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På gospelfest
Sidan 7

Årets 
barnledare 
finns i Åbo
Sidan 2

Utställning 
motdrag mot 
antisemitism
Sidan 12

TORSDAG 2 NOVEMBER. NR 44/2017

LEDAREN: Olyckan i Raseborg kastar en lång skugga 
av sorg över hela Svenskfinland. Varje församling 
kan erbjuda ett rum för alla som sörjer.
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Ny kandidat för konservativa röster med i ärkebiskopsvalet
ÄRKEBISKOPSVAL. Ville Au-
vinen, missionsledare för 
Sley (Finlands Lutherska 
Evangeliförening) medde-
lar att han ställer upp i är-
kebiskopsvalet.

Auvinen berättar på 
Sleys webbsida att han an-
ser att kyrkan behöver en 
ledare som vågar stå för 
Guds ord också när det går 
emot majoritetens åsikt. 
Han ser fördelar med att 

delta i valet oberoende av 
om han blir vald eller inte. 
Genom att ställa upp kan 
han påverka hurdana dis-
kussioner som förs.

– Genom att vara med 
låter vi de så kallade kon-
servativas röst bli hörd. 
Annars kan man få ett in-
tryck av att det inte längre 
finns några som represen-
terar en traditionell kristen 
tro, eller att de inte vill sy-

nas eller höras i kyrkan.
 Auvinen säger också 

till Kotimaa24 att han fått 
många förfrågningar om att 
ställa upp i valet. Hans un-
derstödare finns både inom 
väckelserörelserna och ut-
anför dem.

– I min stödtrupp finns 
speciellt sådana som re-
presenterar en traditionell 
kristen tro och vill att kyr-
kan bevarar den nuvaran-

de bibelenliga äktenskaps-
synen, säger Auvinen på 
Sleys webbsida.

Sedan tidigare har bisko-
pen i Esbo, Tapio Luoma, 
biskopen i Borgå stift Björn 
Vikström, riksdagsmannen 
Ilkka Kantola och teologie 
doktor Heli Inkinen med-
delat att de står till förfo-
rangde som kandidater i 
ärkebiskopsvalet i februa-
ri nästa år.

också svåra frågor, är det ofta sådant 
som jag själv funderat på och inte har 
svar på. Då får jag fundera vidare till-
sammans med barnen. ”Vad beror det 
här på? Hur kan det vara så här?”

Barnen väcker hennes egen förmå-
ga att förundras över vardagen. Visst 
är det en massa ljud och stök och stoj 
på ett eftis där 40 barn och tre vuxna 
samsas om utrymmet.

– Men barnen lever i nuet. De tän-
ker inte på det som hände för en tim-
me sedan och på det som ska hända 
om en timme. För dem gäller just här 
och nu. De är ärligt sig själva, i stunden.

Hon tycker också om att ha kontakt 
med deras familjer.

– Det är viktigt för mig att kunna vara 
ett stöd i olika sammanhang. Familjer-

PÄIVI LEINOLA har 
planerat altar-
skåp för barn. 
Ett sådant här 
altarskåp – fast 
lite finare – finns 
i Åbo domkyrka, 
där det är i flitig 
användning varje 
söndag då det 
är gudstjänst. 
– Alla söndagar 
är familjeguds-
tjänster! säger 
Leinola.

PÄIVI LEINOLA

JOBBAR SOM BARNLEDARE I ÅBO 
SVENSKA FÖRSAMLING. BLEV NYSS 
UTNÄMND TILL ÅRETS BARNLEDARE 
AV KYRKANS BARNLEDARFÖRBUND.

FAMILJ: MAN, VUXNA BARN OCH TVÅ 
HUNDAR.

ÄLSKAR ATT GÖRA HUNDPROME-
NADER PÅ RUNSALA. ”SER MAN 
ÖVER HUNDRA ANSIKTEN PER DAG 
PÅ JOBBET ÄR DET SKÖNT ATT UM-
GÅS MED HUNDAR PÅ KVÄLLEN.”

na förväntar sig också att vi har något i 
bagaget som gör att vi klarar av också 
sådant som har att göra med död och 
svårigheter.

När själen hinner ikapp
En del barn ifrågasätter starkt allt som 
har med kristen tro att göra.

– Det tycker jag är bra, för då mås-
te man själv tänka efter hur man mo-
tiverar saker, hur man berättar. Man 
kan inte tvinga någon, men man kan 
säga: Så här tror jag. Eller: Så här be-
rättas det i Bibeln.

Åbo svenska församlings eftis satsar 
på att skapa minnen av stämningar och 
dofter. Därför bakar de bröd och bul-
le själva, gör smoothies och kräm och 
kokar gröt. När barnen äter läser nå-

gon av ledarna högt för dem, och ett 
lugn sänker sig över rummet.

– När barnen säger ”Nu har jag inget 
att göra”, då säger jag ”Bra! Då kan du 
komma hit och sätta dig och göra ing-
enting”. En gång var jag på arbetsresa 
och mina kolleger berättade att två poj-
kar hade sagt: ”Nu ska vi leka Päivi.” 
De hade satt sig i soffan, knäppt hän-
derna på magen och suttit och stirrat  
i taket, skrattar hon.

– Det är viktigt att barnen idag ser 
att det är okej att inte göra någonting 
alls. Det öppnar för ljuvliga diskussio-
ner, och när man stannat upp ett tag är 
det jätteroligt att leka igen. Jag brukar 
säga att själen måste hinna ifatt krop-
pen. Det hinner den inte med om man 
inte lugnar sig.

VILLE AUVINEN. FOTO: JOHANNES HÄKÄMIES
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Sjungs för unga 
nära utslagning
De vackraste julsånger-
na sjungs för 45:e året. All-
sångsevenemangen samlar 
årligen nästan en miljon fin-
ländare. Så gott som var-
je församling inom Evange-
lisk-lutherska kyrkan ord-
nar allsångsstunder med De 

vackraste julsångerna mel-
lan första advent och tret-
tondagen. Allsångare spri-
der julstämning i köpcenter, 
skolor, kyrkor 
och försam-
lingshem. 
De vackras-
te julsång-
erna sjungs 
också utom-

lands i kyrkor och på am-
bassader. Finska Missions-
sällskapet skickar sånghäf-
ten till cirka 20 länder.

En kollekt tas upp 
i samband med 

De vackras-
te julsånger-
na. Förra året 
samlade man 
in 1 090 000 

euro, vilket är ett rekordre-
sultat, för hjälpbehövande 
barn i världen. I år ljuder De 
vackraste julsångerna för 
ungdomar som riskerar ut-
slagning. 

Det finns nu fler ungdo-
mar i världen än någonsin 
förr – hela 1,8 miljarder.  
Av dem bor nio av tio  
i u-länder.

DE VACKRASTE JULSÅNGERNA

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.

Biskoparna har skickat den färdiga ut-
redningen om vigselrätten till kyrkomö-
tets höstsession. Slutsatsen är att kyrkan 
inte bör ge upp sin rätt att viga.

– Jag har svårt att se att den skulle ge 
anledning till några förändringar, säger 
Åsa A Westerlund, som är en av Borgå 
stifts ombud.

Bo-Göran Åstrand, även han ombud 
för Borgå stift, intygar att den kyrkliga 
vigseln har starkt understöd. 

– Vigselrätten vill man ha kvar på bå-
da sidor, det är få som skulle säga att den 
inte är viktig.

I rapporten som gjorts av Eila Helan-
der finns även slutsatser om vilka al-
ternativ kyrkan har. Helander föreslår 
en kompromiss som gör det möjligt för 
präster att viga samkönade. Kyrkomötet 
kommer troligen besluta att redogörel-
sen ska behandlas inom ramarna för det 
ombudsinitiativ, om att utvidga kyrkans 
äktenskapsbegrepp till att omfatta par av 
samma kön, som lämnades in i vintras.

Men initiativet kommer inte att disku-
teras på höstens kyrkomöte. Ärendet lig-
ger nu på konstitutionsutskottets bord.

– Betänkandet blir färdigt tidigast till 
våren, meddelar biskop Björn Vikström 
som sitter i utskottet.

Westerlund och Åstrand var med i 
den grupp ombud lämnade in initia-
tivet. Åstrand tycker det är glädjande 
att utredningen om kyrkans vigselrätt 
kommer till i stort sett samma slutsats 
som ombudsinitiativet, även om beto-
ningarna är olika.

– För att hålla ihop kyrkan måste syn-
sätten leva sida vid sida. Det är en reali-
tet att båda grupperna finns och behö-
ver få finnas, säger han.

Han är bekymrad över att läget i vig-

Ekonomi 
och framtid 
i fokus på 
kyrkomöte

” Jag tror vi 
kommer märka 
steg för steg att 
terrängen blir 
mer krävande.”
Bo-Göran 
Åstrand

KYRKOMÖTET. Budgeten, kyrkans 
framtidsåtgärder och utredning av IT-
kostnader är några ärenden kyrkans 
beslutsfattare kommer ta ställning till 
nästa vecka. Men något beslut i äkten-
skapsfrågan är ännu inte i sikte.

TEXT: EMELIE WIKBLAD   
ARKIVBILDER: CHRISTA MICKELSSON

selfrågan eskalerat så snabbt under det 
här halvåret och hoppas detta kommer 
fram i kyrkomötets diskussion.

– Vi är på god väg att hamna i en sits 
där de världsliga domstolarna avgör hur 
det blir. Det är en stor förlust för kyr-
kan. Det blir tydligt att vi inte kan re-
da ut det själva.

Samtidigt är den fortsatta utmaning-
en att inte låta den här frågan överskug-
ga andra viktiga ärenden.

Goda nyheter i budgeten
En återkommande stor fråga för kyr-
komötet är hur kyrkans pengar ska 
användas.

– Budgeten är alltid viktig, både ur för-
samlingarnas perspektiv och med tanke 
på kyrkan som helhet, säger Åsa Wes-
terlund, som sitter i ekonomiutskottet.

I kyrkans budget och ekonomiplan 
ingår punkter som har konkreta följ-
der för församlingarna och Borgå stift. 
Westerlund lyfter till exempel upp bi-
skopens initiativ om ekonomiskt stöd 
till skärgårdsförsamlingarna för att hjäl-
pa dem att fortsätta betjäna semesterfi-
rare och turister.

I budgetförslagen ingår även att stifts-

sekreterarna för mission och internatio-
nell diakoni ska bekostas från kyrkans 
centralfond. Hittills har deras lön beta-
lats av missionsorganisationerna. 

– Nu kom förändringen äntligen, kyr-
kan betalar sina egna anställda. Det har 
vi kämpat för i många år, säger Wes-
terlund.

Ett initiativ om att göra en grundlig ut-
redning av kyrkans IT-kostnader och 
organiseringen av datasystem och pro-
jekt ligger just nu på ekonomiutskottets 
bord. Initiativet grundar sig bland an-
nat på församlingarnas missnöje med 

Kyrkans servicecentral och medlems-
datasystemet Kirjuri. Westerlund säger 
att utskottets betänkande sannolikt blir 
färdigt under kyrkomötesveckan.

Betonar framtidsfrågor
Bo-Göran Åstrand vill också lyfta upp 
frågor som rör kyrkans framtid. En 
punkt på föredragningslistan är att Kyr-
kostyrelsen ska presentera en plan för 
hur de 17 framtidsuppdrag kyrkomö-
tet godkände i våras – till exempel att 
främja frivilligarbete, utveckla ungas 
delaktighet i kyrkan förvaltning och 

ÅSA A Westerlund vill gärna lyfta upp 
ekonomifrågor, som är viktiga för 
församlingarna. 

BO-GÖRAN ÅSTRAND är bekymrad 
över att läget i vigselfrågan eskalerat 
snabbt. 
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Lugn men tung 
stämning
– Stämningen är lugn och 
samlad, men naturligt-
vis tung för de som drabba-
des närmast, säger Markus 
Weckström, militärpastor 
vid Nylands brigad.

Fyra personer omkom och 
elva skadades förra torsda-

gen, när en rälsbuss och ett 
militärfordon krockade vid 
en plankorsning i Skogby i 
Raseborg. Tre av de föro-
lyckade var beväringar.

– Våra främsta tankar går 
till de anhöriga och de som 
är svårt skadade.

På torsdagen gav briga-
dens krisgrupp akut kris-
hjälp, med hjälp från för-

samlingen och HUS akut-
psykiatriska vårdteam. 
Weckström har varit i kon-
takt med anhöriga till de be-
väringar som omkom och 
besökt de skadade bevä-
ringar som förts till Tölö sjuk-
hus i Helsingfors.

– Vi får vara tacksamma 
att stödet kom fram och att 
den akuta situationen avkla-

rades. Min känsla är att de 
som behövde stöd fick det.

När beväringarna i fredags 
åkte på permission fick de 
med sig uppgifter om vart 
de kunde vända sig för att 
prata och uppmanades att 
tala med sina nära. Under 
början av veckan har de som 
drabbades närmast haft lite 
lättare program.

– En del av att arbeta vi-
dare är också att ta upp den 
goda uppgift som vi fortfa-

rande har, säger Weckström.
Han delar med sig av två 

strofer som burit honom un-
der de här dagarna: ”Som 
din dag så skall din kraft och 
vara” och ”Se jag är med er 
alla dagar intill tidens ände”.

– En god sak var att mär-
ka att man från så många 
håll i stiftet bad för oss. Det 
märktes, vi var burna.

OLYCKA DRAGSVIK

I MAJ beslöt 
kyrkomötet om 
framtidsåtgärder, 
nu är det dags att 
se hur planerna 
går vidare. 

KYRKOMÖTET

• Kyrkomötet är kyrkans högsta be-
slutsfattande organ, som utformar 
kyrkans lagstiftning, fattar beslut om 
förvaltning, ekonomi, kyrkans lära 
och arbete.
• Kyrkomötet samlas två gånger per 
år i Åbo. 
• Årets höstsession hålls den 6–9.11.

slopa stiftsfullmäktige – ska fortsätta.
– Där har man startat upp arbetet väl-

digt bra. Det sker saker redan nu på flera 
punkter, säger Åstrand, som hoppas att 
kyrkomötet fortsättningsvis kan ha en 
givande diskussion om framtidsfrågor.

Han säger att den responsbegäran som 
Kyrkostyrelsen i somras skickade ut till 
församlingarna visar att det inte kom-
mer att bli lätt att krympa kyrkan som 
organisation när pengarna tryter. Även 
Kyrkans fyraårsberättelse är en punkt på 
kyrkomötesagendan. Den lyfter fram de 
stora utmaningar kyrkan har framför sig 

– Jag tror vi kommer märka steg för 
steg att terrängen blir mer krävande, sä-
ger Åstrand.

MUSIKUTRUSTNING. 
Kyrkans servicecentral 
Kipa tar inget ansvar för 
musikutrustningen till 
Närpes församling som 
sändes till fel adress och 
förstördes.

TEXT: JOHAN SANDBERG

– Vi ser inte att vi har orsakat 
felet. Närpes paket skicka-
des till fel adress på grund 
av att leverantören bytt be-
ställningssystem, svarar An-
ne Saloniemi på Kipa per e-
post på ansvarsfrågan. 

För två veckor sedan 
skrev vi om ett paket med 
musikutrustning som När-
pes församling beställt men 
som av misstag sändes till 
faktureringsadressen Bas-
ware/Närpes församling. 
Basware skannar försam-
lingarnas fakturor och vi-
darebefordrar dem elektro-
niskt till Kyrkans service-
central Kipa. Avtalet mellan 
Kipa och Basware instru-
erar samtidigt Basware att 
förstöra all post som inte 
ska skannas.

På frågan om det är lag-
ligt att två parter kan avta-
la om att förstöra post av-
sedd för en tredje part som 
kommer till fel adress sva-
rar Saloniemi endast:

–  Vi har avtal om skan-
ning av fakturorna. 

Basware hänvisar i sin tur 
till avtalet med Kipa. Det 
förblir oklart om försam-
lingarna gett  Kipa denna 
rätt i sitt avtal med service-
centralen. Saloniemi näm-
ner inte att det ingår i av-
talet mellan Kipa och för-
samlingarna.

–  När vi gick med i Ki-
pa 2017 skrev vi på något 
sorts avtal, säger ekono-
michef Kjell Storgeust i 
Närpes. Om det står något 
om att förstöra försändel-
ser i avtalet så hör det till 
det finstilta.

Ingen dokumentation
Basware bekräftar att de-
ras skanningscentral försört 
paketet. Däremot är sättet 
på vilket det förstörts inte 
dokumenterat.

– Det görs ingen doku-

mentation av hur enskilda 
försändelser förstörs. Det är 
bara en tjänst vi gör för Ki-
pa, meddelar kommunika-
tionschef Jukka Jänönen på 
Basware.  

Enligt honom förstörs 
pappersdokument med 
beaktande av datasäker-
heten normalt med räk-
ningarna. När det som i det-
ta fall handlar om notställ 
och elektronik blir det an-
tingen till energiafall eller 
elektronikskrot.

Enligt Saloniemi har Ki-
pa ingen orsak att tvivla på 
Basware.

Men svaret skingrar ändå 
inte misstanken om att nå-
gon tagit hem utrustning-
en som församlingen betalt.

–  Vi har gett information 
till alla församlingars med-
arbetare före övergång-
en till Kipa om att faktu-
reringsadressen är ny, att 
varorna ska skickas till för-
samlingen men fakturan till 
den nya adressen, skriver 
Saloniemi.

– Men vi har inte fått nå-
gon information om kon-
sekvenserna för försändel-
ser som går till faktureings-
adressen, säger Kjell Stor-
geust.

För krångligt
Hela problematiken kun-
de ha undvikits genom att  
Kipa i likhet med Baswa-
res alla andra kunder teck-
nat avtal om vidarebeford-

ring av feladresserade för-
sändelser. Kipa anser att 
det blir för krångligt.

–  Enligt Basware kom-
mer inga paket och dylikt 
till deras andra kunder. 
Basware har inte heller gått 
med på att göra kontrakt 
med de enskilda försam-
lingar som skulle vara in-
tresserade av denna tjänst.

Det innebär att Kipa bor-
de vara avtalsparten, inte 
församlingarna.

Patric Sjölander, ledare 
för ungdomsarbetet i När-
pes församling har polis-
anmält Basware i ett försök 
att få den beställda utrust-
ningen eller dess värde på 
389 euro ersatt.

Kyrkan tar inget 
ansvar för post 

KYRKPRESSEN RAPPORTERADE om det försvunna paketet för ett par veckor sedan. 
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Livets väg är också ljusets väg
AVSKED. Ljuset är en stark symbol. Det följer 
oss från dopet till döden. Det tröstar, stillar 
och hjälper oss att minnas. 

TEXT: ULRIKA HANSSON  FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

FÖR MÅNGA är ljuständning på gravarna under allhelgonahelgen en mycket viktig tradition. 

Barbro Eriksson är sjukhuspräst på 
Mejlans sjukhusområde i Helsing-
fors. Hon ser livscykeln på nära håll 
i sitt jobb, från dop till avskedsan-
dakt och allt där emellan. 

Vid dopet
– Ljuset ges brinnande vid ett dop. 
Det blir en tyst symbol för det Jesus 
sa: Jag är världens ljus. 

Ibland tar livet helt andra vägar än 
vi hade hoppats på.

– Jag minns speciellt när jag jord-
fäste ett barn som jag hade döpt någ-
ra år tidigare. Mamman funderade på 
vad hon skulle göra med dopljuset. 

Hon beslöt sig för att tända det och lå-
ta det brinna ner. Det tog sjuttio tim-
mar, och hon släckte det inte under 
den tiden.

I sjukrummet 
Ofta ombeds sjukhusprästen att hål-
la en avskedsandakt när någon dött.

– Det blir ett värdigt slut som på 
något vis sätter ramar på sorgen. 
På sjukhuset är allting väldigt av-
skalat, då blir ljuset en mycket 
stark symbol.

Men i sjukhusmiljö är levan-
de ljus inte tillåtna av säkerhets-

skäl, och det kan tyckas låta ste-
rilt att prata om ledljus. 
– Men de moderna ledljusen har till 

och med fladdrande låga numera. Jag 
har ibland ett ledljus i fickan inför en 
avskedsandakt.

Också andra symboler är viktiga un-
der en avskedsandakt, som kan hål-
las flera dygn före döden eller efter att 
någon avlidit.

– Jag har min bönbok med mig och 
en ikon på Jesus och Jesu mor. Jag bru-
kar också plocka fram ett kort med 
en ängel. Det får bli altartavla när jag 
ber att Guds änglar ska ta emot den 
döende.

– I kyrkan använder vi många sym-
boler. Det är svårt att sätta ord på sorg 
och död. Jag tror att kyrkans symboler 
och ritualer lugnar och tröstar.

