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”Det vi söker 
ligger bortom 
orden.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Han, hon,  
hen och Gud

svenskfinland har fått sin egen släng 
av den Gud-hen-debatt som rasat i 
Svenska kyrkan. Symtomatiskt för 
den har varit att motiven ibland ver-
kat ha helgat medlen, så att också rena 
osanningar förts fram i syfte att upp-
röra massorna. Så var det till exempel 

när det hette att den nya rikssvenska handboken 
slopat ”han” för Gud till förmån för ”hen”, vilket 
inte var sant. Den andra stora debatten kom när 
en församling i Västerås i sin julannonsering gick 
in för att inte könsbestämma Jesusbarnet.

i åbo har kyrkoherden Mia Bäck i Åbo nyligen fått 
kritik från en anonym anmälarhop som upprörts 
av att hon kallat Gud ”hen”. Tillvägagångssättet i 
anmälan är fegt. Tillpetsat kunde påpekas att den 
som inte vågar ge sin kritik ansikte, kropp eller 
identitet överhuvudtaget, hen tige i församlingen. 

Biskop Björn Vikström har i ett par intervjuer 
gått ut och stött Bäck, som alltså inte har ens nå-
gon tillfällig avsättning från sin tjänst att vänta. 

Gud är större än våra kategorier, och det är bra att 
försöka hitta positiva associationer. Men för varje 
gång Gud definieras riskerar vi trampa snett. För en 
del av kristenheten, till exempel inom den ortodoxa 
kyrkan, är ödmjukheten inför detta faktum så stor 
att kyrkan betonar den apofatiska teologin: den som 
talar om att det är lättare att säga vad Gud inte är.

Samtidigt framhåller Vikström i en intervju för 
svenska Yle att det är skäl att undvika att göra det 
till en kamp hur många gånger vi nämner Gud 
som far eller Gud som mor. 

deT finns ett behov av att säga något om Gud trots 
allt. Där är Bibelns språk det som nötts in i ge-
nerationer, och det är naturligt att ta till bilder-
na som erbjuds: Fadern, brudgummen, konung-
en. Samtidigt är det hälsosamt för alla bibelläsar-
na att inse att språk alltid handlar om dräkt, en 
dräkt som ser olika ut för olika folk. Det vi sö-
ker ligger bortom orden. Författaren Olof Lager-
crantz skriver om det språk som gick förlorat, 
Adamspråket, som utmärk-
tes av att varje ord svarade 
exakt mot sitt innehåll. Det 
språk vi har kvar är hopplöst 
oprecist.  Det går inte att för-
neka att de manliga dragen 
dominerar i Bibeln. Men räcker å andra sidan ett 
”hen” till för att bredda synfältet? Ofta framförs 
finskans könsneutrala ”hän” som den goda och 
oproblematiska parallellen. Men är den allmän-
na förståelsen av Jumala och Gud ändå så annor-
lunda mellan de finsk- och svenskspråkiga i vår 
tvåspråkiga folkkyrka? Det skulle i så fall betyda 
att vi har skillnader i gudsuppfattningen mellan 
språkgrupperna som bottnar i ren lingvistik. Så 
verkar det inte vara. 

Det handlar om mera än ett pronomen. Om hen 
utses till den stora snubbelstenen blir resan mot 
Gud bara ett stillastående käbbel i diket. Gud blir 
inte enbart feminin med hen – men inte heller 
enbart maskulin utan det. Också nu är Gud hö-
nan som samlar sina kycklingar under vingen, 
modern som tröstar. Gud är inte människa. Män-
niskan är däremot Guds avbild och allt i henne 
bär ett avtryck av den storhet vi inte kan begripa.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Psykopaterna 
i våra liv

När Thomas Erikson skrev bästsälja-
ren Omgiven av idioter fick han massvis 
med mejl av tacksamma läsare. ”Du 
har räddat mitt äktenskap!”, skrev de. 
Många kände att hans verktyg för kom-
munikation hade hjälpt dem att få syn 
på varför de hade så svårt att förstå si-
na närmaste.

– Men det kom också en handfull 
mejl med ett alldeles annorlunda bud-
skap: Hur kan jag tillämpa det här verk-
tyget på bästa sätt för att utnyttja andra 
människor? Det fanns personer som 
ville använda det för att skaffa sig för-
delar över andra, och det var ju inte 
alls min mening.

Alltså började han skriva uppföljaren 
Omgiven av psykopater, som förra veck-
an tog honom på bokturné till Finland.

Psykopati är inte en sjukdom utan en 
personlighetsstörning, som beror på att 
känslocentret, amygdalan, är underut-
vecklat. Vi kan alla då och då bete oss 
känslokallt och manipulativt.

– Säg att din mamma ringer och sä-
ger: Du hör aldrig av dig och här sitter 
jag i min mörka, tomma lägenhet och 
det är så trist. Det är ju en slags var-
dagsmanipulation. Men säg att du går 
till en läkare som säger att du är sjuk, 
men han har ett bra piller som han ta-
git fram och säljer. Då finns där en dold 
agenda. Och manipulation är bara ett 
av ett antal psykopatiska drag.

Charmiga kärleksbombaren
Andra psykopatdrag: lögnaktighet, pro-
miskuitet, brist på empati och ånger, 
ingen känsla av skuld och inte heller 
av stress, en benägenhet att ta risker. 
Kombinera det med charm. Det hand-
lar om en person som är trevlig, posi-

tiv och glad.
– Finns tillräckligt många av dessa 

drag i samma individ, så kan du säga 
att det handlar om en person som kli-
niskt sett är psykopat.

Det finns en skala som mäter psyko-
patiska drag, och maxpoängen är 40. 
Forskarna säger att vid 15 poäng bör 
omgivningen ta sig i akt. Vid 25 poäng 
säger man: detta är en psykopat. De ut-
gör 2–4 procent av befolkningen. Men 
många visar manipulativa och psyko-
patiska drag utan att vara psykopater.

Hur kan man känna igen en psykopat?
– Det enkla svaret är: det gör du inte. 
Psykopatens syfte är inte att visa sig. 
Problemet med psykopati är att det är 
svårt att se. För att se det måste du vara 
väldigt välsorterad i skallen om du inte 
börjar dokumentera det som sker. Du 
kan fråga dig: Är det här en person som 
aktivt manipulerar mig? Är det här en 
person som ljuger utan att det behövs? 
Är det här en person som är otrogen mot 
mig? Är det här en person som verkar 
väldigt grandios och narcissistisk? Är 
det här en person som inte ångrar nå-
gonting, som aldrig verkar stressad? Är 
det en som helt saknar empatisk för-
måga? Är det en person som tar egen-
domliga risker? Är det här en person 
som får mig att må dåligt?

Men ett av problemen är att innan 
man börjar må dåligt mår man väl-
digt bra.

– I en relation brukar psykopater 
kärleksbomba sina partners. De his-
sar dig till skyarna och säger: Du är den 
mest fantastiska människa jag någon-
sin träffat! Personen verkar perfekt, 
men allt det där är planlagt. Han pra-

tar med alla grannar, hjälper till, klip-
per gräsmattan, charmar mamma och 
pappa och alla du känner. Alla vet att 
det här är en underbar person. Sedan 
stänger ni dörren därhemma, och då får 
du se den sanna bilden. Det är det som 
är det otäcka. Om du visste hur många 
mejl jag får av framför allt kvinnor som 
skriver: Mitt liv har varit ett helvete i 
20 år och nu fattar jag att det inte var 
mig det var fel på.

John F Kennedy – och James Bond
Thomas Erikson har själv råkat ut för 
en person som visade tecken på psyko-
patiskt beteende, en kvinna som när-
made sig honom per mejl och blev sur 
när han inte ville fortsätta dialogen. 
Hon kärleksbombade honom, skick-
ade hatmejl till hans partner och för-
talade honom inför kolleger.

– Hon ville rasera. Och då tän-
ker man: Hon kanske var en psykiskt 
störd person? Men när polisen kall-
lade in henne och sa att nu får du läg-
ga av med det här, då slutade hon på 
en gång. Det säger mig att det var en 
psykopat, för hon visste vad hon gjor-
de, och det kom dessutom fram att hon 
hade gjort det förr.

Psykopater är överrepresenterade 
överallt där man kan få makt: som fö-
retagschefer, i politiken. De gillar att 
stå i centrum.

– Det är lite kvällstidningsjournalis-
tik över det: ”Kolla om din chef är psy-
kopat”! Jag brukade fnysa åt det där. 
Men när jag kom in på ämnet märkte 
jag att frågan är relevant. I företagstop-
pen är andelen psykopater runt 10 pro-
cent. Och tänk en psykopat som leder 
ett land!

Det finns studier som visar att John 
F. Kennedy och Bill Clinton har höga 
psykopatpoäng. De intelligenta psyko-
paterna sitter nämligen inte i fängelse.

– Och vet du vem som är den största 
psykopaten av alla? James Bond, för-
stås! Han mördar, han ljuger, han ma-
nipulerar, han intrigerar och han har 
kvinnor överallt. Han mår alldeles pri-
ma och tar vilka risker som helst. Och 
vi beundrar honom.

Verkar en person för bra för att vara sann är han kan-
ske inte sann. Beteendevetaren Thomas Erikson menar 
att vi omges av så många personer med psykopatiska 
drag att vi måste klara av att känna igen dem.

TEXT: SOFIA TORVALDS

PROFILEN: THOMAS ERIKSON
”Han fick den bästa bilen, den högsta lönen, 
men han utförde inget som helst arbete.”
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Slef och LFF öppnade gemensam ungdomsportal
samarbeTe. Svenska Luth-
erska Evangeliförening-
en (Slef) och Laestadian-
ernas Fridsföreningars För-
bund (LFF) öppnade se-
naste vecka en gemensam 
nätportal för ungdomar.

– Slef och LFF har långt 
samma teologi och traditio-
ner. Genom att samarbe-
ta får vi mera resurser, sä-
ger Edny Fors, ungdomsse-
kreterare på Slef.

Portalen Ung i tro upp-
stod som en gemensam 
tanke hos ungdomsledare 
inom rörelserna.

–  På fältet finns det ett 
behov av att satsa på att 
vara där ungdomarna rör 
sig. Vi vill skapa en portal 
där ungdomar kan få kristen 
undervisning och ställa frå-
gor, säger Richard Eklund, 
ungdomsarbetare på LFF.

En panel av teologer, 

psykologer och läkare sva-
rar på ungdomarnas frågor.

Eklund ser det som en 
utmaning att hålla porta-
len uppdaterad och intres-
sant. Det arbetet görs av en 
gemensam redaktion be-
stående av Fors och Eklund 
samt fyra teamledare från 
bägge rörelserna. Kurt Hell-
strand är ansvarig utgivare 
för portalen.

– Vi försöker få ungdo-

marna att själva produce-
ra material.

Den första veckan regist-
rerade portalen 2 300 be-
sök från olika IP-adres-
ser. Över 200 gillar portalen 
på Facebook. En fråga har 
kommit in under den första 
veckan.

Adressen till portalen är 
www.ungitro.fi. På Face-
book ungitro.fi och Insta-
gram @ungitro.fi.

Boije vill bli herde i Vörå
kyrkoherde. Hans Boije, 
direktor för Johannelunds 
teologiska högskola i Upp-
sala, har sökt kyrkoherde-
tjänsten i Vörå församling. 

Hans Boije är prästvigd i 
Borgå stift, men har en lång 
karriär inom mediebran-
schen bakom sig.

Två andra kyrkoherde-
tjänster har också varit le-
diga att sökas. Kyrkoher-
detjänsten i Kristinestads 

svenska församling har in-
om utsatt ansöknings-
tid sökts av tf kyrkoherden 
i samma församling Daniel 
Norrback.

Kyrkoherdetjänsten i 
Kvevlax församling har in-
om utsatt ansökningstid in-
te fått någon sökande.

deT är mindre risk att krocka med 
bilen än att springa på en psykopat, 
ändå kör vi med krockkuddar men 
har ingen aning om hur andra kan 
manipulera oss, säger Thomas Erik-
son, som skrivit boken ”Omgiven av 
psykopater”.

THOMAS ERIKSON

SVENSK BETEENDEVETARE, FÖRE-
LÄSARE OCH FÖRFATTARE.

GIFT MED THRILLERFÖRFATTAREN 
CHRISTINA ERIKSON. TVÅ VUXNA 
BARN.

HAR SKRIVIT TVÅ UPPMÄRKSAM-
MADE BÖCKER OM KOMMUNIKA-
TION: ”OMGIVEN AV IDIOTER” OCH 
”OMGIVEN AV PSYKOPATER”. HAR 
OCKSÅ SKRIVIT EN THRILLERSERIE 
OM BETEENDEVETAREN ALEX KING.

Thomas Erikson har praktisk erfa-
renhet av att städa undan efter en psy-
kopat i en stor, svensk mediekoncern.

– Han fick den bästa bilen, den hög-
sta lönen, men han utförde inget som 
helst arbete. Han lyckades verkligen få 
alla att jobba åt sig. Han kom med his-
torier om hur han jobbade med kun-
der, långa historier om möten som ald-
rig ägt rum. En del tyckte han var fram-
åt och driven och andra tyckte han var 
snäll och hjälpsam. Det var först när 
vi började lägga pusslet som vi undra-
de: pratar vi om samma person? Han 
lämnade efter sig en kraschad ekono-
mi, kraschade kundrelationer och en 
kraschad grupp där ingen litade på nå-
gon och alla mådde pyton.

Hjälper det att konfrontera en psykopat 
och säga ifrån?
– Det är en villfarelse jag vill ta dig ur. 
Det finns inget som hjälper mot en psy-
kopat, inget annat än att hålla så stort 
avstånd som möjligt. Men du ska in-
te gå omkring och vara rädd. Du ska 
ha sund koll på nya bekantskaper. Du 
ska vara närvarande och observant. 
Du kan träffa en härlig, ny människa, 
men du behöver inte ge honom nyck-
larna till ditt hus.
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Ungdomsarbetet stod i fokus när Ung-
domens kyrkodagar sammanträdde 
på Lärkkulla under veckoslutet. Hälf-
ten av punkterna på föredragningslis-
tan berörde församlingarnas konfir-
mand- och ungdomsarbete.

I en motion med rubriken Ungdoms-
arbetsledare behövs! lyfte UK upp ung-
domsarbetets betydelse för kyrkans 
framtid. Ungdomsarbetet måste få kos-
ta även när församlingarna tvingas spa-
ra, löd budskapet.

Flera ombud talade också för fler ak-
tiva frivilliga och ändrade strukturer 
som lösningar när pengarna tryter.

Daniel Jakobsson, ungdomsarbets-
ledare i Matteus församling, påpeka-
de att det inte är så många som utbil-
dar sig till ungdomsarbetsledare i dag.

– Utbilda er till ungdomsarbetsleda-
re och få världens bästa jobb! uppma-
nade han delegaterna.

UK beslöt att vädja till Borgå stift och 
alla dess församlingar att inte skära ner 
på ungdomsarbetet: ”Ungdomsarbetet 
måste få kosta. Ungdomsarbetet behö-
ver en bra lokal. Ungdomsarbetet be-
höver en ungdomsarbetsledare.”

Fredsbygge och nya perspektiv
Inspirerade av #metoo lyfte UK frågan 
om att förebygga sexuella trakasserier. 
Diskussionen gick in på allt från personlig 
integritet och lägertraditioner som kan 

UK blickar framåt mot de kommande 50 åren

inTäkTerna från Finska Missionsällskapets café går till att 
hjälpa utsatta och diskriminerade i Nepal.

bandeT i ledning av Maryelle Steffansson, som även skrivit årets UK-sång.

UTskoTTeT fUnderar på hur kyrkan 
kan motverka radikalisering, tillsam-
mans med Kaj-Mikael Wredlund från 
Kyrkans Utlandshjälp. 

UTMANARE. Skär inte i 
ungdomsarbetet! uppma-
nar Ungdomens kyrkoda-
gar. Vad kyrkan kan göra 
för att motverka sexuella 
trakasserier och radikalise-
ring var andra stora frågor 
på 50-åringens agenda.

TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD

orsaka otrygghet till tystnadskultur och 
maktstrukturer inom kyrkan. Det all-
varliga temat fick även gensvar på ung-
domsarbetsledarkaffet, där de anställ-
da beslöt att frågan ska tas upp på hös-
tens forum för ungdomsverksamheten.

UK avslutade den första dagens dis-
kussioner med att tala om årets tema 
”Vi bygger fred” – ett tema som rym-
de både näthat, klimatförändring, flyk-
tingfrågan och relationer till människ-

or i ens egen omgivning.
– Vi måste låta oss bli berörda av sa-

ker. Vi måste bry oss tillräckligt för att 
se förbi våra olikheter, sammanfatta-
de ombudet Sofia Lindgård kärnan i 
diskussionen.

