens lo-
kalredaktion. 

Erlandsson beskriver in-
gående och korrekt miljön i 
Nykarleby. Till och med den 

nuvarande placeringen av 
redaktionen går att känna 
igen. Men författaren har ta-
git stora friheter att beskriva 
arbetet på lokalredaktionen 
år 1992, vilket hon naturligt-
vis har rätt att göra. 

Den största avvikelsen 
från verkligheten är att hon 
låtit tidningen anställa tre 

journalister och en fotograf 
i staden. Det hade varit väl-
kommet, för vi var bara två 
och idag är det knappt en. 
1992 fanns också en kon-
kurrent med en egen lokal-
redaktion i staden. 

Visst var arbetet mycket 
dramatiskt ibland, men nå-
gon mordgåta löste vi in-

te. Sommarfesterna och 
liknande uppdrag som Ka-
rin Erlandsson beskriver var 
i stor utsträckning vår verk-
lighet. Och så hårdbevaka-
de vi pälsdjursnäringen.

1992 skrev vi på den för-
sta generationens dator, en 
plåtlåda vid namn Kaypro. 
Vi skrev en grön text på en 

liten svart skärm. Skrivpro-
grammet fanns på en fem-
tumsdiskett och texterna 
sparades på en annan. Tex-
terna sändes till centralre-
daktionens dator med ett 
väsande och plingande mo-
dem. Och musen var bara 
något som katten jagade.

Men datorer, det hade vi.

På väg mot …
På sensommaren 2016 
fick Hbl:s läsare följa 
med redaktören Stefan 
Lundbergs 
840 kilo-
meter långa 
pilgrims-
vandring till 
Santiago de 
Compostela. 
Vandringen 
genom nor-
ra Spanien utgör ramen 
för boken På Spaniens 
tak (Förlaget 2017), en 
samling anekdoter, iakt-
tagelser och funderingar 
som handlar om allt från 
skoskav till katastrofer 
på arbetsplatsen Hbl (il-
sket skällande på chefer 
utlovas).

Jag läste ivrigt Lund-
bergs resereportage i 
Hbl, och stördes inte av 
att samma berättelser 
upprepas i boken. Lund-
berg är alltid underhål-
lande, dessutom lyckas 
han bygga upp en stäm-
ning av spänning som 
gör det roligt att läsa vi-
dare. Jag vill faktiskt ve-
ta vad som händer när 
han kommer fram, även 
om jag redan vet att re-
san inte resulterar i om-
vändelsens tårar.

Jag fascineras själv av 
mitt intresse för den här 
boken, ett intresse som 
verkar ha andliga kom-
ponenter även om bo-
ken inte är särskilt andlig. 
Ofta förvånas jag över 
hur elegant Lundberg 
undviker religiös tema-
tik – jag menar: han är ju 
faktiskt på pilgrimsvand-
ring! Bitvis undrar jag om 
min fascination handlar 
om just detta ständiga 
cirklande kring det ämne 
som antyds men aldrig 
nämns: Gud. Och medan 
jag tänker så undrar jag 
om det bara är männ-
iskor som jag – alltså 
människor som intresse-
rar sig för religion och tro 
– som läser boken så.

Ändå vill jag påstå att 
Stefan Lundberg, kon-
stigt nog, skrivit en and-
lig bok. Han har skri-
vit om något som nästan 
inte nämns, men som 
kan anas i luften. Han har 
framför allt inte sett ner 
på det, han har inte defi-
nierat det, och därför le-
ver det, och fortsätter 
leva i den som läser.

 ¶ Sofia TorvaldS

PRESENTATION De vi 
blir när 
vi formas 
av varandra

Vad händer när människor, som annars 
inte hade träffats, möter och formas av 
varandra? Julian Garner har skrivit en 
pjäs om en grupp judiska flyktingar från 
Österrike som kommer till Finland i bör-
jan av 1940-talet och får hjälp av den 
historiska personen Abraham Stiller.

– Pjäsen handlar om hur världar kol-
liderar. Flyktingarna flyttar in på en liten 
gård med en bonde och gradvis börjar 
de acceptera varandra, men också för-
ändra varandra.

Julian Garner debuterade som pjäs-
författare i London 1978 och har sedan 
dess skrivit ett fyrtiotal pjäser. Han bod-
de under många år i Norge men landa-
de i Finland 1998.

När Svenska Teatern bad honom skri-
va pjäsen var han först fundersam.

– Har jag rätt att berätta den här be-
rättelsen? Jag är inte finländare, även om 
om jag bott i Finland i snart tjugo år. Jag 
är inte flykting med nog emigrant. Jag 
har levt hela mitt vuxna liv i en kultur 
som inte är min egen, och tror att jag kan 
förstå något av flyktingens verklighet.

Hans första fru var jude.
– Vårt äktenskap höll inte, men det 

betydde mycket för mig att få vara en 
del av det judiska sammanhanget. Våra 
barn är judar, min äldsta dotter prakti-
serande jude. Jag har två judiska barn-
barn och ett tredje på väg. Jag kände att 
jag hade redskap att skriva den här be-
rättelsen.

Ny historieforskning
I två års tid fördjupade sig Julian Gar-
ner i den judisk-finländska författaren 
Rony Smolars produktion om bland 
annat Abraham Stiller. Affärsmannen 
och finlandssvensken Stiller var en av 

TEATER. Får man som engelsman skriva en föreställning om ett 
stycke smärtsam finländsk historia? Ja, svarar Julian Garner.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

centralfigurerna i motståndet mot pla-
nerna på att deportera judiska flykting-
ar till Tyskland.

– I pjäsen har Abraham Stiller, som 
spelas av Riko Eklundh, blivit en slags 
arketypisk karaktär. Min version av 
honom är inte en faktisk rekonstruk-
tion. Det har jag också förvarnat hans 
släktingar, inklusive Ruben Stiller, om.

I föreställningen nyanseras bilden av 
Finlands delaktighet i Förintelsen uti-
från ny historieforskning.

– Den nya forskningen visar att det 
fanns betydande antisemitism inom ett 
flertal finska myndigheter. Länge het-
te det att endast åtta judar deportera-
des till Tyskland, men den siffran är 
med stor sannolikhet inkorrekt. Och 
även om många finska judar trodde att 
Mannerheim tog personligt ansvar för 
deras säkerhet, finns det inte klara be-
vis för detta.

Med detta sagt framhåller Garner än-
då att Finland var ett förhållandevis bra 
ställe att vara på om du var jude vid 
den här tiden.

– Men de judar som var i Finland för-
följdes av ständig rädsla.

Ingen frågar vad du tror
Föreställningen har fått namnet Tro. 

– Jag skrev pjäsen på engelska, och 
den har översatts till svenska. På eng-
elska heter den ’Confidence’, efter ett 
pianostycke av Mendelssohn som spe-
las under föreställningen. Ordet kommer 
från franskans ’confiance’, ett svåröver-
satt ord med många lager.

Det han gillar med det svenska namnet 
är att föreställningen på många sätt är en 
diskusson kring vad det betyder att tro.

– Inom judendomen är det ingen som 
frågar dig om du tror på Gud eller in-
te. Det är något helt privat, mellan dig 
och Gud. Det viktiga är dina handling-
ar, säger Julian Garner och berättar att 
han själv tidigare övervägde att kon-
vertera till judendomen.

I föreställningen spelas Edith, en öst-
errikisk pianolärarinna, av Janina Ber-
man, ”den enda judiska skådespelerskan 
i hennes åldersgrupp i Svenskfinland”.

– Pjäsens Edith säger att hon inte tror 
på Gud. Hon identifierade sig inte ens 
som jude men efter Nazitysklands an-
nektering av Österrike ser alla i Finland 
henne som just det.

Garner är nyfiken på människans 
identitetsbygge, på det vi upplever oss 
vara och på det vi uppfattas som.

– Har vi kontroll över vår identitet el-
ler är den förutbestämd? Finns det nå-
got hopp för oss om vi inte omfamnar 
den vi är?

PJäsen ”tro” handlar om judiska flyktingar i Finland under 
fortsättningskriget och har premiär på Svenska Teatern i 
Helsingfors den 9 semptember. foTo: valTTeri KanTanen
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Vikström om äktenskapet nu också på svenska
bok. Förra året utkom bi-
skop Björn Vik-
ströms omta-
lade bok Monta 
rakkautta och nu är 
den svenska upp-
lagan här, med ti-
teln Kärlekens 
mångfald – Sex-
ualitetens, par-
förhållandets och 
äktenskapets teo-
logi (Fontana Media).

I boken behandlar Vik-
ström den aktuel-
la frågan om äk-
tenskap och homo-
sexualitet och ger 
sig ut för att hitta en 
hållbar äktenskaps-
teologi.

