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”Semester in-
begriper tanken 
att man har ett 
jobb att få ledigt 
från.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Gå med vid 
arbetarnas sida

SemeSterfinland når sin kulmen 
de här veckorna. Arbetsplatser 
har tystnat, många korridorer ekar 

tomma när finländarna med en lättnadens suck 
slår igen dörren och går ut i det allra mest hett 
efterlängtade. Men för en del blev julisemestern 
2012 en djupdykning ut i ovissheten.

Det har de anställda vid FN-steel fått känna av. 
Semester inbegriper ju tanken att man har ett jobb 
kvar att få ledigt från. Det är något de 450 anställ-
da inte kunnat räkna med sedan chockbeskedet 
om företagets konkurs kom strax efter midsom-
mar. Hoppet om att någon ska ta över lever, na-
turligtvis, för industrin är något av en livsnerv 
för bygden. Förutom de direkt drabbade vid FN-
steels vals- och stålverk i Dalsbruk och Kover-
har får man räkna med nästan lika många berör-
da underleverantörer eller serviceföretagare. När 
KP går i tryck är det ändå fortfarande oklart om 
det blir någon fortsättning, trots hoppfulla ryk-
ten bland ortsbefolkningen.

mitt i detta står också församlingen. Det är deras 
medlemmar som drabbas, deras bygd som får sig 
en knockout. Därför är den signal som särskilt 
Kimitoöns församling valt att sända viktig. Ge-
nom att öppna dörren till ett samtalsrum för de 
drabbade i kyrkan rent konkret, med låg tröskel 
och utan tidsbeställning, visar man att försam-
lingen går med. 

Än så länge har uppslutningen låtit vänta på 
sig. Men, som kyrkoherdens vikarie Karin Don-
ner påpekar, arbetarna jobbar ju fortfarande och 
har fullt upp. Snart nog kan behovet av samtal 
öka. När det som skulle vara semester blir en till-
varo utan deadline.

frågan om församlingens närvaro är viktig. Den 
allmänna religionsförsiktigheten förvandlar lätt 
kyrkan till ett hermetiskt tillslutet rum dit folk bara 
tittar in i finkostym. Men arbetskläderna hör lika 
hemma där, sedan början för tvåtusen år sedan.

Hur värdefullt det är när kyrkan tar sin plats i 
det som händer visar lokal-
församlingarnas aktivitet 
när Salo drabbades av mot-
svarande sorg. Det noteras, 
precis som exminister Ste-
fan Wallin nu har noterat för-
samlingarna bland dem som 
slutit upp för bygden i sin in-
sändare i Västra Nyland här-
omveckan.

Religionsfrihets- och religionslöshetsdiskus-
sionerna under de senaste åren har gjort att kyr-
kans regelbundna närvaro på arbetsplatser och i 
offentliga rum inte längre upplevs naturlig. Det 
är ändå inte en orsak för församlingen att ge upp 
sin kontakt till medlemmarna i dessa rum. Även 
om man inte har en särskild företagspräst på or-
tens storindustri är det viktigt att känna till den 
verklighet många av församlingsborna jobbar i och 
lever av. Att Kimitoöns församling handlar som 
den nu gör visar återigen att så är fallet. När kom-
mundirektören öppet talar om katastrofstämning 
och att det är de tuffaste nyheter han någonsin fått 
som kommundirektör, ja då har också försam-
lingen orsak att slå upp sina portar, att vika någ-
ra arbetstimmar mitt i semesterstiltjen – i själv-
klar solidaritet och medvandraranda.

Doppar 
tårna 
i Sideby

Johanna Norrdahl är uppvuxen i Stock-
holm, men eftersom hennes mamma är 
hemma från Sideby i södra Österbot-
ten har hon tillbringat alla somrar där. 
När hon var ungefär sju år gick hon till 
byns postkontor för att skicka ett vy-
kort till sin kompis i Sverige. I korthyllan 
fanns vykort av Unicef som var dubbelt 
så dyra som turistvykorten från Sideby.

– Men jag skulle ändå ha Unicefkor-
tet, för Unicef hjälpte barn. Och så sa 
jag att det där vill jag jobba med när jag 
blir stor, minns hon.

Det minnet var dolt under många år 
men kom fram igen när hon jobbade 
med ett biståndsprojekt. 

– ”Just det, det här ville jag göra”, 
kom jag ihåg.

Jorden runt till amman
I juni började Johanna Norrdahl jobba 
på Kyrkans Utlandshjälps regionkon-
tor i Amman, Jordanien. Vägen dit har 
varit upplevelserik. 

Hon studerade socialantropologi, 
studiet av samhället och människan 
som kulturell varelse, vid Stockholms 
universitet och internationella rela-
tioner vid Malmö universitet. Ett stort 
intresse för språk, religion, kultur och 
att se världen gjorde att hon grep var-
je chans att resa under studierna. En 
termin var hon i Afrika och reste från 
Sydafrika till Tanzania, var utbytesstu-
dent i Venezuela och reste till Iran med 
utrikespolitiska föreningen vid Stock-

holms universitet. Hon gjorde sin ma-
gistersavhandling om visuell kommu-
nikation då hon jobbade med ett HIV/
Aids-projekt i Tanzania.

– Det var så jag kom in i den här värl-
den. När jag avslutade mina studier vis-
ste jag att det var humanitärt arbete jag 
ville göra.

Efter studierna har hon jobbat i Skott-
land, Kambodja och Jordanien, där hon 
nu ska stanna i åtminstone två år till.

– Jag håller på att lära mig arabiska, 
både att läsa, skriva och tala, så jag vil-
le stanna lite till.

Pilgrimsryggsäcken packad
När Norrdahls kontrakt med ICMC, In-
ternational Catholic Migration Commis-
sion, i Amman tog slut i början av året 
sökte hon jobb men fick inte svar. Hon 
planerade att pilgrimsvandra till Santi-
ago de Compostela i Spanien.

– Jag hade planerat vandringen i tio–
femton år. Jag hade köpt skorna, sov-
säcken, till och med försäkring, och 
ryggsäcken stod färdigpackad.

Så fick hon meddelandet att hon fått 
jobb i Amman. Tjugo dagar senare skul-
le hon börja, och vandringen hade hon 
räknat att skulle ta omkring fem veck-
or. Så den fick vänta.

– Jag kunde ha vandrat halva sträck-
an och åkt tillbaka senare, men det är 
inte riktigt samma sak.

ICMC, som hon jobbat för i Jordanien 
under de senaste två åren, är en ka-

tolsk organisation. Nu jobbar hon för 
Kyrkans Utlandshjälp, också en kris-
ten hjälporganisation.

– Den förra organisationen valde jag 
främst för deras inriktning på flyktingar. 
Jag tyckte också det skulle vara spän-
nande att jobba i ett muslimskt land. 
Jag hade jobbat i Sydamerika som är 
väldigt katolskt, och sedan i Kambodja 
som är buddhistiskt. Så Jordanien knöt 
ihop säcken med världsreligioner. Men 
jag inte katolik, jag är ju från Sideby, 
skrattar hon.

Sideby? Är du inte Stockholmare?
– Nej, jag tänker faktiskt att jag är från 
Sideby. Jag blev väldigt glad då man 
kunde ändra sin ”kommer från” -sta-
tus på Facebook till typ Österbotten. Då 

Från Stockholm till Tanzania, Kambodja och Jordanien, 
men med hjärtat i Sideby. På posten i byn utanför Kris-
tinestad bestämde sig Johanna Norrdahl för att jobba 
med humanitär hjälp.

TexT och foTo: andreaS anderSSon

ProFilen: JohAnnA noRRdAhl 
”Jag tror på att alla människor är 
goda människor.”
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Kimitoöns församling öppnade samtalsjour i Dalsbruks kyrka
konkurS. Konkursbeske-
det för fN-steels vals- 
och stålverk i Dalsbruk och 
hangö har aktiverat för-
samlingarna på orterna. 450 
personer är snart arbetslösa 
om ingen ny ägare tar över . 

Kimitoöns församling 
öppnade i måndags sam-
talsjour i Dalsbruks kyrka. 
Dit kan man gå utan tids-
beställning, varje dag mel-
lan 12 och 18 fram till slutet 

av juli. Kaplanen Karin don-
ner, som vikarierar kyrko-
herden, säger att situatio-
nen fortfarande är myck-
et oklar. eftersom stålarbe-
tarna fortfarande jobbar har 
ingen heller ännu sökt sig 
till samtalstjänsten. Att det 
är ett hårt slag mot hela or-
ten bekräftar hon. också i 
församlingen känns det av 
bland medarbetarna.

–  Ryktena går att någon 

ska ta över och stämningen är 
ganska dämpad, säger hon.

I första hand erbjuder 
församlingen samtal, andlig 
vägledning och stöd.

– Blir en familj i nöd kan 
diakonins kriskassa ge 
mathjälp om det skulle bli 
aktuellt, säger Donner.

I hangö svenska försam-
ling berättar församlings-
pastor Tom Sjöblom att 
man diskuterat saken med 

distriktrådets ordföran-
de och beslutat avvakta tills 
situationen klarnar. 

– Det är svårt att få tag 
på folk nu i semestertider-
na, inte bara hos oss, utan 
också från stadens och Ko-
verhars sida, säger han.

han betonar ändå att för-
samlingen erbjuder sam-
talstjänst även om inget 
särskilt organiserats.

 ¶ May WikströM

valde jag det, så är det min status på Fa-
cebook är det väl på riktigt.

Det är där rötterna är, säger hon. Mor-
mor bor där, morfar och mamma är be-
gravda där. 

– När jag sitter på bryggan på som-
marstugan i Sideby med tårna i vatt-
net, med mormor på ena sidan och min 
syster på andra sidan, då är jag som all-
ra lyckligast.

Därför tycker hon att det är särskilt 
roligt att jobba för finska kyrkans ut-
landshjälp. Det känns lite som att kom-
ma hem.

ingenting är konstigare än man gör 
det
När jag frågar Johanna Norrdahl vad hon 
tror på funderar hon en stund.

Johanna norr-
dahl tycker om 
havet och ljudet 
av vågor, vilket 
hon kommer 
att höra ganska 
lite av under de 
kommande två 
åren i Jordanien.

JohAnnA noRRDAhL

SocialanTroPolog.

uPPvuxen I STocKholm, hAR 
RöTTeR I SIDeBy.

ProgramKoordinaTor föR 
KyRKANS uTlANDShJälpS ARBeTe I 
ISRAel och pAleSTINA. STATIoNe-
RAD I JoRDANIeN.

TycKer om KAffe, SmulTRoN och 
lJuDeT Av vågoR. foTogRAfeRAR 
mycKeT.

– Jag tror på att alla människor är go-
da människor. Och varifrån de än kom-
mer – en kyrka, ett buddhistiskt tem-
pel, en judisk synagoga eller en mus-
limsk moské – så tror jag att de i slutän-
dan är väldigt lika.

Hon säger att hon inte varit på nå-
gon plats i världen som skulle ha va-
rit särskilt konstig. Överallt följer livet 
liknande mönster: folk vaknar, drick-
er kaffe eller te, går till jobbet, tar hand 
om barnen, kommer hem och går och 
lägger sig. Människor föds och dör, och 
det går till på samma sätt världen över.

vilket är nästa ställe du vill åka till?
– Det finns inte så mycket humanitär 
hjälp att göra i Sideby, annars hade jag 
svarat det, skrattar hon.

– Men Västpapua, det är lite av en an-
tropologs dröm. Det finns en enda stor 
väg i landet, för övrigt måste man åka 
flodbåt eller flyga. Och så finns det li-
te på 300 folkstammar som talar upp-
skattningsvis 200–700 språk.

Norrdahl försöker alternera mellan 
att bo i storstäder och ute på vischan. 
Från storstaden Edinburgh for hon till 
Kambodja, duschade i regnvatten och 
levde utan el i ett och ett halvt år och 
fick både malaria och denguefeber. 

– Nu bor jag i Amman, så nästa stäl-
le kunde vara ute på vischan. Västpa-
pua skulle passa bra. Men min läkare 
tycker nog inte att jag ska få dengue-
feber igen.

någon att 
tala med. 
Kimitoöns 
församling 
jourar i Dals-
bruks kyrka 
för dem som 
riskerar mista 
jobbet.
Foto: kP-
arkiV



4 AKTUELLT KyrKpressen torsdag 12.7.2012 • nr 28
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

höstdagarna 
fick lillasyster
förbundet Kristen Skol-
ungdom (fKS) arrang-
erade för första gången 
Sommardagar – en upp-
följning till den årliga ung-
domssamlingen höstda-
garna. De första Som-
mardagarna hölls på lek-

holmen i helsingfors 
skärgård på veckoslu-
tet och lockade om-
kring 50 deltagare från 
omkring tio olika för-
samlingar. på pro-
grammet stod bland 
annat utomhusbio, Bi-
belworkshop och grill-
fest med livemusik av 
Torsten Borg.

– många försam-
lingar har inte möjlig-
het att ordna sommar-
gemenskap för äldre 
ungdomar. efter en så 
här lyckad start fort-
sätter vi säkert nästa 
år, säger Pontus Särs 
som hörde till plane-
ringsgruppen bakom 
Sommardagarna.

Berghälls kyrka firar klockor
Berghälls kyrka i helsingfors fyller 100 år i år. Till kyr-
kans torn beställdes sju klockor från ett klockgjuteri i 
Apolda, Tyskland. Klockorna spelar en melodi av Jean 
Sibelius som klingar varje dag klockan 12 och 18.

vart fjärde år arrangeras en internationell klockdag i 
Apolda och i år deltar församlingen i Berghäll. Klockda-
gen firas lördagen den 14 juli och den som vill kan föl-
ja med festigheterna från en vit duk som spänns upp i 
kyrkan i Berghäll. Direktsändningen börjar i Kölns dom-
kyrka och flyttar till Berghäll klockan 21.45.

KLocKDAg BeRghällLägER SoMMARdAgAR

Kyrkan håller EU under lupp

lena kumlin har 
länge arbetat 
som jurist vid 
Kyrkostyrelsen 
men idag sysslar 
hon uteslutande 
med eu-frågor. 

”För kyrkan är 
det viktigt att 
vara med och 
påverka inom 
eu och att föl-
ja med hur uni-
onen lever upp 
till sina åtagan-
den.”
Lena Kumlin

KyrKan ocH eu. När kyrkan 
arbetar med EU-frågor står 
såväl den ekonomiska krisen 
som ungdomsarbetslösheten 
på agendan.

TexT och foTo:  
TomaS von marTenS

Finlands evangelisk-lutherska kyrka är 
både enskilt och tillsammans med an-
dra europeiska kyrkor en aktiv påver-
kare inom Europeiska unionen. 

I EU:s nya grundfördrag, det så kalla-
de Lissabonfördraget, hänvisas till Eu-
ropas religiösa arv. Fördraget räknar 
upp EU:s grundläggande värderingar: 
mänsklig värdighet, frihet, demokra-
ti, jämställdhet, rättstatsprincipen och 
respekt för mänskliga rättigheter.

– Vår uppgift är att se till att EU på alla 
plan lever upp till de här gemensamma 
värderingarna och att de konkretiseras 
och följs av praktiska åtgärder.

Det här säger Kyrkostyrelsens EU-ju-
rist Lena Kumlin som är den enda in-
om vår kyrka som arbetar med EU-frå-
gor på heltid. EU-juristen arbetar di-
rekt under kanslichef Jukka Keskita-
lo, som har det övergripande ansvaret 
för Kyrkostyrelsens EU-arbete. EU-frå-
gor diskuteras också i Kyrkostyrelsens 
interna EU-referensgrupp. Dessutom 
sammanträder Kyrkans delegation för 
EU-frågor, ett rådgivande expertorgan, 
två gånger per år för att diskutera frågor 
som är viktiga för kyrkan. På senaste 
mötet i mars i år diskuterade delegatio-
nen EU:s ekonomiska kris ur kyrkans 
perspektiv tillsammans med Europa- 
och utrikeshandelsminister Alexan-
der Stubb.

