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Ett grönt nytt år
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Tre män 
och en 
bebis
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Diplomat 
i kyrkan
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Daliterna i Nepal:

Den lägsta 
kasten 

Sada Laxmia vill 
ta sig ut ur fattig-
domsspiralen ge-
nom att skaffa sig 
ett yrke – hur vet 
hon ännu inte. Da-
gens ljusa timmar 
går åt till att arbeta.
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Trettondagen handlar om 
de tre vise männen. Det vik-
tiga är inte att de var män, 
inte heller att de var tre, ut-
an att de var visa. Då vi ser 
närmare på hur de gjorde 
sitt livs resa är det just vis-
het det handlar om. De för-
stod att någonting mycket 
viktigt hade hänt då Jesus 
föddes. Trots att resan var 
lång och besvärlig satsade 
de tid och pengar på att ge 
sig iväg. Ingen av dem val-
de att resa ensam, utan de 
sökte sig till varandras säll-
skap.

Även om man är utvilad 
då man startar, blir man 
trött under en resa. De be-
hövde varandra för att or-
ka, för att hitta ända fram. 
Det är inte heller lätt att 
hitta fram om man inte vet 
vart man är på väg. Säkert 
diskuterade männen flera 
gånger med varandra om 
vilken väg de skulle ta, hur 
de skulle göra. Kanske var 
det deras egen vishet som 
också ledde dem fel? De åk-
te till Jerusalem; kungasö-
ner hittar man väl i kunga-
palats?  Vishet är inte att 
alltid ha rätt, utan att våga 
ändra riktning då man gått 
fel. De frågade sig fram på 
vägen för att hitta ända 
fram, men visheten slutade 
inte där. De tog också till sig 
budskapet att inte återvän-
da till Jerusalem och åkte 
en annan väg hem. Vishet 
handlar ofta om att se mer 
än det som de flesta ser. 
Det handlar också om att 
låta det man ser och förstår 
få följder, och att göra det 
som behöver göras. Det är 
också vist att inse sina eg-
na begränsningar, att inte 
vara ensam, utan i stället 
prata sig samman och göra 
tillsammans. Då kan man 
också ändra riktning då det 
behövs.

Då man nämner ordet 
resa tänds det ofta en ljus-
glimt i andras ögon. Visst 
vill vi ge oss ut på en resa! 
Den resa de tre vise män-
nen åkte iväg på var inte 
vilken resa som helst. De 

kan kallas för pilgrimer ef-
tersom de hade ett bestämt 
mål med sin resa. Resan i 
sig var inte viktig, det vikti-
ga var att komma fram. De 
kom fram till stallet i Bet-
lehem och de hittade Jo-

sef, Maria och Jesusbarnet. 
De hade sett fram emot ett 
möte med Jesus själv och 
visst fick de också böja knä 
inför honom. De tre vise 
männen fick fira sin guds-
tjänst i stallet vid krubban 

där Jesus låg. Bibeln berät-
tar inte mycket om de tre 
vise männen, men det är 
inte svårt att tänka sig att de 
hade gjort sitt livs resa. De 
hade mött Jesus själv. Den 
här vissheten bar de säkert 
med sig tillbaka till den var-
dag som väntade dem.

Det finns resor av olika 
slag, pilgrimsresor, arbets-
resor, turistresor och så vi-
dare. För en turist är van-
ligtvis inte målet i sig så 
viktigt, det viktiga är själva 
resan och med vem man 
reser. Vårt liv kallas ibland 
för en livsresa. På livsresan 
behöver vi inte vara ensam-
ma. I en levande försam-
lingsgemenskap får vi dela 
de guldkorn av livsvishet 
vi själva fått och samtidigt 
lyssna till det andra har hit-
tat. På Trettondagen samlas 
vi för att bli påminda om 
att Jesus är världens ljus. 
Gud själv som har kommit 
till oss. Han är ljuset också 
på vår egen livsresa. Under 
resan får vi ibland bli bur-
na, ibland bära varandras 
bördor. Det handlar om vis-
het då vi under livsresan är 
både tillräckligt mycket pil-
grimer, så att vi vet vart vi 
är på väg, och tillräckligt 
mycket turister, så att vi 
njuter av själva resan och 
delar den med de männi-
skor som är viktiga för oss.

Ulrik Sandell är kaplan 

i Esbo svenska församling

Helgens texter

Första läsningen
Jes 49:5 – 7

Andra läsningen
Kol 1:24 – 27

Evangelium
Matt 2:1 – 12

När Jesus hade fötts i Betlehem i Ju-
deen på kung Herodes tid kom några 
österländska stjärntydare till Jerusa-
lem och frågade: ”Var finns judarnas 
nyfödde kung? Vi har sett hans stjär-
na gå upp och kommer för att hylla 
honom.” När kung Herodes hörde 
detta blev han oroad, och hela Jeru-
salem med honom. Han samlade alla 
folkets överstepräster och skriftlärda 
och frågade dem var Messias skulle 
födas. De svarade: ”I Betlehem i Ju-
deen, ty det står skrivet hos profeten: 

Du Betlehem i Juda land är ingalunda 
ringast bland hövdingar i Juda, ty från 
dig skall det komma en hövding, en 
herde för mitt folk Israel.”

Då kallade Herodes i hemlighet till 
sig stjärntydarna och förhörde sig 
noga om hur länge stjärnan hade varit 
synlig. Sedan skickade han dem till 
Betlehem. ”Bege er dit och ta noga 
reda på allt om barnet”, sade han, 
”och underrätta mig när ni har hittat 
honom, så att också jag kan komma 
dit och hylla honom.” Efter att ha lyss-

nat till kungen gav de sig i väg, och 
stjärnan som de hade sett gå upp gick 
före dem, tills den slutligen stannade 
över den plats där barnet var. När de 
såg stjärnan fylldes de av stor glädje. 
De gick in i huset, och där fann de 
barnet och Maria, hans mor, och föll 
ner och hyllade honom. De öppnade 
sina kistor och räckte fram gåvor: guld 
och rökelse och myrra. I en dröm blev 
de sedan tillsagda att inte återvända 
till Herodes, och de tog en annan väg 
hem till sitt land.

6.1.2011

Vi firar Trettondagen  
och dagens tema är  
”Jesus, världens ljus”.

Läs din Bibel

On 5.1  1 Mos 1:26–2:4a, 1 Mos 9:12–17
To 6.1  Jes 49:5–7, Kol 1:24–27, Matt 2:1–12
Fr 7.1  1 Mos 2:4b–17, 1 Joh 3:1–6
Lö 8.1  1 Mos 2:18–25, 1 Joh 2:12–17
Sö 9.1  Jes 61:1–3, Apg 8:26–40, Joh 1:29–34
Må 10.1  1 Mos 3:1–13, Apg 10:37–48
Ti 11.1  1 Mos 3:14–24, Jos 3:9–17
On 12.1  1 Mos 4:1–16, Kol 2:1–7
To 13.1  1 Mos 4:17–26, Mark 10:13–16

Psalmförslag
45, 48, 46:4,5, 304, 222(N), 31

Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Dagens bön
Gud, genom stjärnans ljus
ledde du de vise männen
till stallet i Betlehem
och lät dem se din Son.
Du gör också vårt mörker ljust.
För alla som vandrar här på jorden
är du ett ljus som lyser klart.
Tack, Fader, för att du kallar oss alla,
tack för att ingen är obetydlig för dig.
Du som ledde Östern vise,
led också oss fram till dig,
till det eviga ljuset.
Vi ber i din Sons namn.

Mera om helgen
Trettondagens evangelium berättar om Öst-
erns vise som kom för att visa sin vördnad 
för den nyfödda judiska konungen. De var 
representanter för främmande folk. Det här 
påminner om att Kristus är ett ljus för alla 
världens folk.

Trettondagens liturgiska färg är vit och på 
altaret står sex ljus. Kollekten går till Finska 
Missionssällskapet för uppsökande evangeli-
sationsarbete i Etiopien.

Med sällskap på livsresan

För alla folk
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Trettondagen lyfter fram 
att Jesus är ett ljus för alla 
folk, och påminner oss om 
det missionsuppdrag som 
är en omistlig del av kyr-
kans väsen. Då Gudabarnet 
är allas Herre är det världs-
vida perspektivet en oskilj-
aktig del av kyrkan, och 
därmed också av dess mu-
sikkultur.

En musikkultur (i ett 
land, i en kyrka, på en ort) 
står alltid i långsammare 
eller snabbare förändring. 
De som musicerar uppre-

par sig aldrig helt. Dels lå-
nar de från andra platser 
när musiken vandrar runt i 
världen (det har den alltid 
gjort, även om farten har 
ökat i vår tid!). Dels skapar 
de ny musik, som delvis är 
lånad av deras föregångare, 
eftersom de skapar inom 
en tradition.