Ungefär halva bo-
ken har översatts 
från finska men ock-
så bearbetats av bi-

skopen, andra halvan av 

boken har översatts av Ke-
sia Edström och Jan Ed-
ström.

bJörn vikströms bok om 
bland annat äktenskapets 
teologi har utkommit i en ny 
version på svenska. 
foTo: nicKlaS STorbjörK

”Jag har levt hela mitt 
vuxna liv i en kultur som 
inte är min egen, och tror 
att jag kan förstå något 
av flyktingens verklig-
het.”
Julian Garner

Nya böcker från ViBoSa
Boris Salo, Den tomma ramen, en själavårdsroman, 25€, 

ljudbok 30€
Paul Salo, Mitt liv som barn i krigets skugga, 20€

vibosa.fi, tel 0504689678, vibosa@vibosa.fi

Axtours.ax   Storgatan 14, Mariehamn  
 Tel: +358 18 51217   groups@axtours.ax

för mer information om reseprogram,
pris och bokning, se www.axtours.ax

NYÅRSRESA TILL WIEN 
MED KONSERT PÅ MUSIKVEREIN 

28.12.2017 – 1.1.2018
Wiener Filharmonikers konsert i 
Musikvereins gyllene stora sal, i år 
dirigerad av Riccardo Muti, är vår 
nyårsresas höjdpunkt. Den åtföljs 
av ett omfattande ramprogram med 
utfärder, måltider och musik. 
Pris från 2995€  inklusive konsert-
biljett och flyg från Helsingfors.

Förfrågningar till Axtours.ax, 
Yvonne Cronström, 
groups@axtours.ax 
eller per telefon 018 – 51217.

Orolig mage?

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

I hälsokosta�ärer och på apotek.

För en mage 

i balans.

Var dag
Var dag är en sällsam gåva 

– en skimrande möjlighet
Församlingsförbundet rf. förvaltar för tillfället fyra special-
fonder som stöder det kyrkliga arbetet på svenska i Finland. 
Under åren har förbundet fått ta emot fina gåvor att förvalta 
och tack vare dem kan vi ta vara på möjligheterna till kyrk-
ligt arbete i vårt land varje dag.
Ta kontakt om du vill ge en gåva i form av en donation eller 
ett testamente för det kyrkliga arbetet i Svenskfinland. 
Verksamhetsledare Kalle Sällström svarar på frågor, tfn. 050-
3562 475, e-post: kontakt@forsamlingsforbundet.fi.
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KRYSSET AUGUSTI

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 
12.9.2017 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
Helsingfors. Märk kuvertet ”Augustikrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med 
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. 
Lycka till!

SKICKA IN!

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-M
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna belönades följande 
med ett bokpris som kommer på posten.  
Vi gratulerar: Brita Wiklund, Nykarleby, Disa 
Nyholm, Hindhår och Per-Olof Lindholm, 
Borgå.

JULIKRYSSETS LÖSNING

VINN BÖCKER!



INSIDAN 11KYRKPRESSEN TORSDAG 24.8.2017 • NR 34/P
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 27.8 kl. 10: Högmässa i Pargas 
kyrka, Backström, Ollila.  -  kl. 14 
Mässa i Koupo kapell i samband 
med pensionärslägret, Back-
ström, Ollila.
On 30.8 kl. 18: Veckomässa i Par-
gas kyrka, Backström, Lehtonen.
Fr 1.9 kl. 13: Andakt i Seniorstu-
gan, Sundell.
Nagu kapellförsamling:
Sö 27.8 kl. 13: Finskspråkig hög-
mässa i Själö kyrka, Granström, 
Granström.
Korpo kapellförsamling:
Sö 27.8 kl. 11: Gudstjänst i Korpo 
kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 27.8 kl. 11: Högmässa i Hout-
skär kyrka, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 27.8 kl. 13: Högmässa i Iniö 
kyrka, Vuola.

 ¶ ÅBO
sö. 27.8: 
– kl 12: Högmässa, Domkyrkan. 
Yliportimo (pred), Wikstedt (lit), 
Danielsson.
– kl 18: Tvåspråkig regnbågsmäs-
sa, Skarpskyttekapellet. Arrang-
eras tillsammans med Malkus. 
Wikstedt, Miettinen, Danielsson.
ons. 30.8 kl 13-15: Sommarcafé, 
Aurelia. En stund med Lasse Mår-
tenssons musik kl. 14
to. 31.8 kl 18: Bönegruppen, 
Aurelia

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
12 sö e pingst 27.8: 
Gudstjänst kl 12

 ¶ JOMALA
Sö 27.08 kl.13.00: Friluftsguds-
tjänst i Gregersö E-H Hansen,S 
Winè, I Björkskog, A Karlsson
Sö 27.08.kl.18.00: Psalmcafé E-H 
Hansen
On 30.08 kl.18.00: Välsignelse 
av skolbarn S Äng, S Winé, A 
Karlsson
Fr 01.09 kl.13.00: Rönngården, 
andakt S Äng, E-H Hansen
Fr 01.09 kl.18.00: Fredagsmässa 
S Äng, E-H Hansen, S Winé ,A 
Karlsson

 ¶ MARIEHAMN
LÖ 26.08 kl. 10.00: Katolskmässa 
i S;t Mårtens kyrka.
SÖ 27.08 kl. 11.00: Högmässa i S:t 
Görans, Mari Puska provpredikar, 
A L. Kyrkkaffe.
ON 30.08 kl. 18.00: Kyrkoherde 
”Kandidatutfrågning”. Samtalsle-
dare: Katarina Gäddnäs och Nils-
Gustaf Eriksson. Servering.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 27.8 kl. 11.00: Familje-
gudstjänst i Sunds kyrka. Välsig-

nelse av skolbarn. Outi Laukka-
nen, Pipsa Juslin, Kati Juntunen.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
Sö 27.8 11.00: Gudstjänst i Kyr-
kan, Cay-Håkan Englund, Kjell 
Lolax.

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
SÖ 27.8 kl 12: Gudstjänst i Kstads 
förs.hem, Norrback, Martikainen
SÖ 27.8 kl 18: Lovsångsmässa 
i Lfjärds kyrka, Norrback, lov-
sångsgruppen. Servering
70 års jubilarer: kom ihåg att an-
mäla er till Jonnsborg senast 4.9. 
till kansliet tel 06-2211073

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Fr 25.8 kl 16: Glad Ton startar i 
Arken, G.Lindén.
Lö 26.8 kl 19: Villaavslutning på 
Fridskär, Bertel Lindvik tal, Krist-
offer Streng sång, Tom Bergman 
ack. Barnvänligt program. Kaffe o 
korvgrillning.
Sö 27.8 kl 12: Gudstjänst Lövdahl, 
S.Lindén.
Övermark
Sö 27.8 kl 18: Högmässa Jakobs-
son, S.Lindén.
Pörtom
To 24.8 kl 20: ”Musik i au-
gustikvällen” i kyrkan, Jessica 
Bergström-Sohlborg sång o lyrik, 
Ronnie Jaakkola valthorn.
Sö 27.8 kl 10: Högmässa Jakobs-
son, S.Lindén.
To 31.8 kl 20: ”Musik i augus-
tikvällen” i kyrkan, Nice Noise, 
Celina Roos trumpet, Pörtom-
kören.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Sö 27.8. kl. 14: Gudstjänst, Eng-
lund, Brunell.

 ¶ KORSHOLM
sö 27.8:
kl 10 Gudstjänst: i kyrkan, Lidén 
o. Nordqvist-Källström.
kl 20.20 Musik i augustikvällen: 
i kyrkan. ”Den finländska körs-
katten” Kammarkören Psallite, 
dir. Susanne Westerlund. Andakt 
Lidén.  Fritt inträde och kollekt 
till församlingens musikskolas 
verksamhet.
Församlingens öppna familjedag-
klubbar inleder verksamheten: 
Ons 23.8  
9:30-11 Carpella Strandlid: jämna 
veckor. 
Fre 25.8  
9:30-11 Smedsby: varje vecka. 
On 30.8 
9:30-11 Tölby: udda veckor.
Sö 3.9
kl 15 Babykyrka: i Smedsby 
församl.gård. Lindblom och Wes-
terlund.
to 31.8:
kl 9-17 Församlingsutfärd till 
Hunurinjärvi: Pris 45€. Info o. 
anmälan till pastorskansliet tel. 
3560 500 senast 25.8.

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

Matbank kallar man 
den organiserade utdel-
ning av livsmedel som 
finns i en del församling-
ar. Matbankerna star-
tade för att lindra mat-
bristen som orsaka-
des av den ekonomiska 
nedgången på 90-talet, 
men på många håll finns 
det fortfarande behov av 
matbanker.

Matbanken finns till 
för den som behöver 
hjälp och inte har an-
dra möjligheter att skaf-
fa mat. Om församling-
en inte har en matbank 
kan man alltid kontakta 
diakonin.
Källa: evl.fi/ordlista

I KLARSPRÅK

Herre hjälp oss 
under denna nya 
termin att spegla 
oss i Ordet och likt 
herdepojken Da-
vid möta våra ut-
maningar i Herren 
Sebaots namn.
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Stig-Erik Enkvist.

177: 1-2, 348, 
478, 177: 3-5.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Tid att granska sig själv
Guds ord uppmanar oss att granska oss själva och vår 
livsföring. När vi lär känna oss själva på rätt sätt är vi 
redo att ta emot nåden enbart som en gåva av Gud.

Självtillräckligheten kan förvränga en människas 
verklighetsuppfattning. Vi kan börja tro att vi på egen 
hand ska kunna uppfylla Guds vilja.

OM HELGEN Hitta församlingarnas 
annonsering också 
på webben!

Gå in på kyrkpressen.fi 
och sök på ort eller 
församling.

”Tullindrivarna och 
hororna trodde på 
honom, och ni såg 
det, men inte hel-
ler då ångrade ni 
er och trodde på 
honom.”