– Vi evaluerar och försöker förutse 
EU:s verksamhet och lagstiftning i frå-
gor som är viktiga för kyrkan. Kristen 
etik och tro är utgångspunkten för vårt 
arbete. Vi bevakar kyrkans intressen i 
EU och sprider information om kyr-
kans EU-arbete, säger Kumlin.

Hon berättar att hela 75 procent av 
den nationella lagstiftningen härrör 
från EU.

– Det finns all orsak att vara på aler-
ten och att följa med hur EU förverkli-
gar och prioriterar sina etiska, politiska, 
demokratiska och sociala åtaganden.

nyhetsbrev och seminarier
För att förbättra informationen har Kyr-
kostyrelsen börjat ge ut ett EU-nyhets-
brev som ska utkomma ett par gånger 
per år. I årets första nummer tar man 
bland annat upp den ekonomiska kri-
sen i Europa ur kyrkans perspektiv och 
skyddandet av söndagen som gemen-
sam vilodag.

Kyrkostyrelsen håller regelbunden 
kontakt med politiska beslutsfatta-
re och myndigheter, både på natio-

många utmaningar för kyrkan
– Den stora ungdomsarbetslösheten är 
något som väcker oro. En hel genera-
tion européer är på väg att förlora hop-
pet om en framtid, säger Kumlin.

Utanförskap och ensamhet bland den 
åldrande befolkningen är också en stor 
utmaning.

– Hur garanterar vi en god ålderdom? 
Sen har vi den så kallade ”sandwich-
generationen”, alla de i åldern 35–55 
som är mitt i arbetslivet och mitt i livet. 
Hur ska de räcka till för såväl sina barn 
som sina åldrande föräldrar?

vad kan kyrkan bidra med?
– Det är viktigt att försöka motverka 
segregering. De handlar om att arbe-
ta för attitydförändringar. Ibland kan 
ganska små saker leda till förbättring-
ar, säger Kumlin.

Hon berättar att de funderat på hur 
kyrkan kan skapa mötesplatser där oli-
ka generationer träffas.

– Man kan till exempel tänka sig 
konfirmandläger som får besök av 
äldre eller att församlingens unga gör 
hembesök hos ensamma åldringar. I 
Tyskland har äldre besökt skolor och 
berättat för unga hur man sköter sin 
privatekonomi.

nell och europeisk nivå. Kyrkostyrel-
sen har bland annat ordnat flera semi-
narier kring Europaåren, senast i april i 
år med temat solidaritet mellan genera-
tionerna. Dessutom ordnas regelbund-
na diskussioner med de finländska Eu-
ropaparlamentarikerna. Vid den senas-
te, som hölls i Strasbourg i slutet av maj 
under ärkebiskopens ledning, diskute-
rades etiska aspekter i anslutning till 
finanskrisen med så gott som alla fin-
ländska EU-parlamentariker på plats. 

– Det är viktigt för kyrkan att man 
trots den ekonomiska krisen inom EU 
också i praktiken håller fast vid de ge-
mensamma värderingarna som rättvi-
sa, jämlikhet, solidaritet, människovär-
de, mänskliga rättigheter och hållbar 
utveckling, säger Lena Kumlin.

En gång per år bjuder Europeiska 
kommissionens ordförande José Ma-
nuel Barroso in europeiska religiösa le-
dare för de tre monoteistiska religioner-
na till diskussioner. Vilka kyrkor som 
bjuds in varierar från år till år. I år är 
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 
med. Den representeras av biskop Sep-
po Häkkinen och Lena Kumlin. Temat 
är det pågående Europaåret för aktivt 
åldrande och solidaritet mellan gene-
rationerna.

DE EuRopEisKA 
KyRKoRnA sAmARbEtAR

•	lissabonfördragets artikel 17 er-
känner kyrkornas autonomi och 
ställning enligt nationell lagstiftning 
och förbinder eu att upprätthålla en 
öppen, tydlig och regelbunden dia-
log med kyrkor och religiösa sam-
fund samt erkänna dessas specifi-
ka bidrag.
•	den ekumeniska dimensionen 
är viktig i Kyrkostyrelsens arbete 
med eu-frågor. vår kyrka är med-
lem i europeiska kyrkokonferensen 
(conference of european churches, 
cec), som är en samarbetsorgani-
sation omfattande 125 anglikanska, 
protestantiska, ortodoxa och gam-
malkatolska kyrkor. Andra sam-
arbetsparter är t.ex. eurodiaconia, 
Kyrkornas kommission för de euro-
peiska biskopskonferenserna co-
mece och Sjömanskyrkan i Bryssel.
•	Kyrkostyrelsen samarbetar ock-
så med enskilda kyrkor i eu-frågor, 
t.ex. med evangeliska kyrkan i Tysk-
land (eKD), church of england och 
Svenska Kyrkan.

Foto: NiNa österholM
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Lägren populära i Karleby
hJälpledaren Johan ”Jussi” lindqvist bär på emma Aho. Barnledarna marianne Snellman och Tuija Nygård stortrivs med både ledarna och barnen.

”det är en ut-
maning att nå ut 
till de barn som 
inte sedan tidi-
gare är bekanta 
med församling-
ens verksam-
het.”
Tuija Nygård

På sommaren råder stor aktivitet ute 
på Karleby svenska församlings läger-
gårdar Torsö och Soldatskär. Där ord-
nas läger för alla åldrar och smaker – 
allt från mamma-barnläger till läger 
för pensionärer.

På lägergården Soldatskär ordnades 
ett läger för barn i årskurs 3–4 i bör-
jan av juni. Redan första lägerdagen är 
stämningen på topp. Från stranden hörs 
glada skratt från några modiga barn som 
trotsat det något kylslagna vädret och 
vågat sig på ett dopp i havet. Uppe vid 
huvudbyggnaden träffar jag barnledar-
na Tuija Nygård och Marianne Snell-
man som också de är glada över att läg-
ren äntligen kommit igång.

– Vi är otroligt tacksamma för att det 
år efter år finns resurser att ordna de 
här lägren, säger Nygård.

– Det är en stor satsning från försam-
lingens sida eftersom det behövs en hel 
del personal för att lägren ska bli verk-
lighet: barnledare, hjälpledare, köksa, 
städerska och gårdskarl. 

Barnlägren är populära i Karleby och 
det kommer ofta in fler anmälningar 
än det finns deltagarplatser. Det finns 
rum för upp till 35 deltagare per läger. 
På grund av utrymmesbrist är fem av 
dessa dagplatser vilket innebär att bar-
nen deltar i lägerprogrammet under da-

lÄger. När Karleby församling ordnar 
barnläger visar trafikmärkena vägen till 
himlen. Favoritprogrammet är godnatt-
sången men tävlingar, bastubad och 
fiskpinnar gör att dagen går snabbt.

TexT och foTo: eva SundSTröm

För att få fungera som hjälpledare på 
ett sommarläger måste man vara kon-
firmerad och ha gått hjälpledarutbild-
ningen. I den senaste hjälpledarutbild-
ningen i Karleby deltog 35–40 ungdo-
mar. Målet har varit att alla utbildade 
hjälpledare ska få delta i åtminstone ett 
läger under sommaren.

Solttukampen och kvällsmix
Lägerprogrammet som finns uppsatt på 
väggen berättar att det kommer att ord-
nas en hel del aktiviteter under barn-
lägret på Soldatskär. Programpunk-
ten ”Välj vad du vill” innebär att man 
kan välja mellan att meta, spela gitarr, 
pyssla eller delta i en dramagrupp. Den 
lekfulla tävlingen ”Solttukampen” eller 
kampen om Soldatskär pågår i två dagar 
och består av såväl motoriska uppgifter 
som att besvara kluriga frågor hämta-
de från Bibeln.

Om kvällarna samlas alla till läger-
bål ute på klipporna eller till ”kvälls-
mix”, där programmet precis som nam-
net anger är en blandning av lek och 
sång samt att man svarar på frågor som 
lämnats i frågelådan. Ute på toaletterna 
finns nämligen lådor där barnen ano-
nymt får lämna sina funderingar eller 
önskningar om böneämnen.

– Tanken är att barnen ska våga frå-
ga sådant de kanske inte annars skulle 
våga sig på att fråga, till exempel kring 
tankar som väckts under bibelstunder-
na. Böneämnena kan gälla allt möjligt, 
allt från böner för mormor och morfar 
till katter som sprungit bort.

Barnlägren är en naturlig fortsättning 
på dopundervisningen som ges i dag-
klubbarna.

– Alla barn har inte haft möjlighet 
att gå i dagklubb, men lägren ska ock-
så finnas för dem. De ska stärka dem 

i deras tro och lära dem mera om tro. 
Det andliga finns med som en röd tråd 
i allt det vi gör här på lägret, säger Tu-
ija Nygård.

Den här gången är lägrets tema ”På 
hemväg”. Undervisningen är uppbyggd 
kring trafikmärkena som visar vägen 
till himlen.

– Vi hoppas att barnen ska lära kän-
na Jesus och växa i sin tro.

Kuddkrig och samtal
I köket står Maija Määttälä som har 
hand om köksuppgifterna och städ-
ningen ute på Soldatskär. Hon berät-
tar att maten tillreds inne i staden på 
församlingscentret och körs ut till lä-
gerområdet. Det är hennes första som-
mar ute på Soldatskär, men hon säger 
att den vackra omgivningen gör att det 
nästan känns som att hon är på semes-
ter även om hon är på jobb.

– Under de tre lägerdagarna kan bar-
nen vänta sig lasagne, kebabfrestelse 
och fiskpinnar – något som hon gissar 
kommer att bli en stor favorit.

Nere vid stranden har barnen som ti-
digare tog sig ett dopp i havet försvun-
nit in i bastun för att värma sig. Utanför 
sitter ett gäng med lägerdeltagare och 
hjälpledare och pratar. Pojkarna spelar 
fotboll eller går omkring och bär bar-
nen på sina axlar medan flickorna sit-
ter och pratar och flätar varandras hår.

När jag frågar vilken programpunkt 
de ser fram emot mest råder ingen tve-
kan: stunden när ledarna tillsammans 
går från rum till rum och sjunger god-
nattsången och läser Gud som haver för 
vart och ett av barnen är en stor favorit.

Hur mycket barnen hinner sova är 
osäkert.

– Först blir det kuddkrig och sen ska 
vi prata hela natten, avslöjar de glatt.

garna, men övernattar hemma. Karleby 
svenska församling ordnar sex stycken 
barnläger under sommaren.

Bibeläventyret inkörsport
Ett steg i att göra barnen bekanta med 
lägerverksamheten är att varje höst bju-
da in alla svenska skolor i Karleby för 
att delta i ”Bibeläventyret”. Under två 
dagar får barnen under lekfulla former 
ta del av berättelser från Bibeln samt 
övernatta ute på lägergårdarna.

– Det är en utmaning att nå ut till de 
barn som inte sedan tidigare är bekan-
ta med församlingens verksamhet. Vi 
vill att de ska få en så positiv bild som 
möjligt av sin hemförsamling och kän-
na att församlingen också är deras och 
att vi anställda finns till för dem, säger 
Tuija Nygård.

Barnledarna är medvetna om den 
konkurrens som finns om barnen i 
dag. Sommartid är lägerutbudet stort, 
men det stora intresset för församling-
ens läger tyder ändå på att tröskeln till 
att delta i församlingens läger känns låg.

– Vi är så glada att de vill komma! 

motiverade hjälpledare
Under församlingens läger finns alltid 
hjälpledare på plats. På barnlägret ute 
på Soldatskär har Marianne och Tuija 
sammanlagt nio hjälpledare med sig.

– Hjälpledarna, eller storasyskonen 
som vi också kallar dem, är oerhört mo-
tiverade och går in för sin uppgift på 
största allvar. Varje hjälpledare ansva-
rar för 3–5 barn och övernattar i samma 
rum som barnen, berättar Tuija Nygård.

Med sig på lägren har hjälpledarna 
ofta sina instrument.

– Det blir en mäktig orkester när de 
plockar fram dem under sångstunder 
och samlingar.
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Filosofer  
gillar Paulus
Jag har alltid 
fascinerats 
av aposteln 
paulus oer-
hört rika och 
kreativa sätt 
att uttrycka 
sig på, vad 
helst han 
skriver om. 
paulus sätt att skriva är 
personligt och direkt. 
ännu tvåtusen år efter 
att han skrev sina brev 
känns de på många sätt 
aktuella och som om de 
var riktade till oss som 
lever i dag.

Denna fascination över 
paulus levande och ut-
trycksfulla språk och 
tankar verkar gälla även 
för många som inte be-
traktar hans brev som 
heliga gudsord och som 
inte räknar sig som krist-
na.

Det gäller bland an-
nat framstående ateis-
tiska yrkesfilosofer som 
anthony Flew och alain 
Badiou. 

Anthony flew (1923–
2010) uttryckte ofta, 
långt innan han bytte sin 
ateism till teism, att han 
hyste den största res-
pekt för paulus som fi-
losof och självständig 
tänkare. man måste be-
trakta paulus som en 
”first rate philosophi-
cal thinker”, det vill säga 
som en filosof av högsta 
rang, ansåg flew.

Alain Badiou (f. 1937) 
har å sin sida skrivit en 
hel bok om paulus som 
utkommit 2011 i finsk 
översättning: apostoli 
Paavali – universalismin 
perustaja (gaudeamus) 
(på svenska: Aposteln 
paulus – universalis-
mens grundare).

Badiou gör gällan-
de att paulus är en av de 
allra viktigaste tänkar-
na i västerlandets filoso-
fiska historia vad gäller 
synen på alla männis-
kors lika värde, obero-
ende av härkomst, na-
tionalitet, kön eller social 
status. han hänvisar till 
paulus brev till galater-
na (3:28):

”Nu är ingen längre ju-
de eller grek, slav eller 
fri, man eller kvinna. Alla 
är ni ett i Jesus Kristus!” 

 ¶ toMas VoN MarteNs

ELLips

Imperials till Finland i juli
gospelkvartetten Imperials 
med den otroligt djupa ba-
sen arnold morales kom-
mer till finland efter 20 års 
uppehåll. en av gospelmu-
sikens mest framgångsri-
ka grupper har återfören-
ats och ger några konserter 
i europa i juli.

gruppen framträder i 
Saalemkyrkan i helsingfors 
den 29 juli. Kvällen innan 
är det konsert i Keuruu på 

Iso Soitto.
Det var år 1971 som den 

amerikanska gospelkvar-
tetten för allra första gång-
en sjöng i finlandiahuset in-
för en hänförd publik. Det 
var den fina stämsången, 
de kända andliga melodi-
erna, de svängiga gospellå-
tarna och ett framträdande 
som var nytt för finländarna 
på den tiden som gjorde att 
konserten blev en succé. 

Det säger något om Im-
perials kvalitet att grup-
pen också var elvis’ favo-
riter som backup-sångare 
både i las vegas och i skiv-
studion.

I gruppens tolkningar av 
sånger som Bridge Over 
Troubled Water, Teach 
Your Children och Let It Be 
fanns ett kristet budskap 
som gick hem lika myck-
et som andrae crouch Je-
sus Is The Answer och I 
Don’t Know Why Jesus Lo-
ved Me.

Av Imperials original-
medlemmar är det ba-
ra Armond morales som är 
kvar. med sig har han ba-
rytonen david Will. lead-
sångaren heter Paul Smith. 
Smith som sjöng med Im-
perials under flera år på 
90-talet men gjorde so-
lokarriär. Tenorstämman 
sjungs av rick evans, som 
under tretton år ansva-
rat för sång och musik i 
evangelisten Billy gra-
hams kampanjer.