På trettondagen kan vi 
gärna betona missionen 
och den världsvida kyr-
kan genom att sjunga nå-
gonting ”exotiskt”. Men 
också en sång som hör till 

de mest hemvana är lika 
fullt en del av den världs-
vida kyrkans musikskatt. 
Om vi söker i hymnolo-
giska källor kan vi se vari-
från och när just den sång-
en vandrat in i vår reper-
toar, eller – om sången är 
från Svenskfinland – vilka 
internationella inflytan-
den dess upphovsmän ta-
git del av.

Bland våra trettondags-
psalmer finns flera svenska 
och en finlandssvensk text-
sättning till mellaneurope-

iska melodier av olika ålder, 
och en helt norsk psalm. 
Psalm 47, Milda stjärna, är 
däremot finlandssvensk 
både till texten (Joel Rundt) 
och till musiken (Bengt 
Carlson). Han vars namn 
en konungs är, mäktig, stor 
i råd, han blev oss en broder 
kär, mild och full av nåd. En 
konung och broder för alla 
folk, som varje folk får lova 
på sitt språk, och med sitt 
musikspråk!

Jan Hellberg är 

stiftssekreterare för 

gudstjänstliv och musik 

vid domkapitlet i Borgå stift
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May Wikström

För kyrkans utrikesmi-

nister är ekumenik mer 

än en trevlig hobby.

Sedan den första januari 
kan ecklesiastikrådet och 
chefen för kyrkans utri-
kesavdelning Risto Cantell 
titulera sig pensionär. De 
sista dagarna i december 
dignar ännu arbetsbordet 
på femte våningen på kyr-
kostyrelsen av handlingar 
och dokument, och trots 
ron som ikonerna på väg-
gen andas, syns spåren av 
en upptagen man tydligt. 
Alldeles nyss har han varit 
med om att fira underteck-
nandet av ännu ett ekume-
niskt dokument – den här 
gången mellan den evang-
elisk-lutherska kyrkan och 
både svenska och finska 
metodister i Finland.

Men vad ska han säga, 
när han hädanefter bänkar 
sig med andra pensionärer 
och får frågan: ”Och vad 
har du jobbat med då?”

Utrikesminister i kyrk-
liga ärenden? Religionsdi-
plomat?

Ingen dold agenda
– Jag skulle säga att jag har 
sysslat med vår kyrkas för-
hållande till andra kyrkor 
och samfund i Finland och 
ute i världen, säger Risto 
Cantell.

Parallellen med utrikes-
ministern är inte ny, han 
har hört den förut och hål-
ler med den – men bara till 
en viss gräns.

– Det finns vissa gemen-
samma drag med utrikes-
ministerns uppdrag. Men 
kyrkor är annorlunda än 
stater. Och ekumeniken 
har också ett annat grund-
uppdrag, som inte handlar 
om att främja sina egna in-
tressen, säger han.

Visst kan det hända att 
intressena någon gång 
sammanfaller. Men Risto 
Cantell säger bestämt att 
det aldrig skulle hända – el-
ler ens har hänt att någon 
begärt det – att kyrkans 
utrikesavdelning skulle 
gå statens utrikespolitiska 
ärenden.

– Däremot kan man ju 
inte förneka att det alltid 
finns en risk att kyrkan 
kan bli använd av politis-
ka intressen, och det måste 
man se upp med, förtydli-
gar han.

Historien förenar  
– och skiljer åt
Kyrkan lever inte heller i ett 
vakuum. Historia och sam-
hällspolitisk kontext inver-
kar också på hur den utfor-
mar sig. Ett tydligt exempel 
är de skillnader som finns 
mellan Svenska kyrkan och 
den evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland. Fram till 
1809 var de en och samma 
kyrka, och mycket är fort-

farande gemensamt, men 
historien efter separatio-
nen har gett syskonkyrkor-
na olika prägel. Under den 
ortodoxe tsarens välvilliga 
beskydd fick den evange-
lisk-lutherska kyrkan i Fin-
land i själva verket större 
svängrum än den gamla 
moderkyrkan i Sverige. De 
spåren syns än i dag, trots 
att kyrkan i vårt grannland 
formellt klippte banden 
med staten år 2000.

– Den politiska ideolo-
gin har haft större inver-
kan hos Svenska kyrkan än 
hos oss, och statskyrkosys-
temet har fortfarande in-
flytande på den. Kyrkomö-
tesombuden är politiskt 
bundna och därför är det 
ganska klart att det som 
svenska kyrkomötet beslu-
ter är i enlighet med vad 
riksdagen besluter. Inte av 
befallning, utan för att det 
är inbyggt i själva systemet, 
analyserar Risto Cantell.

Den evangelisk-luther-
ska kyrkan har å sin sida 
präglats av såväl den orto-
doxa kyrkan och av väck-
elserörelserna. Cantell 

menar att ända fram till 
förra århundradet hade 
den finländska lutherska-
kyrkan en mer utpräglad 
luthersk identitet än den 
svenska. Enligt Risto Can-
tell finns det tydligt luth-
erskt orienterade teologer 
också i Sverige. Han näm-
ner avgående Göteborgs-
biskopen Carl-Axel Aure-
lius som en, Uppsalabis-
kopen Ragnar Persenius 
som en annan.

– Men intresset för den 
klassiska lutherska teolo-
gin har varit större hos oss 
än i Sverige, menar han.

De senaste sju åren har 
Sveriges och Finlands luth-
erska kyrkor gemensamt 
fört dialogsamtal med den 
romersk-katolska kyrkans 

representanter. Resultatet 
blev ett slutdokument som 
utkom i början av året. Men 
han reflekterar i efterskott 
att lika mycket som det 
handlade om att möta den 
katolska kyrkans lokala re-
presentanter handlade det 
om att dialogisera med 
Svenska kyrkan. 

– Och om det svenska 
godkännandet av samkö-
nade äktenskap hade skett 
innan processen började 
tror jag att det hade blivit 
omöjligt. Det skapar stora 
problem i det ekumeniska 
arbetet, menar Risto Can-
tell.

Ingen liten hobby
För honom handlar ekume-
niken om något som träng-
er igenom många lager.

– Om man vill vara en 
Kristus lärjunge och följa 
hans ord så är ekumeniken 
ingen frivillig hobby. Den 
är ett uppdrag från Kristus 
själv, som handlar om att 
arbeta för hans lärjungars 
enhet – precis så som han 
själv bad för densamma, 
säger Risto Cantell.

Han blir allvarlig när han 
talar om kyrkans splittring 
under historien.

– Det är en synd … ja, en 
skandal att det inte finns 
nattvardsgemenskap mel-
lan de kristna.

En annan bit han job-
bat med är dialogen med 
andra religioner.

– Den har vissa parallella 
drag med de ekumeniska 
samtalen. Ändå är det far-
ligt om man inte ser skill-
naden mellan de här två, 
säger han.

Där ekumeniken söker 
det som är gemensamt för 
att befrämja kyrkans en-
het handlar religionsdialo-
gen om att kunna erkänna 
skillnaderna och att se att 
religionerna är olika.

– Det är viktigt att ha en 
egen identitet. Om man in-
te vet vad man själv tror på 
har man ingen möjlighet 
att föra religionsdialog.

Den dialogen handlar in-
te heller om mission – än-
nu ett område som vilat på 
Risto Cantells bord.

– En förutsättning för di-
alogen är inte att till exem-

pel göra muslimer kristna. 
Men om vi ger avkall på 
missionen, och säger att 
vi inte har något att bidra 
med, förlorar vi en del av 
den kristna identiteten.

Medvetenhet viktig
Risto Cantell hoppas att 
medvetandet om religio-
nens roll ökar i samhället 
överlag.

– FN-diplomater och po-
litiker måste inte själva va-
ra religiösa. Däremot mås-
te de förstå att om de inte 
ger människor möjlighet 
att utöva sin tro i vardagen 
leder det till stora problem 
som man inte kommer åt 
med ekonomi eller politik, 
säger han.

Den stora kristna kyrkan 
är den romersk-katolska, 
och den är också den som 
präglar bilden av kristen-
heten i världen, inte minst 
genom påven och den me-
diala uppmärksamhet han 
får. I den lutherska hegemo-
nin i norr är det däremot en 
sanning som känns långt 
borta.

– Den lutherska kyrkan 
är en minoritetskyrka ute i 
världen. Det här är en stor 
överraskning för många 
här, säger Risto Cantell.

I den evangelisk-luther-
ska kyrkans ekumeniska 
strategi som gäller fram 
till 2015 sägs det att målet 
är kyrkans synliga enhet, i 
gudstjänst och gemensam 
nattvard. 

Den andras 
perspektiv
På frågan om han tror på 
den kristna kyrkans syn-
liga enhet säger Risto Can-
tell dröjande:

– Jag tror på den. Men jag 
vet inte om jag kommer att 
se den. Jag tror att det är 
Kristus egen vilja att den 
blir verklighet. Han kom-
mer att leda arbetet. När 
enheten kommer är det 
inte ett resultat av männi-
skors arbete, utan en gåva 
från den helige Ande.