Läs mera i  
Matt. 21:28–32.

Vandra med 
varandra!

Ekumenisk korsvägs-
vandring i Esbo på lör-
dag. Start kl. 9 med 
katolsk mässa i kar-
meliterklostret, Kvarn-
träskv. 3.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
25–31.8

FÖRSTA LÄSNINGEN
Job 42:1–6 eller 
1 Sam. 17:37–45, 48–50

ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 7:14–25

EVANGELIUM
Matt. 21:28–32

Tolfte söndagen efter 
pingst. Temat är ”Själv-
prövning”.

HELGENS TEXTER

BETRAKTELSEN STIG-ERIK ENKVIST

foTo: johan Sandberg

i en av psalmerna för inkommande sön-
dag skriver Olaus Petri: ”Du sänt oss Gud 
ditt helga ord, att leda oss och lära”. Petri, 
som ju var den som genomförde reforma-
tionen i Sverige, hade studerat i Witten-
berg och också fått lära sig: ”Tron allena, 
nåden allena, Skriften allena”. Då vi nu 
också firar reformationens minnesår och 
då inkommande söndag talar om att vi ska 
pröva oss passar denna lärdom av Martin 
Luther bättre än någonsin. 

I första läsningen läser vi om David, her-
depojken som ställdes framför en jätte som 
var 3,10 meter lång och säkert urstark och 
skicklig att slåss. David hade säkert prövat 
sig i tanken mot denna fiende och visste vem 
som kunde ge honom seger. På samma sätt 
behöver också vi som kristna pröva oss och 
vår tro i Bibelns ljus.

många kristna i världen lever under svå-
ra förhållanden på grund av att de är Jesu 
lärjungar. Många människor måste till och 
med ge sitt liv för sin tro. I västvärlden har 
vi det bra ställt till det yttre men vi kan-
ske kan uppleva en annan sida av förföl-
jelse, nämligen genom sekulariseringen 
som pågår inom den lutherska kyrkovärl-
den. Vi behöver på samma sätt som David 
leva vårt liv i Herren Sebaots namn och be 
att Han ska ge också oss segern. 

Att pröva sig själv är inte alltid så lätt för oss 
människor. Det är så mycket lättare att pröva 
och också fälla omdömen om andra. Men ju 
bättre vi lär oss känna oss själva, desto mera 
behöver vi Herren. Herre hjälp, Herre fräls.

 ¶ STig-eriK enKviST

Stig-Erik arbetar som verksamhetsledare för inre mission 
och media inom Laestadianernas Fridsföreningars Förbund 
och fungerar som lekmannapredikant inom väckelsen.
 
I dag går hans tankar till alla skolelever som börjat ett nytt läsår.
 
Hans tips: Tänk på att Herren är med om vi vill ha honom med.

Med Bibeln som spegel



12 INSIDAN KYRKPRESSEN TORSDAG 24.8.2017 • NR 34/P
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

 ¶ KVEVLAX
Idag to 24.8 kl 21: Skymnings-
musik i kyrkan, Henrik Östman 
orgel, Rodney Andrén spinett, 
Quartetten, Jonna Marjamäki vio-
lin och sång, Folke Nylund violin, 
Ida Forsman viola, Daniel Nylund 
cello.
Sö 27.8 kl 10: Högmässa, Berg-
ström-Solborg, Andrén.
To 31.8 kl 21: Skymningsmusik i 
kyrkan, Borgå stifts kantorsman-
skör, Kvevlax församlings man-
skör, Kvevlax kyrkokör, Orkestern 
Stråkdraget, Markus Malmgren, 
orgel, dirigent Yngve Svarvar och 
Simon Granlund.

 ¶ MALAX
SÖ 27.8 kl. 10: Gudstjänst i kyr-
kan. Norrback, Lax.
TO 21.9: Symötesresa till Hunuri-
järvi. Anm. senast fredag 15.9 till 
kansliet, 050-462 9575.

 ¶ PETALAX
Gudstjänst: sö 27.8 kl. 11. Björk-
lund, Brunell.
Andakt: to 31.8. kl. 13 i Wester-
hemmet modul A. Kl. 14 i Pensio-
närshemmets samlingssal. 

 ¶ REPLOT
Sö 27.8. kl 10: Gudstjänst i Replot 
och kl 12.30 högmässa i Björkö, 
Kaski, Sten.
On 30.8.: Församlingsutfärd till 
Tankar, bussen startar kl 8 fr 
Replot förs.hem, Båten till Tankar 
avgår kl 12, mat på Tankar lotsta-
tion. Avgift för buss, båt och mat 
50€. 
Anm senast 28.8. till pastors-
kansliet tel 352 0005.

 ¶ SOLF
Sö 27.8 kl. 10: Högmässa, Emilia 
Kontunen, Heidi Lång.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Forslund, Jern, 
Heikius.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö kl 11 Lundström, 
Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
Fr 25.8 kl. 15: Andakt i Essehem-
met, Bengt Forsblom.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Öhland.
Sö 27.8 kl. 10: Gudstjänst i 
kyrkan, Granlund, Ray. Textlä-
sare Gunilla Eriksson, dörrvärdar 
Lappfors.
- kl. 14: Sammankomst i Vitsjö 
byahem. Tal av Hannu Niemelä, 
Anders Värnström och Jorma 
Pesämaa.
Ti 29.8 kl. 19: Nystart för symöte i 
Ytteresse bönehus. 

 ¶ JAKOBSTAD
FR 25.8 kl. 19.00: In da house i FC 
ungd.utr., Ella-Mari Esselström.
SÖ 27.8 kl. 18.00: Gudstjänst i 
kyrkan, Krokfors, Östman, Wes-
ter.
TI 29.8 kl. 11.00-13.00: Kyrkan 
öppen för bön och samtal.
ON 30.8 kl. 15.00: Infosamling om 
skriftskola 2017-2018 för år 2003 
och tidigare födda i FC. Anmälan 
på: www.jakobstadssvenskafor-
samling.fi/konfirmation
TO 31.8 kl. 18.00: Hjälpledar-
skolningen startar i FC ungd.utr., 
Wikblad.
TI 5.9 kl. 18.00-20.30: Alpha, en 
grundkurs i den kristna tron i FC. 
Tio kvällar och en weekend. Info 

och anmälan senast 5.9 på www.
jakobstadssvenskaforsamling.fi 
eller boris.salo@evl.fi
ON 20.9 kl. 18.00-20.30: Äk-
tenskapskurs i Kyrkostrands för-
samlingshem. Info och anmälan 
på www.pedersoreforsamling.fi/
aktenskap

 ¶ KRONOBY
Lö 26.8 kl. 19.30: Ungdomarnas 
veneziad vid Sommarhemmet.
Sö 27.8 kl. 12.00: Gudstjänst An-
ders Store, Maria Ellfolk-Lasén. 
Slotte-Bäck-Storå läslag.
On 30.8 kl. 13.00: Syföreningar-
nas gemenskapsdag vid Som-
marhemmet. 

 ¶ LARSMO
Fre 25.8 kl. 20 Ungdomssamling: 
vid prästgården.
Sö 27.8 kl. 18 Kvällsgudstjänst 
(Obs tiden): Sjöblom, Uunila. 
Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Finnäs, Väs-
terby.
Ti 29.8 kl. 18.30 Kvinnornas 
kväll: på Marieholm, prästgårds-
stranden. Gott från grillen, sallad, 
kaffe, fri samvaro. Andakt Heidi 
Sundström. Bastu och simning för 
den som önskar. Varmt välkom-
men med i gemenskapen.
To 31.8 kl. 19 Karasamling: med 
knytkalas och bastu vid Mats 
Holmstedts villa i Fäboda, Näses-
katavägen 12. Bastun varm från 
kl. 18. Fredrik Snellman undervisar 
om att vara en kristen man i ar-
betslivet, Bobo Dahlbacka leder 
sången. Jens Sjölind är mötesvärd. 
Samåkning från Holm bönehus kl. 
17.30. Varmt välkommen i karage-
menskapen.

 ¶ NEDERVETIL
SÖ 27.8 kl. 10.00: Gudstjänst, 
Store, Smedjebacka.
SÖ 27.8 kl. 18.00: Sommarmusik 
i kyrkan, Kristoffer och Håkan 
Streng.
FR 1.9 kl. 13.00: Mässa för äldre, 
Store, Smedjebacka och Dalhem.