– Det borde bli lite av 

folkvandring till Saalem 
den sista söndagskväl-
len i juli. gamla Imperial-
fans tar med sig de yng-
re som kanske ännu inte 
upptäckt Imperials, sä-
ger Kjell Samuelson från 
gospelshopen som orga-
niserat gruppens besök i 
finland.

Imperials färska ski-
va heter ”Still Standing” 
med den utmärkande vo-
kalsound som de är kän-
da för.

 ¶ kaj aalto

En konstnär 
med kärlek 
till ljus  
och form

riggert munSterhJelm 
fungerar som kurator 
för utställningen av von 
Swetliks konst. här står han 
framför tavlan ”uppstån-
delsen” som målades un-
der kriget när von Swetlik 
satt fängslad misstänkt för 
spioneri.

I Bygdegården i Tenala kan besökarna 
fram till den 5 augusti ta del av drygt 
70 målningar av Georges von Swetlik. 
Utställningen ordnas med anledning 
av von Swetliks 100-årsjubileum och 
består till stor del av verk som samlats 
ihop från västnylänska hem. Motiven är 
varierande och  omfattar såväl porträtt, 
bibliska motiv som landskap.

– von Swetliks konst är både klas-
sisk och nyskapande. Han utgår från det 
klassiska och utvecklar ett eget form-
språk som känns nytt och fräscht, sä-
ger Riggert Munsterhjelm, kurator för 
utställningen.

För lokalbefolkningen är von Swet-
lik ett bekant namn men hur känd är 
han egentligen utanför sina hemtrak-
ter? Professor emeritus Jouko N. Mar-
tikainen, som i samband med utställ-
ningen reflekterat kring den religiösa 
tematiken i von Swetliks verk, gör ett 
erkännande. 

– För två månader sedan hade jag ald-
rig hört talas om honom. Jag frågade mi-
na vänner och personer jag mötte om 
de kände till von Swetlik och stötte ba-
ra på en enda som gjorde det. 

dramatisk barndom
Vem var då konstnären Georges von 
Swetlik som tillslut slog ner sina bo-
pålar i Västnyland? 

Han föddes i december år 1912 i S:t 
Petersburg. Familjen hade fyra barn 
och levde ett gott liv. Kulturfostran var 
viktigt för föräldrarna och redan som 
4-åring fick Georges följa med mam-
ma och pappa till Mariinskijteatern. Det 
var då han fick upp ögonen för det som 
är vackert. Han fascinerades av balle-
rinans rörelser på scenen. Rörelser och 

KonSTuTSTÄllning. Han var en man som flera 
gånger rycktes upp med rötterna och tvingades fly 
för sitt liv. Konsten fanns med honom från tidig ålder 
och hjälpte honom att uttrycka sin fascination för det 
vackra i livet. Nu ställs hans tavlor ut i Västnyland, plat-
sen där han tillslut fann ro.

TexT och foTo: micHaela roSenBacK

form kom att ingå som viktiga kompo-
nenter i hans konst hela livet. 

Redan tidigt i livet tvingades Georges 
von Swetlik fly för sitt liv när revolu-
tionen hotade i Ryssland. Familjen slog 
sig ner i både Ukraina och Turkiet men 
hann inte bo där mer än några år för-
rän de tvingades ge sig av igen. Denna 
gång till Finland, Helsingfors och Ka-
relska näset. Då var Georges 11 år.

Redan som 7-åring hade von Swet-
lik målat av Bosporen. I 12-årsåldern 
fick han sina första oljefärger och som 
14-åring fick omvärlden upp ögonen 
för honom när han kopierade en mål-
ning av klostret Ananur i de Kaukasis-
ka bergen i samband med ett restaure-
ringsarbete. 

Familjens granne i Kuoppala på Ka-
relska näset var ingen mindre än den 
ryska konstnären Ilja Repin. Han såg 
den unga von Swetliks talang. Re-
pin erbjöd sig att bli hans lärare men 
von Swetlik, som då befann sig i Vala-
mo kloster i Ladoga och målade, hann 
aldrig ta del av sin förebilds lärdomar. 
Repin dog innan von Swetlik återvän-
de till Kuoppala. 

läste bibeln i fängelset
På 1930-talet blev von Swetlik en an-
sedd och anlitad konstnär. Han måla-
de bland annat en altartavla för kyr-
kan i Tervajoki och ställde ut sina tav-
lor i Paris. Men tiderna hemma i Fin-
land var oroliga och när Vinterkriget 
bröt ut blev han inkallad i finska ar-
mén. von Swetlik, som trots att han 
avskydde kommunismen i Sovjet in-
te ville strida på Hitlers sida mot sitt 
eget folk, sökte ryskt medborgarskap. 
Detta beviljades aldrig och hans an-

sökan kom att få oanade konsekven-
ser. År 1943 blev han plötsligt inkal-
lad till förhör och misstänktes för spi-
onage för den ryska sidan. Han blev 
fängslad och hölls i säkerhetsförsvar 
under krigets tio sista månader. Un-
der den tiden hade han bara tillgång 
till en bok, Bibeln, som han läste och 
inspirerades av. Man fann inget att 
anklaga honom för och i slutet av sin 
fängelsetid fick han börja måla igen. 
Då målade han bland annat tavlor-
na ”Uppståndelsen” och ”Den förlo-
rade sonen”. 

von Swetlik var ortodox och hade 
tidigare fångat mystiken i den orto-
doxa liturgin bland annat i målning-
en ”Nattgudstjänst” som han målade 
i Valamo kloster.

– Han inspirerades av den värld vi 
inte kan se och uppleva konkret med 
våra vanliga sinnen. Han kände den 
världen mycket starkt och målade nå-
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VågA FRågA

Identifiera svårigheterna
under semestern blir det ofta ett 
avbrott i de vanliga rutinerna och 
familjen har ledigt tillsammans på 
en stuga, i en båt eller husvagn. 
Hur kan man se till att ett dåligt 
parförhållande inte blir sämre av att 
familjen har semester?

BäSta medmänniSka!
Jag tolkar din fråga så att du upplever 
att du lever i ett dåligt parförhållande 
men inte vill bryta upp och därför för-
söker se förbi svårigheterna i vardags-
lag. Nu närmar sig semestern och du 
har en erfarenhet av att det då är svåra-
re att ”se förbi” eftersom att man lever 

tätt inpå varandra. Det här oroar dig och du kan inte gläd-
ja dig åt semestern. 

Min första tanke är att du kunde berätta för din partner 
att du faktiskt oroar dig för den här saken. Men jag gissar att 
du redan har tänkt på den möjligheten. Du väntar dig ing-
en förståelse av den andra. Det kan ändå vara en öppning 
att börja prata om vad ni båda väntar er av semestern. Det 
kan vara ett sätt att bygga upp en överenskommelse om att 
göra något bra av semestern den här gången. Kanske ock-
så en möjlighet att fira semestern på ett sätt som inte är li-
ka påfrestande för relationen.

Nu beror allt främst på vad det är som gör att just ert par-
förhållande fungerar dåligt och ifall ni båda upplever det på 
samma sätt. Har ni samma behov av närhet och kommuni-
cerar ni på samma språk (jag tänker på kärlekens fem språk: 
komplimanger, kärleksförklaringar, tjänster, presenter, tid 
tillsammans)? Handlar svårigheterna om att ni med åren bör-
jat känna irritation över den andras vanor? Att på det här sät-
tet identifiera svårigheterna kan hjälpa dig en bit på vägen.

du kan faktiskt jobba med er relation på egen hand. När du 
förändras utmanar det din partner att förändras. Ett bra tips 
är att försöka läsa av hurudan partner den andra vill ha. Du 
måste inte vara just sådan, men när du blir medveten om 
det kan du också förhålla dig till hans eller hennes förvänt-
ningar på ett annat sätt. Du blir mer medveten om att ni är 
två olika människor och det gör dig tryggare. När vi är nöj-
da med oss själva har vi också mycket lättare att känna oss 
till freds med den andra.

Känslor berättar alltid något om oss själva. När jag är irri-
terad på min partner behöver jag lyssna inåt mot mig själv: 
varifrån kommer den här känslan, vad bottnar den i? Ser jag 
mig själv speglad i den andra? Gör den andra något som jag i 
hemlighet skulle ha lust att göra själv? Känslorna i parrela-
tionen är obarmhärtigt sanna. Men de berättar i första hand 
sanningen om oss själva, inte om den andra. 

det finnS aldrig bara en väg framåt här i livet. Men det gäl-
ler att börja gå åt något håll. Om vi väljer en riktning kan vi 
alltid byta riktning. Men om vi inte väljer riktning alls bör-
jar vi gå i cirkel. Jag önskar dig och din partner en innehålls-
rik semester med nya möjligheter varje dag.

 ¶ jaN-erik ”NaN-
Ne” Nyberg
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

Fråga KP:s expertpanel
i KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. frågor om relationer, häl-
sa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyr-
kans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn 
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din 
fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och edi-
terar frågorna. Adressen  är redaktionen@kyrkpressen.
fi eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors. 
märk kuvertet ”fRågA”. panelen besvarar frågor endast 
i tidningen. 

på tVäREn eRIKA RÖnngåRd

Bortom de stora vägarna
har du också testat de ut-
flyttades semestervari-
ant, den där man får hem-

vändarens roll? 
man gör resan 
tillbaka till si-
na rötter och 
kan fylla en hel 
semester med 
att bara va-

ra i rötternas landskap och 
bland rötternas människor. 

Jag reser ända till min 
mammas hemtrakter och 
väcker uppmärksamhet 
bland lokalbefolkningen ge-
nom att tala deras dialekt 
trots att det är uppenbart 
att jag inte hör hemma där. 
Språket är hemma, men in-

te geografin. I en ljus mid-
sommarnatt blir taxifär-
den med långa omvägar en 
sightseeing i för mig obe-
kanta byar bortom genom-
fartslederna.

en annan dag möter jag 
en geografi så bekant att 
den nästan sitter i kroppen. 
Kring skogsstigen till som-

marstugan har tiden up-
penbarligen inte stått stilla, 
snarare är det som om alla 
tider samlas där på en gång 
och ekar i mig medan föt-
terna hittar vägen. 

Tillbaka i stadslandska-
pet minns jag stigen som 
ett första försiktigt avtryck 
av de människor som gjort 

skogen till sin. Det handlar 
inte bara om hitta den snab-
baste vägen – vindlingen i 
skogen görs i en kompro-
miss mellan skog och män-
niska. Någon har sökt sig en 
väg och valt de mest fram-
komliga ställen som sko-
gen erbjudit. ofta är stigen 
inte uppenbar på avstånd, 

men väl där hittar fötterna 
rätt också i skymningsljus. 
man går, lätt osäker, men 
upptäcker att skiftningarna 
i marken efter alla som gått 
stigen förut trots allt leder 
en rätt utan omvägar. med 
hur många års mellanrum 
måste någon vandra en stig 
för att bevara den?

got som han själv också trodde på, sä-
ger Riggert Munsterhjelm. 

Skapandeakten viktig
von Swetlik frigavs i oktober år 1944, 
efter vapenstilleståndet, men kände 
sig fortfarande osäker på var han hörde 
hemma. Han reste både till Åland och 
Sverige men kom efter en tid tillbaka 
till Finland där han beviljades med-
borgarskap.

I början av 70-talet flyttade han till 
Tenala och fortsatte att utveckla både 
sin målarteknik och sin religiösa tema-
tik. Han jobbade mycket med ljuset i 
konstverken. 

– Ljuset beskriver ofta kontakten till 
Gud. Ljus och mörker är symboler för 

något större, säger Martikainen. 
Det bibliska tema han är mest känd 

för är ”De visa och de fåvitska jung-
frurna” som han jobbade med under 
37 år av sitt liv. 

von Swetlik var ingen expert på litur-
gi men han var tagen av den ortodoxa 
kyrkans lära och tankesätt. 

– Han lade stor vikt vid skapande-
akten. Han menade att konsten etsa-
de sig in i evigheten även om det hän-
de något med den fysiska tavlan, säger 
Munsterhjelm. 

Hittade sitt trygga hem
Georges von Swetlik dog år 1991 i Eke-
näs. Efter sig lämnade han inte ba-
ra konstverk utan också ett minne 

av en färgstark och originell person-
lighet. Han bodde aldrig så länge på 
ett och samma ställe som han gjor-
de i Västnyland. Han trivdes där och 
därför är det också naturligt att byg-
den vill minnas hans talang med ut-
ställningen i Bygdegården.
– Hans konst söker fortfarande sin 
plats. Det finns jordmån för förståel-
sen av den men det stora genombrot-
tet låter ännu vänta på sig. Människor 
vill bort från jakten på det materiel-
la och egoistiska. Vi vill bort från det 
vardagliga livet och då passar hans 
konst väldigt bra, säger Munsterhjelm. 

von Swetliks verk reflekterar olika 
skeden i hans liv, och precis som li-
vet är hans stil och uttryck ingalun-
da enkla. Men som han själv beskri-
vit sin konst: Den som kan läsa fasa-
den anar oändligheten bakom den.

”Han lade stor vikt vid skapandeakten. Han mena-
de att konsten etsade sig in i evigheten även om det 
hände något med den fysiska tavlan.” 
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heléne nyBerg 
har lärt sig för-
låta sig själv för 
de misstag hon 
gör. I stället för 
att grämas över 
det som skett 
försöker hon 
vända det till 
något positivt.
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TexT: eva SundSTröm

foTo: JoHan SandBerg

Hur många har inte närt en barndoms-
dröm om att få stå på scen, bli en artist? 
För Heléne Nyberg i Jakobstad var det 
likadant, men i hennes fall blev dröm-
men verklighet. Sången Till en fader med 
text av Lasse Berghagen och musik av 
Thomas Enroth lade henne på Vegalis-
tan i rekordlånga 102 veckor – så länge 
att man till slut blev tvungen att ändra 
på reglerna för hur länge en låt egent-
ligen får vara med.

Att det var musik Heléne Nyberg 
skulle satsa på stod klart från första 
stund. Uppe på farmors vind med hopp-
repet som mikrofon klev hon upp på 
badrumsvågen, som fick fungera som 
scen, och sjöng sånger hon hittade på 
utgående från bilderna i sina målar-
böcker.

– Jag kommer från en familj där mu-
sik alltid har varit väldigt viktigt. Det 
sjöngs och spelades vid familjesam-
mankomster och pappa var aktiv in-
om både manskören och kyrkokören. 
Mina föräldrar tyckte ändå att jag skulle 
skaffa mig en utbildning så att jag kun-
de få ett ordentligt jobb. Leva på musi-
ken var en omöjlighet, tyckte de.

Hon gjorde som de sa och utbildade 
sig till sekreterare för att senare börja 
jobba som löneräknare. 

– Jag trivdes på mitt jobb, men det 
kändes inte rätt. Jag visste att jag in-
te ville räkna löner resten av livet. Det 
var ju sjunga jag skulle göra.

Sin lediga tid ägnade hon åt musiken. 
Men under tiden i dansbandet Maxells 
började hon känna sig sliten och trött 
av att vara ute på spelning varenda helg.

– Att vara artist är ett hårt jobb. Du 
kan sitta i bil i fem timmar för att stå på 
scen i endast en timme.

Hon insåg att för att orka måste hon 
lämna jobbet som löneräknare och satsa 
enbart på musiken. Det gjorde hon och 
det beslutet har hon inte ångrat en dag.

– Men när hobbyn blir ett jobb som 
ska försörja dig rent ekonomiskt blir 
pressen på dig annorlunda. Plötsligt är 
du professionell och förväntningarna 
på dig blir högre.

2003 var skilsmässan från maken Pe-
ter ett faktum och Heléne Nyberg fann 
kärleken i den fjorton år yngre Thomas 
Enroth.

– Det var ingen lätt tid. Ryktesvägen 
fick jag höra vilka tankar människorna 

hade om mig och det gjorde mig väl-
digt ledsen. 