Han är noga med att be-
tona att enhet inte är det-
samma som enformighet.

– Det är en enhet i tro, lä-
ra och kärlek som kan ta sig 
uttryck i olika former.

Själv har han ibland va-
rit i förhandlingar och si-
tuationer när han tänkt ”är 
det här alls möjligt”.

– Flera gånger har det 
hänt att man efter ett tag 
lyckats ta ny sats, börja om 
och stegvis kunnat börja se 
något av hur den andra par-
ten tänker – utan att förden-
skull ge avkall på sitt eget.

Det här är enligt Risto 
Cantell grunden för att 
lyckas, både i ekumeniskt 
arbete och religionsdialog. 
Att se hur annorlunda man 
kan förstå och beskriva 
verkligheten.

– Och dessutom en stor 
portion tålamod och öd-
mjukhet.

Jag tror på den 
kristna kyrkans 

enhet.

Ecklesiastikrådet Risto Cantell hoppas att också politiker inser religionens betydelse. Han går nu i pension efter decennier av 
ekumenisk och interreligiös dialog.

Utan identitet 
ingen dialog

Risto Cantell
”Jag är en lycklig man.”

• Bor på Ulrikagatan i Helsingfors.

• Familj: hustru, tre barn och sex 
barnbarn.

• Fritidsintressen: Läser och idkar 
”måttfull hälsomotion”.
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Med 2011 om kröken

Klippet
Serien Ung och bortskämd har gått 

i Sveriges Television under hösten 
och väckt starka reaktioner. Den vi-
sar en föräldrageneration som tror 
att den leker med dockor och inte 
uppfostrar och rustar en människa 
för livet. Vi skymtar även effekter-
na av andra delar av samhället, som 
skolan, som applåderat minsta sak 
och tutat i människor att det räck-
er med att bara vara för att vara på 
topp och bli älskad av alla. (...) Hur 
ska samhället, föräldrar och kyrkan 
förmedla dessa grundläggande och 
viktiga värden? Har vi varit för lätt-
sinniga? Har vi boostat människors 
egon, men inte förmedlat hur det är 
att landa som människa? Inte nämnt 
något om att i livet finns det kamp, 
misslyckande och hårt arbete? Och 
att alla inte kommer att älska dig? 
Har vi inte tryckt på att vi måste gö-
ra saker för andra och inte bara diska 
vår egen skitiga tallrik?

Det finns anledning för kyrkan att 
fundera över hur de stora budskapen 
om kärlek tas emot, för de budskapen 
möter en helt ny tid. Vilken männis-
kosyn är det kyrkan förstärker?

Annika Borg i Kyrkans tidning

Varje år publicerar påven ett bud-
skap inför Världsfredsdagen, den 

1 januari. Mot bakgrund av de många 
attentat som begåtts och begås mot 
kristna lyfter Benedictus XVI fram 
religionsfriheten i sitt budskap till 
Världsfredsdagen den 1 januari 2011. 
(...) I synnerhet uttrycker påven oro 
över situationen för de kristna kyr-
korna i Irak: angreppet på den syrisk-
katolska katedralen i Bagdad i slutet 
av oktober kallade han redan då ”ett 
föraktligt angrepp”. Samtidigt kri-
tiserade påven ”förnekande av his-
torien och religiösa symboler som 
återspeglar identitet och kultur för 
majoriteten av medborgarna”, i väst-

världen som en ”sofistikerad form av 
fientlighet mot religion”. Förvisning 
av religionen från det offentliga livet 
löper risken att ungdomar inte läng-
re kommer i kontakt med ”dyrbara 
andliga arvet” i sina länder menar 
Benedictus XVI. Detta tillvägagångs-
sätt står ofta inte i samklang med en 
”balanserad syn på mångfald”.

Signumbloggen

Ett stort tack till alla medarbetare 
och församlingsaktiva som del-

tagit i Ekumeniska ansvarsveckan 
2010! Ni har spridit information, ar-
rangerat evenemang, kommit med 
idéer till andakter och gudstjänster 
och mycket annat. Mer er hjälp kan 
Ansvarsveckan fortfarande vara Fin-
lands kyrkor för en rättvisare värld! 
2011–2012 kommer Ansvarsveckan 
att fokusera på Religionsfrihet och 
migration.

Jani Edström på Kp-bloggen

May Wikström

Det är dags att runda krö-
ken och ta in 2011 samtidigt 
som ett historiskt 2010 för-
svinner i backspegeln. För 
kyrkans del var året som 
gick på många sätt remar-
kabelt.

En av milstolparna var 
valet av ny ärkebiskop i 
mars. Med bara elva rösters 
majoritet vann biskopen 
i Åbo, Kari Mäkinen över 
dogmatikprofessor Miikka 
Ruokanen. Slutskedet blev 
medialt sett en svartvit 
historia, där kandidaterna 
baxades in i lådor med de 
slitna epiteten ”liberal” och 
”konservativ”.

Mäkinen, som fick bära 
det förra, uttryckte i sina 
första kommentarer en 
vilja att stärka folkkyrkan 
med de öppna dörrarna 
och en förhoppning att dis-
kussionen inte skulle tyst-
na. Knappast anade han då 
hur bejakad hans önskan 
han skulle bli längre fram.

I juni var det dags för ännu 
ett biskopsval. Med drygt 
tjugo rösters marginal 

valdes Irja Askola till den 
första kvinnan i biskops-
ämbetet i vårt land. Sym-
bolvärdet i valet var starkt, 
och medieuppbådet återi-
gen rejält. Missnöjet höjdes 
från vissa kretsar, både på 
grund av att den nya bisko-
pen var kvinna, men också 
för att Askola öppet dekla-
rerat sitt ja till välsignelse 
av homosexuella par. 

Sensommaren kom och 
det drog ihop sig till för-
samlingsval – ett val som 
föregicks av den bredast 
upplagda mediekampan-
jen hittills. Kandidatno-
mineringen kom och gick, 
med stark betoning på det 
faktum att kyrkan som fö-
regångare nu lät 16-åringar 
rösta.

Så kom det som i kyrk-
lig mediejargong födde ut-
trycket ”post 12.10”. Ajan-
kohtainen Kakkonens 
debattkväll om homosexu-
alitet och kyrka blev start-
skottet, om än omtvistat 
orsaken, till över 50 000 
utskrivningar ur kyrkan.

Varför gick de ut? Av de cir-
ka 2500 som enligt sajten 

Eroakirkosta.fi motiverade 
sitt beslut, hänvisade bara 
var tredje till tv-debatten. I 
stället handlade det om att 
inte vilja betala kyrkoskatt, 
att inte tro på budskapet 
och att kyrkan saknade be-
tydelse. Utskrivningstjäns-
tens ena grundare Petri Ka-
risma ansåg för sin del att 
varje gång kyrkan är fram-
me i medierna, oberoende 
av om detta har positiva el-
ler negativa förtecken, på-
minns finländarna om hur 
lite den betyder för dem 
och om möjligheten att 
skriva ut sig – och så gör de 
slag i saken. 

Det är en partsinlaga, 
men den innehåller säkert 
också en sanning. Däremot 
finns det en annan, som sä-
ger det motsatta och som 
talar om att kyrkan fort-
farande känns viktig för 
många.

I slutet av året kom nämli-
gen också kyrkans under-
sökning över varför folk 
röstat i församlingsvalet. 
Enligt forskare Harri Palmu 
vid Kyrkans forskningscen-
tral visar den att de vanli-

ga församlingsmedlem-
marna i valet ville slå vakt 
om det de har – och att den 
ökade valaktiviteten inte 
var ett resultat av motsätt-
ningar mellan liberala el-
ler konservativa. Det enkla 
skälet var: ”För att det är 
viktigt och värdefullt”.

Där en del säger det mot-
satta finns det alltså fortfa-
rande de som är villiga att 
betala kyrkoskatten och an-
ser kyrkan ha betydelse för 
ens personliga liv – också 
bland dem som tidigare in-
te tyckt att det var deras sak 
att gå till urnorna. I efter-
snacket försökte en del ut-
nämna valets vinnare och 
förlorare. Sanningen tycks 
vara att det var församling-
en som vann. Helt enkelt.

Om än slutetappen av fjol-
året kan tyckas ha varit ett 
mer än lovligt skumpigt 
kyrkrally är det här därför 
en ljuspunkt att uppmärk-
samma. 

Det lovar gott för året 
som kommer och mod 
och hopp och tillförsikt för 
dem som gasar vidare mot 
nya kurvor.
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Man skulle nog kunna 
bli botad från sina fel 
om man inte trivdes 
med dem.  

Drottning Kristina

Döm inte om ting som 
du bara känner genom 
ekon och rykten.