 ¶ NYKARLEBY
CENTRUM
Fr kl 9 Bön: kyrkan
Sö kl 18 Kvällsmässa: fh, Sandvik, 
Anne-Marie Rudnäs o Åsa Fors-
backa, sång
MUNSALA
Sö kl 12 Högmässa: Sundstén, 
Lönnqvist
-kl 18 Lovsång o förbön: Hirvlax 
baptistkyrka, Antti Hämäläinen
Ti kl 19 Missionskafé: Pensala bö-
nehus, Rut Åbacka
JEPPO 
Sö kl 10 Kvällsgudstjänst: Edman, 
Lönnqvist, lovsångsdans av Ma-
chol l’Adonai
Må kl 9-10 Bön: fh, varje må
-kl 10-13 Föräldra-barngrupp: fh, 
Åbacka, varje må
Ti kl 18.30 Naisryhmä: fh
On kl 13 Andakt med HHN: pen-
sionärsbostädernas matsal, Öst-
man, Lönnqvist, Åbacka

 ¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 25.8 kl 14: Andakt i Peders-
heim, Häggblom, Sandstedt-
Granvik
Sö 27.8 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, 
lit. J. Österbacka, pred. Häggblom, 
Sandstedt-Granvik, textläsare 
Yvonne Löf, dörrvärdar Kållby 
Sö 27.8 kl 18: Sammankomst i 
kyrkan, pred. Torvald Hjulfors, 
Kållby fridsförening
To 31.8 kl 17.30: Andakt i Peders-
heim, Kållby fridsförening

 ¶ PURMO
Sö 27.8 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Portin, Johansson.
On 30.8 kl. 19: Mariamoment i 
prästgården, terminsstart.
To 31.8 kl. 14: Andakt i Purmo-
hemmet, Kanckos, Johansson.
Julspel i Purmo kyrka julen 2017: 
– vill du vara med? Vi behöver 
aktörer, sångare, musiker tekni-
ker m.m. Anmäl intresse till Anna-
Lisa Björklund (0400184643) eller 
via www.purmoförsamling.fi, 
senast 6.9. Du behövs!
Purmo församling utlyser en 
tävling: för att få en logo och en 
slogan! Har du idéer och förslag? 
Ge ditt förslag på Facebook eller 
maila till purmo.forsamling@evl.
fi, senast 17.9.2017. Bästa försla-
gen belönas med presentkort till 
Uffes.

 ¶ TERJÄRV
SÖ 27.8 kl 10: Högmässa, khden, 
Leni Granholm.
TI 29.8 kl 13: Missionscafé Terjärv 
med hemlig gäst, förs.h
LÖ 2.9 kl 19: En kväll kring Erik 
Granviks dikter i kyrkan, Lisbeth 
Zittra, musikinslag.

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
SÖ 27.8 KL. 10: MÄSSA i Kullo bykyrka, 
Smeds, Helenelund
KL. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan, 
Eisentraut-Söderström, Lindgård, 
Söderström
TI 29.8 KL. 12: ORGELKVART I DOM-
KYRKAN, Eric-Olof Söderström, Teppo 
Salakka, kontraaltklarinett 
TO 31.8 KL. 12: ORGELKVART I DOM-
KYRKAN, Mikael Helenelund
KL. 19: MUSIK I DOMKYRKAN, Finländ-
ska barockorkestern-Fibo: Vivaldis 
Årstiderna
4-7.9 är diakonimottagningen och 
öppna klubbarna stängda.

LAPPTRÄSK
lö 26.8: Familjefest Hela Finland tackar 
med början kl. 10. Högtidlig öppning 
och välsignelse av Klockareparken kl. 
12. Barnklangen medverkar. Kyrkorna 
öppna kl. 9-14, utställning av gamla 
föremål i Lilla kyrkan. Konsert i kyrkan 
kl. 12.30. Kaffe i parken till förmån för 
byautvecklingen i Nepal, församlingens 
missionsprojekt via FMS. LS, JE, GN
sö 27.8 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
LS, JE
on 30.8 kl. 10–11.30: Café Källaren i 
församlingshemmet, SS
on 30.8 kl. 14.45: Barnklangen i för-
samlingshemmet, JE

LILJENDAL
sö 27.8 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
LS, JE
ti 28.8 kl. 10: Vuxen-barn i Mariagår-
den, GN

LOVISA
To 25.8 kl. 15-19.45: Orgelkvarter i 
kyrkan varje halvtimme. Fritt inträde 
och program.
Sö 27.8 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Blom, Tollander. Efteråt sommarens 
avslutning med lunch i Församlingsgår-
den. (Obs! Platsen)
Sö 27.8 kl. 19: Orgelkonsert i kyrkan, 

Markus Malmgren. Fritt inträde och 
program. Kollekt till FMS.
Ti 29.8 kl. 11-13: En Euros Café i för-
samlingshemmet
On 30.8 kl. 13: Sommarcafé i försam-
lingsgården, sista gången
På kommande:
Sö 3.9. kl.15.00: 4-årskalas för alla 
som fyllt eller fyller 4 i år. Anmälan 
senast 25.8 till Barnledare Linda Haa-
palainen 0447229210
Vuxen-Barn gruppen: börjar igen tis-
dag 5.9! 
Ti 9.30-11.00 tvåspråkig i Holken/
Aurinkotalo 
To kl. 9.30-11.00 svenskspråkig i För-
samlingshemmet (Östra Tullgatan 6)
On 6.9 kl. 15.30-16.15: Barnkören Lo-
visaklangen i församlingshemmet. An-
mälan senast 31.8 till vera.tollander(a)
evl.fi.
Fre 8.9 kl. 16: Utfärd till Katternas natt 
på Högholmen. Start kl. 16 från turist-
hållplatsen, tillbaka är vi ca kl. 23. Bus-
sen kostar 10€ vuxen, 5€ barn. Inträdet 
betalar alla själv. Anm. senast den 1.9 
till kansliet tfn 044 722 9200 eller lo-
visa.svenska@evl.fi

PERNÅ
Sö 27.8:
- kl. 18 Mässa i Taize-stil i kyrkan: Ro-
bert Lemberg, Marcus Kalliokoski
Klubbverksamheten börjar v. 34. Mer 
info via hemsidorna: www.pernafor-
samling.fi

SIBBO
Mer information på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sibbosven-
skaforsamling.fi
Fr 25.8 kl. 10.45: Veckomässa i Elsie. 
Camilla Ekholm.
Sö 27.8 kl. 13: Mässa med konfirma-
tion i Sibbo kyrka (juni II-lägret). Katja 
Korpi, Mauriz Brunell.
On 30.8 kl. 14: Ungdomssamling (PRG) 
i församlingshemmets källarvåning. 
Öppna dörrar från kl 14 framåt, pro-
grammet börjar 18.30. Patrik Frisk och 
Kjell Lönnqvist.
To 31.8 kl 14: Veckomässa i Linda. Fest-
salen. Katja Korpi.
To 31.8 kl 16: Tankemöten i Linda. Hob-
byrummet. En samtalsgrupp för boende 
i Linda. Kom och byt tankar och känslor 
kring olika teman. Vi bekantar oss även 
med praktiska sätt att utforska vårt 
inre. Sara George.

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 25.8
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
över 1 år. Hollmérus.
Sö 27.8 12 söndagen efter pingst
kl. 12: Högmässa i Gamla kyrkan. Wes-
terlund, Repo-Rostedt, Almqvist.
Må 28.8
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
under 1 år. Hollmérus.
Ti 29.8
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Santeri Siimes.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-2 
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125. 
Hollmérus.
On 30.8
kl. 14: Psalmandakt och sommarcafé i 
S:t Jacobs kyrka. Lindström, Henricson.
kl.19: Helsingfors Orgelsommars av-
slutningskonsert i Johanneskyrkan. 
Kammarkören Dominante, dir. Seppo 
Murto, Dag-Ulrik Almqvist, orgel. Fritt 
inträde, program 8€.
To 31.8
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob. 
Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 1-5 
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125. 
Hollmérus.

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet har öppet: må, ti, to, 
fr kl. 9-14.
Matteuskyrkan är öppen: ti, on, to, fr 
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
Sö 27.8 kl. 10: högmässa, Juho Kankare, 
Anders Forsman. Kyrkkaffe i Olavus-
salen.
Må 28.8 kl. 17.30: Skribaföräldraträff 
Lekis1 & Lekis3 (1 vån).
Må 28.8 kl. 19: Skribaföräldraträff Spor-
tis, Lekis2 & Lekis4 (1 vån).
Ti 29.8 startar Musikleken för barn 
(0-4år): Kom med och sjung, dansa, 
spela och leka tillsammans. Vi träffas 

i grupper, enligt barnens ålder. Efter 
sångstunden umgås vi över en kopp 
kaffe. Deltagaravgiften är 30 euro per 
familj per termin. Mera info på hemsi-
dan www.matteus.fi.
On 30.8 kl. 15-18: Öppet hus för ung-
domar.
On 30.8 kl. 18: MU-mässa, kort mässa 
med bönevandring. Ungdomar medver-
kar. Kyrkfika efteråt.
Kaffe på plattan: 
Lö 2.9 kl. 12.30-14 utanför Matteus-
kyrkan. Vi bjuder på kaffe, te, saft och 
bulle. Vi erbjuder också möjlighet till 
samtal och förbön. Kyrkan är öppen 
och du kan i stillhet sitta där en stund. 
Du är också välkommen att hjälpa till. 
Vi behöver dig som vill bjuda in mäns-
kor som går förbi, dig som vill servera 
kaffe och dig som vill samtala och be 
för mänskor. Mera info: diakonissa Ca-
rita Riitakorpi. 
Arr. Matteus församling, Vartiokylän 
seurakunta och St. Mathew´s Lutheran 
Church. Välkommen!
Körövningarna: startar v. 36. 
Matteus barnkör, Matteus kyrkokör 
och VårTon.

