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ADRESSÄNDRING

”Det är lätt hänt 
att all kristen 
mystik åker ut 
i kylan.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Det som inte 
sägs, men finns

i aLL tysthet har en djupt rotad luth-
ersk församlingsmedlem brevväx-
lat i flera år med den ortodoxa bi-
skopen för Helsinfors. Avsändaren, 
Maj-Britt Palmgren, har ventilerat 
sina trosfrågor – och många gånger 
också sin stora besvikelse över den 

kyrka hon själv tillhör, sin kluvenhet inför den 
nyligen firade reformatorn Martin Luther, sin 
längtan efter det vackra, som inte pratas sön-
der utan upplevs i liturgi och handling. I dagar-
na utkom samtalen i en vacker liten bok, Him-
lafestens tid – brev till fader Ambrosius. Där 
kan också andra ta del av den inre resa hon gör. 
Och nej, storyn gick inte som förväntat: Palm-
gren konverterar inte, trots att hon fördjupar sig 
i den ortodoxa kyrkans lära med goda handle-
dare som medvandrare. Hon väljer att stanna i 
den kyrka där hon vuxit upp och själv arbetat 
många år som sakkunnig på hög nivå.

varför är det här intressant? Dels är den ”vilda” 
utgivningen av en privat korrespondens mellan  
två individer från två olika kyrkor oredigerad och 
inte ett uns tillrättalagd. Den röjer det som van-
ligen inte sägs högt, men i och med den priva-
ta karaktären är det också uppenbart att det in-
te handlar om att svartmåla eller föra en offent-
lig kampanj. En annan sak som tydligt slår emot 
är den andliga utsvultenhet brevskrivaren kän-
ner i sin egen kyrka, den som hon trots allt stan-
nar i. Det finns dimensioner hon saknar. 

 
att de andliga uttrycken är mycket rikare i dof-
ter, synintryck och färger i den ortodoxa kyr-
kan har sin historiska förklaring. Femhundra år 
av reformation och självpåtaget avskalande går 
inte att backa i en handvändning. Däremot finns 
det intressanta teman i brevväxlingen där brev-
skrivarna ocensurerat berättar om andliga up-
penbarelser och förgrunds-
gestalter som i den prydliga 
lutherska tappningen oftast 
kategoriseras som udda med 
snudd på farliga. En sådan 
är till exempel den självut-
nämnda grekiska profeten 
Vassula Rydén, som säger 
sig få meddelanden från Je-
sus och gudsmodern Maria. 
De funderingar brevskriva-
ren delar med sig om hen-
ne är sådant som vanligtvis 
inte dyker upp i den teolo-
giska allmändiskussionen. 
Varför? Det färdiga svaret – och i många fall helt 
befogade och i den kristna traditionen rotade – 
är att det gäller att vara försiktig med profetior 
och syner. De ska prövas noga, sägs det i Bibeln. 
Men försiktigheten kan också göra att många hål-
ler tyst om alla andliga funderingar av rädsla för 
att stämplas som svärmare eller heretiker. Det 
är lätt hänt att all kristen mystik åker ut i kylan.

Om  lutherska församlingsledare vill ha en in-
blick i vad deras medlemmar också kan fundera 
på är boken här en hälsosam påminnelse om ett 
utanförskap som inte bottnar i utskrivningsklas-
sikern ”den betyder ingenting för mig längre”.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Vi kan ta 
ett större 
ansvar

Nanna Rosengård kallar sig själv en mot-
villig musiker. Hon tillträdde som tf kan-
tor i Närpes församling den 1 septem-
ber. Bakom sig har hon ett kortare kan-
torsvikariat i Kristinestads svenska för-
samling. Trots att Rosengård har sysslat 
med musik under en stor del av livet har 
det aldrig varit hennes strävan att göra 
musiken till ett levebröd.

– Egentligen tycker jag att jag inte 
riktigt har vad som krävs. Jag tror det är 
pappren som spökar, att man ska ha for-
mell kompetens, vilket jag inte har. Ändå 
hamnar jag på något vis alltid i musiken.

Som nybliven kantor konstaterar hon 
att hennes vision och målsättning är att 
betjäna församlingen.

Judaistik ger bakgrunden
Spolar vi snart åtta år bakåt i tiden mö-
ter vi inte en musiker utan i stället en 
nybliven doktor i judaistik. Beslutet att 
studera judaistik grundade sig delvis 
på en allmän känsla av att vara ledd till 
teologiska fakulteten, och delvis på ett 
möte med en judisk familj som väckte 
Rosengårds intresse för judisk eskato-
logi och mystik när hon arbetade som 
volontär i Israel.

– Genom judaistiken fick jag studera 
det sammanhang som Nya Testamentet 
skrevs i. Jag tycker att det judiska per-
spektivet är otroligt fundamentalt för 

vår bibeltolkning. Vi behöver se på vår 
tro i ljuset av judendomen eftersom Je-
sus kom som ett svar på specifikt judis-
ka frågor, säger hon.

Ett exempel som Rosengård lyfter 
fram, även om hon vet att det kan vara 
kontroversiellt, är himmel och helvete.

– I en del kristna samfund talar man 
väldigt mycket om himmel och helve-
te, men jag tycker vi borde fråga oss om 
det faktiskt var något som Jesus foku-
serade på. Det är trots allt ingen central 
fråga i judendomen. Vad menade Jesus 
när han talade om himmelriket – var det 
livet efter döden, eller var det en andlig 
verklighet som vi kan ta del av här och 
nu? När vi säger att Jesus är frälsning-
en, varför pratar vi som att den verkliga 
frälsningen kommer först efter döden?

Tror på de små sammanhangen
Veckan efter att hon hade doktorerat 
uppfyllde Rosengård en barndomsdröm 
genom att åka ut som missionär. Först 
arbetade hon några år med ett univer-
sitetsprogram för induktivt bibelstudi-
um i Sydafrika. Därefter landade hon i 
Aten i Grekland. Där ägnade hon sig åt 
socialt arbete bland flyktingar och pro-
stituerade. Hon var på plats i Grekland 
då den så kallade ”flyktingkrisen” var 
som mest aktuell.

– Det vi kallade en kris i Finland var 

en droppe i havet i Grekland, säger hon. 
Sydeuropa befinner sig i en orättvis sits 
gentemot Finland. Vi skulle ha alla möj-
ligheter att ta ett större ansvar för de 
flyktingar som söker sig till Europa.

Rosengård önskar att den allmänna 
attityden skulle vara ”ja, vi vill hjälpa”, 
i stället för den nuvarande ”nej, vi kan 
inte”, som hon menar är en lögn och ett 
uttryck för vår benägenhet att försöka 
bli av med allt som rubbar våra vanor. 
Samtidigt behöver vi fundera på vilket 
sätt att hjälpa som är bäst.

– Många av de som kommer har en 
annorlunda livssyn än vår och då är det 
klart att det uppstår problem. Till exem-
pel jämställdhetsfrågor kan vara svåra. 
Det ska vi inte skygga för.

När Rosengård kom hem från Grek-

Musiker, missionär och doktor i judaistik är tre titlar 
som beskriver Nanna Rosengård. Hon är nybliven kan-
tor i Närpes församling, hon var på plats i Grekland då 
flyktingtillströmningen över Medelhavet var som störst, 
och hon har en särskild plats i hjärtat för människo-
handelsoffer. 

TEXT OCH FOTO: JOHANNA GRANLUND

PROFILEN: NANNA ROSENGÅRD  
”Jag levde i ett laglöst land där  
de svaga utnyttjade de svagare.”
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Vikströms valhandlingar inlämnade
ärkebiSkopSvaL. För en 
vecka sedan blev biskop 
Björn Vikström formellt en 
kandidat i ärkebiskopsvalet 
– då inlämnade hans val-
mansförening nämligen val-
handlingarna till Åbo ärke-
stift.

För valmansföreningens 
stiftelseurkund krävs sam-
tycke av kandidaten plus 
minst 30 personer som har 
rösträtt i valet. Kandidatno-

mineringen i ärkebiskops-
valet inleddes 25.9 och av-
slutas 27.11 klockan 15. Utö-
ver Björn Vikström har hit-
tills också Heli Inkinen (f. 
1957) nominerats som kan-
didat i ärkebiskopsvalet.

Ärkebiskopsvalets för-
sta valomgång hålls tors-
dagen den 8 februari 2018. 
Om ingen av kandidaterna 
får minst hälften av de av-
givna rösterna hålls en an-

dra valomgång tors-
dagen den 1 mars 
mellan de två kan-
didater som har fått 
flest röster.

Inför den första 
valomgången ordnas 
tre valpaneler: i Åbo, Björ-
neborg och Helsingfors. In-
formation om var och exakt 
tidpunkt meddelas senare 
på ärkestiftets webbplats.

Rösträtt i ärkebiskops-

valet har ärkestiftets 
präster och lektorer, 
och lekmannaelek-
torer som utsetts av 
församlingarna. Ut-
över dessa har ock-

så alla kyrkomötes-
ombud och medlemmar 

i stiftsfullmäktigena, dom-
kapitlen och kyrkostyrel-
sen rösträtt. Sammanlagt 
blir det 1 525 röstberätti-
gade.

Fredrik Kass till Kyrkans central
Utnämning. Pastor Fredrik 
Kass har anställts som sak-
kunnig för ungdomsarbe-
te vid Kyrkans central för det 
svenska arbetet. Till hans 
arbetsuppgifter hör att stö-
da och utveckla det kyrkliga 
ungdomsarbetet, scouting-
en och arbetet bland unga 
vuxna i samarbete med för-
samlingar, ungdomsorgani-
sationer och idrottsrörelsen. 

Kass börjar sitt nya jobb 

den 6 november. Han kom-
mer från Petrus församling, 
där han jobbat som försam-
lingspastor sedan år 2009.

land fick hon jobb som socialhandleda-
re på asylmottagningscentralen i Kristi-
nestad. Hon ser små sammanhang och 
aktiva kontaktnät som de bästa sätten 
att förebygga problem och att dela fin-
ländska värderingar med nyanlända.

– I Kristinestad har det här fungerat 
väldigt bra. Vi ska göra allt för att und-
vika att det bildas ghetton. Tredje sek-
torn är en viktig nyckel. Marthafören-
ingar, församlingar, medborgarinstitu-
tet samt många privatpersoner har en-
gagerat sig och tagit ett stort ansvar för 
de nyanlända.

Prostituerad hjälpte i tvivlet
Bland flyktingarna och de prostituera-
de i Aten såg hon många svåra livsöden.

– Tiden i Grekland var ytterst utma-

nanna roSen-
gård vurmar 
särskilt för 
människo-
handelsoffer. 
Under tiden som 
socialhandledare 
på asylmottag-
ningscentralen i 
Kristinestad hade 
hon just offer för 
människohandel 
på sitt ansvars-
område.

NANNA ROSENGÅRD

ÅLDER: 39 ÅR.

FAMILJ: GIFT MED EN IRANIER, HAR 
EN TVÅÅRIG SON SOM HETER BEN-
JAMIN.

BOR: I DAGSMARK I KRISTINESTAD, 
DÄR HON OCKSÅ HAR VUXIT UPP.

GILLAR: TRÄDGÅRDSSKÖTSEL, ÄVEN 
OM HON INTE HAR MYCKET TID 
ÖVER FÖR FRITIDSAKTIVITETER.

nande för min tro för att uttrycka det 
milt. Jag ställdes inför det klassiska teo-
dicéproblemet. Visst hade jag mött li-
dande också tidigare, men där var lidan-
det nötande på ett helt annat sätt.

Hon såg hur den ekonomiska krisen 
ledde till en ständig överlevnadskamp 
för grekerna. Hon såg rasismen mot flyk-
tingarna och hon såg kommersen som 
pågick dygnet runt i bordellkvarteren.

– Jag kände att jag levde i ett laglöst 
land där de svaga utnyttjade de svaga-
re, säger Rosengård. Min fråga blev: Je-
sus, var är du i allt det här?

Nanna Rosengård blev allt mer osä-
ker på Gud. Då grep en nigeriansk pro-
stituerad in.

– Det är lite ironiskt att just hon hjälpte 
mig. Hon var verkligen en av ”dessa mi-

na minsta”, men hon tog helt och hållet 
ansvar för mig. Det är något man sällan 
ser i vår individcentrerade del av värl-
den. Här ska vi klara oss själva – men 
ibland faller man så djupt att man inte 
längre klarar sig själv.

I den situationen bad Rosengård inte 
längre. Då sade den prostituerade kvin-
nan att de tillsammans skulle be för ett 
specifikt problem i en månad.

– Först ville jag inte, men tänkte än-
då att det är min enda utväg. Så vi ring-
de till varandra och bad varje dag. Ef-
ter tio dagar kände jag hur situationen 
började vända.

Därifrån har det sakta men säkert 
gått uppåt, även om Nanna Rosengård 
konstaterar att hon fortfarande dras med 
sviterna efter den tunga tiden av tvivel.
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Biskopar: Bevara vigselrätten
Biskopsmötet förmedlar den färska utredningen om 
kyrkans vigselrätt vidare till beslutsfattarna i kyrkomö-
tet. I sitt följebrev framhåller biskoparna att kyrkan har 
skäl att behålla vigselrätten, eftersom den stöder kyr-
kans identitet och har starkt stöd bland finländarna.

Biskoparna vill att kyrkomötet tar utredningen i be-
aktande och utvärderar dess slutsatser, till exempel i 
behandlingen av det aktuella ombudsinitiativet om att 
utvidga kyrkans äktenskapssyn. De framhåller ändå 
vikten av att värna om kyrkans enhet i diskussionerna.

VIGSEL BESLUTSFATTANDE

Fram till sista oktober i år har försam-
lingarna i Borgå stift chans att ansöka 
om stöd för skräddarsydda projekt för 
att utveckla sitt arbete.

– Vi vill utveckla vårt stöd till försam-
lingarna, säger biskop Björn Vikström.

Det är domkapitlets uppgift att reage-
ra på bekymmer som uppkommer i för-
samlingarna. Tanken är nu att parallellt 
satsa på förebyggande arbete i samarbe-
te med Kyrkans central för det svenska 
arbetet (KCSA).

– Vi vill utgå från församlingens kon-
kreta behov. Eventuellt kan några för-
samlingar samarbeta, men det handlar 
inte om en kurs som några anställda del-
tar i. Man kunde säga att församlingen i 

Utvecklar församlingsarbetet
förSamLingarna i Borgå stift får nu ansöka om stöd för utvecklingsprojekt som kan röra allt från ungdomsarbetet till diakonin eller gudstjänsten. FOTON:ARKIVBILDER

”Vi vill utgå från 
församlingens 
konkreta be-
hov.”
Björn Vikström

STÖDER. Förebyggande projekt ska 
främja kvalitetsarbete i församlingarna 
i Svenskfinland. Domkapitlet satsar på 
proaktivt arbete i församlingarna, men-
torer för nya kyrkoherdar och nya former 
för biskopsvisitationerna. 

TEXT: CHRISTA MICKELSSON, EMELIE WIKBLAD 

fråga har äganderätt till processen som 
genomförs med stiftssekreterarna och de 
sakkunniga på KCSA som resurs.

Många finska stift har redan jobbat på 
det här sättet. Under kyrkoherdekonfe-
rensen som hölls i september i Karis hade 
biskopen bjudit in Kati Pirttimaa som är 
stiftssekreterare i Esbo domkapitel. Esbos 
modell är lite annorlunda, med tolv fär-
digt planerade projekt, både kortare och 
längre, som församlingarna fått beställa.

– Det är ett annat sätt vi kan pröva om 
det här inte tar skruv, säger Vikström.

På konferensen delade även kyrko-
herdar erfarenheter från egna projekt, 
inom till exempel sociala medier och fri-
villigverksamhet. Vikström hoppas de 
konkreta exemplen från det egna stiftet 
gett inspiration.

– Jag hoppas att några församlingar 
hoppar på och vi kan göra pilotprojekt 
nästa år.

Alla slags områden i församlingen kan 
komma på fråga, till exempel ungdoms-
arbetet, kommunikation inom försam-
lingen, gudstjänsten eller diakoni. Men 
processen måste få ta tid.

– Från det att man börjar spåna på vad 
man vill göra tills det att man kommer 
i mål tänker vi oss att det kan ta ett par 

år. Omkring tre till fem samlingar i året 
kunde vara lämpligt.

Så det är inte aktuellt med mindre projekt, 
på säg någon månad eller så?
– Det är inte uteslutet, men då körs det 
antagligen utanför personalutbildning-
en och i så fall kan man komma över-
ens om saken med en stiftssekreterare.

De projekt som förverkligas år 2018 
väljs ut bland de ansökningar som är 
inlämnade senast 31.10.2017.

Mentorn är bollplank och stöd
Ett annat utvecklingsområde som pri-
oriteras av domkapitlet just nu gäl-
ler rekrytering av och mentorskap för 
kyrkoherdar. 

– Det handlar om hur vi bättre ska 
kunna stöda våra kyrkoherdar. Vi vill 
också uppmuntra präster att söka kyr-
koherdetjänster. Att bli kyrkoherde för 
en församling är ett stort steg, säger 
Björn Vikström.

Domkapitlet har gått in för att inter-
vjua alla som söker en kyrkoherdetjänst.

– Det är lätt att vi i Borgå stift tän-
ker att vi redan känner alla. Men vi har 
kommit till att intervjun kan vara till 
nytta både för församlingen och för den 

som söker ett jobb. Då får man en bild  
både av vad som förutsätts av en kyr-
koherde och av vilka utvecklingsbe-
hov man själv har. I sista hand är det 
församlingen som väljer kyrkoherde, 
direkt eller indirekt, men vi ser gärna 
att valet är grundligt förberett.

Från och med i år förutsätts också alla 
nya kyrkoherdar ha en mentor.

– Det är en ny rutin. Vi samman-
kopplar nya kyrkoherdar med erfar-
na kyrkoherdar. De kan fungera som 
bollplank och kan vid behov kontak-
tas regelbundet. Det kan ofta kännas 
ensamt att vara kyrkoherde, i synner-
het i en liten församling, och vi vill in-
te att våra herdar lämnas vind för våg.

Gemensam planering av visitation
Domkapitlet har också utvecklat bi-
skopsvisitationerna.

– I slutet av året ska vi utvärdera, då 
har vi genomfört några av de här visita-
tionerna enligt det nya systemet.

En stor förändring är att biskopen 
gör ett förhandsbesök ett halvår före 
en visitation.

– Besöket hjälper oss att veta vad vi 
ska fokusera på, så vi inte behöver öds-
la tid på formaliteter.

Kontakta gärna vår jurist 
om du har frågor om testamenten.
Tarja Larmasuo, vicehäradshövding 

tarja.larmasuo@finskamissionssallskapet.fi
020 7127 204

finskamissionssallskapet.fi/testamente

Låt ditt arv
gå vidare.
Gör ett testamente
fyllt av hopp.

Ekumeniska rådet firade 100 år
Ekumeniska rådet i Finland firade på söndagen 100 år 
av strävan efter gemenskap mellan kyrkor.

– Det har behövts och behövs fortsättningsvis 
mycket tålamod, noggrant lyssnande och vilja att kän-
na igen den andres sätt att tro, sade rådets ordföran-
de, ärkebiskop Kari Mäkinen, i sin predikan under fest-
gudstjänsten i Helsingfors domkyrka.

Biskop Irja Askola konstaterade i sitt tal att det störs-
ta hindret för ekumenik kan vara att man helt enkelt in-
te kommit på tanken att samarbeta med andra kyrkor.