Fredstemat fick en fortsättning i frå-
gan hur kyrkan och dess medlemmar 
kan motverka att unga radikaliseras på 
olika sätt.

– Vilka är de här personerna? Det är 

de som fallit utanför sociala skyddsnät, 
som inte har ett kontaktnät med männ-
iskor som frågar hur en mår. Vi bor-
de täta det här nätet, sade ett ombud.

UK:s ordförande Kajsa Lassila lyfter 
fram frågorna om att motverka sexuel-
la trakasserier och radikalisering som 
några av årets viktigaste ämnen.

– Det är sällan man i vardagen kom-
mer att diskutera såna frågor. Man kan-
ske gör det med sina vänner, men inte 

”Det är sällan 
man i vardagen 
diskuterar såna 
frågor. Man kan-
ske gör det med 
sina vänner, 
men inte med 
människor som 
tycker olika.”
Kajsa Lassila

Vill engagera 
unga i valet
Ungdomens kyrkodagar be-
slöt att ungas deltagande i 
höstens församlingsval bor-
de främjas, genom informa-
tion och förhandsröstning på 
ställen där ungdomar rör sig.

Motionen var inskickad av 
Tanja Holm, som varit Borgå 

stifts representant i ung-
domsnätverket NAVI (Nuor-
ten aikuisten vaikuttamis-
ryhmä).

– Vi har sett några viktiga 
orsaker till att ungdomar in-
te ställer upp eller inte enga-
gerar sig. För det första råder 
ganska stor informations-
brist. Ungdomar vet inte om 
valet och om de får höra om 

det förklaras det på ett gan-
ska byråkratiskt sätt.

Vad betyder ”förtroende-
vald”? Vad har man för upp-
gifter om man sitter i ett 
församlingsråd? är frågor 
Holm tycker att unga borde 

få information om.
– För det andra är det 

vuxnas attityder mot ung-
domar. Det finns ganska 
mycket nedlåtande attity-
der som gör att det kan va-
ra svårt att komma in i be-
slutsfattandet. Det kräver 
mycket av en ung person.

Genom att sitta med där 
besluten tas kan unga på-

verka saker som är viktiga 
för dem själva.

– Har vi kvar vår ung-
domslokal? Är det just den 
som säljs när vi ska spara 
in, eller är det någon annan 
lokal? Är det ungdomsar-
betsledartjänsten som dras 
in, eller är det någon annan 
tjänst? säger Holm.

 ¶ EmEliE Wikblad

FÖRSAMLINGSVAL UNGA

Tanja holm sitter själv 
med i Esbo svenskas för-
samlingsråd. 
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ENKÄT. Allt fler ser 
hjälpen till de utsatta i 
samhället som kyrkans 
viktigaste uppgift. Det vi-
sar en image-enkät som 
Karleby kyrkliga samfäl-
lighet låtit göra.

TEXT OCH FOTO:  
JOHAN SANDBERG

Allt färre ser också vigsel och 
dop som viktiga uppgifter för 
kyrkan. 

Trots att  kyrkans traditio-
nella uppgift, den andliga bi-
ten, blivit mindre viktig så 
visar undersökningen att allt 
flera svenskspråkiga Karle-
bybor besöker gudstjänsten.  

– Jag är lite kluven. Dels 
är det roligt att det som görs 
uppskattas. Samtidigt  är det 
heller inte lyckligt om kyr-
kan enbart ses som en hjälp-
institution. Men i bästa fall 
kan hjälpen vara en port in i 
verksamheten, säger kyrko-
herde Per Stenberg i Karleby 
svenska församling.

När samma enkät gjor-
des för fyra år sedan upp-
gav sjutton procent av de 

svenskspråkiga att de be-
söker gudstjänsten minst en 
gång i månaden. Nu är pro-
centen 25. 

Också de som går i kyr-
kan färre än en gång i året 
har minskat. Nu är de nit-
ton procent mot 32 för fy-
ra år sedan.

Av samfällighetens fem 
församlingar har Karleby 
svenska flest gudstjänstbe-
sökare.

– Det är positivt i syn-
nerhet mot bakgrund av att 
statsistiken för kyrkan an-
nars är ganska mörk, säger 
Stenberg.

Vad det beror på?
– Jag ser det gärna som ett 
resultat av att vi målmed-
vetet jobbat med gudstjäns-
ten och försökt engagera fler 

lekmän i den. Men enkäten 
ger inget svar på den frågan.

I Taloustutkimus under-
sökning fick 750 personer i 
åldern 15-79 år från Karleby 
svenska och finska, Lochteå, 
Kelviå samt Kaustby-Ulla-
va församlingars områden 
frågan hur de förhåller sig 
till församlingen. Nästan 85 
procent av de svarande hör-
de till kyrkan. 

Av de svarade sade sig 56  
procent tro på kristendo-
mens Gud. Det är en klart 
högre siffra än överlag i lan-
det, vilket också syns i guds-
tjänststatistiken.

Fyra av fem som svarade 
anser det är viktigt att hö-
ra till församlingen. Ande-
len som tycker det är myck-
et viktigt har ökat. 

– Det kom också fram att 
allt fler människor säger sig 
känna någon av medarbe-
tarna i församlingen. Det är 
trevligt att vi kommit när-
mare folket. Det är viktigt att 
inte kyrkan uppfattas som en 
statlig institution. 

Undersökningen gjordes 
på samma sätt för fyra år 
sedan. Felmaringalen är 3,5 
procentenheter. 

Hjälpen viktig 
imagefråga

Per sTenberg gläds över ett att gudstjänstbesökarna i Karleby svenska församling blivit 
fler. En bra söndag besöker sextio personer gudstjänsten i stadskyrkan och cirka tjugo flera 
sockenkyrkan.

”Det är en trevligt 
att vi kommit när-
mare folket.”
Per Stenberg

LINDBERG CONSTRUCTION
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UK blickar framåt mot de kommande 50 åren
rÖsTning Pågår. Längst till höger 
syns programledarna Julia Ämmälä 
och Benjamin Häggblom. På nedersta 
raden sitter UK-prästen Mia Anders-
sén-Löf. 

rUTigT PresidiUm, från vänster sekreterare Ossian Beukelman, ord-
förande Kajsa Lassila och viceordförande Måns Vikström. 

med människor som tycker olika och 
kommer från olika ställen. Det ger nya 
perspektiv.

Blickar bakåt och framåt
På Ungdomens kyrkodagar är det in-
te bara i talarstolen som de givande dis-
kussionerna förs. Även om det första in-
itiativet på listan, om hjälpledarnas roll i 
planeringen av konfirmandarbetet, bara 
ägnades en handfull inlägg fortsatte dis-

kussionen länge i den online-chatt som 
projicerades på auditoriets vägg. På chat-
ten blandades ordvitsar med debatter.

– Chatten fungerar bättre eller sämre 
beroende på ärende. Men den fyller en 
viktig uppgift. Du kan ta upp små grejer 
och korta tankar som du kanske inte vill 
gå upp i talarstolen med. Det är bra att ha 
många kanaler för att komma fram med 
sina åsikter, säger Lassila.

Lördagskvällen på UK bjöd på 50-års-
kalas med talkshow – som också sän-
des live på nätet – med UK-sånger från 
åren som gått och inbjudna hedersgäster.

Huvudtalare Rolf Steffansson lyf-
te liksom många andra fram UK:s roll 
som mötesplats.

– För mig var det oerhört viktigt att 
möta annorlunda ungdomar från an-
dra delar av stiftet. Få höra hur männ-
iskor som inte var som jag resonerade, 
ibland bli lite irriterad på dem. Kanske de 
människor som har påverkat mig mest 
är de jag höll allra minst med under mi-
na först år på UK.

Bland hedersgästerna fanns flera som 
var med redan 1968, till exempel ärke-
biskop emeritus John Vikström som om-
bads blicka framåt mot de kommande 
50 åren.

– Ungdomens kyrkodagar ska vara 
galningarna som tänker nya tankar och 
utmanar kyrkan, utmanar samhället. Det 
är er uppgift.

”Vi måste 
låta oss bli 
berörda. Vi 
måste bry 
oss tillräckligt 
för att se för-
bi våra olik-
heter.”
Sofia Lindgård
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Kyrkan 
bör ta 
sin plats
TEXT: MAY WIKSTRÖM 
FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

Först kör Ilkka Kantola det sedvanliga 
kandidatsvaret på frågan om varför han 
har valt att ställa upp i ärkebiskopsva-
let: det där som handlar om att bli till-
frågad, att veta att det finns en grupp 
valberättigade som stöder ens kandi-
datur och så vidare. 

Utöver det har han ändå en person-
lig drivkraft: 

– Kyrkan är ett kärt hem för mig. Det 
som fick mig att tacka ja när jag grubb-
lade efter att ha fått frågan i fjol våras, 
var att jag ser en risk för att kyrkan vän-
der mot ett mera konservativt håll när 
ärkebiskop Kari Mäkinen slutar. 

Måste behålla diskussionsförmågan
Kantola vill fortsätta på Mäkinens lin-
je och föra etiska diskussioner som är i 
samklang med det som sker i det om-
givande samhället. 

– Jag bekymrar mig för att kyrkans 
avstånd till den utveckling som sker i 
samhället ska växa. Det är inte bra om 
kyrkan förlorar sin förmåga att disku-
tera och delta i samhället. Jag ser en 
risk för att kyrkan drar sig undan och 
marginaliseras. 

Som ett exempel nämner han be-
dömningarna av det nuvarande kyr-
komötets uppsättning:

– Mina vänner, både präster och lek-
män, i kyrkomötet menar att det i dag 
troligen skulle ha sagt nej till att öppna 

prästämbetet för kvinnor. Att de som 
besluter är konservativare nu än de var 
1986. Det tycker jag är oroväckande. 

Han säger att orsaken dels är kyrkans 
indirekta valystem, där ett lågt valdel-
tagande gör att en liten aktiv skara får 
stor makt att välja kyrkomötesombud. 
Dels är det en följd av kraven på kva-
lificerad majoritet i vissa beslut, vil-
ket ger de konservativa krafterna stor 
tyngd. I nästa veva tar han avstånd från 
epitetet han själv nyss använt:

– Samtidigt som jag talar om ”kon-
servativa” så kan jag också vara kon-
servativ i många avseenden. För mig är 
till exempel psalmboken en allt vikti-
gare andlig skatt ju äldre jag blir. Den 
mångsidiga teologi psalmerna erbju-
der är stadig föda. Jag tycker också att 
gudstjänsten har en oerhörd potential 
– om vi sköter om den väl. Där ser jag 
att vi har vi råd att förbättra oss.

Tvingas alltid ta ställning 
Den kristna tron har Ilkka Kantola med 
sig hemifrån.

– Familjen gick i kyrkan och båda 
mina föräldrar var söndagsskollärare. 
De träffades i Muurlan evankelinen 
opisto. På sextiotalet präglades mitt 
hem av den evangeliska rörelsen och 
Siionin kannel (den finska evangeliska 
rörelsens sångbok) vid sidan av psalm-
boken. Senare färgades rörelsen av led-
ningens beslut att förklara att kvinnor i 
prästtjänst stred mot läran och Bibeln. 
Efter det har rörelsen till min sorg för-
lorat karaktären av en ljus, sjungande 

skara som förlitade sig på nåden och 
glädjen i dopet.  Det här är också en del 
av den större helhet, där diskussionen 
om könsneutrala äktenskap ingår, och 
som gör att jag känner ett ansvar för åt 
vilket håll kyrkan utvecklas.

Ilkka Kantola minns att han en gång 
diskuterade med ärkebiskop Mikko Ju-
va, som analyserade hur olika konflik-
ter alltid tvingat kyrkan att ta ställning.

– Efter kriget handlade det om de 
frånskildas ställning, sedan om ogif-
ta faddrar, så kom ämbetsfrågan och 
de homosexuellas ställning i kyrkan. 

Vilken kan vara nästa konfliktfråga mellan 
kyrkan och samhället?
– En fråga som seglat upp, även om den 
är av lite annat slag, gäller behandling-
en av flyktingarna och frågan om kyr-
koasyl. Här har Marjaana Toiviainen 
varit den profil som fört saken till sin 
spets och som enskild präst satt sig upp 
mot myndigheterna fastän det är kri-

minaliserat i lag. Inrikesminister Paula 
Risikko har uttryckligen sagt att hjälp 
är tillåten, men däremot inte motstånd 
mot myndighet. Jag ser det inte som 
en bra utveckling om kyrkan uppfat-
tar sig som en domstol för ändrings-
beslut vid sidan om vårt rättsväsende. 
Att församlingar erbjuder någon hjälp 
i nöden är däremot rätt och i enlighet 
med kristet etos. Att kyrkan deltar i 
diskussionen och kräver lagändring-
ar är också riktigt.

Hur har du själv synts i den diskussionen 
som riksdagsman? 
– För mig har det varit viktigt att jag 
hållit rollerna isär. Det fick inte bli så 
att kyrkan kom in i riksdagen bakvä-
gen med Kantola som präst och före-
detta biskop. Då och då hänvisar nå-
gon i salen till ärkebiskopens uttalan-
den, men  i övrigt syns kyrkan mycket 
mindre i riksdagsarbetet än jag trod-
de. Diskussioner och expertutlåtanden 

ilkka kanTola 
vill se en kyrka 
som kan föra 
etiska diskus-
sioner på samma 
plan som resten 
av samhället.

ÄRKEBISKOPSVAL. Efter tio år i riks-
dagen är Ikka Kantola – biskopen som 
självmant avgick från sin post – aktuell 
som kyrkans man igen. Hans vision är 
att se till att kyrkan inte marginaliserar 
sig i det finländska samhället.
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TRE FRÅGOR 
TILL KANDIDATEN

Ämbetssyn 
går inte att 
förhandla
Biskoparnas uppgift är att 
slå vakt om kyrkans enhet. 
Vad är enligt din mening inte 
kompromissbart ens för en-
hetens skull?
Ämbetsfrågan är inte kom-
promissbar. Det finns bara ett 
prästämbete och det är öppet 
både för män och kvinnor.

Nämn de tre största utma-
ningarna för den evangelisk-
lutherska kyrkan 2018 och 
framöver?
Medlemskapet är en utma-
ning. Kyrkan måste slå vakt 
om sina medlemmar så att de 
känner att medlemskapet är 
något attraktivt. En annan ut-
maning är att se till att barn 
blir döpta också i fortsättning-
en. För det tredje måste kyr-
kan vara en trovärdig etisk in-
stitution, särskilt i de unga och 
välutbildade medlemmar-
nas ögon. Där kommer äkten-
skapsfrågan in som något som 
helt enkelt måste lösas. Det är 
inte trovärdigt att kyrkan säger 
att den inte diskriminerar nå-
gon, samtidigt som den i äk-
tenskapsfrågan gör det. Det 
leder till att människor drar 
slutsatsen att kyrkan också 
kan diskriminera i andra frågor, 
inte bara den här minorite-
ten. Jag anser att kyrkan borde 
viga samkönade par och stö-
der Eila Helanders lösning.

När du ser på din kyrka: Vad 
väcker glädje och hopp just 
nu?
Kyrkans styrka är dess hän-
givna medarbetare. De som 
uppfattar sitt arbete som me-
ningsfullt förbinder sig ock-
så till det. Även de frivilligas in-
satser vittnar om att försam-
lingen är en plats där det är 
meningsfullt att vara med.

Ett annat glädjeämne är 
att inget tyder på att kyrkans 
budskap om nåd och om varje 
människas värde som skapad 
och återlöst av Gud skulle vara 
förlegat eller onödigt.

sköts av kyrkans tjänsteinnehavare.
När den nya ärkebiskopen vigs till 

tjänst är det exakt 20 år sedan Ilkka 
Kantola vigdes till biskop i Åbo, som 
ny regional biskop vid sidan av ärke-
biskopen. Kantola var med om att byg-
ga upp den struktur med två biskopar 
i ärkestiftet som finns i dag.

Du har sagt att du trodde att det var slut 
med din karriär i kyrkan i samband med att 
du lämnade biskopsämbetet år 2005. Hur 
känns det nu?
– Så tänkte jag i och med att jag val-
des in i riksdagen 2007. Jag blev om-
bedd att ställa upp när Kari Mäkinen 
valdes till ärkebiskop 2010 och Åbo 
biskopspost blev ledig igen. Då tack-
ade jag nej. Jag ville inte svika dem 
som hade valt in mig riksdagen, för 
också det här uppdraget har varit ett 
kall för mig och något jag blivit om-
bedd att göra. Nu hade jag inte väntat 
mig att bli tillfrågad igen. Visst kändes 

det bra och jag blev glad att ställa upp 
eftersom jag blivit kallad.

Tro som positiv samhällskraft
Ilkka Kantola hör till dem som talat för 
att religionerna också i fortsättning-
en ska ha en naturlig synlighet i sko-
lan och där ser han religionsundervis-
ningen som viktig.