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
To 24.8
kl. 16 Outreach: Haga torg. Petrus 
församling deltar i Konstens natt. Info 
om församlingens verksamhet och 
choklad utlovas. Kom och hälsa på. 
Vädervarning.
Fre 25.8
kl. 20 Live Music Night: Café Torpet, 
Köpingsv. 48. Pia Katarina uppträder, 
caféet öppet.
Lö 26.8
kl. 10 Konfirmation: Skriftskolläger 1 
Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3.
kl. 13 Konfirmation: Skriftskolläger 2 
Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3.
Sö 27.8
kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka, Te-
gelst. 6. Thylin, Hilli.
Kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla kyrka, 
Brofogdev. 12. Thylin, Hilli.
Kl. 16.30 Puls: Södra-Haga kyrka, 
Vesperv. 12.
Fre 1.9
Kl. 18 Ungdomssamling: Hagasalen, 
Vesperv. 12.
Lö 2.9
Kl. 10 Petra: Frukost för kvinnor. Gäst 
är Maria Sten som talar om nåd. Café 
Torpet, Köpingsv. 48.
Övrigt
Höst-weekend på Lekholmen: 8-10.9 
För sommarens konfirmander och 
hjälpledare. Petrus Youth åker ut för 
ett härligt veckoslut. Mera info fås av 
skriftskolteolog Jonathan Silvferberg, 
tel 050 5918795. Sista anmälningsdag 
var 18.8.
Församlingshelgen Fokus på Korpi-
rauha: 15-17.9. Kom med på en härlig 
helg i Sjundeå, på Korpirauha lägergård. 
Ett tillfälle att umgås, träffa nya och 
gamla vänner och komma närmare Gud 
tillsammans. En helg med lovsång, un-
dervisning, förbön och fina stunder. 
Mer info och anmälan på hemsidan, 
petrusforsamling.net/fokus17.
Alpha: på Café Torpet, Köpingsv. 48. 
Elva torsdagar med mat, föredrag och 
goda samtal. Start 21.9 kl. 18.30. Ett 
tillfälle att utforska meningen med livet 
och tron på ett enkelt och givande sätt. 
Kursen är till för alla som inte brukar gå 
i kyrkan, oavsett ålder och livsåskåd-
ning och kostar inget. Info och anmälan 
på www.petrusforsamling.net/alpha.

HELSINGFORS PROSTERI
Kristen meditation i Johanneskyrkan: 
Längtar du efter en stund av stillhet? 
Meditation kan vara ett sätt att varva 
ner och ta sig tid för reflektion. Vi träf-
fas 7.9 kl. 17.30 i Johanneskyrkan på 
Högbergsgatan 12. Du behöver inte ha 
tidigare erfarenhet av meditation.
Skriv en text till julkalendern: 
Vad vill du som stadsbo säga till en an-
nan stadsbo? Vad kommer du att tänka 
på när du hör orden trygghet, värme, 
fred, hopp, jul i krubban, medmänsklig-
het? Texterna till huvudstadregionens 
församlingars julkalender samlas in 
genom crowdsourcing: från människa 
till människa - från stadsbo till stadsbo. 
På www.jul.fi kan man bidra med text-
förslag till julkalendern, skicka bidraget 
före 10.9. Bland alla inkomna textbidrag 
lottas det ut biobiljetter. Dina ord kan 
nå 450 000 stadsbor en december-
morgon.
Det hjälper att prata: Kyrkans samtals-
hjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och 
telefonjour. Chattjouren är öppen 
on-to 18-20 och finns på adressen 
www.samtalstjänst.fi. Telefonjourens 
nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet 
+358400221190) och linjen är öppen 
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.helsingforsforsamlingar.
fi.

DEUTSCHE GEMEINDE
So 27.8. um 11 Uhr: Gottesdienst (Matti 
Fischer)

OLAUS PETRI
Lö 26.8 kl. 18: Helgsmålsbön – Musik-
andakt. Santeri Siimes, orgel.
Sö 27.8 kl. 11: Högmässa. Timo Viinikka, 
Hanna Laakkonen-Yang.
On 30.8 kl. 10: Musiklek för alla. Sussi 
Isaksson.
To 31.8 kl. 10: Babyrytmik för 0-1 år. 
Sussi Isaksson.
To 31.8 kl. 13.30: Musiklek för 3-6 
åringar. Sussi Isaksson.

MELLERSTA NYLANDS PRO-
STERI

ESBO
Högmässor sö 27.8: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Konfirmation 
av Mataskär 2-skriftskolan. Kanckos, 
Wikman, Sabina Kyllönen, Heidi Paul. 
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 10.30. 
Ahlbeck, Malmgren. Kyrkkaffe.
Mystico: Nattmusik på kyrkbacken i 
Esbo domkyrka fre 25.8 kl. 21 - lö 26.8 
kl. 02:30. Kl. 21:00 Varde ljus, 22.00 
Sounds of Silence, 23:00 If Bach knew 
Sax (J.S. Bach för saxofonkvartett), 
24:00 Mystico, 01:00 Aria, 02:00 
Sånger till natten. Medv. bl.a. Anna-
Sofia Anttonen, Pia Bengts, Antti Haho, 
Anna-Liisa Haunio, Hanna Heijaste, Olli 
Huotari, Nanna Ikonen, Eeva Jurmu, 
Petri Koivusalo, Heikki Kulo, Nanako 
Lammi, Sikri Lehto, Eeva-Liisa Malm-
gren, Suvi Numminen, Markku Perttilä. 
Anna Pulli, Susanna Tollet, Lea Waara-
niemi, Håkan Wikman, Sheldon Ylioja. 
Fritt inträde. Café i förrättningskapellet.
Esbodagen lö 26.8: Guidad vandring på 
kyrkogården vid Esbo domkyrka kl. 10. 
Guidning på svenska i Esbo domkyrka 
kl. 11.
Ekumenisk korsvägsvandring: lö 26.8 
kl. 9-18. Vandra på Esbodagen tillsam-
mans med kristna från olika kyrkor och 
samfund! Program på finska. Vandring-
ens längd är 19 km. Kläder enligt väder, 
lämpliga skor och kontanter för lunchen 
behövs. Start kl. 9, katolsk mässa i 
karmeliterklostret, Kvarnträskv. 3, kl. 
10.30 ortodox vattenvigning, Oitans, kl. 
12 katolsk andakt och lätt lunch (5 €) 
i Trapesa, Kyrkträskv. 1, kl. 18 luthersk 
vesper och kvällste i Olars kyrka, Olars-
bäcken 4.
Picknick för ungdomar & unga vuxna: 
Sommarens sista picknick på gräsmat-
tan vid Olars kyrka on 30.8 kl.17-19 
(OBS! plats och tid!) före ungdoms-
mässan.
Ungdomsmässa: Olars kyrka, svenska 
sidan, on 30.8 kl. 19. Kanckos, Kron-
lund.
Samtalsgruppen ”Kristen tro i var-
dagen”: Folkhälsanhuset i Hagalund, 
biblioteket, start to 31.8 kl. 10.30-12. 
Följande träffar 21.9, 26.10 och 23.11 kl. 
10.30-12. Mer info: Heidi Jäntti, 040 531 
1046, heidi.jantti@evl.fi

GRANKULLA
Sö 27.8 kl. 12 Söndagsskola: i Klubb 97, 
Pippi Collander och Märta Backman. 
Nya välkomna med!
Kl. 13 Högmässa: med konfirmation 
av Enä-Seppägruppen, Daniel Nyberg, 
Marlen Talus-Puzesh, Heli Peitsalo. 
Kaffe i nedre salen.
Ti 29.8 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebas-
tos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 13.30- 15 Sommarcafé: på kyrkans 
innergård.

KYRKSLÄTT
Lö 26.8 kl. 8-13: Kom och träffa oss på 
torget lö. 26.8 under Kyrkslättsdagarna.
Sö 27.8 kl. 10: Tvåspråkig högmässa i 
Kyrkslätts kyrka.
Sö 27.8 kl. 12: Högmässa med kon-
firmation i Kyrkslätts kyrka. Lovén, 
Rönnberg, Joki.
Kyrkoherdeämbetet öppet juni-augusti 
må-to kl. 9-11.30 och 12.30–15. Freda-
gar stängt.  Tel. (09) 8050 8292. Epost 
kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi. 
www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
Sö 27.8 kl 11: Högmässa i SvH, Kim 
Rantala, Paula Sirén
Må 28.8 kl 12: A-männens bastu- och 
talkodag i Viljakkala hos Hans Ceder-
qvist, tel. 044 040 2211. Knytkalas, 
avfärd från Gamla kyrkan kl. 12. An-

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 25.8 Tua Backman, Nykarleby Sö 27.8 
9.03 Ett ord om helgen Må 28.8 Karin Er-
landsson, Mariehamn Ti 29.8 Monica Hei-
kel-Nyberg, Grankulla Ons 30.8 Mikael 
Kallman, Jakobstad (repris från 15.6.2017) 
To 31.8 Janette Lagerroos, Nagu (repris 
från 25.5.2016).

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 25.8 Camilla Ekholm, Borgå (re-
pris från 26.8.2016) Sö 27.8 Självpröv-
ning. Textläsare: Lotta Finskas och Ing-
mar Weckström. (repris från 7.8.2005) 
Må 28.8 Cecilia Forsén, Helsingfors (repris 
från 30.6.2016) Ti 29.8 Hans Växby, Van-
da (repris från 25.8.2016) Ons 30.8 Kristi-
na Fernström, Helsingfors To 31.8 Marga-
reta Puiras, Ekenäs.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 27.8. Mässa - Människa kom fram! från 
Förbundet Kyrkans Ungdoms sommarlä-
ger i Pieksämäki. Predikant: Håkan Sunn-
liden. Liturg: Bengt Lassus. Körledare: Re-
becka Stråhlman. Försångare: Sofia Lilje-
ström. Sommarlägrets lovsångsteam: Joa-
kim Palmén, Rebecka Stråhlman, Tobias 
Elfving, Sofia Liljeström, Fredrik Erlandsson. 
Textläsare: Sofie Ravall.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA foTo: pixabay
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BÖRJAN. Höst är ofta 
lika med kurser, mo-
tion, nystart. Men hur 
startar man upp ett 
andligt liv om man vill 
det?