JUBILEUM EKUMENIK
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Patric Sjölander, ledare för ungdoms-
arbetet i Närpes församling har polis-
anmält företaget Basware i ett försök 
att få den beställda utrustningen eller 
dess värde på 389 euro ersatt. 

– Jag och mina kollegor i församling-
en kan inte på några grunder godta att 
vår betalda utrustning skall förstöras. 
På paketet stod det att läsa Närpes för-
samling enligt kvittoadressen. Motta-
garen hade på en minut kunnat hit-
ta församlingens kontaktuppgifter och 
sen kunnat kontakta oss så hade vi om-
besörjt frakten hit. Nu påstår man att 
man bara förstört varorna, skriver Sjö-
lander i polisanmälan. 

Anne Saloniemi på Kyrkans service- 
central Kipa är inkopplad i fallet och 
har försökt ta reda på var paketet är.

– Basware har meddelat att de för-
stört paketet, säger hon. Det är inget 
vi längre kan göra åt saken. Försam-
lingarna gör klokt i vara noga med att 
uppge rätt leveransadress.

I slutet av augusti beställde Sjölander 
diverse musikutrustning för 389 euro 
till församlingen från en leverantör i 
Tyskland. När församlingens förskotts-
betalning registrerats sändes leveran-
sen iväg. Ett mänskligt misstag gjorde 
att leveransadressen  blev samma som 
faktureringsadressen.

Det oaktat stod Basware/Närpes för-
samling tydligt som mottagare på för-
sändelsen.

Systemet fungerar så att församling-
arna som alla är anslutna till Kipa sän-
der fakturorna till Basware. Basware lå-
ter skanna dem och överför dem i elek-
troniskt format till Kipa som centralt 
sköter bokföring och löneräkningen 
för församlingarna och kyrkan. 

Förstört inom några dagar
Via sin inloggning hos leverantören ser 
Sjölander att paketet levererades mån-
dagen den 25 september. När han på 
onsdag förmiddag upptäckte att pa-
ketet inte var på plats börjadehöra ef-
ter det. På Basware har det kvitterats 
ut av en namngiven person som han 
inte lyckats få tag i.

Här tar spåren efter paketet slut.
En dag senare får han kontakt med 

Baswares kundtjänst. Där slår man ut 
händerna och säger att man inget kan 
göra för att åtefinna det. Paketet har 
sänts till en adress som endast tar emot 
fakturor som ska skannas. När Sjölan-

Vad hände med Närpes paket?

mottagarenS 
namn framgår 
tydligt även om 
adressen är fel.

AVTALSFADÄS. En redan 
betald försändelse av mu-
sikutrustning avsedd för 
Närpes församling har för-
störts då leveransen gått 
till faktureringsadressen. 

TEXT: JOHAN SANDBERG 

der frågar efter kontaktuppgif-
ter till företaget som sköter skan-
ningen får han svaret att han inte 
kan vara i kontakt med dem. Kund-
tjänsten hänvisar till Kipa eller leve-
rantören för ersättning.

– Jag vill gärna veta på vilket sätt pa-
ketet är förstört. Det är märkligt att re-
dan betalt material för närmare 400 eu-

ro förstörts hos 
Baswares samarbets-

partner, som man inte ens 
får specificerat vem det är, säger 

församlingens ekonomichef Kjell Stor-
geust som också kopplats in i fallet.

Storgeust har också varit i kontakt 
med både Basware och Saloniemi på 
Kipa. Och han har fått samma besked 

som Sjölander: paketet är förstört.
Anne Saloniemi säger att hon för-

sökt spåra paketet.
– En vecka efter att försändelsen an-

länt till Basware tog församlingen kon-
takt med mig, säger Saloniemi. Från 
Basware fick jag beskedet att det är 
förstört. Det gör Basware med alla fel-
adresserade försändelser som kommer 
till faktureringsadressen.

Efter att han utrett saken bekräftar 
kommunikationschef Jukka Jänönen 
på Basware att deras skanningscentral 
instruerats att förstöra alla specialleve-
raser. Som specialleveranser räknas allt 
som inte är räkningar som ska skan-
nas. Oavsett om det är kontanter, kre-
ditkort, originalavtal eller annat som är 
värdefullt för mottagaren.

”Avtalet tillåter förstörelsen”
Basware har inga enskilda avtal med 
församlingarna utan endast med Ki-
pa. Enligt Jänönen agerar Basware helt 
i enlighet med avtalet med Kipa. Där-
för ser Baswares jurister inga problem 
med lagligheten i att de förstör postför-
sändelser som inte är avsedda för dem.

Men hur paketet som innehöll mik-
rofonstativ, notställ och kablar för-
störts och hur det dokumenterats får 
vi inte veta nu. På grund av semester 
har Jänönen inte i skrivande stund fått 
tag på Baswares kontaktperson inom 
skanningsföretaget.

Basware erbjuder en tjänst för retur 
av specialleveranser mot ersättning, 
men Kipa har valt bort den. Enligt Jänö-
nen är det är en tjänst som alla Bas-
wares kunder avtalat om, utom Kipa.

Saloniemi bekräftar att Kipa disku-
terat med Basware om att de mot er-
sättning skulle returnera specialleve-
ranserna.

– Basware vill göra faktureringsav-
tal om tjänsten med Kipa, inte med 
våra församlingskunder. Det bety-

der att vi i vår tur måste an-
ställa en person som 
sköter faktureringen 
av returförsändelser-
na, säger hon.

Hur ofta församling-
arnas försändelser för-
störs kan varken Jänö-
nen eller Saloniemi sva-
ra på. När Kyrkpressen 
ringer Jänönen är det 
första gången han hör 
talas om att så skett.

– Vad jag vet sker det inte sär-
skilt ofta att försändelser förstörs, sä-
ger Saloniemi. Enligt den uppgift jag 
fått från Basware får de aldrig försän-
delser avsedda för sina företagskun-
der. Men det sker ibland med försän-
delser till församlingar.

Enligt Jänönen kommer det så pass 
många försändelser till Basware att 
man inte kan förutsätta att de anställ-
da ska kunna sortera dem innan de 
kvitterar dem som emottagna.

 

    

Välkommen på kyrkkaffe till monter 6M58! 
Vårt program på Södergran- och Tottiscenen 26-29.10: 

Samtal och intervjuer med Tomas Sjödin, Cecilia Forsén, Jolin Slotte, Ylva Perera, Maryelle Steffansson, 
Sofia Jern, Lucas Snellman, Björn Vikström, Ann-Luise Bertell, Caterina Stenius och Gerd Snellman.   

      

Söndag 29.10 kl. 10.30 litterär gudstjänst med Yvonne Terlinden och Sixten Ekstrand. 
 

 

 

kström, Ann-Luise Bertell, Caterina Stenius och Gerd Snellman. 

 

 

 

 

HELSINGFORS BOKMÄSSA  Programmet i sin helhet på evl.fi/bokmassan 
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I boken talar påven om sin rela-
tion till och sin syn på kvinnor. 
Han tackar Gud för att han redan 
som barn upptäckte den unika och 
enorma kraft som kvinnor besitter.

– Att vara omgiven av kvinnor 
och umgås med dem har berikat 
mitt liv, säger påven i boken.

Han anser att kvinnor bör få 
större plats i vårt mansdominera-
de samhälle. Både i politiken och 
inom företagsvärlden.

– Kvinnor ska inte gömmas i 
hemmen, säger han. 

– Både farmor och mormor var 
inte bara förvärvsarbetande, utan 
de hade även ett stort kurage, be-
rättar påven vidare i boken.

Han tillägger att det är viktigt för 
varje man att verkligen lyssna på 
vad kvinnor har att säga.

– Kvinnor har en annorlunda syn 
på världen och deras åsikter bör 
vara viktiga för män.

Han manar också kvinnorna till 
kamp.

– När män struntar i att res-
pektera kvinnor, måste kvinnor-
na själva ta sin plats och bli tuffa-
re, uppmanar han.

I boken berättar påven också om 
en kvinna som gav honom insik-
ter i politiken. Hon stod till vän-
ster och föll offer under diktatu-
ren i Argentina.

Flickvänner
Flera andra uppgifter i boken över-
raskar. Påven erkänner exempel-
vis att han själv haft flickvänner i 
sin ungdom.

– Men han ger inga detaljer och 
man vet inte om det rörde sig om 
förhållanden och hur långt de i så 
fall gick, berättar författaren Do-
minique Wolton som är författa-
re och en respekterad forskare vid 
CNRS, Frankrikes statliga forskar-
centrum.

Kanske är det lite synd att på-
ven inte vill berätta mer om kär-
lek. Som läsare undrar man för-
stås om han kan ha varit förälskad.

– Fast det hade varit att gå för 
långt i hans privatliv. Så de frågor-
na ville jag inte ställa, säger Wolton 
som själv inte är katolik utan säger 
sig vara konfessionslös.

Även om Franciskus får ses som 

”liberal” i sin kvinnosyn försva-
rar han dock vissa katolska tradi-
tioner. Prästernas celibattvång står 
han för. Och han är också emot 
samkönade äktenskap.

– Det gäller att inte storma fram 
med förändringar inom katolska 
kyrkan. Påven vet mycket väl att 
han har motståndare, säger Do-
minique Wolton som just nu får 

acceptera att han är en eftertrak-
tad man. Medier från alla världens 
hörn köar för att få en intervju med 
författaren. Så pass uppmärksam-
mad är boken.

Motsätter sig tiggeriförbud
Tiggeri är en annan fråga som be-
rör påve Franciskus starkt. Han 
kan inte förstå att man på sina håll 

i Skandinavien diskuterar förbud 
av tiggeri.

– Tiggeri är ett jobb som alla an-
dra. Hittar en person ingen annan 
utväg än att tigga, beror det ofta på 
att han eller hon utnyttjats av an-
dra, säger påven i boken.

Migrant- och flyktingfrågan be-
rör också påven. 

– Påven uttrycker sitt stöd för de 

utslagna och han beundrar länder 
som Finland och Sverige som ta-
git emot många migranter, berät-
tar Wolton.

Tiggeriet eller migration är än-
då inte de frågor som ligger påven 
allra närmast hjärtat. Det är i stäl-
let frågan om världsfreden och hur 
man ska lyckas bevara den. Och 
enligt påven är pengar det största 
hotet mot freden.

– Vapenindustrin har blivit för 
mäktig, liksom företag som syss-
lar med börsspekulationer, an-
ser han.

I boken uttrycker påven också 
besvikelse över sitt besök i Lund 
förra hösten. Han kände bristande 
entusiasm från besökarna i Sve-
rige.

– Han tycker det är synd att ka-
toliker och protestanter står varan-
dra så nära, men samtidigt så långt 
borta, säger Wolton.

 Innan boken gick i tryck fick på-
ven läsa den. 

– Han hade inte en enda invänd-
ning mot innehållet. Det är ett gott 
betyg för påven, som därmed slår 
ett slag för yttrandefriheten, säger 
Wolton.

Kvinnor har berikat hans liv

franciSkUS har varit påve för den katolska kyrkan sedan 2013. Innan det var han ärkebiskop av Buenos Aires i Argentina. FOTO: BELLA NAJA

BOKAKTUELL. Påve Franciskus 
har gjort sig känd för att vara 
ovanligt frispråkig. Men det kom 
ändå som en liten överraskning 
för Dominique Wolton när påven 
svarade jakande till ett gemen-
samt bokprojekt. I boken pratar 
påven oväntat öppenhjärtigt om 
dagsaktuella frågor.

TEXT: JOHAN TOLLGERDT

FRANCISKUS

• Jorge Mario Bergoglio föddes 
den 17 december 1936 i Buenos 
Aires, Argentina.
• Han arbetade först som kemisk 
tekniker och nattklubbsvakt innan 
han påbörjade sin prästutbildning 
och inträdde i Jesuitorden. Jorge 
Mario Bergoglio prästvigdes 1969.
• Sedan 2013 är han katolska kyr-
kans 266:e påve, biskop av Rom 
och Vatikanstatens statschef. 
• Just nu är påven aktuell i boken: 
”Påven Franciskus, möten och 
samtal med Dominique Wolton”. 
Dominique Wolton är en respekte-
rad fransk forskare och författare.

dominiqUe WoLton träffade påven Franciskus sammanlagt fjorton 
gånger under arbetet med boken.

Ansvarsvecka 
med fokus  
på kvinnor 
Ansvarsveckan är kyrkor-
nas och många kristna or-
ganisationers årliga kam-
panj för fred och mänsk-
liga rättigheter. Den hålls i 
år 22-29 oktober. 

I år lyfter Ekumeniska 
ansvarsveckan för första 
gången särskilt upp flickors 
och kvinnors rättigheter. 
Anledningen är att kvin-
nor och flickor fortfaran-
de utsätts för diskrimine-
ring och våld på grund av 
sin könstillhörighet. Många 
förhindras att fatta beslut 
om sitt liv och sin framtid. 

Kvinnors och flickors möj-
ligheter att göra sig hör-
da är särskilt begränsa-
de i fattiga förhållanden 
och konfliktdrabbade om-
råden. Men i många länder 
har kvinnornas röster bör-
jat höras allt tydligare. 

– De afrikanska kyrkor-
nas arbete har förbättrat 
kvinnors ställning och på-

verkat kulturella och religi-
ösa mönster, berättar Ma-
ri-Anna Auvinen, general-
sekreterare för Ekumenis-
ka Rådet i Finland. 

– Kvinnor har synlig-
gjort negativa företeel-
ser. De kvinnliga teologer-
na har stöttat varandra och 
talat med en enad, stark 
röst. Afrikansk kvinnoteo-

logi vill göra alla delaktiga i 
kvinnors livssituation. När 
kvinnor behandlas rätt-
vist ger det tillväxtutrym-
me för alla. Jämlikhet är 
bra för båda könen, fram-
håller Auvinen.

För många kvinnor ur in-
vandrarfamiljer är det fort-
farande svårt att göra sig 
gällande i Finland. 

– Det gör ont att ve-
ta att många kvinnor och 
flickor fortfarande blir ut-
anför samhället. Var-
je flicka och kvinna som 
blir marginaliserad innebär 
också att vårt välfärds-
samhälle och demokra-
tin naggas i kanten, säger 
Ujuni som är en somalisk-
född finländska. 

EKUMENIK ANSVARSVECKA
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PÅ TVÄREN SOFIA TORVALDS

Det var så mycket lättare att prata om släkten
Jag har skrivit tre böcker 
och gett intervjuer om dem 
alla. Den första handla-

de om ätstör-
ningar och för-
äldraskap. Den 
var lätt att tala 
om, för jag vis-
ste precis vad 
jag skulle säga. 

Jag hade koll på fakta, och 
jag hade koll på min per-
sonliga erfarenhet, och fe-
len rättade jag till.

Den andra boken handla-
de om mammor i min släkt. 
Det var lätt att ge inter-
vjuer om den: jag berätta-
de anekdoter, helt enkelt. 
Ibland öste jag på för myck-

et, men åtminstone blev in-
tervjuerna underhållande.

Sen skrev jag en bok om 
att vara kristen. (Det var 
här problemen började.) 
Med stigande fasa hörde jag 
mig själv svamla fram in-
nerliga meningar som fyll-
des till brädden av klyschor 
om Gud. Allt det som i min 

kammare, medan jag fila-
de på meningarna, kändes 
som glänsande pärlor ver-
kade nu som någon sorts 
osmakligt tingeltangel.

Jag tog till metaforer: som 
att måla en tavla! Som ett 
resereportage! Gud som en 
solvarm vägg!

För han verkade fly undan 

mina ord medan jag talade 
om honom, denna Gud som 
jag ägnat ett helt yrkesliv åt 
att få andra människor att 
berätta något viktigt om.

Det har varit hälsosamt 
för mig. Förlåt alla ni som 
jag någonsin intervjuat! Jag 
visste inte hur svårt det är 
att tala om något så öm-

tåligt som tro. Det jag sä-
ger måste vara större än al-
la mina anekdoter eller me-
taforer. Allt mer inser jag 
hur svårt det är att säga nå-
got alls.

Jag bara tittar vädjande 
på den som intervjuar mig. 
Gud, säger min blick. Fattar 
du hur jag menar?

VÅGA FRÅGA

Rättvisa mellan barnen
I en familj med många barn är det na-
turligt att föräldrarnas uppmärksamhet 
inte kan fördelas hundra procent rätt-
vist på barnen. Hur ska man hantera de 
känslor av orättvisa som uppstår?

vi föräLdrar pratar ibland om vikten av 
rättvisa mellan barnen. Ändå är det en 
omöjlighet att fördela tiden mellan bar-
nen helt rättvist. Alla barn, och vuxna 
med, kan uppleva att saker och ting är 
orättvisa. Det är en sanning att livet inte 
är rättvist. Ändå behöver vi sträva efter 
att vara rättvisa gentemot barnen. Vi be-
höver diskutera med våra barn om de-
ras känslor av orättvisa. Vi behöver frå-
ga dem vad det är som de tycker att är 
orättvist, samtidigt också fråga vad de 

önskar. Det betyder inte att barn kan eller behöver få allt vad 
de önskar, men det borde alltid vara möjligt för barn att ut-
trycka sina önskemål. 

Vi behöver sträva efter att försöka ge varje barn tid. Då tän-
ker jag inte på kvalitetstid, för jag tror inte det finns kvalitetstid. 
Det finns bara tid eller avsaknad av tid. Jag tror att vi behöver 
prata med våra barn, varje dag. Inte ha ett förhör vid matbor-
det, utan vi behöver bara vistas i hemmet, utan schemalagda 
aktiviteter. Jag tycker att de bästa diskussionerna kan födas ur 
det kravlösa. Att utföra hushållsarbete, titta på TV tillsammans, 
spela ett spel eller ha en kvällsstund tillsammans med barnet, 
där dagen som varit eller vad som helst ur livet får ventileras. 

Lars H Gustafsson, pensionerad barnläkare och författare, 
pratar om betydelsen av en 
kvällsstund med vart och ett 
av barnen. Han har åtta barn, 
om jag minns rätt, och han 
satt hos vart och ett av bar-
nen varje kväll för att funde-
ra över dagen som varit. Han 
påtalar vikten av enskild tid 
med varje barn. 

Barn är ju väldigt olika till personlighet och temperament. 
En del barn upplever kanske att allt är orättvist och att allt är 
speciellt orättvist gentemot dem. Sedan finns det barn som 
kanske inte upplever orättvisor så starkt. Som föräldrar bör 
vi erkänna att det kan bli orättvist i en familj, även om tan-
ken inte varit att det ska bli det.
 
barn Som har ett tidskrävande fritidsintresse kräver ofta ock-
så mycket tid av föräldrarna. Föräldrar blir kanske tvung-
na att skjutsa barnet till och från aktiviteten och tillbring-
ar mycket tid med barnet. Följden av det blir ju att det blir 
mindre tid över till de övriga barnen. Vi behöver förklara för 
barnet med den tidskrävande aktiviteten att nu kan vi inte 
tillbringa all vår fritid tillsammans med hen, utan att sys-
konen också behöver få tid.Ibland kan föräldrar kompen-
sera tidsbortfallet med materiella saker. Vi köper oss helt 
enkelt ur bristen på umgänge. Tyvärr går det aldrig att er-
sätta tid med saker. Det är enklare att vara rättvis med ma-
teriella saker än med tidsanvändningen.