– Vi får komma ihåg att Jesus själv 
var ångestfylld inför sin död. Och till 
tröst för dem som inte finns  till hands 
när en nära anhörig dör: lärjungarna 
orkade inte vaka med Jesus. Det sägs 
att de efter hans död var rädda.

Vid graven
På alla helgons dag fylls mörkret av 
hundratals ljus på många begravnings-
platser. I Barbro Erikssons barndoms-
hem har det alltid varit en viktig trad-
tion med ljuständning på gravarna.

– Min mamma är 92 år och hon skö-
ter det fortsättingsvis. Hon tänder alltid 

gravljus på alla helgons dag och på jul-
afton. Det har varit oerhört viktigt för 
henne att hon får göra det själv. 

Ljuständningen i kyrkan under all-
helgonahelgen fyller en slags kollek-
tiv funktion.

– När vi ser att 50 ljus tänds för de 
som gått bort sitter kanske 300 perso-
ner i kyrkan som har sorg.

I vardagen
När en nära anhörig till Barbro Eriks-
son gick bort för ett par decennier se-
dan berättade hon det för en äldre släk-
ting men fick inte de traditionella kon-
doleanserna till svar.

– Min släkting sa bara: vi tänder ett 
ljus och minns. Det kändes fint.

Ljuset drar ner på takten.
– Man blir stilla inför tända ljus. Där-

för blir det andakt.
Och med sorg kan man inte skynda.
– Människor tror att det är bråttom 

ut ur sorgen, men man får ge sig tid. 
Det får ta tid att sörja.

LJUSHAVET VID 
Allhelgona får de 
flesta att stanna 
upp. – Man blir 
stilla inför tända 
ljus, säger Barbro 
Eriksson. 

Böcker i saknad och sorg
Patrik Hagman
Sorgens gåva 
är en vidgad blick
Patrik Hagman har upplevt 
flera stora förluster i sitt liv. I 
Sorgens gåva är en vidgad blick 
skriver han om vad som hän-

der i en människa när 
sorgen så påtagligt 
kliver in i ens liv.

John Vikström
I sorgens tid
En bok till tröst för den som 
förlorat en nära anhörig.
Ärkebiskop emeritus John 
Vikström reflekterar över vad 
det kristna hoppet innebär 
och hur nya landskap så 
småningom kan öpp-

na sig för den 
som sörjer.

2790 1890

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

Kerstin Hesslefors Persson
När sorgen värker 9,00
Mimma Olsoni-Broman
Om du ännu fanns 5,00

Anna Ekman (red.)
Stanna alla klockor 16,50
Anja Porio
Störst är kärleken 19,80
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PÅ TVÄREN EMELIE WIKBLAD

En kärleksförklaring till biblioteken
Det slog mig häromveck-
an hur bra det är med bibli-
otek. Vad skulle jag göra ut-

an dem?
När jag var 

tolv eller tret-
ton var det 
en katastrof i 
mindre ska-
la om jag en 

sommarfredag insåg att 
biblioteket hunnit stänga 
och den lånade bokhögen 
var utläst. På den tiden var 
det så enkelt att gå fram till 
hyllorna med ungdomslit-
teratur, låta blicken vandra 
över ryggarna, och välja ut 
det som fångade min upp-
märksamhet.

På senare år har min 
uppskattning för biblioteket 
handlat minst lika mycket 
om det fysiska utrymmet. 
Jag har gjort intervjuer och 
grupparbeten på bibliotek 
och spenderat oräkneliga 
läs- och skrivtimmar där.

Utsikten över en bords-
avskärmning klädd i grått 

filttyg bjuder nämligen in-
te på speciellt många dist-
raktioner – till skillnad från 
en lägenhet med tvätthö-
gar och full diskho. Och den 
som vill ha lite mer visuell 
stimulans kan välja utsikten 
över hustak och domkyr-
ka i stället.

Biblioteken ombesör-

jer även många av de all-
ra mest grundläggande 
mänskliga behoven. Senas-
te vecka hände det ett par 
gånger att jag befann mig 
i en okänd stad och hade 
någon timme att döda inn-
an mitt färdmedel skulle ta 
mig därifrån. Så jag sökte 
upp biblioteket.

Tak över huvudet, skydd 
mot elementen, rinnande 
vatten, någonstans att sitta 
i lugn och ro – allt helt gra-
tis. Sannolikt även en tid-
ning eller trådlöst internet 
om väntan skulle bli lång.

Jag funderar om det finns 
något här som kyrkan kun-
de hämta inspiration av?

Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 
 

Blomster- och Begravningstjänst 
P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080

Med Er i stunder av sorg, 
redan i 100 års tid.

HAU TAU SMONONEN . F I

Marjamäki Ab

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt

VÅR ERFARENHET –  ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Även gravstenar m.m.

ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum  |  Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828  |  

Vad varje nära anhörig 

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss

borde veta?

info@espoonhautaustoimisto.fi 

ÅLAND GOSPEL. Senaste 
helg samlades omkring 
hundra körsångare från 
Finland, Sverige och Åland 
i Mariehamn för att sjunga 
gospel.

TEXT OCH FOTO:  
JOHAN MYRSKOG

Om man får tro arrangörer-
na är gospel inte särskilt ut-
brett på Åland. Att samla ihop 
en masskör och hyra kultur-
centret Alandica med sina 600 
sittplatser kan således kännas 
som en rätt riskfylld satsning, 
men Åland gospel drog näs-
tan fullt hus och levererade en 
fin fest. Körerna 2theLord och 

Gudskelov från Sverige samt 
His Master’s Noise och Mrs. 
Bighill Singers från Finland 
förenades med de åländska 
körerna Good News och barn-
kören Jomala Joy. Den sist-
nämnda kören, som bestod 
av femte och sjätteklassister, 
visade prov på stor mogen-
het då de tillsammans med 
dirigenten ledde publiken i 
allsång av en svensk version 
av gospelklassikern Down By 
The Riverside.

De olika körerna fick alla 
utrymme för två egna sång-
er. De bjöd på bra variation 
under den drygt två timmar 
långa konserten. Repertoa-
ren bestod av allt från gos-
pelklassiker till nytolkning-
ar av psalmer. En av favori-

terna var masskörens version 
av I still Haven’t Found What 
I’m Looking For av U2. Ban-
det, som leddes av pianisten 
Andreas Hemström, sköt-
te sig prickfritt genom hela 
kvällen.

Det är så mycket glädje
Sanna-Mari Suutarinen från 
Good News njöt för fulla drag 
av att sjunga i med i mas-
skören.

– Det var jättekul och mäk-
tigt. Alla körer fick ha sin egen 
stund. Det blir en bra repre-
sentation då alla körer har si-
na egna stilar.

Hon tyckte också att det 
var ett bra drag att involvera 
den åländske artisten Yohan 
Henriksson som soloartist 

tillsammans med masskören.
– Han är vanligtvis inte 

med i gospelsammanhang, 
han är mer av en rockare, 
men man såg på honom att 
han njöt.

Sanna-Mari Suutarinen 
tycker att alla människor 
borde sjunga gospel.

– Man får använda sin röst 
på ett speciellt sätt. Det är så 
mycket glädje, och man be-
rörs. Man blir nästan religiös.

För en av huvudpersoner-
na bakom Åland gospel, An-
ders Hallbäck, blev festen en 
succé.

– Jag är nättenöjd över att 
körerna fungerade så bra till-
sammans och är glad över 
kulturmötet mellan Finland 
och Sverige. Vi tyckte det pas-
sade bra att mötas i mitten, 
på Åland.

Att helgen lockade så 
många besökare, är något 
som Hallbäck är speciellt 
glad över.

– 400 personer i publiken 
är en stor gospelpublik för att 
vara Åland.

Huruvida det blir någon 
ny gospelfest nästa år åter-
står att se.

– I det här skedet planerar 
vi att ordna nästa gospelhelg 
år 2019. Vi skulle vilja att det 
blev ännu större i framtiden, 
men det kräver mer jobb och 
fler kontakter.

”Man blir nästan religiös”
DEN ÅLÄNDSKA artisten Yohan Henriksson var inbjuden som gästartist när den andra upplagan av Ålands Gospel gick av 
stapeln i Mariehamn i helgen.

TOTALT SEX KÖRER deltog i gospelfesten. Barnen från Jomala Joy njöt av att sjunga inför en 
storpublik på 400 personer.
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MOBBNING. Också dagisbarn utesluter och 
manipulerar andra. Den goda nyheten är att 
de skadliga mönstren är lättare att bryta när 
barnen är små.

FOTO: COLOURBOX
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Vem lekte 
du med i dag?
TEXT: SOFIA TORVALDS

Pojke, fem år, berättar om mobb-
ning: ”Att man lurar samma män-
niska alltid.”

– Vi tänkte att den fysiska mobb-
ningen skulle vara det största proble-
met, men det visade sig vara den psy-
kiska. Det som barnen lyfte fram som 
det mest sårande och kränkande var 
att bli utesluten ur leken. Känslan av 
att ”ingen väntar på mig”.

Det säger Maria Stoor-Grenner, 
som är sakkunnig inom det mobb-
ningsförebyggande arbetet på Folk-
hälsan. När Folkhälsan år 2009 in-
ledde ett samarbetsprojekt med 
Mannerheims barnskyddsförbund 
för att utveckla mobbningsförebyg-
gande metoder för dagvården visade 
det sig snabbt att ingen riktigt visste 
hur verkligheten såg ut. Förekom ens 
mobbning på dagis?

Jovisst, visade de intervjuer Stoor-
Grenner och hennes kolleger gjorde.

– När vi ville veta om någon reta-
des och var elak, då kom barnen med 
rapporter om fysisk mobbning. Men 
om vi frågade ”Vad är det som gör dig 
ledsen?” fick vi höra hur ledsamt det 
är att inte få vara med, eller att nå-
gon ändrar lekens regler så att man 
blir utesluten. En pojke berättade att 
han jättegärna skulle vilja vara med i 
en hemlig klubb som en annan pojke 
hade grundat, men alltid när han ville 
komma med så stängdes den.

Mobbningen handlade mycket om 
att manipulera reglerna i leken så att 
någon blev utesluten eller inte fick 
vara med på samma jämbördiga ni-
vå som alla andra.

– Barnet fick till exempel vara med, 
men fick rollen som utekatten som 
bodde utanför huset.

Små barn övar sig ännu
I dag jobbar två sakkunniga på Folkhäl-
san med hela Svenskfinland som ar-
betsfält och stöder dagvårdspersonal för 
att de ska kunna förbygga och ingripa i 
mobbning. De har till exempel i samar-
bete med forskare och tre pilotdaghem 
utvecklat ett material som heter Kom-
piskonst, och som innehåller konkre-
ta övningar för hur man skapar trygga 
relationer och en trygg grupp på dagis.

– Små barn övar sig ännu på att 
samspela. De kommer att göra en 
massa misstag på vägen, men här 
handlar det om hur vuxna förhåller 
sig till barn och deras samspel. Vi hjäl-
per barn med mycket praktiskt på da-
gis – att klä på sig, vid maten, vid vi-
lan – men ibland glömmer vi bort hur 
viktigt det är att stöda barn när det 
kommer till relationerna. Det är det 
svåraste som finns: att knyta och upp-

rätthålla vänskapsrelationer. Det krä-
ver jättemycket färdigheter och sam-
spelskunskap, säger Stoor-Grenner.

Definitionen på mobbning är att det 
ska ske vid upprepade tillfällen, att det 
ska finnas en maktobalans, och att det 
ska vara en medveten negativ handling. 
Men när vet små barn att deras hand-
lingar kan skada och såra? Ny forsk-
ning visar att empatiutvecklingen star-
tar tidigt. Maria Stoor-Grenner påpekar 
att om och när barnet inte är medve-
tet om vilka konsekvenser dess hand-
lingar har är det de vuxnas uppgift att 
informera dem.

– Om barn skulle förstå hur mycket 
mobbning skadar andra, om vi skulle 
föra de här moraliska diskussionerna 
med barnen, tror jag att många skulle 
upphöra med det. Mobbning bland små 
är ett inlärt beteende. Det betyder ock-
så att man kan lära sig att inte mobba.

På något sätt har mobbningen gett 
vinster för barnet. Då måste man bryta 
mönstret, och sedan måste barnet lära 
sig andra sätt att samspela.

– Det kommer barn inte att lära sig 
genom straff och skuldbeläggande. Säl-
lan får man en människa att ändra sig 
genom att få henne att känna sig då-
lig. Både den som utsätter och den som 
blir utsatt behöver få hjälp, hela grup-
pen behöver stöd.

Ett gruppfenomen
En mobbningsvinst kan vara att hö-
ja sin egen status. Mobbning handlar 
nämligen mycket om makt.

– Mobbning kräver en publik. Om 
ingen skrattar med och tycket det är 
bra, om ingen hakar på, då tappar det 
sin mening. Eftersom mobbning är ett 

gruppfenomen har varje barn en roll 
i gruppen. I stället för att fokusera på 
den som blir utsatt och den som utsätter 
har vi funderat på hur vi skulle kunna 
få barn som finns runtomkring att in-
gripa, eller åtminstone att inte skrat-
ta med. Hur når vi de tysta åskådarna, 
som är den största gruppen?

När Maria Stoor-Grenner åker om-
kring och talar om mobbning med da-
gispersonal och med föräldrar brukar 
hon ta till Pelle Svanslös. Pelle är off-
ret, Måns är mobbaren, Bill och Bull är 
medlöpare. Men sedan finns förstär-
karna, de tysta godkännarna – och för-
svararna (Maja Gräddnos!).

– Om vi klarar av att skapa en stor 
grupp försvarare bryts maktbalansen. 
Vi har märkt att många barn känner 
att deras enda alternativ för att ingripa 
är att själva gå emellan. Men det säger 
sig självt att det kräver väldigt myck-
et mod, det är väldigt få som klarar av 
det, även bland oss vuxna. Vi vill öpp-
na upp för att det finns andra saker du 
kan göra.

Du kan till exempel efteråt gå till off-
ret och säga: det här är fel.

– När det kommer till små barn har 
vi uppmuntrat till att barn ska komma 
och berätta om mobbning. Vi ska in-
te kalla deras berättelser för skvaller, 
utan ta dem på allvar. Forskning visar 
att ju äldre barnen blir, desto mer säl-
lan kommer de och berättar om mobb-
ning för en vuxen. För att kunna ingri-
pa måste vi få veta att det förekommer.

Alla har vi ansvar för barnen
Hos en förälder som får höra att det eg-
na barnet mobbas eller mobbar väcks 
starka känslor. Vad har jag gjort för fel, 
har mitt barn dålig självkänsla? Har jag 
varit dålig på att sätta gränser?

– Man ska försöka lyssna på barnet 
utan att döma. Om barnet varit den som 
utsatt någon annan hjälper det inte att 
skälla och bestraffa, det finns inga be-
lägg för att det fungerar, tvärtom, det 
kan förvärra situationen. Det är vik-
tigt att tydligt signalera att mobbning 
inte är acceptabelt. Försök sätta dig in i 
barnets situation: Hur kan barnet göra 
nu för att gottgöra? Försök väcka bar-
nets empati, men också tydligt visa att 
du följer med och ska se till att mobb-
ningen upphör, tillsammans med dag-
hemspersonalen. 

I december kommer Folkhälsan med 
ett nytt material: Tillsammans skapar vi 
trygga relationer på dagis. Poängen är att 
visa att det finns mycket föräldrarna kan 
göra för stämningen i dagisgruppen.

– Jag önskar att vi skulle komma bort 
från ”mina barn och andras ungar”. Att 
vi skulle förstå att för att mitt barn ska 
ha det bra på dagis behöver alla i grup-
pen ha det bra. Alla har vi ansvar för 
barnen: allt från kalasinbjudningar till 

att vi samtalar med barnen om rela-
tionerna.

Man kommer långt med att prata med 
barnet. Vem leker du med? Finns det 
någon du aldrig leker med? Och när 
det gäller kalas: Varför vill du inte bju-
da den eller den?

– Det är klart att livet inte alltid är 
rättvist och att man kanske inte alltid 
kan bli bjuden, men har du ett barn som 
sällan eller aldrig är bjudet vet du att 
det påverkar barnets självkänsla. Det 
barnet kommer i ett väldigt tidigt ske-
de att känna att ”jag är inte den som är 
omtyckt eller efterlängtad”. Det finns 
inget som är så förödande för ett barn 
som att inte få känna tillhörighet. Det är 
allas vår uppgift att få barnet att känna 
tillhörighet. Det är kanske just det stö-
kiga barnet som behöver bjudas.

Bryt marginaliseringen
Tolv procent av dagisbarnen är på nå-
got vis involverade i mobbning, anting-
en som mobbare eller offer, eller i en 
dubbelroll som mobbare/offer. Det är 
gruppen med dubbelroll som behöver 
särskilt mycket stöd.

– Det är barn som andra inte vill le-
ka med för att de tycker att de sönd-
rar och stör, är aggressiva eller elaka. 
Medan barnet självt upplever att det 
blir utsatt och uteslutet.

Forskning visar att när det kommer 
till barn i behov av särskilt stöd är det 
fyrdubbelt fler barn som har rollen som 
både mobbare och offer.

– Här har vi en grupp som löper risk 
att bli marginaliserad. Om du redan 
som fyraåring inser att du är den som 
ingen vill leka med för att du är den 
som bara söndrar och stör – hur ser din 
självbild ut när du är tolv år gammal? 
Det barnet hamnar lätt i en ond spi-
ral. Det börjar kanske med att barnet 
har lite svagare sociala förmågor, har 
svårt att komma med i leken och an-
vänder sig av felaktiga handlingsalter-
nativ. De andra blir irriterade och det 
här barnet blir uteslutet – då får det in-
te heller träna de förmågor som det så 
väl skulle behöva träna. Så snurrar det 
på. Här är det viktigt att bryta spiralen 
och ingripa i tid.

DET HÄR KAN DU GÖRA 
SOM FÖRÄLDER:

Signalera till ditt barn att andra barn 
är viktiga genom att hälsa på alla när 
du kommer till dagis.
Hälsa på andra föräldrar och lär kän-
na dem.
Lär dig namnen på barnen i ditt barns 
grupp.
Bjud hem många olika barn.
Tänk på hur du pratar om andra barn 
och om pedagogerna på dagis.

”Ibland glömmer vi bort hur viktigt det är att 
stöda barnen när det kommer till relationer. 
Det är det svåraste som finns: att knyta och 
upprätthålla vänskapsrelationer.”
Maria Stoor-Grenner

– DET MEST 
sårande är att bli 
utesluten, säger 
Maria Stoor-
Grenner som 
tillsammans med 
kollegan Jennie 
Stolzmann-Fran-
kenhaeuser job-
bar med att före-
bygga mobbning 
på dagis.  FOTO: 
SOFIA TORVALDS 
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Tar du änglar 
på allvar?
TEXT: MONICA VIKSTRÖM-JOKELA

ILLUSTRATION: MALIN AHO

I det finländska samhället har änglar 
blivit symboler för det som kallas ny-
andlighet, med allt från enhörningar till 
kristaller och älvor. Det här framkom-
mer bland annat i de forskningsresul-
tat som Terhi Utriainen, professor i re-
ligionsvetenskap vid Helsingfors uni-
versitet, denna höst har låtit publicera i 
boken Enkeleitä työpöydällä – Arjen ja lu-
mon etnografiaa (se Helsingin Sanomat 
22.10). Hon skriver att en av dem som 
har banat väg för änglaboomen är den 
irländska författaren Lorna Byrne. När 
jag möter Lorna Byrne för en intervju 
tar hon emellertid avstånd från mycket 
av det som ofta buntas ihop under be-
teckningen nyandlighet. Hennes bud-
skap är: Guds hjälpkrafter och tjänare, 
änglarna, står hela tiden till buds. Du 
behöver bara kalla på dem. Så varför 
inte göra det? 

Änglar som julgubben
Jag sitter med i en arbetsgrupp som ska 
skapa ett material för barn kring kyr-
koåret och dess berättelser och med 
anledning av det har jag stannat in-
för temat änglar. Vad vill vi egentli-
gen säga om dem idag? För mig har 
detta med änglar också blivit en frå-
ga som jag känner att jag personligen 
måste låta mig utmanas av. Många av 
oss som var barn på 1960-talet som-
nade in under en tavla med bilden av 
en skyddsängel. När jag fick egna barn 
var jag också mån om att fästa en bild 
av en ängel ovanför deras säng. Men 
precis som många andra föräldrar, och 
nu talar jag om oss som verkligen vil-
le ge våra barn en kristen fostran, slu-

tade jag tala om änglar ungefär samti-
digt som jag slutade påstå att den där 
gubben med mask och luva verkligen 
är julgubben. Idag frågar jag mig var-
för jag gjorde det.