– Vår omgivning är nu mångreligiös. 
Kristendomen har sin ställning, men 
kan vi ge alla samma möjlighe-
ter? Mycket hänger samman med lo-
gistiska svårigheter att erbjuda detta. 
En allvarligare fråga är hur bra det är 
om barn delas in i olika grupper i stäl-
let för att få lära sig tillsammans. Reli-
gion hör till allmänbildningen och all 
undervisning som sker i skolan mås-
te uppfylla skolans krav. Den får  in-
te vara religionsutövning. Men om vi 
frångår det nuvarande systemet med 
undervisning i egen religion framför 
en gemensam undervisning tycker jag 

”Jag önskar att 
kyrkans med-
lemmar skulle 
ha lättare att ta 
till sig en kristen 
identitet som 
inte känns pin-
sam, utan är en 
naturlig del av 
ens liv.”
Ilkka Kantola

att trossamfunden kunde få möjlig-
het att ordna klubbar och undervis-
ning i skolan efter skoltid.

Kantola ser inte ett religionslöst sam-
hälle som ett bra alternativ ur statens 
synvinkel. Eller ens möjligt:

– Det finns ju försök, Nordkorea till 
exempel. Och när Sovjetunionen föll 
kom religionen tillbaka till ytan med 
kraft. Ur det perspektiv jag nu har arbe-
tat är statens roll är att garantera religi-
onsfrihet. Alla ska få utöva sin tro, men 
ingen ska tvingas att göra det. Religio-
nen får inte bli något som hotar staten. 
Tro som utövar kränkningar mot män-
niskovärdet kränker också samhället. 
Här kan man säga att även om luth-
erdomen brukar anklagas för att vara 
färglöst grå, så har den så gott som un-
dantagslöst varit en konstruktiv kraft i 
samhällsbygget.

Vad skulle du vilja som ärkebiskop?
– Jag skulle vilja lyfta fram allt det go-

VAL AV 
ÄRKEBISKOP

8.2.2018

del 5/5

da kyrkan gör i stället för att fokusera 
på de inre stridigherna. Därför måste 
också äktenskapsfrågan fås bort från 
dagordningen. 

– Och så önskar jag att kyrkans med-
lemmar skulle ha lättare att ta till sig en 
kristen identitet som inte är pinsam, 
utan är en naturlig del av ens liv. Inte 
så att man skulle behöva vara särskilt 
from, felfri och helig eller gå si eller så 
mycket i kyrkan. Kanske bara så en-
kelt att man ibland kan erkänna att li-
vet är ett mysterium och att det finns 
hopp också för de frågor som man inte 
får svar på här och nu eller som sam-
hället kan lösa. Att det finns en berät-
tigad längtan – så uttrycker skörtar-
na det – när livsresan för ens nära och 
kära tar slut och frågorna inför döden 
kommer. Att man hör till skaran som 
lyssnar till uppståndelseberättelsen och 
ser återseendet som  en möjlighet. Det 
modet och bärande kraften i livet öns-
kar jag medlemmarna.
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Bitvis magiskt i sin barhet
BOK

Människan är ett känsligt 
djur

Författare: Rafael Donner
Förlag: Förlaget 2018

Rafael Donner, 27, debute-
rar med en självbiografisk 
essäsamling, och det i sig är 
så intressant att det det får 

mig att googla. Hur gam-
mal var essäisten Merete 
Mazzarella när hon kom 
med sin debut Först sål-
de de pianot? 34, räknar jag 
med hjälp av Wikipedia.

Människan är ett käns-
ligt djur är en mycket per-
sonlig debut. Där Mazzarel-
la dök ner i sin egen historia 
via relationerna – framför 
allt släktrelationerna – får 
vi inte veta särskilt mycket 

om Donners släkt, 
med undantag av 
fadern Jörn Don-
ner, som fungerar 
som speglingsyta 
för de egna käns-
lorna och kanske 

också för ambitionerna.
Människan är ett känsligt 

djur är inget stilistiskt mäs-
terverk, men den har en 
distinkt ton. Den är enkel, 
rak, påträngande. Ofta fyller 
den mig med beundran, för 
när jag var 27 hade jag ald-
rig vågat så mycket barhet, 

ärlighet och skam.
Men att vara 27 betyder 

också att Donner fortfaran-
de, mycket tydligt, lever sin 
egen förändring. Den mild-
het, självdistans och humor 
som präglar till exempel Mi-
chel Ekmans självbiografis-
ka essäer skulle omöjligt gå 
att uppnå här, eftersom det 
tar lång tid att betrakta sig 
själv med den ömhet som 
bara avståndet kan ge.

Rafael Donner skri-
ver till exempel om svag-
het och styrka, om en-

samhet, galenskap, man-
lighet och tro. En del blir 
jag fruktansvärt irriterad 
på (Varför påstå så myck-
et, så lätt, så oreflekterat? 
Är det möjligt att tvinga 
honom läsa ökenfäder-
na?) och en del griper mig 
djupt. Det bästa blir scener 
som får mig att associera 
till Knausgårds Min kamp, 
för texten har samma ra-
sande intensitet.

I kapitlet ”Tro” skriver 
Donner hur han kämpa-
de med att göra kortfilmer, 

att det räckte länge inn-
an han förstod att filmen är 
en emotionell och subjek-
tiv dialog mellan skaparen 
och tittaren. Någonting i det 
stycket handlar också om 
den här boken. Den lever 
nämligen upp när han slutar 
analysera och argumentera, 
när han låter sig själv bli den 
som upplever något och 
nästan drunknar i det.

Då är det inte längre ir-
riterande. Då fungerar det 
plötsligt och blir magiskt.

 ¶ Sofia TorvaldS

Vilken kandidat har den bäs ta valbroschyren?

Inkinens broschyr fungerar tack vare bra bilder och bra kontras-
ter. Den röda färgen ger värme, fotona är skarpa och välbehand-
lade.

Det känns att Björn Vikström varit involverad i sin broschyr, den 
är inte gjord i all hast. Mittuppslaget är helt klart fotat just för det 
här ändamålet. Jag känner att han haft en vision.

Känns ointressant, trist typografi, märkli-
ga färgval. Dåliga bilder och samma font 
överallt. Varför orange?

– Mitt första intryck är att den här 
är fräschast.

Ben Fernström, som driver med-
iebyrån Paradigm, plockar upp den 
broschyr som ska få väljarna att rösta 
på Ilkka Kantola i ärkebiskopsvalet.

– Men jag tror att det helt enkelt be-
ror på tryck- och bildkvaliteten. Al-
la de här broschyrerna är säkert digi-
tryckta, men den här ser så skarp och 
krispig ut att den till och med kunde 
vara tryckt med offset.

Sedan greppar han Björn Vikströms 
och Heli Inkinens broschyrer.

– De här har också satsat. Den här 
vikningen till exempel (Vikströms 

ÄRKEBISKOPSVAL. Alla som får rösta i ärkebiskops-
valet har fått fem valbroschyrer att bekanta sig med. 
Vems känns mest lockande? KP bad ett kommunika-
tionsproffs läsa igenom pamfletterna.

TEXT: SOFIA TORVALDS  FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

broschyr).
– Mitt övergripande intryck är att 

det är många som kör med lila färg, bi-
skopsfärgen. Varför är Auvinens bro-
schyr organge? Vill han avvika från 
mängden? Det är modigt att våga gå 
mot konventionerna – kanske det är 
det han vill säga.

Ben Fernströms spontana känsla är 
att många av kandidaterna kör med 
mycket – för mycket – text. Björn Vik-
ström till exempel. Och ett par av bro-
schyrerna ger han underkänt.

– Ville Auvinens broschyr påmin-
ner om en valpamflett eller ett kris-
tet traktat. Och biskop Tapio Luomas 

ser ut som ett dåligt gudstjänstprogram. 
Den skulle jag inte alls titta på, den ser 
så himla tråkig ut. Hade någon hos mig 
gjort den här layouten skulle jag ha sagt: 
”Nu får du göra om det där.”

Inkinen har bästa uppslaget
Heli Inkinens broschyr gillar han när 
han öppnar den och ser henne stå och le 
mot en bakgrund i grönt - en granskog.

– Den här tycker jag om. Jag tyck-
er inte om pärmen men nog om insi-
dan. Det är för mycket text och den är 
väldigt liten, men det är det intressan-
taste uppslaget. Det finns en värme i 
att hon står där framför grönskanoch 
ser så glad ut. Det är en bra bild och 
den har råkat landa rätt, hon har bra 
ansiktsfärg.

Björn Vikströms broschyr känns in-
tressantast på grund av vikningen.

– Men Inkinen är typografiskt mest i 
balans. De andra är tråkiga eller dåligt 
matchade. Vikströms är i och för sig en 
klassisk kombination: serifer i bröd-
texten matchade med sans-rubriker, 

men helheten ser inklämd ut. Kanto-
la kör med anfanger på varje grej, ut-
an rytm och mellanrubriker.

Samtidigt påpekar han att han ald-
rig skulle välja kandidat på basis av 
enbart en valbroschyr.

– Men broschyren ger en känsla av 
hurudan personen är. Jag överför vis-

kanTola har 
bästa fotot, 
säger Ben 
Fernström som 
jobbar med kom-
munikation och 
driver medieby-
rån Paradigm. 



KULTUR 9KYRKPRESSEN TORSDAG 1.2.2018 • NR 5
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

PÅ TVÄREN ERIKA RÖNNGÅRD

Vintersjälvförtroendet fick sig en törn
En bekant i USA berättar 
på Facebook om vad hen-
nes dotter gjort när hon 

haft en snow 
day – alltså en 
dag när vinter-
vädret gjort att 
hon fått vara 
ledig från sko-
lan. Jag har en 

känsla av att vi finländare 
älskar att läsa om hur be-
folkningen i andra delar av 
världen handfallet stannar 
upp när det fallit lite snö. Vi 
ler lite överseende och drar 
efter andan för att berätta 
om den gången när vi gick 
til skolan trots 40 minus-
grader, eller den vintern när 

en brittisk dagstidning en-
gagerat berättade om Hel-
singfors-Vanda flygfält där 
planen lyfte trots ymniga 
snöfall.

I Finland kan vi det här 
med vinter, lite mer i än i 
andra länder. Tror vi i al-
la fall. Det trodde jag ock-
så, tills min bekant berät-

tade att utetemperaturen 
var minus 40 och att en hel 
del av barnen i hennes dot-
ters skola bor i glesbygden 
och får vänta länge på skol-
bussen.

Jag trodde också att 
vårt vinterkunnande var li-
te bättre än alla andras tills 
nyhetsflödet fylldes av fin-

ländska rapporter om skol-
bussar som kanat i diken 
och skolelever som skjut-
sats hem igen med taxi 
därför att halkan gjort det 
omöjligt för bussen att köra 
dem till skolan.

Det har kanske blivit dags 
att revidera bilden. Vi kan 
en hel del om hur man han-

terar snö och halka, men 
det är alltid hälsosamt att 
inse att man har mer att lä-
ra.

Så jag undrar ödmjukt: 
finns det någon region i 
världen som är bra på att 
hantera vintrar med kraftiga 
temperaturväxlingar och vill 
lära ut det åt oss?

Ensamhetens skepnader
BOK

Inlandet

Författare: Elin Willows
Förlag: Förlaget 2018

Det lilla samhällets dilem-
ma och individens möjlig-
het att själv förändra sitt liv 
är ämnen som kulturjourna-
listen Elin Willows behand-
lar i sin landskapsdrivna be-
rättelse full av vardagsrea-
lism. I Inlandet framträder 
en ung kvinna som bryter 
upp från sitt etablerade liv 
för att flytta cirka tusen ki-
lometer norrut för att med 
sin pojkvän bygga ett nytt 
liv i hans hemby. Förhållan-
det tar snabbt slut och mot 
alla odds ”väljer” den unga 
kvinnan att stanna kvar. Nu 
följer ett inrutat vardagsliv 
som alternerar mellan job-
bet i den lilla mataffären, 
några ytliga relationer och 
lördagskvällarna på Hotellet. 

Till en början känns land-
skapet som är fullt av snö, 
is, tystnad och mörker som 
en välgörande oändlig själv-
vald retreat. Nykomlingen 
kan inte förväntas förstå al-
la spelregler som ”platsen” 
kräver, och kan därför till 
en början leva i en behaglig 
mellanlandstillvaro.

Den suggestiva och me-
lankoliska stämningen fram-
manas genom ett opretenti-
öst, avskalat och genomgå-
ende jämnt språkbruk. Dova 
och lågmälda miljöbeskriv-
ningar och enkla tidsmar-
körer. Norrsken, renar och 
skyltar med samiska väg-
namn är en del av vardags-
livet som flyter på i sin stil-
la lunk.

Att inte välja är också ett 
val. Ändå utvecklas snart en 
accelerande dystymi genom 
ett dramaturgiskt berättar-
grepp där dåtid och nutid 
synliggörs genom ett paral-
lellberättande i korta spar-
samma avsnitt.

Det händer inte myck-

et på ytan, inte ens under 
den, eftersom mycket ten-
derar att vara förträngt, out-
talat och rentav onåbart. För 
allt är bra. Saknaden göms 
under en yta av självförne-
kelse, tills det undanträngda 
börjar pocka på uppmärk-
samhet. Något som läsaren 
förmodligen märker före den 
unga kvinnan.

Det här är på många sätt 
en vacker och njutbar berät-
telse, med en benägenhet 
till upprepningar som skapar 
en viss övertydlighet. Men 
samtidigt blir just pålitlighe-
ten i det återkommande och 
innötta, landskapet och års-
tidsväxlingarna, en sceno-
grafi som på samma gång är 
själva berättelsen. Plats, liv, 
tid och människa blir ett. 

Men det är också sorgligt 
och tidvis frustrerande att 
följa hur meningslöst ett liv 
blir, om det saknar mål och 
riktning som kan samman-
kopplas till en mer övergri-
pande jordisk eller överjor-
disk meningsfullhet. 

Gränsen mellan förnöj-
samhet och uppgivenhet är 
hårfin. Ensamheten bär fle-
ra skepnader, och den själv-
valda behöver inte nödvän-
digtvis vara lättare att han-
tera än den påtvingade.

I Inlandet framträder det 
lilla samhällets svårbe-
gripliga motstridighet, där 
man inbjuder och inklude-
rar, men samtidigt sätter en 
gräns.

Kan man någonsin bli en 
del av en gemenskap där 
man saknar rötter? Om 
främlingen eller släktingen 
medvetet väljer att dra sig 
undan? Bör man ingripa? 
Märker man ens?

Boken väcker i sin still-
samma skönhet frågor om 
individens och kollektivets 
ansvar som är allt annat än 
vackra, men som genom 
samhällets marginalisering 
och ökade flyttningsrörelser 
berör oss alla.

 ¶ Camilla lindbErg

kUlTUrjoUrnalisTen elin WilloWs är uppvixen i Sverige 
men bor idag i Vasa.  foTo: niklaS SandSTrÖm

Vilken kandidat har den bäs ta valbroschyren?

Liksom Auvinens skulle jag underkänna den här som 
broschyr. Jämntjockt. Ser ut som ett gudstjänstpro-
gram. Fotot är oskarpt och jag gillar inte mintgrönt.

Skarpa bilder, tydlig text, men typografiskt väldigt ointressant. 
En försiktig broschyr. En massa anfanger, man vet inte var man 
ska börja läsa.

sa egenskaper från personerna på ba-
sis av hur broschyrerna ser ut. Men om 
det verkligen gällde tror jag att jag in-
te skulle låta layouten påverka mig.

Han påpekar att det här är något 
man alltid ska ha i åtanke när man 
gör reklam: i vilken mån har rekla-
men egentligen betydelse?

– Det finns så många budskap i en 
sådan här broschyr. Är det budskap 
som du förstår det som den som gjorde 
broschyren ville sända ut? Vi kan de-
la upp budskap i det vi menar, det vi 
säger och det som folk förstår.

Vikström har bästa bakpärmen
Vi studerar minerna. Ilkka Kantola ler 
brett och avslappnat, liksom Heli In-
kinen.

– Luomas min säger ”I´ve got this”.  

Han står och lutar så där avslappnat, 
hans kroppsspråk säger att han bara 
stannat upp för fotot och sedan får de 
fixa broschyren, för han är en uppta-
gen man.

Björn Vikström ser inte ut som om 
han var alldeles bekväm i situationen 
och Ville Auvinen har ett cowboy-le-
ende.

– Han kunde kanske ha valt en an-
nan bild.

Ben Fernström svänger på broschy-
rerna och konstaterar att alla har då-
liga bakpärmar – men det finns ljus-
punkter.

– Auvinens bakpärm är lätt att läsa, 
det är bra. Och även om Vikström ser 
lite grådaskig ut och ser ut att stå i regnet 
är hans bakpärm ändå den vackraste.

Sammanfattningsvis: Luoma har in-

te brytt sig. Kantola har satsat på en bra 
fotograf. Björn Vikström har satsat or-
dentligt: han har haft en idé och han 
har tänkt på texten.