TEXT: MARIA STEN

Hitta en tid för andakt. Den 
behöver inte vara lång, men 
den är din. Tid för andakt kan 
vara en promenad, under re-
san till och från jobbet (åker 
du kollektivt behöver du inte 
bekymra dig om trafiken ut-
an kan göra det du vill), just 
innan eftermiddagskaffet, 
efter frukost och så vidare. 

Regelbundenheten skapar 
de goda vanorna. Hitta den 
tid och den form som bäst 
passar dig och din livssitua-
tion. Tänk på att Gud går med 
dig hela din dag, inte bara när 
du har andakt. 

Har du möjlighet att ibland 
fira andakt tillsammans med 
någon annan eller några an-
dra? På min arbetsplats bör-
jar vi varje måndag med ge-
mensam morgonandakt. Det 
ger uppmuntran och styrka 
inför en ny arbetsvecka och 
ger arbetsgemenskapen en 
ny dimension.

Några konkreta tips
1. Tidebönskort
Jag har själv en ikon i papp i 
storlek ett halvt vykort. Den 
ryms innanför pärmen till 
min kalender. Den går att 
vika ihop och ha i ett fack 
i plånboken, handväskan, 
kalendern eller ett fack i 
mobilskyddet (om du hör 
till dem som har ”allt” i mo-
bilen). Ikonen är samtidigt 

ett tidebönskort som du kan 
ta fram när som helst under 
dagen. Det finns också ap-
par för tidebön att ladda ner.

2. En bönbok
Jag använder tidvis Bönboken 
tradition och liv. Den innehål-
ler morgon- och aftonböner 
för olika tider under kyrko-
året och böner för olika livs-
skeden. Den kan användas 
rakt av eller formas om till 
din situation och dina behov.

3. Be med frälsarkransen
Varför inte skaffa en frälsar-
krans om du inte redan har 
en. Läs någon av Martin Lön-
nebos böcker om Frälsar-
kransen och läs om de oli-
ka pärlorna. Vilken pärla är 
aktuell för dig just nu? Vil-
ken är din bön i dag?

Bibeln
För mig är det viktigt att få 
in en bibeltext i min andakt, 
oavsett hur lång tid jag har. 

En vers, ett avsnitt, ett ka-
pitel eller fler. 

Sätten att läsa Bibeln kan 
variera. Ibland har vi behov 
och möjlighet att läsa läng-
re avsnitt, kanske hela bi-
belböcker på en gång. An-
dra gånger är det de kortare 
avsnitten vi behöver. 

Den senaste tiden har jag 
stillat mig inför kortare av-
snitt ur Psaltaren 139. Den 
bönbok jag följt har upp-
manat mig att fundera över 

Guds närvaro. ”Du såg mig 
innan jag blev till” – vad be-
tyder det för mig och min 
tillit till Gud och världen om-
kring mig? Hur påverkar det 
mitt sätt att bemöta och se 
på de människor jag möter 
i min vardag?

Skribenten är präst och  
sakkunnig vid Kyrkans  
central för det svenska 
arbetet.

mälningar till Kim Rantala, tel. 050 
4648 460.
Ti 29.8 kl 13.30-15.30: Tisdagsklub-
ben i SvH
Ons 30.8 kl 15-18: Familjegruppen 
Fammis i SvH
Familjeläger: 7-8.10.2017 på Torppa 
lägergård. Anmälningar senast 10.9 
till barnledare Piu Heinämäki tel. 040 
804 8587.

VANDA
SÖ 27.8 kl. 10: Högmässa,  Helsinge 
kyrka S:t Lars, M.Fagerudd,  A.Ekberg
MÅ 28.8 kl. 13-17: Pysselcafé för barn 
i åk. 3-6, klubbutrymmet, Strömfårav. 
13, Myrbacka
ON 30.8 kl. 9.30: Familjecafé i samar-
bete med Folkhälsan, klubbutrymmet , 
Strömfårav. 13, Myrbacka.
ON 30.8 kl. 12: ViAnda-körens termins-
start. Gamla och nya sångare är hjärtligt 
välkomna!
ON 30.8 kl. 13-17: Pysselcafé för barn 
i åk. 3-6, klubbutrymmet, Strömfårav. 
13, Myrbacka 
FR 1.9 kl. 14: Veckomässa i Folkhälsan-
huset, Vallmov. 28, Dickursby
Öppettid fr.o.m. september: pastors-
kansliet må-fr kl. 9-13 och diakonimot-
tagning må och to kl. 10.00-11.30

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Sö 27.8:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Lind-
ström, Lindroos.
-kl. 18 Kvällsmässa: Snappertuna 
kyrka. M. Puiras, Lindroos.
-kl. 16 Sommarkonsert med andakt: 
Bromarvs kyrka. Fam. Gräsbeck m.fl 
medv. M. Puiras, andakt.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Fre 25.8:
- kl. 18.00 Israeliska danser (säsong-
start, nya dansare välkomna med!): 
i församlingshemmets källarvåning. 
Viveca Unnérus.
Sö 27.8:
- kl 12-17.30 Pilgrimsvandring: Start kl 
12 från Taborkyrkan, framme i Fagervik 
ca kl 17.30. Total gångsträcka ca 14,5 
km (väderreservation). Kontakta: Tom 
Sjöblom/040-4851 045 (tom.sjoblom@
evl.fi).
Sö 27.8:
- kl 18.00 Skymningsmässa: i Fagervik 
kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann, 
Taipalus 
To 31.8:
- kl. 10-13 Sommarens sista sommar-
loppis: i Prästgården. Välkommen och 
fynda! Kläder, böcker, barnprylar och 
glas mm. Kaffe + kakbit 2€. 

KARIS-POJO
Högmässa/gudstjänst, Sö 27.8: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. Mid-
sommarstången tas ned. Kaffeservering 
i Sockenstugan. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT

LOJO
Veckoverksamheten har börjat i Virkby 
kyrka
Tisdagar och torsdagar: kl. 9.00-12.00.
Dagklubb för 3-5 åringar.
Onsdagar och fredagar: kl. 9.00-11.30. 
Familjeklubb
Tisdagar kl 17.30-20.00: Handarbets-
café 
Juniorklubbarna i Lojo och Virkby börjar 
i september, info delas till skolorna. 
Anmälning via nätet 
https://www.lohjanseurakunta.
fi/1425-anmalning-till-juniorklubbar-
na-2017-2018
Sö 3.9. kl 13: Högmässa i Lojo kyrka. 
Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Ti 5.9. kl 13.30: Svenska kretsen samlas 
i Virkby kyrka. Taxi.
Sö 17.9: Gudstjänstbesök. Tilläggsinfo 
senare, följ annonsering.

Skymningsmusik i 
Kvevlax kyrka
Än finns det tid att höra skymningsmusik 
i Kvevlax kyrka.

Vid den andra konserten i serien Skym-
ningsmusik den 24.8 medverkar musi-
ker från Jakobstadsnejden. Kvällens orga-
nist är Henrik Östman som tillsammans 
med Quartetten bjuder på allt från Evert 
Taubes Så skimrande var aldrig havet till 

Händels orgelkonsert.  Jonna Marjamäki 
sjunger också, ackompanjerad av Quar-
tetten, You Raise me up. Henrik Östman 
och Quartetten framför också ett nyskri-
vet verk av Patrik Vidjeskog, Small Talk 
in French.

Den tredje och avslutande konserten 
den 31.8 går ganska långt i manskörer-
nas tecken. Församlingens manskör och 
Borgå Stifts kantorsmanskör medver-
kar med fosterländska sånger såsom Su-

omis sång, Finlandiahymnen och Finsk 
bön, men även kända psalmer och Pil-
grimskören ur Wagners opera Tannhä-
user ryms med. Orkestern Stråkdraget 
medverkar också tillsammans med kyr-
kokören och framför två körsånger. Kan-
torsmanskören leds av Markus Malmgren 
(Esbo) som också gjort några av körar-
rangemangen. 

Efter konserterna får man stanna kvar 
på kyrkbacken och njuta av skymning-

en med servering och gemenskap. Det är 
fritt inträde till konserterna, men kollekt 
uppbärs i samband med andakten. Väl-
kommen, önskar Kvevlax församling.

KONSERTER KVEVLAX

Ta dig tid för det andliga

en kort vers eller en hel bibelbok, sätten att läsa Bibeln varierar. foTo: freeimageS

VÄLGÖRANDE. Vill du få 
bättre hållning? Träffa trev-
ligt folk eller kanske finkali-
brera din röst?

FOTO: ANNA MARIA BÖCKERMAN

Både i tidningar och på nätet skrivs 
mycket om att det är hälsosamt att 
sjunga i kör. 