– Änglar har blivit kommersialisera-
de, säger Lorna Byrne. Vi tar dem inte 
på allvar. Men min tro är att vi borde 
förhålla oss seriöst både till vår skydds-
ängel och andra änglar.

Du är aldrig ensam
Lorna Byrne kallas ofta för mystiker. 
Den amerikanska teologen Matthew 
Fox har jämfört henne med det med-
eltida helgonet Hildegard av Bingen. 
Medan vi samtalar tänker jag att all 
mystik verkar väldigt avlägsen den-
na kvinna som så konkret och var-
dagligt berättar om änglarna hon dag-
ligen möter och deras budskap. Men 
när jag efter intervjun googlar ”mys-
tiker” inser jag att titeln trots allt pas-
sar bra in på Lorna: en person som har 
upplevelser som hon tolkar som mö-
ten med en djupare verklighet. Det är 
just dessa möten Lorna skildrar i sina 
böcker. Inom mystiken finns ofta ett 
gränsöverskridande drag. Lorna Byrne 
är själv katolik, men betonar att äng-
larnas närvaro är fullkomligt obero-
ende av en persons tro eller avstånds-
tagande från religion.

– Under mina resor träffar jag barn 
och vuxna med vitt skilda livsåskåd-
ningar. Jag har varit inbjuden både av 
imamer och rabbiner att tala om äng-
lar som en del av vår verklighet. Ge-
mensamt för alla är insikten om vil-
ken enorm skillnad det innebär när en 
människa blir medveten om att hon 
har en skyddsängel. Du är aldrig en-
sam. Ingen är någonsin ensam.

Lorna Byrne föddes på Irland år 1953 
och hon säger att hon alltid kunnat se 

”Du är aldrig 
ensam. Ingen  
är någonsin  
ensam.”
Lorna Byrne

ÄNGLAR. Varför är det så svårt att förhålla sig till änglar? 
Är det för att de än framställs som milda varelser i pastell, 
än som stränga och kraftfulla himlaväsen? Om änglarna 
verkligen är en kraft att räkna med i vår vardag borde vi ju 
tala om dem mycket mer.

änglar och tala med änglar. För unge-
fär tio år sedan fick hon uppdraget att 
skriva en bok om sina erfarenheter. 
Resultatet blev Änglar i mitt hår, som 
också har fått stor spridning i Finland. 
Efter det har Byrne gett ut ett flertal 
böcker och är ständigt inbjuden som 
talare på olika håll i världen.

Vad vågar jag säga till barnen?
Det är lätt att vända ryggen till om man 
hör någon påstå något så extraordinärt 
som att hon ser änglar. Jag hör själv till 
dem som tagit avstånd till det mesta i 
bokväg med temat änglar. En gång då 
jag väntade på ett försenat plan fick jag 
ändå impulsen att plocka upp Änglar i 
mitt hår när jag skulle köpa en deckare. 
Boken gjorde stort intryck på mig och 
väckte många olika känslor. Där fanns 
sådant som kändes så pass väsensfräm-
mande för mig att jag inte ens kunde 
förhålla mig till det. Men där fanns än-
då mycket mer som bekräftade bilder 
och föreställningar av Gud och verk-
ligheten som jag hade burit inom mig. 
Pusselbitar föll på plats. Det uppstod 
en länk till barndomens tro och tankar.

– Som barn hade du mer tro och fler 
trosföreställningar än någonsin som 
vuxen. När du växer upp börjar du ifrå-
gasätta om det du trodde när du var li-
ten var sådant som man hade sagt åt dig 
att tro. Var det fantasier? Jag menar att 
det var det inte, säger Byrne.

Vuxna vill övertygas
För den som har vuxit upp i vår kyrkli-
ga tradition känns det häpnadsväckan-
de att Lorna Byrne i sina böcker upp-
muntrar läsaren att försöka få kontakt 
med sin ängel. Jag undrar om det är nå-
got man ska uppmana sina barn till.

– Det är de vuxna som vill få tecken 
och signaler. Barn tvekar inte att di-

rekt ta kontakt med sin ängel när de 
får höra att de har en. Barn väntar sig 
inte heller att de genast ska se saker 
hända. Till vuxna som längtar efter be-
kräftelse föreslår jag att de kan be om 
ett tecken av sin ängel. Men änglar ger 
mycket försynta tecken. Det kan va-
ra fråga om en fjäder som dyker upp 
på ett mycket osannolikt ställe. Men 
ett tecken kan också nå dig via en an-
nan människa genom ett leende eller 
en blomma.

Vilken makt och vilka begränsningar har 
Guds hjälpkrafter då i vår vardag?
– En ängel kan aldrig köra över en män-
niskas fria vilja. Änglarna uppmuntrar 
oss att göra rätt, men besluten är våra 
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fond gör. I sin nyutkomna bok Angels 
at my fingertips betonar Byrne starkt det 
som hon kallar alla barns ”födslorätter”. 
Hon skriver att varje barn är mänsklig-
hetens största och dyrbaraste tillgång.

– Vi har blivit känslokalla. Nu är ti-
den inne att höja rösten. Och alla kan 
åtminstone be de ungas änglar att beva-
ra dem, säger Byrne som betonar att det 
viktigaste uppdrag en människa kan ha 
är att vara förälder.

Inom vår lutherska tradition förefal-
ler det mig att vi talar mycket försiktigt 
om änglar. De tas med i predikningar 
och tal huvudsakligen på Mikaelida-
gen och vid jul. Men sällan presente-
ras de som Guds verkliga, alltid när-
varande hjälp i vår vardag. Har vi råd 

att låta änglarna uppfattas som figurer 
jämställda med enhörningar och älvor?

Har det blivit dags att ta änglarna på 
större allvar, att tala om dem som nå-
got annat än symboler för en grumlig 
nyandlighet? Borde vi inom kyrkans 
barnarbete uppmuntra barnen att kalla 
änglar till sin hjälp?

– Det handlar inte om att be till äng-
lar i stället för till Gud, fastslår Lorna 
Byrne. 

Hon ber bara till Gud, men kallar 
änglarna till hjälp i sin vardag. 

– Din ängel är alltid nära dig, vare sig 
du ber den om hjälp eller inte. Så var-
för skulle du inte ta emot den gåvan?

Lorna Byrne besöker Finland 18–25.11.

”Det handlar 
inte om att 
be till änglar
 i stället för 
till Gud.”
Lorna Byrne

gon inblandad har kallat på Gud och 
änglarnas hjälp. 

– Många av de här breven är skriv-
na av barn och tonåringar. Mitt bud-
skap till dem är att de aldrig kan tja-
ta för mycket på en ängel. Fortsätt att 
be, fortsätt att kalla på hjälp. Änglar-
na ger inte heller upp. De upphör aldrig 
att försöka puffa dig i en god riktning.

Det betyder inte att änglar skulle 
kunna ersätta de vuxna i ett barns liv. 
Men de styrker, uppmuntrar och för-
medlar hopp. 

Skydda barnen
Barnen står allt tydligare i fokus i Lor-
na Byrnes böcker och tal vilket också 
märks i det arbete som hennes barn-

egna. Du kan lära dig att uppfatta vil-
ken väg du uppmanas att ta. Men det 
är ditt eget val.

Den världsbild som Lorna Byrne må-
lar upp i sina böcker är ingen glansbild 
där änglarna sätter stopp för krig och 
viskar rätta lottoraden i vårt öra. Det 
förefaller snarare som om hon i varje 
bok allt mer enträget förmedlar bud-
skapet att vi nu mer än någonsin mås-
te förena oss i kampen för fred och för 
en bättre värld för barnen.

Lorna Byrne berättar att den stora 
mängd brev som dagligen strömmar 
in till henne innehåller många beskriv-
ningar av grymhet och lidande, men 
också många berättelser om hur situ-
ationer har vänts till det bättre när nå-
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Sabbat
Häromveckan 
hörde jag den 
svenska pas-
torn och för-
fattaren Tomas 
Sjödin berät-
ta att han och 
hans fru fredat 24 tim-
mar (från lördag klock-
an 18 framåt) för en sorts 
kristen sabbat, en helg-
dag. Under de här 24 
timmarna lägger de un-
dan datorerna, mobi-
lerna och använder inte 
pengar (utom för att ge 
kollekt). I stället ägnar de 
sig åt omsorgsfull mat-
lagning, långpromenader 
och middagsvila.

När jag hörde honom 
tala om sabbatens väl-
signelser kom jag att 
tänka på Julian Garners 
Tro, som gått på Svens-
ka Teaterns Amos-scen i 
höst. Tro är en pjäs som 
skrivits för Svenska Te-
aterns 150-årsjubileum 
och Finlands 100-årsfi-
rande. Den handlar om 
två judiska flyktingar från 
Tredje riket som landar 
på den finländska lands-
bygden i början av fort-
sättningskriget.

I en av pjäsens star-
kaste scener överta-
lar den judiska affärs-
mannen Abraham Stiller 
flyktingarna – mor och 
son – att fira sabbat. 
Modern, Edith Fisch-
er, är motvillig. Hon är 
ateist! Ändå breder Ab-
raham Stiller i Riko Ek-
lundhs gestalt ut den vi-
ta duken, plockar fram 
ljusstakarna och ljusen. 
Och det är något som 
gör att Edith böjer hu-
vudet, lägger den vita 
duken på sitt hår och lä-
ser bönen på ett språk 
som ingen av dem talar.

Är det tro? Är det 
identitet? Är det en 
känsla av hemkomst? 
Är det nostalgi? Är det 
trygghet? Det är kan-
ske allt på samma gång. 
Men framför allt, tänker 
jag, är det någon sorts 
frid. I ett förtätat ögon-
blick finns enbart den 
här ritualen. Den bär på 
någonting som är större 
än den själv.

Ofta hoppas jag att 
jag kunde fira sabbat 
som Tomas Sjödin, och 
att jag hade en ritual för 
det.

 ¶ SOFIA TORVALDS

ELLIPS Förintelsen 
kan hända 
på nytt

HÅKAN HÄGGBLOM och Juha 
Hakala är några av arrangö-
rerna bakom utställningen 
om Förintelsen.

– Ungdomen idag ska vara medveten 
om att det här har hänt och att det kan 
hända igen, säger Håkan Häggblom en 
av initiativtagarna till utställningen. Sex 
miljoner människor är många. Det är 
en tredjedel av den dåtida judiska be-
folkningen.

Hittills har ett tjugotal skolor från 
både Karleby och Jakobstad bokat in 
ett besök.

– Vårt mål är att förse elever i hög-
stadier och gymnasier med informa-
tion om förintelsen‚ säger Juha Haka-
la, utställningens informatör.

Bakom utställningen står ett antal lo-
kalavdelningar till kristna Israelorga-
nisationer som finns i vårt land, bland 
andra Internationella kristna ambas-
saden i Jerusalem, Israels vänner, Kar-
mel-föreningen och Lev Hazafon (det 
betyder nordens hjärta). 

– Tanken till utställningen om för-
intelsen fick vi för två år sedan, säger 
Håkan Häggblom. Vi har sett Nordis-
ka Motståndsrörelsen sprida budskapet 
att förintelsen inte har skett. Eftersom 
vi är Karlebybor är det naturligt att vi 
lyfter upp det i vår hemstad.

De säger att det antisemitiska bud-
skapet allt mera sprids i media runt om 
i världen i dag.

- Antisemitismen handlar inte ba-
ra om trettio- och fyrtiotalen i Europa 
utan den har sina rötter långt tillbaka i 
historien. Vi tänker kanske inte så ofta 
på att den går i vågor, säger Häggblom.

Inte heller Karleby går fri från antise-
mitismen. Hakala berättar att det dist-
ribuerades antisemitiskt material till  
skolorna i Karleby i fjol.

– Vi behöver heller inte fara längre 
än till grannstaden Ylivieska där tid-
ningen Magneettimedia spridit sam-
ma budskap, säger Häggblom.

Utställningen har också en aktu-

FÖRINTELSEN. Som en direkt motreaktion på den 
tilltagande antisemitismen ordnar några kristna Isra-
elvänner en utställning i Karleby on Förintelsen. Även 
skolor i staden har nåtts av material som förnekar att 
sex miljoner judar förintats under Andra världskriget. 

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

ell koppling. 
– Idag talar man mycket om utslag-

ning och diskriminering. Den här ut-
ställningen handlar om hur judarna 
diskriminerades och förföljdes. Vi vill 
väcka frågan om främlingsfientlighet  
och antisemitism idag stöter ut folk-
grupper, säger Hakala.

– Att BDS-rörelsen, alltså bojkott, 
desinvesteringar och sanktioner upp-
manar till bojkott av allt judiskt är en 
upprepning av budskapet på trettiota-
let. Historien upprepar sig och vi ser allt 
fler nyheter om hur judiska mål attack-
eras runt om i Europa, säger Häggblom.

Han säger att man kunde tro att det 
var många judar som bodde i Tyskland 
när nazisterna kom till makten. Men 
de utgjorde mindre än en procent av 
befolkningen.

Orsaken till Förintelsen finns lis-
tad på en av utställningens planscher. 
Häggblom och Hakala tror att samma 
orsaker gäller än idag: Man hatar ju-
darna för deras egendom och inflytan-
de, för att de är ett utvalt folk, för att de 
är annorlunda och man anser att de är 
av en sämre ras. Man gör dem till syn-
dabockar för sina egna problem – de 
är Guds mördare eftersom de lät kors-
fästa Jesus.

– Israel och Palestinafrågan är nu-
mera på tapeten hela tiden. Förr talade 
man i Europa om det judiska folket. Nu 
talar man om Israel. Det finns många 
kopplingar där också, säger Häggblom.

Finland utvisade judar
De har lånat en färdig utställning från 
Yad Vashem, Förintelsemuséet i Jeru-
salem. Utställningen i Galleria Kokko-
la sträcker sig över två rum. I den in-
går planscher, några videon där över-
levade berättar samt judiska föremål.

–  Föremålen är det som judarna val-

de att packa ner i sina kappsäckar när 
de fick en halv timme på sig att lämna 
sina hem. Oftast tog de med sig ljussta-
kar, bibelrullar, böneschalar och annat 
som har med sabbatsfirandet att göra, 
säger Häggblom.

Varken Häggblom eller Hakala har 
några personliga kopplingar till Israel. 
Inte heller några judiska rötter.

–  Jag har inte något bra svar på var-
för jag engagerat mig, säger Häggblom. 
Den bästa förklaringen lånar jag av 
min fru. Hon svarade en jude att vår 
heliga bok, Bibeln, är skriven av ju-
dar, den handlar om judar och Mes-
sias är en jude. Det är vår kontakty-
ta till judarna. Våra judiska rötter är 
något som kyrkan inte alltid kommer 
att tänka på.

Häggblom pekar på en historisk 
koppling mellan Finland och judarna. 
Finland är det enda av Tysklands al-
lierade där judarna stred sida vid sida 

Esbo svenska firar i dagarna tre
FÖRSAMLINGSDAGAR. Es-
bo svenska församling firar 
500 år av reformation med 
församlingsdagar den 10–
12 november. Dagarna in-
leds med en ljusgudstjänst 
på fredag och avslutas med 
kyrklunch och farsdagskaka 
på söndag.

– Vi ville synliggöra för-
samlingen och kanske ock-
så locka dem som sällan el-
ler aldrig har kontakt med 

församlingen, berättar kyr-
koherde Roger Rönnberg.

Esbo svenska församling 
är stiftets största försam-
ling, och en församling med 
stor inflyttning.

– Det är svårt att nå 
medlemmarna. Dessutom 
är Esbo stort, och vi har re-
gelbundna gudstjänster ba-
ra i Esbo domkyrka. För-
samlingsdagarna firas i tre 
kyrkor som är strategiskt 

utvalda: Alberga, Hagalund 
och domkyrkan.

Rönnberg vill framför allt 
lyfta fram lördagens panel-
debatt kring temat ”tradi-
tion och förnyelse”. Debat-
ten leds av Jan-Erik Andelin 
och deltagare är Emma Au-
das, Sabina Sweins, Patrik 
Hagman, Helena Rönnberg 
och Jan Edström.

– Det är en fråga vi hela 
tiden arbetar med: Vad hål-

la kvar av traditionell verk-
samhet, som ändå har be-
tydelse för en del försam-
lingsmedlemmar. Vad är 
förnyelse kontra tradition? 
Handlar det om innehåll el-
ler om form? Och hur kan 
ramen eller formen föränd-
ras? säger Rönnberg.

Läs mer om församlings-
dagarna på adressen www.
esboforsamlingar.fi.

 ¶ SOFIA TORVALDS
KYRKOHERDE ROGER Rönnberg. FOTO:ARKIVBILD/CHRISTA 
MICKELSSON
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med tyskarna mot ryssarna vid fron-
ten. Vid fronten fanns också en tältsy-
nagoga. Fyra judar i finska armén be-
lönades med tyska järnkorset. De del-
tog i utdelningsceremonin, men tog inte 
emot järnkorset. Men de blev erkända.

Under andra världskriget utvisade 
Finland officiellt åtta judar till Tysk-
land. Vad som hände med de judiska 
krigsfångarna som fanns i fånglägren i 
Finland pågår det forskning om.

Även om Häggblom är välbekant med 
det mesta av materialet berörs han än-
då av utställningen.

– Det som berör mig mest är att män-
niskorna i Europa som gav judarna till 
tyskarna var helt vanliga grannar. De 
arbetade tillsammans och barnen lek-
te med varandra. Plötsligt blev de av 
med sina rättigheter, de urskildes med 
en stjärna, togs från sina hem till över-
fulla ghetton och koncentrationsläger. 
Om de överlevde och kom tillbaka till 

sina hem så fann de att någon annan 
bodde där. De kunde ha varit tidiga-
re grannar som sade att de inte  längre 
har något där att göra.

När judarna firade Jom Kippur i Sve-
rige för en månad sedan ville Nordis-
ka Motståndsrörelsen ordna en marsch 
som gick förbi synagogan i Göteborg. 
Judarna där är antagligen arbetande, 
skattebetalande svenska medborgare. 
Varför kräver man att de ska kastas ut? 
Kan det också drabba andra minorite-
ter i andra länder? 

I Israel finns idag knappa 200 000 ju-
dar som överlevt koncentrationslägren. 
Det bor överlevare också i Finland.

– Vi försökte engagera någon av dem 
i utställningen men de börjar bli så pass 
trötta att de inte orkar. De är ju runt 90 
år numera.

Utställningen avslutas den 11 novem-
ber då ICEJ:s tidigare ledare Malcolm 
Hedding talar i Gamlakarleby stads-

kyrka med hälsningar från lövhyddo-
högtidskonferensen i Jerusalem.

SHOAH FÖRINTELSEN – 
HUR VAR DET MÄNSKLIGT 
SETT MÖJLIGT?

• Utställning i Galleria Kokkola, 
Strandgatan 14 i Karleby. Åldersgräns 
12 år. 
• Pågår till den 10 november. Öp-
pen för allmänheten kvällstid mel-
lan klockan 18 och 20 samt lördagar 
klockan 10 till 14. 
• Dagtid är den öppen för skolklasser. 
Skolor kan höra sig för om besöksti-
der på adress shoah-nayttely.utsall-
ning@anvianet.fi
• Shoah är det hebreiska begreppet 
för Förintelsen. Ordagrant betyder det 
katastrof.

Oy KristinaMedi Ab

Lappfjärdsvägen 10

64100 Kristinestad

www.kristinamedi.fi

www.facebook.com/kristinamedi

Sakkunnig hälsovård

& kirurgi snabbt,

nära och enkelt!

Oy KristinaMedi Ab

1. Remiss

2. Försäkring

3. Privat

Välkommen till oss!

Vi svarar gärna på 

ev. tilläggsfrågor.

Specialläkar-

mottagningar

Undersökningar

Operationer

- sakkunnig hälsovård & kirurgi

Recept

Vi är verksamma i f.d. 

Bottenhavets sjukhus OP-lokaler

Utlåtanden

Tilläggsinfo & tidsbeställningar

vardagar kl. 9-16 tel. 06 -357 8700

Diabetes

Fysioterapi

Gastroenterologi

Gynekologi

Inremedicin

Ortopedi

Plastikkirurgi

Psykologi

Urologi

Öron-, näs- & 

halssjukdomar

Annonsera i Kyrkpressen!

Med en annons når du hela Svenskfinland.
Spara energi och pengar!
Kontakta våra annonsförsäljare: 

 Ludvig Andersson 044 050 3020, Jonny Åstrand 050 092 4528
Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi

Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi

Förfrågningar, fler resor tfn 0400 438854, 
info@kingtours.fi www.kingtours.fi

Julkryssning 17-28.12.2017 till Kuba och Jamaica med 
Kubakännaren Folke West som reseledare och guide.

Upptäck fascinerande Havanna, ta i land i Jamaica och 
koppla av i sköna Vinjales. Intressanta utfärder.