Föräldrarna, som även de var skil-
da, tog makens parti och kontakten till 
pappan bröts.

– Vi pratade inte med varandra på fle-
ra månader. Jag kunde se hur han kör-
de förbi min lägenhet, men han våga-
de inte komma upp.

Plötsligt dödsfall
Av en händelse träffade Thomas Enroth 
Helénes pappa i affären och bad honom 
att komma och hälsa på.

– Han satt länge hos oss den där kväl-
len i mars. Det var som om bitarna föll 
på plats och jag såg hur lättad han var. 
Han hade varit orolig för mina två poj-
kar. Nu fick han med egna ögon se att 
de hade det bra.

Kontakten var återupptagen, men 
inte mera än två månader till fick de 
tillsammans. På morsdagen fick hon 
beskedet om att fadern hade gått bort. 

– Jag såg ju att han var trött och sli-
ten. Men aldrig hade jag kunnat tro att 
han skulle dö. Han var ju mitt uppe i 
livet, han hade planer för framtiden.

En halvtimme innan hon fick sam-
talet om att pappan dött hittade Tho-
mas en liten fågel som förvillat sig up-
pe på kallvinden. Tillsammans lycka-
des de fånga in den och hjälpa den till-
baka, ut till friheten. 

– Nu efteråt funderar jag förstås över 
vad det var den lilla fågeln ville säga, sä-
ger hon, blir tyst en stund och blickar 
ut genom köksfönstret.

Hon har känt bitterhet över att det var 
så mycket fadern aldrig hann se – att 
han aldrig hann uppleva framgångarna 
med sången Till en fader eller vad samar-
betet med Lasse Berghagen utmynnat 
i. Det känns som ödets ironi att sång-
en som fått så mycket uppmärksamhet 
handlar just om att ta farväl av sin far. 
När hon långt senare städade bland fa-
derns tillhörigheter upptäckte hon att 
fadern gillat Lasse Berghagens musik. 
I hans skivsamling fanns flera skivor 
med den folkkäre artisten.

– Jag tröstar mig med att det mås-
te finnas en mening med allt och att 
pappa trots allt fick sina 62 år. Jag vill 
också tro att han finns där någonstans 
och att han ser hur det går för mig och 
min syster.

Panikångest och trötthet
De första symptomen på panikångest 
kom i samband med att hon skulle sjunga 
på en begravning. Hon satt och väntade 

på att det skulle bli dags för henne att 
sjunga när hon märkte att hon tänkte 
på sin egen fars begravning.

– Jag kände hur en ömsom kall, öm-
som varm rysning drog igenom min 
kropp och inne i bröstet började hjärtat 
bulta febrilt. Det kändes som om jag höll 
på att dö och jag tänkte att är det verk-
ligen meningen att jag ska dö i Munsa-
la kyrka på en begravning.

Hon klarade av sången, om än lutad 
mot pianot.

– Jag tänkte att ifall jag ställde mig 
där så skulle det åtminstone se snyggt 
ut om jag föll omkull, säger hon och ler.

Yrselattackerna blev en del av hen-
nes vardag. Det kändes som om hon he-
la tiden befann sig på en båt. Hon sök-
te hjälp för besvären hos den ena läka-
ren efter den andra. 

– Jag var säker på att jag hade en tu-
mör i hjärnan, men att läkarna helt en-
kelt inte lyckats hitta den. De skrev ut 
lugnande tabletter till mig. Från en halv 
tablett om dagen var jag snart uppe i sju 
tabletter om dagen. 

Ångesten och rädslan över att dö gjor-
de att hon inte längre vågade vara en-
sam utan följde med sin man Thomas, 
som arbetar som kantor, även till jobbet.

– Jag var så trött att jag inte orkade 
sitta utan låg uppe på läktaren i kyr-
kan när han spelade under gudstjäns-
ter, dop och begravningar.

Hon gick ner 10 kg och gjorde inte 
mycket annat än sov och grät. Till slut 
var det Helénes mamma som försik-
tigt frågade om det inte kunde vara så 
att hon fått panikångest.

– Jag såg på henne och kunde inte tro 
att hon menade allvar. Hur kunde hon 
komma och påstå någonting sådant? 
Såg hon inte att jag var allvarligt sjuk?

Mammans ord hade ändå sått ett li-
tet frö. Heléne Nyberg hittade informa-
tion om panikångest och sedan tog hon 
kontakt med mentalvårdsbyrån.

– Där lärde jag mig möta min räds-
la och att vända det negativa till något 
positivt.

acceptera och gå vidare
Under hela den här tiden stod mannen 
Thomas vid hennes sida. Han kämpa-
de för henne och tog henne till den ena 
läkaren efter den andra när hon måd-
de som sämst. Själv var hon för trött för 
att orka bry sig. 

– Jag har frågat mig hur går det med 
dem som inte har någon vid sin sida? 
Vem hjälper dem?

Det är också en av orsakerna till att 

hon bestämt sig för att prata om sin ång-
est. Hon vill visa att den inte är något att 
skämmas för och att det finns en väg ut. 

– Det kan finnas många orsaker till 
varför man drabbas av panikångest. Min 
terapeut säger att panikångesten kan 
bottna i händelser från barndomen. I 
mitt fall tror jag att det är kombinatio-
nen av båda två, säger Heléne Nyberg 
och konstaterar att separationer präg-
lat hennes liv.

– Jag var 1,5 år när man upptäckte att 
mina höfter var ur led. Fram till skolål-
dern tillbringade jag mera tid på sjuk-
huset i Helsingfors än hemma i Terjärv. 
När jag var 12 år hade jag genomgått 12 
operationer. 

På den tiden var det inte vanligt att för-
äldrarna var med barnen på sjukhuset.

– Så snart jag fått på mig sjukhusklä-
derna och förbereddes för operation ha-
de det blivit dags för dem att åka hem. 
Och när jag sedan tillfrisknat så mycket 
att jag kunde åka hem igen hade det bli-
vit dags för mig att ta farväl av de män-
niskor jag lärt känna på sjukhuset. Det 
var lika smärtsamt varje gång eftersom 
lektanterna och sjukskötarna hade bli-
vit min andra familj.

I dag mår hon bra. Panikångesten 
finns kvar, men hon har lärt sig att le-
va med den och låter den inte längre 
ta makten över henne. Hon tillåter sig 
också att ha en sämre dag.

– Jag har blivit bättre på att bjuda på 
mig själv när jag gör misstag. Jag över-
lever även om jag glömmer orden i en 
sång. Det är bara att acceptera att det är 
så och inte göra någon stor sak av det. 
Människan är inte perfekt.

du är älskad som du är
Heléne Nyberg säger att hon många gånger 
fått frågan varför hon och Thomas håller 
sina konserter i kyrkor. En anledning är 
att kyrkan med sin akustik är som gjord 
för konserter. De vackra målningarna och 
interiören i sig gör att ingen rekvisita be-
hövs. Sångerna de framför har inte egent-
ligen ett religiöst budskap i sig, men kan 
också tolkas så. Lyssnaren gör sin egen 
tolkning. För henne är det viktigt att det 
finns en innebörd i det hon sjunger.

– Jag är medveten om att det finns 
många saker som talar emot att vi hål-
ler våra konserter i kyrkan. Jag om nå-
gon har syndat. Men samtidigt upplever 
jag att vi kan nå ut till dem som tycker 
att tröskeln till kyrkan är för hög – jag vill 
visa på att du är älskad precis som du är. 
För jag har min barnatro. Jag tror att det 
finns en himmel för oss alla.

”Jag har bli-
vit bättre på att 
bjuda på mig 
själv när jag gör 
misstag. Jag 
överlever även 
om jag glöm-
mer orden i en 
sång.”
Heléne Nyberg

PaniK. När sångerskan Heléne Nyberg skulle uppträda på en 
begravning började hennes hjärta bulta febrilt. Det kändes som 
om hon höll på att dö. I dag har hon försonats både med sin fars 
plötsliga död och med den panikångest som drabbade henne.

Ångesten har inte 
makt över mig
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Konstruerat av an
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Fyll i de ord som sökes på raderna A-ä. motsvarande siffra 
i kombination med radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
flytta över bokstäverna så att den första bokstaven på rad 
A motsvarar A25, den andra A53 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i raderna 
A-ä bildar psalmens namn.
    oftast håller sig psalmväven till den nya psalmboken, 
men för att det ska vara klurigt kan det ibland hända att vi 
använder oss av en äldre version av någon psalm. 

rätt svar på förra psalmväven är psalm 566, vers 2, som 
börjar med orden Jerusalem är staden. vinnare i förra psalm-
väven är: leif rönngård, övermark, Barbro Selroos, grankul-
la och Britt-marie Bränn, Nykarleby. grattis! prisböckerna 
kommer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors senast 31.7.2012. 
märk kuvertet ”Juli-psalmväv”. Bland de rätt svaren lottar vi 
ut tre bokpris. lycka till!

psALmVäVEn

sKicKA In!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

namn & adress:

vinn BöcKer!

A   ordenstecken utan band    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                                       25       53        97       105      68        116        3        36 
    
b   skruvas      ___     ___     ___     ___     ___ 
                          88       119       10       108      56
 
c   Likväl      ___     ___     ___     ___  
                      123       32       86        51  
D   har framgångsrik gått  ___     ___     ___     ___     ___  
                                                61         75       49       104      37
E   parasiter  ___     ___     ___     ___ 
                                      8         64       87       47
F   Eftersom  ___     ___     ___     ___ 
                                     92        20       31       124  
g   Kräver viss kran  ___     ___     ___     ___   
                                      2        26        98       55  
h   blir växt med hjärta  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                                63        71        120      83       27        52        11        100
i   bör jury bli  ___     ___     ___     ___ 
                                    106       33       45        12 
J   griper chaufför  ___     ___     ___     ___  
                                     72        118       43        9  
K   Var tvungen  ___     ___     ___     ___     ___  
                                     54       99        24       18        82  

L   ”Dock trodde vi att Andersson var stark 
och kämpade mot djävulen och vann
     -- men djävulen var starkare än han!”   ___     ___     ___
                                                                                        67         4         91
m   bryn  ___     ___     ___     ___  
                                     90       78       110        5
n   gör betongare  ___     ___     ___     ___     ___     ___    
                                     84       59        34       76       109      23 
o   slutar aldrig  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     
                                     114       85       16        62       28        95       107       7         35       122
p   samisk schaman      ___     ___     ___     ___   
                                          46       57        93        81 
R   svettig  ___     ___     ___     ___     
                                     117        15       30       44
s   Formlös  ___     ___     ___     ___     ___ 
                                     17         74        41         1         121      
t   Det ska vara det   ___     ___     ___     ___  
                                      113       60       39       66
u   brådska   ___     ___     ___     ___   
                                      102      112       14        79
 
V   Känd för omöjliga figurer      ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                        38        73       115       58       22       94 

X   Kung av iran  ___     ___     ___     ___  
                                     50       69        29       111 
y   tyg och president  ___     ___     ___     ___ 
                                             42        6         70       80
 
Z   till synes  ___     ___     ___     ___   
                                     19        101       89       77
 
å   För en liten stund sen     ___     ___     ___     ___ 
                                                   96       48       65        13 
ä   ”Kanske var det rent en liten herrgårdsfröken”     
___     ___     ___   
 21       103      40
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ÅBolandS ProSTeri 

 ¶ KimiToön
7. söndagen efter pingst – 7. 
Sunnuntai helluntaista 
Kärlekens lag – rakkauden laki
Kimito kapellförsamling – Kemiön 
kappeliseurakunta:
gudstjänst: sö 15.7 kl 10 i Saga-
lund. mura, Johan Reinikainen
västanfjärds kapellförsamling:
Högmässa: sö 15.7 kl 10 i gamla 
kyrkan. Donner, Noponen
dragsfjärds kapellförsamling 
– dragsfjärdin kappeliseurakunta:
gudstjänst: sö 15.7 kl 12 i Dfjärds 
kyrka. Donner, Noponen
Hitis kapellförsamling:
andakt och sommarsånger: to 
19.7 kl 18 i vänö kapell. Kuokkanen

 ¶ vÄSTÅBoland
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 15.7. kl 10: högmässa med 
konfirmation i kyrkan, Backström, 
Norrback, Sundell, granlund.
on 18.7. kl 18: veckomässa i kyr-
kan, Backström, Taulio.
nagu kapellförsamling:
Sö 15.7. kl 11: finskspråkig hög-
mässa i kyrkan, Robert ojala, 
Taulio. 
Fr 20.7. kl 19: Konsert i kyrkan, 
Annika Backman, sång, m.fl.
Korpo kapellförsamling: 
Sö 15.7. kl 15: Sommargudstjänst 
i Norrskata kyrka, Killström, 
granlund. 
To 17.7. kl 19: ”Sju sjungande da-
mer” ger konserter i Jurmo kapell. 
fritt inträde, möjlighet att stöda 
upprätthållandet av kapellet.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 15.7. kl 18: Kvällsmässa i kyr-
kan, Backström.
utfärd längs skärgårdens ringväg 
med hela församlingens gemen-
samma högmässa i iniö kyrka sö 
5.8.: Bussen startar från pargas 
församlingshem kl 7.30, Nagu 
kyrka kl 8.30, Korpo församlings-
hem kl 9.30 – förmiddagskaffe 
avnjuts  i houtskär och avfärd från 
houtskär kyrka kl 11.30. måltid 
i Iniö församlingshem kl 13.30 
och högmässa i Iniö kyrka kl 15. 
Returresan startar kl 16.45. An-
mälningar till pastorskansliet, tel 
0403 124 410.

 ¶ ÅBo
tors 12.7 kl.19: mässa i Skarpskyt-
tekapellet. mullo
sö 15.7 kl.12: högmässa i 
Skarpskyttekapellet. Björkgren 
(pred&lit), Danielsson, gästande 
kantor micael Jacobsson från lu-
leå Domkyrkoförsamling.
ons 18.7 kl.13-15: Sommarcafé 
med kaffe och glass i Aurelia (1 
vån.)

ÅlandS ProSTeri

 ¶ Hammarland
14.7 Sommarkonsert: 
Sommarkonsert kl 20 i hammar-
lands kyrka. 

carl micael Dan, orgel, piano, 
sång.
15.7 gemensam friluftsguds-
tjänst: på äppelö kl 14, med 
finström-geta församling. 
peter Karlsson, carl micael Dan. 
cykelfärjan avgår kl 13 från Skarp-
nåtö via hällö till äppelö. Avgift 
5€.

 ¶ Jomala
Söndag 15.7 kl. 13: friluftsguds-
tjänst Kungsö batteri Bertil eric-
son och mats Backman. Kollekt till 
Kungsö byalag som också bjuder 
på kaffe. oBS! vid regn i kyrkan.
Konfirmationsjubileum: 50-
60-70 år den 26 augusti kl. 11 i 
kyrkan.  
Därefter samling i S:t olofsgården. 
församlingen bjuder på middag 
och underhållning. 
Anmälan till kansliet tel. (+358) 18 
32830 eller e-post: jomala@evl.fi 
välkomna!
Kyrkan sommaröppen med guide: 
tisd-fred kl. 9.30-15.30 och sönd 
kl. 13-15.30.
Hemsida: www.jomala.evl.ax

 ¶ Sund-vÅrdö
Sö 15.7 gudstjänst: i Sunds kyrka 
kl 11.00. mathias Junell, Katrin 
gwardak
Friluftsgudstjänst: på Bussö hos 
Ruby Karlsson kl 13.00. Bertil er-
iksson, lita gustavsson, mathias 
Junell. Transport för vårdöbor: 
anmälningar till församlingspastor 
Junell.

nÄrPeS ProSTeri

 ¶ KorSnÄS
Sö 15/7 11.00: högmässa i kyrkan, 
guy Kronqvist, heidi Blomqvist.
Syföreningsdag: på fridskär, 
Nämpnäs, onsd. 18/7 kl. 13. I pro-
grammet medverkar Anna och 
Kristian Norrback, Anna-Karin 
martikainen med damsång-
grupp, maj-gret lillsjö m.fl. Buss 
från molpe 11.45, Korsbäck 11.55, 
Korsnäs 12.05, Taklax 12.15, harr-
ström 12.25. Anmälan till gunhild 
Westberg, tel. 3643151 el. 0500-
362287 senast 12/7.