Japanskt ordspråk

Glädjen
Är det bara under julen som kristna männi-
skor ska ha anledning och rättighet att vara 
glada?

Till den protestantiska kristenhetens 
många attribut hör ett starkt allvar, en in-
trospektiv och tyst medvetenhet om den eg-
na skuldens realitet. 

Det leder till ödmjukhet och en saklighet 
inför den egna personens tillkortakomman-
den och brister. När änglarna stiger fram och 
med dånande röster förkunnar att Guds son 
har förankrat sig bland människorna, så bä-
var och darrar det minsta lilla hår och det 
minsta lilla strå.

I den sekulära, kommersialiserade julen 
har man råkat i det andra diket: det ska vara 
så roligt och stojigt att man snart nog glöm-
mer bort det stora mysteriet, att Gud själv 
kommer oss så nära som i ett nyfött barns 
gråt, i en smutsig koja, i en krubba.

Ändå är det evangeliets största stund då 
Matteus låter oss läsa att vi får höra en stor 
glädje förkunnas. En frälsare har blivit född 
åt er. Åt oss.

Owe Wikström skriver i sin senaste bok 
Att älska livet mer än dess mening i en liten 
sentens: ”Pröva på nytt för var dag hypote-
sen ̀ Gud finns` och handla som om den vore 
sann.”

Jag kan aldrig med matematiska och ve-
tenskapliga medel övertyga mina ateistiska 
och humanistiska vänner om att hypotesen 
`Gud finns` är sann. Men om vi vågade ta till 
oss glädjen i budskapet att Gud kom till oss 
och blev en del av vår vardag och verklighet, 
så finns det väl en möjlighet att pröva hypo-
tesen, och se om den har hållbarhet.

Det som sades om fornkyrkan – ”se hur de 
kristna älskar varandra!” – är minsann inte 
någon självklarhet i tjugohundratalets krist-
na kyrka. De exkluderande och misstänk-
samma blickar som kristna kastar omkring 
sig åt både höger och vänster är inte precis 
något som kan tjäna som en förebild.

Men att varje dag pröva på nytt hypotesen 
att Gud verkligen finns kunde vara ett steg 
i riktningen mot att omfamna glädjen i att 
följa Kristus så som han själv har uppmanat 
oss. Till ödmjukt tjänande.

Finns det någonting så glädjefyllt som att 
följa prästens uppmaning efter högmässan 
när han i julens anda säger: Gå, och tjäna 
Herren med glädje.

Kaj Hedman
är författare och kulturjournalist 

från Karleby

Inkast
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”I frågor som gäller flyktingar 
och arbetskraftsinvandring har 
tonläget skärpts avsevärt.”

Rolf Steffansson

Vid biskopsvisitationen 
i Lappfjärd-Kristinestad 
tog sig kyrkans splittring 
uttryck i att kaplan Mar-
kus Saarinen avstod från 
att delta i den gudstjänst 
där biskop Björn Vikström 
medverkade. Detta är en 
följd av oenighet i lärofrå-
gor. Saarinen följer Bibelns 
bud om att inte ha andlig 
gemenskap med dem som 
tror annorlunda – en prax-
is som varit självklar under 
hela kyrkans historia ända 

tills kyrkan föll till föga för 
modernismen.

Biskopens reaktioner 
på händelsen är märkliga. 
Han hotar med att utdela 
en varning och låter för-
stå att Saarinens handlan-
de berodde på hans ”eget 
behov att protestera,” som 
han skall ha blandat sam-
man med tjänsteplikter 
och plikter mot försam-
lingen. 

Man förvånas över denna 
karikering och oförmåga 

att erkänna den teologis-
ka problematik som ligger 
bakom. Är behovet av att 
misstänkliggöra en mot-
ståndare så stort att han 
inte kan medge att Saari-
nen försöker följa bibelor-
det och den kristna praxis 
som starkt understrukit att 
andlig gemenskap förut-
sätter enhet?

Kyrkolagen säger ingen-
ting om att en präst skulle 
ha skyldigheter att delta 
i gudstjänster med bisko-

pen. Vilka plikter mot för-
samlingen som skulle på-
kalla en sådan samverkan 
är också en gåta. Däremot 
är Saarinen, enligt Bibel 
och bekännelse, förpliktad 
att inte med sitt exempel 
ge erkännande åt en herde 
som leder dem vilse.

Biskopens utspel förstås 
bäst mot bakgrund av hans 
ambitioner att vinna legiti-
mitet och auktoritet. Kap-
lanens handlande är ett hot 
mot den fromma fasad som 

vill ge sken av en enhet som 
inte finns. Detta intryck för-
stärks av att biskopen väljer 
att reagera på en möjligen 
sårbar kaplan som utebli-
vit vid en biskopsvisitation 
men tiger om alla de övri-
ga präster som avstått från 
gudstjänstgemenskap med 
honom.

Joakim Förars

Saarinen hot mot from fasad

Varmt tack till Jan-Erik Lind-
qvist för din stämningsska-
pande och innerliga andakt 
måndagen den 20 decem-
ber kl.6.45 och 8.45 över 
ämnet En jul hemma. Tack 
också för ditt musikval ”Det 
strålar en stjärna”. Det blev 

en underbar helhet inför ju-
lens budskap. Det var trev-
ligt att än en gång få lyssna 
till din välartikulerade och 
varma stämma. Det blev en 
bra början på dagen.

Benita Ahlnäs

Tack till  
Jan-Erik Lindqvist
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I Njombe i södra Tanzania 
samarbetar Finska Mis-
sionssällskapet just nu i 
byggandet av ett högstadi-
um för döva. Skolan är den 
första i sitt slag i landet. Syf-
tet är att ge döva en möjlig-
het till bättre utbildning 
och att ge yrkeskunskaper 
som ger möjlighet till själv-
försörjning. Samtidigt som 
byggnaderna kommer upp 
förs diskussioner om hur 
man kan utveckla läropla-
ner som hjälper döva till 
en bättre integrering i sam-
hället. Projektet finansieras 
av de medel utrikesminis-
teriet kanaliserar genom 
medborgarorganisationer. 
Ägare och initiativtagare 
är Tanzanias evangelisk-
lutherska kyrka som har 
ett nära samarbete med 
den Tanzanianska staten. 
För Finska Missionssäll-
skapet hör projektet till ett 
delprogram som bygger på 
FN:s deklaration om handi-
kappades rättigheter. 

Finland förbereder sig för 
nästa riksdagsval. Just nu 
diskuteras hur skattebasen 
och ekonomin ska utveck-
las under nästa riksdagspe-
riod. Följer man diskussio-
nen som förs i bloggar och 
på insändarspalter får man 
ändå intrycket av att valet 
kommer att handla om 
ökad nationell isolering el-
ler ett fortsatt axlande av 
globalt ansvar. I frågor som 
gäller flyktingar och arbets-

kraftsinvandring har tonlä-
get skärpts avsevärt. Också 
det internationella bistån-
det och vårt ansvar för mil-
lenniemålens uppfyllande 
har ifrågasatts. Det finns 
en risk för att det stundan-
de valet blir avgörande för 
huruvida Finland kommer 
att hålla fast vid föresatsen 
att öka det internationella 
biståndet så att det uppnår 
0,7 % av BNP. I ett läge där 
vi talar om dystra framtids-
utsikter i statsekonomin är 
det viktigt att se till att vi in-
te sparar genom att dra in 
på vårt ansvar för de allra 
fattigaste i vår värld.

Ett argument som an-

vänts i diskussionen om u-
landsbiståndet är att det in-
te är effektivt. Som utgångs-
punkt har man bl.a. använt 
den zambiske forskaren 
och författaren Dhambi-
sa Moyos bok ”Dead Aid”. 
Moyo har kritiserat bistån-
det för att gynna korrumpe-
rade maktstrukturer. Hen-
nes recept är ökad handel, 
men också en satsning på 
mikrokrediter för småföre-
tagare. Moyo fokuserar ut-
tryckligen på hur man kan 
skapa utveckling i världens 
fattigaste länder. I den fin-
ländska diskussionen har 
hennes argument däremot 
använts som en bevekel-
segrund till att avsäga oss 
vårt ansvar. Ändå har vi i 
Finland många exempel på 
framgångsrikt arbete. Den 
kritik Moyo framför har 
varit känd bland bistånds-
folket länge. Diskussionen 
om biståndets kvalitet och 
effekter förs kontinuerligt. 
I dag vet vi mycket mer om 
de faktorer som bidrar till 
eller hämmar utveckling-
en, och kan ta dem i beak-
tande vid planering av pro-
gram och projekt. 