Avkoppling och äventyr. 2995 €/person. 

Egypten klassisk rundresa med kryssning 
8 eller 15 dagar, flera avgångar under våren.

Lilla pilgrimsresan till Israel, avfärd 8.4.2018.

Se även Charter till Malta under sommaren, 
pris från 564 €/vecka. Direkt flyg.

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

Fontana Medias nätbokhandel 
www.fontanamedia.fi. 
Alltid öppen!

Kika in i ...
Fontana Media ger ut cirka tio egna titlar 
per år. Vi har också ett stort utbud av 
böcker från andra förlag. 

Trevlig boksommar!
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Fås även i eko konstruktion som andas, helt utan plast!
www.soderstroms.fi  * kim.soderstrom@vieskatalo.fi

Ta kontakt och be om offert!
Vieskatalo-försäljning Södra-Nyland och Kimitoön

Kim Söderström, tfn 0400 898 257
SÖDERSTRÖMS BYGGTJÄNST

e  an k teter
 he a en ka terbo en

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

 och r n n  a  oh onen
dro sg. 9, Gamlakarle y. Svar på svenska  0 -8  7, 044-9  8284

Kontant betalningVarorna avhämtas.

www.folkhalsan.fi /bo

Bo hemma på Folkhälsan

Blomsterfonden, Helsingfors ..............................044 333 1628
Brummerska hemmet, Helsingfors ...................040 749 4194
Kristinagården, Helsingfors .................................050 575 88 99
Seniorhemmet, Helsingfors .................................050 400 2078
Silviahemmet, Helsingfors ....................................044 722 4567
Grupphem, Vanda .....................................................050 330 5237
Villa Rosa, Raseborg .................................................044 788 6041
Gemenskapsboende i Seniora, Raseborg ....044 788 6041

Hos oss kan du bo som hemma också när hälsan sätter 
stopp för att bo ensam. Du får just den hjälp du behöver 
när du behöver den. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Förutom enheter med vård och omsorg dygnet runt har vi 
lägenheter där du kan bo självständigt.

Hyllnings- och kondoleans-

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

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

www.folkhalsan.fi

 

 

 Annonsera i

www.kyrkpressen.fi

Var 
dag
är 
en

Var dag är en sällsam gåva 
– en skimrande möjlighet

Församlingsförbundet rf. förvaltar för tillfället fyra 

specialfonder som stöder det kyrkliga arbetet på 

svenska i Finland. Under åren har förbundet fått ta 

emot fina gåvor att förvalta och tack vare dem kan 
vi ta vara på möjligheterna till kyrkligt arbete i vårt 

land varje dag.

Ta kontakt om du vill ge en gåva i form av en do-

nation eller ett testamente för det kyrkliga arbetet i 

Svenskfinland. 
Verksamhetsledare Kalle Sällström svarar på frågor, 

tfn. 050-3562 475, e-post: kontakt@forsamlingsfor-

bundet.fi.

Församlingsförbundet rf

Sandvikskajen 13

00180 Helsingfors

tfn. 050-3562 475

e-post: kontakt@forsamlingsforbundet.fi
konto: 405525-2219 Aktia
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Lö 4.11 kl. 10: Alla helgons dags 
gudstjänst i Pargas kyrka, Grön-
qvist, Ollila. Johanna Schwela, 
violin. Ljuständning för dem som 
dött under året. Efter gudstjänst 
sopplunch i församlingshemmet.
Sö 5.11 kl. 12: Reformationsda-
gens högmässa i Pargas kyrka, 
Grönqvist, Heikkilä, Ollila. Musik 
av Mirjam och Martin Granström.
On 8.11 kl. 18: Veckomässa i Par-
gas kyrka, Heikkilä, Taulio.
Nagu kapellförsamling:
Lö 4.11 kl. 18: Alla helgons dags 
gudstjänst i Nagu kyrka, Gran-
ström, Heikkilä. Tvåspråkig. Lju-
ständning till minnet av dem som 
avlidit under året.
Sö 5.11 kl.11: Reformationsdagens 
högmässa i kyrkan, Granström, 
Granlund. Kyrkkaffe i kyrkan. 
Välkomna att ta del av Luthers 
upptäckt.
Korpo kapellförsamling:
Lö 4.11 kl. 18: Alla helgons dags 
gudstjänst med ljuständning i 
Korpo kyrka, Killström, Granlund.
Sö 5.11 kl. 15: Gudstjänst i Norrs-
kata kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 4.11 kl. 11: Alla helgons dags 
gudstjänst med ljuständning i 
Houtskär kyrka, Heikkilä, Gran-
lund.
Iniö kapellförsamling:
Lö 4.11 kl. 13: Alla helgons dags 
högmässa i Iniö kyrka, Vuola.

 ¶ ÅBO
lö. 4.11 kl 15.30: Musikgudstjänst 
med parentation, Uppståndelse-
kapellet. Mullo, Lempa. Kammar-
kören Tolvan (dir. Marjo Daniels-
son) medverkar
sö. 5.11: 
– kl 10: Tvåspråkig festhögmässa, 
Domkyrkan. Festhögmässan är en 
del av märkesårets avslutnings-
fest. Ärkebiskop Kari Mäkinen 
förrättar festhögmässan tillsam-
mans med medhjälpare
– kl 16 Mässa, S:t Karins kyrka. 
Mullo, Danielsson. Kyrkkaffe
ti. 7.11 kl 17: Sorgegruppen startar, 
Aurelia
ons. 8.11:
– kl 10-12: Familjecafé, Papin-
holma församlingshem
– kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia
– kl 13.30: Barncafé, Aurelia
to. 9.11:
– kl 9.30: Familjecafé, Aurelia
– kl 11.30: Knattekyrka, Aurelia. 
Wikstedt, Niemelä, Berger
– kl 18: Bönegruppen, Aurelia

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
Alla helgons dag 4.11: 
Högmässa med ljuständning för 
de under året döda. Kyrkokören 
medverkar 
Ingemar Johansson och Carl-
Micael Dan

Reformationsdagen 5.11: 
Nattvardsgudstjänst på Hammar-
gården kl 13. Ingemar Johansson 
och Carl-Micael Dan

 ¶ JOMALA
Lö 04.11 kl.11.00: Högmässa med 
parentation, St Olofs kyrkokör, S 
Äng, P Blumenthal, E-H Hansen, 
A Karlsson, J-Boholm-Saarinen
Sö 05.11 kl.18.00: Sånger om 
himlen tillsammans med andra 
åländska körer, P Blumenthal, 
E-H Hansen, A Karlsson

 ¶ MARIEHAMN
FR 03.11 kl. 18.30: Minnesguds-
tjänst i Mariakapellet, MW, JD, 
Christoffer Isaksson – gitarr.
LÖ 04.11 kl. 11.00: Högmässa i 
S:t Görans, J-E K, G K, S:t Mår-
tenskören.
LÖ 04.11 kl. 18.00: Ljuständ-
ning för avlidna sedan senaste 
allhelgona i S:t Görans, G S, G K, 
Freda’kören.
SÖ 05.11 kl. 11.00: Högmässa i S:t 
Görans, M W. J D.
TO 09.11 kl. 11.30: Lunchmässa i 
S:t Görans, M W, J D.
TO 09.11 kl. 12.00: Sopplunch I 
församlingshemmet, pris: 5€ för 
pensionärer, 7€ för övriga.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Fredag 03.11 kl. 19.00: Kvälls-
mässa med ljuständning i Vårdö 
kyrka. Outi Laukkanen, Pipsa Jus-
lin. Musik i kyrkan från kl. 18.00. 
Kom in och stilla dig en stund och 
lyssna.
Alla helgons dag 04.11 kl. 11.00: 
Högmässa med ljuständning i 
Sunds kyrka. Outi Laukkanen, 
Pipsa Juslin.
Söndag 05.11 kl. 13.00: Natt-
vardsmässa på Tallgården, Sund.
Kl. 15.00: Nattvardsmässa på 
Strömsgården, Vårdö. 
Torsdag 09.11 kl. 18.30: Lett-
landsafton i Sunds församlings-
hem. Guy Linde berättar om 
Lettlandshjälpen och visar bilder. 
Kläder, mat (torrvaror, konserver) 
och hygienartiklar samt pengar 
för resan tas emot. Kaffeserve-
ring.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
To 2.11 kl 13.00: Molpe missions-
syförening i Bykyrkan.
Lö 4.11 kl. 16.00 (obs. tiden!): 
Allhelgonagudstjänst i Kyrkan 
med ljuständning för församlings-
medlemmar som avlidit sedan 
allhelgona i fjol. Om ljuständning 
önskar för andra, kontakta pas-
torskansliet, tel. 044-4101800.
Sö 5.11 kl 11.00: Högmässa i 
Molpe bykyrka, Guy Kronqvist, 
Deseré Granholm.
Må 6.11 kl. 13.00: Vänstugan i För-
samlingshemmet.
On 8.11 kl. 18.00: Skriftskola i 
Församlingshemmet.

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

Parentation innebär att 
man i kyrkan läser upp 
namnen på de avlidna i 
församlingen och tän-
der ljus till deras min-
ne. När man firar paren-
tation under Alla helgons 
dag läser man upp nam-
nen på alla församling-
medlemmar som avlidit 
sedan Alla helgons dag 
det föregående året.

I KLARSPRÅK

Herre, jag kan of-
ta vara lite för 
bekväm i det som 
jag är van vid. 
Utmana och för-
nya mig och min 
tro. Amen.
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Mari Puska.

815, 286, 550, 
216 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Minne och förnyelse
Den här helgen innehåller två söndagar: Alla helgons 
dag och Reformationsdagen.

Alla helgons dag har rötter i det katolska firandet av 
helgon men har i den lutherska kyrkan kommit att in-
kludera de som gått före oss: Vänner och släktingar 
som inte längre lever med oss här på jorden. På refor-
mationsdagen kommer vi ihåg att Gud inte glömmer 
sitt folk utan ger kyrkan tider av förnyelse. 

OM HELGEN
Ett samtal om 

KÄRLEK

BOKKALASET I EKENÄS      2017

EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING¤

Litterär 
HÖGMÄSSA
Söndag 
12.11 kl. 10 
Ekenäs kyrka
Predikan av 
journalisten 
Camilla 
Lindberg

 

Torsdag 9.11 kl. 19
Ekenäs församlingshem
Biskop BJÖRN WIKSTRÖM och kyrko-
herde ANDERS LINDSTRÖM samtalar 
om biskopens bok Kärlekens mångfald

”Himlens utseende
kan ni tyda men 
inte tecknen för 
tiderna.”

Läs mera i 
Matt. 16:1–4.

”Kvinnor i freds-
arbete.”

Föredrag i Sundom 
prästgård ons 8.11 kl 18.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
3–9.11

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jer. 15:19–21

ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 5:1–11

EVANGELIUM
Matt. 16:1–4

Reformationsdagen.
Temat är ”Trons grund”.

HELGENS TEXTER

BETRAKTELSEN MARI PUSKA

FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

GÅNG PÅ gång kom fariséerna och de skrift-
lärda till Jesus. De ville sätta honom på prov, 
de ifrågasatte allt han sade. När jag läser 
bibelberättelser om deras möten med Je-
sus blir jag lätt irriterad. Måste de nu hela 
tiden komma och störa honom.

Men tänk om de inte kom. Om alla dessa 
samtal skulle fattas i Bibeln. Vår kunskap 
om Gud, om vår tros grunder skulle vara 
så mycket fattigare. Det behövs frågor, kri-
tik och utmaningar. Ännu idag. Det är ofta 
skönt att umgås med människor som tän-
ker och tror ungefär som vi, men om de är 
det enda umgänget vi har finns det en stor 
risk att vår tro inte utvecklas och förnyas. 

MITT TROSLIV har alltid varit en balansgång 
mellan att hålla fast vid min enkla barnatro 
och att ständigt vara nyfiken och öppen för 

ny inspiration och för nya tankar. Förnyelse 
behövs, förnyelse är ett tecken på att Guds 
Ande är verksam. Visst innebär det stunder 
av tvivel och osäkerhet, men genom dem 
kan tron bli starkare och mera mångsidig.

Att vara öppen för förnyelse är inte den 
lättaste vägen att gå, det kan till och med 
vara skrämmande. Tänk om det blir fel. 
För det kan det bli, vi är ju människor som 
inte alltid hittar rätt. Men som Guds barn 
får vi be och lita på att han leder oss. Att 
Han inte överger oss då vi har fel och att 
Han hjälper oss att hitta tillbaka. Det farli-
gaste är inte att ibland ha fel, det farligas-
te är att stanna och att inte se framåt, att 
inte vara nyfiken, att inte våga möta an-
dras frågor och tankar.

 ¶ MARI PUSKA

Mari Puska är tills vidare församlingspastor i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling men ska snart flytta till Mariehamn.

I dag ifrågasätter hon allt hon har sparat i sina skåp och lå-
dor samt funderar på vad som på riktigt är värt att spara.
 
Hennes tips: Städning kan vara en andlig övning. Tacka för 
minnen som väcks när du städar dina skåp, be om kraft att 
sätta bort sådant som inte behövs och be om vishet att gö-
ra rätta val. Och kom ihåg att det är bra att återvinna.

Framåt
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 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
FR 3.11 kl 19: Andakt inför Allhel-
gona, Tjöck gravkapell. Norrback, 
Nilsson
FR 3.11 kl 19: Andakt inför All-
helgona, Åsändans gravkapell. 
Engström, Martikainen, sång-
kvartetten
LÖ 4.11 Gudstjänst med parenta-
tion:
- kl 10: i Lfjärds kyrka, Norrback, 
Martikainen, kyrkokören
- kl 12: i Kristinestads kyrka, Eng-
ström, Nilsson, kyrkokören
- kl 18: i Sideby kyrka, Norrback, 
Nilsson, Glädjedropparna. Trans-
port 0400-763325
SÖ 5.11 kl 10: Högmässa i Lfjärds 
kyrksal, Engström, Martikainen
SÖ 5.11 kl 12: Gudstjänst i Kristi-
nestads kyrka, Engström, Nilsson
TI 7.11 kl 13: Missionssyföreningen 
i Sideby diakonikansli
ON 8.11 kl 13: Pensionärssamling 
i Dagsmark bönehus, Norrback, 
A-L Nilsson, Martikainen

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 4.11 kl 12: Högmässa med pa-
rentation, Ingvesgård, S.Lindén, 
S:ta Maria förs.kör.
Lö 4.11 kl 18: Aftonmusik i 
S:ta Maria, S:ta Marian kuoro, 
S.Lindén orgel.
Sö 5.11 kl 16: Reformationssam-
ling i Luthergården, Roger Pet-
tersson, A.Jakobsson, Glad Ton, 
G.Lindén.
Må 6.11 kl 18: Inspirationskväll för 
alla frivilliga i förs.hemmet, kväl-
lens gäst: Kenneth Grönroos från 
IRR TV, Ingvesgård m.fl.
To 9.11 kl 14: Fest för årets 
70-åringar i förs.hemmet, Anders 
Kronlund, Thorolf Westerlund, 
Wallin, Örn.
Övermark
To 2.11 kl 13: Pensionärssamling i 
förs.hemmet, gäst: Brita Jern, Ja-
kobsson, Rosengård, Carling.
Lö 4.11 kl 10: Gudstjänst med pa-
rentation, Jakobsson, Rosengård, 
K.Sjöbacka.
Sö 5.11 kl 12: Gemensam hög-
mässa med anledning av refor-
mationens 500-års jubileum, 
Lövdahl, Jakobsson, Ingvesgård, S 
o G.Lindén, Rosengård, Laudate. 
Efteråt servering i förs.hemmet 
med avtackning av förra kantorn 
Dina Wikstedt.
Pörtom
Lö 4.11 kl 18: Gudstjänst med pa-
rentation, Ingvesgård, G.Lindén.
On 8.11 kl 18: Finska gruppen i 
förs.hemmet, Sundqvist.
To 9.11 kl 13: Pensionärssamling 
i förs.hemmet, gäst: Gustav 
Lawast, Blomberg, Sundqvist, 
G.Lindén, Seniorsångarna.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Fr 3.11 kl. 20: Ungdomskväll i för-
samlingshemmet, Englund m.fl.
Lö 4.11 kl. 16: Gudstjänst på Alla 
helgons dag - ljuständning för 
avlidna, Englund, Brunell.
Sö 5.11 kl. 14: Högmässa, Englund, 
Brunell.
Må 6.11 kl. 10: Familjeklubben i 
församlingshemmet, Norrgård.
Må 6.11 kl. 13: Andakt på Fyrgår-
den, Norrgård.
Ti 7.11 kl. 13: Missionssyföreningen 
i församlingshemmet.
On 8.11 kl. 13: Träffpunkten i 
församlingshemmet. Gäst: Guy 
Kronqvist, som berättar om de 
evangeliska kyrkodagarna i Tysk-

land. Medv.: Englund. Servering.
On 8.11 kl. 18: Kyrkokören övar i 
församlingshemmet, Brunell.

 ¶ KORSHOLM
tors 2.11: 
kl 17.45 Musikskolan matiné: i 
församl.hemmet i Gamla Vasa. 
Servering.
lö 4.11:
kl 10 Gudstjänst med parentation: 
på Alla helgons dag i Korsholms 
kyrka, Berg, Westerlund, Nord-
qvist-Källström och Kyrkokören. 
Vi tänder ett ljus för var och en av 
våra kära, som avlidit sedan före-
gående Alla helgons dag.
kl 19 Allhelgonakonsert: i kyrkan. 
J. Rutter, Requiem. J.G. Rhein-
berger, Requiem in Es op. 84. 
Marc Henric, Missa brevis Salva 
nos Domine. Kammarkören Psal-
lite, Germivox samt Germivox 
vokalensemble, musikstud. från 
Framnäs folkhögskola i Sverige, 
samt Korsholms kammarorkester. 
Solist, Emma Rönnlund. Dir. S 
Westerlund. Biljetter 15€/10€.
sö 5.11:
kl 10 Festmässa, Luther 500: 
i kyrkan. Särs, Berg, Wester-
lund, Nordqvist-Källström samt 
musikstuderande från Framnäs 
folkhögskola i Sverige. Kyrkkaffe i 
församl.hemmet.
kl 18 Högmässa med parentation: 
i Smedsby församl.gård, Särs och 
Nordqvist-Källström och Kör-
för-alla. Vi läser upp namnen, och 
tänder ett gemensamt ljus för 
våra avlidna under året.
må 6.11:
kl. 13 Missionssyföreningen: i 
Smedsby församl.gård.
må 27.11:
kl 13 Info för frivilliga som vill 
hjälpa till med julbesök hos en-
samma äldre: samling i Smedsby 
församl.gård, ingång från Niklas-
vägen. 
Frågor kontakta H-M Hakala tel 
044 3226707.

 ¶ KVEVLAX
Idag kl 9.15: Karakaffe i ds.
Lö 4.11. kl 10: Gudstjänst Alla 
helgons dag, ljuständning för de 
under året avlidna, Store, An-
drén, Kyrkokören, Erica Nygård, 
tvärflöjt.
Sö 5.11. kl 10: Reformationsda-
gens högmässa, Store, Andrén, 
konfirmanderna är speciellt in-
bjudna.
To 9.11. kl 10: Mammalådor i kon-
ferensrummet.

 ¶ MALAX
LÖ 4.11 kl. 18: Alla helgons dag. 
Minnesgudstjänst i kyrkan. Kyr-
kokören och Trallarna medverkar. 
Ljuständning för alla under året 
avlidna. Kyrktaxi.
SÖ 5.11 kl. 10: Reformationsda-
gen. Högmässa i kyrkan. Kyrktaxi.
SÖ 5.11 kl. 16: Reformationen 
500 år i KH. Bibelstudium Kris-
tian Norrback, predikan Markus 
Engström.
SÖ 5.11 kl. 17: Bön för alla i FH.
MÅ 6.11 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. 
Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
TI 7.11 kl. 18: Ekumenisk bön i KH.

 ¶ PETALAX
Ljuständning för avlidna: lö 4.11 
kl. 19 i kyrkan. Björklund, Brunell. 
Kyrkokören medverkar. Vi tänder 
ljus för de som avlidit sedan all-
helgona 2016.
Högmässa: sö 5.11 kl. 11 i kyrkan. 
Björklund, Brunell. Kyrktaxi.

 ¶ REPLOT
Varje tisdag kl.18-18.45: Kom 
med och sjung! Barnkören övar i 
Björkögården (start 31.10).
Allhelgonadagen kl. 10: Guds-
tjänst i Replot. Kaski, Wargh. 
Ljuständning för de under året 
avlidna.
Allhelgonadagen kl. 12.30: Guds-
tjänst i Björkö. Kaski, Wargh. 
Ljuständning för de under året 
avlidna.
Sö 5.11 kl. 10: Högmässa i Replot. 
Kaski, Wargh.