Jag tror att barn upplever det orättvist att ett barn får myck-
et tid medan hen inte får lika mycket tid. Då får vi erkänna att 
så är fallet, och att vi kan göra något åt det, det förutsätter att 
vi är villiga att inse hur vi handlar och agerar som föräldrar. 
Vi föräldrar behöver ha mod att erkänna att vi gjort fel, även 
om vi velat väl. Vi behöver alltid sträva efter att försöka ändra 
oss. Helst tillsammans med hela familjen fundera över tids-
användningen. Vad fungerar bra, och vad behöver vi ändra 
på? Vad kan hela familjen göra samtidigt? Det kan vara väl-
digt svårt att få hela familjen med på en aktivitet, särskilt om 
det är stor åldersskillnad mellan barnen och även spretigt be-
träffande intressen. Då får det kanske bli ett sällskapsspel eller 
en skogspromenad, det är något som alla kan göra. Inte var-
je dag, men då och då!

 ¶ MARIA SUND-
GREN-LILLQVIST
är kognitiv 
psykoterapeut 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

Gospelmusiker 
invaderar Åland
GOSPEL. Nästa 
veckas lördag blir det 
gospelfest på Åland då 
sex gospelkörer från 
både Finland och Sve-
rige slår ihop sig till en 
masskör. Anders Hall-
bäck ser fram emot en 
glädjefylld kväll.

TEXT: JOHAN MYRSKOG

–  Jag har ju varit på en del 
gospelfestivaler både i Sveri-
ge och i Österbotten och för 
en tid sedan slog det mig att 
vi ju kunde ha en festival på 
Åland också. Då jag fick hö-
ra att en tjej i kören tänkte i 
samma banor beslöt vi oss 
för att prova på, säger An-
ders Hallbäck som är huvud-
arrangör för Åland gospel.

Festivalen, eller festen som 
Hallbäck kallar den, ordnas 
för andra året på Åland. 

– Om festen växer i storlek 
så kan vi kanske börja kall-
la den för festival, säger han 
med ett skratt.

Ifjol sjöng tre körer till-
sammans och i år är det 
hela sex körer som kom-
mer att uppträda i kongress- 
och kulturcentret Alandica 
i Mariehamn. Totalt blir det 
cirka 100 gospelsångare som 
uppträder.

– Förutom Good News kö-
ren som jag själv leder kom-
mer det att komma två kö-
rer från Sverige, 2TheLord 
och Gudskelov, samt två 
körer från Finland, Mrs. Big-
hill Singers och His Master’s 
Noise. Den sista kören he-
ter Jomala Joy och består av 
femte- och sjätteklassare, 
speciellt de tycker att det är 
väldigt spännande att vara 
med på ett så här stort eve-
nemang.

Roligt att knyta kontakter
Anders Hallbäck har lett Good 
news i nästan femton år och 
ser fram emot att få sjunga 
tillsammans med andra körer.

– Det är roligt då det kom-
mer folk från fastlandet. Vi 
har ju inte sjungit tillsam-
mans förut så det ska också 
bli roligt att knyta nya kon-

takter både till Finland och 
Sverige.

Ifjol var det cirka 250 per-
soner i publiken under gos-
pelkonserten som hölls i St. 
Göranskyrkan i Mariehamn. 
Anders Hallbäck hoppas att 
ännu fler ska hitta till evene-
manget i år.

-Publiken var väldigt 
blandad förra året. Det dök 
upp både frikyrkliga och så-
dana som aldrig går i kyr-
kan, och de gillar förstås 
musiken av helt olika an-
ledningar, vilket var väldigt 
roligt. Det var inte helt fullt 
i fjol men jag hoppas att vi 

ska kunna fylla alla platser 
i bänkarna i år.

Om framtiden kommer att 
föra med sig ännu fler gos-
pelfester på Åland vet Anders 
Hallbäck inte ännu.

– Ingen aning faktiskt. Vi 
hoppas ju att det ska bli som 
ringar på vattnet som spri-
der sig. Vi får se vart det le-
der i framtiden.

Ålands gospelfest hålls den 
28 oktober kl 18.30 i Alandica
 i Mariehamn.

JomaLa Joy på den övre bilden är en av de sex körer som medverkar på gospelfesten. 
Den nedre bilden är från fjolårets tillställning. 

”Det var inte helt fullt i fjol men jag 
hoppas att vi ska kunna fylla alla plat-
ser i bänkarna i år.”
Anders Hallbäck

”Jag tror inte det 
finns kvalitetstid.  
Det finns bara tid eller  
avsaknad av tid.”
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Att förmedla 
kärnan i en 
berättelse
TEXT OCH FOTO: ULRIKA HANSSON

Andaktsprogrammet Himlaliv har mött 
tv-tittarna sedan 2009. Den 23 okto-
ber börjar en ny säsong av program-
met, som bygger på ett samarbete mel-
lan kyrkan och Svenska Yle.

De personer som medverkar har re-
daktörerna antingen fått tips om eller 
ideat fram själva.

– Jag går mycket på intuition. Vad 
har den här personen som den kan de-
la med sig av och som andra kan iden-
tifiera sig med? Jag vill hitta så breda 
beröringspunkter som möjligt, säger 
tv-redaktör Nina Granvik-Wallgren.

– Ofta finns det någon spännande 
berättelse vi fått tips om, säger Lucas 
Snellman som är ansvarig redaktör.

Det är då som det grundliga och 
långsiktiga arbetet tar vid. De är båda 
eniga om att ett program som Himla- 
liv måste utgå från respekt och till-
lit, att personen som intervjuas ska få 
känna sig trygg och kunna skriva un-
der det som slutligen sänds.

– Jag brukar säga att det inte går att 
göra bort sig i Himlaliv. Vi klipper och 
editerar på ett sådant sätt att det in-

te är möjligt. Dessutom tittar jag och 
den som intervjuats igenom program-
met i ett sådant skede att det går att 
göra ändringar, säger Nina Granvik-
Wallgren.

En del känner sig osäkra inför att 
ställa upp.

– En majoritet säger: ”Inte har jag 
egentligen något att berätta. Andra i 
Himlaliv-programmen har så myck-
et att säga.” Då brukar jag upprepade 
gånger säga: Jag tar ansvar för den bi-
ten, det är editerat, lita på mig!

Hantverket
Nina Granvik-Wallgren träffar pro-
grammets huvudperson flera gånger 
och pratar i många timmar innan det 
är dags för den huvudsakliga inter-
vjun, som den här säsongen ägt rum i 
Strömsös lokaler i Vasa.

– Utöver det följer jag och en foto-
graf med personen ett par dagar i hans 
eller hennes egen miljö.  

Ett avsnitt av Himlaliv består av 
mycket mer än prat. Ibland kan en 
paus, en bild eller musik berätta mer 
än det sagda. 

– Vi talar med känslospråk. Hur kan 
jag bygga upp det osagda med bilder och 

musik för att utveckla känslan hos tit-
taren? Hur kan jag berätta mycket med 
små medel?  Vad är berörande? exem-
plifierar Granvik-Wallgren.

Till exempel i ett program om mar-
drömmar funderade Granvik-Wallgren 
mycket över bilderna. 

–I BUU-klubbens förråd hittade jag 
en skiva som kunde snurra runt. På 
den ställde jag en glasvas fylld med 
vatten. Kameramannen fick filma när 
jag tryckte ut färg ur olika tuber så att 
de blandades i vattnet.

Hon påpekar att hon har 28 minu-
ter och 30 sekunder på sig att förmedla 
kärnan i det som en människa berät-
tar. Hon klipper en första version själv, 
som sedan finslipas av proffs-editerare.

– Programmet blir till vid klippbor-
det. Det kan vara smärtsamt att klip-
pa bort goda berättelser och fina tan-
kar. Ibland är jag tvungen att gå ut och 
andas, komma in och säga till mig själv 
att behålla redaktörsrollen.

Nina Granvik-Wallgren, som jobbar 
vid Yle i Helsingfors, gör åtta program 
per år. Resten av programmen görs av 
Hanna Klingenberg, stationerad i Vasa.

Hur ser tron ut?
När det gäller tittarstatistik hör Him-
laliv till topp fem av Yle Fems egen-
händigt producerade program.

– Ifjol hade vi i genomsnitt 30 000 
tittare per program, men vissa avsnitt 
har gett toppar på över 60 000 tittare. 
Vi har också många finskspråkiga tit-
tare, säger Lucas Snellman.

– Det här är ett av de få program 

som får göras med eftertanke. Jag vå-
gar nästan säga att programmet är det 
enda just nu som har en ”du är inte en-
sam-mentalitet”, speciellt efter att de 
finska programmen Inhimillinen tekijä 
och Seitsemäs taivas inte sänds längre, 
säger Granvik-Wallgren.

De anser båda att det uttryckligen är 
möjligheten att stanna upp, reflekte-
ra och känslan av att bli berörd av ex-
istentiella frågor som gör Himlaliv till 
ett andaktsprogram.

– Jag gör inte ett förkunnelsepro-
gram, men däremot ett andaktspro-
gram: Hur ser tron ut i den här män-
niskans liv? Hur är den förankrad? sä-
ger Granvik-Wallgren.

– Alla som är med hör till en kristen 
kyrka. Det har varit flest lutheraner, 
men ändå en bred blandning. Det vik-
tiga är grundtonen i berättelsen. Det är 
en vanlig kristen som predikar genom 
sitt liv, konstaterar Snellman.

Han exemplifierar med andaktspro-

LUcaS SneLL-
man och Nina 
Granvik-Wallgren 
kollar in ett av 
säsongens pro-
gram av Himlaliv.

”Jag går mycket på intuition. Vad har den här per-
sonen som den kan dela med sig av och som an-
dra kan identifiera sig med?”
Nina Granvik-Wallgren

ANDAKT. Programmakarna bakom tv-programmet Himlaliv 
vill förmedla: Du är inte ensam. I slutet av oktober börjar en 
ny säsong där viktiga livsval, smärtsamma upplevelser och 
ovanliga vägar till lycka är några teman.
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gram på radio där responsen när Gud 
eller Jesus inte nämnts ändå kunnat 
vara: ”Det här var ett gudstilltal till 
mig” – medan en andakt som fyllt de 
traditionella kriterierna i stället upp-
levts som föreläsningsaktig.

Unga är en utmaning
En målgrupp som är svår att nå är unga 
som inte ser på vanlig tv.

– Därför är vi måna om att Him-
laliv ska ligga länge på Arenan, säger 
Snellman.

De flesta intervjuade är över fyrtio 
år, vilket kanske också sållar bort en 
del yngre tittare.

– Det är knepigt att intervjua unga 
människor, att hitta samma livser-
farenhet, självdistans och avgörande 
livsval som hos äldre. Jag skulle heller 
aldrig göra ett program om depressi-
on med en tjugoåring. Man börjar så 
lätt leva sin diagnos, säger Granvik-
Wallgren.

fått för reaktioner.
– Hundra procent av dem som va-

rit med är helt hänförda över att främ-
mande människor stannar dem på ga-
tan och tackar dem, säger Granvik-
Wallgren.

I den nya säsongen tas många te-
man upp: en tuff uppväxt, livet efter 
prostatacancer, hur det är att gå från 
att vara pionjär inom Nokia till att bli 
tyghandlare, att vara mor till en drog-
beroende son, att vara kristen skåde-
spelare och mycket mer.

– Jag tror att Himlaliv fyller ett tom-
rum. Ett verkligt tomrum som handlar 
om mänsklighet, som handlar om ge-
nerositet och om identifikation som, 
när den är som bäst, gör att männ-
iskor känner sig mindre ensamma: 
”Du är okej som du är”, i motsats till 
skam för att vi inte är perfekta. Jag 
tycker att de flesta av våra program 
förmedlar hopp, avslutar Nina Gran-
vik-Wallgren.

HIMLALIV I KORTHET

• Den nya säsongen med femton avsnitt börjar 23.10 och 
sänds på måndagar kl. 18.30 i Yle Fem. Avsnitten hittas 
också på Arenan. 

• I den nya säsongen finns namn som Johan Fagerudd, Bir-
gitta Udd, Gerd Snellman, Matte Fontell, Mats Aspvik, Lina 
Teir, Roger Rönnberg med flera. 

• Beställare är Svenska Yle. Programmet görs som ett 
samarbete mellan kyrkan och Yle Fem, på samma sätt 
som tv-sända gudstjänster. 

• Antalet tittare är i genomsnitt 30 000 per program. 

• Teamet bakom programmet består av fyra personer: 
ansvarig redaktör Lucas Snellman, producent Stefan Jans-
son och redaktörerna Nina Granvik-Wallgren och Hanna 
Klingenberg.  

Däremot har unga tittare kommit in 
i bilden då de sett på Himlaliv i un-
dervisningen i religion eller livsåskåd-
ning, eller fastnat för ett tema som de 
delat på sociala medier. 

– Visst är det fascinerande att vissa 
program genererar över 10 000 vis-
ningar på Arenan och där får ett evigt 
liv, säger Snellman.

Tydlighet är en av målsättningarna 
för programmet.

– Det är en utmaning att inte pressa 
in för många olika teman i samma pro-
gram utan våga välja bort och fokuse-
ra på det som är kvar, säger Snellman.

– Tydlighet har vi också satsat på ge-
nom mer informativ grafik i den nya 
säsongen, säger Granvik-Wallgren.

Som osynlig redaktör nås Nina 
Granvik-Wallgren inte av så myck-
et direktrespons. Det verkar däremot 
de som medverkat göra. Hon är mån 
om att vara i kontakt med de med-
verkande efteråt för att höra vad de 



10 LIV & TRO KYRKPRESSEN TORSDAG 19.10.2017 • NR 42
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Hemgrupp – 
vad är det?
TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD

 
VAD?
Det handlar om en grupp människor – 
vanligen mellan tre och åtta personer, 
men det kan vara så många som 30 –
som vill dela gemenskap och komma 
djupare i sin tro. Den mindre gemen-
skapen är ett annat forum än en guds-
tjänst. Den är en plats där människan 
kan bli sedd och hörd, hennes behov 
kan bli mötta; gruppmedlemmarna kan 
be för och uppmuntra varandra. Små-
grupperna finns i olika former i kyr-
kor runt om i världen – från amerikan-
ska megakyrkor till koreanska väck-
elserörelser.

– De riktiga hjältarna i de kyrkor som 
når en miljon medlemmar är ledarna i 
de små cellgrupperna, som ser männ-
iskor och bjuder in dem till sitt hem, sä-
ger församlingspastor Benjamin San-
dell, som har som en av sina arbets-
uppgifter att uppmuntra och vägleda 
dem som leder hemgrupperna i Pet-
rus församling.

VARFÖR?
Församlingens gemenskap har biblisk 
grund. Till exempel i Efesierbrevet står 
det om församlingen som en kropp, där 
alla delar har sin uppgift. Det finns ock-
så stöd för att samlas i mindre grupper 
där gemenskapen kan växa sig djupa-
re. Jesus kallade tolv lärjungar; Paulus 
besökte hushåll på sina resor och i de 
här små gemenskaperna kom männ-
iskor till tro.

FÖR VEM?
– Vem som helst. Vi behöver alla ge-
menskap. Jesus mål var att komma och 
skapa en ny familj, Guds folk, säger 
Benjamin Sandell.

Det är ganska vanligt att det ordnas 

grupper för studerande, för unga vux-
na, barnfamiljer eller pensionärer. Men 
Sandell har också goda erfarenheter av 
att samlas och dela erfarenheter över 
generationsgränserna – det kan efter-
likna verklig familjegemenskap.

– Till exempel är det fint för barnen 
att se den typen av trosliv. De ser att 
tro inte handlar om att sitta på semi-
narium, utan ett liv i goda relationer.

För någon som är osäker på sin tro 
och inte riktigt vet vem den är i Guds 
ögon kan smågruppen bli den plats där 
man vågar börjat berätta om sitt liv och 
kan få andlig vägledning.

HUR?
En hemgrupp kan börja väldigt enkelt: 
Någon får idén, bjuder in några kom-
pisar, man hittar en kväll eller annan 
tid i veckan som fungerar för alla och 
bestämmer att det är då man samlas.

– Som Jesus säger: ”Där två eller tre är 
samlade i mitt namn är jag mitt ibland 
dem.” Och det tar inte slut för att det 
kommer en fjärde. Det är lätt att kom-
ma igång på det sättet, säger Benjamin 
Sandell. 

Det finns ett värde bara i att träffas. 
I vår tid är ensamhet ett problem, för 
någon kan det vara stort att bli välkom-
nad in i en sådan här grupp.

– Samtidigt kan det vara bra att fun-
dera: Vad vi vill med vår grupp? Nu när 
vi har den här relationen: Hur hjälper 
vi varandra att bli mer lika Jesus, hur 
hjälper vi varandra att se dem som än-
nu inte har blivit välkomnade in i Guds 
gemenskap? frågar Sandell.

Ett enkelt sätt att börja är att utgå från 
bilden av en triangel, som symbolise-
rar relationerna uppåt, inåt och utåt. 
Hitta ett sätt att möta Gud, det kan till 
exempel vara genom bibelläsning el-
ler bön. Hitta sätt att växa i gemenska-
pen, dela egna berättelser om vand-
ringen med Jesus.

Relationen utåt kan vara svårast. Hur 
kan det i praktiken se ut att älska vår 
nästa? Det kan vara att bjuda in gran-
nen som verkar ensam, eller att plocka 
upp skräp på gården.

– Om vi är aktiva tillsammans kan 
det som känns svårt med mission plöts-
ligt bli ett äventyr med Gud. När vi är 
öppna för att vi kan möta någon som 
Gud vill möta, genom en enkel kär-
lekshandling, säger Benjamin Sandell.

VAR?
Många församlingar har någon som 
fungerar som koordinator för små-
gruppsverksamheten. Det går bra att 
ta kontakt och fråga efter vilka möj-
ligheter som finns. 

Benjamin Sandells förhoppning är en 
välkomnande församling, där männ-
iskor kan få en personlig inbjudan till 
en gemenskap, någon som säger “jag 
vill ha dig i mitt liv”.

– Jag hoppas det är en sak 
som vi i alla församlingar 
skulle bli bättre på. Att vi 
är beredda att välkomna 
nya människor inte ba-
ra till våra aktiviteter ut-
an också i vår egna liv.

KRISTEN GEMENSKAP. Bönegrupp, cellgrupp, bibel-
grupp, hemgrupp – kristna smågrupper har många 
namn och finns världen över. De är ett sätt att leva 
som församling.

BENGT LASSUS är pensionerad kyrkoherde.

Hur ser din hemgrupp ut?
– Vi är tre par som samlas varannan eller 
var tredje vecka och cirkulerar mellan de tre 
hemmen. Vi börjar med en måltid, det är all-
tid ett trevligt sätt att idka gemenskap. Sedan 
delar vi nyheter och det som hänt sen senast.

Tillsammans läser de en text ur en bok 
med bibelreflektioner. Var och en får dela 
sina funderingar och frågor kring texten.

– Till slut har vi en bönestund. Alla får 
nämna sina böneämnen och tackämnen och 
så ber vi för dem. Några brukar be högt. Och 
sedan avslutar vi med Herrens välsignelse.

Vad betyder den här gemenskapen för dig?
– Det betyder en hel del att ha en nära och 
tät gemenskap där man kan vara öppen om 
det som man funderar på och det som hänt 
i ens eget liv. Också svårigheter och pro-
blem kan man ta upp. Alla vet ju att man 
inte för vidare det som talas i gruppen.