Det är sant att bistån-
det inte ensamt räcker till. 
Från vårt eget lands histo-
ria lär vi oss att många fak-
torer bidrar till utveckling. 
Affärslivet måste fungera. 
Odlare och verkstäder be-
höver exportmöjligheter. 
Samhällen behöver visio-

ner och strukturer för hur 
företagsamheten ska ut-
vecklas. Ett fortsatt arbete 
för att göra slut på korrup-
tion på alla nivåer behövs. 
Och de fattigaste länderna 
behöver en rättvis tillgång 
till världsmarknaden. Det 
bästa bistånd vi kan ge är 
att bygga upp strukturer 
genom vilka människor 
kan leva av sitt eget arbete. 
Men för att komma dit be-
höver människor utbild-
ning och tillgång till livets 
grundförutsättningar som 
hälsa, vatten och en trygg 
livsmedelsproduktion. 

Människor behöver kän-
na sina möjligheter och 
rättigheter, så att de själva 
kan vara med och styra si-
na möjligheter till utveck-
ling och ställa krav på sina 
myndigheter. Detta är vad 
vi förverkligar genom ut-
vecklandet av dövunder-
visningen i Tanzania, och 
genom hela det arbete som 
utförs tack vare bistånds-
medel.

Därför kommer statens 
och medborgarorganisa-
tionernas resurser att be-
hövas ännu i framtiden. Nu 
är det dags att fråga partier 
och kandidater om de fort-
farande ser det som viktigt 
att Finland bär sitt interna-
tionella ansvar, och om de 
är redo att förbinda sig till 
det genom att arbeta för att 
biståndsanslaget ska upp-
gå till 0,7 % av BNP.

Dags för Finland att bära sitt ansvar

Rolf Steffansson
direktör för  
utrikesavdelningen  
vid FMS
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Under Helsingfors bokmässa visade tidningen upp sig 
i live-version. Stå upp-komik, intervjuer och mingel stod 
på programmet.

– Vi ska ju fröjdas i himlen så det kan vara bra att öva 
sig på förhand, sa komikern Oa Lönnbäck.

Ny chefredaktör
May Wikström valdes till ny chefredaktör för Kyrkpres-
sen i februari när förra chefredaktören Stig Kankkonen 
gick i pension. Wikström är journalist och har tidigare 
arbetat bland annat som utgivningschef på Fontana 
Media. 

– Kyrkpressen ska vara en röst som talar vanligt var-
dagsspråk i hemmen. Många människor känner en trös-
kel att ta sig till gudstjänsten men har ändå en stark 
vilja att höra till sammanhanget, sa Wikström. 

Banta för Nepal
En anonym finlän-
dare lovade att do-
nera 15 euro per 
bantat kilo för att 
befrämja lärarutbild-
ningen i Nepal. Det 
här var upptakten 
till Bantningskam-
panjen Från fläsk till 
läskunnighet som 
fick 23 500 finlän-
dare att ställa sig på 
vågen i församlingar 
landet runt. 

I Vasa, där både 
den finska och 
svenska församling-
en deltagit i kam-
panjen, vägdes 430 
personer. Viktminsk-
ningen var i medel-
tal 4–5 kilo.

Ålands orgelfestival jubilerar
Ålands orglar gick 
på högvarv när en 
av Finlands äldsta 
musikfestivaler, 
Ålands orgelfesti-
val, firade 35-år-
sjubileum under 
sommaren. 

– Sedan starten 
har det blivit 370 
konserter med 
över 600 artister från 22 länder, berättar verksamhets-
ledaren Henryk Gwardak.

Årets präst
Malin Lindblom, författa-
re till boken Jag är präst, 
blev utnämnd till Årets 
präst. 

Hon har varit ordföran-
de för kontaktgruppen 
för teologiestuderande 
och prästmentor för en-
skilda studerande.

– Prästerna behöver ha 
lämpligt mycket arbete, 
arbetstider och skälig 
lön. En präst som trivs i 
sitt arbete och mår bra är 
viktig med tanke på re-
kryteringen, sa Lindblom.

Kp-jubileum, församlingsval och ny ärkebiskop  

Ett festligt  
år 2010 
Marina Wiik & Christa Mickelsson

Ungdomens kyrkodagar 2010
Årets upplaga 
av Ungdomens 
Kyrkodagar ord-
nades i Karis 
och i talarsto-
len diskutera-
des bland annat 
energidrycker, 
Alphakurser för 
konfirmandför-
äldrar och se-
kularisering. En 
av årets nyhe-
ter var att en 
av delegaterna, 
23-åriga Frida 
Forsblom, blog-
gade direkt från 
plenisalen. Så 
här löd några av 
Fridas bloggra-
der:

”Medan den 
ena delen av salen skrek ut sin oro över hälsovådliga 
ämnen och berättade om händelser på sina respektive 
läger där barnen spytt och haft sig, ansåg en annan del 
av församlingen att kyrkan redan har ett rykte om sig 
att vara tråkig och förbjudande och att vi i dag inte be-
höver styrka den fördomen ytterligare …”

Tisdagscafé samlar elever
Församlingens rastcafé i Korsholms högstadium sam-
lade upp till 150 ungdomar om tisdagarna. Caféet, som 
ordnades för sjätte året i rad, har blivit omtyckt bland 
eleverna.

– Det här har varit ett jättebra sätt att hålla kontak-
ten med ungdomarna och en fin infokanal, säger Sofia 
Böckelman, ungdomsledare i Solf.

Kyrkpressen 40 år

Kyrkpressen firade 40-årsjubileum och bjöd till fest i 
Vasa och Helsingfors.

I februari samlade jubileumsfesten i Trefaldighetskyr-
kan i Vasa över 200 personer. På det anslutande semi-

nariet diskuterade 
chefredaktören för 
tidningen Dagen i 
Sverige, Elisabeth 
Sandlund, och är-
kebiskop emeri-
tus John Vikström 
hur man ska kom-
municera tro i en 
sekulär tid. 
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Jesu liv spelas upp i Närpes
Jesu liv från det att han kallar sina lärjungar till him-
melsfärden spelades upp i form av en nyskriven teater-
pjäs i Närpes i juli. 

Pjäsen Mästarens väg blev den största som någonsin 
satts upp på utescenen vid Frank Mangs Center. Pjäsen 
sattes upp i samarbete med Vasa stadsteater.

Missionsfest i Oravais

Finska Missionssällskapets svenskspråkiga missionsfest 
ordnades i Oravais under temat Hav och himmel. På fes-
ten berättade Christine Björkskog om sina erfarenheter 
från en arbetsperiod i Etiopien:

– Som Larsmobo fick jag användning för mina kun-
skaper i rodd mitt i öknen. Plötslig var jag nyckelperso-
nen när de lokala männen skulle lära sig hantera en do-
nerad roddbåt i floddeltat. 

Församlingsförbundet firade 
90-årsdag 
Församlingsförbundets årsmöte i maj gick av stapeln 
under extra festliga former, eftersom förbundet samti-
digt firade sitt 90-årsjubileum. 

Bror Borgar, som var direktor för Församlingsförbun-
det under 15 år, höll festtalet om förbundets historia. 
Kulturdelegationens ordförande Björn Wallén delade 
ut kulturpriset som gick till Åsa Westerlund för hennes 
stora insats inom kyrkomusiken och retreatverksamhe-
ten i Svenskfinland. 

Vid styrelsens följande möte valdes biskop Björn Vik-
ström till ny ordförande för Församlingsförbundet.
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Bortglömd skönhet på HD

Höstdagarna samlade över 800 finlandssvenska ung-
domar i Tammerfors under allhelgonahelgen. Temat för 
årets dagar var skön.

Nya sånger till Herrens ära
I tre års tid har kompositörer och textskrivare från 
Svenskfinland samlats för att skriva nya psalmer. 

– De eviga sanningarna kvarstår, men samhället och 
vårt uttryckssätt förändras, sa kantor Anna Maria Böck-
erman, som tagit initiativ till projektet Sakralverkstad. 

Hittills har flera hundra nyskrivna psalmer i olika stilar 
tillkommit. 

Kyrkomötet tog ställning
Kyrkomötet gav biskopar-
na i uppdrag att ta fram 
pastorala anvisningar för 
förbön för personer som 
registrerat sitt partnerskap. 
Beslutet togs med rösterna 
78–30. 

Av ledamöterna för 
Borgå stift röstade fem för 
och en emot.

17 procent röstade
I församlings-
valet fick Borgå 
stift 906 nya för-
troendevalda. 

Röstningspro-
centen uppgick 
till 17 procent 
såväl nationellt 
som i Borgå stift. 

16–17-åring-
arna, som fick 
delta i valet för 
första gången, 
röstade flitigare 
än genomsnittet 
på många håll. 

Jultablån drar fulla hus

Jultablån i Karleby har vuxit till en en timmeslång före-
ställning med drama, dans, sång och dialog. 

Manuskriptet nyskrivs varje år och företställningen 
engagerar årligen mellan 70 och 100 medverkande.

Texten har delvis ingått i Årsbok för Borgå stift 2010. 
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Nordisk kyrkosångsfest

Den tredje nordiska kyrkosångsfesten som ordnades 
i Vasa och Korsholm den 23–26 september 2010 blev 
den största hittills. 