 ¶ laPPFJÄrd-KriSTineSTad
www.lappfjard-kristinestadsfor-
samling.fi
Syföreningsdag: on 18.7 kl 13 på 
fridskär
SleFs sommarfest: fr 20.7 kl 19 i 
Skaftung bykyrka, olof Jern, maj-
gret lillsjö, Tom Bergman, markus 
Saarinen, sång ellinor grahn, 
olle Nilsson. lö 20.7 kl 19 i Sideby 
kyrka, Jan-erik Sandström, Allan 
franzen, m. Saarinen, sång Britt-
mari o gun-helen, o. Nilsson.                                                                                                   
Kristinestad
gudstjänst: 15.7 kl 12 i ulrica eleo-
nora kyrka, Nisula, Nilsson
lappfjärd
Högmässa: 15.7 kl 18, Nisula, 
Nilsson
Sideby
Högmässa: 15.7 kl 10, Nisula, 
Nilsson

 ¶ nÄrPeS
www.narpesforsamling.fi

Kyrkan: 7 sö e pingst 15.7 kl 10 
högmässa. Ti 17.7 kl 18 Kyrko-
gårdsvandring, samling vid kyr-
kan. fre 20.7 kl 19 Konsert med 
barockmusikensemblen Tallinn 
Barocksolister.
Fridskär: lö 14.7 kl 19 lördags-
samling. ons 18.7 kl 13 Syfören-
ingsdag Buss kl 12.15 från buss-
stationen.
gåshällan: sö 15.7 kl 14 frilufts-
gudstjänst Båttransport från 
fagerö kl 11 o. 12, retur kl 15 o. 16 
(12 euro/pers.). mat 8 euro/pers. 
förhandsanmälan till håkan Salo 
050 3813089 senast 12.7.

 ¶ PörTom
Söndag kl 18: Sång- och musik-
gudstjänst i kyrkan Björkstrand, 
Wikstedt. gäst: kantor Ingmar 
hokkanen, blockflöjt, orgel, sång.
onsdag kl 13: Syföreningarnas 
dag på fridskär, Kristian o. Anna 
Norrback, A-K martikainen med 
damkör, majgret lillsjö. Buss kl 
11.45 fr. kyrkan varefter gla riksv. 
söderut. – kl 14.30: Sångandakt i 
pörtom Service-center, lidman, 
Björkstrand.
lastning av estlandsbilen: fredag 
20.7 kl 18. Servering.
anmälan till församlingsresan 
2-4.8: senast 12.7 till linda Tours 
tel 2243350.

 ¶ övermarK
Sö 15.7 kl. 12: högmässa, Björks-
trand, Wikstedt.
on 18.7 kl 13: Syföreningsdag på 
fridskär, Kristian o. Anna Norr-
back, majgret lillsjö, Damkören 
med A-K martikainen. Buss kl 12 
fr. övermark café.
To 19.7 kl. 10: Bön i förs.h.
To 19.7 kl. 15: Andakt på Solgär-
det, Sandin, Wikstedt.

KorSHolmS ProSTeri

 ¶ Bergö
Söndag kl 18: (oBS!) högmässa, 
Björklund, Richard mitts
Församlingspastor cay-Håkan 
englund har semester: 11.7-7.8. 
vikarie är kyrkoherde mats Björk-
lund.

 ¶ KorSHolm
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, 
Bergström, Nordqvist-Källström.
diakonimottagningen är stängd: 
13-31.7. vid behov kontakta pas-
torskansliet tel: 356 05 00.

 ¶ Kvevlax
Kvällsgudstjänst: sö kl 18, öst-
man, lithén.

 ¶ malax
www.malaxforsamling.fi
Helgmålsbön: lördagar kl. 18 i kyr-
kan, Norrback.
Högmässa: sö 15.7. kl 10 i kyrkan. 
Norrback, lax.

 ¶ PeTalax
gudstjänst: sö 8 7 kl 11 englund, 
mitts
Samling på Tistronskär: on 11 7 
kl 19 gäst: lars-erik Björkstrand. 
Björklund, mitts, servering, 

INSIDAN ansvarig redaktör:  
erika Rönngård, 
(09) 612 615 50,  
annons@kyrkpres-
sen.fi

annonsera i Kyrkpressen! 
Tom Kytöpuro 041 447 5725, tom.kytopuro@kyrkpressen.fi 
Björn Sten 0400 012 390, bjorn.sten@kyrkpressen.fi  
leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi
Jonny åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

bEtRAKtELsEn RoSe-MAJ FRIMAn

Empatiövningar
gloBaliSering var en av vår förra president Tarja Halonens 
bärande tankar, den återkom hon ofta till och belyste ur 
olika synvinklar. Kristendomen är en världsomfattande 
religion som i sig har globala drag. Ett av dem är den gyl-
lene regeln: ”Så som ni vill att människor skall göra mot 
er, så skall ni göra mot dem” (Luk 6:31). Den finns inom 
många andra religioner också och visar att vi kan mötas 
på en allmänmänsklig nivå. Som kristna tror vi ju att Gud 
har skapat alla människor och att vi ska leva tillsammans. 
Genom den gyllene regeln ger Jesus oss vägkost för vårt 
liv i vår gemensamma värld, en enkel och lättfattlig re-
gel för hur vi människor ska umgås med varandra. Den 
finns i slutet av evangelietexten för söndagen.

Den gyllene regeln har att göra med livet som kristen, 
hur vi ska leva i alldeles vanliga sammanhang: som du 
och jag, som förälder och barn, på arbetsplatsen, bland 
släktingar och vänner. Regeln faller sig naturlig när vi ut-
går från ett jämbördigt förhållande mellan vänner, arbets-
kamrater och syskon, men i kontakten uppåt och neråt i 
hierarkin skyms sikten. Då märker vi att var och en är sig 
själv närmast, det är lätt att utgå från sig själv och svårt att 
sätta sig in i en annans situation. Att öva upp empati och 
inlevelseförmåga är ett resultat av att lyssna till orden ”så 
som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra 
mot dem” och låta budskapet bli en del av det mänskliga 
koncept som var och en förhoppningsvis har. Av erfaren-
het kan vi känna att det aldrig blir för mycket att ”idissla” 
i den gyllene regeln, den behöver tuggas om och om igen.

inför det nutida livetS många obegripligheter hör man 
ibland kommenteras att de kristna värderingarna är på 
uttåg, att människor därför saknar riktlinjer i livet och är 
vilsna. Så är det säkert, men resonemanget leder också 
till att vi fråntar oss ansvaret –  trygga kristna värdering-
ar försvinner och några nya kommer tydligen inte. Den 
gyllene regeln är en handfast, allmänmänsklig livshåll-
ning som håller i alla väder och i alla lägen. Att den ly-
ser mindre tydligt ibland gör bara utmaningen större att 
på allvar räkna med dess innehåll och föra också Jesus 
ord till handling.

Också jag har ett armband med de invävda bokstäverna 
W.W.J.D. som står för ”what would Jesus do” (vad skulle 
Jesus göra). Det är den gyllene regeln ur en annan vin-
kel som öppnar möjligheten att tänka hur Jesus skulle ha 
handlat. Där har vi något av en ultimat utmaning, för vår 
tid som är böjd för det extravaganta. Lycka till!

Rose-Maj Friman är sjukhuspräst i Vasa

Konfirmation. ordet 
kommer från latinets 
confirmare och betyder 
att säga ja till något och 
bekräfta det, men också 
”att ge någon styrka”.

I kyrkans språk har 
ordet just den här dubb-
la innebörden. Den ena 
betydelsen är att gud 
bekräftar och säger ja 
till konfirmanden som 
människa och som döpt. 
han bekräftar sin kärlek, 
sin uppskattning och sitt 
förtroende.

Den andra betydel-
sen är att gud ger kon-
firmanden kraft att leva. 
Betydelserna blir tydli-
gast i handpåläggning-
en och bönen vid konfir-
mationsgudstjänsten.
Källa: Tradition och liv

i KlARSPRåK

”ge mig nåden 
att någon gång 
få göra som du 
skulle ha gjort.”
följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

534:1-4, 460, 
187, 474, 226 (n), 
553.
psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

psALmFöRsLAg

Kärlek är att avstå 
Den här söndagen påminns vi om att Kristus kom för 
att uppfylla lagens bud, inte för att upphäva dem. Där-
för ska Jesu lärjungar följa kärlekens lag och eftersträ-
va en rättfärdighet som överträffar de skriftlärdas och 
fariseernas.

Budordens krav på kärlek är kända i alla religioner 
och kulturer, men hur följer vi dem? genom att avstå 
från våra egna rättigheter till förmån för vår nästa och 
genom att älska också våra fiender.

om helgen Platsen i högerkrysset ger 
annonsören synlighet i hela 
landet, fri utformning och 
fyrfärg i storlek 81 x 55 mm för 
bara 150 euro inklusive moms! 

Bland alla Smörögats 
annonsörer under ett år lottar 
vi dessutom ut ett gratis 
Smöröga att använda under 
följande år. Platsen är unik i 
varje nummer, så först till kvarn 
vinner!

Gäller endast församlings- och 
kyrkligt relaterade annonser!

Lust att
vara mitt i

smÖr
ÖGat
- när er
fÖrsamLinG har
nåGot extra på GånG?

2 x 55 / pris 150 ¤

”Älska era fien-
der, gör gott mot 
dem som hatar er. 
välsigna dem som 
förbannar er och 
be för dem som 
skymfar er.”

Läs mera i  
Luk. 6:27-31.

Syföreningar på 
skärgårdsutflykt! 

Syföreningsdag på 
Fridskär, Nämpnäs, 
onsd. 18.7 kl. 13

uR evAngelIeT Runt KnuTen

KALENDERN 
13–19.7

FörSTa lÄSningen
Jos. 24:21-27  
eller 2 Kung. 6:8-23

andra lÄSningen
hebr. 12:25-29

evangelium
luk. 6:27-31

Sjunde söndagen efter 
pingst. Temat är ”Kärle-
kens lag”.

hELgEns TexTeR
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taxin startar kl 18 i ågren-lolax-
långtået-pensionärshemmet-
västervägen.

 ¶ rePloT
gudstjänst: i Replot sö kl. 10. 
östman, Sten.
Sommargudstjänst: i Salteriet 
Björköby sö kl. 14. östman, Sten, 
sång volmar Björkholm.

 ¶ SolF
Kristen sång på Stundars 14 -15.7. 
Sommarkväll på Stundars: lö 
kl.19, Nenne, emilia o. Sivert 
lindberg.
Konsert: lö kl.21.30 i Solf kyrka, 
linda laukkonen med systrar, 
pianist matleena Roiko, linbergs.
Sånggudstjänst: sö kl.12 i Solf 
kyrka, Ingmar Weckström, patrik 
vidjeskog, lindbergs.
Friluftsmöte: sö kl.14.30 på Stun-
dars, göran Skytte, lindbergs.

 ¶ vaSa
TreFaldigHeTSKyrKan
Konfirmationsmässa: sö kl. 13, Siv 
Jern, mauriz Brunell.
guidad rundvandring på gravgår-
den: ti 17.7 kl. 18. förhandsanm. 
till turistbyrån  tfn 325 1145.
aftonmusik: to 19.7 kl. 19.30, 
helsingfors barockorkester, Kajsa 
Dahlbäck, sång. fritt inträde.
dragnÄSBÄcKS KyrKa
gudstjänst:  sö kl. 10, Anders 
Kronlund, mauriz Brunell.
alSKaT lÄgergÅrd
lägermässa: sö kl. 18, Tia-maria 
Nord, monica heikius.

 ¶ vörÅ
gemenSamT
Sommarsamling på mickelsö-
rarna, Kummelskär: sö 15.7 kl 14. 
granlund, maxmo pensionärskör 
m.fl. Transport kan bokas via 
varppi, tel. 044-3455065. Båtav-
gift 40 € (u12 25 €). Avfärd kl 10 
från varppi (västerö 1587). väder-
reservation.
vörÅ
gudstjänst: sö kl. 10. I Klemets, 
Streng.
oravaiS
Konsert: sö kl. 14 i kyrkan. fa-
miljen lavrentchuk. Andakt, I 
Klemets.
aftonmusik: on 18.7 kl. 20 i kyr-
kan. David och Johan Sewerin 
(Norge), piano. Kristoffer Streng, 
sång.

maxmo
Sommarsamling på mickelsö-
rarna: 15.7, se info under gemen-
samt ovan.

PederSöre ProSTeri

 ¶ eSSe
To 18: Kesähartaus henriksbor-
gin pappilan puutarhassa, lotta 
Kujanpää (pietarsaaren suom.
seurakunta)
Fr 20: Summerfriday at stugo – 
filmkväll.
Sö 10: högmässa, portin, lilius. 
Ansvarsby Slätkulla-fors-gers.
-14: Sammankomst i punsar bö-
nehus, per-erik häggman.
Ti 19: Stugochill vid stugo.

 ¶ JaKoBSTad
Sö 10: gudstjänst på Nanoq, 
englund, Södö. Sång av Aira Ken-
tala. Buss från torget  kl. 9.15 via 
kyrkan och återfärd kl 12. oBS! 
Ingen gudstjänst kl. 12 i kyrkan. 
Radiering.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, martti vähäkangas.
19: fokus i fc, Ralf Salo.
21: Aftontapto i klockstapeln vid 
Jakobstads kyrka, Annika Snell-
man, flöjt.
må 21: Aftontapto i klockstapeln 
vid Jakobstads kyrka, Niclas Ny-
lund, barytonhorn.
Ti 13: ”Kvar i stan” i fc. gäst: li-
sen Södö.
19: vigselmusik i Jakobstads 
kyrka, Kentala, Sanna heikkilä. 
Tvåspråkigt tillfälle.
21: Aftontapto i klockstapeln vid 
Jakobstads kyrka, Torvald lund, 
trombon.
on 12: lunchmusik i Jakobstads 
kyrka, Södö.
19.30: Konsert i Jakobstads kyrka. 
Arr. Diabetikerföreningen.
21: Aftontapto i klockstapeln vid 
Jakobstads kyrka, georg matt-
bäck & co.
To 12: lunchmusik i Jakobstads 
kyrka, sång av Kentala, Södö, 
piano/orgel.
12.30: Svenskspråkig guidning i 
Jakobstads kyrka och dess om-
givning, Bertel Widjeskog.
19: Spelmansgudstjänst vid Ro-
senlunds prästgård, Bo-göran 
åstrand, pedersöre spelmanslag, 
Sångens vänner. Radiering.
21: Aftontapto i klockstapeln vid 

Jakobstads kyrka, Rolf Wallen-
dahl, saxofon.

 ¶ JePPo
lö 14.7 kl. 19.30: Sommarfest/
sång i sommarkvällen i bönehu-
set. Birgitta Sarelin. ole Nord-
ström berättar om Runar Söder-
holms tid som kyrkoherde i Jeppo. 
gitarrgruppen Salem.
Sö 15.7 kl. 10: gudstjänst. hans 
Sandberg, Birgitta Sarelin.

 ¶ KronoBy
ungdomssamling: lö 14.7 19.30 vid 
Sommarhemmet.
Högmässa: sö 15.7 10, Jan-erik 
Nyman, Robert och peter Slotte
ettmeddasskoj: sö 15.7 14 för fa-
miljer vid emet simstrand
Hospitalspredikan: on 18.7 19, o 
henricsson

 ¶ larSmo
Fre 13.7 kl. 19.30 ungdomssam-
ling: i xodus.
Sö 15.7 kl. 10 Högmässa: Boris 
Salo, Nina enkvist, 50-års kon-
firmanderna deltar. Kyrkvärd: 
finholm.