– Auvinen vill föra fram budskapet, 
och mellan raderna kan det hända att 
han blir mer trovärdig. Det hör ihop 
med att vi i dessa tider, då vi bombar-
deras av budskap, frågar oss: Vad är de 
de inte säger? Vad är den riktiga san-
ningen? På så sätt kan det vara att Vik-
ströms broschyr verkar inställsam. 

Ändå tycker han att Björn Vikströms 
och Heli Inkinens broschyrer är vin-
narna i den här samlingen, tack vare 
värmen, de stora bildytorna och den 
bästa balansen.

– Kantolas broschyr bar ändå inte 
längre än det första intrycket.

Rösträtt i ärkebiskopsvalet har alla ärkestiftets 
präster och lektorer, och lekmannaelektorer 
som utsetts av församlingarna. Dessutom har 
alla kyrkomötesombud och medlemmar i stifts-
fullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsen 
rösträtt.

”Hade någon hos mig gjort den här layouten skulle 
jag ha sagt: ’Nu får du göra om det där.’”
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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

Lediga bostadstomter
Yttermalax: Rölandet (nytt område!), Pixne

Övermalax: Holmasis, Emaus, Bjerga, Hinders
Petalax: Backen

Samt på Bergö och i Långåminne
Industritomter bl.a. på Norra Brinken

Se närmare på vår hemsida www.malax .fi
Bernt Simons tfn 040 650 8060

Ulla-Maj Ljungkvist tfn 050 401 2405

En utmärkt plats

Martin Wegelius

Beställ på redaktion@sfv.fi eller 09-6844 570
eller fråga efter böckerna i bokhandeln.
Läs mer om biografiserien på www.sfv.fi/bok

Martin Wegelius (1846–
1906) grundade Hel sing fors 
Musikinstitut, föregångaren till 
Sibelius-Akademin. Men hans 
egna ambitioner som tonsät-
tare och dirigent överskug-
gades av personliga motsätt-
ningar under det nationella 

identitets sökandet i slutet av 1800-talet. Lena 
von Bonsdorffs biografi visar att Martin 
Wegelius envisa kamp i ett svartvitt ideolo-
giskt klimat kan vägleda oss även i dagens 
polariserade identitetsdiskussion. 
ISBN 978-952-7076-32-3 • 395 sidor, rikt illustrerad.

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster 
för privatpersoner, företag och organisationer. 
Begär offert på företagshälsovård! 
Tel. 06 781 2080  
Närpesvägen 16 B, 64200 Närpes
Östra Långgatan 51, 64100 Kristinestad

Lokal omsorg   |  Sydmedi  |  www.sydmedi.fi

Specialerbjudande på fästingvaccin • 50€ (vaccin + besök)

Sydmedi, din lokala samarbetspartner med 
sakkunnig service i toppmoderna utrymmen.

   

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

Vad varje nära anhörig 

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss

borde veta?

info@espoonhautaustoimisto.� 

Oy N&N Locus Ab Aff [A]
Smedsgatan 13, 00150 Helsingfors
tel. (09) 17 17 44, fax. (09) 17 00 45
locus@locus.fi, www.locus.fi

25jubileumsår!

1000-tals nöjda kunder kan inte ha fel!  
Vi står till Er tjänst under hela hyrestiden.

PÅ HYRESLÄGENHETER
STOR EFTERFRÅGAN

 

  

 
 
                               
 
                                                                                                       
                                                                                                                                   

              
  

                   
                                                  
  

                                     

Minska värmekostnaderna  
med nya fönster och dörrar! Förmånliga 
PVC-fönster eller trä-aluminiumfönster 
från inhemska Pihla och HIT-Nordic. 
Montering vid behov i Österbotten! 
 

Vårvärmen kommer snabbare 
med ett uterum! Kräver ditt projekt bygglov är det bra att vara 

ute i god tid. Börja planeringen redan idag, ring 0400-340093 

och boka gratis mätbesök inom Österbotten.  

 

Karlebyvägen 115 
Tel. 0400 340 093 

 

   Även rit- och bygglovstjänster! 

www.exellent.fi 
Vi offererar gärna större projekt! 

Projektförsäljare: 

Rainer Renkonen 0505362624 

    PVC-fönsterförsäljning i hela landet:  

    www.exellent-ikkunat.com 

BANKEN GER
 

MED BERGSVÄRME 
FÅR DU TOPPRÄNTA

0% RÄNTA

Dessutom för du en Grundig 
49” Smart TV på köpet

Fråga oss hur: 

El | Vatten & Avlopp | Fjärrvärme

LOKALT
VATTEN
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
SÖ 4.2 KL. 12.15: HÖGMÄSSA i 
domkyrkan, Lindgård, Eisentraut-
Söderström, Tollander, Dencie 
Sjöströms gudstjänstgrupp. 
Insamlingen Gemensamt Ansvar 
öppnas i högmässan.
KL. 13: MÄSSA i taizéstil i kapellet 
på Lundagatan 5, Wilén, Camilla 
Wiksten-Rönnbacka

 ¶ LAPPTRÄSK
to 1.2 kl. 14: Missionskretsen i 
församlingshemmet, Carita Illman
sö 4.2 kl. 12: Kyndelsmässoda-
gens högmässa i kyrkan, SL, JE
På kommande:
lö 10.2 kl. 10-13: Familjeskoj i för-
samlingshemmet

 ¶ LILJENDAL
to 1.2: OBS! Inget Öppet café i 
Annagården, p.g.a. kommande 
läsmöte den 8.2
lö 3.2: Nappeklubben inhiberad
lö 3.2 kl. 17.30: Cellis i Mariagården
sö 4.2 kl. 10: Kyndelsmässodagens 
tvåspråkiga högmässa i kapellet, 
SL, JE
on 7.2 kl. 18: Tjejharmoni i Prästis, 
Nea Westerholm, Bebban Rein-
holm-Saarinen
to 8.2 kl. 18: Läsmöte på Anna-
gården. Värdinnor: Hjördis Forsas, 
Kristina Lindfors

 ¶ LOVISA
Fr 2.2 kl. 18: Vuxenkören övar i kyr-
kan inför söndagen. Kören öppen 
för alla!
Sö 4.2 kl. 16: Högmässa med mu-
sikal i kyrkan. Musikalen Vem tände 
ljuset? av Lotta Bengtsson. Eftis-
barn, Lovisaklangen, vuxenkör och 
kyrkband. Efter mässan Festmiddag 
i församlingshemmet. Förhandsan-
mälan till Festmiddagen till kansliet 
lovisa.svenska@evl.fi eller 044 722 
9200. OBS! Ingen gudstjänst kl. 12.
Må 5.2 kl. 19: Runebergsdagens 
konsert i kyrkan. Kaj-Erik Gustafs-
son, orgel, Annikka Konttori-Gus-
tafsson, piano, Sångargillet dir. Jan-
Erik Slätis, orkester och sångsolister
Ti 6.2 kl. 11-13: En Euros Café i för-
samlingshemmet
Ti 6.2 kl. 13: Pensionärsföreningen i 
församlingsgården
On 7.2 kl. 8: Morgonmässa i kyrkan
To 8.2 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva

 ¶ PERNÅ
Fr 2.2:
- kl. 10-11.30 Café Mikael: i Mika-
elsstugan
Lö 3.2:
-  kl. 18 Välgörenhetskonsert i kyr-
kan med östnyländska artister:, till 
förmån för Rädda Barnenen
Sö 4.2:
- kl. 10 Kyndelsmässodag - Två-
språkig högmässa i kyrkan:, 
Lemberg, Kalliokoski, Juntunen. 
Insamlingen Gemensamt Ansvar 
2018 inleds.
Sö 4.2:
- kl. 13 Mässa: i Sarfsalö kapell. 

Lemberg, Kalliokoski, Juntunen. Ef-
ter mässan ärtsoppa på Byagården 
till förmån för Gemensamt-ansvar 
insamlingen.
Må 5.2:
- kl. 13 Klubin goes Senior: i Präst-
gården. Frågesport.

 ¶ SIBBO
Mer information på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sib-
bosvenskaforsamling.fi
Lö 3.2 kl. 18: Musik vid helgmåls-
ringningen i Sibbo kyrka. Marko 
Korven-Korpinen.
Sö 4.2 kl. 12: Familjemässa på 
kyndelsmässodagen i Sibbo kyrka. 
Camilla Ekholm, Katja Korpi, Mau-
riz Brunell, Lauri Palin. Barnkören 
medverkar.
Må 5.2 kl 15: Diakonisyföreningen 
i Kyrkoby församlingshem. Annika 
Lumme.
Ti 6.2 kl. 10: Bönepromenad i Präst-
gården. Lumme.
Ti 6.2 kl. 16: Kyrkobröderna i Kyr-
koby församlingshem. Årsmöte.
On 7.2 kl. 13: Äldre i Söderkulla. An-
dakt, diskussion och sång. Korpi.
To 8.2 kl 14: Veckomässa i service-
huset Linda. Korpi, Palin.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 2.2
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För 
barn över 1 år. Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Jo-
hannessalen, Högbergsgatan 10 
D. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkans krypta kl. 12.
Sö 4.2 Kyndelsmässodagen
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Terho, Heikel-Nyberg, Almqvist. 
Tomas vokalensemble. Gemensamt 
Ansvar- insamlingen inleds. Kyrk-
kaffe.
kl. 16: Mässa med små och stora i 
S:t Jacobs kyrka. Westerlund, Repo-
Rostedt, Henricson. S:t Jacobs 
barnkör. Servering
Må 5.2
kl. 10–11.30: Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. 
Grupp 1(ca 8 – 15 mån.) kl. 10, grupp 
2 (ca 2 - 8 mån.) kl. 11. Servering 
från kl. 10.30. Hollmérus. 
Ti 6.2
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Iina Katila. 
kl. 13–14.30: Träffpunkt i Johannes-
salen, Högbergsgatan 10 D.  Carita 
Lundin: Tacksam – tre helheter
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-2 
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125. 
Hollmérus.
On 7.2
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Ja-
cob. Kvarnbergsbrinken 1. Salenius.
kl 17-18.30: Vintersvenska. Diskus-
sion på svenska för nybörjare, Hög-
bergsgatan 10 D i Tian.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Böck-
erman. 
To 8.2
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob, 
Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Jo-

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

Dopträd har blivit ett allt 
vanligare inslag i kyr-
korna. Ett dopträd är ett 
träd där man hänger upp 
symboler för de barn 
som döpts i församlingen 
under året – till exem-
pel en duva med barnets 
namn och dopdatum.

Dopträdet brukar töm-
mas på fåglar en gång i 
året. Ofta sker det i sam-
band med en familjemäs-
sa eller babykyrka, och 
då brukar barnen och de-
ras familjer få ta hem få-
geln. Många församling-
ar med dopträd passar på 
att tömma dopträdet på 
Kyndelsmässodagen.

I KLARSPRÅK

Jesus Kristus, 
tack för att du 
kom till oss, du 
världens ljus. 
Lys upp min väg, 
skingra mitt mör-
ker, värm mig 
med din låga.
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Ann-Mari Audas-
Willman.

53, 51, 843, 17 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Välsignade ljus
Kyndelsmässodagens namn hänger samman med den 
medeltida seden att under denna dag välsigna alla de 
ljus som skulle användas i kyrkan under det komman-
de året. 

Bibliskt firas dagen för 
att barnet Jesus bars fram i 
templet och för den gudom-
liga härligheten som kom in 
i världen genom honom och 
uppenbarades för oss.  

OM HELGEN

                       Retreatgården Snoan   
www.snoan.fi

Kom på retreat till Snoan
Ekofasta – Pröva på retreat 9–10.3.2018
Vårvinterretreat 16–18.3.2018
Retreat för radioandaktshållare 20–22.4.2018
Retreat med drömgruppsarbete 25–27.5.2018
Introduktion i ignatiansk spiritualitet 7–10.6.2018
Jobbardagar på Snoan 11–15.6.2018
Anmälningar och mera information: 
www.snoan.fi, retreatkoordinator Birgitta Udd, 
birgitta.udd@evl.fi, 040-630 7771.

”Den heliga anden 
hade uppenba-
rat för honom att 
han inte skulle se 
döden förrän han 
hade sett Herren 
Messias.”

Läs mera i 
Luk. 2:22–33

”Spelar det någon 
roll vem som är 
president?”

Frukostklubben på 
Suomalainen Pohja i 
Åbo onsdag kl. 12.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
2–8.2

FÖRSTA LÄSNINGEN
Mal 3:1–2

ANDRA LÄSNINGEN
1 Joh. 1:5–7

EVANGELIUM
Luk. 2:22–33

Kyndelsmässodagen.
Temat för söndagen är 
”Kristus, utstrålningen 
av Guds härlighet”.

HELGENS TEXTER

BETRAKTELSEN ANN-MARI AUDAS-WILLMAN

foTo: JoHan SandbErg

den här tiden på året får vi glädja oss över 
längre dagar och ett ljus som påminner oss 
om att det troligen blir vår också i år. Sam-
tidigt som vi städar undan de sista, kvar-
glömda julpynten är det dags för kyndels-
mässodagen, den söndag då många för-
samlingar uppmärksammar de barn som 
döpts under året som gått.

Kyndelsmässodagen är ursprungligen en 
judisk tradition, där man bar fram de ny-
födda barnen i templet på den fyrtionde 
dagen. Mammans reningsprocess var då 
över och därför är söndagen kring 2 fe-
bruari Marias kyrkogångsdag och en på-
minnelse om att Jesus bars fram i templet.

I templet träffade den nyfödde Jesus och 
hans föräldrar Symeon, en gammal from 
man som genom den helige Ande fått ve-
ta att han inte skulle dö före han sett Mes-
sias. Då Symeon mötte Jesus, visste han 

att det var honom han väntat på. Symeon 
bad till Gud: ”Herre nu låter du din tjäna-
re gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mi-
na ögon har skådat frälsningen som du har 
berett åt alla folk, ett ljus med uppenba-
relse åt hedningarna och härlighet åt ditt 
folk Israel.” Det heter vidare att ”Hans mor 
och far förundrade sig över vad som sa-
des om honom.”

På samma sätt som Jesus föräldrar bar 
fram barnet i templet kommer föräldrar 
med sina barn till kyrkan för att låta dö-
pa dem. De vilar i traditionen och i den 
tro som burit generationer före dem själva 
och kommer för att låta ljuset skina över 
barnet, ljuset som befriar från mörkret, 
ljuset som skingrar skuggorna och gör att 
man aldrig är ensam. Ljuset som är Kristus. 
 

 ¶ ann-mari audaS-Willman

Ann-Mari Audas-Willman är samhällsvetaren som blev 
präst. Hon är kyrkoherde i Solfs församling i Korsholm och 
aktiv inom Finlands Röda Kors. 
 
I dag uppmanar hon dig att försöka vara ett Kristusljus för 
en medmänniska varje dag den kommande veckan. Det 
kanske räcker med ett leende, att kommentera vinterda-
gens ljus, att sträcka ut en hand, ge någon en blomma, 
besöka en ensam.