800 kyrkosångare från alla nordiska länder utom Is-
land deltog i dagarna som fylldes av sång och musik till 
Guds ära. Det mest exotiska och färgglada inslaget stod 
kören från Färöarna för. 

Festen var samtidigt förbundsfest för Finlands svens-
ka kyrkosångsförbund, med 600 deltagare från det 
egna förbundet.

Lärkkulla pop
Folkhögs-
skolan Lärk-
kulla fylldes 
till bredden 
av nya elev-
er i höstas. 
Man blev 
tvungen 
att hyra lä-
genheter åt 
studerande 
inne i Karis 
centrum, 
bäddplat-
serna på 
stiftsgården räckte inte till.

– Sommarkurserna och de korta språkkurserna är vår 
bästa reklam. Studerande som åker hem berättar om 
vad de varit med om, en del återvänder också för läng-
re studier, berättade direktor Greger Englund.
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Första kvinnliga biskopen

Kari Mäkinen valdes till ny ärkebiskop efter Jukka Paar-
ma, som gick i pension i juni.

Några månader senare fick Finland sin första kvinn-
liga biskop, Irja Askola. Hon vigdes till biskop i Helsing-
fors stift den 12 september.

I valets andra omgång segrade Askola knappt över 
domprosten Matti Poutiainen.

– För mig är enhet att vi slår vakt om det som för-
enar oss i Gud. Jag tycker att det nästan finns en större 
splittring inom samfunden än mellan dem, sa Askola.

Bröllop 101010
Den 10 oktober var ett po-
pulärt bröllopsdatum. Bland 
annat församlingarna i Pyttis, 
Vasa och Sjundeå erbjöd möj-
ligheten att ingå äktenskap 
utan krusiduller.

Mat för alla

I oktober tog biskoparna gemensamt ställning till frå-
gan om matsäkerhet. 

Utgångspunkten var att det finns tillräckligt med mat 
i världen, den är bara ojämnt fördelad. 

– Vi föreslår att regeringen som ett första steg skulle 
utnämna en matpolitisk expert och att följande fram-
tidsredogörelse skulle omfatta den globala matpoliti-
ken, skrev biskoparna. 

Utskrivningskarusell 
Efter en tv-debatt om partnerskap skrev tiotusentals ut 
sig ur kyrkan. 

– Kyrkans problem är att de anställda blivit tjänste-
män och kyrkan ett rituellt ämbetsverk. Kyrkan ska vara 
något mer än så, kommenterade sociologen Thomas 
Rosenberg de aktuella tendenserna. 

De flesta som skriver ut sig ur kyrkan är unga.

Vandasvenskar ut i kylan
I oktober blev 
byggandet av 
församlingscen-
tret Larsgården i 
Vanda uppskju-
tet igen. Projekt-
planen till cen-
tret godkändes 
redan 2008.

Vanda svenska 
församling är för tillfället inhyst i Dickusby kyrka, som 
ska renoveras. I början av december demonstrerade 
svenskspråkiga församlingsbor för egna utrymmen.

Kulturvecka om helighet
Johannes församling i Helsingfors ordnade en kultur-
vecka i början av november. 

Veckan bjöd på ikonutställning, musikuppträdanden 
och diskussioner.

Målet var att hjälpa människor att upptäcka det he-
liga, det som man inte haft ord på.  
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Helsingfors prosteri

Johannes
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
To 6.1 Trettondag
kl. 18 Carols i Johannes. 
Julsångsgudstjänst i Johan-
neskyrkan enligt anglikansk 
tradition. Johannes kantori, 
S:t Jacobskören, Tomas Vo-
kalensemble och Chorus San-
ctae Ceciliae. Busck-Nielsen, 
Christina Elving-Andersén, 
textläsning
Lö 8.1
kl. 17 Föredrag i Tomas kyrka.  
Anna-Greta Norén: Alla kyrkors 
moder (om urkyrkan)
kl. 18 Kvällsmässa i Tomas kyr-
ka. Busck-Nielsen, Lindström
Sö 9.1
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Ahonen, Djupsjöbacka, 
Johannes kantori. Kyrklunch 
efter mässan. 
Må 10.1
kl. 10-11.30 Mamma- barn-
grupp i Tomas kyrka. Ingång 
via nedre våningen. Frände
kl. 15 Diakonikrets Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 2 
vån. Lindblom
Ti 11.1 
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyr-
kan. Sixten Enlund
kl. 13 Träffpunkt för seniorer 
och daglediga i Högbergsgår-
den, Högbergsgatan 10 D 2 
vån. Anhild Träskman: ”Tiden 
mellan jul och tjugondag i folk-
tron”. Ahonen, Enlund
On 12.1
kl. 15-16.30 Mariakretsen i To-
mas kyrka. Frände
kl. 18  Kvällsmässa i Gamla kyr-
kan. Busck-Nielsen, Enlund,
NY DAGKLUBB. En ny dag-
klubb börjar i Tomas kyrka 
tisdagen den 11 januari. För-
frågningar besvaras av Nenne 
Lappalainen tfn 050-4010390 
eller nenne.lappalainen@evl.fi
SPORTLOVSLÄGER I ÅRE
Johannes församling ordnar 
sportlovsläger för ungdomar 
– 18-27.2.2011 i Åre. Förfråg-
ningar och anmälan görs till 
lella.lindstrom@evl.fi, tfn 050-
3800849 

Matteus
Matteus hemsida: www.hel-
singforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
To 6.1 kl. 12 högm, Rolf 
Steffansson predikant, Johan 
Hallvar liturg, Kira Lankinen 
kantor. Vid kyrkkaffe talar Rolf 
Steffansson över ämnet ”Mis-
sionen går vidare”. Lotteri till 
förmån för missionen.
Sö 9.1 kl. 12 högm, Ahlfors, 
Malmgren. Söndagsskola. Kyrk-
kaffe. 
On 12.1 kl. 8.30 morgonmässa, 
Hallvar.
MARIELUNDSKAPELLET I 
NORDSJÖ KYRKA Hamn-
holmsvägen 7
Sö 9.1 kl. 10 högm, Ahlfors, 
Malmgren. Kyrkkaffe.
Körerna startar v. 2
MATTEUS BARNKÖR (åk 1-3):
Brändö lågstadieskola, tisdag 
kl.14.30–15.15 (start 11.1)
Degerö lågstadieskola, onsdag 
kl. 13.10–13.55  (start 12.1)
Östersundom skola, onsdag kl. 
14.45-15.30  (start 12.1)
Välj vilken grupp du vill!
MATTEUS DISKANTKÖR (åk 
4-6) 
Matteuskyrkan (2vån) tisdag 
kl. 16.30-17.30  (start 11.1)
MATTEUS KYRKOKÖR 
Matteuskyrkan (2 vån), tisdag 
kl. 18.30-20.30 i (start 11.1)
Nya sångare välkomna med! 
Ledare: kantor Kira Lankinen, 
tfn 050-414 7860

Petrus
www.petrusforsamling.net
To 6.1 Trettondagen
- kl. 10 Missionsgudstjänst i 
Månsas kyrka. Thylin, Lilius. På 
kyrkkaffet visar missionär An-
ders Wikström (FMS) film och 
bilder från den kristna kyrkan 
i Mellanöstern och den kristna 
tv-kanalen SAT-7.
Sö 9.1
- kl. 10 Högmässa i Munksnäs 
kyrka (obs! tid och plats). Thy-

lin, Söderström. 
- kl. 10 Högmässa i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, Hilli. 
Kyrkkaffe.
- kl. 18 Bibelstudium i Malms 
kyrka. ”1 Joh 4”. Sandell.
Må 10.1 
- kl. 19 Samling för män i 
Lukascentret. Stig-Olof Fern-
ström.
On 12.1 
- kl. 18.30 Petruskören startar i 
Lukascentret. Hilli, Söderström. 
Nya sångare välkomna med!
Sö 16.1 
- kl. 10 Högmässa och termins-
start i Månsas kyrka. Lassus 
(p), Björk (l), Hilli, Söderström. 
Välsignelse av nya medarbe-
tare och det nya församlings-
rådet. Kyrkkaffe.