Hemgruppen inspirerar och ger kraft till 
andra uppgifter i församlingen. Bengt Las-

Gemenskap        som ger kraft att gå ut till människor

BENJAMINS TIPS

• Välj din gemenskap och satsa där.
• Försök inte göra allt på en gång. 
Det är ett liv att leva, inte en kväll 
i veckan.
• Dela en måltid – det gjorde ock-
så Jesus.
• Välkomna och visa gästfrihet.
• Berätta era vittnesbörd.
• Led själv eller stöd någon i deras 
ledarskap.
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Gemenskap        som ger kraft att gå ut till människor
sus och hans fru är till exempel engagerade 
i församlingens besöksverksamhet, de vill 
uppmuntra människor att besöka ensam-
ma och gamla.

– Så gruppen har också betydelse för 
att vi har energi och ork att vara med i an-
dra grejer.

Har smågruppsgemenskaper spelat olika roller i 
olika skeden av ditt liv?
– Under studietiden hade vi en grupp med 
studerande. Nog skulle jag säga att den ha-
de ungefär samma betydelse – att man 
möts och delar gemenskap. Och det inspi-
rerar en i ens kristna tro. Det är klart att när 
man var studerande var det lite annan pro-
blematik än nu när man är äldre och har 
barn och barnbarn; kanske var böneämne-
na lite annorlunda när man var ung.

KAJSA SJÖBERG OCH OSCAR SUNDMAN  
är studerande och aktiva i Studentmissionen.

Varför har ni startat en hemgrupp för studerande?
– Jag tror att det speciellt för studerande är 

viktigt att hitta den här kristna gemenska-
pen där man får dela sin tro och växa, säger 
Kajsa Sjöberg.

Studentmissionen i Helsingfors har tidi-
gare haft små cellgrupper för studerande. 
I höst startade en hemgrupp som Sjöberg 
och Sundman leder. Den är ett komple-
ment till de stora veckosamlingarna.

– Det ska finnas båda delarna, den större 
gemenskapen där man får ha roligt och får 
bra undervisning och lovsång men också 
den här stunden av att få vara tillsammans 
och kanske gå djupare på vissa frågor, sä-
ger Oscar Sundman.

I en liten cellgrupp kan gemenskapen 
bli stark, men det gör det också svårt för 
nya att komma med. En större hemgrupp 
har lättare för att ta emot nya medlem-
mar, den kan göra steget ut lättare och ha 
en mer missionerande roll, tror Sjöberg och 
Sundman.

– Vi vill också kunna utmana: Hej, tänk 
om vi skulle göra något praktiskt, göra en 
missional grej? säger Sundman.

Hemgruppsdeltagarna uppmuntras att 

följa en bibelläsningsplan.
– Hela resan börjar inifrån, i vardagen, 

när man varje dag tar upp Bibeln och läser 
Guds ord. Hemgruppen är bara ett forum 
där vi hjälper varandra att ännu ta några 
steg vidare, säger Sundman.

Vad är viktigt att tänka på som ledare för en 
hemgrupp?
– Vi kan inte i oss själva göra så myck-
et. Vi kan bara skapa utrymme för Gud 
att få tala till de här människorna, säger 
Sjöberg. När Jesus ledde så tjänade han. 
Vi försöker tjäna dem som är i vår grupp, 
be för dem, utmana dem och hjälpa dem 
hitta sin potential.

– Vi försöker satsa helhjärtat som le-
dare, vi vill visa att vi bryr oss om den här 
gruppen. Jag och Kajsa turas om att för-
bereda en liten andakt eller tanke utifrån 
vad vi har läst i bibelläsningsplanen, sä-
ger Sundman. Det här är lika nytt för oss 
som ledare, det känns skönt att gå till-
sammans på den här resan. Vi får med 
gruppen forma vad vi vill göra.

Hur uppmuntrar ni människor att vara delaktiga?
– Jag tror att det börjar med att man själv 
som ledare vågar vara sårbar, inte är allt-
för ledande utan mer tjänande, säger Os-
car Sundman.

– Och inte låtsas att man har allting på 
klart, säger Sjöberg. Jag tror det är jättevik-
tigt att man ber för varandra.

Kan någon som inte är så säker på det här med 
tro hitta sin plats i en hemgrupp?
– Jag tror det är precis rätta stället, sä-
ger Kajsa Sjöberg. I en liten grupp har man 
mycket lättare att berätta vad man käm-
par med och vad man kanske inte tycker att 
man får ihop med sin bild av Gud.

– Vi kommer alla från olika bakgrund. När 
femton personer kommer samman finns det 
femton olika åsikter. Det tror jag är en styr-
ka. Kommer någon ny med, som är trevande 
i sin tro, finns det tusen möjligheter att fun-
dera, säger Sundman. Men det är väldigt ut-
manande också, man ska inte såra någon 
bara för att man argumenterar för en sak, vi 
måste älska varandra i de här situationerna.

förSamLingen kan 
också finnas kring  
någons köksbord. 
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Botanisera 
i mustiga 
uttryck
Svenska 
litteratur-
sällskapet 
har i höst 
gett ut 
en tegel-
stenstjock 
samling 
finlands-
svenska 
ordspråk 
och talesätt. Det är yt-
terst underhållande att 
bläddra i Många krokar 
i långdansen och hitta 
både bekanta och obe-
kanta uttryck. Många 
av uttrycken präglas av 
både humor och en för-
måga att formulera sa-
ker mitt i prick – kan-
ske helt enkelt därför 
att de bästa uttrycken 
varit de som levt vida-
re genom aktiv använd-
ning. En extra dimen-
sion ger de förklaringar 
som ibland finns info-
gade bredvid en del av 
uttrycken, till exempel 
”Sakta skrida de sali-
ga fram” som förklaras 
med följande ord: ”Ut-
tryck för missnöje med 
långsamma åtgärder av 
en person man inte di-
rekt kan kritisera”. För-
klaringarna härstammar 
liksom uttrycken från 
det material som sam-
lats in av Svenska litte-
ratursällskapet, och det 
betyder att inte alla ut-
tryck som ter sig svår-
begripliga förklaras.

Innehållet i boken är 
det inget fel på, men 
formatet lämnar en del 
övrigt att önska. Det är 
uppenbart att Många 
krokar i långdansen har 
potential att bli en bok 
att ofta plocka fram och 
bläddra i, men den mju-
ka pärmen inger ing-
et hopp om att boken 
ska hålla för långvarigt 
bruk. Dessutom saknar 
jag, väl medveten om 
vad det skulle ha gjort 
för bokens omfång, ett 
register. Vill man nöjes-
bläddra relativt planlöst 
fungerar kapitlens rub-
riker bra som vägvisa-
re, men vill man hitta ett 
specifikt uttryck är ka-
pitelrubrikerna inte till-
räckligt exakta.

 ¶ ERIKA RöNNGåRD

PRESENTATION

Omstart och återerövring
BOK

Självbiografiskt lexikon

Författare: Michel Ekman
Förlag: Schildts & Söder-
ströms 2017

Michel Ekmans självbiogra-
fiska lexikon består av tex-
ter inordnade under tju-
gofem alfabetiskt ordnade 

uppslagsord. Alla handlar 
om hans släkt, om hans 
familj och om hans liv. De 
är inte kronologiska, men 
känns ändå välstrukture-
rade på det viset att lä-
saren bit för bit får inträ-
de i den värld som upp-
står, består och faller med 
familjen. Genom att beskri-
va fester och deras rekvisi-
ta och ritualer – till exem-
pel en grill – återskapas en 

stund i tiden. 
Jag tycker 

mycket om 
den här bo-
ken. Dels gör 
jag det för 
att den är 
välskriven, 
Michel Ek-
man är en 
utmärkt sti-

list, underhållande, analytisk 
och skarpsynt.

Men han klär sig också 
väldigt naken i de här tex-
terna, och jag gillar hans 

kompromisslösa blick på 
familjens tabun och smärt-
punkter. 

Ekman skriver om en fa-
milj med rötter som ka-
pats av: de judiska rötterna, 
de ortodoxa, de ryska. När 
han rör sig på stan kan han 
plötsligt, utan att genast 
förstå varför, fyllas av en 
känsla av värme och väl-
behag. Han har hört en rysk 
turist använda en ömhets-
fras som hans mormor bru-
kade använda – men han 
har inte begripit ett ord. 

Förlusterna går som en 
röd tråd genom boken: för-
lusten av identiteter, språk 
som tigits ihjäl, förlusten av 
ömhet och närhet. Tystna-
den, förnekandet och öm-
hetsbristen verkar koncen-
treras till det kyliga förhål-
landet mellan hans föräldrar 
och till deras propra, fin-
landssvenska medelklass-
liv, och i texterna söker so-
nen sin identitet och återer-
övrar sin grundtrygghet bit 
för bit.

Jag har sällan läst en så 

brutalt ärlig och rak skild-
ring av de brister vi bär 
med oss och sedan in i vå-
ra parförhållanden, där de 
kan frodas och förvrida 
oss. Det mest obarmhär-
tiga strålkastarljuset riktar 
Michel Ekman alltid mot 
sig själv.

Men när han skriver om 
kärleken till sina barn och 
till fru tänker jag, lättad och 
lugnad, att återerövringen, 
återuppbyggnaden och för-
soningen ändå är möjlig.

 ¶ SOFIA TORVALDS

Expedition 
Tomas blev 
ett ”Vad 
vill du?”

tomaS mötte Tomas. F 
örfattaren till Den som 
hittar sin plats tar ingen 
annans gästar bokmässan i 
Helsingfors.

– Det att få människor att blomma och 
växa är något som inte kan förlikas med 
något annat. Jag vill att den här boken 
ska vara ett vänligt slag mot konkur-
renssamhället, tala om för det: ”Så här 
rädda är vi för människor som tar lite 
plats!” Jag tror precis tvärtom. Vi ska 
uppmuntra människor som vågar gö-
ra något. De skapar energi som kom-
mer oss alla till del.

När författaren och pastorn Tomas 
Sjödin talar lyssnar publiken spänt, 
också fastän den just nu råkar sitta 
mitt i myllret på Göteborgs bokmässa. 
Han har vid det här laget skrivit ett ti-
otal böcker, varmt uppskattade av en 
stor läsekrets. I Göteborgsposten har 
han varit fast krönikör i över tjugo år. 
Kombinationen av livsmognad och sti-
listisk briljans går hem. Så har Sjödin 
också i tre år röstats fram av allmän-
heten som en av P1:s vinterpratare. 
Men efter scenframträdandet erkän-
ner han utan omsvep att han egentli-
gen inte känner sig sig som en förfat-
tare, det handlar mer om att ha något 
som han måste få berätta. 

– Många gånger har jag upplevt att 
min uppgift som författare är att gå runt 
och säga självklarheter. Att säga sådant 
till människor som de redan vet.

Solrosens evangelium
Den här gången handlar det Tomas Sjö-
din har på hjärtat om något så självklart 
– och svårt – som att hitta sin plats.

Han berättar om hur han lyssnade på 
en musiker som sjöng sina egna sång-
er, och fylldes av beundran.

UPPTÄCKT. Den omtyckte författaren och predikanten 
Tomas Sjödin har grävt på djupet i de mest skiftande 
teman. Än var det kyrkklockor, en annan gång retreat. 
Som årets gäst på bokmässan i Helsingfors berät-
tar han bland annat om hur sökandet efter lärjungen 
Tomas gav honom – en solros.

TEXT:MAY WIKSTRÖM  FOTO: MARIA LINDESKÄR/LIBRIS

– Det märkliga var att jag då inte 
tänkte ”åh, om jag kunde sjunga så där!” 
utan ”jag måste skriva en bok till!”. När 
man möter en människa som gör det 
hon ska och det hon är kallad till, då dör 
konkurrens-Tomas. Släpp fram varan-
dra i stället! säger han bestämt.

Han berättar lyriskt om solrosen, som 
i en enda individ kan bära upp till två-
tusen nya blomämnen. 

– Vi har själva förutsättningar för så 
många andra människors tillblivelse 
som människor. Den som hittar sin 
plats skapar utrymme för andra att göra 
det. Det första steget handlar om att be-
jaka sin –orealistiska – dröm, att börja 
gå i riktning mot sin längtan. 

Kyrka som växer så det knakar
Tomas Sjödin arbetar i en stadsförsam-
ling i Göteborg, Smyrnakyrkan. Den 
bedriver ett socialt arbete som under 
de senaste fem åren har vuxit från en 
blygsam gratisutdelning av mat till ett 
omfattande hjälpverksamhet helt och 
hållet beroende av frivilliga.

– Sjuttio volontärer förser mellan fy-
ra till sex hundra familjer med mat för 
en hel vecka.

Alltsammans började med att en tjej, 
Sandra, hade en dröm om att kunna 
hjälpa dem som föll igenom samhälls-
maskorna på ett konkret sätt. Hon lär-
de Tomas Sjödin att våga lyssna förut-
sättningslöst på andras drömmar och 
visioner.

– Grundproblemet i många organi-
sationer är att vi som jobbar där börjar 
med att berätta för dem som kommer 

vad det finns att göra hos oss – i stället 
för att sätta oss ner och fråga: ”Vad bor 
det för dröm i dig? Vad är du bra på?”

Enligt Sjödin har de allra flesta 
människor som slocknat gjort det på 
grund av andra människors ointresse.

– Ledarskap handlar om att öva 
upp sitt öra och öga till att uppfatta 
vad människor i organisationen brin-
ner för.

Som ett resultat för församlingen 
nu något han kallar Blomstra-samtal 
med dem som engagerar sig i försam-
lingen.  Alla som vill delta i volontär-
arbetet för sådana samtal, vilket har 
satt ännu en växel i intensiteten på det 
jobb som görs. Tillväxten är också en 
tuff utmaning.

– Det är inte något framgångsarbe-
te. Vi sliter hårt. Vi har sådana kultur-
krockar i hur vi ser på många olika sa-
ker! Föreställ dig bara: En volontärs-
stab som består av allt från nypensio-
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Grymt 1700-tal i Karleby
BOK

De okuvliga

Författare: Lars Strang
Förlag: Vilda förlag 2017

Lars Strangs roman De 
okuvliga utspelar sig i för 
många läsare bekanta land-
skap – Karleby och Umeå 
med omnejd –  men i en 
tid som är mycket olik vår 
egen. I februari 1714 när be-
rättelsen tar sin början le-
ver man i Stora ofredens tid. 
Den svenska armén har lidit 
nederlag mot ryssarna, och 
de ryska soldaterna och ko-
sackerna närmar sig Karleby. 
Befolkningen får hastigt fatta 
beslut – fly, gömma sig eller 
försvara sig?

Strang har valt att skildra  
den här tidsperioden genom 
två bröder och deras famil-
jer. Den ena familjen ger sig 
av på den långa och farofyll-
da färden runt Bottenviken 
för att söka trygghet i Väs-
terbotten. Den andra famil-
jen väljer att i stället försöka 
gömma sig på sin gård. 

De okuvliga är en roman 
med starka historiska inslag. 
Läsaren får stifta närma-
re bekantskap med en pröv-
ningarnas tid i Finlands his-
toria som inte fått lika myck-
et uppmärksamhet som 
1900-talets krigstider. Fokus 
ligger på de vanliga männis-
kornas öden, inte på vilka 
slag som utkämpas var och 
under vilka fältherrar. 300 
år från vår egen tid hittar vi 
en tillvaro präglad av miss-
växt med påföljande hung-
ersnöd, av de ryska trupper-
nas bestialiska bemötan-
de av lokalbefolkningen och 
av en stor otrygghet. Många 
vänder sig till Gud i hopp om 
räddning, medan andra be-
farar att ofärdstiden kom-
mit som ett straff för någon 
försyndelse som mäniskor-
na begått. Medan livsvillko-
ren onekligen skiljer sig från 

våra i Strangs 
skildring av 
1700-talets 
härjade Finland 
finns det an-
nat som är sig 
evigt likt: för-
älskelse och 
omsorg om fa-

miljen men också misstro 
mot främlingar och flykting-
ar. Den senare får en av fa-
miljerna känna på när de 
försöker skapa ett tillfälligt 
hem åt sig i Umeå, med så 
bekanta motgångar att man 
kan läsa de här delarna av 
boken som ett inlägg i flyk-
tingdebatten.

Romanen har ett stort 
persongalleri, och det i kom-
bination med den omfattan-
de historiska skildringen gör 
dels att många av personer-
na smälter ihop med varan-
dra, dels att de mer fram-
trädande personerna förvis-
so gör nya erfarenheter men 
egentligen inte hinner ge-
nomgå någon djupare ka-
raktärsutveckling.

Det finns en händelse som 
egentligen äger rum vid si-
dan av handlingen och som 
visar sig bli räddningen för 
ett flertal människor i boken. 
Den här scenens lösryck-
ta karaktär gör att den får 
känns som en nödlösning, 
ett grepp som författaren 
använt för att kunna skild-
ra verklig fara och utsatt-
het, men samtidigt lämna en 
bakdörr öppen för att räd-
da så många som möjligt av 
sina personer. Strang kunde 
ha jobbat lite mer med ro-
manens struktur.

De okuvliga är ändå en 
läsvärd historielektion, både 
för sin skildring av vardagen 
under Stora ofreden och för 
påminnelsen om att män-
niskans livsvillkor i grunden 
är sig lika och att den enskil-
da medborgaren kan få be-
tala ett högt pris för makt-
havarnas agerande.

 ¶ ERIKA RöNNGåRD

LarS Strang har skrivit en roman om två familjers öden 
under Stora ofreden. FOTO: VILDA FöRLAG

nerad vårdpersonal, till missbrukare 
eller irakier fulla av oro över vart de är 
på väg. Jag går hem trött om dagarna, 
men jag vet att jag vill göra skillnad. 
Och jag har lärt mig att ledarskap också 
handlar om att någon orkar stå kvar.

Hur ser du på det som händer i din hemstad 
när nazister marscherar på Göteborgs gator ?
– Det som vaknar i en är en sorts vre-
de över att det finns människor som 
kommer för att uttrycka sitt hat, kros-
sa solrosen under stövelklacken. Och 
de gör det i den stad där det finns så 
många som kommer till oss som ald-
rig har fått uppleva det som vi tar för-

självklart, som mat för dagen. De som 
marscherar har aldrig fått uppleva hur 
fantastiska de här människorna är, sä-
ger Sjödin upprört.

Tomas tvillingens tvilling – jag?
I den nya boken löper insikten om om 
att ge andra plats jämsides med To-
mas berättelse om en annan Tomas, 
nämligen den bibliske lärjungen som 
också brukar kallas Tvivlaren. Nam-
net betyder trots allt inte det utan nå-
got helt annat, nämligen Tvillingen.

– Att vi har betonar tvivlandet hos 
honom är ett resultat av det väster-
ländska kritiska tänkandet. 

I stället har Tomas Sjödin medite-
rat över det mystiska tvillingskapet.

– Jag känner ett starkt släktskap till 
Tomas. Om det är så att var tvilling, 
vem var han eller hon som var det an-
dra syskonet? För mig blev poängen 
att det var jag. 

Därför gav författaren sig ut på en 
personlig expeditionsresa från en Ca-
ravaggiomålning på ett slott i Potsdam 
till Gennesarets stränder och därfrån 
vidare Indien och de orter dit tradi-
tionen berättar att Jesus lärjunge res-
te för att sprida budskapet om den 
uppståndne. Det gav honom nya per-
spektiv.

– När jag träffade de lärde i Kera-
la förstod de inte alls vad jag menade 
när jag talade om den tvivlande To-
mas. För honom var Tomas beviset 
på en som följde sin tro och sin dröm.

Som tog den plats som var hans och 
därigenom tände nytt liv för många.