 ¶ SOLF
Fre 3.11 kl. 18: Andakt i Allhelgo-
natid i kyrkan, Audas-Willman, 
Wargh.
Lö 4.11 kl. 10: Alla helgons dag, 
Högmässa med ljuständning för 
avlidna, Kontunen, Wargh, Ninja 
Jakobsson, violin.
Sö 5.11 kl. 18: Gudstjänst, Kontu-
nen, Wargh.
On 8.11 kl. 13: Pensionärsträff. 
Besök av Replots församlings 
pensionärer.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Alla helgons dag: högmässa med 
ljuständning lö kl 13 Forslund, 
Brunell, Trefaldighetskyrkans 
kör, Brändö kyrkokör, Heikius, 
Andersson. Ljuständning o namn-
uppläsning för de församlings-
medlemmar som avlidit sedan 
Alla helgons dag 2016.
Stilla musik: i Allhelgonatid lö 
kl 17 i Uppståndelsekapellet. 
Ungdomsorkestern, dir Monica 
Heikius. Aurora Heikius o Sanna 
Mikkola, violin, Leena Havu-Erhie, 
violin,  Mikael Heikius, orgel, 
Hanna Jern, andakt. 
Skrivtolkad festmässa: sö 13 
Lindblom, Forslund, Trefaldig-
hetskyrkans kör, Brändö kyrko-
kör, Medarbetarkören, Heikius, 
Andersson. Efteråt reformations-
fest i stora församlingssalen.
Morgonbön: to kl 9 Lundström, 
Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Anglican Service: at 1 pm Oliver, 
Penttilä.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Ljusandakt: to 2.11 kl 18 Lund-
ström, Heikius. Barnvänlig andakt. 
Ta med egen lykta. Kvällsbit.
Dans i heligt rum: sö kl 19, Siv 
Jern.
SUNDOM KYRKA
Alla helgons dag: högmässa med 
ljuständning lö kl 10 Lindblom, 
Sundomkören, dir. Monica Heiki-
us. Ljuständning o namnuppläs-
ning för de församlingsmedlem-
mar från Sundom som avlidit 
sedan Alla helgons dag 2016.
Kvinnor i fredsarbete: ons 8.11 kl 
18 i prästgården. Elli Flen. Arr. för-
samlingen, FMS, Martha.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
Fr 3.11 kl. 14: Nattvard i Esselun-
den, Granlund, Ray.
- kl. 16-19: Begravningskapellet 
är öppet för allmänheten.
Lö 4.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Granlund, Ray. Sång Birgittas kör, 
ledare Birgitta Flinck. Textläsare 
Ritva Kronqvist, dörrvärdar kon-
firmandgrupp.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
- kl. 19: Ljuständning i kyrkan till 
minne av de församlingsmedlem-
mar som avlidit under året. Gran-
lund, Forsblom, församlingskören. 
Textläsare Mary Sjö, dörrvärdar 

Lappfors. Ring kansliet (040 3100 
450) om ni önskar ljuständning 
för någon som inte varit medlem i 
Esse församling.
Sö 5.11 kl. 14: Sammankomst i 
Punsar bönehus.
- kl. 18: Kvällsgudstjänst i kyrkan, 
Granlund, Ray. Lovsångsgruppen, 
blåsmusiker från Esse. Textläsare 
Mia-Lina Salo, dörrvärdar Ytte-
resse nedre.
Må 6.11 kl. 14: Pensionärssång-
arna i Essehemmet, Ann-Christin 
Storrank.
To 9.11 kl. 19: Sommarskriftsko-
lans föräldrasamling i Achrenius-
salen.
Lö 11.11 kl. 11-13: Älgköttsoppa 
säljs för missionen, hembakt, 
lotteri.

 ¶ JAKOBSTAD
TO 2.11 kl. 19.00: Kvinnocafé i 
Församlingscentret. Gäst: Gerd 
Snellman. Turpeinen, Borgmäs-
tars. Servering.
FR 3.11 kl. 13.00: Andakt med 
nattvard på Ahlbäckhemmet, Tur-
peinen, Johansson.
FR 3.11 kl. 19.00: In da house i 
Församlingscentrets ungd.utr., 
Esselström.
LÖ 4.11 kl. 12.00: Högmässa i 
Jakobstads kyrka, Åstrand, Tur-
peinen, Borgmästars, Östman, 
Chorus Novus.
LÖ 4.11 kl. 15.00: Sammankomst 
i Skutnäs bönehus, Stefan Snell-
man. Efteråt servering.
LÖ 4.11 kl.18.00: Parentation i 
Församlingscentret, Åstrand, dia-
koniarbetarna, Östman, Kyrkokö-
ren. Ett enskilt ljus tänds och den 
avlidnes namn läses för var och 
en av våra församlingsmedlem-
mar som har avlidit sedan senas-
te Alla helgons dag (oberoende av 
var jordfästningen ägt rum). Ett 
gemensamt ljus tänds även för 
dem som avlidit och begravts på 
annan ort och för annan sorg.
LÖ 4.11 kl. 19.00: Psalmafton i 
Skutnäs bönehus. Kaffeservering.
SÖ 5.11 kl. 12.00: Gudstjänst med 
små och stora i Jakobstads kyrka, 
Turpeinen, Borgmästars, Wester, 
Barnkören.
SÖ 5.11 kl. 15.00: Sammankomst 
i Skutnäs bönehus, Torvald Hjul-
fors. Efteråt servering.
SÖ 5.11 kl. 17.00: Fokus i Försam-
lingscentret. Bibelstudium, Ralf 
Salo.
SÖ 5.11 kl. 18.00: En kväll med 
Erik Granviks dikter i Jakobstads 
kyrka, Lisbeth Zittra, Rolf Wallen-
dahl, sånggrupp, Borgmästars.
MÅ 6.11 kl. 17.00: Tehus för nya 
finländare och andra kvinnor i 
Församlingscentret. Gäster: Heidi 
Paulsen och Tanja Kivsilo berättar 
om Kokko Työ arbetet. Sand-
ström.
TI 7.11 kl. 11.00-13.00: Bön och 
samtal i Församlingscentret.
TI 7.11 kl. 13.00: Tisdagssamling 
på Station I, Leif Erikson.

 ¶ KRONOBY
Fr 3.11 kl Nattvardsandakt: Syl-
viahemmet 14.30, Herberts Hus 
15.00
Alla Helgons dag 4.11 kl 10.00 
Mässa: pred. Krokfors, lit. Wallis, 
Ellfolk-Lasén, Kyrkokören
Kl 11.00 Församlingslunch: fh, 
10€. Förhandsanmälan till Chris-
tina Omars senast tisdag
Kl  12.30 Seminarium kring död 
och hopp: i fh, Febe och Leif 
Westerlund: ”Att möta döden” 
och ”Bibelns syn på döden”
Sö 5.11, reformationsdagen, 
10.00: Mässa, pred. Wallis, lit. 

Krokfors, Ellfolk-Lasén, Kyr-
kokören
Må 6.11 kl 9.00 Seniorcafé: bildn.
dir. Tony Widjeskog
Ti 7.11 kl 18.00 Karagruppen: i fh

 ¶ LARSMO
Lö 4.11 kl. 10 Allhelgonadagens 
högmässa med parentation: 
ljuständning till minnet av dem 
som avlidit och begravts i Larsmo 
sedan förra Allhelgonadagen, Sjö-
blom, Lassila, Nina Enkvist. Kyrk-
värd: Vikarholmen. Efter guds-
tjänsten kyrklunch och samling i 
sorgens tecken i församlingshem-
met. Lis-Mari Nykung från Esse 
delar sina personliga erfarenheter 
av vandringen i sorgens landskap.
- kl. 18 Nattvardsmässa: i kyrkan 
tillsammans med Risöhäll böne-
husförening, Timo Kontio, Lassila.
Sö 5.11 kl. 18 Kvällsgudstjänst: 
Sjöblom, Nina Enkvist. Kyrkkaffe. 
Kyrkvärd: Storströmmen.
To 9.11 kl. 18 Nattvard: vid 
Sandlunden, Sjöblom, Lars-Erik 
Ahlskog.
- kl. 18.30 Kvinnocafé: i Holm 
bönehus. Kvällens tema är: ”Ge 
så skall ni få”. Gunilla Luther-
Lindqvist berättar i ord och bild 
om sina resor till flyktinglägren i 
Grekland.

 ¶ NEDERVETIL
LÖ 4.11 kl. 10.00: Alla helgons dag 
högmässa med ljuständning för 
avlidna, Store, Smedjebacka och 
kyrkokören. Kyrkkaffe.
SÖ 5.11 kl. 10.00: Reformations-
dagens Gudstjänst, vi firar refor-
mationsåret enligt kyrkohand-
boken 1693, Store, Smedjebacka 
och Kyrkokören. Kyrkkaffe med 
anledning av kyrkans 200-års 
födelsedag.
TO 9.11 kl. 14.00: Andakt i Sand-
backa Vårdcenter, Smedjebacka 
och Kyrkokören. 
TO 9.11 kl. 19-21: Gemensam 
sorgegrupp startar i Jakobstads 
församlingscenter, Ann-Sofi 
Nylund. Gruppen riktar sig till alla 
som sörjer någon anhörig eller 
vän. Gruppen samlas sammanlagt 
5 gånger.
LÖ 11.11 kl. 10-12: Brödmarknad i 
fh till förmån för missionen. För-
säljning av hembakat bröd och 
kakor, kaffeservering och lotteri. 
Farsdagstårtor kan beställas i för-
väg, 10-personers 40€, 15-per-
soners 50€, ring Bodil: 040 868 
6913 senast 6.11.

 ¶ NYKARLEBY
CENTRUM
Lö kl 10 Tvåspråkig högmässa: 
Sandvik, Ringwall, kyrkokören, 
ljuständning för avlidna
Sö kl 18 Sång o dikt i allhelgona-
tid: kyrkan, Margit Westerlund, 
Helena Smeds, Gustav Nyström 
trombon, sångprogram, andakt 
(KU)
Må kl 18 Kenyamissionen: fh, Bir-
gitta Sarelin, ”Topelius psalmer”
-kl 19.30 Missionssymöte: Forsby 
byagård
Ti kl 13 FMS mission: fh
-kl 14 Eftermiddagsträff: Kovjoki 
bönehus, gäst Paul Salo
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
-kl 13.30 Besökstjänsten: HVC
MUNSALA
Dagar kring Ordet 3-5.11:
Fre kl 19 Inledningsmöte: Pen-
sala bönehus, Max-Olav Lassila, 
Kristian Nyman, Församlingskören 
i Esse
Lö kl 14 Möte: Pensala bönehus, 
Albert Häggblom, Bengt Djupsjö-
backa, sång av ungdomar

-kl 18 Kvällsmässa: Sundstén, 
Näs, projektkören, ljuständning 
för avlidna. Kyrkkaffe i fh, före-
drag om sorg.
Sö kl 12 Nattvardsgudstjänst: 
Pensala bönehus, Sundstén, 
Ringwall
-kl 18 Lovsång o förbön: fh, Ben-
jamin Löv 
On kl 13.30 Symöte: prästg.
To kl 14 Församlingscafé: Monäs 
klubblokal, Monåbor särskilt in-
bjudna
JEPPO 
Lö kl 19 Tvåspråkig kvällsmässa: 
Östman, Lönnqvist, kyrkokören, 
ljuständning för avlidna
Sö kl 11 Gudstjänst för stora o 
små: Östman, Lönnqvist. Efteråt
-Missionslunch: fh, köttfärslimpa, 
kaffe o kaka. 10 e/pers, 25 e/
familj
Ti kl 19.30 Bibelkväll: bönehuset, 
Tore Jungerstam, 1 Mos. 5:1-6:8

 ¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 3.11 kl 14: Nattvardsgudstjänst 
i Hedbo seniorboende, Erikson, 
Sandstedt-Granvik
Fr 3.11 kl 18-20: Kyrkan öppen för 
ljuständning, Eklund, Pandey
Fr 3.11 kl 20: Ungdomskväll Night 
Café i Kyrkhemmet i Bennäs
Lö 4.11 kl 10: Högmässa med 
nattvard i kyrkan, Kyrkokö-
ren, St Olofskören, lit. Erikson, 
pred. Häggblom, kantorerna 
Sandstedt-Granvik och Pandey, 
textläsare Benita Finne, dörrvär-
dar Bennäs
Lö 4.11 kl 15: Sammankomst i 
Flynängens bönehus, Fredrik 
Snellman 
Lö 4.11 kl 19:  Andakt med lju-
ständning i kyrkan, St Olofskören, 
violin Folke Nylund, Häggblom, 
Sandstedt-Granvik, Pandey, 
Emet, ljus tänds för församlings-
medlemmar som dött under året.
Sö 5.11: ingen gudstjänst i kyrkan
Sö 5.11 kl 10: Familjegudstjänst i 
Lepplax bykyrka, Häggblom, Pan-
dey, söndagsskolbarnen sjunger 
(Obs plats!)
Sö 5.11 kl 15: Sammankomst i 
Flynängens bönehus, Kristian 
Gäddnäs, tolkning
Må 6.11 kl 13: Symöte i Kållby 
bönehus
Må 6.11 kl. 19.30: Bibel och bön i 
Forsby bykyrka
Ti 7.11 kl 13.30: Symöte i Hedbo 
seniorboende

 ¶ PURMO
Fr 3.11 kl. 19: Ljuständning i 
kyrkan till minne av de försam-
lingsmedlemmar som avlidit 
sedan senaste allhelgona. Portin, 
Johansson, Kanckos.
Lö 4.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Portin, Johansson.
- Kl. 19.30: Möte i Emaus böne-
hus, Tuomas Anttila, Portin. Sång 
av Nådens Vind.
Sö 5.11 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Tuomas Anttila, Portin, Johansson.
- Kl. 10: Söndagsskola med 
SKATTEN i kyrkhemmet.
- Kl. 14: Möte i Emaus bönehus, 
Tuomas Anttila, Portin.
Ti 7.11 kl. 13: Kenyamissionsgrupp 
vid Ahlskogs villa, Nars.
On 8.11 kl. 19: Mariamoment i 
prästgården.
To 9.11 kl. 19: Prosteriets sorge-
grupp startar i församlingscentret 
i Jakobstad. Gemensam avfärd 
från Purmo prästgård kl. 18.20.
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 

Tyger och 
förbönslappar
I Terese Norrviks tygaffär hittar 
man förbönslappar på butiks-
disken. I Himlaliv berättar hon 
om sin väg genom livet – från 
pionjär och systemplanerare på 
Nokia till tyghandlare och teolog.

Himlaliv i Yle Fem må 6.11  
kl. 18.30 och på Arenan.

HIMLALIV

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 3.11 Henrik Nymalm, Borgå Sö 
5.11 9.03 Ett ord om helgen Må 6.11 
Nya psalmer. Hedvig Långbacka, 
Helsingfors Ti 7.11 Gunborg Lindqvist, 
Esbo Ons 8.11 Lilian Sjöberg, Ekenäs 
To 9.11 Helena Tornberg, Limingo.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 3.11 Sofia Torvalds, Esbo Sö 5.11 
Trons grund. Textläsare: Helena 
Hult och Johan Klingenberg. Produ-
cent: Patricia Högnabba (repris från 
20.10.2002) Må 6.11 Helena Tornberg, 
Limingo Ti 7.11 Hans Växby, Vanda 
Ons 8.11 Catharina Englund, Jakob-
stad (repris från 12.9.2014) To 9.11 Jan 
Edström, Esbo.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 5.11. Reformationsdagens gudstjänst 
från Åbo. Predikant och liturg: Kari Mä-
kinen. Assistenter: Mia Bäck, Pete Hok-
kanen, Sari Lehti, Saara Markkula och 
Heimo Rinne. Organist: Markku Hieta-
harju. Kantor: Marjo Danielsson. Sång: 
Turku Cathedral Youth Choir, dirigent 
Anu Åberg och Chorus Cathedralis Iu-
niorum, dirigent Heikki Rainio. Musiker: 
Marinens musikkårs blåskvintett.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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lördag kl. 18. Kontakta Natascha 
(0403100463) om du vill vara 
med och be!

 ¶ TERJÄRV
LÖ 4.11 kl 10: Alla helgons dag 
Högmässa med ljuständning, kh-
den, kantorn, kyrkokören, Emma 
och Ester Vidjeskog.
SÖ 5.11 kl 10: Reformationsda-
gens gudstjänst i Högnabba bya-
hem, khden, kantorn. Välkomna 
från alla byar!
ON 8.11 kl 14: Finsk bibel- och 
samtalsgrupp hos Irja och Vilhelm 
Dahlvik. M. Widjeskog medv.

REGION 2

DOMPROSTERIET
BORGÅ
FREDAG 3.11: sista dagen för Bordsre-
servering till FARSDAGSLUNCHEN i för-
samlingshemmet 12.11 kl. 13.30, Meny: 
Honungssmetana ugnslax, potatis. 
Rostbiffsallad, grönsallad och råkostfat. 
Choklad -mousse kaka, kaffe, te, saft. 
Pris: vuxna 15 €, barn upp till 12 år 1€/
år. Ring eller maila gun.lindstrom@evl.fi, 
040-5267483!
LÖ 4.11 KL. 12.15: HÖGMÄSSA med 
tacksägelse och ljuständning i Dom-
kyrkan på Alla Helgons dag, Smeds, 
Puska, Tollander, Arno Kantola, oboe, 
färdtjänst.
KL. 16: ANDAKT i Näsebackens kapell, 
Lindberg, Söderström
TÄND ETT LJUS PÅ GRAVGÅRDEN!: 
Församlingarna i Borgå, vill minnas alla 
avlidna med att tända ljus på de gravar 
till vilken ingen anhörig kan komma. De 
ljus som församlingen reserverat för 
ändamålet delas ut vid porten närmast 
Näsebackens kapell från kl. 17 så länge 
det räcker till. Det finns möjlighet för 
den som önskar att be om att en frivillig 
tänder ett ljus på en släktings grav via 
www.frivilligarbete.fi.
SÖ 5.11 KL. 10: GUDSTJÄNST i Svart-
bäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, Lind-
berg, Tollander, blockflöjtsensemble
KL. 12.15: HÖGMÄSSA i domkyrkan, 
Björkgren-Kallio, Lindgård, Helenelund 
Gunvor Flykts gudstjänstgrupp, Anne-
Maj Westerlund
KL. 18: KONSERT I DOMKYRKAN,  Luther 
och kantorerna, Borgåkantorerna lå-
ter sig inspireras av Martin Luther. 
Ensemble del Duomo, dir. Eric-Olof 
Söderström, Jarkko Yli-Annala, orgel. 
Fritt inträde.
MÅ 6.11 KL 18: TECKENSPRÅKIG NATT-
VARDSGUDSTJÄNST, i kapellet Lundaga-
tan 5. Tema: Alla helgons dag. Lindberg, 
Rissanen. Kyrkkaffe

LAPPTRÄSK
lö 4.11: Alla helgons dag, högmässa med 
parentation i kyrkan kl. 12, LS, SS, JE. 
Kyrkokören
sö 5.11 kl. 18: Taizémässa i kyrkan, LS, 
Arno Kantola
on 8.11 kl. 10–11.30: Café Källaren, SS
on 8.11 kl. 13.15–14: Barnklangen i för-
samlingshemmet, JE, GN
På kommande: on 15.11 kl. 19 Lokala 
förmågor i Lilla kyrkan, inte 22.11

LILJENDAL
lö 4.11 kl. 10: Tvåspråkig högmässa med 
parentation i kapellet, LS, SS, JE. Alla 
helgons dag. Kyrkokören
lö 4.11 kl. 14: Högmässa med parenta-
tion i Andreaskapellet, LS, SS, JE. Alla 
helgons dag. Kyrkkaffe i Annagården, 
Hommansby Marthaförening
lö 4.11 kl. 17.30: Cellis i Mariagården
sö 5.11 kl. 16: Taizémässa i kyrkan, LS, 
Arno Kantola
ti 7.11 kl. 10: Vuxen-barn i Mariagår-
den, GN

LOVISA
Lö 4.11 kl. 16: Parentationsmässa i kyr-
kan, af Hällström, Tollander
Sö 5.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan, af 
Hällström, Tollander
Må 6.11 kl. 18: Samkristet förbönsmöte i 
församlingsgården
Ti 7.11 kl. 11-13: En Euros Café i försam-
lingshemmet
Ti 7.11 kl. 18: Bibelstudiegruppen i för-
samlingsgården
Ti 7.11 kl. 18: Middag för missionen, Rest. 
Pahuna, Mariegatan 20. Mia Westerling 
(FMS) berättar om arbetet i Nepal
To 9.11 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva

PERNÅ
Lö 04.11:
- kl. 10 Allhelgonadagens Högmässa 
i kyrkan:, Minna Silfvergrén, Marcus 
Kalliokoski.
- kl. 16 Tvåspråkig minnesandakt i 
kyrkan:, Minna Silfvergrén, Marcus Kal-
liokoski, Ingegerd Juntunen.
Sö 05.11:
- kl. 10 Högmässa i kyrkan:, Robert 
Lemberg, Marcus Kalliokoski.
- kl. 13 Mässa i Taizé-stil i Sarfsalö 
kapell:, Robert Lemberg, Marcus Kallio-
koski. Efter gudstjänsten bjuder Sarfsalö 
Martorna på kyrkkaffe i Byagården.
On 08.11:
- kl. 18 Mamma-middag i Sockenstu-
gan:, Pamela Westerlund, Dan Krogars.