Körsång är bra på många plan. Om 
man tänker rent fysiskt är körsång 
bra för att man sträcker på sig och 
arbetar med muskler som ofta för-

blir inaktiva i ett stillasittande arbete. 
Vidare förbättras syreupptagning-

en då man genom sången tränar sin 
andning och muskulaturen som stö-
der andningsorganen. Det å sin si-
da påverkar hela kroppen och in-
te minst hjärnan. Koncentrationen 
förbättras och blodtrycket blir också 
bättre. Man blir piggare av körsång! 

Gemenskap och kunskap
På ett socialt plan är sången viktig 
eftersom man hela tiden interagerar 
med hela gruppen då man sjunger. 
Och så finns det ju så många trevliga 
personer som man blir bekant med. 

Det tredje som utvecklas i sång-
en är förstås den egna musikaliteten 
och det musikaliska kunnandet. Man 
lär sig ny musik och nytt om musik 
– och finkalibrerar sitt eget instru-
ment hela tiden.

Om du inte redan är med i någon 
kör så ta frimodigt kontakt med kan-
torerna i din församling och fråga vil-
ken kör som kunde vara rätt för just 
dig.

Sjung i kör och må bra!

kyrkans mUsikfest samlade i år 
körsångare i Helsingfors.  
foTo: emelie wiKblad
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MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Stiftelsen Lillesgården erbjuder 
förmånliga pensionärsbostäder 
(ettor) i Nordsjö, ej service-
boende. 050 5903780 (ti–to 
9–12)

Trollhättan ligger nära västkusten, 7 mil norr om Göteborg med tät 
pendeltågstrafi k. I Trollhättan fi nns ett fl ertal industrier, högskola, sjukhus

med mera. Trollhättans pastorat har cirka 110 anställda medarbetare. 

På grund av pensionsavgång söker vi nu en

PRÄST, FINSKSPRÅKIG, 100%, TILLS VIDARE
Tjänsten är inriktad på fi nskspråkigt arbete och placerad i Lex-

torps församling, en församling med många olika nationaliteter. 
Du kommer ingå i Lextorps församlings arbetslag och arbeta nära 
fi nskspråkig diakon och musiker. I Lextorpskyrkan fi ras söndaglig 

gudstjänst på fi nska. De fl esta kyrkliga handlingar sker på två språk.

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/trollhattan

Ansökan med personligt brev och cv skickas till
 trollhattans.pastorat@svenskakyrkan.se senast 

den 26 september 2017. Märk ansökan med ”Finskspråkig”.

Ingå församling lediganslår på nytt en tjänst som ungdomsarbetsledare 
eller ungdomsteolog från 1.10.2017 (eller enligt överenskommelse) för att 
leda och utveckla vårt arbete bland ungdomar och speciellt i skriftskolan. 

Ansökan skickas till kyrkoherde Tom Sjöblom (e-post: tom.sjoblom@
evl.fi, tel: 040 485 1045, postadress: Ingå församling, PB 5, 10211 Ingå) 

senast 31.8.2017 kl. 12. Tidigare inkomna ansökningar beaktas.  
Se annonsen i sin helhet: www.ingaforsamling.fi

Vill du jobba med ungdomar och 
skriftskola i en tvåspråkig miljö?

Lojo församling söker en vikarierande 

UNGDOMSARBETSLEDARE 
för tiden 1.9.-30.11.2017. Ungdomsarbets-
ledaretjänsten skall med stor sannolikhet 

öppnas för tjänsteansökning senare under 
året. Mera info: www.lohjanseurakunta.

fi/484-avoimet-tyopaikat.

Köpes antikviteter
i hela svenska Österbotten

- Alla sorters möbler, oberoende av skick
- Annat gammalt lösöre och hela dödsbon.

Köp- och försäljning Raul Pohjonen
Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska  06-831 3137, 044-913 8284

Kontant betalningVarorna avhämtas.

Klockriketeatern
De langerhanska 

öarna

Stina och Ylva Ekblad tillsammans på scenen!
27 – 30 september i Esbo kulturcentrum, Louhisalen

Biljetter 09 4393 388, Lippu.fi      www.espoonteatteri.fi

S  akkunnig för 
ungdomsarbete

Tarkemmat tiedot viranhausta ja viran tehtä-
vistä sekä kelpoisuusvaatimuksista löytyvät 

Viran hakuaika päättyy 26.1.2012 klo 16.00. 
Tiedusteluihin vastaa kirkkoneuvos Pirjo Pihla-
ja, puh. (09) 180 2203.  

-

LEDIGA TJÄNSTER

T I L L K Ä N N A G I V A N D E

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensam-
ma kyrkofullmäktige sammanträder torsda-
gen den 7 september 2017 klockan 18 
i Församlingvarnas hus, Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att 
föredras vid sammanträdet är från och med 
30.8.2017 framlagd på anslagstavlorna vid Hel-
singfors församlingars pastorsexpeditioner och på 
den kyrkliga samfällighetens anslagstavla, adress 
Tredje linjen 22.

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

Helsingfors, den 21 augusti 2017

Ordförande

ARVS- OCH 
FAMILJEJURIDIK
Bouppteckningar, arvskiften, 

testamenten m.m.

Aktia Bank Abp  
Private Banking  

Juridiska tjänster 
Helsingfors ,tfn 010 247 6313* 

Vasa, tfn 010 247 5185*
*Via fast linje 8,35 cent/samtal + 6,00 cent/min., från 
mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min.

Kyrkomusikerstuderande
man söker rum i Jakobstad för
tiden 1.9.2017-31.5.2018
Ring 040-1609816 John
Emanuelsson

Tvåa i Ågelby med bra
trafikförbindelser. Hyra
970€/månad+vattenavgift.
Elen på egen bekostnad enligt
bruk. Tel. 0504310950

Fin tvåa i Gamlas, Hfors.
Passar även för två stud. Bra
tåg/bussförbindelser. Hyra
880 e/mån. Tel.
050-3698503

Jag är en skötsam
Österbottnisk flicka som
börjar studera i Helsingfors i
höst. Söker med ljus och lykta
efter min första bostad.
Minnéa, 050-5634398

Kyrkostyrelsen söker till Kyrkans central 
för det svenska arbetet

Sakkunnig för  
ungdomsarbete

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen via den elektro-
niska rekryteringsservicen sakasti.fi/tyopaikat senast 
den 14.9 2017 kl. 15. 

Annonsen i sin helhet och noggrannare beskrivning av 
uppgiften finns att läsa på sakasti.fi/tyopaikat.

www.sakasti.fi/tyopaikat

 Hos oss kommer du en cm närmare himlen, varje år!*

VI SÖKER KYRKOHERDE,  
FÖRSAMLINGSHERDAR 
OCH KOMMINISTRAR

KRAMFORS
*Världsarvet Höga Kusten har en  
  landhöjning på 8 mm/år. 

1 januari 2018 bildas 
Kramfors pastorat i  
Sverige. Pastoratet ligger 
naturskönt i Höga Kusten- 
området och består av  
10 församlingar. 

Nu söker vi dig som vill 
vara med, från början.

Läs mer: 
www.svenskakyrkan.se/
gudmundra/kramfors
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OPINION INFORMATION

Havet
att lämna semestern bakom sig är 
att lämna havet, för mig liksom för 
så många andra. Havet hör till de 
där fenomenen som känns så själv-
klart positiva och angelägna att jag 
har svårt att föreställa mig att nå-
gon skulle se på havet annorlun-

da än jag. Alla älskar väl havet? Men det är häl-
sosamt att komma ihåg att orsaken till missför-
stånd och konflikter ofta uppstår när det plöts-
ligt visar sig att det finns grupper och kulturer 
som faktiskt ser annorlunda på det som jag hål-
ler för självklart. 

Många av oss håller det antagligen för självklart 
att havet för ”alla” finlandssvenskar står för nå-
got av det mest positiva i tillvaron: Våra rötter, 
våra nöjen, våra äventyr. Spänning och terapi 
på en gång. Det vittnar våra gemensamma tex-
ter om. Det dansas på bryggor i sommarnatten, 
det är segling och spegling och Ta mig till havet.

Därför hajade jag till när jag i somras besökte 
den lilla kyrkogården på Vårdö. Vi hade stannat 
för att titta på kyrkan som ligger vid vägen till 
färjhamnen i Hummelvik. Kyrkan var låst, men 
på kyrkogården stannade vi framför en minnes-
sten över dem som drunknat. Att en sådan sten 
har rests på en åländsk kyrkogård är förstås in-
te ägnat att förvåna. Det som fick mig att stanna 
upp var valet av text: 

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Och 
havet fanns inte mer.”

 Samma text såg jag sedan också på minnes-
stenen över drunknade utanför Föglö kyrka – 
kanske den kyrka i Finland som vid sidan av Kö-
kar har den mest hänförande havsutsikten? Just 
därför talar textvalet så starkt. För dem som reste 
de här minnesmärkena var det inte seglingsro-
mantik och semesterhav som gällde. Här var ha-
vet den som gav och den som tog, och himlen en 
plats där inget grymt hav längre kunde ta någon.

så nära mig, som har både åländskt påbrå och stu-
ga på Åland, lever en annan infallsvinkel på havet 
än den jag oreflekterat skulle ha kunnat påstå att 
”alla” delar. Det är värt att tänka på. Man blir en 
gnutta klokare när man får se på det välbekan-
ta ur en obekant synvinkel.