”Om Tomas var tvilling, vem var det andra syskonet? 
För mig blev poängen att det var jag.”

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

Årskalendern
Ecclesia 2018

Dagens Lösen 2018

En behändig fickkalender med 
kyrkoårets alla högtider och 
bibeltexter. 
Fontana Media, ringpärm

Dagens Lösen är en av världens 
absolut mest spridda böcker för 
daglig andakt, och ges ut på 51 
språk. I Dagens Lösen finns bibel-
ord och en kort psalmvers, dikt 
eller reflektion för årets alla dagar.
Fontana Media, hft.1400

Nu är 
de här!

1400   980
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KRYSSET OKTOBER

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 7 
november 2017 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 
00180 Helsingfors. Märk kuvertet ”Oktoberkrysset”. 
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: Doris Österholm, Jakobstad, 
Marianne Fröjdö, Kronoby och Hans-Olof 
Litnén, Singsby.

SEPTEMBERKRYSSETS LÖSNING

VINN BÖCKER!
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 22.10 kl. 10: Högmässa i Par-
gas kyrka, Heikkilä, Lehtonen.
On 25.10 kl. 18: Veckomässa i 
Pargas kyrka, Heikkilä, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Ti 24.10 kl. 9: Krattningstalko på 
gravgården. Välkomna med!
Lö 28.10 kl. 18: Konsert i kyr-
kan för att fira reformationens 
500-årsjubileum, Markus Ollila, 
Mirjam och Martin Granström 
m.fl. unga musiker spelar Bach. Vi 
sjunger Lutherpsalmer och firar 
andakt med Kjell Granström.
Korpo kapellförsamling:
Sö 22.10 kl. 11: Gudstjänst i Korpo 
kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling: 
Ingen gudstjänst i Houtskär denna 
vecka.
Iniö kapellförsamling:
Sö 22.10 kl. 13: Gudstjänst i Iniö 
kyrka, Vuola.

 ¶ ÅBO
sö. 22.10 kl 12: Högmässa, Dom-
kyrkan. Patrik Hagman (pred), 
Mullo (lit), Lempa. Carita Lager-
spetz, klarinett, Håkan Lövdahl, 
trombon och Olli Lagerspetz, tuba 
medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe
ons. 25.10:
– kl 10-12: Familjecafé, Papin-
holma församlingshem
– kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia
– kl 13.30: Barncafé, Aurelia
to. 26.10 kl 18: Bönegruppen, 
Aurelia

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
20 sö e pingst 22.10: 
Högmässa kl 12 
Ingemar Johansson och Carl-
Micael Dan. 
Efter gudstjänsten fortsätter, för 
den som vill, dagen med en retre-
ateftermiddag i Prästgården. 
Föranmälan

 ¶ JOMALA
To 19.10 kl.12.00: Sopplunch i 
Olofsgården
Sö 22.10 kl.11.00: Högmässa P 
Blumenthal, E-H Hansen, A Karls-
son, St Olofs kyrkokör
To 26.10 kl.19.00: Andakt på 
Rönngården E-H Hansen, St Olofs 
kyrkokör

 ¶ MARIEHAMN
SÖ 22.10 kl. 11.00: Högmässa i 
S:t Görans, M W, J D, Christoffer 
Isaksson - gitarr.
TO 26.10 kl. 11.30: Lunchmässa i 
S:t Görans, M W, J D.
TO 26.10 kl. 12.00: Sopplunch i 
församlingshemmet. Pris 7€, för 
pensionärer 5€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 22.10 kl. 11.00: Gudstjänst 
i Sunds kyrka. Outi Laukkanen.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
To 19.10 13.00: Molpe missions-
syförening i Bykyrkan.
To 19.10 13.00: Symöte i Andels-
banken i Harrström. 
Sö 22.10 11.00: Gudstjänst i Kyr-
kan, Guy Kronqvist, Kjell Lolax.
Må 23.10 kl. 13.00: Vänstugan i 
Församlingshemmet.
On 25.10 kl. 15.30: Handkraft i 
Församlingshemmet, hantverk för 
unga, samling varje onsdag.
Fre 27.10 kl. 18.30: Karasamling i 
Församlingshemmet. Gäst: Olof 
Jern.  

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
LÖ 21.10 kl 18: SLEF:s höstfest i 
Kstads förs.hem, pred. Samuel 
Erikson, Norrback, Martikainen, 
Luthersalens musikgrupp från 
Vasa. Servering
SÖ 22.10 kl 10: Gudstjänst i 
Lfjärds kyrksal, Norrback, Mar-
tikainen
SÖ 22.10 kl 18: Musikandakt i 
Kstads förs.hem, kyrkokörerna, 
församlingsorkestern, barnmusik-
grupper, Norrback, Martikainen. 
Kollekt till förmån för Kristi-
nestads kyrka.
TI 24.10 kl 12: Missionssyfören-
ingen i Härkmeri bönehus
TO 26.10 kl 11.30: Pensionärs-
samling i Sideby kyrka, Siv och 
Tor Bergman, O och A-L Nilsson. 
För skjuts ring 0400763325

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 21.10 kl 18: Aftonmusik i S:ta 
Maria, S.Lindén orgel.
Sö 22.10 kl 12: Högmässa Per 
Svenfelt pred., Ingvesgård, Ro-
sengård.
Sö 22.10 kl 15: Högmässa med 
parentation i Töjby bykyrka, Kris-
tian Gäddnäs pred., Ingvesgård, 
S.Lindén.
Sö 22.10 kl 16: Möte i Pjelax bö-
nehus J.Snickars, sångprogram.
Ti 24.10 kl 18: Fredsbön i kyrkan, 
tal Pirjo Lyytinen, kören So What, 
eftersnack på Café Albert.
To 26.10 kl 13: Dagssamling i Böle 
bystuga, Lövdahl, Wikström.
Övermark
Lö 21.10 kl 19: Kvällssamling med 
Leif Erikson i luth.bönehuset, 
tema: Reformationen.
Sö 22.10 kl 18: Gudstjänst Per 
Svenfelt pred., Sundqvist, 
S.Lindén, Legatoelever. Skriftsko-
la före gudstjänsten kl 16 i kyrkan.
Fr 27.10 kl 18: Samling i eku-
meniska ansvarsveckan i förs.
hemmet, medverkande från flera 
församlingar, Rosengård m.fl.
Sö 5.11 kl 12: Gemensam hög-
mässa med anledning av refor-
mationens 500-års jubileum, 
efteråt servering o avtackning av 
kantor Dina Wikstedt. Anmäl för 
lunch (pris 10 euro) senast 26.10 
till 22 04200.

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

Röra upp himmel och 
jord säger man i en situ-
ation där någon ställer till 
med stort liv eller vänder 
upp och ner på allting. 

Uttrycket härstammar 
från 1703 års bibelöver-
sättning där man i profe-
ten Haggajs bok kan lä-
sa ”Jag skall röra himmel 
och jord”. Uttrycket hör 
ihop med de oroligheter 
som drabbade den dåva-
rande kungen Dareios. I 
Bibel 2000 lyder uttryck-
et ”Inom kort, myck-
et snart, skall jag skaka 
himmel och jord.”
Källa: Bevingat

I KLARSPRÅK

Min längtan till 
dig är min enkla 
trosbekännelse, 
Fader.
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Freddi Wilén.

945, 830, 898, 
875 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Kampen mellan tro och tvivel
I Jesus ser tron Guds son som har makt att göra Guds 
gärningar. Under Jesus livstid tvivlade många på ho-
nom eller tog anstöt av honom. De förnekade hans 
gudomlighet och höll honom för en uppviglare.

Också varje kristen människa känner av kampen 
mellan tro och otro i sitt eget hjärta. Därför måste en 
Kristi efterföljare kritiskt pröva sin egen trosgrund.

OM HELGEN

”Vem är han,  
herre? Jag vill 
tro på honom.”

Läs mera i  
Joh. 9:24–38.

”Handkraft i för-
samlingshemmet.”

Hantverk för unga 
i Korsnäs församlings-
hem. Samling varje 
onsdag kl. 15.30.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
20–26.10

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 8:11–15

ANDRA LÄSNINGEN
2 Kor. 1:18–22

EVANGELIUM
Joh. 9:24–38

Tjugonde söndagen ef-
ter pingst. Temat är ”tro 
och otro”.

HELGENS TEXTER

BETRAKTELSEN FREDDI WILÉN

FOTO: NIcKLAS STORBJöRK

Jag Står och tittar ut genom fönstret, det 
är höst. Den blöta asfalten täcks av gula 
lönnlöv, den grå himlen möter det gråa 
vattnet på fjärden och dimman rullar in 
som någon form av heltäckningsmatta för 
att sudda ut oktober månads alla kontu-
rer. Jag skymtar en vit motorbåt i dimman 
och funderar vem som verkligen vill ut i 
det här vädret.

En kort stund senare är båten försvun-
nen i dimman någonstans där ute på fjär-
den. Min hjärna vill att jag ska se båten, jag 
tycker att skymtar den, men är inte rik-
tigt säker. Är allt bara något som jag kon-
struerat själv i mitt huvud?

Vi litar väldigt starkt på våra ögon, eller 
på det som vi ser. Tänk bara på ordet bevi-
sa, visa för mig så tror jag. I dag har de fles-
ta av oss en telefon i fickan som kan sam-
la bevis i form av bilder eller svar från en 
sökning med Google. Vi har svårt att lita på 

saker om vi inte får dem bevisade för oss.
Och så ska man försöka tro, helt utan 

några bevis i sin telefon eller en grund-
läggande artikel på Wikipedia, på att Gud 
finns och att hans son Jesus var här för 
2000 år sedan.

I en värld där allt som inte kan bevisas 
ifrågasätts kan det här med tro verka som 
rena rama sinnesrubbningen – men trots 
det vill jag tro.

Jag vill tro att Gud har skapat mig och att 
han har en tanke med mitt liv. Jag vill tro 
att mitt liv aldrig upphör, trots att jag inte 
vet var och hur det fortsätter. Jag vill tro att 
Guds kärlek är så stor att han alltid finns nära 
mig och hans nåd är så gränslös att jag kan 
få förlåtelse för allt som blir fel i mitt liv. Jag 
vill Gud och jag tror att Gud vill mig också.

Kanske viljan att tro är hans bevis i mig 
för att han finns och är nära mig. 

 ¶ FREDDI WILéN

Freddi Wilén är kaplan i Borgå svenska domkyrkoförsamling.
 
I dag känner han sig ganska vemodig över hösten, sam-
tidigt som det är något mysigt med regnet som smattrar 
mot fönsterrutorna för tredje dagen i rad.

Hans tips: Stearinljus är en hälsning från det heliga. Tänd ljus 
och njut av lugnet som lågorna skänker dig. Krydda med 
skön musik, njut av prestationslösheten.

Är allt vi ser sant?
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Pörtom
To 19.10 kl 10-15: Höstlovskul 
för barn i lågstadieåldern i förs.
hemmet.
Sö 22.10 kl 10: Högmässa Kristian 
Gäddnäs pred., Sundqvist, Ro-
sengård. Efteråt skriftskola.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Fr 20.10 kl. 20: Ungdomskväll i 
församlingshemmet, Englund m.fl.
Lö 21.10 kl. 10: Skriftskola i för-
samlingshemmet, Englund.
Sö 22.10 kl. 14: Gudstjänst, 
gästpredikant från LFF, Englund, 
Brunell.
Må 23.10 kl. 10: Familjeklubben i 
församlingshemmet, Norrgård.
Ti 24.10 kl. 13: Missionssyfören-
ingen i församlingshemmet.
On 25.10 kl. 18: Kyrkokören övar i 
församlingshemmet, Brunell.

 ¶ KORSHOLM
22.10: 
kl 10 Högmässa: i kyrkan ”De äld-
res kyrksöndag” Särs o. Wester-
lund. Kyrkkaffe i församl.hemmet. 
Kyrktaxi beställs från pastors-
kansliet, tel. 06-3560500.
23.10: 
kl 13 Pensionärskrets: Jungsbo i 
Jungsund.
kl 13 Missionssyföreningen: i 
Smedsby församl.gård.

 ¶ KVEVLAX
Sö 22.10. kl 10: Gudstjänst, Berg-
ström-Solborg, Patrik Vidjeskog.
On 25.10. kl 10: Föräldra-barn-
grupp i ds.
To 26.10. kl 10: Mammalådor i 
konferensrummet.
Fr 1.12. kl 14-18: Julcafé till förmån 
för missionen, försäljare sökes.

 ¶ MALAX
LÖ 21.10 kl. 18: ”Kom som du är” 
- kvällsgudstjänst i KH. Servering.
SÖ 22.10 kl. 10: Gudstjänst i kyr-
kan. Predikant från LFF. Tornberg, 
Erica Nygård.
MÅ 23.10 kl. 10: Karacafé i KH. 
Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i 
Malax.

 ¶ PETALAX
Psalmkväll: to 19.10 kl. 19 i kyrkan. 
Vi sjunger nya psalmer tillsam-
mans med kyrkokören.
Gudstjänst: sö 22.10 kl. 11. Björk-
lund, Brunell. Gästpredikant: 
Yngve Svenfelt. 

 ¶ REPLOT
Sö 22.10 kl. 10: Gudstjänst i Re-
plot kyrka. Kontunen, Wargh.
Sö 22.10 kl. 12.30: Gudstjänst i 
Björkö. Kontunen, Wargh.
Ons 25.10 kl. 13: Mathörna i 
Björkögården. Gäst: Glenn Kaski. 
Anmäl för maten senast må 23.10 
till Lähdesmäki eller Nystrand. 
Mat 10 €/pers.
Ons 25.10. kl. 18: Andrum i Replot 
församlingshem.

 ¶ SOLF
Sö 22.10 kl. 10: Högmässa, Au-
das-Willman. Wargh.
On 25.10 kl. 13: Pensionärsträff. 
”Aktuellt från Trafikskyddet”, Ju-
hani Törnroos.
Lö 28.10 kl. 18: ”Inför vilodagen”, 
En måltid med bordssamtal i 
förs.hemmet,  Ann-Mari Audas-
Willman, Linvi Snickars. Pris 10 €, 
barn 5 €. Anmälan senast 26.10 
till Ebba-Stina Beukelman. Arr. 
Solfs frs och Kyrkans Ungdom i 
Solf-Sundom.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Forslund, 
Andersson. Församlingens 75- o 
80-åringar särskilt inbjudna.
Morgonbön: to 26.10 kl 9 Jern, 
Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Tomas 
Ray, Vidjeskog.
GERBY FÖRSAMLINGSHEM
Söndagsskola för hela familjen: 
sö kl 10.30. Lundström, Kronlund. 
Efteråt lunch 5€ vuxna, 2.50€ 
barn 4-12 år.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Forslund, An-
dersson. Kyrkkaffe.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
Fr 20.10 kl. 16: Nattvard i Esse-
hemmet.
Sö 22.10 kl. 10: Gudstjänst i kyr-
kan, Granlund, Gunell. Textläsare 
Kristina Granstedt-Ketola, dörr-
värdar konfirmandgrupp.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
On 25.10 kl. 12: Lunch för dagle-
diga i Achreniussalen, Christina 
Heikkilä. Anm. till 0403100458 
senast 20.10.
Lö 28.10 kl. 10-13: KU:s höstför-
säljning i församlingshemmet. 
Gåvor tas tacksamt emot!
Vill du vara med och bygga vår 
församling? Ala idéer och gåvor 
behövs. Läs mer på www.esse-
forsamling.fi.

 ¶ JAKOBSTAD
FR 20.10 kl. 19.00: In da house 
i Församlingscentrets ungd.utr., 
Esselström.
LÖ 21.10 kl. 19.00: SLEF:s Norra 
Höstfest i Församlingscentret. 
Tema: ”Nåd för hela världen”. Eva 
och Ove Gädda, Albert Häggblom, 
manskören Adorate, dir. Nils-
Oscar Franz. Servering.
SÖ 22.10 kl. 10.30: Söndagsskola 
med små och stora i Församlings-
centret. Gemensam lunch.
SÖ 22.10 kl. 12.00: Högmässa i 
Jakobstads kyrka, pred. Samuel 
Eriksson, lit. Salo, Borgmästars, 
Cantate. Efteråt lunch och kaffe i 
Församlingscentret.
SÖ 22.10 kl. 14.00: Möte i För-
samlingscentret, Kristian Nyman, 
Samuel Eriksson, m.fl.
SÖ 22.10 kl. 15.00: Samman-
komst i Skutnäs bönehus, Stefan 
Snellman. Efteråt servering.
SÖ 22.10 kl. 17.00: Fokus i För-
samlingscentret. ”På äventyr 
med Gud. Erfarenheter av att nå 
onådda folk med evangeliet”. 
Evangelist och missionär Eva Wa-
namo från Ljus i Öster och TV7.
TI 24.10 kl. 11.00-13.00: Jakob-
stads kyrka öppen för bön och 
samtal.
TI 24.10 kl. 13.00: Tisdagssamling 
på Station I, Bengt Strengell.
TO 26.10 kl. 19.00: Stickcafé. Ba-
dar bastu vid Pörkenäs lägergård, 
Englund.

 ¶ KRONOBY
Gudstjänst med skördetack: sö 
22.10 kl 10.00 Krokfors, Victoria 
Sundelin
Seniorcafé: må 23.10 kl 9.00 gäst 
Gunilla Luther-Lindqvist, Nada 
Nord

 ¶ LARSMO
Sö 22.10 kl. 10 Familjegudstjänst: 
Lassila, Victoria Enkvist, sång av 
dagklubbsbarn. Välsignelse av 
de nya barnledarna. Kyrkvärd: 
Murmästar.
Ons 25.10 kl. 18-20 Höstförsälj-
ning: i Bosund missionsstuga. 
Försäljning av hembakt m.m. Lot-
terier. Servering. Varmt välkomna.
To 26.10 kl. 11-13 Sopplunch: i 
Holm bönehus.
- kl. 19 Karasamling: vid Inremis-
sionshemmet, med Tuisku Winter 
från Karleby.
Reformationsjubileum 28-29.10: 
Jubiléet inleds 28.9 kl. 13 med 
möten i församlingshemmet. 
Kl.19 Sångkväll i kyrkan. Sö 29.10 
Högmässa i kyrkan. Kl. 13 Avslut-
ningsmöte. Medverkande: Leif 
Eriksson, Stig-Olof Fernström, 
Stig-Erik Enkvist, Marko Sjöblom, 
kören Cantate, Victoria Asplund, 
Johanna Lill-Thylin m.fl. Arrangö-
rer: Bönehusföreningarna, Inre-
missionen och Larsmo församling. 
Närmare info på hemsidan: www.
larsmoforsamling.fi. Varmt väl-
komna!

 ¶ NEDERVETIL
SÖ 22.10 kl. 10.00: Finsk mässa, 
Store, Smedjebacka.
SÖ 22.10 kl. 14.00: Sångstund 
med de nya psalmerna i kyrkan, 
Smedjebacka, Kyrkokören och 
dragspelsorkestern med Max 
Skog.