SIBBO
Mer information på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sibbosven-
skaforsamling.fi
Lö 4.11 kl 12: Mässa med ljuständning 

i Sibbo kyrka. Johanna Lönnfors, sång, 
medverkar. Helene Liljeström, Katja 
Korpi, Mauriz Brunell. Efter mässan 
samling för sörjande i Prästgården.
Sö 5.11 kl. 12: Familjemässa i Sibbo kyr-
ka. Korpi, Isabella Munck, Palin, Brunell.
On 8.11 kl. 12: Sjueuroslunch för dagle-
diga i Kyrkoby församlingshem.
On 8.11 kl. 12: Sista chansen att anmäla 
sig till församlingens utfärd till Tal-
linn 28.11, vid Sjueuroslunchen. Man 
kan också anmäla sig till diakon Milja 
Westerlund, tfn 050 566 3690. Utfärds-
program – Busstransport N. Paipis-
Församlingshemmet-Box-Söderkulla-
Hfors, start ca 8.50 från N. Paipis. Viking 
XPRS kl. 11.30, guidad rundtur i buss i 
Tallinn (svensk guide), besök i svenska 
församlingens kyrka och fritid i gamla 
stan (julmarknad på torget), hemresa 
med julbuffé på Viking XPRS, start 18. 
Busstransport från hamnen i Hfors. 
Noggrannare busstidtabell i KP 23.11. 
Pris 70 euro, betalas vid resan.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes 
Fr 3.11 
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivån. För barn över 
1 år. Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E. Välkom-
men på middagsbön i Johanneskyrkan 
kl. 12.
kl. 18: Lux æterna. Ljusmässa med 
meditativ orgelmusik i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Terho, Böckerman, 
Enlund.
Lö 4.11 Alla helgons dag 
kl. 10: Högmässa S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Henricson.
kl. 16: Parentationsgudstjänst i San-
dudds Nya kapell. Busck-Nielsen, Terho, 
Johannes kantori.
Sö 5.11 18 Reformationsdagen – Alla 
själars dag 
kl. 12: Sång i Guds värld. Högmässa med 
psalmer ur psalmbokstillägget i Johan-
neskyrkan. Lindström, Heikel-Nyberg, 
Johannes kantori och församlingens 
körer. Kyrklunch.
kl. 18: Requiemmässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Almqvist. Tomas Vo-
kalensemble sjunger Torsten Stenius 
Svenskt Requiem.  
Må 6.11 
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
under 1 år. Hollmérus.
Ti 7.11 
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Anne Hätönen.
kl. 13: Träffpunkt. Högbergsgatan 10 E. 
”Diakonissan Karin-mitt i människo-
vimlet”, Salenius, Ahlnäs, Träskman
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-2 
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125. 
Hollmérus.
kl. 18: Flerspråkig Taizémässa i Johan-
neskyrkan. Repo-Rostedt, Almqvist.
On 8.11 
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs 
församlingssal. Barnkören på besök , 
Henricson, Salenius.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Enlund
kl. 18.30-19.30: Samtal inför söndagen i 
S:t Jacobs kyrka.
To 9.11 
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob. Kvarn-
bergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johan-
neskyrkan.
kl. 17.30-19: Vintersvenska, diskus-
sionsgrupp för nybörjare i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivån. Lönnqvist.
Middagsbön: i Johanneskyrkan varda-
gar kl. 12. 
Johannes församling firar Finland 100 
år: den 5 december 2017 kl. 12-15.30. 
Festen inleds i kyrkan med middagsbön 
och orgelmusik med Sixten Enlund. Vi 
fortsätter i Högbergssalen med middag, 
festtal och sång med Passionärerna un-
der ledning av Anna Maria Böckerman. 
Middagens pris 20€. Obligatorisk an-
mälan senast 22.11 2017 till diakonissan 
Barbro Ollberg tfn. 050 3800656eller 
per e-post  barbro.ollberg@evl.fi Väl-
kommen! 

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet har öppet: må, ti, to, 
fre kl. 9-14.
Matteuskyrkan: är öppen ti, on, to, fr 
kl. 10-14. Kom och sitt ner i lugn och ro, 
tänd ett ljus eller njut av en kopp kaffe. 
Aulacafét är också öppet. Välkommen.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Lö 4.11 kl. 10-11.45: Matteus.SALT. Tio 
i topp i ditt liv – om värderingar, Stig-
Olof och Kristina Fernström Program 
för barn. Matteus.SALT är ett forum för 
dig som längtar efter mera och djupare 
insikt i den kristna tron. Vi vill erbjuda 
ett lättillgängligt  och fritt tillfälle med 
utrymme för praktiska övningar, frågor 
och diskussion. Med hjälp av entusias-
tiska föreläsare som inspirerar och en-
gagerar får vi fördjupa oss i intressanta 
bibliska frågor. Matteus.SALT är inte 
bara prat, utan även mat. Varje tillfälle 
börjar med en brunch 5 €. Ingen anmä-
lan. Program för barn. Välkommen! 
Lö 4.11 kl. 18: Allhelgonadagens paren-
tationsgudstjänst till de avlidnas minne 
Medverkande: Stefan Forsén, Johan 
Hallvar och Juho Kankare, Matteus kyr-
kokör & kantorerna
Sö 5.11 kl. 10: högmässa, Juho Kankare, 
Anders Forsman. Söndagsskola. Kyrk-
kaffe i Olavussalen.
Sö 5.11 kl. 18: Kvällsmässa, skådespe-
laren Kristian Thulesius predikar, efteråt 
kvällste i Matteussalen
Ti 7.11 kl. 10 och 11: Musiklek, klapp och 

klang, för 10 mån-4 år, Anders Forsman
Ti 7.11 kl. 12: Musiklek, gung och sjung, 
för 0-10 mån, Anders Forsman
Ti 7.11 kl. 18.30: Matteus kyrkokör övar 
i Matteussalen. Mera info: Mimi Sun-
droos, 040-5840296.
On 8.11 kl. 8.30: Morgonmässa
On 8.11 kl. 15-18: Öppet hus för ung-
domar.
On 8.11 kl. 15.30-17: VårTon (1 vån), Mimi 
Sundroos.
On 8.11 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 8.11 kl. 18: MU-mässa, kort mässa 
med bönevandring. Ungdomar medver-
kar. Kyrkfika efteråt. 
To 9.11 kl. 13-14.30: torsdagsträffen, 
Johan Hallvar. En grupp för Dig som vill 
ha trevlig gemenskap med sång och 
samtal. Kaffeservering, 3euro. 
To 9.11 kl. 9.30-12: Familjeklubben i 
Nordsjö, 9.30-12, Sjökortsgränden 6. 
Ledare Marianne Bergström.

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fre 3.11
kl. 10 Musiklek i Haga: En rolig stund för 
dig med barn 0-5 år. Kaffe och smörgås. 
Varje fredag. Hagasalen, Vesperv. 12. 
Maria Gauffin, Ester Rudnäs
kl. 18 Ungdomssamling: Vi träffas i Ha-
gasalen. Mer info på @petrusyouth på 
Instagram.
Lö 4.11
kl. 9.30 All day breakfast: Kom och 
njut av en härlig lördagsförmiddag på 
Café Torpet. Frukost får du för 11,50€ 
och Torpet hittar du på Köpingsv. 48. 
Kl. 9.30-13. Nästa brunch den 18.11. 
Välkommen!
kl. 9.30 Familjefrukost: En skön lör-
dagsmorgon för alla barnfamiljer. God 
frukost, goda samtal och massor av 
leksaker. Hagasalen, Vesperv. 12
kl. 16 Parentation: Vi tänder ljus och 
minns de som avlidit under året. Björk, 
Thylin, Varho. Kaffeservering efteråt. 
Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15
Sö 5.11
kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka, Te-
gelst. 6. RT, Bengt Bergman. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla kyrka, 
Brofogdev. 12. RT, KV. 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.
Må 6.11
kl. 19 Samtalsgrupp för män: För män 
i alla åldrar. Gruppen träffas en gång i 
månaden i  Hagasalen på Vesperv. 12. 
Ledare Stig-Olof Fernström
Ti 7.11
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
kl. 19 Litteraturkväll i Månsas: Fri dis-
kussion kring boken ”En Marialegend” 
av Niklas Råström. Du behöver inte ha 
läst boken. Vi träffas i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksv. 15. Ledare Aicka och 
Micke Nyström
Ons 8.11
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 i barnrummet nere i källaren. Pia 
Lindholm&Ester Rudnäs  
kl. 13 Bibeleftermiddag: Stig-Olof Fern-
ström undervisar. Vi dricker kaffe, ber 
och sjunger. Hagasalen, Vesperv. 12
kl. 13.15 Petrus barnkör: Grupp 1 för 
barn i förskola - åk 2. Kören övar varje 
onsdag i Hoplaxskolans Hagaenhet, 
musiksalen. Ledare Francine Mabinda
kl. 14.15 Petrus barnkör: Grupp 2 för 
barn i åk 3-5. Kören övar varje onsdag i 
Hoplaxskolans Hagaenhet, musiksalen. 
Ledare Francine Mabinda
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 9.11
kl. 9 Morgonbön: Tanke för dagen, bön, 
lovsång. Torsdagar i Hagasalen, Vesperv. 
12. Medverkande är lärjungaskolan 
Transform.
kl. 12 Cable-grupp: Gruppstart. Gemen-
sam måltid, vi utforskar våra dolda styr-
kor – vi förändrar och förändras tillsam-
mans. Haga Prästgårdsv. 2. Mer info ger 
diakonissan Nina tel. 040 8215983
kl. 18.30 Petrus vokalensemble: För 
dig som sjungit i kör tidigare. Varannan 
torsdag. Åggelby gamla kyrka, Brofog-
dev. 12. Peter Hilli
Övrigt
Lö 11.11
kl. 10 Petra: Frukost för kvinnor. Gäst 
är Amanda Audas-Kass. Café Torpet, 
Köpingsv. 48
Lö 18.11
kl. 10 SAT-7 Brunch: Månsas kyrka, 
Skogsbäcksv. 15. Anmälan senast 16.11 
till kansliet på  
petrus.fors@evl.fi eller tel. 09 2340 
7100. Mer info på petrusforsamling.net/
missionsbrunch

HELSINGFORS PROSTERI
Lö 25.11. kl. 10-18: Tvåspråkig rekrea-
tionsdag på Villa Hvittorp: för föräldrar 
och närståendevårdare till  funktions-
hindrade barn. I samarbete med Esbo 
och Vanda församlingars handikappar-
bete. På programmet avkoppling, an-
dakt, 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. Platsan-
talet är begränsat och dagen är gratis 
för deltagarna.
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.
Problem i parförhållandet eller familjen: 
Familjerådgivningen erbjuder helsing-
forsare professionell samtalshjälp vid 
problem i parrelationen och i krissitua-
tioner. Vi samtalar med dig om frågor 
som berör parrelationen, familjen och 
dig. Du kan komma ensam, med din 
partner eller med andra familjemedlem-
mar. Samtalen med mottagningssekre-
terarna och familjerådgivarna kostar inte 
något och är konfidentiella. Samtalen 
förutsätter inte att du är medlem i kyr-
kan. Ring tidsbeställningens nummer 09 
2340 2555 vardagar kl. 9-12.
Kampens kapell: 
öppet vardagar 8–20 och veckoslut 
samt helgdagar 10–18. Mer info www.
helsingforsforsamlingar.fi.

DEUTSCHE GEMEINDE
So 5.11. um 11 Uhr: Gottesdienst (Hans-
Christian Beutel)

OLAUS PETRI
Lö 4.11 kl. 11: Högmässa. Lars-Olof 
Ahlfors, Hanna Laakkonen-Yang. Olaus 
Petrikören medverkar med Svenskt Re-
quiem av Torsten Stenius.
Lö 4.11 kl. 18: Minnesgudstjänst. Timo 
Viinikka. Schola Olaus Petri medverkar, 
dir. Valter Maasalo.
Sö 5.11 kl. 11: Högmässa. Lars-Olof Ahl-
fors, Hanna Laakkonen-Yang.
On 8.11 kl. 10: Musiklek för alla. Sussi 
Isaksson leder.
To 9.11 kl. 10: Babyrytmik (0-1 år). Sussi 
Isaksson leder.
To 9.11 kl. 13.30: Musiklek (3-6 år). Sussi 
Isaksson leder.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO
Högmässor: 
Lö 4.11. Alla helgons dag. Esbo dom-
kyrka kl. 12.15. Ahlbeck, Jäntti, Hätönen, 
Wikman, Wiik. Namnen på de för-
samlingsbor som avlidit och jordfästs 
sedan senaste alla helgons dag läses 
upp och ljus tänds. Allhelgonacafé i 
Sockenstugan kl. 13.30–18. Präster och 
diakoniarbetare från Esbo sv. förs. är på 
plats för samtal. 
Sö 5.11. Reformationsdagen. Esbo dom-
kyrka kl. 12.15, von Martens, Hätönen. 
Trumpetisten Erkki Haunio medverkar. 
Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Allhelgonakonsert: Esbo domkyrka lö 
4.11 kl. 20. Robert Levin, fortepiano. 
Mozart. Fritt inträde.      Arr. Espoon 
tuomiokirkkosrk. 
Arvet efter Luther år 2017: Olars kyrka, 
svenska sidan, sö 5.11. kl. 16. Tema: 
”Luther i Esbo svenska församling - på 
vilket sätt märker vi spåren av refor-
mationen idag?” Brita Ahlbeck  & Johan 
Kanckos.
Musiklek för småbarn i alla åldrar, 
också vuxna kan vara med: Försam-
lingsgården, Kyrkstranden 2, skriftskol-
salen, on 8.11, 15.11, 22.11 och 29.11.2017 
kl. 10.30–11. Musikleken leds av Anne 
Hätönen och Nina Kronlund. Ingen 
förhandsanmälan, ingen avgift, öppet 
för alla!
Tillsammans! Församlingsdagar 10-
12.11: 
Ljus i mörkret! Ljusgudstjänst i Alberga 
kyrka fre 10.11 kl. 19, Rönnberg, Ter-
linden, Kronlund, Malmgren, Wikman, 
Wiik, Mårten Lindholm. Servering efter 
gudstjänsten. Ta gärna med en lykta 
med ljus i för att lysa inne i eller utanför 
kyrkan! 
Hela dagen i Hagalund lö 11.11. Hagalunds 
kyrka, Kyrkstigen 6, kl. 10-21.  
Lekfullt med Luther - barn- och famil-
jeprogram med skattjakt och program-
stationer kl. 10-11.30. 
Lunch kl. 11.30-12.30. Frivillig avgift för 
församlingens verksamhet. Fontana 
Medias bokförsäljning och handarbets-
gruppen Symamsellernas stickwork-
shop och försäljning (ta med kontanter!) 
i pauserna. Möjlighet till enskilda samtal 
med präster och diakoniarbetare  under 
pauserna. 
Paneldiskussion med temat Tradition 
och förnyelse kl. 13-14.45. I panelen: 
Emma Audas, Jan Edström, Patrik Hag-
man, Helena Rönnberg, Sabina Sweins. 
Debattledare är Jan-Erik Andelin. 
Mingelkaffe kl. 15-16.
Körkonserten Stad i ljus kl. 16: EsVoces, 
Håkan Wikman, Grazia, Heli Peitsalo, 
Kråksången, Eeva-Liisa Malmgren, 
Novena, Nina Kronlund. Johanna Almark 
Mannila, Kaarle Mannila. Fritt inträde.
LutherRace, BibelStafett, Tortilla & Ta-
cos: ungdomsprogram och myskväll kl. 
17-21 med tortilla- och tacosbuffé.
Tillsammans i hemkyrkan sö 12.11: 
Kyrkväggarna berättar - kyrkvandring 
för små och stora med Johan Kanckos 
i Esbo domkyrka kl. 11.45 – ca 12.05. 
Mässa med små och stora  i Esbo dom-
kyrka kl. 12.15, Jäntti, Aittti-Lindberg, 
Malmgren, barnkören Stämsökarna, 
Johanna Almark Mannila, Kaarle Man-

nila. Dialogpredikan, rörelsesånger, 
utdelning av farsdagsrosor. Kyrklunch 
med farsdagstårta i församlingsgården, 
program för barn. Mer info: www.es-
boforsamlingar.fi
Ja! – en kväll för parrelationen 15.11:
Det börjar med ett JA: Ja, jag vill vara 
tillsammans med dig. Ja, jag vill bo med 
dig. Ja, jag vill älska dig i nöd och lust. 
Vi vill ge kärleken en chans. Vi vill göra 
varandra lyckliga. Vad hände/r efter be-
sluten att leva tillsammans? I vardagen 
får vi lära oss mer om kärlekens språk 
och fundera på vad lycka egentligen 
är. Det fortsätter också med ett JA: Ja, 
du kan räkna med mig. Ja, du duger. 
Ja, vi klarar det tillsammans. Välkom-
men att reflektera kring och inspireras 
för livet tillsammans  on 15.11. Vi börjar 
i Esbo domkyrka kl. 18 och avslutar i 
Sockenstugan kl. 20. Medverkande är 
kyrkoherde Roger Rönnberg och pastor 
och familjeterapeut Yvonne Terlinden. 
Anmälan med tanke på serveringen se-
nast 10.11, esbosvenskaforsamling@evl.
fi el. 09 8050 3000.
Öppen mottagning: Kyrktian,Kyrkog. 
10,varje to kl. 10-12. Diakoniarbetare 
på plats, man kan komma in i olika 
ärenden, beställa längre tid till själavård, 
för utredning av ekonomiska bekym-
mer m.m.
Samlingar för seniorer och daglediga 
kl. 13-14.30: Karabacka kapell to 2.11, 
Träffdax i Köklax kapell ti 7.11, Sökö ser-
vicehus ti 7.11, Södriks kapell on 8.11.
Församlingslunch: Olars kyrka, svenska 
sidan,  ti 7.11. kl. 12–14. Pris 5 €.
Handarbetsgruppen Symamsellerna: 
Vita huset, Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 
16–19. Vi stickar, virkar, väver och 
dricker kaffe. Kom med i gemenskapen!

GRANKULLA
To 2.11 kl. 9.30-10.30 Lovsångs- och 
förbönsgrupp: i övre brasrummet, Ca-
therine Granlund.
Fr 3.11 kl. 18 Ungdomskväll: i Klubb97, 
Marlen Talus-Puzesh.
Kl. 19 Musikfestens konsert- Finlandia 
Anno Domini X: i Grankulla kyrka. Piae 
cantiones och andra ljudande hälsningar 
från tiden innan Finland. 
Medeltidsensemblen Oliphant, Burhan 
Hamdon, Sufira, Jan Söderblom, violin. 
Biljetter 28,50/17,50 € via Lippupiste 
eller en timme före vid dörren.
Lö 4.11 kl. 12 Allhelgonadagens hög-
mässa: Ulrik Sandell, Barbro Smeds. 
Granetti medverkar. Vi läser upp nam-
nen på de församlingsmedlemmar 
som avlidit under året och tänder ett 
ljus för var och en av dem. Kyrkkaffe i 
övre salen
Sö 5.11 kl. 10 Tvåspråkig musikguds-
tjänst: i samarbete med Grankulla mu-
sikfest, Ulrik Sandell, Anne Huoponen, 
Heli Peitsalo. FiBO singers & players. 
Kyrkkaffe i övre salen.
Ti 7.11 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebastos, 
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. 
Vandringar i Svalbards arktiska natur, 
Tage Lampén.
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
On 8.11 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
Kl. 15.30-17.30 Tvåspråkig närstående-
vårdarträff: i Sebastos, Karin Nordberg. 
Pastor Anna-Kaisa Tuomi: ”På expedi-
tion, hurdan är jag?”
To 9.11 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 3.11 kl. 9.30–11.30: Eesti-Emme i 
Bredbergets klubblokal, Mytvägen 1 C 3.
Fr 3.11 kl. 13-15: Effa för barn i åk 3-4 
på Hörnan.
Lö 4.11 kl. 12: Högmässa med parenta-
tion. Vi tänder ett ljus och ber för alla 
dem som avlidit under det senaste året. 
Speciellt inbjuds de som har mist en 
nära anhörig eller kär vän. Kyrkkaffe på 
församlingshemmet. Rönnberg, Punt.
Sö 5.11 kl. 11: Tvåspråkig reformations-
mässa i Kyrkslätts kyrka.
On 8.11 kl. 15-17: BC på Hörnan för åk 7 
och uppåt.
To 9.11 kl. 10-11: Knatterytmik i invånar-
parken Stubboet, Munkgränden 4.
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
Lö 04.11 kl 18: Allhelgonadagens kvälls-
bön med nattvard. Ljuständning till min-
ne av våra kära. Kvällste. Kim Rantala, 
Anni Nousiainen, Veera Hölsö, fiol.
Sö 5.11 kl 11: Gudstjänst i SvH, Kim Ran-
tala, Paula Sirén
Ti 7.11 kl 10-12: Mammor, pappor och 
barn i SvH
Ti 7.11 kl 13.30-15.15: Tisdagsklubben 
i SvH
Ons 8.11 kl 13: Onsdagskaffe i SvH, 
Svenska veckans kaffekonsert: Paula Si-
rén, Tom Wanamo, Suvi-Tuulia Raittinen
Ons 8.11 kl 18.30: A-män i Ilkko. Skjuts 
kl 18 från Gamla kyrkan.