 ¶ munSala
gloriadei-mässa: på Klippan sö kl 
13; predikant christer Skuthälla, 
liturg Albert häggblom. Ingen 
gudstj i kyrkan.
Khden semesterledig 25.6-29.7: 
vik. 16.7-22.7 Jan-erik Nyman.

 ¶ nederveTil
andakt: fr 13.7.2012 kl 13 i servi-
cecentret.
Helgmålsbön: lö 14.7 kl 18, S 
Smedjebacka.
Högmässa: sö 15.7 kl 10, carola 
Salo-Back, kantorn, heidi Skip-
per och frida Westerling sång och 
musik, maria och Ben Westerling. 
Kyrkkaffe i fh, missionärsparen 
medv.

 ¶ nyKarleBy
Fr kl 9: Bön i kyrkan
Sö kl 10: högmässa, edman, 
Kronlund. Tvåspråkig p.g.a. släk-
ten leväläs släktmöte.
- kl 18: Allsång vid Tullmagasinet, 
linda Andtbacka, Kent lundqvist, 
per Stenberg. (I händelse av regn 
flyttas sången till fh.) 
Pastorskansliets öppethållnings-
tider 1.7 – 5.8.2012: må, on, to 
kl 10 - 13

 ¶ PederSöre
Konfirmationsmässa: Sö 10 i kyr-
kan, häggblom, Näse, Sandstedt-
granvik, martin Klemets, dörrvär-
dar lepplax
andakt: fR 14 i pedersheim, 
häggblom, martin Klemets
För ungdomar vid Hällsand som-
marhem: 
- fr 20 Night café, drop-in från 19 
- lö 20 movie Night 
- Ti 19 Tisdagschill
Sammankomst: Sö 15 i flynäng-
ens bönehus, Seppo Tupeli
musik i sommarkvällen: Sö 20 
i kyrkan, orgel Stefan müller 
(Schweiz)
missionsstugan: må 10-19 öppen

 ¶ Purmo
To 19.30: Kyrkokören övar i kyr-
kan.
lö 20: Sommarmusik i kyrkan. 
Kyrkokören samt kantorsparet 
granvik solo och duett. Kollekt till 
orgelfonden.
Sö 10: högmässa, ulf Sundqvist. 
60 års-konfirmanderna deltar.
To 14: Andakt i Sisbacka pensio-
närsbostäder

 ¶ TerJÄrv
gudstjänst: sö 15.7 10, Karl-Johan 
hansson, Sven-olof Ray.
Finskt möte: sö kl 18 i Småbön-
ders bönehus.
andakt och gemenskap: sö kl 19 
i Kortjärvi.

REgion 2

domProSTerieT

BorgÅ
Sö 15.7 kl. 10: högmässa i emsalö ka-
pell, Smeds, Tollander
Kl. 12: högmässa i domkyrkan, Wilén, 
Smeds, marcus Kalliokoski. 
Ti 17.7 kl. 12: orgelkvart i domkyrkan, 
marcus Kalliokoski 
To 19.7 kl. 12: orgelkvart i domkyrkan, 
minna Wesslund 
efteråt är en präst anträffbar för samtal 
i kyrkan.
Kl. 14: Kaffeandakt i café Ankaret, 
Smeds, marcus Kalliokoski.
Kl. 20: musik i Borgå domkyrka, Noora 
Karhuluoma, sång & marco Bonacci, 
orgel

laPPTrÄSK
Sö 14 kl 14: mässa i kyrkan, carlström, 
v.T
Sö 22 kl 14: friluftsgudstjänst på lek-
strand i hindersby.cå, KBå. Servering. 
Taxi.
Sö 29 kl 10: mässa i kyrkan, cå, KBå
Kantor vera Tollander på semester: 
16.7-19.8, vik. KBå
diak margareta illman på semester: 
2-29.7, i brådskande fall kontakta cå, 
tel 0503827524

lilJendal
gudstjänst: Sö 15.7 kl 10 i kyrkan. Tord 
carlström. vera Tollander.

loviSa
Sö 15.7 Högmässa: kl 12 i lovisa kyrka, 
af hällström, Aalto
Ti 17.7 Sommarcafé: kl 13 i församlings-
hemmet, Kastrén, af hällström
ons 18.7  kl 11.30-12 konsert: Svalkande 
musik i denna hettan i kyrkan S Aalto
Högholmenutfärd: för alla åldrar ons 
8.8. Anmälningar till pastorskansliet 
må-fre 9-12, tel 044 722 9201 senast fre 
3.8.  Bussen är gratis

PernÅ
Högmässa: söndag 15.7 kl. 10 pernå 
kyrka. Anita Widell, paula Jokinen
läsmöte på våtskär: söndag 15.7 kl. 14 
hos erikssons. Robert lemberg,  paula 
Jokinen
Pastorskansliet stängt: tisdag 17.7

SiBBo
St SigFrid Sö kl 12: mässa helene lilje-
ström, Anders ekberg.
Sommarmusik i Sibbo: To kl 19.30 19.7 
i Sibbo kyrka. Jukka perko och Avara-
ensemblen.

HelSingForS ProSTeri

JoHanneS
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes 
Sö 15.7.:  
kl. 12 högmässa: Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Almqvist.
må 16.7: 
kl. 13–15 Sommarcafé: hörnan.
Ti 17.7: 
kl. 12 lunchmusik: gamla kyrkan.
on 18.7: 
kl. 14 Andakt och sommarcafé S:t Jacob. 
lindström, Böckerman.
To 19.7.: 
kl 13 Berghälls kyrka, Klavertramp 
genom helsingfors. orgelmusik med 
anknytning till staden. efteråt servering 
och presentation av musiken i Berg-
hällsgården, Suoniogatan 7.

maTTeuS
matteus hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus
Sommartid: 1.6 - 31.8: 
pastorskansliet, tfn (09)2340 7300, är 
öppet må, ti, to, fr kl. 9-14, on kl. 12-14 
Diakonimottagning ti och to kl. 12-13
maTTeuSKyrKan: åbohusv. 3
Sö 15.7 kl. 12: högm, Rönnberg, Brum-
mer. Kyrkkaffe. 
degerö KyrKa: Rävsundsvägen 13
Sö 15.7 kl. 10: högm, Rönnberg, Brum-
mer. Kyrkkaffe.
uTFÄrder
HeldagSuTFÄrd Till KenKÄvero i 
ST micHel 2.8:  
Avfärd med buss från matteuskyrkan 
kl. 8.00, tillbaka ca. kl. 20. Båtkryssning 
i Saimen, rundvandring på Kenkävero 
f.d. prästgård och hantverksbodar med 
finskspråkig guidning samt lunch och 
kaffe. pris: 45 €. Anm. till kansliet tfn 
(09) 2340 7300 senast 18.7
lÄger
FamilJelÄger 17-19.8 PÅ leKHolmen: 
pris: 35 euro/vuxna, 25 euro/barn (5-17 
år). vuxenprogram: helena Salenius: 
Jag, förälder! eget program för barn och 
ungdomar. Anmäl till kansliet: mat-
teus.fors@evl.fi eller (09)2340 7300 
senast 6.8.

PeTruS
www.petrusforsamling.net
sö 15.7:
- kl. 10 Högmässa (n): i åggelby gamla 
kyrka. marcus lundquist, ulf emeleus, 
heikki Alavesa.
- kl. 12 Högmässa (n): i munksnäs 
kyrka. marcus lundquist, ulf emeleus, 
heikki Alavesa.

HelSingForS ProSTeri
lekholmen: 
fotoutställning sammanställd av mag-
nus lindholm kan beses.  Till söndagens 
högmässor kl.11 kan man komma enligt 
följande: m/s Norsö från Degerö 9.00, 
10.00 (lekholmen 9.30, 10.30). Retur 
13.00, 18.30, 19.30 (Degerö 13.30, 19.00, 
20.00). Biljetter tur retur över 17 år 3,50, 
10-17 år 2,00, barn gratis. I regel firas 
varje onsdag veckomässa kl.20 (m/s 
Norsö från Degerö kl.17.30 angör lek-
holmen kl.18. Retur kl.21.15 vid Degerö 
kl.21.45.) och varje söndag högmässa 
kl.11. verksamheten pågår normalt fram 
till 12.8. 
mer info: www.lekholmen.fi
Kampens kapells öppethållningstider: 
Kampens kapell är öppet för möten 
mellan människor och stillhet från och 
med den 1 juni vardagar klockan 7-20 
och under veckoslut klockan 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. Ring eller 
skriv när Du behöver stöd!
mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

deuTScHe gemeinde
So 15.7. 11 uhr: gottesdienst (panzig)

inTernaTional evangelical 
cHurcH
Sunday Service in english 
10.00: mellunmäki parish center, add-
ress: Korvatunturintie 2, helsinki
14.00: christ church, address: Apollon-
katu 5, helsinki
16.30: espoo cathedral parish, address: 
Kirkkoranta 2, espoo
Sunday School arranged. Join us for 
church coffee after the service!

mellerSTa nylandS ProSTeri

eSBo
Högmässor sö 15.7: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15. 
Byfält, Wikman, Kyllönen. Kyrkkaffe i 
klockstapeln. 
mataskärs kapell, mataskärv. 3, kl. 18 
lägergudstj. Jäntti, valtonen.
Kvällsmässa: Karabacka kapell to 12.7 kl. 
18.30, ertman, valtonen, Kyllönen. 
musik i sommarkvällen: esbo domkyrka 
sö 15.7 kl. 20. Aale lindgren. oboe, mik-
ko Niinikoski, orgel. fritt intr. & progr.
orgelpunkt: lunchmusik i esbo dom-
kyrka on 18.7 kl. 12 – 12.20, eeva Jurmu. 
fritt intr. & progr.
orgelnatt och aria: esbo domkyrka, 
Kyrkparken 5, varje to t.o.m. 30.8. Bil-
jetter & mer info: www.urkuyofestival.fi
Pilgrimsvandring: uuttu kapell – 
gröndals kapell lö 1.9. man behöver 
inte vandra hela rutten, utan man kan 
komma med från mitten eller vara med 
bara en viss sträcka. under vandringen 
håller vi andaktsstunder i kapellen och i 
kyrkan och stannar upp för korta medi-
tationer längs vägen. Klä dig i bekväma 
vandringsskor och kläder som lämpar 
sig för vädret. Ta med dig vattenflaska 
och frukt som ger dig energi under 
vandringen. Ingen förhandsanmälan 
behövs. Ingen gemensam transport 
ordnas, man tar sig på egen hand till 
startpunkten och på egen hand hem 
när vandringen är slut. Tidtabell: 15.00 
start i uuttu kapell, fågelhörnet 2. ca 
15.45 Alberga kyrka, grindbergsg. 2. ca 
17.15 Karabacka kapell, Karabackav. 12. 
ca 18.00 gröndals kapell, grönbackav. 
2, där det serveras kvällste och där vi 
firar kvällsmässa kl. 18.30. mer info: Kira 
ertman, 050 358 1014, heidi Jäntti, 040 
531 1046.

granKulla
Sö 15.7 kl 12: högmässa, carola Ton-
berg-Skogström, Barbro Smeds.
Ti 17.7 kl 13.30-15: Sommarcafé på kyr-
kans innergård.
on 1.8 kl 12: utfärd till esbo domkyrka 
där vi lyssnar till orgelmusik. 
lunch på Bemböles kaffestuga. Samåk-
ning kl. 11.30 från p-platsen vid kyrkans 
S-market. 
Anm. senast 24.7. till heidi Silfverberg 
050-439 3208.

KyrKSlÄTT
Friluftsgudstjänst på Stor-raula i 
lappböle: sö 15.7 kl. 13, lovén, Joki. 
malin och Rune lindblom med familj 
berättar om arbetet i Jerusalem och om 
gospel Riders. försäljning av hembakat, 
grönsaker m.m. Sopplunch, lotteri, 
mete. Bil kl. 12.15 från mikaeligården via 
bussterminalen - församlingshemmet 
och volsvägen till Stor-Raula. Retur 
efter festen. Transport ordnas vid behov 
från andra byar. Kontakta Rune lith tel. 
0500 687 023. oBS! Ingen högmässa i 
Kyrkslätts kyrka denna dag!
anmälningar till sommargudstjäns-
ten i obbnäs Havskapell: senast den 
18.7. försenade anmälningar kan inte 
behandlas av försvarsmakten: Anmäl 
och uppge namn och födelsetid per tel. 
040 350 8213 eller epost: kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. 
café Sommartid: tors 19.7 kl. 13-15 i 
församlingshemmet i centrum, försam-
lingsvägen 1. välkomna!
Högmässa: sö 22.7 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. Wasström, Joki.
Sommargudstjänst i obbnäs Havs-
kapell: sö 22.7 kl. 14, Wasström, Joki. 
gudstjänstbesökarna bör vara finska 
medborgare och anmäla sig senast 
onsdagen den 18.7 till pastorskans-
liet per tel. 040 350 8213 eller epost: 
kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi. 
uppge namn och födelsetid. försenade 
anmälningar kan inte behandlas av 
försvarsmakten. Transport kan ordnas 
vid behov. Till gudstjänsten medtags 
fotoförsett ID-kort, som uppvisas vid 
porten till området. 
gudstjänst på räfsö i den kåtaformade 
lägerkyrkan St. nikolaus: sö 5.8 kl. 
11.30. lovén, Joki. Kom på en utfärdsdag 
till Räfsö för hela familjen!  även buss-
transport: haapajärvi kyrka start kl. 9.15, 
masaby kyrka kl. 9.40, församlingshem-
mets parkeringsplats start kl. 10.00. m/s 
christine avgår kl. 10.30 från motaleffs 
strand. Retur kl. 16 från Räfsö. om man 
vill komma med egen båt till Räfsö 
vänligen tag kontakt i förväg med micke 
Dannberg om lämplig bryggplats per 
tel. 040 543 7048. laxsoppa och kaffe/
te/saft, 10 €/familj eller 5 €/pers. man 
kan simma och paddla under dagens 
lopp. Anmälningar senast den 30.7 per 
tel. 040 350 8213 eller epost: kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. oBS! Ingen 

Till jordens ändar i Jakobstad
Jakobstads svenska församling ordnar tillsammans 
med öppna universitetet vid åbo Akademi en tredagars 
sommarkurs om kulturmöten, emigration och mission. 

Kursen pågår 6.8–8.8 i Jakobstads församlingscen-
ter. föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla. 
vill man få studiepoäng ska man betala öppna univer-
sitetets terminsavgift som är 40 euro. Kursen omfattar 
tio studiepoäng.

föreläsningarna handlar bland annat om Amerika-
emigrationen och kyrkans närvaro på internet.

sommARKuRs KYRKohISToRIA

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 13.7 henrik Nymalm, Borgå lö 
14.7 8.53 familjeandakt. lars collmar 
läser ur sin bok helga hund i him-
len. må 16.7 Amanda Audas-Kass, 
helsingfors (repris från 7.7.2010) Ti 
17.7 heidi Jäntti, Sibbo ons 18.7 gun-
viv glad-Jungner, Ingå To 19.7 Stefan 
Sigfrids, vasa.

aftonandakt kl. 19.15
Fre 13.7 mårten Andersson, eck-
erö lö 14.7 17.58 ett ord inför helgen, 
Jakobstads kyrka. Sö 15.7 gunnar 
Weckström, Karis må 16.7 ulf Särs, 
helsingfors Ti 17.7 caterina Steni-
us, helsingfors ons 18.7 fredrik mar-
tin, ekenäs To 19.7 Karolin högberg, 
larsmo.

gudstjänst kl. 13.03 
Sö 15.7 gudstjänst med Jakobstads 
svenska församling från arktiska 
museet Nanoq.  
predikant och liturg: catharina eng-
lund. Kantor: lisen Södö. Sång: Ai-
ra Kentala.