 ¶ NYKARLEBY
CENTRUM
To kl 19 Förs.faddersamling: fh
Fr kl 19 Lovsång o förbön: fh, Ove 
Lillas m.fl.
Sö kl 10 Högmässa: Sundstén, 
Hellman
-kl 18 Välgörenhetskonsert: 
kyrkan, Kristoffer Streng, Ellinor 
Haglund, Lotta Wiklund, Marcus 
Söderström, damkören, andakt. 
Arr. Lions Club Nykarleby/Älvor
Må kl 9 Lövkrattningstalko: 
gravgården, ta egen kratta med. 
Servering. Reservdag 24.10.
-kl 13 Forsby missionskrets: bya-
gården. Obs. tiden!
-kl 18 Kenyamissionen: fh, Rune 
Fant
Ti kl 13 FMS mission: fh
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
MUNSALA
Sö kl 12 Gudstjänst: Sundstén, 
Lönnqvist, Bojan Roos avtackas. 
Avskedsfest i fh.
-kl 18 Lovsång o förbön: Hirvlax 
baptistkyrka
Ti kl 10 Räfstalko: vid gravgården 
o kyrkan, soppa serveras
-kl 19 Missionskafé: Pensala bö-
nehus, Magnus o Anna Dahlbacka
On kl 13.30 Symöte: prästg.
Fr 27.10 kl 11 Fredagslunch: fh
JEPPO 
Sö kl 10 Tacksägelsegudstjänst 
för skörden: Östman, Lönnqvist, 
Linda Andtbacka. Efteråt skör-
defest i fh med Marthorna o ÖSP, 
Anna Jungarå.
Ti kl 9 Städtalko: vid kyrkan o 
gravgården, servering
-kl 18.30 Naisryhmä: fh
-kl 19.30 Bibelkväll: bönehuset, 
Bengt Forsblom
To kl 13 Missionssymöte: böne-
huset, gäst Mikaela Lönnqvist

 ¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 20.10 kl 14: Andakt i Peders-
heim, Häggblom, Pandey
Fr 20.10 kl 20: Kvällsmässa i kyr-
kan, Häggblom, Pandey, Lassila, 
Österbacka, gitarr Benjamin Salo, 

violin Emma Björklund
Lö 21.10 kl 19: Sammankomst 
i Flynängens bönehus, Staffan 
Snellman, Peter Fagerholm, tolk-
ning, radiering
Sö 22.10 kl 10: Högmässa med 
nattvard i kyrkan, lit. Österbacka, 
pred. Häggblom, Manskören, dir. 
N-O Frantz, Pandey, textläsare 
Kerstin Gref, dörrvärdar Lepplax
Sö 22.10 kl 15: Sammankomst 
i Flynängens bönehus, Torvald 
Hjulfors, Sture Varg, tolkning, 
radiering
Sö 22.10 kl 18: Sammankomst i 
Flynängens bönehus, Peter Fa-
gerholm, tolkning, radiering
Sö 22.10 kl 18: Kvällsmöte i Lövö 
bönehus, Eivor & Nisse Johans-
son, Häggblom
Må 23.10 kl 13: Symöte i Kyrk-
hemmet i Bennäs, Häggblom
Må 23.10 kl 13: Symöte i Kållby 
bönehus
Ti 24.10 kl 13.30: Symöte i Hedbo 
seniorboende, Häggblom
To 26.10 kl 17.30: Andakt i Pe-
dersheim, Kållby fridsförening

 ¶ PURMO
Sö 22.10 kl. 12: Gudstjänst i kyr-
kan, Granlund, Johansson.
On 25.10 kl. 19: Mariamoment i 
prästgården.
To 26.10 kl. 19.30: Möte i Åvist 
bykyrka, Samuel Erikson. Sång- 
och musikprogram.
Fr 10.11 kl. 18.00 – Lö 11.11 kl. 
18.00: Bönedygn för Purmo 24/1. 
Gemensam start i prästgården 
fredag kl. 18, avslutning i kyrkan 
lördag kl. 18. Kontakta Natascha 
(0403100463) om du vill vara 
med och be! 

 ¶ TERJÄRV
SÖ 22.10 kl 10: Gudstjänst, khden, 
Leni Granholm. Finsk gudstjänst: 
kl 12, khden, Leni Granholm.
MÅ 23.10 kl 19: Karasamling, 
försh. Peter Silfverberg medv.
TO 26.10 kl 15.45 - 19.30: Skrift-
skola i förs.h
FR 27.10 kl 19: Bön och lovsång, 
Jan Nygård, Mats Sjölinds lov-
sångsteam, Machol Adonai och 
Barnoas. Bokbord.

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
SÖ 22.10 KL. 12.15 OBS! : HÖGMÄSSA i 
domkyrkan Eisentraut-Söderström, L. 
Stråhlman, Söderström, Marianne Kulps 
gudstjänstgrupp, Kristina Rosenström. 
Kollekt: Ansvarsveckan, Ekumeniska 
rådet i Finland
TO 26.10 KL. 19: KONSERT I DOMKYR-
KAN, Misa Criolla, Borgå kammarkör & 
Band, dir. Eric-Olof Söderström, framför 
musik av A. Ramirez, C. Franck och G. 
Fauré. Program 15 €.

LAPPTRÄSK
sö 22.10 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Erik 
Vikström, JE
ti 24.10 kl. 18.30: En kväll med Martina 
Lindroos under Ansvarsveckans tema 
Hör mej! Veckans syfte är att vara en 
röst för de kvinnor och flickor som 
drabbas av våld och trakasserier p.g.a. 
sitt kön. Frivillig kollekt för arbetet i 
att stöda dessa kvinnor. Kaffe kl. 18. 
Barnklangen medverkar. I församlings-
hemmet
on 25.10 kl. 13.15–14: Barnklangen i för-
samlingshemmet, JE, GN
Krattningstalko: på gravgårdarna må 

23-on 25.10. Samling vid kyrkan kl. 9. 
Mat åt talkofolket i församlingshemmet. 
Välkommen med!

LILJENDAL
sö 22.10 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Erik 
Vikström, JE
ti 24.10 kl. 10: Vuxen-barn i Mariagår-
den, GN

LOVISA
Sö 22.10 kl. 10: Högmässa i kyrkan, K af 
Hällström, S af Hällström
Må 23.10 kl. 14.30: Bisagruppen i Ves-
perhemmet, Matt 27-28
Ti 24.10 kl. 11-13: En Euros Café i för-
samlingshemmet
Ti 24.10 kl. 18: Bibelstudiegruppen i för-
samlingshemmet
To 26.10 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva
To 26.10 kl. 18: Bibelstudieserien ”Enligt 
Markos” i kyrkan

PERNÅ
Sö 22.10:
- kl. 10 Högmässa i kyrkan: Minna Silf-
vergrén, Camilla Wiksten-Rönnbacka
To 26.10:
- kl. 12 Sarfsalö pensionärskrets: i Bya-
gården, Sarfsalö. Juntunen

SIBBO
Mer information på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sibbosven-
skaforsamling.fi
To 19.10 kl. 18: Sång i Guds värld i 
Kyrkoby församlingshem. Allsång med 
psalmer från psalmbokstillägget. Lauri 
Palin, Mauriz Brunell.
Sö 22.10 kl. 12: Mässa i Sibbo kyrka. 
Gudstjänstgrupp. Stefan Djupsjöbacka, 
Kerstin Busk-Åberg.
Ti 24.10 kl. 16: Kyrkobröderna , Kyrkoby 
församlingshem. Guds lamm borttager 
världens synder, vi läser ur tidningen 
Lutherläsaren.
On 25.10 kl. 9: Anmälan till nästa års 
skriftskola startar. Mer information och 
elektronisk anmälan på församlingens 
hemsida www.sibbosvenskaforsam-
ling.fi.

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes 
Fr 20.10 kl. 12.15–13.30: Veckolunch i 
Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. 
Välkommen på middagsbön i Johannes-
kyrkan kl. 12.
Sö 22.10 20 söndagen efter pingst
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Ter-
ho, Repo–Rostedt, Almqvist. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Repo-Rostedt, Almqvist. 
Kyrkkaffe.
Må 23.10 
kl. 10–11.30: Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
under 1 år. Hollmérus.
kl. 12-13: Diakonilunch i S: t Jacob. 3 €. 
Salenius.
kl. 18.30–20.30: Samtalsgruppen Bibel, 
tro och tvivel i Hörnan, Högbergsgatan 
10, gatunivån. Kisa Korkman, Tiiainen. 
Gäst: Stefan Djupsjöbacka.
Ti 24.10 
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Liisa Keränen
kl. 13: Träffpunkt. Högbergsgatan 10 E. 
Karl Gustav Storgårds: Vad jag tror om 
betydelsen av Förenta Nationerna i vår 
nu så oroliga värld.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-2 
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125. 
Hollmérus.
kl. 18: Tomasmässa i Johanneskyrkan.  
Predikan av Maria Repo-Rostedt, liturg 
Ulf Skogström, musiker Anders Ekberg 
och speaker Ann-Mari Lindberg. Efteråt 
testund i kryptan.
On 25.10 
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs 
församlingssal. ”Mångkulturell verk-
samhet i Johannes församling” med 
Carre Lönnqvist.
kl. 14–15.30: Samtalsgruppen Sjötorpet, 
Högbergsgatan 10 E, 2 vån. Ollberg.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Enlund. Marie Busck-
Nielsen, flöjt.
To 26.10 
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob. Kvarn-
bergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 1-5 åringar 
i Bokvillan, Tavastvägen 125. Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johan-
neskyrkan.
kl. 17.30-19: Vintersvenska, diskus-
sionsgrupp för nybörjare på svenska i 
Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. 
Lönnqvist.
Middagsbön: i Johanneskyrkan varda-
gar kl. 12.
Glädje! Hitta din mässa i Johannes: 

Gudstjänstvecka i Johannes församling 
29.10-5.11.2017.  
Minst en mässa per dag hela reforma-
tionsveckan! Vi firar reformationens 
märkesår med tio mässor av olika ka-
raktär, speglande 500 år av gudstjänst-
liv och musiktradition. Det blir bland an-
nat en mässa i keltisk anda med säck-
pipor och stenar, en Lekholmen-mässa, 
en mässa med psalmer från 1695, en 
meditativ ljusmässa och en mässa med 
enbart nya psalmer. Och mycket mer! 
Du är varmt välkommen med att fira en 
mässa som tilltalar just dig. Mässan ger 
glädje – kom och upplev det själv!

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet har öppet: må, ti, to kl. 
9-14. Obs! Stängt fredag 20.10
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
Lö 21.10 kl. 10-11.45: Matteus.SALT. Jag 
tror på den helige Ande, Stefan Forsén. 
Matteus.SALT är ett forum för dig som 
längtar efter mera och djupare insikt i 
den kristna tron. Vi vill erbjuda ett lättill-
gängligt och fritt tillfälle med utrymme 
för praktiska övningar, frågor och 
diskussion. Med hjälp av entusiastiska 
föreläsare som inspirerar och engagerar 
får vi fördjupa oss i intressanta bibliska 
frågor. Matteus.SALT är inte bara prat, 
utan även mat. Varje tillfälle börjar med 
en utsökt brunch 5 €. Ingen anmälan. 
Program för barn. Välkommen!
Sö 22.10 kl. 10: högmässa, Juho Kan-
kare, Mimi Sundroos. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe i Olavussalen.
Ti 24.10 kl. 10 och 11: Musiklek, klapp 
och klang, för 10 mån-4 år, Anders 
Forsman
Ti 24.10 kl. 12: Musiklek, gung och sjung, 
för 0-10 mån, Anders Forsman
Ti 24.10 kl. 18.30: Matteus kyrkokör 
övar i Johanneskyrkan. Mera info: Mimi 
Sundroos, 040-5840296.
On 25.10 kl. 15-18: Öppet hus för ung-
domar.
On 25.10 kl. 15.30-17: VårTon (1 vån), 
Mimi Sundroos.
On 25.10 kl. 16.45-18: Text & Tro, Vi 
samlas inför följande söndags mässa 
runt psalmerna och texterna i Olavus-
salen i nedre våningen. Juho Kankare & 
kantorerna
On 25.10 kl. 18: MU-mässa, kort mässa 
med bönevandring. Ungdomar medver-
kar. Kyrkfika efteråt.
To 26.10 kl. 13-14.30: torsdagsträffen, 
Johan Hallvar. En grupp för Dig som vill 
ha trevlig gemenskap med sång och 
samtal. Kaffeservering, 3euro.
To 26.10 kl. 9.30-12: Familjeklubben i 
Nordsjö, 9.30-12, Sjökortsgränden 6. 
Ledare Marianne Bergström.
Allhelgonadagens parentationsmässa 
till de avlidnas minne
firas i Matteuskyrkan lördagen den 4 
november kl. 18

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fre 20.10
kl. 18 Ungdomssamling: Höstspecial – 
Movie Night. Vi träffas i Klippan. 
Lö 21.10
kl. 9.30 Torpet-brunch: Kom och njut av 
en härlig lördagsförmiddag på Café Tor-
pet. Brunch får du för 11,50€ och Torpet 
hittar du på Köpingsv. 48. Kl. 9.30-13. 
Nästa brunch den 4.11. Välkommen! 
Sö 22.10
kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka, Te-
gelst. 6. Predikant Tuomas Metsäranta, 
FK, PH. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Predikant Tuomas 
Metsäranta, FK, PH. Kyrkkaffe.
kl. 16.30 Puls: Södra Haga kyrka, Ves-
perv. 12.
kl. 16.30 Barnkyrka: För barn i åldern 
3-7 år. Södra Haga kyrka, Vesperv. 12.
kl. 16.30 CoolKids: För alla i åldern 8-13 
år. Södra Haga kyrka, Vesperv. 12.
Ti 24.10
kl. 9 Morgonandakt: Andakt, bön, lov-
sång. För alla. Varje tisdag. Hagasalen, 
Vesperv. 12. Medverkande är lärjunga-
skolan Transform.
kl. 10 Musiklek i Malm: En rolig stund för 
dig med barn 0-5 år. Kaffe och smörgås. 
Varje tisdag. Malms kyrkas församlings-
sal, Kommunalv. 1. Pia Lindholm
Ons 25.10
kl. 11 Familjecafé: Lunch, lek, samtal. 
Varje onsdag kl. 11-13, fritt och droppa 
in då du kan. Café Torpet, Köpingsv. 48. 
Ester Rudnäs
kl. 13 Babyliv: OBS! Notera ny dag 
och tid. För dig som har barn under 1 
år. Musikstund, samtal, fika. Vesperv. 
12 nere i barnrummet i källaren. Pia 
Lindholm&Ester Rudnäs
kl. 12.30 Månadslunch: Lunch och 

Att finnas till inför 
Gud i tystnaden
På den tysta retreaten lyssnar jag 
på mina känslor och till vad jag 
upplever att Gud säger till mig, 
säger Birgitta Udd som är koor-
dinator på retreatgården Snoan.

Himlaliv må 23.10 kl. 18.30, 
repris ti 24.10 kl. 10.00 samt på 
Arenan.

HIMLALIV

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 20.10 Hilkka Olkinuora, Ingå (re-
pris från 22.10.2015) Sö 22.10 9.03 
Ett ord om helgen Må 23.10 Nya 
psalmer. Helene Liljeström, Sib-
bo Ti 24.10 Jan Edström, Esbo Ons 
25.10 Jan Edström, Esbo To 26.10 
Marina Wiik, Helsingfors (repris från 
11.2.2017).

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 20.10 Boris Källman, Vichtis Sö 
22.10 Tro och otro. Textläsare: Helena 
Hult och Johan Klingenberg. Produ-
cent: Patricia Högnabba (repris från 
6.10.2002) Må 23.10 Boris Källman, 
Vichtis Ti 24.10 Helena Salenius, Hel-
singfors Ons 25.10 Anders Hamberg, 
Jyäskylä To 26.10 Gunnar Särs, Vasa.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 22.10. Gudstjänst med Kristi-
nestads svenska metodistförsam-
ling. Predikant: Andreas Forsbäck. 
Mötesledare: Catarina Mikkonen. 
Sångare och musiker: Andreas For-
bäck, Simon Weiner och Isak Weiner. 
Förebedjare: Mayvor Lindblad och 
Bengt Lindblad. Vittnesbörd: Hope 
Nwosu (engelska).

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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andakt. Vi träffas i Hagasalen, Vesperv. 
12. Anmälan senast fredag 20.10 till 
kansliet, tel 09-2340 7100 eller diako-
nissan Bodil Sandell tel 09-2340 7227, 
050-3803925
kl. 13.15 Petrus barnkör: Grupp 1 för 
barn i förskola - åk 2. Kören övar varje 
onsdag i Hoplaxskolans Hagaenhet, mu-
siksalen. Ledare Francine Mabinda. Kom 
med och testa!
kl. 14.15 Petrus barnkör: Grupp 2 för 
barn i åk 3-5. Kören övar varje onsdag i 
Hoplaxskolans Hagaenhet, musiksalen. 
Ledare Francine Mabinda. Kom med 
och testa!
kl. 19 Psalmkväll i Malm: Peter Hilli&co. 
Malms kyrka, Kommunalv. 1.
kl. 19 Förbönsskola: Kom med och lär 
dig mera om vad förbön går ut på och 
hur du kan be för din medmänniska. 
Fredrik Kass&Tuomas Metsäranta. 
Hagasalen.
To 26.10
kl. 9 Morgonbön: Tanke för dagen, bön, 
lovsång. Torsdagar i Hagasalen, Vesperv. 
12. Medverkande är lärjungaskolan 
Transform.
kl. 18.30 Alpha: Alphakurs på Café Tor-
pet, Köpingsv. 48. Elva torsdagar med 
mat, föredrag och goda samtal
kl. 18.30 Petrus vokalensemble: För 
dig som sjungit i kör tidigare. Varannan 
torsdag. Åggelby gamla kyrka, Brofog-
dev. 12. Peter Hilli
Fre 27.10
kl. 10 Musiklek i Haga: En rolig stund för 
dig med barn 0-5 år. Kaffe och smörgås. 
Varje fredag. Hagasalen, Vepserv. 12. 
Maria Gauffin, Ester Rudnäs
kl. 19 Live Music Night: Kom och spen-
dera fredag kväll på Café Torpet! Bra 
musik av The Amazing Wretch, gott 
kaffe, fin stämning. Torpet hittar du på 
Köpingsv. 48. Välkommen!
Lö 28.10
kl. 10.30 Traditionell Kvinnobrunch: 
Bordet står dukat i Hagasalen, Vesper-
vägen 12 A, Helsingfors. 
Nigeriansk asylsökande medverkar. 
Varmt välkommen! Anmälan till kansliet, 
09-2340 7100 (må, ti, to, fre kl. 10-13 
och ons 13-16) eller till britta.lassus@
gmail.com senast 24.10
Övrigt
Cable-grupp: Torsdag 9.11 och varje 
vecka fram till den 14.12. Vi träffas på 
Haga Prästgårdsväg 2 kl.12 och avslutar 
senast kl.16. Gemensam måltid, vi ut-
forskar våra dolda styrkor, varje möte 
har ett varierande upplägg – vi förändrar 
och förändras tillsamman. Blev du ny-
fiken och vill vara med? Anmäl dig till 
kansliet på tel. 09 2340 7100. Mer info 
ger diakonissan Nina tel. 040 8215983 

HELSINGFORS PROSTERI
Ti 24.10 kl. 18: Tomasmässa i Johan-
neskyrkan.  Predikan av Maria Repo-
Rostedt, liturg Ulf Skogström, musiker 
Anders Ekberg och speaker Ann-Mari 
Lindberg. Efteråt testund i kryptan.
Lö 25.11. kl. 10-18 Tvåspråkig rekrea-
tionsdag på Villa Hvittorp: för föräldrar 
och närståendevårdare till funktionshin-
drade barn. I samarbete med Esbo och 
Vanda  församlingars handikapparbete. 
På programmet avkoppling, andakt, 
måltider, kaffestunder, bastubad och 
kamratstödsgrupper. Bindande anmälan 
före 10.11 till ysk.diakoni@evl.fi eller 
09-23402538, mera info Maria Hall-
Pänttäjä 09-2340 2540. Villa Hvittorp 
ligger naturskönt vid Vitträsk i Kyrkslätt, 
Hvittorpsvägen 245. Platsantalet är 
begränsat och dagen är gratis för del-

tagarna.
To 30.11. kl. 18-20: Tvåspråkig samling 
för personer med kognitiv funktions-
nedsättning. Tema: Naturfotografier, 
Maria Hall-Pänttäjä. I programmet ingår 
även andakt, sånger, musikuppträdande 
och kvällsmål. Plats: Tredje linjen 22 B, 
2. våningen, Engelsalen.
Sö 10.12.2017 kl. 14: Teckenspråkig 
adventmässa & adventfest med jul-
lunch i Mejlans kyrka, Rönnvägen 16. 
Finlandssvenskt och finskt teckenspråk. 
Anmälning till lunch senast 24.11. Päivi 
Korhonen tfn 050-301 9619.
Må 11.12 kl. 10.30-15.30: Julutfärd till 
Lojo (Lohiranta lägergård) för perso-
ner med funktionshinder och andra 
intresserade. Program: Julbuffé  samt 
julprogram tillsammans med Bo Ekman 
och Eivor & Sune Norrbäck. Bindande 
anmälan före 29.11 till ysk.diakoni@evl.
fi eller 09-23402538, mera info Maria 
Hall-Pänttäjä 09-2340 2540.
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- 
och telefonjour. Chattjouren är öppen 
må-to kl. 18-20 och finns på adressen 
www.samtalstjanst.fi. Telefonjourens 
nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet 
+358400221190) och du kan ringa varje 
kväll kl. 20-23. Du kan dessutom skriva 
ett handskrivet brev till Kyrkans brev-
jour, PB 210, 00131 Helsingfors. Vi svarar 
inom några dagar.
Kampens kapell: 
öppet vardagar 8–20 och veckoslut 
samt helgdagar 10–18. Mer info www.
helsingforsforsamlingar.fi.