Ljuset som befriar
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hanneskyrkans krypta.
Middagsbön i Johanneskyrkans 
krypta måndag, tisdag, onsdag och 
fredag kl. 12.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet har öppet: må, ti, 
to, fre kl. 9-14.
Matteuskyrkan är öppen: må- 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 3.2 kl. 10.00: Matteus Salt. Att 
möta Gud, Birgitta Udd. Ta din egen 
bibel och anteckningsmaterial med 
dig. Längtar du också efter mera? 
Mera kunskap om Gud, Jesus, bi-
beln och det kristna livet. Ett tillfälle 
där tron kan växa och praktiseras. 
Där ord förbyts i kraft. Intressanta 
teman kring ämnen som vi alla 
längtar efter. Uppdelat i små läckra 
salta bitar, som en brunch.
Sö 4.2 kl. 10: Högmässa, Johan 
Hallvar, Mimi Sundroos, kyrkkaffe 
efter mässan
Sö 4.2 kl. 18: Kvällsmässa, Ste-
fan Forsén, Daniela Strömsholm, 
kvällste efter mässan
Ti 6.2 kl. 10 och 10.45: Musiklek, 
klapp och klang, för 1-4 år, Daniela 
Strömsholm
Ti 6.2 kl. 11.30: Musiklek, gung 
och sjung, för 0-12 mån, Daniela 
Strömsholm
Ti 6.2 kl. 18.30: Matteus kyrkokör 
övar i Matteussalen. Mera info: Mimi 
Sundroos, 040-5840296.
On 7.2 kl. 12.15-13.30: Motion och 
mission med Ben Westerling varje 
onsdag.  Vi samlas utanför Mat-
teuskyrkan och går på promenad. 
Gruppen kommer överens om 
insamlingsändamål och insamlings-
belopp  för Finska Missionssällska-
pets projekt Motion&Mission. Se 
närmare på FMS hemsida.
On 7.2 kl. 15-18: Öppet hus för 
ungdomar.
On 7.2 kl. 15.30-16.45: VårTon (1 
vån), Mimi Sundroos.
On 7.2 kl. 16.45-18: Text & Tro, 
Vi samlas inför följande söndags 
mässa runt psalmerna och texterna 
i Olavussalen i nedre våningen. Juho 
Kankare & kantorn
On 7.2 kl. 18: MU-mässa, kort 
mässa med bönevandring. Ungdo-
mar medverkar. Kyrkfika efteråt.
On 7.2 kl. 19: Thinkshow med temat 
stress & prestationsångest. Info och 
anmälan via Facebook event eller 
tonja.paavola@evl.fi.
To 8.2 kl. 9.30-12: Familjeklubben i 
Nordsjö, Sjökortsgränden 6. Ledare 
Marianne Bergström
To 8.2 kl. 12-14: Stickklubben. En 
grupp för Dig som tycker om att 
handarbeta. Vi stickar bl.a dop-
sockor åt nyfödda.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fre 2.2
kl. 10 Musiklek i Haga: En rolig stund 
för dig med barn 0-5 år. Kaffe och 
smörgås. Varje fredag. Hagasalen, 
Vesperv. 12. Katrin Björklund 
Sö 4.2
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka: 
Tegels. 6. Ronny Thylin, Peter Hilli. 
Kyrkkaffe
kl.10 Söndagsskola i Munksnäs kyr-
ka: Tegels. 6. Britta Lassus, frivilliga
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla 
kyrka: Brofogdev. 12. Ronny Thylin, 
Peter Hilli. Kyrkkaffe
kl. 13 OBS! Disciple 18 Grow: Av-
slutningsgudstjänst i Munkshöjdens 
kyrka, Raumov. 3. Ceasar Kalinowski 
kl. 13 OBS! Barnkyrka: För barn i 

åldern 3-7 år. Munkshöjdens kyrka, 
Raumov. 3
kl. 13 OBS! CoolKids: För alla i ål-
dern 8-13 år. Munkshöjdens kyrka, 
Raumov. 3
kl.18 Psalmkväll med Runebergs-
psalmer: Månsans kyrka, Skogs-
bäcksv. 15. Peter Hilli, Ronny Thylin
Ti 6.2
kl. 9 Morgonandakt: Andakt, bön, 
lovsång. För alla. Varje tisdag. Haga-
salen, Vesperv. 12. Medverkande är 
lärjungaskolan Transform
kl. 10 Musiklek i Malm: En rolig stund 
för dig med barn 0-5 år. Kaffe och 
smörgås. Varje tisdag i Malms kyrka, 
Kommunalv. 1. Pia Lindholm
kl. 13 Dagscafé: Andakt, program, 
kaffe. Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 
15. Mera info ger diakonissan Bodil 
Sandell, tel. 09-2340 7227, 050-
380 3925. Varannan tisdag. Varmt 
välkommen!
kl. 18 Lovsångsgruppen: Kör som 
medverkar under FoT-kvällarna. 
Övning innan i Munkshöjdens kyrka, 
Raumov. 3. För alla.   
kl. 19 Förbön och Tack: De anrika 
förbönsandakterna i Munkshöjden 
fortsätter. Medverkande denna 
tisdag är Allan Franzén, Bengt Las-
sus, Peter Hilli. Munkshöjdens kyrka, 
Raumov. 3. Barnpassning ordnas. 
Varannan tisdag. OBS! Förböns-
ämnen tisdag kl.12-14. Välkommen 
med!
Ons 7.2
kl. 11 Familjecafé: Kom på 
lunch&lekstund till Café Torpet varje 
onsdag. Katrin Björklund 
kl. 13.15 Petrus barnkör: Grupp 1 för 
barn i förskola - åk 2. Kören övar 
varje onsdag i Hoplaxskolans Haga-
enhet, musiksalen. Ledare Francine 
Mabinda
kl. 14.15 Petrus barnkör: Grupp 2 
för barn i åk 3-5. Kören övar varje 
onsdag i Hoplaxskolans Hagaen-
het, musiksalen. Ledare Francine 
Mabinda
To 8.2
kl. 9 Morgonbön: Tanke för dagen, 
bön, lovsång. Torsdagar i Hagasalen, 
Vesperv. 12. Medverkande är lär-
jungaskolan Transform
kl.18 Vägen vidare: En sex veckors 
kurs för alla som förlorat någon, ny-
ligen eller för en lång tid sedan. Hålls 
på Café Torpet, Köpingsv. 48. Mera 
info på hemsidan: petrusforsamling.
net/vagen-vidare-sorgekurs/ 
Övrigt   
Lö 10.2
kl.10.30 Kvinnobrunch: Med temat 
“Guds ledning” och Regina Kreander 
som gäst. Musik av Liisa Ahlberg. 
Anmälan senast 6.2 till Petrus för-
samlings kansli, tel. 09-23407100 
eller britta.lassus@gmail.com, tel. 
050-3271948. Hagasalen, Vesperv. 
12. Varmt välkommen!

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Tomasmässan: 
Inspirationskväll med andakt i Jo-
hanneskyrkans krypta tisdag 13.2 kl. 
18. Vårens svenska Tomasmässor 
firas 20.3 och 24.4 kl. 18 i Johannes-
kyrkan. Planerings- och förbönsmö-
ten hålls i kryptan 6.3 och 3.4 från 
kl. 16.15. I den finska Tuomasmessu 
predikar ärkebiskopskandidaterna.
Det hjälper att prata: 
Kyrkans samtalshjälp finns till för dig 
som behöver ett lyssnande öra. De 
jourhavande är utbildade frivilliga 
eller kyrkligt anställda med tyst-
nadsplikt. 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 brevjour, PB 210, 
00131 Helsingfors. Vi svarar inom 
några dagar.
Problem i parförhållandet eller 
familjen: 
Familjerådgivningen erbjuder hel-
singforsare professionell samtals-
hjälp vid problem i parrelationen och 
i krissituationer. Vi samtalar med dig 
om frågor som berör parrelationen, 
familjen och dig. Du kan komma 
ensam, med din partner eller med 
andra familjemedlemmar. Samtalen 
med mottagningssekreterarna och 
familjerådgivarna kostar inte något 
och är konfidentiella. Samtalen för-
utsätter 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.helsingforsfor-
samlingar.fi.

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 4.2. um 11 Uhr: Abendmahls-
gottesdienst (Matti Fischer)

 ¶ OLAUS PETRI
Lö 3.2 kl. 18: Helgsmålsbön – Mu-
sikandakt. Kaisa Keskitalo, orgel.
Sö 4.2 kl. 11: Högmässa. Timo 
Viinikka, Hanna Laakkonen-Yang. 
Olaus Petrikören medverkar.
On 7.2 kl. 10: Musiklek för alla. 
Sussi Isaksson leder.
To 8.2 kl. 10: Babyrytmik (0-1 år). 
Sussi Isaksson leder.
To 8.2 kl. 13.30: Musiklek (3-6 år). 
Sussi Isaksson leder.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor sö 4.2: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Gudstjänst 
med små och stora. Terlinden, Wik-
man, Malmgren, barnkören Stäm-
sökarna, dagklubbsbarnen och 
barnledarna. Insamlingen Gemen-
samt Ansvar startar. GA-kyrklunch 
i församlings¬gården. Pris 20 €/
familj, alternativt 1 vuxen & 1 barn 10 
€, 1 vuxen & 2 barn 15 €, barn under 
3 år gratis. Lotteri, ansiktsmålning 
och nagellackning, GA-produkter 
och Symamsellernas försäljning. Ta 
med kontanter. 
Köklax kapell kl. 16 lovsångsmässa. 
von Martens, Kronlund, lovsång-
steamet. Barnpassning ordnas. 
Kyrkkaffe.
Konsert: Du är gränslös – med Fräl-
sarkransen inför det heliga ti 6.2 kl. 
20 i Olars kyrka, finska sidan. Böner 
ur Martin Lönnebos Frälsarkransen, 
som har tonsatts och arrangerats 
av Pekka Nyman. Körerna leds av 
Anna-Liisa Haunio. Ungdomarnas 
och unga vuxnas kör Exodus, dir. 
Anna-Liisa Haunio. Ensemble Ku-
iske, dir. Outi Noponen, unga vux-
nas kör Okra, dir. Helena Yli-Jaskari. 
Otnäs Kapellkör, dir. Katja Kangas, 
Verso-kören från Kyrkslätt, dir. Ilona 
Nyman. Orkester: Joonatan Rautio, 
saxofon, Mikko Iivanainen, gitarr, 
Teemu Keränen, bas, Petri Kangas, 
piano, Pekka Nyman, percussion. 
Solist: Johanna Iivanainen. Ljud: Su-
ikki Jääskä. Ljus: Tuomas Merilahti. 
Fritt inträde, program 10 €.
Församlingsretreat: Retreatgården 
Snoan i Lappvik, Hangö 13–15.4. 
Ledare är Anna-Maria Böckerman. 
Tema: ”Herrens kärlek fyller hela 
jorden”. Pris 90 € för förs. medl. 
200 € för övriga. Anmälan senast 
28.3, Esbo sv. förs. kansli, 09 8050 
3000, må–fre kl. 9–13, e-post 
esbosvenskaforsamling@evl.fi. Mer 
info om Snoan och dagsprogram-

met: snoan.fi
Vänner – och mer än vänner: Par-
relationskväll i Olars kyrka, svenska 
sidan, on 14.2 kl. 18–21, Terlinden, 
Rönnberg. Kärlek och vänskap är 
viktiga i en parrelation. Utöver dem 
talar vi om parrelationers andra 
aspekter, att bära vardagsansvar, 
att vårda relationen, att respektera 
gränser. Kvällen börjar med lätt 
servering. Vid behov kan vi ordna 
barnpassning för barn över två år. 
Ta i så fall kontakt: yvonne.terlin-
den@evl.fi
Familjeklubbar för föräldrar med 
småbarn kl. 9.30–11.30: Sång och 
lek i Sökö kapell varje ti. Familje-
klubben i Köklax kapell varje on. 
Imse-Vimseklubben i Mattby kapell 
varje to. Ingen förhandsanm. Klub-
barna är gratis!
Ungdomskvällar kl. 17–21: Chapple 
2.2 och Sode 6.2.
Samlingar för seniorer och dagle-
diga kl. 13–14.30: Kalajärvi kapell to 
1.2. Köklax kapell ti 6.2.
Diakonilunch: Olars kyrka, svenska 
sidan ti 6.2 kl. 12–14. Pris 5 €.
Symamsellerna: Tematisdagar 
under våren kl. 16–19 i Vita Huset, 
Prästgårdsgr. 1. Vi stickar, virkar, 
syr, väver m.m. Nya medlemmar 
välkomna! 
Öppen diakonimottagning: Kyrk-
tian, Kyrkog. 10 i Esbo centrum, 
varje to kl. 10–12.
www.esboforsamlingar.fi

 ¶ GRANKULLA
To 1.2 kl. 9.30-10.30: Lovsångs- 
och förbönsgrupp i övre brasrum-
met, Catherine Granlund.
Sö 4.2 kl. 12: Kyndelsmässodagens 
familjegudstjänst. Predikan av 
Ulrik Sandell med visuellt stöd av 
Tove Waldonen, Barbro Smeds, 
Yvonne Fransman, Karin Nordberg. 
Söndagsskolan medverkar. Insam-
lingen Gemensamt Ansvar inleds. 
Lunch till förmån för Gemensamt 
Ansvar: Broilerfrestelse med ve-
getariskt alternativ, sallad, bröd. 
Kaffe/ té/ saft med kakbit. Pris 8 
€/vuxna, 4 €/barn 5-12 år, yngre 
gratis(max.16€/familj). Försäljning 
av Gemensamt Ansvar-produkter.
Ti 6.2 kl. 9.30: Familjelyktan i Se-
bastos. Tema: Gemensamt Ansvar, 
Karin Nordberg,
Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning 
och brödutdelning.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Cathe-
rine Granlund.
Kl. 18: Graziakören i övre brasrum-
met, Heli Peitsalo.
On 7.2 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen 
i övre brasrummet.
To 8.2 kl. 9.30-10.30: Lovsångs- 
och förbönsgrupp i övre brasrum-
met, Catherine Granlund.

 ¶ KYRKSLÄTT
Fr 2.2 kl. 9.30-11.30: Eesti-Emme i 
Bredbergets klubblokal, Mytvägen 
1 C 3.
Fr 2.2 kl. 13-15: Effa för barn i åk 
3-4 på Hörnan.
Sö 4.2 kl. 12: Högmässa i Kyrk-
slätts kyrka. Öppning av Ge-
mensamt Ansvar insamling med 
kaffeservering och försäljning av 
GA produkter i koret. Rönnberg, 
Åkerlund, Punt.
Må 5.2 kl. 18.30: Sång och bön i 
koret i Kyrkslätts kyrka med Lars-
Henrik Höglund.
On 7.2 kl. 15-17: BC på Hörnan för 
åk 7 och uppåt.
To 8.2 kl. 9.30-11-30: Knatteryt-
mik på Solstugan, Hindersbytorg 2 
B. Församlingen bjuder på kaffe/te. 
Ta eget mellanmål med.

Fr 9.2 kl. 13-15: Effa på Hörnan för 
åk 3-4.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-
to kl. 9-15. Fredagar stängt.  Tel. 
(09) 8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. www.
kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 4.2 kl 11: Högmässa i SvH, Kim 
Rantala, Paula Sirén, kyrkkaffe. 
Insamlingen Gemensamt Ansvar 
börjar.
Ti 6.2 kl 10-12: Mammor, pappor 
och barn i SvH.
Ti 6.2 kl 13.15-15.15: Tisdagsklub-
ben i SvH
Ons 7.2 kl 13: Onsdagskaffe i SvH, 
Kyrkoherde Kim är med

 ¶ VANDA
FR 2.2 kl. 14: Veckomässa, Folk-
hälsanhuset, Vallmov. 28. A. Paa-
vola, A. Ekberg
SÖ 4.2 kl. 10: Högmässa. Insam-
ligen Gemensamt Ansvar inleds. 
Helsinge kyrka S:t Lars. K. Anders-
son, A. Ekberg
SÖ 4.2 kl. 12: Mässa i Taizéanda, 
Myrbacka kyrka/S:t Martins kapell. 
K. Andersson, A. Ekberg
TI 6.2 kl. 13-17:  Pysselcafé för 
barn i åk. 3-6, Strömfårav. 13, 
Myrbacka
ON 7.2 kl. 9: Morgonmässa, för-
samlingens utrymmen, Valmov. 5 
A, 2 vån.
ON 7.2 kl. 9.30-12: Familje-
café i samarbete med Folkhälsan, 
Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 7.2 kl. 13-17:  Pysselcafé för 
barn i åk. 3-6, Strömfårav. 13, 
Myrbacka
TO 8.2 kl. 9.30: Kyrkostunden för 
barn, Myrbacka kyrka/S:t Martins 
kapell
Sällskaps- och brädspelskvällar 
för ungdomar: ons, i regel jämna 
veckor kl.18 i församlingens utrym-
men, Vallmov. 5 A, 2 vån.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Sö 4.2:
-kl. 10 Högmässa: Tenala kyrka. 
Westerholm, Lindroos.
-kl. 15 Stenmässa: Ekenäs kyrka. 
Meditativ gudstjänst med nattvard, 
Lindström, Nygård, kyrkokören.
-kl. 18 Kvällsmässa: Bromarvs 
kyrka. Westerholm, Lindroos.
Info: www.ekenasnejdensforsam-
ling.fi

 ¶ INGÅ
Sö 4.2:
- kl 10.00 Familjegudstjänst: Ingå 
kyrka. Hellsten, Gustafsson Burg-
mann, Högström & Rosenqvist.
Ons 7.2:
-  kl 14.00 Syföreningen: Präst-
gården. Björklöf. Denna gång 
besöker Margareta Åkesson oss 
och visar oss 200 par vantar med 
olika mönster.
Ons 8.2:
-  kl 9.30-11.30 Familjecafé: För-
samlingshemmets källarvåning. 
Karin Eklund.
Mera information: www.ingafor-
samling.fi

 ¶ KARIS-POJO
Högmässa, sö 4.2: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Högmässa, sö 4.2: 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Kvällsmässa med Taizé-sånger, 
to 8.2: 
kl. 18.30 i Svartå kyrka
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 4.2. kl. 13.00: Högmässa 
i Virkby kyrka. Konfirman-
derna medverkar. Kyrkkaffe och 
kyrktaxi.