Helsingfors prosteri
Församlingarnas samtalstjänst 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. En web-
baserad hjälptjänst finns på 
adressen http://evl.fi/natjour. 
Användaren behöver inte upp-
ge 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! 
Huvudstadsregionens försam-
lingars PODCAST:  Aktuellt 
från kyrka och församling. 
Flera nya inslag varje vecka. 
Lyssna:  www.pod.fi/svenska 
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

Domprosteriet

Borgå
Trettondagen to 6.1 kl. 12 
Högmässa med kaplansinstal-
lation, kontraktspastor Helene 
Liljeström, M Lindgård, Eisen-
traut, Tollander, Söderström, 
Helenelund. Hanna Eisetraut 
installeras som kaplan och pre-
dikar vid högmässan. kl. 13.30 
Kyrkkaffe i församlingshemmet 
med anledning av kaplaninstal-
lationen.
Sö 9.1 kl. 12  Högmässa i 
domkyrkan, af Hällström, 
Anderssén-Löf, Helenelund. 
Kl. 10 Gudstjänst i S:t Olofs 
kapell, Pellinge, Anderssén-Löf, 
Helenelund. Kl. 18 kvällsmässa 
i Lilla kyrkan, Smeds, Joakim 
Palmén med ensemble. Kl. 19 
Tempus dulcis - Renässansmu-
sik med blockflöjtskvartetten 
Petri 
Arvo, Riikka Holopainen, Milja 
Tiainen & Reetta Varjonen-
Ollus. Fritt inträde & program 
Må 10.1 kl. 18 Bastukväll för 
kvinnor på Karijärvi.
Ti 11.1 kl. 12 Andakt och lunch i 
församlingshemmet. Kl. 13.30 
Männens samtal i församlings-
hemmet, Eisentraut . Ti-to kl. 
10-14 Café Ankaret öppet. Ny 
utställning Kees Verbeeks tav-
lor 11.1-3.2.
On 12.1 kl. 14.30 Träff för 
närstående vårdarna i Café 
Ankaret, Lemberg. Kl. 18 Ge-
menskapskväll i församlings-
hemmet, riktar sig till den som 
deltog i Alpha-kursen eller vill 
börja nästa höst.

Lappträsk
To 6.1  kl 10 Mässa i kyrkan
Sö 9.1 kl 10 Gudstjänst i kyrkan

Liljendal
To 6.1. Trettondagen, Guds-
tjänst i kapellet 
Sö 9.1. Högmässa i kapellet

Lovisa
To 6.1. kl 10 Gudstjänst i Lovisa 
kyrka
kl 15 Vi sjunger ut julen i Val-
kom kyrka
Sö 9.1. kl 10 Högmässa i kapel-
let
Obs! Efter trettondagen kom-
mer Lovisa kyrka att vara 
stängd för reparation, under 
denna tid hålls gudstjänster i 
kapellet, en gång per månad 
hålls helgmålsbön i Valkom 
kyrka lördag kl 18 närmare in-
formation i Östra Nyland och 

Kyrkpressen

Pernå
To 6.1 kl. 10.00 Högmässa i 
kyrkan, Ann-Britt Hedman 
pred. Robert Lemberg lit., 
Antti Jokinen.
Sö 9.1 kl. 10.00 Högmässa i 
kyrkan, Robert Lemberg, Antti 
Jokinen
- kl. 13.00 Mässa i Sarvsalö 
kapell, Robert Lemberg, Mia 
Aitokari.
Må 10.1 kl. 10-12 Forsby vuxen-
barn grupp i Arken
- kl. 13.00 Forsby diakonikrets 
samlas i pensionärshuset, Vi-
vica Bruce-Andersson.
Ti 11.1 kl. 19.00 Baggnäs-Tervik 
diakonikrets samlas hos Iris 
Tennberg, Vivica Bruce-An-
dersson.
On 12.1 kl. 10-12 Kuggom vux-
en-barn grupp i Axxell.
To 13.1 kl. 10-12 Isnäs vuxen-
barn grupp i servicehuset
-  kl. 13.00 Pensionärssam-
ling i Forsby persionärshus 
med Lucia. Lemberg, Bruce-
Andersson.
- kl. 18.00 Ungdomssamling i 
Prästgården, säsongsöppning, 
Dan Krogars.

Sibbo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA: Trettondagen 
kl 12 mässa Heidi Jäntti, Lauri 
Palin. Sö kl 12 mässa Helene 
Liljeström, Anders Ekberg, 
KU:s blåsorkester dir. Ingmar 
Byskata. Välsignelse av förtro-
endevalda. Kyrkkaffe med pro-
gram i Kyrkoby församl.hem. 
Musik på Trettondagen i Sibbo 
kyrka kl 18. Östersundom 
sångkör, Box sångkör, Sibbo 
Sångarbröder, Sibbo kyrkokör, 
Teppo Salakka klarinett, Liisa 
Toiviainen flöjt, Anders Ekberg 
dirigent och organist, Kerstin 
Öhman orgel och piano, He-
lene Liljeström andakt.
KU:s lördagssamling Lö kl 18 
i Kyrkoby församl.hem. Per 
Stenberg, KU:s blåsorkester.
Diakonisyförening Må kl 18.30 
på Krisses bar, värdinna Inga-
Lill Mikander.
Vikings Veranda fortsätter Må 
kl 19 på Nilsasgården.
Äldre i Söderkulla träff i 
församl.salen On kl 13, Katja 
Korpi.
Heliga danser fortsätter On kl 
19 i Sibbo kyrka.
Kvinnor mitt i livet fortsätter 
To kl 18.30 13.1 i Kyrkoby för-
saml.hem.

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Högmässor
To 6.1. Trettondagen
Esbo domkyrka kl. 12.15, 
Sandell, Rönnberg, Bengts, 
Kronlund. Väls. av nya förtro-
endevalda o. nyanst. Kyrkkaffe 
i förs.gården. 
Mataskärs kapell kl. 10 ortodox 
vattenvigning och gudstj. 
Sö 9.1. Esbo domkyrka kl. 
12.15, Lindqvist m.fl. Kyrkkaffe i 
Sockenstugan. 
Mataskärs kapell kl. 10 mässa 
vid lekm.utb.weekenden, Rönn-
berg, Kronlund.
Olars kyrka, svenska sidan, 
renoveras och är stängd från 1.1 
till slutet av augusti 2011. Guds-
tjänsterna hålls i Olars kapell, 
Månskivan 4. 
Tisdagsgruppen i Olars flyttar 
till Hagalund och samlas 18.1, 
1.2, 15.2, 1.3, 15.3 och 12.4. Le-
dare Kristina Nordman,  050-
463 1692.
Familjeklubbar våren 2011:
Mattby kapell, Imse-Vimse, on 
och fre 9.30-11.30. Start 13.1.
Köklax kapell, familjeklubb må 
10-11.30. OBS! Ny tid! Start 10.1.
Sökö kapell, sång och lek, 
9.30-11. Start 11.1. 
Dagklubbarna i Esboviken, 

Röda Stugan i Gröndal, Gam-
melgård och Esbo domkyrkas 
församlingsgård startar vecka 
2. Dagklubben i Olars flyttar 
och startar i Mattby kapell 17.1.
Gröndalsafton må 10.1 kl. 18 i 
Gröndals kapell, Pia Mantila. 
Samtalsgruppen i Hagalunds 
kyrka, svenska rummet, varan-
nan to kl.16-17.30. Start to 13.1, 
följ. datum 27.1, 10.2, 24.2, 10.3, 
24.3 och 7.4. Ledare Sissel 
Stenbäck, 050-562 0094, sis-
sel@stenback.fi
Öppet hus i Hagalunds kyrka, 
svenska rummet, varje ti kl. 12-
14. Start 11.1.
Kretsar för pensionärer och 
daglediga kl. 13-15:
Köklax kapell ti 11.1, Södrik ka-
pell on 12.1, Karabacka kapell 
to 13.1

Grankulla
To 6.1 kl 12 Högmässa, Byfält, 
Heli Peitsalo. Aulakaffe.
Sö 9.1 kl 12 Högmässa, prov-
predikan Monica Heikel-Ny-
berg, Heli Peitsalo. Kyrkkaffe i 
övre salen.
Må 10.1 kl 13-15 Måndagscafé 
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i 
kapellet.
Ti 11.1 kl 9.30-12 Familjelyktan 
i Sebastos. Musiklek, sång, 
rytmik och rörelse. Kort mor-
gonandakt i kapellet. Kaffeser-
vering och fri samvaro.
On 12.1 kl 13.30 Syföreningen i 
övre brasrummet.

Kyrkslätt
On 5.1 Kyrkoherdeämbetet har 
öppet kl. 9-14.
Trettondagen to 6.1 kl. 12 
(OBS tiden!)  De Vackraste 
Julsångerna i Haapajärvi kyrka,  
Höglund, Stewen.  Ingen hög-
mässa i Kyrkslätts kyrka kl. 12.
Sö 9.1 kl. 12 Högmässa i Kyrk-
slätts kyrka, Lovén, Joki. 
Klubbar och grupper inleder 
vårterminen enligt följande:
Lö 8.1 kl. 13-16 Slöjdgruppen 
i Sjökulla skola, Sjökullavägen 
297. 
Må 10.1 Eftis och dagklub-
barna.
Må 10.1 kl. 9-30-11.30 Föräldra-
barngruppen i Masaby kyrka,
Ti 11.1 kl. 9-30-11.30 Föräldra-
barngruppen i Lyan, Präst-
gårdsbacken 5. 
Ti 11.1 kl. 18.30-20 Bibelgrup-
pen på Hörnan, Sockenstugus-
tigen 2. 
To 13.1 kl. 9-30-11.30 Föräldra-
barngruppen på Stor-Raula.
Ti 18.1 kl. 17-19.30 Tovnings-
gruppen i Oasen, Prästgårds-
backen 11 C.
On 19.1 kl. 10-11.30 Knatteryt-
miken i Lyan.
Måndags- och tisdagsgruppen 
samt Sångstunden i Oasen, 
vecka 3.
Seniorgruppen på Mikaeligår-
den, vecka 3.