DEUTSCHE GEMEINDE
So 22.10. um 11 Uhr: Gottesdienst (Matti 
Fischer)

OLAUS PETRI
Lö 21.10 kl. 18: Helgsmålsbön – Musik-
andakt. Markku Heikinheimo, orgel.
Sö 22.10 kl. 11: Högmässa. Timo Vii-
nikka, Marcel Punt.
On 25.10 kl. 10: Musiklek för alla. Anna 
Stoltzenberg leder.
To 26.10 kl. 10: Babyrytmik (0-1 år). 
Stina Särkkä leder.
To 26.10 kl. 13.30: Musiklek (3-6 år). 
Anna Stoltzenberg leder.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Högmässor: sö 22.10. Esbo domkyrka 
kl. 12.15. Jäntti, Wikman. Kyrkkaffe i 
Sockenstugan. Olars kyrka kl. 10.30, 
Rönnberg, Kronlund. Kyrkkaffe.
Skriftskolan 2018: den elektroniska 
anmälningen pågår till 31.10, www.es-
boforsamlingar.fi/skriftskola
Ungdomskväll: Sode, Sököv. 13: må 
23.10 kl.17-20. Sundqvist, Resursgrup-
pen för ungdomsarbetet.
Ungdomsmässa: Olars kyrka, svenska 
sidan, on 25.10 kl. 19. Kanckos, Hätönen, 
Sundqvist, Dannholm. Chillgrupp innan 
mässan börjar, kl.17-19. Kom och chilla 
med kompisar, drick kaffe/saft och ta 
det lugnt. Det finns ett rum också för dej 
som behöver studera eller läsa ifred.
Stöd i sorg och saknad: En ny sorge-
grupp börjar i Sockenstugan, Kyrk-
backsv. 2, on 25.10 kl. 18–19. Följande 
träffar 1.11, 8.11, 22.11 och 29.11. OBS! 

Ingen samling 15.11. Efter de två första 
gångerna, 25.10 och 1.11, är sorgegrup-
pen sluten. Endast de som varit med 
den första och/eller andra gången del-
tar. Gruppen är till för alla som drabbats 
av sorg. Ingen förhandsanmälan behövs. 
Ledare är pastor Yvonne Terlinden, 050 
356 1915.
Församlingslunch: Olars kyrka, svenska 
sidan, ti 24.10 kl. 12-14. Pris 5 €.
Samlingar för seniorer: Träffdax i Köklax 
kapell ti 24.10 kl. 13-14.30, Sökö ser-
vicehus ti 24.10 kl. 13-14.30, Kalajärvi 
kapell to 26.10 kl. 13-15.
Tillsammans! Ljus i novembermörkret! 
Församlingsdagar 10-12.11: 
Ljusgudstjänst i Alberga kyrka fre 10.11 
kl. 19, program för alla åldrar i Hagalunds 
kyrka lö 11.11, barn- och familjeprogram 
kl. 10, lunch, paneldiskussion med 
temat Tradition och förnyelse kl. 13, kör-
konserten Stad i ljus kl. 16, ungdoms-
program kl. 17-21. Kyrkvandring för små 
och stora i Esbo domkyrka sö 12.11 kl. 
11.45. Mässa med små och stora på Fars 
dag i domkyrkan kl. 12.15, kyrklunch.

GRANKULLA
To 19.10 kl. 9.30-10.30 Lovsångs- och 
förbönsgrupp: i övre brasrummet, Ca-
therine Granlund.
Fr 20.10 kl. 18 Ungdomskväll: i Klubb97, 
Marlen Talus-Puzesh.
Sö 22.10 kl. 12 Högmässa: Ulrik Sandell, 
Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.
Kl. 18 Con amore, con dolore: Konsert 
i kyrkan. 
Johanna Almark Mannila & JAM En-
semble. Fritt inträde, programblad vid 
dörren 15 €.
Ti 24.10 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebas-
tos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 13 Sångstund för pensionärer: i ne-
dre salen, Barbro Smeds.
Kl. 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen. 
Författaren Benita Backas-Andersson 
samt förlagsdirektör Barbara Huldén.
Kl. 15 Glad idag: tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund. 
Kl. 16 Under ytan: Grupp för ungdomar 
i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh och 
Ulrik Sandell.
Kl. 18 Graziakören: i övre brasrummet, 
Heli Peitsalo
Kl. 18-19 Böndagens bönetimme: i kyr-
kan, Catherine Granlund.
On 25.10 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
To 26.10 kl. 9.30-10.30 Lovsångs- och 
förbönsgrupp: i övre brasrummet, Ca-
therine Granlund.
Från och med 1 november har kyr-
koherdeämbetet i Grankulla svenska 
församling ett nytt telefonnummer. Det 
nya numret är 050-500 7000.

KYRKSLÄTT
Fr 20.10 kl. 13-15: Effa för barn i åk 3-4 
på Hörnan.
Sö 22.10 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts 
kyrka. Vi uppmärksammar jubilarerna 
som fyllt jämna år under slutet av året. 
Rönnberg, Joki.
On 25.10 kl. 15-17: BC på Hörnan för åk 
7 och uppåt.
To 26.10 kl. 10-11: Knatterytmik i invå-
narparken Stubboet, Munkgränden 4.
To 26.10 kl. 18.30: Andligt knytkalas på 
Bönehuset Karmel, Gamla Kustvägen 
86, Rönnberg m.fl. Arr. i samarb. m. Bö-
nehusföreningen Karmel rf.
Fr 27.10 kl. 9.30–11.30: Eesti-Emme i 

Bredbergets klubblokal, Mytvägen 1 C.
Fr 27.10 kl. 13-15: Effa för barn i åk 3-4 
på Hörnan,
Kyrkoherdeämbetet öppet må-to kl. 
9-15. Fredagar stängt. Tel. (09) 8050 
8292. Epost kyrkslatts.svenska.for-
samling@evl.fi. Mera info på www.
kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
Sö 22.10 kl 11: Högmässa i SvH, Kim 
Rantala, Anna Arola
Ti 24.10 kl 10-12: Mammor, pappor och 
barn i SvH
Ti 24.10 kl 13.30-15.15: Tisdagsklub-
ben i SvH
Ons 25.10 kl 13: Onsdagskaffe i SvH, 
Kaffe med församlingsassistent Hanna-
Leena Autio

VANDA
SÖ 22.10 kl. 10: Högmässa, Helsinge 
kyrka S:t Lars, M. Fagerudd, H. Åberg-
Ylivaara
SÖ 22.10 kl. 12: Mässa i Taizéanda, 
Myrbacka kyrka/S:t Martins kapell, M. 
Fagerudd, H. Åberg-Ylivaara
TI 24.10 kl. 13-17: Pysselcafé för barn i 
åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 25.10 kl. 9.30-12: Familjecafé i 
samarbete med Folkhälsan, Strömfårav. 
13, Myrbacka
ON 25.10 kl. 13-17: Pysselcafé för barn i 
åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 25.10 kl. 18: Missionskväll, Myrbacka 
kyrka/S:t Martins kapell. Ansvarsveckan 
2017: Hör mig! Om kvinnors delaktighet 
och möjligheter att påverka i Nepal. 
Kvällens gäst: Maria Westerling. Info om 
missionsarbete, andakt och kvällste.
TO 26.10 kl. 13: Sottungsby-Håkansböle 
pensionärskrets, Håkansböle kyrka
SÖ 29.10 kl. 18: Konsert och allsång i 
Helsinge kyrka S:t Lars. ”Jokainen saa 
veisata - Alla får sjunga” med b.l.a. 
ViAnda-kören
Ungdomskvällar: i Bagarstugan, ons 
udda veckor kl.18-21
Sällskaps- och brädspelskvällar: ons, i 
regel jämna veckor kl.18 i församlingens 
utrymmen, Vallmov. 5 A, 2 vån.
8.11 pastorskansliet stängt p.g.a. ut-
bildning

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Sö 22.10:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Cleve, 
Burgmann.
-kl. 16 Musikandakt: Bromarvs kyrka. 
Lindström, Burgmann.
-kl. 18 Musikandakt: Snappertuna 
kyrka. Storbacka, Storbacka. Orgelba-
rock från Italien.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Fre 20.10:
- 18.00 Israeliska danser: i församlings-
hemmets källare. Unnérus.
Sö 22.10:
- kl 10.00 Skördemässa: i Ingå kyrka. 
Hellsten, Nygård, Degerby lantman-
nagille, DoReMingå, kaffe i församlings-
hemmet.
Må 23.10:
- kl 15.00, kl 16.00, kl 17.00, kl 18.00 
Missionsbingo: i Prästgården. Maria 
Westerling från FMS medverkar. Bingo-
platta 2 € eller 5 €/3 st. Kaffeservering 
och fina priser. Taipalus.
- kl 16.00-20.00: Ungdomshuset öp-
pet. Ahlfors

Ons 25.10:
- 16.00-20.00: Ungdomshuset öppet. 
Nylund.
To 26.10:
- kl 9.30-11.30 Familjecafé: i försam-
lingshemmets källarvåning. Eklund.
- kl13.00 Församlingsträff för pen-
sionärer och daglediga: i Prästgården. 
Hellsten, Taipalus.

KARIS-POJO
Högmässor, Sö 22.10: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. Koral-
kör medverkar. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo
Bönedag, Ti 24.10: 
kl. 9-18 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
Du kan komma till kyrkan när du vill 
under dagens lopp. Välkommen med i 
böneringen.
Kvällsmässa, On 25.10: 
kl. 19 i koret i S:ta Maria kyrka
Ung gudstjänst, To 26.10: 
kl. 18 i S:t Olofs kapell.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT

LOJO
Församlingens kör har startat: Öv-
ningar på måndagar kl 18 i Virkby kyrka. 
Välkommen med. Ta kontakt till Sanni 
Kronqvist via sms tel. 050 3822 491.
Sö 22.10. kl 13: Högmässa i Virkby 
kyrka. Lojo svenska seniorer medverkar. 
Gruppen Guldkanten sjunger under 
mässan samt vid kaffet. Kyrkkaffe och 
taxi.
Ti 24.10. kl 18.00: Temakväll i Virkby 
kyrka. Skolans och kyrkans samarbete. 
Maria Björkgren-Vikström. Kvällste. 

KUNGÖRELSE
Skötseln av nedan nämnda familjegravar på Esbo kyrkliga samfäl
lighets begravningsplatser har försummats väsentligen. Direktören 
för fastighetssektorn i Esbo kyrkliga samfällighet har i enlighet med 
gemensamma kyrkorådets delegeringsbeslut beslutat med stöd av 
17 kap. 5 § kyrkolagen ålägga gravrättsinnehavaren av varje nedan 
nämnda grav att iståndsätta graven inom ett år räknat från nedan
nämnda datum. Gör han inte det, kan gravrätten förklaras förverkad.

För att uppfylla skötselplikten räcker det med att man ombesörjer den 
allmänna skötseln av graven (= skötseln av gräsmattan eller grusytan 
på graven samt vid behov en uträtning av minnesmärket och eventu
ella kantstenar). Genom att enbart hämta blommor till graven, vilket 
är frivilligt, uppfyller man inte förpliktelsen gällande gravskötsel.

Instruktioner gällande iståndsättningen och skötseln av graven ges 
på begäran av arbetsledaren på begravningsplatserna, parkträd
gårdsmästaren. Dessa är i regel anträffbara på begravningsplatserna 
vardagar kl. 7.30–14.30 frånsett lördagar samt per tfn 09 80 501, 
säkrast mellan kl. 13.00 och 14.00.

Esbo kyrkliga samfällighets gravskötselfond åtar sig skötsel av gravar. 
Ytterligare information ges på gravkontoret tfn 09 8050 2200. Grav
kontoret är öppet vardagar kl. 9.00–15.00.

Ärendet har delgivits i dag också med en på vederbörande gravar 
utsatt kungörelse.

PÅ KAPELLETS BEGRAVNINGSPLATS

H.190 I.77 I.118 I.120 I.147  
L.61 L.101 P.73 A1.4.2 D1.17

PÅ KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS 

A.62 D.261 E.67 H.49 K.5 U.42 W.8 W.9 X.95 
X.130 Y.126 Z.69 Ä.264 C1.22 I1.18 I1.38 I1.82 

Rättelseyrkan riktad till gemensamma kyrkorådet får lämnas in av 
den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet. Besvärstiden är 14 dagar och adresseras gemen
samma kyrkorådet, PB 200, 02771 Esbo. Ett fullständigt utdrag ur 
gemensamma kyrkorådets beslut i denna fråga utfärdas av Esbo 
kyrkliga samfällighets ämbetsverk, tfn 09 80 501.

I Esbo 19.10.2017 

– Kyrkan är svag utan mång-
falden, den behövs för att 
kyrkan ska uppfylla sitt upp-
drag och bli sig själv, sade 
Anu Paavola i sin predikan på 
den finlandssvenska Regn-
bågsmässan. Den här gång-
en hölls mässan i Helsinge 
kyrka S:t Lars och temat var 
”Kärlekens band”.

En idé under planering-
en av årets mässa var att 
ett par skulle få viga sig un-
der mässan. Inget par nap-
pade på idén att ingå äkten-
skap under själva mässan, 
men i sin predikan välkom-
nade Paavola de samkönade 
parrelationer och äktenskap 
som ingåtts antingen i år el-
ler tidigare.

– Regnbågsmässan vill 
vandra med regnbågsge-
menskapen ända från li-
vets början till slutskedet, 
med integrerade ceremo-
nier - dop, vigslar, jordfäst-
ningar, sade Monika E Pen-
sar som under alla tio år av 
Regnbågsmässan varit ak-
tiv, dels i själva mässan men 
även i debatten om kyrkans 
syn på hbtq-personer.

Anu Paavola inledde även 

sin predikan med en liknel-
se kring det första bandet vi 
har; det till vår mamma och 
som troligtvis är ett kärleks-
band från början. Medan li-
vet framskrider kan det hän-
da att våra föräldrar har an-
dra förväntningar på oss än 
vad deras varit.

Under mässan knöts även 

ett blomsterband av blom-
mor i regnbågens färger som 
en interaktiv del och ett av 
inslagen var Kim Gustafs-
son som i dragshowkarak-
tär sjöng I don’t know how 
to love him från Jesus Christ 
Superstar.

– Visionen är att fler för-
samlingar i Borgå stift skulle 

vilja ordna Regnbågsmässa, 
med vårt fokus på kroppsin-
tegrering, volontärer (lekper-
soner) och böner och psal-
mer som vidgar gudsbil-
den och via det människo-
uppfattningen och synen på 
mångfald”, sade Monika E 
Pensar efter mässan.

 ¶ JOhAN FINNE

Mässa med ”Kärlekens band”

den tioårSJUbiLerande regnbågsmässan hölls i Helsinge kyrka S:t Lars med ”Kärlekens 
band” som tema. FOTO: FREDRIKA BISTRöM

Lions firar 
100 år med 
konsert
Christoffer Streng, Ellinor 
Haglund, Anna Lotta Wik-
lund, Nykarleby Damkör 
och Macke Söderström 
(piano) deltar i välgören-
hetskonserten söndag 22 
oktober kl 18.00 i Nykar-
leby kyrka.

Behållningen går oav-
kortat till hjälpbehövande 
inom Nykarleby.

Club Nykarleby Älvor 
har arrangerat konserten.

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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”Prästrik” installation i Kyrkslätt
Visst brukar 
det finnas 
en präst el-
ler två i kyr-
kan på sönda-
gens högmäs-
sa, men sällan ser man så 
många präster klädda i kaf-
tan och vit krage som på Mi-
kaelidagen i Kyrkslätts kyr-
ka. Alla prosteriets kyrkoher-
dar var nämligen närvarande, 
när kyrkoherde Aino-Ka-
rin Lovén och kaplan Hele-
na Rönnberg blev installera-
de till respektive tjänst. Dess-
utom kom flera av grann-
församlingarnas nuvarande 
och pensionerade kyrkoher-
dar för att delta i den festliga 
högmässan. Också försam-
lingsmedlemmarna från den 
egna och Matteus församling 
strömmade till i stora mäng-
der. Kyrkan var nästan full-
satt så stämningen blev ex-
tra fin.

Ledda av kors- och ljusbä-
rare samt en stor skara barn 
från församlingens klubbar 
tågade installander och as-
sistenter högtidligt in i kyr-
kan, i takterna av The Old 
Rugged Cross. Församling-
ens vackra äldre mässhake, 
planerad Dora Ljung, bars 
av Aino-Karin medan He-
lena bar mässhaken av Päik-
ki Priha. Den liturgiska fär-
gen hade bytts från grön till 
vit just på söndagen, lagom 
till den stora festdagen.

Musiken gick genomgå-
ende i glada jazztoner. Psal-
merna hade valts bland de 
nya psalmerna och vi fick 
sjunga bl.a. Tänk att få vakna 
(Morning has broken), Möt 
mig som den jag är (Take, o 
take me as I am) Mitt liv – en 
nåd (Amazing Grace) både på 
svenska och engelska. Mika-
elikören framförde Kyrie och 
Gloria och senare Sanctus 
enligt arrangemang ur Jazz 

Missa Brevis av Will Todd. 
Orkestern bestående av sex 
musiker från regionen spe-
lade glatt och medryckande 
och kantor Susann Joki led-
de kören rytmiskt svängande 
i takt med musiken. Kyrko-
besökarna svängde glatt med 
i bänkraderna.