 ¶ TUSBY
Högmässa: kl 13 i Tusby kyrka. 
Pastor Lauri Seppänen, kantor 
Riina Haapaniemi, kyrkkaffe.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 4.2 kl. 12: Kyndelsmässodagens fa-
miljemässa i Pargas kyrka med ljuständ-
ning för de döpta under året, Grönqvist, 
Lehtonen. Dagklubben och barnkören 
medverkar. Efter familjemässan barn-
fest i församlingshemmet. 
– kl. 19: Ljusmässa i Pargas kyrka, 
Grönqvist, Lehtonen. 
On 7.2 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 4.2 kl. 11: Kyndelsmässodagens fa-
miljemässa i Nagu kyrka med ljuständ-
ning för de döpta under året, Granström, 
Heikkilä. Kyrklunch i församlingshem-
met. Tua och Torsten Sandell berättar 
om sitt arbete i församlingen i Istanbul. 
Korpo kapellförsamling:
Sö 4.2 kl. 11: Kyndelsmässodagens 
högmässa i Korpo kyrka, Killström, 
Granlund. 
Houtskär kapellförsamling:
Sö 4.2 kl. 11: Kyndelsmässodagens 
gudstjänst i Houtskär kyrka, Heikkilä, 
Wikfors. 
Iniö kapellförsamling:
Sö 4.2 kl. 13: Kyndelsmässodagens 
gudstjänst i Iniö kyrka, Vuola.

ÅBO
sö. 4.2 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. 
Bäck (pred) Mullo (lit), Danielsson, 
Lempa. Furahakören (dir. Fiona Chow) 
medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe. Skri-
bastart fö 1001 och 1002.
må. 5.2 kl 14: Missionskretsen, Aurelia
ons 7.2: 
- kl 10: Familjecafé, Papinholma förs.
hem
- kl 12: Frukostklubben, Suomalainen 
Pohja. Torbjörn Kevin “Spelar det någon 
roll vem som är president?”
- kl 13: Café Orchidé, Aurelia. Sopplunch 
till förmån för insamlingen Gemensamt 
Ansvar, 8€/pers
- kl 13.30-15: Barncafé, Aurelia
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia
to. 8.2:
- kl 9-11.30: Familjecafé, Aurelia
- kl 11: Knattekyrka, Aurelia. Wikstedt, 
Niemelä

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
Kyndelsmässodagen 4.2: Musikandakt 
kl 19 med Ålands spelmansgille. Ingemar 
Johansson, Johanna Evenson

JOMALA
Lö 03.02 kl.18.00: Gospelallsång  Jo-
mala Joy, A Hallbäck, J Boholm-Saarinen
Sö 04.02 kl.11.00: Familjemässa och 
gemensamt ansvars lunch i Olofsgården 
efter mässan, barnkörerna, R Syrén, 
E-H Hansen, J Boholm-Saarinen

MARIEHAMN
LÖ 03.02 kl. 16.00: Konfirmationsmässa 
i S:t Görans kyrka.
SÖ 04.02 kl. 11.00: Familjegudstjänst i 
S:t Görans kyrka.
TO 08.02 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t 
Görans kyrka.
TO 08.02 kl. 12.00: Sopplunch i försam-
lingshemmet. Pris: 5€ för pensionärer, 
7€ för övriga.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 4.2 kl. 12.00: Gudstjänst i Brän-
neriet, Smakbyn. Efter gudstjänsten 
Gemensamt Ansvar-lunch. 
Outi Laukkanen, Pipsa Juslin, Kati Jun-
tunen.
http://sund-vardoforsamling.fi/

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 2.2 Monica Lundgren, Borgå Sö 4.2 9.03 
Ett ord om helgen Må 5.2 Philip Hällund, 
Kökar Ti 6.2 Camilla Klockars, Vasa Ons 7.2 
Marica Enlund, Sibbo To 8.2 Stefan Äng, Jo-
mala.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 2.2 Harry Blomberg, Kvevlax Sö 4.2 
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet. 
Textläsare: Eva och Ingemar Johansson. Må 
5.2 Bevarade ord: Margareta Melin. Upplä-
sare: Monica Heikel-Nyberg (repris) Ti 6.2 
Stig-Olof Fernström, Helsingfors Ons 7.2 
Bevarade ord: Margareta Melin. Uppläsare: 
Monica Heikel-Nyberg (repris) To 8.2 Peter 
Sundqvist, Purmo.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 4.2. Gudstjänst med Saltviks försam-
ling. Predikant och liturg: Carolina Lind-
ström. Organist och kantor: Natalie Ball. 
Sångare och musiker: Natalie Ball, Kjell 
Frisk, Catharine Frisk-Grönberg, Ka-
rin Gwardak: Textläsare: Kristina Jansson 
och Sigbritt Fagerström. Förebedjare: Lau-
ra Serell.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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Maximus kören från Vörå, konsert: sö 
4.2 kl 17.00 i fh, dir. Peter Sjöblom, solist 
och piano Robert Granholm, solist Sonja 
Biskop. Inträde 10€. Servering
Karagruppen: ti 6.2 kl 18.00 i fh
Finskt läsmöte: ti 6.2 kl 18.30 i lilla salen
Musiklekis: on 7.2 kl 9.30 i fh
Läsmöte, Åminne-Biskop-Rudnäs 
läslag: on 7.2 kl 19.00 hos Birgitta och 
Karl Svenlin

LARSMO
Lö 3.2 kl. 19 Lördagssamling: i försam-
lingshemmet, Marko Sjöblom, tema: 
”Andliga fäder och mödrar”. Servering, 
barnpassning.
Sö 4.2 kl. 10 Familjegudstjänst: Sjö-
blom, Mary Frantz, barnkören. Kyrk-
kaffe. Kyrkvärd: Murmästar. Vinter-
skriftskolan deltar och fortsätter med 
lektioner till kl. 14.
To 8.2 kl. 18.30 Kvinnocafé: i Holm 
bönehus, tema: ”Skapad till att skapa”, 
Benita Östman.

NEDERVETIL
TO 1.2 kl. 14.00: Andakt i Sandbacka 
Vårdcenter, Store.
FR 2.2 kl. 13.00: Andakt med nattvard 
i pensionärshemmet, Store, Smedje-
backa.
SÖ 4.2 kl. 10.00: Kyndelsmässodagens 
familjegudstjänst med ljuständning för 
döpta, Store, Jenny Pulkkinen.
Varor och lotterivinster för missions-

auktionen 13.2 tas emot med tack-
samhet.

NYKARLEBY
CENTRUM
Sö kl 10 Familjegudstjänst: Edman, 
Ringwall, ljusprocession, barnen 
Må kl 14 Socklot missionskrets: bö-
nehuset
-kl 18 Kenyamissionen: fh, Trygve 
Smedman, SLEF Nykarleby årsmöte
MUNSALA
Sö kl 12 Familjegudstjänst: Edman, Näs, 
kyrkokören, info om Gemensamt Ansvar 
On kl 13.30 Symöte: prästg.
To kl 14 Församlingscafé: Monäs klubb-
lokal
JEPPO
Sö kl 11 Knattegudstjänst: Östman, 
Lönnqvist, ljuständning för årets döpta. 
Kyrklunch efteråt.
Må kl 19.30 Årsmöte Slef: Jeppo bö-
nehus 
Ti kl 18 Bibelsits: fh

PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
To 1.2 kl 19: Skriftskolans föräldrasam-
ling i Kyrkostrands församlingshem
Fr 2.2 kl 14: Andakt i Pedersheim, Erik-
son, Pandey
Fr 2.2 kl 20: Ungdomskväll Night Café i 
Kyrkhemmet i Bennäs, Jimmy
Lö 3.2 kl 19: Kvällsmässa med natt-
vard i kyrkan, St Olofskören, Erikson, 

Sandstedt-Granvik, Pandey, instru-
mentalister
Sö 4.2 kl 10: Gudstjänst med ljuständ-
ning för döpta i Pedersöre församling 
under 2017 i kyrkan, Barnkören, lit. Erik-
son, pred. Häggblom, Sandstedt-Gran-
vik, Pandey, textläsare Nina Wikström, 
dörrvärdar Östensö
Sö 4.2 kl 15: Sammankomst i Flynäng-
ens bönehus, Fredrik Snellman
Sö 4.2 kl 15: Sammankomst med natt-
vard i kyrkan, Jakobstads fridsförening
Må 5.2 kl 13: Symöte i Forsby bykyrka
Må 5.2 kl 13: Symöte i Kyrkhemmet i 
Bennäs, Eklund
Må 5.2 kl 19.30: Bibel och bön i Forsby 
bykyrka
Ti 6.2 kl 9.30: Karakaffe i Kyrkhemmet i 
Bennäs, Maria Westerling
Ti 6.2 kl 13.30: Sundby-Karby symöte i 
Sundby byahem, Kurt Cederberg
Ti 6.2 kl 13.30: Symöte i Hedbo senior-
boende, Maria Westerling
On 7.2 kl 12: Träff för pensionärer och 
daglediga i Kyrkostrands församlings-
hem, Johan Klingenberg, lunch & efter-
middagskaffe 12 €, anmäl före 2.2 till 
församlingskansli tfn/sms 040-3100440
Elli Flén: Kvinnor i fredsarbete, i kultur-
huset Ax, Bennäs to 15.2 kl 18, arr. FMS 
och församlingen

PURMO
To 1.2 kl. 19.30: Infokväll om kampanjen 
”Kraft till förändring” i Kyrkhemmet.

Sö 4.2 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, J-E 
Sandström, Johansson. Familjebandet.
- Kl. 10: Söndagsskola med Skatten i 
kyrkhemmet.
Ti 6.2 kl. 15.30: Häftis i Åvist, utflykt till 
Steinbacka.
On 7.2 kl. 19: Mariamoment, bönekväll i 
prästgården.
- Kl. 19: Slef Emaus årsmöte hos Eivor 
och Gunnar Häggman.
To 8.2 kl. 14: Andakt i Sisbacka pensio-
närshem, Portin, Johansson.
Ti 13.2 kl. 15-17: Försäljning av ärtsoppa i 
kyrkhemmet till förmån för Gemensamt 
Ansvar. Ta egna kärl med!

TERJÄRV
TO 1.2 kl 19: Läsmöte med Hästbacka 
läslag i byahemmet. Värd: Byahemsför-
eningen, khden, kantorn.
SÖ 4.2: 
- kl 11 Familjegudstjänst i förs.h, khden, 
kantorn, barn- och juniorkörerna, dag-
klubben. Matservering: 6 € vuxna, 3 € 
barn, barn under 4 år gratis. 
- kl 14 Läsmöte med Kolam läslag hos 
Marit och Fredrik Bexar. Värdar: Annika 
och Kenneth Bexar. 
- kl 19 Andakt och gemenskap i Kort-
järvi.
TO 8.2 kl 19: Missionskväll i förs.h, 
Christina o. Andrey Heikkilä, khden, 
kantorn, juniorkören.
FR 9.2 kl 19: SLEF:s lokalavdelnings års-
möte i förs.h, A. Häggblom.

MAT. En ny lunchrestau-
rang har sett dagens ljus 
i Matteuskyrkan i Hel-
singfors. På Snellu Café är 
råvarorna fullt ätbar mat 
som riskerar att kastas 
bort i matbutikerna.

Lunchrestaurangen Snellu 
Café finns bredvid kyrk-
salen i bottenvåningen av 
Matteuskyrkan. Kaféet kör-
de igång i mitten av januari. 

– Vårt mål är att upp till 
70 % av råvarorna ska kom-
ma från matsvinn. Vi får in 
ny mat varje dag, och dagens 
leverans avgör hur nästa 
dags meny ser ut. Vi samar-
betar med matsvinnsrestau-
rangen Loop med transpor-
terna, säger Mare Kinanen 
som är ledande diakoniar-
betare för specialungdoms-
arbetet Snellu.

Snellu hör till Helsing-
fors kyrkliga samfällig-
het och det är Snellu som 
är värd för restaurangen i 
Matteuskyrkan. Utöver två 
professionella köksarbeta-
re sysselsätter kaféet unga 
som annars har svårt att få 
jobb. Restaurangen har fått 
bidrag från Europeiska so-
cialfonden (ESF) för att i 
framtiden erbjuda praktik-
platser och arbetsprövning.

Betala extra för din nästa
Än så länge är restaurangen 
bara öppen lunchtid klock-
an 11–12.30. Lunchen kos-
tar 2 euro, men den som vill 
kan betala 5 eller 10 euro och 
samtidigt göra en god gär-
ning: de extra slantarna an-
vänds till att stöda diakoni- 
klienters måltider på kafét.

– Så fort vi får hit de rät-

ta möblerna kan vi förlänga 
öppethållningstiderna och 
erbjuda kaféprodukter. Då 
ska det också bli möjligt att 
beställa catering från Snellu 
Café, säger Kinanen.

Konceptet för Snellu Café 
heter Waste&Feast. Tanken 
är att det ska bli en modell 
som kan kopieras också till 
andra församlingar i Hel-
singfors och Finland.

– Ordet Waste (sv. avfall) 
berättar att vi jobbar ekolo-
giskt och deltar i EU:s ge-
mensamma mål: att minska 
matsvinnet, förklarar Ki-
nanen.

– Och Feast (sv. fest) be-
rättar att det alltid är en fest 
att äta tillsammans. Det är 
också en fest varje gång en 
person som har svårt att 

komma in på arbetsmark-
naden får chansen att gö-
ra ett meningsfullt arbete.

Svenskt rum
Matteuskyrkan är Matteus 
församlings kyrka, och allt-
så ett svenskt rum i Helsing-
fors. Också Matteus försam-
ling är med i projektet.

– Det känns roligt att vi 
fått hit ett kafé, säger Ste-
fan Forsén som är kyrko-
herde i Matteus församling.

– Tack vare kyrkans cen-
trala läge är det verkligen 
optimalt att vi nu också 
kan erbjuda en mötesplats 
med låg tröskel. Jag hoppas 
att många svenskspråkiga i 
östra Helsingfors ska hitta 
till kaféet.

 ¶ liiSa mEndElin

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 1.2 18.00: Projektkören övar i För-
samlingshemmet.
To 1.2 19.00: Kyrkokören övar i Försam-
lingshemmet.
Sö 4.2 11.00: Högmässa i Försam-
lingshemmet, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm, sång av Kyrkokören, Projekt-
kören, Rainer Grandell och sånggrupp 
från Haapsalu. Guy Kronqvist avtackas. 
Kyrkkaffe.
Må 5.2 13.00: Korsbäck missionssyför-
ening i Byagården.
Ti 6.2 13.00: Taklax missionssyförening 
i Bönehuset.
Ti 6.2 19.00: Träffpunkt i Taklax böne-
hus. Samtidigt hålls bönehusföreningens 
årsmöte. Stadgeenliga ärenden.
On 7.2 13.00: Vänstugan i Församlings-
hemmet.
To 8.2 13.00: Molpe missionssyförening 
i Bykyrkan. 

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
LÖ 3.2 kl 18: Konsert i Kstads kyrka, 
orgel, sång, psalmsång, O Nilsson, A K 
Martikainen, presentation av insam-
lingen Gemensamt Ansvar, andakt M 
Engström.
SÖ 4.2 kl 10: Gudstjänst i Lfjärds kyrk-
sal, Engström, Martikainen
SÖ 4.2 kl 12: Gudstjänst i Kstads kyrka, 
Engström, Martikainen
SÖ 4.2 kl 18: Bibelsamtal i Lfjärds förs.
hem, klubbrummet. Juhani Martikainen
TI 6.2 kl 12.30: Missionsstugan i Kstads 
förs.hem. Lotteri. Obs dagen!
TI 6.2 kl 19: Bibelstudium i Kstads förs.
hem, Samuel Erikson
FR 9.2 kl 19: Pärlbandet i Kstads förs.
hem. Tema ”Nåd för mig”. Nattvards-
mässa kl 21, Maria Sten, Gunilla Teir, Olle 
Nilsson. Ingen förhandsanmälan

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 3.2 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria.
Sö 4.2 kl 12: Högmässa Lövdahl, 
S.Lindén, S:ta Maria förs.kör. Efteråt 
kaffeservering för Gemensamt Ansvar.
On 7.2 kl 18.30: Sorgegruppen startar i 
förs.hemmet, Lövdahl, Wallin.
Övermark
Sö 4.2 kl 10: Gudstjänst Lövdahl, Ro-
sengård, sånggruppen ”Vi sjunger hellre 
än bra”, Övermarks marthaförening. 
Efteråt kaffeservering för Gemensamt 
Ansvar.
Pörtom
To 1.2 kl 18.30: Träffpunkt för kvinnor i 
Velkmoss byagård, gäst: Kristina Örn.
Sö 4.2 kl 18: Högmässa Sundqvist, 
G.Lindén. Efteråt kaffeservering för Ge-
mensamt Ansvar.
Ti 6.2 kl 18: Varblagruppens möte i förs.
hemmet.
To 8.2 kl 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet, dagens gäst: Kristina Örn, 
Blomberg, Sundqvist, G.Lindén, Seni-
orkören.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Fr 2.2 kl. 20: Ungdomskväll i försam-
lingshemmet, Englund m.fl.
Sö 4.2 kl. 14: Högmässa, Bjöklund, 
Brunell.
Må 5.2 kl. 10: Familjeklubben i försam-
lingshemmet.
Ti 6.2 kl. 13: Missionssyföreningen i för-
samlingshemmet.