RADio & Tv

vega vega vega

Mera information om våra kurser och vår övriga 
verksamhet hittar du på www.larkkulla.net
Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

Vi håller stängt med anledning av sommarsemestern 16–22.7.2012

Trivsamt boendealternativ i en vacker miljö. På Lärkkulla bor du omgiven 
av naturen och en skön omgivning, men ändå nära till stadens centrum.

Välkommen till Lärkkulla! Vi tar hand om dig!
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Id med till obbnäs-gudstjänst
Söndagen den 22 juli ordnar Kyrkslätts svenska för-
samling sommargudstjänst i havskapellet i obbnäs. 
Anmälningarna sker senast den 18 juli och behandlas 
av försvarsmakten.

gudstjänstbesökarna ska vara finska medborgare. 
för att man ska kunna delta räcker inte att man an-
mält sig i förhand och blivit godkänd – dessutom ska 
man se till att ha ett fotoförsett ID-kort som uppvisas 
vid porten till området.

Skärgårdens ringväg på en dag
väståbolands församling ordnar en utfärd längs skär-
gårdens ringväg den 5 augusti. Det blir vackra som-
marlandskap och svala kyrkor för hela slanten. Bus-
sen startar från pargas församlingshem och plock-
ar upp fler passagerare vid Nagu kyrka och Korpo för-
samlingshem. förmiddagskaffet avnjuts i houtskär och 
lunch blir det i Iniö församlingshem. Dessutom deltar 
utfärdsresenärerna i en högmässa i Iniö kyrka.

Anmälningar till pastorskansliet, tfn 0403 124 410.

hAVsKApELL gudSTJänST houtsKäR uTFäRd

MARKnAd

önSKaS Hyra
ung, skötsam, sprit- och rökfri 
studerande söker efter en för-
månlig etta i helsingfors att hyra 
fr.o.m. mitten av Augusti. Ring 
050 4099678, Klingenberg J.

Skötsam, rökfri, första årets stu-
derande flicka från vasa önskar 
hyra etta i centrala helsingfors. 
Ring 0500-764223 eller maila 
anna.vuorenlinna@netikka.fi

hej! Skötsamt par flyttar ner till 
helsingfors för studier och jobb 
och söker lägenhet från och med 
1.8 i centrala delar eller nära med 
bra förbindelser. Alla förslag 
tas emot så tag gärna kontakt 
så snabbt som möjligt på telnr. 
0405798139.

Blivande ekonomistuderande 
söker enrummare i åbo. Rökfri, 
inga husdjur. önskar hyra från 
den 1 september. Ring eller skicka 
e-post! Tel. 040-7664742 e-post: 
sandraherrmans@hotmail.com

Skötsam och rökfri vuxen inle-
der studier i helsingfors. Sökes 
bostad, gärna i närheten av Ara-
biastranden. Allt beaktas. Ring 
Annika 040 7286848

Till hösten börjar jag studera film 
o. Tv på Arcada. Jag är i stort 
behov av att få hyra en etta eller 
ett rum i helsingfors. ordentlig, 
rök- och djurfri kille på 21 år. 
Kontakta mig via mail: daniel.
sjoberg@aland.net eller tel. +358 
457 34 26 586

en rökfri, glad kristen Karleby-
flicka söker lägenhet i helsingfors 
fr.o.m. augusti. fysioterapeutstu-
dierna börjar vid Arabiastranden i 
höst. Ring Jessica: 0504958852

en skötsam och rökfri barnmor-
skestuderande önskar hyra en 
etta eller en liten tvåa i centrala 
vasa senast fr.o.m 1.9 2012. Tel. 
040-5060629

Två unga flickor, arkitekt respek-
tive fysik studerande, från vasa 
söker bostad i närheten av hel-
singfors centrum. vi är rökfria och 
har inga husdjur. miia Norrmén 
050-3817906.

ENEBERGS
Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
BEGRAVNINGSBYRÅ

Lärkkulla skärgård

hemsidorna är:www.larkkulla.net

Sommarkurser i skärgården:

2-4.8  Prepkurs för abiturienter i biologi, 
           hälsokunskap och matematik
6-8.8  Prepkurs för abiturienter i biologi 
           och fysik
8-10.8  Storytelling, Storytelling
8-11.8  Fotbollskurs för barn födda 
 2001-2006, Fotbollskurs Houtskär
8–11.8  Tovningskurs, grunder,
11–17.8  Tovningskurs, fördjupning

HUSMORS- HUSBONDSVIMPEL
För landskapet Österbotten
Vi tillverkar bland annat:
* slipsar
* hemtextilier
* scarfar
Säljer även tyger och sytillbehör.
Du kan beställa din egen designade vimpel

http://shop.centrex.fi

CENTERTEX AB
Rejpeltvägen 2, Vörå 06-312 5179

Begravningsbyrå Bussman står till tjänst 
med fullständig begravningsservice. 

Krigsveteraner -25% på kistor och urnor.
Vi står till förfogande i Karis, Ekenäs, Hangö, 

Ingå, Sjundeå. Kontoret öppet från kl 9-16 
lördagar enligt överens kommelse.

 
Adress Högbergsgatan 11 Karis. 

Dejur 24h alla dagar i veckan 
tel 045 2302221

Hösten med Ingveswww.ingves.fi

INGVES NÄRPES
Tel. 020-7434530
ingves.narpes@ingvesresor.fi

INGVES VASA
Tel. 020-7434520

ingves.vasa@ingvesresor.fi

Ett urval av höstens resor
Slovakien, Tatrabergen och Bratislava   
Balkans pärlor – Kroatien, Bosnien 
och Montenegro
La Bella Italia

Drömmen om Hawaii 
 *San Francisco – Honolulu – 
  Maui

3-10.9
24.9-1.10

5-14.10

27.2-16.3.
2013
 

En beställning av oss är ett Ess i ärmen!

• Välkommen och besök  

   vår nya hemsida!  

  www.porausassat.fi
• 

 
 

 
   Beställ idag så undviker du
   

Tfn 050 300 9685
info@porausassat.fi

BERGSVÄRME-
BORRNINGAR

sommarens rusning!
Enkel och miljövänligt sätt 
att värma upp ditt hus!

högmässa varken i haapajärvi kyrka el-
ler i Kyrkslätts kyrka denna dag.
Kyrkslätts kyrka – vägkyrka: Kyrkan 
är öppen för besökare må-fre kl. 10-18 
t.o.m. den 17.8, med undantag av tider 
som reserverats för förrättningar.
Kyrkoherdeämbetet har öppet: må-fr 
kl. 9-11.30 och 12.30-15 under juni, juli 
och augusti.
Kyrkoherdeämbetets nya telefonnum-
mer är 040 350 8213.

TammerForS
To 12.7 Sommarens lunchmusik: i gamla 
kyrkan kl 12, trion SpiritoSoi med pia 
leikas, Denise Ward och paula Sirén
Sö 15.7. Kvällsbön: kl 18 gamla kyrkan, 
Antero eskolin, Anna Arola (obs! ingen 
gudstjänst kl 10.30)

vanda
Högmässa: i helsinge kyrka St lars 15.7. 
kl.10, Kaj Andersson, Karmen Kelk.
Sommarsamling: i Bagarstugan 18.7. 
kl.14, med diakonissa Annakatri Aho, 
kaplan Kaj Andersson och sommar-
kantor Noora Karhuluoma. Sommarall-
sånger, andakt, kaffeservering. 
Pastorsexpeditionen i vanda svenska 

Eero Sepponen
fyller 70 år 16.7

Mottagning kl. 13-16 
hemma på Papinholma 

i S:t Karins.
Gåvor kan riktas till 
S:t Katarina svenska 

församling i S:t Petersburg
via Stiftelsen Kyrkligt 

arbete, bankkonto Nordea 
FI7123512000003746.

Skriv meddelandet  
”ES 70 år” samt gratulanternas 

namn.

FÖdelSedAgAR

församling: är stängd fredagar under 
sommarmånaderna.
dejourerande präst: anträffbar på pas-
torsexpeditionen tisdagar-torsdagar 
under sommarmånaderna.

raSeBorgS ProSTeri

Bromarv
Fre 13.7. kl. 12: lunchmusik i kyrkan, 
lindroos
Sö 15.7. kl. 11: (obs! tiden)tvåspråkig 
gudstjänst i Koskis kyrka,eeva o Tor 
hanner, lindroos. Kyrkkaffe. Buss kl.10 
från kyrkan, retur.

eKenÄS
lunchmusik i ekenäs kyrka: on 11.7 
kl.12, folkliga koraler - Katarina Kvarn-
ström, sång, Niels Burgmann, orgel. 
fri entré.
Högmässa: sö 15.7 kl. 10.

Hangö
To 12.7 Sommarcafé: på parkg. 7, kl. 
14-15.30.
To 12.7 Konsert i kyrkan kl. 19, otto 

Jakobsson: gitarr (J.S. Bach, f. Sor, m. 
ponce, h. villa-lobos). fritt inträde, 
programblad 10 €.
Sö 15.7 Högmässa: i kyrkan kl. 12, A-S. 
Nylund, T. Wuorinen.

ingÅ
Sö 15.7, 7 s. efter pingst, kl 10.00: 
högmässa i Ingå kyrka. Tom hellsten, 
pia Nygård.
Ti 17.7 kl 14.00-15.30: eftermiddags-
kaffe i prästgården med litet program kl 
14.30. Tom hellsten.
ons 18.7 kl 19.00: konsert i Ingå kyrka. 
elina Rantamäki, sopran, Anna pulli, 
orgel. program 5 €.

KariS
Högmässa: Sö15.7 kl. 12 i S:ta Katarina 
kyrka. y. martola; Storbacka. Kyrkkaffe. 
Kyrktaxi från centrum.

PoJo
Sö 15.07: Kl 10 gudstjänst i kyrkan.

SJundeÅ
mässa: sö 15.7 kl. 12 i kyrkan, Tom Berg-
man, pami Karvonen.
Församlingens utfärd: tisdag 4.9 till 
helsingfors. Avfärd kl. 8.00 från försam-
lingshemmet. guidning på Sveaborg och 
ekudden. utfärden inkl. buss, förmid-
dagskaffe och lunch kostar 50€. Anmäl-
ningar senast 21.8 på pastorskansliet 
vardagar kl. 9-13 tel. 09-8190910.

central tvåa/etta sökes i helsing-
fors! Jag är en 28-årig visualist 
och har en liten, snäll hund. vi 
söker boende, min. 30m². är väl-
digt skötsam och pålitlig med fast 
inkomst. hoppas att du hör av 
dej! e-mail: marinaljan@hotmail.
com mobil: 050-570 5979

Skötsam ekenäsflicka önskar hyra 
1:a i åBo. Rökfri, djurfri Noviastu-
derande. Tel. 044-2138367

en pålitlig sjukskötarstuderande 
söker en etta (max. 700 euro/
mån) i h:fors centrum. Rökfri och 
har inga husdjur. 0407636468 ella

pålitlig, skötsam och rökfri stu-
derande från pargas söker etta 
i helsingfors. Inga husdjur. Ring 
0400 704 572 / mathilda 

Rökfri, 25-årig, nyutexaminerad 
flicka önskar hyra etta i hel-
singfors. gärna fr.o.m augusti. 
0503548255

Två skötsamma, åA-studerande 
flickor önskar hyra tvåa i åbo 
fr.o.m. augusti. Ring hanna 050 
4336711 el. Tove 050 4120433.

Ny medarbetare i Johannes för-
samling söker liten etta i centrala 
helsingfors, gärna möblerad.  
Ida 050-3647679

lugn och skötsam ung man från 
åland inleder studier på Ar-
cada i slutet av augusti. önskar 
hyra 1:a eller rum i h:fors. Tel. 
+3584573428227  
epost: philipasgard@gmail.com

Skötsam, rökfri åländska som 
inleder sina studier vid Tekniska 
högskolan i otnäs i september 
önskar hyra en liten lägenhet i 
västra helsingfors eller i esbo. 
Kontakta per e-post  
amc.eriksson@hotmail.com eller 
tfn 040-5377679 (Anna)

Två kristna, rökfria och skötsam-
ma tjejer, önskar hyra tvåa i vasa. 
Tel: 0503475807

etta eller liten tvåa sökes i åbo för 
studier på åbo Akademi. har inga 
husdjur, är rökfri och skötsam. 
Kontakta agunell@gmail.com

Skötsam, lugn och rökfri stude-
rande tjej söker en rymlig etta 
eller en tvåa i åbo f.o.m Augusti/
September. Ring: 0405889946 
eller maila: ida-henriksson@
hotmail.se

uTHyreS
2 rum + k. 50 m2 i munkshöjden. 
från och med 1.8. hyra 750 euro/
mån + vattenavgift.  
Tel. 040-5015635.

uthyres lägenhet (2 stora 
rum+kök, 78m2) i 1927 byggt hus 
i centrala åbo vid puolalapar-
ken. högt till tak, parkettgolv, 
bågfönster. Kan även hyras ut 
möblerad. hyra 900 €. Kontakta 
minweste@abo.fi.

TJÄnSTer
Dödsbo tömmes och städas.  
Tel: 046-9043036

SnaPPerTuna
Sö 8.7 kl.18: Kvällsgudstjänst med Tuija 
Wilkman och Tony Wuorinen
Fre 13.7 kl 19.30: Sommarkonsert i 
Kyrkan med Thomas enroth och helene 
Nyberg
lö 14.7. kl.18: liten musikstund med 
henry Jakobsson i kyrkan.
Sö 15.7 kl.18: Kvällsmässa med Tom 
hellsten och Tony Wuorinen
Sö 22.7: Sommargudstjänst i Box 
bygdestuga med Weckström och Tony 
Wuorinen

Tenala
To 12.7.kl 19.30: Konsert med helene 
Nyberg och Thomas enroth i kyrkan. 
”musik i sommarkvällen.”
Sö 15.7, kl. 11.00: Tvåspråkig gudstjänst i 
Koskis kyrka, eeva och Tor hanner/Sofia 
lindroos. Buss från Tenala 10.20. Kyrk-
kaffe. Ingen gudstjänst i Tenala kyrka. 
on 18.7. kl. 12.00: lunchmusik i kyrkan 
med familjen mannila.

http://sanktjohannes.info
15.7 kl 18 gudstjänst i Biblion, 
Biblioteksg. 5 Vasa.

Annonsera i

www.kyrkpressen.fi
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Kort vila i ren vithet

fattigguB-
Ben Bar-
timeuS och 
skulpturen 
med Anna, 
maria och 
Jesus hör till 
hauho kyrkas 
sevärdheter. 
Foto: Markku 
NieMiNeN

”nu lever vi, i 
jämförelse med 
tidigare gene-
rationer, i otro-
lig lyx och över-
flöd – nog har vi 
väl råd att dela 
med oss av vårt 
goda, när vå-
ra förfäder hade 
det?”

Bartimeus heter han, fattiggubben i 
Hauho gråstenskyrka. Och så hette, 
enligt Markusevangeliet, den blinde 
tiggaren som hejdade Jesus på vägen 
till Jeriko. Han bad Jesus göra honom 
seende igen. Bartimeus i Hauhover-
sion är snidad i trä av någon okänd i 
slutet av 1600-talet. Lite grov är han, 
betydligt anspråkslösare än många se-
nare tiders fattiggubbar: håret är vå-
gigt och går honom till hakan, ett kort 
skägg har han och enkla kläder. Och 
han ser förstås olycklig och lite med-
faren ut där han står i halvdunklet nä-
ra huvudingången.