VANDA
FR 3.11 kl. 9.30: Barnens kyrkostund, 
Myrbacka kyrka/S:t Martins kapell
FR 3.11 kl. 14: Allhelgona, musikbetonad 

veckomässa, Folkhälsanhuset, A. Paa-
vola, A. Ekberg
LÖ 4.11 kl. 16: Parentationsandakt, Hel-
singe kyrka S:t Lars, A. Paavola. 
Stilla musik fr.o.m. kl. 15, H. Åberg-
Ylivaara (viol), A. Ekberg (orgel).
SÖ 5.11 kl. 10: Högmässa, Helsinge kyrka 
S:t Lars, M. Fagerudd, A. Ekberg
SÖ 5.11 kl. 12: Mässa i Taizéanda, Myr-
backa kyrka/S:t Martins kapell, M. Fage-
rudd, A.Ekberg
MÅ 6.11 kl. 12.30: ”Svensk träff” för 
daglediga i Myrbacka kyrkas kafé. 
Allsång och musik med N. Fogelberg. 
L. Wikström berättar om den svenska 
invandringen längs Kungsvägen. Språk-
badsklass deltar. Kaffeservering, fritt 
inträde. Arr. Vanda västra diakoniför-
ening i samarbete med Vanda svenska 
församling.
TI 7.11 kl. 13-17: Pysselcafé för barn i åk. 
3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka.
ON 8.11: Pysselcaféet inhiberat p.g.a. 
utbildningsdag.
ON 8.11 kl. 9.30-12: Familjecafé i sam-
arbete med Folkhälsan, Strömfårav. 13, 
Myrbacka.
ON 8.11 kl. 14.15: De vackraste andliga 
sångerna-DVAS, Folkhälsanhuset, A. 
Ekberg
ON 8.11 kl. 18.15: Tystnadens kväll, S:t 
Lars kapell, A. Paavola, H. Hallenberg
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.

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Lö 4.11:  
Mässa i tröst och hopp med ljuständning 
för avlidna. 
-kl. 10 Ekenäs kyrka. Cleve, Lindström, 
Storbacka, Englund, kyrkokören. 
-kl. 10 Tenala kyrka. Westerholm, 
Lindroos, Lindvik. 
-kl. 12 Bromarvs kyrka. Westerholm, 
Lindroos, Lindvik. 
-kl. 16 Snappertuna kyrka. Cleve, Stor-
backa, Mieronkoski, kyrkokören.
-kl. 18 G. Verdi - Requiem: Ekenäs 
kyrka. Akademisk kor, Västnyländska 
kammarkören, Polyteknikkojen orkes-
teri, solister. Dir. N. Burgmann. Program 
20€.
Sö 5.11:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka, Wes-
terholm, Burgmann.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Lö 4.11:
- kl 10.00 Högmässa med parentation, 
Alla helgons dag: i Ingå kyrka. Sjöblom, 
Hellsten, Nygård, kyrkokören. Namnen 
på de personer som avlidit sedan se-
naste Alla helgons dag läses upp och 
ljus tänds för dem.
Sö 5.11:
- kl 10.00 Reformationens tvåspråkiga 
festgudstjänst: i Ingå kyrka. Sjöblom, 
Hellsten, Nygård. Kyrkkaffe på försam-
lingshemmet.
Ons 8.11:
- kl 14.00 Syföreningen: i Prästgården. 
Björklöf.
To 9.11:
- kl 9.30-11.30 Familjecafé: i försam-
lingshemmets källarvåning. Eklund.
- kl 13.00 Församlingsträff: i Prästgår-
den. Tema: Medeltida Irland. Taipalus, 
Sjöblom.
Krattningstalko på Degerby gravgård: 
8-9.11 kl 9-15 – ta gärna egen kratta 
och egna handskar med.

KARIS-POJO
Andakt, To 2.11: 
kl. 12.45 i Mariahemmet, Pojo.
Kvällsmässa med ljuständning, Fr 3.11: 
kl. 18 i Svartå kyrka. Katarina Singers 
medverkar.
Högmässor med ljuständning, Lö 4.11: 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo. Försam-
lingskören medverkar. 
kl. 16 i S:ta Katarina, Karis. Katarina 
Singers medverkar.
Reformationsdagens högmässa, Sö 
5.11: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. Predi-
kan: Yvonne Terlinden. Koralkör för alla 
medverkar. 
Luther i fokus. ”Sola gratia”, Av nåd 
allena. 
Ingen högmässa i S:ta Maria kyrka, Pojo. 
Barnvänlig allhelgonagudstjänst, Sö 
5.11: 
kl. 17 i S:t Olofs kapell, Karis. Dagklub-
ben medverkar. Ta med en ficklampa 
eller lykta och ett ljus. Vi tar en prome-
nad på gravgården. Saftservering efter 
gudstjänsten.
Kvällsmässa, To 9.11: 
kl. 19 med Taizé-sånger i Svartå kyrka.
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.
 Lö 4.11. kl 13: Alla helgons dag, hög-
mässa i Lojo kyrka. Lojosamfundet 
medverkar. Kyrkkaffe. Taxi.
Lö 4.11. kl 16: Alla helgons dag, tvåsprå-
kig andakt i Virkby kyrka.

TUSBY
4.11 Högmässa kl 13: i Paijala kapell. 
Pastor Eliisa Winberg, kantor Riina Haa-
paniemi, Klemetskog Kyrkosångare. Vi 
tänder ljus för de svenskspråkiga perso-
ner som avlidit under året.
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BIBELSYN SVAR

Illusionen om bibeltrohet
Håkan Salo skriver i KP 26.10 
att vi inte får makulera vis-
sa av Bibelns bud eller tolka 
dem för vår tid. Problemet är 
att alla kristna, även HS, gör 

just så. Redan på 700-talet 
beslöt ett kyrkomöte att ma-
kulera bildförbudet i GT och 
kyrkor har sedan dess god-
känt tavlor och bilder trots att 

Bibeln förbjuder dem. Man 
anser sig ”veta mera än Bi-
beln” för att citera HS. 

I bland annat Ordspråks-
boken 23:13 står klart att man 
ska slå barn då man uppfost-
rar dem och det var en kris-
ten sanning i många hundra 
år. Sedan blev barnaga olaglig 
och då ändrades bibelförstå-
elsen så att man INTE ska slå 
barn trots att det står så i Bi-
beln. I USA är det fortfaran-
de lagligt med barnaga och 
där anser många konserva-
tiva kristna att man skall föl-
ja Bibelns ord och slå barn. I 1 
Petr 3:3 står entydigt att kvin-
nor inte får ha yttre prydnad, 
guldsmycken och fina klä-
der. Men dagens kristna ma-
kulerar detta bud och tillå-
ter kvinnor att pryda sig. Ing-
en accepterar heller slaveri 
trots att Bibeln gör det och få 
anser att judarna är fiender 
till hela mänskligheten trots 
att det står så i Bibeln. 

Bibeln anser att kvinnan 
är skapad för att vara under-
ordnad mannen och hon får 
inte ens jämställt bestämma i 
sitt eget äktenskap, utan ska 
underordna sig sin man i allt 
(Ef 5). Vidare är kvinnan inte 
en direkt avbild av Gud ut-
an endast en avbild av man-

nen (1 Kor 11) och en frester-
ska som är skyldig till syn-
dafallet (1 Tim 2). Mot den-
na bakgrund är det klart att 
kvinnan enligt Bibeln in-
te ska ha samhällsledan-
de positioner och det var en 
entydig kristen sanning än-
da till 1900-talet. Men sedan 
ändrade samhällsvärdering-
arna, kvinnan fick rösträtt 
och då gick de kristna emot 
den bibliska sanningen och 
tillät kvinnan att bli sam-
hällsledare.

Det finns otaliga exempel 
på då man frångår Bibeln och 
tolkar den efter tidsandan 
och så gör även de så kalla-
de ”bibeltrogna”. Många för-
sök har gjorts att hitta prin-
ciper för vilka bibelbud som 
är tidsbundna och vilka som 
är eviga, men ingen av dessa  
principer står i Bibeln och 
inga är entydiga. Sanningen 
är att det inte finns några bi-
beltrogna, det finns endast li-
berala bibelläsare och bra så! 
Låt oss ha trosbekännelsen 
och kärleksbudet som centr-
um i Bibeln, i övrigt finns ut-
rymme för tolkningar.

TRYGVE CEDERBERG
Jakobstad

NATTVARD SYN

Billig poäng om slutet nattvardsbord
Biskop Björn Vikström 
kommenterar i Kp 26.10 
tillfrågad gällande det som 
förmedlats som min me-
ning i ett reportage i sam-
ma nummer. Biskopen har 
inte annars alls haft behov 
att ställa ut mig till offent-
ligt missfirmande och sä-
ger även nu att han inte vill 
svartmåla -  men dock för-
söker han i detta fall göra en 
snabb och billig poäng ge-
nom att smått smädande tala 
om rena nattvardsbord av-
seende människorna i den 
församling som jag tjänar, 
vilka där mottar nattvarden.

Att det inte gäller en-
dast frågan om instiftelse-
ordens läsande (vilket bi-
skopen vill mena) – utan att 
man semantiskt är överens 
och inte endast räknar upp 
stavelser – är i evangeliskt 
lutherskt sammanhang en-
tydigt, annars hade banden 
aldrig brustit inom refor-
mationen eller som vi se-
nare säger protestantismen. 
Den reformerta hållningen 
avvisas med orden om de 
lutherska församlingarna: 
”De ogilla (i den gamla me-
ningen av ordet: godkänner 
inte dvs. förkastar), som lär 
annorlunda.” Augsburgska 
bekännelsen art. 10

Om biskop B. Vikström 
ville vara seriöst resone-
rande så hade han kom-
menterat mitt påpekande 
för Kp om det slutna natt-
vardsbordet, som har varit 
ev. luth. kyrkan i Finlands 

praxis fram till 1900-talet 
dvs underförstått med natt-
vardsanmälan och sedan 
kommunionbevis för del-
tagande i en annan socken-
församlings nattvard, vilket 
officiellt avskaffades först 
en bit in på 1900-talet.

Genom hela kyrkans his-
toria finner vi åskådningen, 
som gäller det slutna natt-
vardsbordet. Detta reflek-
teras även i de lutherska be-
kännelseskrifternas texter. 
Om biskopen gör anspråk 
på att vara en luthersk bi-
skop borde han ta tag i det-
ta och resonera utifrån det-
ta. Detta utspel hittills var 
billigt och lågt. 

Till nattvarden är syn-
dare välkomna - inga an-
dra än syndare kan behö-
va den. Nattvarden är in-
te ändå något som ställs ut 
för allmänheten liksom på 
torget - som om den skulle 
vara en fråga om allemans-
rätt såsom bärplockning - 
utan gäller dem som i den 
kristna församlingen er-
bjudits möjlighet att genom 
Guds Ord bereda sig och så 
få motta det som saknas 
hos dem själva i nådens 
medel. Att detta bygger på 
att människor förstår att de 
mottar nådens Sakrament, 
Kristi kropp och blod jäm-
te att prästen vet i en yttre 
allmän mening vem han ger 
detta till är förutsatt. En klar 
entydig bekännelse gäller 
i den kristna församlingen 
och kring den ska vi slu-

ta upp i enhet, för enkan-
nerligen nattvarden är en-
hetens sakrament.

Med den inställning som 
Björn Vikström och andra 
folkkyrkans företrädare 
ger uttryck för i populis-
tiska utspel av bondfång-
arkaraktär - blir det svårt 
att förstå att man samtidigt 
inom ekumeniken arbetar 
med att teologiskt komma 
överens med andra kyrkor 
i lärofrågor för att sedan till 
slut kunna nå nattvardsge-
menskap. Om det ändå in-
te kommer an på vad man 
lär allmänt och specifikt om 
nattvarden är det obegrip-
ligt att man för sådana slags 
underhandlingar.

Men hast du mir gesehen! 
I samma nummer av Kp får 
vi veta att folkkyrkobisko-
parna nu i alla fall i den allra 
senaste yran vill prångla sitt 
öppna nattvardsbord på an-
dra kyrkor, vilket möts na-
turligt av bestämt avvisan-
de från den Ortodoxa kyr-
kan och den Romersk-ka-
tolska kyrkan.

HALVAR SANDELL
Helsingfors

SVAR: Med tanke på att 
Halvar Sandell under den 
tid han tjänade Petrus för-
samling inte ansåg sig kun-
na dela nattvardsgemenska-
pen med sina prästkolleger 

helt oberoende av deras kön 
tycker jag att hans förnär-
made gensvar är överdrivet. 
Det torde vara uppenbart att 
hans tolkning av nattvards-
bordets slutenhet avviker 
från den syn som har präg-
lat vår kyrkas gudstjänstliv 
från den tid då plikten att 
anmäla sig på förhand togs 
bort. Jag vidhåller att förtrös-
tan på att vi verkligen får del 
av Jesu död och uppståndel-
se vid nattvardsbordet är en 
ytterst viktig själavårdande 
poäng, som undermineras 
om den officerande prästens 
eller de andra nattvardsgäs-
ternas tro och liv först mås-
te bedömas.  

Den avslutande släng-
en om biskopsmötets be-
slut att i undantagsfall till-
låta medlemmar för andra 
samfund delta i vårt natt-
vardsfirande är onödig och 
okänslig. Syftet med den är 
att kristna som lever i eku-
meniska äktenskap eller 
som av geografiska skäl inte 
har möjlighet att delta i sitt 
eget samfunds nattvard med 
gott samvete skall kunna ta 
del av nattvarden i våra för-
samlingar. Det handlar in-
te om fiskande efter med-
lemmar, och medlemmar 
från andra kyrkor skall na-
turligtvis vid behov upply-
sas om hur deras eget sam-
fund förhåller sig till detta.

BJÖRN VIKSTRÖM
biskop

Som ett barn
NÄSTAN VARJE vardag i mitt vuxna liv 
har mitt arbete handlat om att tala till 
och med barn. Både som författare 
och som redaktör vid barnredaktio-
nen på Yle. I skrivande stund är jag 
mitt i ett tvåveckors sjok där jag var-
je dag står tio timmar på studiogol-

vet och regisserar årets julkalender. Och det finns 
inget jobb i världen jag skulle byta mot det här.

När man hela tiden fokuserar på en ung mål-
grupp blir det en vana att lyssna in sig hos de barn 
man träffar. Det blir också nödvändigt att lyss-
na på den där fyraåriga flickan som var jag. Jag 
har märkt att det är något man kan lära sig. Man 
kan öva sig i att öppna luckorna till minnen och 
upplevelser som man inte visste att fanns kvar.

KANSKE DET delvis beror på min ständiga strävan 
att skapa bilder för barn att jag kände mig tillta-
lad när jag läste den irländska mystikern Lorna 
Byrne. Jag tror att många jag till vardags stöter och 
blöter åsikter med inte ens skulle överväga att lä-
sa mer än bakpärmen på hennes böcker. Lornas 
skildringar av sina möten med änglar kanske i sin 
nästan barnsligt enkla rakt på sak-stil stöter bort 
många andra som – liksom jag, inbillar jag mig 
– sätter värde på resonemang som utmanar in-
tellektet och inte inbjuder till huvudskakningar? 
Men hon har fått många bitar i min livssyn och tro 
att falla på plats. På något vis slår hon en bro till 
den där fyraåringen, till det jag visste och kände 
då. Jag känner igen mig. Därför ville jag så gär-
na göra den intervju med henne som ingår i den 
här tidningen på sidan 10. 

Uppvuxen i en luthersk församling med aktivt 
ungdomsarbete fick jag tidigt vissa saker klara 
för mig. Till dem hörde att vi inte ska fresta Gud: 
alltså inte be om tecken. Därför var det  häpnads-
väckande att läsa Lorna Byrnes uppmaning till 
den som längtar efter bekräftelse på att änglar-
na runt oss är verkliga: Be om ett tecken. Och var 
lyhörd om du får det.

JAG SATT EN söndag för flera år sedan i Kumlinge 
kyrka och väntade på att mässan skulle börja. 
Högst där uppe i koret längst 
framme i kyrkan såg jag en 
gul citronfjäril fladdra mot 
fönsterrutan och flyga runt 
i små cirklar. Det här med 
att föra ut insekter levande 
är en av mina grejor, så jag 
fattade ett beslut och sa till 
de osynliga änglarna: ”Okej, 
hjälp den där fjärilen ut, för 
jag har inga chanser att räck-
as till den!”

Rätt länge följde jag fjäri-
len med blicken, men när mässan slutade hade 
jag glömt den. Vi gick ner till den andra ändan av 
kyrkan, genom dörren till vapenhuset, skakade 
hand med präst och kantor, gick vidare mot dör-
ren - och just då var det något som kom bakifrån 
och kittlade min kind. En gul citronfjäril fladd-
rade vidare från min kind, rakt ut i solskenet ut-
anför kyrkporten. 

Har du sett så många fjärilar? sa min man när 
vi körde tillbaka till sommarstugan.

Ett moln av fjärilar dansade framför vår bil näs-
tan hela vägen hem. Sånt händer.

Monica Vikström-Jokela är redaktör, författare och 
regissör.

”Man kan kan 
öva sig i att 
öppna luckorna 
till minnen och 
upplevelser som 
man inte visste 
att fanns kvar.”

INKAST MONICA VIKSTRÖM-JOKELA

Skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 

Insändare måste förses med skribentens namn samt 
för redaktionens bruk även adress och telefonnum-
mer. Anonyma inlägg accepteras endast i undan-
tagsfall. Standardlängden för de kortare insändarna 
är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten 
att förkorta insändarna. 
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Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma 
kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen den 

9 november 2017 klockan 18 i Församlingarnas hus, 

Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att 
föredras vid sammanträdet är från och med 1.11.2017 
framlagd på anslagstavlorna vid Helsingfors försam-
lingars pastorsexpeditioner och på den kyrkliga sam-
fällighetens anslagstavla, adress Tredje linjen 22.

Föredragningslistan och protokollet kan läsas på 
webben: www.helsinginseurakunnat.fi/hallinto. 
Föredragningslistan publiceras ca en vecka före mötet 
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Helsingfors, den 30 oktober 2017

Ordförande

KUNGÖRELSE
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VIGSELDISKUSSION INFEKTERAT

Säregen tolkning av rättsskydd
Jag blev förvånad över den 
affekterade text som domka-
pitlets assessor Johan Wes-
terlund skrev i Kyrkpressen 
19.10.2017. Och att han med 
sådan frenesi går åt pastor Kai 
Sadinmaa. Westerlund an-
ser att Sadinmaa borde från-
tas sina prästrättigheter och 
det är ett frånstötande utspel 
i offentlig press.

Westerlunds tolkning av 
varje medborgares rättskydd 
är även säregen. Hela rätts-
systemet bygger på att var och 
en har rätt att låta en dom-
stol pröva om ett rättsbeslut 
av någon instans som riktats 
mot medborgaren äger laga 
grund. Men Westerlund ser 
det som att Sadinmaa i be-
vakandet av sitt rättsskydd 
”får tillfälle att förödmju-
ka biskop och domkapitel”.  
Det är det naturligtvis aldrig 
fråga om då en medborgare 
vill att en domstol bedömer 
lagligheten i ett domkapitels 
beslut som drabbat hans äm-
betsställning och etiska och 
kristna övertygelse. Wester-
lund anser att Sadinmaa äg-
nar sig åt ”demonstration och 
teater” då han bevakar sitt la-
ga rättsskydd, det låter som 
en mycket främmande tolk-
ning av lagens funktion.