KORSHOLM
Fre 2.2:
kl 9.30-12 Gemensamt tvåspråkigt 
jippo: för familjer vid Smedsby församl.
gård. 
Lör 3.2: 
kl 18 Ung mässa: i Korsholms kyrka med 
årets konfirmander.
Sön 4.2:
kl 10 Gudstjänst för små och stora: i 
Korsholms kyrka. Lilla barnkören, Kör-
skolan och Dagklubben. Ljuscermoni 
och namnuppläsning av alla döpta under 
året. Dopträdet tas i bruk.
Kl 11 Gemensamt Ansvar-lunch: i 
församl.hemmet efter gudstjänsten, 
fisksoppa, kaffe o. tårta 10 €/under 6 
år gratis. 
Kyrk-TAXI: beställs via pastorskansliet 
tel 06-3560500. Hemfärd efter maten.
6.2: 
kl 14 Karaträffen: i Smedsby församl.
gård.
sö 18.2: 
kl 12 Kyrkans Ungdom årsmöte: i Sock-
enstugan.

KVEVLAX
Sö 4.2 kl 10: Knattekyrka, Store, An-
drén, Crichton. Dahlbacka, Barnkören. 

Ljuständnings för alla barn som döpts 
under det gångna året. Ta gärna med 
mjukisdjur eller en skallra. Servering.
Må 5.2 kl 19: Bön för bygden i krubban.
Ti 6.2 kl 19: Bön och Bibel i krubban.
Ons 7.2 kl 10: Föräldra-barngrupp i ds.
Ons 7.2 kl 17:30: Stråkdraget i fh.
Ons 7.2 kl 18: Kvällssyföreningen i ds.
To 8.2 kl 9:15: Karakaffe i ds.

MALAX
SÖ 4.2 kl 10: Kyndelsmässodagen. 
Familjemässa i FH. Dagklubben medv. 
Kyrkkaffe. Kyrktaxi.
TI 6.2 kl 17.30: Kompisskolan, tisdagar i 
FH, för barn födda 2012 och 2013.
TI 6.2 kl 18.30: Minior, tisdagar i FH, för 
barn i åk 1-3.
TO 8.2 kl 19: Diskussionsgruppen Amici, 
i KH. Vi diskuterar aktuellt och gammalt 
inom teologi, psykologi och filosofi.

PETALAX
Högmässa: sö 4.2 kl. 11. Björklund, Bru-
nell. Kyrktaxi.

REPLOT
Sö 4.2. kl. 10: Högmässa i Replot. Kon-
tunen, Wargh.
Sö 4.2. kl. 12:30: Gudstjänst i Björkö. 
Kontunen, Wargh.

SOLF
Sö 4.2. kl 10: Kyndelsmässodagens 
gudstjänst för små och stora, Audas-
Willman, Wargh, Beukelman, Landgärds, 
Jern, barnkören, dagklubben, barn från 
föräldra-barn träffen och övriga barn. 
Kyrkkaffe och saft i församlingshemmet 
efter gudstjänsten.
To 8.2. kl 18.30: Lewisgruppen hos An-
ders Blomberg. Kap1-7 i C.S Lewis ”Om 
bön- brev till en vän”.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Jern, Holmgård. Ge-
mensamt Ansvar insamlingen öppnas. 
Kyrkkaffe.
Ljusmässa: ons 7.2 kl 18 Jern, Holmgård.
Pilgrimsmässa: to 8.2 kl 9 Forslund, 
Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Keinänen, 
Korkman.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Dans i Heligt rum: sö kl 19 Siv Jern.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Lindblom, Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Sö 4.2 kl. 11: Familjegudstjänst i kyrkan, 
Björk, Ravall, sång av söndagsskolbar-
nen. Textläsare Ritva Kronqvist, kyrk-
värdar Slätkulla-Fors-Gers. Ljuständ-
ning för döpta år 2017.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus.
Må 5.2 kl. 14: Syföreningen i Essehem-
met.
- kl. 18: Samvaro och bibelläsning hos 
K&B Forsblom.

JAKOBSTAD
FR 2.2 kl. 19.00: In da house i Försam-
lingscentrets ungd.utr., Esselström.
SÖ 4.2 kl. 10.30: Söndagsskola med 
små och stora i Församlingscentret. 
Lunch.
SÖ 4.2 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads 
kyrka, Turpeinen, Wester.
SÖ 4.2 kl. 15.00: Sammankomst med 
nattvard i Pedersöre kyrka, Kurt Hell-
strand.
SÖ 4.2 kl. 17.00: Fokus Fest i Försam-
lingscentret, Björk, ungdomsband, Lavi 
Öst, knytkalas.
MÅ 5.2 kl. 17.00: Tehus för nyfinländska 
och andra kvinnor i Församlingscentret, 
Sandström.
TI 6.2 kl. 13.00: Tisdagssamling på Sta-
tion I, Magnus Dahlbacka.
ON 7.2 kl. 15.00-17.00: Utdelning av 
Gemensamt Ansvar material i Försam-
lingscentret. Andakt Salo.
TO 8.2 kl. 19.00: Kvinnocafé i För-
samlingscentret. Tema: ”Nåden möter 
nöden”, Camilla Skrifvars-Koskinen. 
Turpeinen, Borgmästars. Servering.
SÖ 11.2 kl. 11.00: Söndagsskolans dag på 
Pörkenäs lägergård. Anmälan senast 5.2 
Haglund-Wikström tfn 040-3100418.
TI 27.2 kl. 15.00: Sportlovsläger för åk 
1-5 inleds på Pörkenäs lägergård. Anmä-
lan 5-14.2 www.jakobstadssvenskafor-
samling.fi. Info Tallgren tfn 040-3100419.

KRONOBY
Ungdomssamling i Larsmo: fr 2.2 kl 
20.00 Gemensam avfärd kl. 19.15 från fh 
Familjegudstjänst: sö 4.2 kl 11.00 i fh, 
Wallis, Ellfolk-Lasén, Barnkören
Läsmöte, Slotte-Bäck-Storå läslag: sö 
4.2 kl 13.00 i lilla salen, värdar Harriet 
och Peter Bäck
Läsmöte, Hästö läslag: sö 4.2 kl 15.00 
hos Anna-Greta och Harry Hästö

Konsert med extraprogram
Kimitoöns församling gör en större satsning på Gemen-
samt Ansvar med konsert och annat program i Brukshal-
len den 4.2.

Dagen inleds kl 14 med 1,5-timmes konsert. Sedan blir 
det kaffepaus och man kan delta i lotterier och annat skoj. 
Efter pausen fortsätter musiken. Man kan delta under he-
la jippot, som räcker ungefär 3,5 timmar och beräknas vara 
slut kl 17.30, eller komma och gå under dagen.

Sångare och musiker från Kimitoön kommer samman 
till en riktigt stor musikmönstring där såväl profan som 

kyrklig musik möts i ett hejdundrande eldorado. Medver-
kande spelar/sjunger i följande ordning: 

Med start kl 14: Showdown, Kimito Island Big band, 
Barnkör, Cento, Sara Nyqvist, Dalsbruks Dragspelsklubb 
och Tre Prima Donnor. Efter pausen, ca kl 16.20; Tupa’s 
Secret, Kimitoöns församlings kyrkokörssångare, Twilight, 
Kake & co och Baltic Gospel Singers. 

Varje vuxen betalar ett biljettpris om 20€ (inkluderar 
kaffe), men alla barn under 18 år kan komma gratis. Bil-
jettintäkterna går oavkortat till Gemensamt Ansvar. Ingen 
förhandsanmälning.

KIMITO GA-INSAMLING

Svinn blir lunch i nytt kafé 

johanna sademaa ansvarar för matsalssidan av lunchserveringen. foTo: Eila Jaakola

WASTE&FEAST 
SNELLU CAFÉ

• Waste&Feast är ett nytt 
koncept för diakonimålti-
der, som kombinerar mat- 
svinn med sysselsättning. 

• Snellu Café erbjuder lunch 
må–fre kl. 11–12.30 för ba-
ra 2 euro. Genom att be-
tala 5 eller 10 euro stöder 
du måltider för mindre be-
medlade. 

• Kaféet jobbar ekologiskt 
och använder matsvinn 
som råvara. 

• Snellu Café finns i Matte-
uskyrkan på Åbohusvägen 
3 i Östra centrum.
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Svenska Migri 
kallade kyrkor 
för sekter
I Sverige har en familj från 
Iran som konverterat från 
islam till kristen tro fått 
avslag på sin asylansö-
kan. I avvisingsbeslutet 
beskrivs Equmeniakyrkan 

och Pingstkyrkan som 
”två olika sekter” rappor-
terar tidningen Dagen.

– Helt obegripligt att 
Migrationsverket kan 
skriva så om Sveriges två 
största frikyrkosamfund, 
säger pastor Per Lundin 
i Borgstena i Västergöt-
land, som engagerar sig 
för familjen.

ASYLPOLITIK AVSLAG

Bilder i Guds 
tjänst

deT sägs ofta att vi idag lever i en 
visuell kultur. Bilder och filmer 
blir allt viktigare som kommuni-
kationsmedel även inom sociala 
medier. Det är betydligt lättare att 
fånga intresset med bilder och kor-
ta kommentarer än med reflekte-

rande texter.
Med hjälp av bilder på nätet kan vi skapa och 

förstärka den bild av oss vårt liv som vi helst vill 
visa upp. Genom vännernas uppmuntrade kom-
mentarer förstärks och bekräftas vår självbild.

Men det finns också människor som tvärt-
om inte alls vill lägga ut några bilder och inte 
ens förekomma på bilder. De känner sig ute-
lämnade, eftersom användningen av bilder på 
nätet inte kan kontrolleras.

inom jUdendom och islam förhåller man sig ne-
gativa till att avbilda Gud, och som en konse-
kvens är man även kritisk till avbildning av 
människor, i varje fall i sakrala rum. Även inom 
kristendomen har bilder tidvis ifrågasatts, men 
kritiken har tillbakavisats 
med motiveringen att Gud 
har blivit människa i Jesus. 
Eftersom Jesus gjort Guds 
kärlek synlig har vi rätt att 
avbilda Guds skapelse.

Väggarna i medeltida 
kyrkor är prydda med bib-
liska gestalter och helgon. 
Ofta är kläder, redskap och 
byggnader återgivna på ett 
sätt som speglar konstnä-
rens egen tid. På ett liknan-
de sätt har även reformato-
rerna inkluderats i kyrko-
konsten. De här bilderna vittnar om att kyr-
kan utgör en historisk tolkningsgemenskap. Vi 
som lever i olika tider ingår i samma levande 
tradition, genom vilken Ordet blir kött på oli-
ka sätt i olika tider.

god konsT skall inte ha ett alltför uppenbart bud-
skap. Konsten påverkar oss effektivare då den 
tvingar oss att stanna upp, reflektera och försö-
ka förstå. Likt en berörande predikan skall god 
konst inte bara bekräfta åhöraren, utan också 
utmana. Samtidigt är konst i sakrala miljöer en 
ömtålig fråga, vilket den aktuella diskussionen 
i Lovisa har påmint oss om.

en god PredikanT målar fram bilder. Om allt 
förefaller färdigtuggat blir vi som åhörare inte 
nyfikna på vad som sägs. Därför skall vi i Jesu 
efterföljd gärna använda oss av berättelser och 
liknelser, som ju är ett slags dramatiserade bil-
der. Med deras hjälp kan åhöraren leva sig in 
i budskapet och inspireras till att tillämpa det 
som sägs på sitt eget sätt.

Samtidigt kvarstår alltid ett moment av mys-
terium: vi kan aldrig ge en uttömmande tolk-
ning av ett konstverk eller av en bibeltext. Iko-
nen, bilden, skall inte upphöjas till en idol; en 
avgudabild. Gud kan inte fångas i ord, inte i bild 
– men Gud visar sig genom dem.

Björn Vikström är biskop i Borgå stift.

”Vi som lever i 
olika tider ingår 
i samma levan-
de tradition, ge-
nom vilken Or-
det blir kött på 
olika sätt i olika 
tider.”

INKAST BJÖRN VIKSTRÖMMARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Liten bostad i Helsingfors
för ensamstående man
med fast jobb. Hyra 800
euro/mån. Tel. +358 400
212 499

Tvåa centralt i Vasa.Hyra
600 e/mån.Tillkommer
vattenavg.15e/per.pers.
Inga husdjur rökning förbj.
Tel.040-5016257/Martin

Kyrkoherdetjänsten i Kristi-
nestads svenska församling 
har inom utsatt ansöknings-
tid sökts av tf kyrkoherden 
i samma församling Daniel 
Norrback.
 
Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax 
församling har inom utsatt 
ansökningstid inte fått någon 
sökande.
 
Kyrkoherdetjänsten i Vörå 
församling har inom utsatt 
ansökningstid sökts av  
direktorn för Johannelunds 
teologiska högskola Hans 
Boije.

DOMKAPITLET

Skötsam kvinnlig stud
(Hanken) söker etta i
H:fors. Tel. 0442313138.

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

 06-327 7111

SÖKER DU TOMT?
Vi erbjuder stadsnära landsbygd då den är som bäst.

www.korsholm.fi

FVM Service i Jakobstad 
erbjuder helhetsservice inom VVS-teknik

FVM Service Pietarsaaressa 
tarjoaa LVI-alan kokonaispalvelua

Movägen 7 Kangastie 
Jakobstad - Pietarsaari 
Tel-Puh (06) 723 1609 
info@fvm.fi
www.fvm.fi

24 h/dygn - 7 dagar i veckan 
24 t/vrk - 7 päivää viikossa

☎ 040-125 8802

Är det dags för rörsanering? 
Onko putkisaneerauksen aika?

Vi utför planering och installationer av 
Vatten, avlopp och värme

Värmepumps- och oljeanläggningar m.m
Ta kontakt för besök samt kostnadskalkylering!

Suunnittelemme ja asennamme 
 Vesi, viemäri ja lämpö

Lämpöpumppu- ja öljylaitteistoja ym.
Ota yhteyttä, niin tulemme käymään 

ja teemme kustannuslaskelman!

Vi utför planering och installationer av
Vatten, avlopp och värme

Värmepumps- och oljeanläggningar m.m.

Ta kontakt för besök samt kostnadskalkylering

Movägen 7, 
68600 Jakobstad
tfn 06-781 0520
info@fvm.fi

www.fvm.fi 

24h/dygn – 
7 dagar i veckan

✆ 06-781 0528

Är det dags för rörsanering?

FVM Service i Jakobstad
erbjuder helhetsservice  

inom VVS-teknik

Under Kyndelsmässodagens hög-
mässa i Lovisa kyrka framförs Lotta 
Bengtssons musikal för barn. Musi-
kalen heter ”Vem tände ljuset?” och 
framförs av församlingens barnkör 
Lovisaklangen, församlingens eftis-
barn, en vuxenkör och band. I bandet 
spelar Kalle Katz, piano, Johan 
Bäckström, bas och Jonas Söder-
ström, trummor.

Efter högmässan serveras en 
festmiddag i Församlingshemmet. Festmiddagen består av 
köttfärslimpa, kokt potatis, sås och sallad och som efter-
rätt kaffe och tårta. En frivillig matavgift uppbärs för försam-
lingens missionsprojekt i Nepal genom Finska Missions- 
sällskapet. Förhandsanmälan till festmiddagen senast den 
29.1 till kansliet: lovisa.svenska@evl.fi eller tfn 044 722 9200.

Musikalen berättar om två personer som träffas i kyrkan. 
De försöker hitta fram i mörkret och med hjälp av ljuset 
blir det lättare att se. De träffar också prästen i kyrkan och 
samtalar om hur ljuset egentligen fungerar, om hur ett enda 
ljus kan få andra ljus att brinna. Ljuset får värma och hjälpa 
även de dagar då livet inte är lätt att förstå.

Musikalen innehåller 6 unisona sånger och den som vill 
sjunga med i vuxenkören inbjuds till körövning fredagen 
den 2 februari kl. 18-20 i kyrkan.

Välkommen till församlingens fest.

Lovisa svenska församling 
firar högmässa med musikal

Ledig

KANTORSTJÄNST
En B-kantorstjänst är ledig att sökas senast 
15.02.2018 kl.16.00. Vi erbjuder dig ett om-
växlande församlingsarbete  i en dynamisk 
och innovativ arbetsgemenskap. 
Lön enligt kravgrupp 601.  
Närmare uppgifter om tjänsten ger kyrkoherde Anders Lindström 
per tfn 0400-527 488 eller per e-post: anders.lindstrom@evl.fi
Ytterligare info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

LEDIG TJÄNST
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TACKSAMHET UTMANING

Tacksägelse för allt eller i allt?
I senaste Kyrkpressen fanns 
en angelägen artikel om tack-
samheten och om svårighe-
ten att tacka för allt vi är med 
om och som sker i våra liv.