Predikan skedde som väx-
elpredikan där också för-
samlingspastor Claus Ståhl-
berg deltog. Predikanterna 
talade alla om den helige Mi-
kaels betydelse för dem per-
sonligen och för församling 
och kyrka i samhället. Så var 
det tur för installationen. As-
sistenterna beskrev uppgif-
terna och frågade installan-
derna om de var villiga att 
fylla dessa uppgifter, och 
efter att de svarat ja på allt 
välsignades kyrkoherde och 
kaplan till sina tjänster. Ef-
ter förbönen blev det kö till 
nattvarden som bjöds på tre 
stationer framme i kyrkan. 
Biskop Björn Vikström bad 
oss slutligen ge en applåd till 

kör och orkester som tack 
för den fina musiken, väl-
signade församlingen, och 
den festliga mässan kun-
de avslutas, genom att del-
tagarna tågade ut i takterna 
till Oh When the Saints Go 
Marching In. 

Efter mässan bjöd försam-
lingen på kaffe och kaka i 
församlingshemmet. Efter-
som det var två damer som 
installerades, fanns det två 
herrar som serverade kaffet. 
Tidvis var det trångt i salar-
na, men den stora skaran be-

sökare fann sig snabbt, och 
kunde glatt mingla fritt och 
umgås med varandra. Det 
hölls många fina tal med 
trevliga gåvor till festob-
jekten och orkestern spe-
lade upp ett par glada låtar 
mellan talen. Aino-Karin 
och Helena är överväldiga-
de och lyckliga över den fina 
mottagningen de fått av för-
samlingsmedlemmar, gäster 
och medarbetare och hop-
pas träffa alla också i fort-
sättningen.

 ¶ MONIcA FRäMLING

MARKNAD

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

Etta med kokvrå, sovbalkong, 
badrum o WC, 29 m2 i H:fors, 
Caloniusg. ej balkong. Hyra 
680 € + vatten 20€. Lämplig 
för Hankenstuderande. Ledig 
1.11.17. Tel. 040-5757581. 

KÖPES
 

I MIN
FÖRSAMLING

på mikaeLidagen installerades kaplan Helena Rönnberg och kyrkoherde Aino-Karin 
Lovén till tjänst i Kyrkslätts församling. FOTO: MIKAEL SJöSTRöM/cARLz phOTOGRAphy

Ungt par önskar köpa
första bostad i Åbo, Port
Arthur/Martti. 2-3r + balk.
o bastu, max 160000€.
0400478609/sarina.holapp
a@hotmail.com.

 +358 (0) 400 947 000
goran.sundqvist@aland.net

www.resmedgoran.com
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tfn 727 2255
Purmovägen 471, Purmo
www.uffes.fi

Välkommen till
       Uffes i Purmo!

Till fest & vardag
»  smakliga luncher varje vardag 11-13

»  à la carte restaurang för 100 personer

»  catering, allt från större fester 

       till hemmamiddagar

»  smörgåstårtor

»  söta tårtor

» café & kiosk

»  lösglass

» goda pizzor

»  grillmat  

Vi har öppet 7 dagar i veckan

Boka julfesten i god tid

Smakliga luncher vardagar 
kl. 10.30-14.45

Catering inför höstens och 
julens fester

Skeppsredaregatan 3, Vasa
Tel. 050-5431528

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.

hok-elannonhautauspalvelu.fi   hok-elannonlakipalvelu.fi

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

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

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

Vi hjälper i sorgen.

JOUR
DYGNET RUNT

050 34 71555  

mikaeLikören Ledd av kantor Susann Joki, tillsammans 
med musiker från regionen. FOTO: MIKAEL SJöSTRöM
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OPINION INFO

De orubbliga 
livsvillkoren

den SvenSka religionsfilosofen 
Catharina Stenqvist dog för någ-
ra år sedan i en ålder av 63 år. 
Bland hennes efterlämnade pap-
per hittades ett nästan färdigt 
bokmanuskript, där hon reflek-
terar över livets gränssituatio-

ner. Att hon bearbetat sina texter under sin 
sjukdomstid ger dem ett existentiellt djup 
utöver det vanliga.

Stenqvist hävdar att människan är ställd 
inför tre orubbliga livsvillkor: födelsen, dö-
den och skulden. Födelsen är den enskil-
da händelse som allra mest påverkar vem vi 
kommer att bli. Ändå har vi ingen som helst 
kontroll över vår födelse. Vi väljer inte våra 
föräldrar, var vi föds eller när vi föds - el-
ler om vi alls skall födas. Födelsen påmin-
ner oss om att livet är en gåva; men det är en 
ambivalent gåva, eftersom våra livsvillkor 
kan se radikalt olika ut beroende på vilket 
sammanhang vi föds in i. Vårt liv är emel-
lertid inte förutbestämt; vi har möjlighet att 
använda våra gåvor, forma vår framtid och 
försona oss med vårt förflutna.

Döden markerar livets förgänglighet. In-
sikten om vår dödlighet kan väcka känslor 
av tomhet och meningslöshet. Vi måste på 
något sätt förhålla oss till vår död. 

Vi kan försöka blunda för den, och för-
tränga vår rädsla genom att ge oss hän åt ar-
bete, karriär och våra fritidsintressen. Mer 
fruktbart är enligt Stenqvist att se döden i 
ögonen, och ändå välja att leva för godhet, 
skönhet och rättvisa.

StenqviSt argUmenterar för att varje män-
niska, som är lyhörd för sina medmännis-
kor och deras behov, dras med en ound-
viklig känsla av skuld och otillräcklighet. Vi 
inser att vi aldrig kan komma till en punkt 
där vi kan konstatera, att vi nu har gjort allt 
som kan förväntas av oss. 
Det är ju omöjligt att räcka 
till för alla, även om vi till 
och med skulle utplåna oss 
själva i en gränslös själv-
uppoffring. Här vill jag för 
egen del peka på förlåtel-
sens befriande kraft, och 
på vikten av att få dela vårt 
ansvar med andra – och 
med Gud.

Människans sätt att för-
hålla sig till födelsen, dö-
den och skulden visar en-
ligt Stenqvist hennes livs-
hållning. Vi behöver välja förtröstan framom 
förtvivlan. Insikten om livets förgänglighet 
kan enligt min mening få oss att förstå hur 
dyrbar den tid är, som Gud har gett oss, och 
hur viktigt det är att vi använder de begrän-
sade möjligheter som getts oss för att byg-
ga upp, och inte för att bryta ned. ”Du skall 
välja livet!” (5 Mos 30:19)

Björn Vikström är biskop i Borgå stift.

”Stenqvist 
hävdar att 
människan är 
ställd inför tre 
orubbliga livs-
villkor: födel-
sen, döden och 
skulden.”

INKAST BJÖRN VIKSTRÖM

PALESTINA KRITIK

Sanningen måste få sägas
För länge sedan hörde jag en 
bibellärare säga att han tror 
att det så småningom kom-
mer att bli för eller emot Is-
rael så som det var för eller 
emot Jesus innan han kors-
fästes. Många valde Barabbas 
och lärjungarna flydde. Via 
video kan man höra arab-
staterna och PLO demoni-
sera Israel i FN den 25 sep-
tember. Sedan kommer tu-
ren till UN Watch och Mosab 
Hassan Yousef reser sig. Han 
är känd som äldsta sonen till 
en av Hamas grundare och 
ledare och som författare till 
”Hamas son”. Mosab tar till 
orda och föregående talare 
håller andan; i de palestin-
ska territorierna kidnappas 
studenter, regimkritiker tor-
teras. Se videon på Youtube! 
Det är fantastiskt att lyss-
na på denna modiga man. 
Det finns en lärjunge som 
inte flyr och som talar om 
att den internationella för-
samlingen vilseförs. Denna 

gång gick det inte att ”kors-
fästa” Israel.

Mosab är uppvuxen i Ra-
mallah och har studerat is-
lam på Koranens original-
språk. På Youtube finns 
många videor med intervju-
er på engelska med honom 
från olika länder i västvärl-
den och i Jerusalem. Proble-
men i Mellanöstern beror på 
islam, Koranen och Muham-
med säger han. Muslimerna 
behöver bli av med sin fal-
ska profet och sin Allah-dyr-
kan. Sanningen måste sägas. 

Det är många som in-
te känner till Muhammeds 
avskyvärda gärningar. Det 
som ögonblickligen fascine-
rade Mosab när han börjde 

läsa Bibeln var Jesu ord om 
att vi skall älska våra fien-
der. Han hade sett tillräck-
ligt mycket hat och blodbad.

Måtte Mosab få leva och 
hans dröm om en film om 
Muhammed kunna förverk-
ligas! Den skulle öppna ögo-
nen på många. Det finns 
redan en film med Mosab, 
”The Green Prince”, vilket 
var hans kodnamn under 
åratal då han kunde räd-
da människoliv genom att 
varna Israels underrättel-
setjänst innan de palestin-
ska självmordsbombarna 
hann utföra sina dåd.

regina kreander

”Det som ögonblickligen fascinerade Mosab 
när han börjde läsa Bibeln var Jesu ord om 
att vi skall älska våra fiender. Han hade sett 
tillräckligt mycket hat och blodbad.”

KOLUMN RESPONS

Amen
Amen! Min kommentar till 
Patrick Wingrens Inkast i KP 
28.9. Kände den Helige An-
dens fläkt, blev välsignad. 
Underbart! Min spontana re-
aktion utan många ord. Tack!

oLe hoLmberg
Närpes

Vi vill förebygga 
psykisk ohälsa

Mer info: www.fspc.fi  
eller 050-525 1243

Psykosociala förbundet är en 
ideell och riksomfattande  
organisation som stöder  
personer med psykisk ohälsa. 
Med hjälp av gåvor, donationer 
och testamenten kan vi arbeta 
mer förebyggande.  
Testamentera för ett mer  
välmående Finland i framtiden.  
Tack för ditt bidrag! 

• Ekologiskt värdshus
• Café och mötes-
   tjänster
• Möjlighet till hel- el.
   halvpension

VÄLKOMMEN!
Spjutsundsvägen 103

01190 Box (Sibbo) ☎ 050 592 4255
90% av våra produkter är 
ekologiska och närproducerade!

www.boxvardshus.� 

restaurang

Stenbrytaren
KORSNÄS                 06/3641 152

 www.stenbrytaren.Þ 

* Kaffe * Bakverk * Lunch * Pizza * Grillmat * A la carte * 

 * Tårtor * Catering * Möten * Barnkalas * med mera *

Julfest funderingar? 
Boka en egen privat julfest 
eller kom på vårt små före-

tagsjulfest den 9 december!

Farsdagslunch 12 november

Korsnäs egna grilllucka
 öppnade 1 oktober LUCKAN 

RADBYTET JOHAN WESTERLUND

Kampen om äktenskapet
Kampen om 
äktenskaps-
synen är just 
nu hård och 
obarmhärtig i 
vår kyrka. Par-
terna är å ena 

sidan de som högljutt krä-
ver att också de sexuella mi-
noriteterna skall få fullt er-
kännande, full rätt att inför 
Gud och församling ingå äk-
tenskap, full rätt att glädjas 
åt sin kärlek, och å andra si-
dan de som håller sig till de 
direktiv som biskopar och 
kyrkliga beslut ger och som 
manar till tålamod och be-
sinning. Också i den senare 
gruppen finns en majoritet 
som kan godkänna (eller åt-
minstone leva med) samkö-
nat äktenskap.

Kai Sadinmaa, prästvigd, 
men inte anställd av kyrkan 
har fört denna kamp på ett 
sätt som inte ger stilpoäng. 
Väl medveten om hur kom-
plicerad frågan är förenklar 
han den och gör den till en te-
ater som kränker kyrkan och 
allt och alla däri. Den tillrätta- 
visning som domkapitlet 
gav honom betraktade han 
som en seger och firade med 

bubblig skål på TV, och i föl-
jande akt för han ändå ären-
det vidare till förvaltnings-
domstol så att han ytterliga-
re får tillfälle att förödmjuka 
biskop och domkapitel. Han 
borde fråntas sina prästrät-
tigheter. Inte för att han vigt 
samkönade, utan för att han 
medvetet och upprepat krän-
ker biskop och domkapitel. 
Också de som meddelat att de 
är beredda att viga, men som 
inte lägger in demonstration 
i det drabbas av den teatern.

Den kamp jag här beskriver 
handlar alltså inte om dem 
som fördömer alla homo-
sexuella handlingar och fö-
respråkar terapi. Den grup-
pens kränkande handling-
ar borde också anmälas till 
domkapitlet.

Det som ligger bakom är att 
man fått mandat av riksda-
gen. Präster har vigselrätt och 
vigslarna är giltiga. Man kan 
alltså kringgå kyrkans egen 
ordning och motivera sitt 
handlande med etiska och 
juridiska argument. Plöts-
ligt är det självklart att Fin-
lands lag står över allt annat, 
medan samma personer till 
exempel i frågan om att hjäl-

pa papperslösa är beredda till 
olydnad mot Finlands lag.

Om jag vågar mig på en li-
ten utläggning av det juridis-
ka så är det diskriminerings-
lagstiftningen som är intres-
sant. Kyrkan utövar offentlig 
makt då man viger till äk-
tenskap och att inte viga alla 
som enligt lag har rätt till vig-
sel är diskriminering. Detta 
är grundlag. Men diskrimine-
ringsparagraferna gäller inte 
trosutövning. Då äktenskaps-
lagen drevs i riksdagen beto-
nades gång på gång att kyr-
kan har rätt att fatta sina eg-
na beslut i frågan. Tre av fyra 
professorer i juridik som gav 
utlåtande till kyrkostyrelsen 
följer också denna linje. Detta 
har helt tystats ner i den kam-
panj som nu pågår.

Förutom problemet att 
kyrkan inte kommer till be-
slut i frågan på grund av egna 
strukturer är frågan om reli-
gionsutövning intressant. Är 
en kyrklig vigsel en myndig-
hetshandling som ikläs reli-
giösa ritual eller är det religi-
onsutövning som staten har 
beviljat en juridisk giltighet? 
Om det är religionsutövning, 
vilket jag anser att det är (det 

är det vi präster gör), så tyck-
er jag att kyrkan inte behöver 
ändra på sin äktenskapssyn 
samma dag riksdagen gör det.

Men för kyrkan kvar-
står faktum: Vi har svårt att 
komma till beslut i kyrkomö-
tet eftersom det krävs ¾ ma-
joritet. En ganska liten skara 
motståndare kan stoppa al-
la försök. I något skede kom-
mer gränsen emot då någon 
annan fattar beslutet istället 
för kyrkomötet. Många präs-
ter har redan gjort det, någon 
församling, mig veterligen 
inget stift eller biskop. Snart 
är frågan uppe i kyrkomötet 
igen. Min bön är att Andens 
vindar måtte blåsa så att ett 
beslut skulle se dagens ljus.

Profeten Amos skriver: Jag 
avskyr era fester, jag hatar dem, 
jag står inte ut med era högtider. 
När ni offrar till mig och kom-
mer med era gåvor vill jag inte 
veta av dem, jag vill inte se åt era 
offer av gödboskap. Låt mig slip-
pa dina psalmer, jag vill inte hö-
ra ditt strängaspel! Men låt rätten 
välla fram som vatten och rättfär-
digheten som en outsinlig ström! 

Johan Westerlund  är kyrkoherde i 
Johannes församling i Helsingfors.



Synthen straffar sig själv, sa kantorn som
 ogillade elektroniska instrum

ent.

NÄSTA VECKA spikar vi upp 65 nya teser.

Möt oss på Bokmässan!
Helsingfors 26–30.10

TORSDAG 26.10
kl. 16.00
Den som hittar sin plats tar ingen annans
Hur vågar man ett uppbrott? Hur vet man att man 
hamnat rätt? Tomas Sjödin i ett samtal om att leva 
efter sitt livs ”ja”. 
Tottiscenen

kl. 17.00 
Sorgens gåva är en vidgad blick 
Patrik Hagman miste inom loppet av några år sin 
son och sin fru. Hur hittar man sig själv mitt i sorgen, 
i en skrämmande vardag och alldeles ny verklighet? 
Tottiscenen

kl. 17.30
Ett sårbart liv kan vara ett gott liv
Ett gott liv formas av sårbarhet och glädje. Tomas Sjödin och 
Cecilia Forsén samtalar. Arr: Kyrkans central för det svenska arbetet.
Edith Södergran-scenen

Den svenske författaren Tomas Sjödin har 
skrivit ett flertal uppskattade böcker, bl.a. 
Det händer när du vilar och Det är mycket 
man inte måste. Träffa honom på bok- 
mässan på torsdag och fredag!

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

FREDAG 27.10
kl. 16.00
En andlighet för sällskapsmänniskor
Om att ta fram det bästa i varandra och föra de samtal som fördjupar 
livet. Författarna Tomas Sjödin och Amanda Audas-Kass intervjuas 
av May Wikström.
Edith Södergran-scenen

kl. 18.30
Kärlekens mångfald
Hur ser kyrkan på äktenskapet, människans sexualitet 
och olika former för parförhållandet? Har synen för-
ändrats? Biskop Björn Vikström reder ut begreppen.
Tottiscenen

LÖRDAG 28.10
kl. 16.00
Två kors och en fisk
Sofia Torvalds skriver om hur svårt det är att komma 
ihåg att be i bussen, hur omöjligt det är att vara lika 
anspråkslös som en astronaut och hur skönt det är 
att luta sig mot Gud som mot en solvarm vägg. 
Tottiscenen

SÖNDAG 29.10
kl. 15.00
Till den lilla människan intill
Amanda Audas-Kass första bok blev en succé! Hennes 
andra bok handlar om litenheten och styrkan – både 
vuxna människors och nyföddas. 
Tottiscenen

PATRIK HAGMAN SOFIA TORVALDS BJÖRN VIKSTRÖM AMANDA AUDAS-KASS
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Fontana Medias monter 6mm58.

– tidningen för Dig!



JA TACK!
X JAG VILL PRENUMERERA PÅ KURIREN

för resten av år 2017 och hela året 2018 för 87 € (inom Norden).

Tre (3) provnummer för endast 15,50 €.
Ett halvt år för endast 44,50 €.

NAMN

ADRESS

TEL.

SÄND KURIREN TILL:

Nej tack, jag vill inte prenumerera på Kuriren. Jag deltar endast i utlottningen  
av presentkorten till någon av S-gruppens butiker. Jag returnerar beställnings-, 
och utlottningsblanketten försedd med frimärke. Var snäll och stryk över den 
färdigtryckta adressen på kupongen och skriv: Kuriren, PB 12, 65101 VASA.

X JAG DELTAR I KURIRENS UTLOTTNING AV TRE  
PRESENTKORT TILL NÅGON AV S-GRUPPENS BUTIKER.
 

Kan sändas 
ofrankerat 

inom Norden
Kuriren betalar 

portot

PB 12
SVARSFÖRSÄNDELSE
KOD 5005430
65103 VASA

SÄND RÄKNINGEN TILL:
NAMN

ADRESS

TEL.

Erbjudandet gäller till 30.11.2017

Prenumerera och delta i utlottningen!

              Nu har du möjlighet att vinna ett  
            presentkort à 100 euro till någon av 

 S-gruppens butiker. Skicka in kupongen senast 30.11.2017. KP 19.10.

Prenumerera på den populära 
finlandssvenska veckotidningen 
Kuriren. Inspirerande och trevlig 
läsning för hela familjen direkt 

hem i din brevlåda!

VI LOTTAR UT

TRE PRESENTKORT 

www.raitismaja.fi
0400 126 830

Julresa
22 – 27.12.2017