Jag har en gång tidiga-
re upplevt hur texten på en 
minnessten vidgade min 
bild av havet. Det var när 
jag besökte Cabo da Roca. 
De här mäktiga klipporna 
utgör Portugals och den eu-
ropeiska kontinentens väst-
ligaste punkt. På medeltiden 
trodde man att Cabo da Roca 
var världens ände. Här finns inga öar, allt man ser 
är havet, det hav över vilket upptäcktsresandena 
seglade. På en sten står en text av 1500-talspoe-
ten Luis Camoes: ”Aqui – onde a`terra se acaba 
e o mar comeca” / ”Här – där jorden slutar och 
havet börjar”. Här slutar det kända. Här börjar 
vägen till undergång eller till nya världar. 

Vi behöver texter som hjälper oss att se på det 
bekanta ur obekanta synvinklar. För att inte in-
vaggas i tron att vår egen infallsvinkel är den nor-
mala. Och för att bättre förstå vår sköna, skö-
na värld.

Monica Vikström-Jokela är redaktör, författare och 
regissör.

”Man blir en 
gnutta kloka-
re när man får 
se på det välbe-
kanta ur en obe-
kant synvinkel.”

INKAST MONICA VIKSTRÖM-JOKELA DRAGKAMP ANSTÄLLDA

Skomakare, bliv vid din läst!
Dragkampen mellan präs-
ter och kantorer är lika gam-
mal som reformationen, som 
ställde kyrkomusikerna sta-
digt i det världsliga regemen-
tet. I grund och botten hand-
lar det väl om en allt annat än 
gudi behaglig kamp om själar-
na, där den ”försmådda” par-
tens avund skymmer sikten för 
att kollegans arbete tjänar den 
gemensamma målsättningen. 

I modern tid har det ansetts 
klädsamt att inte vädra dylika 
spänningar offentligt. Kyrk-
ligt engagemang i de sekulä-
ra avtalsförhandlingarna har 
väl också i viss mån befrämjat 
arbetsron även där det loka-
la förtroendet mellan präster 
och kantorer knakat i fogar-
na. Vare sig samarbetet löpt 

bättre eller sämre, har varde-
ra fältet kunnat luta sig tillba-
ka på att var och en till syven-
de og sidst ansvarar för sitt. 

Med lagändringen 2013 
drog domkapitlen bort sin 
”skyddande hand” från kan-
torerna, men bibehöll full-
maktstjänsterna för kapla-
ner och kyrkoherdar. Ifråga 
om anställningstrygghet är 
präster och kantorer nu ge-
nerellt helt ojämlika. Är det 
här en bakgrundsfaktor till 
alarmerande vittnesmål om 
hur just präster allt oftare helt 
öppet ifrågasätter både en-
skilda kantorer och kyrko-
musikarbetet i allmänhet? 
Förmätna kommentarer om 
kantorer och kyrkomusik 
fälls också av helt nyutexa-

minerade präster och t.o.m. 
teologstuderande, som rim-
ligtvis saknar initierad pro-
fessionell kunskap om såväl 
församlingsarbetet i sig som 
en kantors arbetsbild i syn-
nerhet. Vem har matat dessa 
unga teologer med sina för-
domar? Har det blivit socialt 
accepterat bland kyrkans an-
ställda att ”mobba kantorn”? 

Ett färskt övertramp hand-
lar om en yrkesmusiker, 
som länge av pur klockar-
kärlek skött kyrkomusiken 
i sin hemförsamling under 
den lokala kantorns ledig-
heter. Efter förklenande ut-
värdering från en av försam-
lingens präster har den kun-
niga musikern undanbett sig 
alla uppdrag framdeles – till 

stor förlust för församlingen. 
Att en kantor ens i enrum, 

än mindre inför öppen ridå, 
skulle utdöma en prästkolle-
gas teologiska kunskap eller 
sociala färdigheter vore oer-
hört. Det är förvisso en med-
borgarplikt att höja rösten om 
en kollega bryter mot lag, ord-
ning och god sed. Men kritik 
som bottnar i tycke och smak 
är inte konstruktiv feedback 
och avhandlas därför bäst 
framför spegeln. Som en av 
mina kyrkoherdar en gång 
underströk: vi behöver inte 
älska varandra, men vi mås-
te kunna jobba tillsammans.

markUs malmgren
Esbo

STATISTIK MISSVISANDE

Pingstvänner betraktas som samfundslösa
Jag har många gånger påpe-
kat att uppgifterna om tros-
samfund och samfundslösa 
är mycket missvisande i Sta-
tistisk årsbok för Finland. Nu 
är det verkligen hög tid att 
bättring sker. Tänk bara att 
cirka 50.000 pingstvänner 

betraktas som samfundslö-
sa därför att de verkar enligt 
föreningslagen. Då ateistiska 
samfund och humanistiska 
sådana hänvisar till  de fel-
aktiga uppgifterna i Statis-
tisk årsbok då de anhåller 
om statsstöd är det felaktiga 

grunder de åberopar. Då dä-
remot de registrerade religi-
onssamfunden söker stöd får 
de en mycket obetydlig sum-
ma på grund av att förenings-
kyrkorna inte räknas som re-
ligionssamfund. Det är ock-
så fel att folkkyrkorrna, som 

inte godkänner dubbelt med-
lemskap, behåller frikyrko-
medlemmar som egna med-
lemmar för att få deras kyr-
koskatt. Reform efterlyses!

erik lilJeström
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Ledarskapsforum 
2017–2018
Hösten 2017

14.09 
Först till framtiden, Vasa,
Niko Herlin

04.10 
Att leda sig själv – effektiva 
arbetssätt, Jakobstad, 
Petra Brask

31.10 
Att uppträda och övertyga, 
Närpes, 
Nina Dahl-Tallgren 

08.11 
Lean Change Management, Vasa, 
Niklas Modig

22.11 
Marknadskommunikation med 
slagkraft – hur vi når ut med 
vårt budskap, Jakobstad, 
Suvi Markko

14.12 
Konsten att ge feedback, Vasa, 
Leni Grunbaum

Anmälan och mera information:
www.eduya.fi

Våren 2018:
www.ledarskapsforum.fi

Anmälan 
och mera information:
www.yrkesakademin.fi

www.facebook.com/ledar-
skapsforum

Framgångsrikt ledarskap 
och entreprenörskap
• Yrkesexamen för företagare

Du som bedrivit företagsverksamhet en tid och 
behöver öka ditt eget kunnande och skapa ett större kontaktnät 
för att ha bättre förutsättningar att utveckla din verksamhet i 
önskad riktning.
Info: linda.nygard@yrkesakademin.fi, tfn 050-433 24 06

• Specialyrkesexamen i företagsledning
Målsättningen med utbildningen är att du skall precisera företagets 
strategi och utarbeta en strategisk utvecklingsplan samt utvecklas 
som företagsledare.
Info: johnny.forsman@yrkesakademin.fi, tfn 044-750 32 60

• Specialyrkesexamen i ledarskap
Målsättningen är att du utvecklar din förmåga att leda och utveck-
la den egna enheten samt att du själv utvecklas som ledare.
Info: johnny.forsman@yrkesakademin.fi, tfn 044-750 32 60



Pastorn blev intagen på sjukhus och rum
skam

raten lyste upp när han fick se honom
.  

–
 O

j, jag har så bett att jag skulle få en troende rum
skam

rat! Pastorn var inte lika glad: M
åste jag ham

na här för dina böners skull?

NÄSTA VECKA får vi höra om evangeliet enligt Lasarus.
www.raitismaja.fi
0400 126 830

Ruskaresor
Nyland 23 – 29.9

Österbotten 14 – 18.9

Boka in en dag på någon av följande orter i din närhet:

Boka in en dag på någon av följande orter i din närhet:

Ja visst ska vi leva – 
häng med på festen!

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

MARIEHAMN
Måndag 4.9 
Margaretagården

13-18 Bokförsäljning 
17 Kaff eservering
18 Festprogram

KARIS 
Tisdag 12.9 
Församlingshemmet

13-18 Bokförsäljning
17 Kaff eservering
18 Festprogram

ÅBO 
Torsdag 14.9 
Församlingshemmet

13-18 Bokförsäljning
17 Kaff eservering
18 Festprogram

NÄRPES 
Tisdag 19.9 
Församlingshemmet

13-18 Bokförsäljning
17 Kaff eservering
18 Festprogram

VASA 
Onsdag 20.9 
Stora församlingssalen 

12-18 Bokförsäljning
17 Kaff eservering
18 Festprogram

JAKOBSTAD 
Torsdag 21.9 
Församlingscentret

13-18 Bokförsäljning
17 Kaff eservering
18 Festprogram

BORGÅ
Onsdag 27.9 
Församlingshemmet

13-18 Bokförsäljning
17 Kaff eservering
18 Festprogram

Din församling har varit med dig genom åren. Den och vi vill fortsätta vandra med i vardagen. Det här 
vill vi uppmärksamma i samma veva som Finland fyller 100. Församlingsförbundet, Fontana Media Ab 

och Kyrkpressen ställer till bokkalas med några av de fi na församlingar vi fi nns till för. 

Bokförsäljningen pågår hela dagen. Här fi nns något för alla! Bland annat andliga böcker, barn-
böcker, nyttigt material för föräldrar, lärare och församlingsanställda trängs i våra hyllor. 

Kalaskväll med minnesväckande frågesport och musik avslutar festen.