Många frågor kommer 
aldrig att få något svar, in-
te minst när det gäller de 
mest djupa existentiella frå-
gorna. Men det sätt på vil-
ket vi ser på tillvaron och li-
vet har konsekvenser på hur 
vi agerar på det som sker. 
Jag tycker mig se tre tolk-
ningsnycklar utifrån både 
den bibliska synen på till-
varon och trosbekännelsens 
tre trosartiklar. För mig per-
sonligen är det tre livsbe-
jakande, livsbefriande och 
livsbefrämjande tolknings-
nycklar.

För det första bekänner vi 
att livet har en skapare. Vi är 
inte utkastade i tillvaron ute-
lämnade åt ödet eller slum-
pen. Jag får därför bejaka allt 

det vackra, sköna, goda och 
fina. Livet är värdefullt. Li-
vet har en mening.  

Sen utgår vi från att li-
vet på jorden har gått sön-
der. Därför sände Gud Jesus 
som räddare och upprätta-
re av människan och livet. 
Livet i tillvaron är inte som 
det ska vara. Vi får tala om 
olyckor, vi får göra upp med 
synden i våra liv, vi behöver 

inte ta sjukdom som Guds 
aga, vi får sörja vid en döds-
bädd, vi får gå till tandläka-
re och vi får arbeta för rätt-
visa i världen. Allt det ovan-
nämna blir omöjligt om allt 
är som det ska vara och vi 
ska tacka för allt. ”Gud 
gör inga misstag”, säger vi 
ibland; det är sant, men li-
vet och tillvaron är fullt av 
misstag som sexuella över-
grepp, hunger, prostitution, 
våld i hem, krig, ja allt från 
smågnabb till satanism. Hur 
befriande är det inte att få 
säga: Det finns inte mening 
med allt som sker. 

Och sedan. Jul, påsk och 
pingst öppnar nya möjlig-
heter. Gud har segrat över 
det onda. Hans seger ska en 
dag genomtränga hela tillva-
ron när Jesus kommer till-
baka. Till dess söker vi hans 
gemenskap och hans An-
des kraft. Vi kan få upple-

va verkligheten i Paulus ord 
att för den som älskar Gud 
samverkar allt till det bästa. 
Alltså inte så att allt som sker 
samverkar, men det sker där 
man räknar med Gud. Han 
tar det onda och svåra i sin 
hand och svänger det till nå-
got gott. Vi kan därför trot-
sigt mot allt det onda säga: 
Det kan bli en mening i det 
som sker.

Livsrealiteterna, Bibelns 
syn på verkligheten och 
trosbekännelsen ord säger 
mig att jag inte behöver ta 
allt ur Guds hand och inte 
behöver tvinga mig att tacka 
Gud för allt, men att jag får, 
tack och lov, lägga allt i hans 
hand och kan tacka honom 
för hans närvaro och hans 
möjligheter i allt.

boris salo
Jakobstad

”Vi lever i ett kosmos 
under ständig utvidgning.
Vill kyrkan med sitt bud-
skap göra anspråk på 
relevans i denna process, 
behövs ett språk för tre-
enig Gud, även det under 
ständig utvidgning.”
Prästen Agneta Lejd-
hamre i en insändare 
i Kyrkans Tidning i 
Sverige.

KYRKAN SPRÅK

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 te-
lefonnummer. Anonyma 
inlägg accepteras endast i 
undantagsfall. Standard-
längden för de kortare in-
sändarna är 1 200 tecken. 
Redaktionen förbehåller 
sig rätten att förkorta in-
sändarna. Insänd text re-
turneras inte.

OPINION INFORMATION

BISTÅND FÖRDELNING

Var är kyrkans röst?
Torsdagen den 14 april 2016 
skrev Sofia Torvalds om att 
”regeringen skär bort ytter-
ligare 25 miljoner i anslag 
för biståndet”. Och frågar 
var tanken om globalt an-
svar finns?

Men nu aviserades ny 
biståndspolitik – ett para-
digmskifte! Och ännu har 
jag inte sett ledarna i de 
två folkkyrkorna och i fri-
kyrkorna protestera. För 
att uppmärksamma den-
na radikala förändring ber 
jag Dig ta del av följande: 
Härom natten drömde jag 
att någon satsade 3–4 mil-
joner euro för att ge unga 
afghanska män arbete. En 
fabrik byggdes där de skulle 
tillverka strumpor. Efter en 
tid var det någon som brän-
de ner fabriken till grun-
den.

Drömmen kan man tolka 
som man vill. Ganska snart 
läste jag i Hufvudstadsbla-
det (10.01.2018): ”Fattigaste 
länderna är de största för-
lorarna då biståndet skärs 
ned. Nu slår riksdagen 
larm. Finland försummar 
sina internationella för-
pliktelser, skriver finans-
utskottet ...” 

Det hela handlar om ett 
paradigmskifte!  Finlands 

regering vill genom Utri-
kesministeriet ”göra bu-
siness”. Enligt artikeln 
genomsyrar nu ”affärs-
tänkandet den finska bi-
ståndspolitiken”. Den nya 
ideologin ”gynnar finsk ex-
port i rikare länder”, med-
an ”en lång rad finska ide-
ella organisationer har va-
rit tvungna att lägga ned sin 
verksamhet i de fattigaste 
länderna som ett resultat av 
regeringens beslut”.  

Det är allmänt omvittnat 
att medborgarorganisatio-
nerna (NGO – Non Gover-
mental Organisations) in-
klusive missionsorganisa-
tionerna, oftast gör ett bra 
biståndsarbete, bland an-
nat på grund av det person-
liga engagemang som finns 
på gräsrotsnivå. Nu vill inte 
finska staten längre kanali-
sera skattemedel via dessa 
organisationer. Jag har in-

te något emot till exem-
pel mikrofinansiering el-
ler stöd till företagsverk-
samhet i de fattigaste u-
länderna (LDC-länderna). 
Men det som är så fel är mo-
tivationen – varför  jobbar 
man med bistånd och ut-
veckling? Är det vinstin-
tresset som är det viktigas-
te? Och inte längre kärle-
ken till nästan och prak-
tiserandet av mänskliga 
rättigheter? ”Finland först” 
håller inte i biståndsarbe-
tet! Denna radikala föränd-
ring slår hårt mot kyrkligt 
biståndsarbete.

Regeringen och riks-
dagsmajoriteten håller på 
att montera ned välfärds-
staten Finland. Detta kom-
mer till uttryck i beslut och 
lagar som förfördelar de 
mest utsatta människorna i 
Finland och utomlands. Det 
har ofta sagts att kvaliteten 

på ett samhälle bedöms av 
hur man hanterar de allra 
svagaste. Regeringen för-
sämrar nu alltmer de fat-
tigas och utsattas livssitu-
ation. Detta gäller speciellt 
de som inte är födda i Fin-
land eller Europa, oavsett 
om de kommit hit eller ej.

Utrikespolitiken lär höra 
till presidentens ansvars-
områden. Har vi hört den 
nu omvalda presidenten, 
som borde vara ledande i 
värdefrågor, ta ställning i 
denna aviserade föränd-
ring av Finlands bistånds-
politik? Nästan alla presi-
dentvalskandidater kriti-
serade nedskärningar i bi-
ståndet. Men ingen tycks 
ännu ha insett att Finlands 
bistånd i grunden är på väg 
att förändras. Vem är vaken 
för den egoistiska och etno-
centriska politik som den 
nuvarande regeringen för? 
Och var är kyrkans röst?

jan TUnér
Ekenäs

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.

”Är det vinstintresset som är det vikti-
gaste? Och inte längre kärleken till näs-
tan och praktiserandet av mänskliga 
rättigheter? ”Finland först” håller inte i 
biståndsarbetet!”

UTTALANDE BESLUTSFATTANDE

Unga behöver få ansvar
Kyrkans framtid beror på om 
vi når unga vuxna. För tillfäl-
let ser det inte speciellt ljust 
ut. Unga vuxna är den största 
enskilda gruppen som skri-
ver ut sig ur kyrkan. Kyrkan 
är alltså inte en meningsfull 
gemenskap för dem. Samti-
digt är andelen unga förtro-
endevalda (under 30-åring-
ar) i kyrkans beslutsfattan-
de organ otroligt låg, endast 6 
procent. Därför är det viktigt 
att alla kyrkans anställda, för-
troendevalda samt vallistor-
nas ihopställare förstår den-
na sak: låt oss i årets försam-
lingsval ta med unga vuxna!

Vi i Navi-influensgrup-
pen för unga vuxna anser att 
det finns ett direkt samband 
mellan att nå ungdomar och 
mängden unga förtroende-
valda. Liksom hushållsarbe-
te gör en studiebostad till ett 
hem, så gör tillit och en äkta 
ansvar att ungdomar enga-
gerar sig i församlingen och 
känner en koppling till dess 
budskap. Att kandidera i för-
samlingsvalet, att göra valar-
bete eller att rösta är inte sa-
ker många ungdomar själv-
mant tänker på då vi talar om 
att påverka. Därför behövs 
aktivt arbete för att inspire-
ra och informera ungdomar 
och unga vuxna. Här syftar 

vi speciellt på kyrkans an-
ställda samt förtroendeval-
da, men vi är även säkra på 
att alla som läser denna tid-
ning känner till någon ung 
vuxen. Du kan alltså delta i 
inspirerandet och fråga en 
bekant ung vuxen: ”Kunde 
du tänka dig ställa upp i för-
samlingsvalet? Skulle någon 
av dina vänner kunna tän-
ka sig kandidera tillsam-
mans med dig?”

På Kirkon kasvatuksen 
päivät i januari kom biskop 
Seppo Häkkinen med ett 
tydligt uttalande. Kyrkans 
arbetare skall uppmunt-
ra unga att ställa upp, er-
bjuda information, inspire-
ra samt hjälpa. Biskop Sep-
po har rätt: frågan om unga 
och unga vuxna är äkta, ak-
tuell och brådskande.

Tanja holm
andra viceordförande i Navi

”Kyrkans arbeta-
re skall uppmuntra 
unga att ställa upp, 
erbjuda informa-
tion, inspirera samt 
hjälpa.”

”Han tar det onda 
och svåra i sin hand 
och svänger det till 
något gott. Vi kan 
därför trotsigt mot 
allt det onda sä-
ga: Det kan bli en 
mening i det som 
sker.”

Stöd för bön!
Böneexperimentet
– Upptäck, utforska & upplev 
bönen
Miranda Threlfall-Holmes 
Vill du börja be, men vet inte 
hur du ska göra? Eller vill du 
ha ny inspiration? Då är 
Böneexperimentet en bok 
för dig!
Libris, inb.

Hjälp Tack Wow
– De tre bönerna du behöver
Anne Lamott
Tre viktiga böner kan hjälpa 
oss genom vardagen och 
visa en väg fram genom livet. 
Speciellt under tuffa tider.
Libris, inb. 

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

ens kyrkodagar: Vilken europeisk stad påm
inner om

 Jona och valfisken? Bukarest.

NÄSTA VECKA besöker vi ett bygge.
www.raitismaja.fi
0400 126 830

Sportlovsresor
Nyland 17–23.2

Österbotten 24.2–2.3

UK. Idealism får finnas, 
men vi får inte bli en 
åsiktsgemenskap. Ungdo-
mens kyrkodagar var ett 
av de sammanhang där 
Pontus Särs först upplev-
de kristen gemenskap.

TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD

Han är en tvåbarnsfar från Vasa som 
studerar till mattelärare. Pontus Särs 
beskriver sig också som en multinörd, 
intresserad av en mängd olika saker, 
främst på spektret mellan matematik 
och musik. Årets upplaga av Ungdo-
mens kyrkodagar var hans trettonde.

Vad fick dig att delta i ditt första Ungdo-
mens kyrkodagar?
– Det var för att mina bröder var akti-
va på UK. Jag var nog skeptisk. ”Ungdo-
mens kyrkodagar”, det låter inte roligt.

Men han fastnade direkt.
– Efter det blev UK och Höstdagarna 

egentligen de två tillfällen där jag kände 
någon form av kristen gemenskap. Jag 
hade inte någon sådan i min hemför-
samling och det tog inte många år för-
rän jag började kalla UK min själsliga 
hemförsamling. Det är en anledning till 
att jag inte missat ett enda år.

Även om Pontus Särs senare hit-
tat församlingsgemenskap på annat 
håll har UK behållit sin speciella plats i 
hans hjärta. Genom åren har han hun-
nit representera fyra olika församlingar 
och blivit en av de personligheter som 
många känner igen från talarstolen.

– Jag vet inte när det hände. I något 
skede började de jag lärde känna på mitt 
första UK försvinna. Plötsligt var vi de 
som hade koll på hur det brukar fungera.

Med sin erfarenhet har Särs också 
fått vara med och forma debattkultu-
ren. Han höll i ordförandeklubban för 
några år sedan, när Ungdomens kyr-
kodagar lyckades diskutera samköna-
de äktenskap i beundransvärt respekt-
full ton, och har flera gånger dragit ple-
numskola för nybörjarna. 

Även om Särs gärna ger ordet vidare 
till nya, ivriga debattörer tror han det är 
bra att det finns erfarna UK-deltagare 
med när svåra ämne tas upp.

– Vi har väldigt dålig koll på resten av 
stiftet, i alla fall de som är nya på UK. 
Hur ungdomsarbetet fungerar på olika 
orter varierar väldigt mycket. När om-
bud berättar om hur de gör i sin försam-
ling kanske inte andra ens förstår vad de 
menar, eftersom perspektiven kan va-
ra så olika – bara en sån sak som skill-
nader i förutsättningarna mellan stads-
miljö och landsmiljö. 

När Ungdomens kyrkodagar är som 
bäst är det inte för att alla delar samma 
åsikter, utan för att de blir som en för-
samling, tycker Särs.

– Vi går mot mera heterogena tider på 
UK, efter att det varit ganska likformigt 
en tid. Nu börjar vi ha lite mera sprid-
ning och det är trevligt. Om UK ska va-
ra någon form av ungdomsriksdag för 
kyrkan får de inte vara en åsiktsgemen-
skap, det funkar inte.

Hur har UK förändrats under dina år?
– Jag tycker det är betydligt lägre trös-
kel att gå upp till talarstolen nu än förr, 
vilket inte enbart är positivt. UK har 

UK blev hans församling

PonTUs särs 
trivs i UK:s ple-
nisal. 

haft en funktion av att fostra mötestek-
nik, men när vi gjort miljön lite min-
dre formell går man också miste om 
den erfarenheten. Samtidigt möjliggör 
det att delegaternas röster, åsikter och 
insikter kommer fram i högre grad än 
de gjorde förr.

Pontus Särs minns också att det i nå-
got skede fanns en kultur av att man 
skulle vara rolig i talarstolen, särskilt 
i hälsningsfrasen. ”Kära musiker och 
andra som vet vad livet egentligen 
handlar om”, är ett exempel.

– Ett av de absolut bästa beslut vi tagit 
var när vi bestämde att alla texter som 
UK producerar ska språkgranskas. Fö-
re det kunde det hända att vi satt i ple-
num och argumenterade om språklig 
korrekthet. Det var hemskt att behöva 

välja mellan ett bättre och ett språkligt 
korrekt förslag.

Hur har du själv förändrats?
– Jag tror inte att mina åsikter har för-
ändrats mycket, men jag tror att jag 
fått en dos ödmjukhet i mig. Jag är mer 
ödmjuk inför olika åsikter och där är 
jag helt övertygad om att UK spelat en 
stor roll.

När han var yngre tyckte han mest 
om debatterna som ledde till omröst-
ningar och konkreta beslut. Nu har han 
börjat uppskatta de öppna diskussio-
nerna.

– Vi får faktiskt utbyta åsikter och 
har möjlighet att lära av varandra – vil-
ket jag tror att vi alla skulle må bättre 
av i slutändan.

Åldergränsen för UK-ombud är 30 år. Vad 
händer när din tid är över?
– Det är klart att jag lekt med tanken 
på att bli ungdomsledare så att jag får 
återvända hit efter att jag blivit för gam-
mal. Men jag tror att jag kommer kunna 
lämna UK bakom mig och se tillbaka 
på den utveckling som ägt rum medan 
jag varit här och veta att jag i viss mån 
präglat den utvecklingen.

Ungdomens kyrkodagar som be-
slutsfattare har en speciell roll, efter-
som de inte har något eget verkstäl-
lande organ. Försiktighet behöver in-
te prägla beslutsfattandet. 

– Idealism ska få finnas på UK, kon-
staterar Särs. Det ska inte vara vår upp-
gift att fundera om vi nu kan göra det här, 
så länge vi är respektfulla i det vi gör.