Därtill var det med knap-
paste majoritet som Helsing-
fors domkapitel alls ville ge 
en tillrättavisning åt Sadin-
maa.  Som vi vet är vigsel-
rätten för en ämbetsman en 
personlig rätt och den styrs 
av äktenskapslagen och 
Sadinmaa har följt den la-
gen. Det har många juridiska 
expeter uttalat sig om och de 
väntar med intresse på dom-
stolens beslut om den anser 
att en präst som viger sam-
könade par enligt gällande 
lag gör ett lagbrott.  Eller an-
ser domstolen att det i fråga 
om kyrkan gäller att den har 
rätt att förbjuda präster att 
följa äktenskapslagen med 
hänvisning till kyrkans ord-
ning, det blir en intressant 
juridisk bedömning.

För oss som är heterosexu-
ella känns det lätt främman-
de med homosexualitet och 
det gör även att en vigsel med 
homosexuella känns främ-
mande.  Jag förstår dock de 
präster som motiverar sin 
övertygelse med att de inte 
vill förneka kärleken mel-
lan två personer som vill bä-
ra omsorg om varandra i ett 
livslångt förhållande. I bak-
grunden finns även kyrkans 
skräckhistoria med mycket 
långvariga förföljelser av de 
homosexuella som den för-
dömt som syndiga och drab-
bade av sjukdom som skall 
botas på mentalsjukhus och 
i den sadismen kunde även 
lobotomi tillämpas för att av-
trubba deras påstådda vils-
na hjärna. Man kan fråga 
sig hur stora mängder av liv 
som kyrkan förstört genom 
sin råa förföljelse mot de ho-
mosexuellla. Varför Gud har 
skapat människor med an-
nan sexuell orientering än 
majoriteten kan endast Gud 
själv svara på och det är inte 
vår uppgift att fördöma olika 
variationer i Guds skapelse.

Westerlund fortsätter med 
att skriva att diskrimine-
ringsparagrafer inte gäller 
trosutövning. Där har han 
fel i flera avseenden. Samt-
liga domstolsnivåer har för-
dömt prästers samarbets-
vägran som en lagstridig 
handling som strider mot la-
gar om diskriminering och 
mänskliga rättigheter. Och 
de har krävt att varje kyr-
koherde på förhand ska se 
till att varje präst i försam-
lingen kan samarbeta med 
kvinnliga präster.

Landets rättsväsende ger 
ingen legitimitet att kyrkan 
utövat förtryck i arbetslivet 
inom kyrkan under 30 års tid.  
Westerlund håller dock ord-
ning i sin egen församling i det 
avseendet och det är positivt.  

BO HOLMBERG  
Karis

VIGSELDISKUSSION SVAR

Brist på solidaritet äventyrar
I mitt inlägg för ett par veckor 
sedan försökte jag problema-
tisera det sätt på vilket några 
driver frågan om samkönade 
äktenskap. Alla som nu rea-
gerar kommenterar mitt ut-
fall mot Kai Sadinmaa, men 
missar vad jag var ute efter. 

Var och en väljer naturligt-
vis själv hur man driver sin 
sak. Men om man är präst och 
har avgett prästlöften så fin-
ner jag det rimligt att man på 
något plan är solidarisk med 
kyrkan, vars ämbete man bär. 
Också då man går kärlekens 
och människovärdets ären-
den måste denna solidaritet 
synas någonstans. Det ser jag 
inte hos pastor Sadinmaa, och 
därför reagerar jag så starkt. 
Han borde alltså snarare 
rannsakas för sin brist på so-
lidaritet i egenskap av präst 
än för att han vigt samkönade 

par. De flesta som meddelat 
att de är beredda att viga fal-
ler inte i den gropen.

Den här bristen på solida-
ritet är olycklig för den även-
tyrar den viktiga sakdiskus-
sionen som förs på olika plan 
just nu. Om en civil domstol 
över huvudet på kyrkan be-
sluter om vad som är kyrkans 
syn på äktenskapet kommer 
många uppgivet att konstate-
ra att det inte är någon idé att 
diskutera eftersom saken re-
dan är avgjord. Jag menar allt-
så att den väg som kyrkan har 
att gå är smal och känslig för 
felsteg, och att vi gemensamt 
och uthålligt behöver arbeta 
oss mot vårt mål.

I övrigt tackar jag för många 
värdefulla synpunkter.

JOHAN WESTERLUND

KOLUMN RESPONS

Misslyckat om #metoo
Med stor bävan skrev jag 
#metoo på min Facebooksta-
tus. Jag ville inte skriva mer. 
Skammen, sorgen, smärtan, 
önskan att få lägga det bak-
om mig hindrade mig att skri-
va mer. Men, äntligen våga-
de jag glänta på dörren, er-
känna att också jag har blivit 
kränkt. Ett #metoo i en kör 
av andra #metoo. Så många 
röster som förr inte hörts. Så 
många berättelser.

Men i torsdags när Kyrk-
pressen kom och jag läste ”På 
tvären” blev jag så illa berörd, 
arg och ledsen.

Jag förstår att #metoo väck-
er ångest. Den ska få väcka 
ångest! Kampanjen väcker 
känslor både hos dem som 
utsatts, utsatt och alla an-
dra som står vid sidan och 
ser sitt flöde fyllas av #me-
too. Det måste få kännas för 
att det ska bli en förändring, 
en upprättelse. För så många 
flickor, ungdomar, kvinnor, 
damer, tanter har fått bä-
ra skam och ångest. Utan att 
de förtjänat det. Kanske utan 
att någon annan vetat om det!

När jag var ung och utsat-
tes för ofredande, då fanns 
det inget oanständigt i min 
klädsel eller i mitt uppföran-
de, jag var ett barn. Det sned-
vridna var i förövarens sin-
ne! Att skuldbelägga den som 
fallit offer för sexuellt ofre-
dande och anklaga för att 
”inte ta hänsyn till männen 
med sin klädsel” är sned-
vridet. Att det igen en gång 
åberopas att kvinnor/ flick-
or ska ta hänsyn till männen 
med sin klädsel får mig att se 
rött! Oavsett om det är en ung 
flicka, en vuxen kvinna el-
ler ett barn. Skuldbelägg in-
te offret – skulden, skammen 
är förövarens att bära!

Jag hoppas i stället att 
kampanjen väcker Er män 
att tänka efter HUR Ni ser 
på flickor, unga tjejer, kvin-

nor. Hur Ni talar till och OM 
kvinnor.

Hur vill du att din sys-
ter, din mamma, din dotter, 
din fru blir bemött av killar/
män?

Så ska du också själv upp-
föra dig mot kvinnor i din 
omgivning.

Jag hoppas att #metoo får 
mera utrymme i Kyrkpressen 
än en liten kolumn på tvä-
ren. Vi i kyrkan måste vara 
modigare att se den som fa-
rit illa, den som sårats, den 
som utsatts för någon annans 
maktmissbruk. Vi måste slu-
ta skuld- och skambelägga 
offren och lyfta fram i ljuset 
det som är fel.

MARIA FORSBLOM
Kronoby 

”Att skuldbelägga den som fallit offer för 
sexuellt ofredande och anklaga för att 
inte ta hänsyn till männen med sin klädsel 
är snedvridet.”

KOLUMN RESPONS

Bilden av fresterskan odlas än
Det är med frustration vi lä-
ser Johan Sandbergs kolumn 
i KP43 angående #metoo-
kampanjen. Kampanjen har 
synliggjort vilket enormt pro-
blem sexuella trakasserier är 
både i Finland och globalt. Vi 
är besvikna över att den en-
da notering som Kyrkpressen 
gör av kampanjen skuldbe-
lägger de kvinnor som upp-
levt trakasserier genom att 
antyda att kvinnans klädsel 
är orsak till trakasserierna.

Sandberg skriver att över-
grepp inte är offrets fel, men 
anser samtidigt att detta ”ge-
mensamma problem” ska 
lösas genom att kvinnor 
klär sig mer täckande. Ar-
gumentationen haltar. Som 
kvinnor som dagligen rör oss 
i offentliga rum vet vi att det 
inte spelar någon roll hur vi 
är klädda – trakasserier fö-
rekommer ändå. Det hand-
lar inte om kläder, utan om 
maktstrukturer. Det hand-
lar om att män anser sig ha 
rätt till kvinnors kroppar, 
och då spelar det ingen roll 
om kvinnan i fråga bär bikini 
eller full vintermundering.

Att då komma och påstå 
att lite klädregler löser pro-
blemet är inte bara anings-
löst, det är löjeväckande och 
det skuldbelägger offret. 
Som kvinnor tänker vi dag-
ligen på hur vi kan undvi-
ka trakasserier; vi funderar 
över rutter och transport-
medel, vi ignorerar ögon-
kontakt och leenden från 
okända män, vi går snabbt 
när vi rör oss ensamma sent 
på kvällen. Finns det något 
som män gör i lika stor ut-
sträckning för att minska 
övergreppen? Det är ju ett 
gemensamt problem.

Vi är särskilt arga över att 
det ännu även inom kyr-
kan odlas en bild av kvin-
nan som fresterska, omöj-
lig för män att motstå. Sand-
bergs kolumn är bara toppen 
av isberget. Vi önskar att just 
kyrkan kunde vara en fristad 
där flickor och kvinnor in-
te sexualiseras och bedöms 
enligt sitt utseende. Det är 
svårt att förklara det obehag 
det väcker att höra att vux-
na män har problem att kon-
trollera sig på grund av ens 
klädsel. Om en man blir dist-
raherad av en kvinnas utse-
ende är det upp till honom 
att hantera det, till exem-
pel genom att avlägsna sig. 
Att skylla på ”fresterskan” 
är att svika ansvaret för si-
na egna tankar. Skadliga tan-
kemönster går att ändra på 
genom terapi, de är ingen 
okuvlig naturkraft.

Sandberg efterlyser råd för 
hur han kan bemöta kvin-
nor i #metoo-kampanjens 
kölvatten. Till honom och 
andra män vill vi säga: Steg 
ett är att behandla oss som 
människor. Låt oss vara me-
ra än kroppar som ni bedö-
mer. Steg två är att säga ifrån 
när du observerar sexistiska 
skämt eller sexuella trakas-
serier. Steg tre: Bilda dig. Det 
finns forskning kring jäm-
ställdhetsfrågor. Är du på-

läst undviker du att komma 
med ”goda råd” som visar sig 
vara pinsamt felriktade och 
sårande.

FRIDA WESTERLING, MIKAELA 
STEFFANSSON, LIISA MENDELIN, 
CHARLOTTE STEFFANSSON-
MYRSKOG, INGRID BJÖRKSKOG, 
ALEXANDRA ÄNG 
Samt representanter för Hel-
singfors KFUK: CHRISTINA  
ELVING-ANDERSÉN, PETRA 
BERG OCH ERIKA RÖNNGÅRD

SVAR: Det finns alldeles för 
mycket ilska och frustration  
redan i den här kampanjen . 
Jag beklagar att min kolumn 
bidragit till den. Insändar-
skribenterna har flera goda 
poänger, men de läser ock-
så in en hel del sådant som 
jag varken skrev eller avsåg.  
Naturligtvis handlar det om 
makt. Det är så självklart att 
jag inte ens nämnde det i det 
begränsade kolumnutrym-
met. Men att jag skulle påstå 
att ”lite klädregler” löser det 
här problemet är skribenter-
nas egen tolkning. Det finns 
inga enkla lösningar. 

Då jag nu fått lite mera ut-
rymme kan jag berätta att 
klädkoden på lärjungaträ-
ningsskolan på Hawaii var 
en del av förberedelserna 
för att åka ut på missions-
uppdrag till andra kulturer. 
För män gällde shorts med 
ben som täckte knäna och 
simshorts. De benlösa sim-
byxorna,  ”speedos”, som är 
den enda godkända model-
len i simhallarna här i Fin-
land var bannlysta.

JOHAN SANDBERG

”Vi är särskilt ar-
ga över att det än-
nu även inom kyr-
kan odlas en bild av 
kvinnan som fres-
terska, omöjlig för 
män att motstå.”

MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ledig, tvåa, 51 m2, i Majblom-
man-huset vid Folkhälsans 
seniorhus i Mejlans. 
7 vån, balkong. Serviceavtalets 
grunddel ingår i hyran. 
Stefan Ahlman 0400-443807

Etta el tvåa sökes 1.12. för

30+kvinna el systrar i

Hfors (Rödb, Bergh,

Fr.Tölö). Rökfria, ej husdjur,

skötsamma. Tel

0442422417

Omtänksam, pålitlig och
driftig 31-årig kvinna vill
hyra etta eller tvåa i
centrala Helsingfors så
snart som möjligt. Flyttar
från Vasa, i okt-nov-
månadsskiftet. Stadiga
inkomster, anställd som
studiepsykolog vid
Helsingfors Universitet.
Rökfri, inga
betalningsanmärkningar,
inga husdjur. Sara
Klingstedt 0503805256

Rökfri & ansvarsfull
samhällsvetare söker etta i
Åbo centrum. Max
550e/mån. 0443552276

Kristen ungt par söker tvåa

i eller nära Helsingfors

centrum. Båda i fast jobb.

Hyra max 1200 €. Tel:

050-5528783/Heikki

Söker en etta på minst

25m2 i Helsingfors

centrum eller Drumsö. Är

26 år gammal man och

arbetar som fastanställd.

Jag är ansvarsfull och tar

väl hand om mitt hem.

Ring mig så berättar jag

gärna mer: Tel:

0400436850

Erik Malmström

H:fors, Norra Haga,

2r+k+br+balk. 41,5 m2.

Nyrenov badrum.

Parkutsikt mot söder. Hyra

780 e/mån + vattenavg.

Garantihyra för 2 mån.

Ledig 1. dec.

Tel: 050-3058049

Lägenhet på Drumsö

uthyres, tvårummare.

Stora renoveringar utförda.

Nära metron och tjänster.

Hyra 980€/mån.

0405028067

Hur möter vi

utmaningen 
från ateism 

och relativism?

Mats Selander & 
Per Ewert (Sve)

Alltid redo!    efo.fi
apologetikhelgen

Evang. folkhögskolan 
Vasa, 17–19.11.2017

Visste du att...
du kan lämna in din 

hyresannons 
via webben?

När du lämnar in via webben 
sparar du också service-

avgiften på 5 euro.
www.kyrkpressen.fi



Söndagsskolläraren vill kontrollera att barnen förstått det han försökt undervisa och frågar dem
 vad m

an behöver göra för att 
få syndernas förlåtelse. En liten pojke räcker upp handen och svarar sedan: Synda!

NÄSTA VECKA träffar vi en tomatodlare.
www.raitismaja.fi
0400 126 830

Julresa
22 – 27.12.2017

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

10 dagars betalningstid, faktura kommer med.

Alla Tiders kortpaket 
med 40 st. nya kort.
Du får 20 st extra kort på köpet
Grattis, barn,  djur, tänkvärda 
ord, bibelspråk 

CD 20€ CD 20€

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

CD 17€

Inbunden 128 sidor 24,90€

Himlen finns på riktigt. Det är 
inte bara en vacker saga om 
en stad ovan molnen, som 
man kan läsa om i Bibeln utan 
en fysisk plats som i allra hög-
sta grad är en verklighet. Vi är 
många som kan berätta om 
att livet inte tar slut när krop-
pen upphör att fungera. Det är 
ungefär som när den där skyl-
ten med texten ”Fortsättning 
följer” dyker upp i slutet av ett 
intressant och spännande TV-
program. Det finns en fortsätt-

ning på tillvaron när det jordiska livet tar slut. 
Boken innehåller vanliga svenskars egna berättelser 
om hur det är att besöka andra sidan.

Nyhet!

Ditt pris 22€

Du får 20 stycken kort gratis då du köper en CD skiva

Min Gud är verklig, Jag har 
en vän, Han ger mig kärlek,
Du som gjorde vår värld så 
vacker, Jag vill leva nära  
sammanlagt 18 sånger

CD 20€ CD 20€ CD 20€

 368 sidor 25,00€

Nyhet!

Var dag är en sällsam gåva

Blott en en dag

Kulspetspennor
st.

st.

á 1,30€/st.      4 st. á 5€

Mot någon av dessa minsta, 
Tack och förlåt, Vi behöver 
dig, Komigångsång, Alla får 
va jättebra, sol och sång...
11 sånger

Led mig hem, Det kommer 
en ny tid, Det ljusnar nu, Det 
blev så stilla, Det finns en 
källa- kom nu till källan,
Sammanlagt 20 sånger

De komma från st och 
Väst, Jag gick idag där Je-
sus gått, Till min syster, Nå-
gonstans bland alla skug-
gorna, Det enda jag vet 
24 sånger

Gyllne morgon, Guldgrävar 
sången, En fast och säker 
grund, I en gyllne kaross, 
Kärlek vid som oceaner 
13 sånger

Finlands svenska väggkalender för 2018
med tänkvärda ord och bibeltexter

10€ /st        16€/ 2 st        29€/5st

Akvarell målningar med bibeltexter av
Kerstin Svensson  12,90€ / st. 

Alla Tiders julkortpaket 
med 40st. olika kortmotiv,
ljus, blommor, landskap, 
Jesu födelse, barn, m.fl
samt 5 stycken nya dubbla kort 
ingår i paketet.

Ditt pris 22€
Om Du beställer vårt Nya kort-
paket eller julkortspaket får du 
Gratis Finlandssvenska Väggka-
lendern för 2018 värde 10€

Dagens Lösen för 2018
Den lilla finlandssvenska Andaktsboken 
som berör med bibelord och 
en bön för Årets alla dagar.  9,80€

188 sidor 27,90€

Patrik Hagmans son dör 
i cancer sex år gammal. 
Bara något år efter dör 
hans fru i en plötslig 
hjärnblödning. Från att 
leva familjeliv blir han  
helt ensam. Om hur tron 
påverkar sorgen och hur 
sorgen påverkar tron.
Det är en berättelse om 
vad som blir kvar. Läs 
fortsättningen av boken.  

Kliv in i världshuset Red 
Door Inn, en underbar 
plats längs med den na-
tursköna norra kustlinjen 
på rince Edvard. Det är 
en plats där sårade kan 
bli läkta, brustna kan finna 
förlåtelse och de ensam-
ma kan finna gemenskap. 
Varför inte stanna ett tag?

Nyhet!

PURMOGÅRDEN I PURMO
Årets sista Dragspelsfestival 
söndag 19 november kl 14.00 

med ett  15-tal dragspelare och musiker i TRO, HOPP och 
KÄRLEK Sång: Torolf Prost, Lisbeth o. Jan-Erik Wenman, 

Rolf Sjöbacka, Sven-Erik Syrén m.fl. 
Allsång från Barnatro & Pärleport. Servering, bokbord,  

Fritt inträde
Charter Engsbo från vermala  kl 11.00, ygdegården ränno 

11.10, Vasa stadshus 11.30, Oravais ABC 12.20.
usspris 40 person, ravias 30 person ingår ka e smörgås

Ring Syrén senast 17 november tel. 050-301 6598 
Hjärtligt Välkommen

Vi tackar den trogna publiken samt alla församlingar, 
ungdomsföreningar för 2017 års festivaler.       BB-Teamet r.f.

Syréns bokhandel besöker följande platser:
med böcker, julkort och musik. Alla kunder får en gåva 

Solgärdet i Övermark måndag 6 november kl. 13-14.30

Allaktivitetshuset i Övermalax onsdag 8 november kl 13-15

Bennäs i Kyrkhemmets aula fredag 10 november kl 13-15
 
Syréns Bokhandel, Norrfjärdsvägen 44 i Maxmo 
tisdag 7 november kl. 14-16 vi bjuder på kaffe + dopp

Under 
november 

utlottas 
10 st. 

presentkort 
á 30€

Nyhet!

 229 sidor 23,00€

Om den vita duvan är 
en symbol på den helige 
Ande, och gråduvan är 
en symbol på en falsk 
ande, hur kan du veta 
vilken av dem som har 
landat i din församling? 
Det många menar vara 
Anders verkliga närvaro 
är tyvärr allt för ofta ing-
enting ... Läs boken!

 229 sidor 20,00€ Paul Salo

Paul Salo skildrar barndoms-
upplevelser från krigstiden som 
rykten om krig, oron, saknaden 
av pappa och följder av kriget. 
Boken riktar sig till hela familjen. 
Den vill också visa på vad lan-

 250 sidor 23,00€

dets självständighet inne-
bär och skapa medkänsla 
för barn som far illa i krig... 

Kropp och själ är en helhet och 
det är viktigt att odla vanor som 
ger god hälsa. Men det är även 
helt avgörande att bearbeta 
och läka dina inre sår så att de 
inte fastnar inom dig. Hur gör 
man då för att må bra? Boken 
är till dig som vill växa.

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!