Själva kyrkan är också lite medfa-
ren så där som en byggnad blir på drygt 
500 år. Men den är väl omhändertagen 
och den byggdes solid från början, med 
fyra stora stenblock som stöd under 
själva stenfoten. När jag första gång-
en kom in i kyrkorummet med sina 
fyra grova pelare var det starkaste in-
trycket just av något rejält, solitt, med 
snudd på klumpigt kanske. Men i sin 
rena vithet kändes kyrkan lugn och, 
ja, stadig! Inga kalkmålningar pryder 

HauHo KyrKa. I Hauho får den klum-
piga Bartimeus stå och påminna oss om 
att ödets lotter faller ojämnt. Vem lägger 
en slant i fattiggubbens hand?

TexT: Hedvig lÅngBacKa

röd och såväl hennes och Marias mant-
lar som Jesusbarnets lockar glänser av 
gyllene färg.

en slant i kärva tider
Den är rar den här skulpturen, som 
man tror att är skuren av en träsnida-

re i Åbo. Men för mig kändes Bar-
timeus mycket viktigare. 
Jag blev glad av att se ho-

nom. Inte för att hans 
uppsyn i sig skul-

le vara särdeles 
uppmuntran-
de. Men det 

väggarna – om det någonsin har fun-
nits sådana har de inte bara täckts över 
utan skrapats bort.

dyrköpt triumf
Men man vet alltså inte riktigt hur det 
ligger till. Kanske tyckte de goda Hau-
hoborna att det kunde räcka med de 
skulpturer som här finns. Mäk-
tigast av dem är det så kalla-
de triumfkrucifixet ovan-
för mittgången till alta-
ret. Sådana fanns i de 
flesta kyrkor i Norden 
på medeltiden, 
upphängda 
mellan koret 
och långhu-
set. Korset är 
vacker snidat, 
men den ar-
ma kroppen på korset ser just 
så vriden och sårig ut som man 
kan förvänta sig av en som plå-
gas på ett kors. Man förstår att trium-
fen här är dyrköpt.

I sakristian finns i stället en liten idyll. 
En skulptur av typen ”Anna själv tred-
je”, alltså en staty av Marias mor An-
na, med Maria och Jesusbarnet i fam-
nen, en bild av tre generationer. Ma-
ria, himladrottningen, har i gruppen i 
Hauho en krona på huvudet. Och al-
la tre figurer är grant bemålade – tro-
ligen har de fått en ny omgång färg på 
1800-talet. Mormor Anna har rara röda 
kinder, hennes klänning är varmt vin-

Sääks-
mäki

Pälkäne

Hauh
o

Kangasala

Tavastehus

Tammerfors

Valkea-
koski

Lem-
bois

I sommar
besöker vi en rad medeltida kyr-
kor runtom i finland i sällskap 
med hedvig långbacka, radio-
redaktör och ivrig kyrkbesökare.

han står för gjorde mig glad. Förr fanns 
sådana här fattiggubbar i var och var-
annan kyrka, de stod där som en på-
minnelse om att ödets lotter i sanning 
falla ojämnt och att det i alla försam-
lingar, allestans, finns människor som 
behöver hjälp. Och hjälpen har givits. 
Generation efter generation har, säkert 
ibland mycket motvilligt men dock, lagt 
sin slant i fattiggubbens hand. 

I dag kan det kännas som en bekväm 
utväg att hävda att vårt skattesystem 
gör att ingen oförskyllt hamnar i eko-
nomisk kris och att de av oss som har 
det gott inte behöver gripa in. Men det 
behövs inte någon lång titt bakom väl-
färdssamhällets kulisser för att man ska 
se att så inte är fallet.

Hit, i Bartimeus och alla hans ”kolle-
gers” hand, hörde det till att man tryck-
te en slant, också i kärva och dåliga ti-

der. Nu lever vi, i jämförelse med 
tidigare generationer, i otrolig lyx 

och överflöd – nog har vi väl råd 
att dela med oss av vårt goda, när 
våra förfäder hade det? Tänker jag 
och ger Bartimeus en öm klapp.
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tRo KRISTendoMenS gud

det finns bara en som kan hjälpa i nöden
I KP 14.6.2012 gör Rune Pa-
ro en vacker trosbekännelse. 
Han tror på ”en högre makt 
som står för en högre etik, 
moral och rättvisa än Bibelns 
Gud”. Det låter så rätt och rik-
tigt. I praktiken är det som 
att sitta i en stuga med pär-
tor som belysning och bära 
vatten in och ut trots att det 
går en 10 000 volts högspän-
ningsledning över gårdspla-
nen. För vad hjälper tro på en 
högre makt som man inte kan 
få kontakt med? 

Människan har alltid trott 
på gudar och krafter, men 
Bibelns Gud är den verklig-
het som transformerar sin 

kraft till människorna. Da-
gens självcentrerade män-
niska fortsätter den gam-
la traditionen att se på värl-
den utifrån sin egen förstå-
else av verkligheten. Då är 
det ju lätt att fantisera om en 

högre makt. Men vad hjäl-
per fantasierna när mörk-
ret faller på. Tron på förnuf-
tet och den egna förmågan i 
ett fredligt välfärdssamhälle 
– som kommit till tack va-
re de kristna värderingarna 
som format det – är väl den 
vanligaste orsaken till tron på 
Bibelns Gud avtar.

Men många har upplevt 
detsamma som narkoma-
nen på Sergels torg. Han 
stormade in i den lilla stu-
ga som S:ta Clara församling 
hade som bas. Han trängde 
sig fram till pastor Karl-Erik 
Sahlgren och ropade upprört; 
”Det finns bara en som kan 

hjälpa mig. Det är Jesus! Fat-
tar du det?” Den, nu före det-
ta, narkomanen och många 
andra med honom har upp-
levt att Gud, som blev män-
niska i Jesus Kristus, är den 
enda verkliga kraften som 
kan förvandla en männis-
kas liv från misär till helan-
de och meningfullhet. Nö-
den skiljer fantasibilder från 
verkligheten och för fram till 
den enda som kan hjälpa, Je-
sus. Han kan hjälpa därför att 
han är verkligheten. 

gunnar WeckStröm 
Karis

Carl haglund 
mötte fältet
Svenska folkpartiets nye 
ordförande carl haglund 
bekantade sig härom-
veckan med österbotten, 
rapporterar österbottens 
Tidning.

på ett möte på Strand-
camping i det laesta-

dianskt präglade lars-
mo väckte Sfp:s ja till en 
könsneutral äktenskaps-
lag på partidagen i som-
mar diskussion. loka-
la sfp:are har övervägt sin 
framtid i partiet. Bengt 
Björkskog säger till öT att 
han beslutat stanna kvar. 
Andra, som Andreas hjul-
fors, funderar fortfarande.

pARtipoLitiK äKTenSKAPSdeBATT
”det underba-
ra djup som finns i 
varje religion och i 
varje god människa 
borde vara det bud-
skap som når fram 
till våra barn, oav-
sett vilken tro de 
bekänner.”
Emina Arnautovic i Vbl

VäRDEgRunD TRo

Kärlek 
och lydnad

förr var det en självklarhet att barn 
skulle lyda sina föräldrar och att un-
derlydande skulle göra som chefen 
sa. I min familj var det inte nödvän-
digtvis så; mor och far utvecklades 
till föräldrar som i varje fall på ett in-
re, sublimt plan blev anhängare av 

ett på den tiden osynligt ”Kom alla!” Till det hör-
de inte enbart en trosmässig tolerans, utan ock-
så en mänsklig. 

I dag är det nästan ett ”religiöst” axiom att ha 
sin egen åsikt till den grad att människor har tap-
pat greppet även om förmågan att ta sina anhö-
rigas behov i beaktande. Med risken att förenk-
la den här tankegången så är det kanske inte helt 
fel att säga att det finns sådant i de tragedier som 
inträffar allt oftare.

Utan civil olydnad och ett kritiskt beteende 
skulle samhället ha stannat kvar på en auktori-
tär nivå där det hade varit tillåtet att utöva både 
andlig och världslig makt över dem som är sva-
gare och över dem som inte har möjlighet att säga 
emot. Ändå finns det en alltmer ökande destruk-
tivitet och narcissism. Man missbrukar lydnaden 
till den grad att man tror att en ideologi eller till 
och med ens gud, oberoende av religiös tillhö-
righet, ger en rätten att tolka skrifter och uppen-
barelser på ett sådant sätt som är nedbrytande.

det finnS frihet i Kristus. En kristen ska inte be-
höva ta på sig nya bojor och slavroller då man nu 
en gång har blivit befriad från det andliga slaveri 
som det innebär att vara tvungen att lyda män-
niskor mer än Gud.

Frihet under ansvar och att älska sina fiender, 
samtidigt som man står upp mot allt slags för-
tryck, kan se ut som en omöjlig ekvation. Men i 
Guds värld får matematiken och logiken ge efter 
för Anden som alltid talar sanning, och som vi vet 
så ska sanningen göra oss fria.

Jag har funderat på hur sjuka, fattiga och arbetslösa 
verkar ha så få rättigheter under sommarens skim-
rande dagar, medan de som har en bra ställning i 
samhället ganska lätt kan ta 
ut ett massivt antal semes-
terdagar och koppla på ”jag 
är på ledighet”-meddelandet 
i sin e-post. Det kan till ex-
empel vara så att några mås-
te vänta på att folk ska kom-
ma tillbaka från sina långa 
semestrar för att få ut ett ar-
betslöshetsunderstöd. Finland står stilla, men än-
då måste människorna ha bröd. För många är det 
fråga inte enbart om bekvämlighet och avkopp-
ling, utan om det mest nödvändiga.

Det verkar vara svårt att få till stånd en sam-
hällsfred och en omtanke om nästan när ”rät-
tigheterna” för i och för sig slitna, stressade, ut-
arbetade, duktiga människor, träder i funktion. 

Vi har drabbats av andlig förvirring. Vi har på 
något sätt har blandat ihop lydnaden mot kär-
leken med en stark känsla av att vara förorätta-
de. I bakgrunden finns som alltid en benägenhet 
att låta kärleken till medmänniskorna svalna. Då 
har saltet mist sin sälta, och ljuset har ställts un-
der skäppan.

Kaj Hedman är författare och kulturjournalist från Karleby.

”Finland står 
stilla, ändå mås-
te människorna 
ha bröd.”

inKAst KAJ hedMAn
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”vad hjälper tro på 
en högre makt som 
man inte kan få 
kontakt med?”

KURIREN 5

Aira Samulin är inbiten 
användare av Bioteekkis 
Hainrusto + Viher-
simpukka:
”Det knakar inte i lederna
då jag tar två kapslar 
om dagen av preparatet, 
så det gör jag även 
i fortsättningen.”
Pröva du också;
hajbrosk 
stärker
och grön-
mussla 
smörjer!
 

 Innehåller vik-
    tiga byggstenar
    för lederna

 Ledernas rörlig-
    het och spänst
    ökar

 Även för lång-
    varig användning
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Sagt av prästen vid en sjöm
ans begravning:

–
 han har seglat i hela hans liv, m

en nu får han äntligen ro.

nÄSTa vecKa träffar vi en norsk präst och terapeut som talar om 
sorgeåret efter terrordådet i juli i fjol.

• KU:s sommarläger i Pieksämäki 24–29.7
• Sacrum, Sandvikskajen 13, Helsingfors
• Nätbokhandeln

I sommar hittar du oss bl.a. här:

www.fontanamedia.fi

AKTUELLT!

Tomas Sjödin:
Ett brustet halleluja, Den enk-
laste glädjen, Eftervärme,  
När träden avlövas ser man 
längre från vårt kök, Reservkraft
7,90

Pocketböcker 
för hängmattan!

Elly Appel tar över 
stafettpinnen i 
Kyrkpressens bi-
belstafett. Hon har 
vuxit upp med ett 
citat ur Matteus-
evangeliet.

TexT: SoFia TorvaldS 
foTo: JoHan SandBerg

Elly Appel har vuxit upp i 
Oravais, jobbat som grund-
skollärarinna och är nu pen-
sionär sedan många år tillba-
ka. Hon bor i Jakobstad till-
sammans med sin man Hans. 
Hon har två vuxna barn och 
sex barnbarn och svarar gär-
na på Kyrkpressens frågor 
om Bibeln: det är en bok  

som hon vuxit upp med.

vilket bibelställe har betytt 
mycket för dig? 
Matteusevangeliet 6:33: ”Sök 
först hans rike och hans rätt-
färdighet, så skall ni få allt det 
andra också.”

varför är just det stället viktigt?
Jag läste det bibelordet efter 
skriftskolan, då jag var fem-
ton år. Gud lät mig förstå att 
kallelsen gäller nu, inte se-
nare i livet. Jag minns att jag 
tänkte: Nu är Guds tid. Jag 
vågade inte säga nej.

Hur tidigt blev du bekant med 
ord från Bibeln?
Guds ord fick vi lära oss i sön-
dagsskolan. Vi läste dagens 
text och lärarinnan förklara-
de innehållet i texten. Ett bi-
belord från dagens text skul-
le vi lära oss utantill. Vi fick 

ett förråd av bibelord under 
barndomstiden. Och i skrift-
skolan fick vi lära oss Guds 
tio bud och Herrens bön och 
trosartiklarna.

Har bibelläsningen hjälpt dig?
Ja. Jag vet inte vart jag hade 
tagit vägen utan Guds ord.

I Bibeln står att Guds ord 
är levande och kraftigt. Det 
upplever jag. De ord jag lärde 
mig som barn finns kvar och 
kommer fram i mitt minne i 
all slags nöd och läge. De är en 
hälsning ovanifrån. Bibelläs-
ning och bön varje dag gör att 
vi har en vän. Den helige An-
de gör ordet levande. Vi vand-
rar med Herren som Abraham 
och vår vän följer oss hela vä-
gen hem.

Finns det stunder då det inte 
varit så lätt?
Jesu vänner får också upple-

va sorger och besvikelser och 
obesvarade böner. Vi förstår 
inte alltid Herren men vi får 
lita på honom. Vi får sjunga 
som Emil Gustafsson: ”Hur 
underligt, Herre, är allt vad 
du gör. Vem kan dina vägar 
förstå?”

Finns det något livsskede då Bi-
beln varit extra viktig för dig?
Särskilt under krigstiden. Jag 
brukade be att Gud skulle 
skydda oss för kriget och för 
vargarna.

När jag var ung kände jag 

att ordet om att först söka 
Guds rike liksom omringa-
de mig. Det var så tydligt att 
det var Herrens röst. Men ib-
land kändes det svårt att föl-
ja kallelsen för att jag var så 
ensam. Det var inte så van-
ligt i vår släkt att man hade 
en personlig tro.

Jag fick mycket hjälp av 
prästen Helge Forsman. Han 
hade kamratmöten för krist-
na ungdomar så att de skulle 
ha någonstans att gå.

Hur ofta brukar du läsa Bibeln?
Varje dag. Här i bibelbältet 

läser vi nog Bibeln!

varför så ofta?
Bibelor-
det vägle-
der mig och 
tröstar mig, 

jag upplever 
att jag har en 

vän. Till Gud går jag var-
je dag.

vilket ställe läser du just nu?
Nu håller jag på med Jere-
mia och tycker att jag fått så 
mycket. Jag upplever att Her-
ren är där.

Hittar du fortfarande något 
nytt trots att du läst Bibeln 
så länge?
Jo, jag upplever att Gud är 
där, att han är levande. Jag 
kan lägga alla sorger och be-
kymmer i hans hand. Jag har 
haft många sorger i mitt liv 
och märkt att i nöden är han 
närmast. Då kommer det all-
tid ett bibelord jag kan ta va-
ra på.

vem vill du ge stafettpinnen vi-
dare till?
Det blir Torvald Hjulfors i  
Pedersöre.

Till Gud går jag var dag
elly appel i Jakobstad hittar alltid något nytt i Bibeln, trots att hon läst boken varje dag under hela sitt liv.

Bibel
S T A F E T T E N

torsdag 12.7.2012
sandvikskajen 13

00180 Helsingfors
(09) 612 615 49 V.28