Tammerfors
To 6.1. Trettondagens guds-
tjänst 10.30 Gamla kyrkan, K 
Rantala, P Sirén
To 6.1.  Orgelkonsert 18 Gamla 
kyrkan, János Gyülvészi
Sö 9.1. Gudstjänst 10.30 Gamla 
kyrkan, K Rantala, P Sirén
Ti 11.1. Mammor o barn 10 SvG, 
välkommen alla nya och gamla 
på vårterminens första träff!
Ti 11.1. Tisdagsklubben, SvG 
grupp 1 kl 13.30-14.30 och 
grupp 2 kl 14.30-15.30
Ons 12.1. Diakonikretsen 13 
SvH,
Ons 12.1. Ungdomskväll i Moo-
ria, 18-21 Kyttälänk. 1
Ons 12.1. A-män, männens bas-
tukväll 18.30 Ilkko, Skjuts från 
Gamla kyrkan kl 18.

Vanda
Trettondagens högmässa to 
6.1 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t 
Lars, Andersson, Wikman. 

Efter högmässan julfest på 
Prostgården. Julgröt, kaffe 
med dopp. Välkommen!
Veckomässa fre 7.1 kl. 14 i Folk-
hälsanhuset, Vallmovägen 28, 
Andersson
Högmässa sö 9.1 kl. 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars, Fagerudd, 
Wikman
Högmässa sö 9.1 kl. 12 i S:t Mar-
tins kapell, Fagerudd, Wikman
LARSKÖREN må 10.1 kl. 18, 
församlingens blandade kör, 
inleder terminen  med övning 
i S:t Lars kapell. Kören övar re-
gelbundet måndagar kl. 18-20. 
Nya sångare är välkomna med 
i alla stämmor.
ViAndakören  ti 11.1 kl. 13.30 för 
moget folk inleder terminen  
med övning i Dickursby kyrka. 
Kören grundades hösten 2010 
och mönstrar redan nu över 
40 sångare. Kören riktar sig till 
60+ sångare som vill delta i ett 
glatt sångargäng med intres-
santa musikaliska utmaningar. 
Kören övar regelbundet tisda-
gar kl. 13:30-15:30. Nya sångare 
är välkomna med! 
DVAS on 12.1 kl. 14 i Folkhälsan-
huset. Vi sjunger de vackraste 
andliga sångerna. Vid pianot 
Håkan Wikman.
Dagklubbarna (2,5-6 åringar) 
startar vecka 2. I Mårtensdal 
måndag, onsdag, fredag kl. 
9-12 och i Dickursby tisdag 
och torsdag kl. 9-12. Vuxen-
barngrupperna måndagar 
9.30-11.30 i Mårtensdal, Martin-
risti församlingslokal, och tors-
dagar 9.30-11.30 i Dickursby 
kyrka.  Kontakta Maikki Väänä-
nen tfn. 050-5668112 för mera 
information.

Raseborgs prosteri

Bromarv
To 6.1., Trettondagen, De vack-
raste julsångerna kl. 16.00 i 
Öby hos Carita Sundell, Per 
Lindgård och Staffan Söder-
lund. Ingen gudstjänst i kyrkan!
Sö 9.1., 1 sönd. e. Trettondagen, 
Högmässa kl. 13.00, liturg: 
Staffan Söderlund, predikant: 
Gösta Sundelin från Læsta-
dianernas fridsföreningars 
förbund., kantor: Gunnar West-
man.

Ekenäs
To 6.1 kl. 16 Trettondag. För-
samlingens julfest med guds-
tjänst, program o. servering i 
församlingshemmet. T.Wilman, 
N.Burgmann, N.Fabritius-Ylita-
lo, kyrkokören.
Sö 9.1 kl. 10 Högmässa, 
A.Lindström, N.Burgmann.
Vårterminsstart v. 2 för barn- 
och familjeverksamheten: 
Dagklubbarna, Droppen, 
Kyrkans Utlandshjälps famil-
jegrupp, klubbarna för åk.1-4. 
Se närmare på församlingens 
webbplats och i infobladet Mitt 
i livet.
Missionsboden har öppet igen 
fr.o.m. torsdag 13.1.2011.
www.ekenasforsamling.fi

Hangö
To 6.1 Trettondagens hög-
mässa i kyrkan kl. 12, A. Laxell, 
R. Näse. De förtroendevalda 
som nu slutar avtackas och 
de nya som inleder sin period 
välsignas.
Sö 9.1 Gudstjänst i kyrkan kl. 
12, A-S. Nylund, R. Näse. Gos-
pelkören South Point Gospel 
medverkar. Gudstjänsten ra-
dieras.
Må 10.1 Café Adolf & Alexan-
dra kl. 14-16 i Villa Teresa, Bou-
levarden 17.
Ti 11.1 Samtalsgruppen Tro och 
Liv startar kl. 18-20 i försam-
lingshemmet, Parkg. 7.
On 12.1 Övningarna med gos-
pelkören South Point Gospel 
varje onsdag kl. 19-21 i försam-
lingshemmet, Parkg. 7. Nya 

sångare välkomna med. Mera 
info Roland Näse tel: 0400-
527489.

Ingå
To 6.1., trettondagen, Ingå 
församlings årsdag, kl 10.00 
tvåspråkig mässa i Ingå kyrka.  
Torsten Sandell, Marianne 
Gustafsson Burgmann, Solveig 
Björklund-Sjöholm, kyrkokörer-
na. Välsignelse av nyanställda 
och kyrkofullmäktigemedlem-
mar. Kyrkokaffe i församlings-
hemmet. 
Fre 7.1 kl 18.00 grundkurs i is-
raelisk folkdans i Ingå försam-
lingshem. Välkommen med! 
Dansledare: Viveca Unnérus.
Sö 9.1 kl 10.00, 1. sön eft. tret-
tondagen, högmässa i Degerby 
kyrka. 
Tis 11.1 kl 11.30-13.00 matser-
vering i församlingshemmet, 
i fortsättningen varje tisdag. 
Carita Sundström.
Ons 12.1 kl 13.00 församlings-
träff för pensionärer och dag-
lediga i församlingshemmet. 
Lotteri till förmån för diakoni-
verksamheten. May Lindström.
To 13.1 kl 18.00 kyrkofullmäkti-
ges möte i Prästgården.
Verksamhet på finska:
Su 9.1 klo 12.00 pyhäkoulu ko-
koontuu seurakuntatalon kel-
laritiloissa. Ulrika Toivola.
Ke 12.1 klo 18.00 raamattupiiri 
kokoontuu Bläckhornetissa. 
Eeva Makweri.

Karis
On 5.1 kl. 13-15 Onsdagsträff 
i Församlingshemmet i sam-
arbete med föreningen Stöd 
för de äldre i Karis och Pojo. 
Gäst: Camilla Ginström, talar 
om munhälsa för äldre. Andakt, 
lotteri, program och servering.
To 6.1 kl. 10 Högmässa i 
S:ta Katarina kyrka. Raunio; 
Lindroos. 
Lö 8.1 kl. 18 Blockflöjtkonsert 
i S:ta Katarina kyrka. Renäs-
sansmusik med ensemble Q 
Consort:  Petri Arvo, Riikka 
Holopainen, Milja Tiainen och 
Reetta Varjonen-Ollus.
Sö 9.1 kl. 10 Gudstjänst i 
S:ta Katarina kyrka. Raunio; 
Bonacci.
Må 10.1 kl. 15-16.30 Närstå-
endevårdare och vårdtagare 
samlas i samarbete med Folk-
hälsans förbund i Jumbopar-
ken, Centralgatan 62.
Ti 11.1 kl. 13-15 Tisdagens mis-
sion träffas på Köpmansgatan 
20.
On 12.1 kl. 17 Öppet hus för 
enföräldersfamiljer på Lilla-
Prästgården med Hannah och 
Helene.
- kl. 18.15-19 Barnkören övar i 
S:ta Katarina kyrka.
Ytterligare information om 
verksamheten se www.karisfor-
samling.fi 

Pojo
To 06.01 kl 12 Högmässa i 
kyrkan.JW, HL. Sö 09.01 kl 12 
Gudstjänst i kyrkan, JW, HL, 
därefter gröt och julgrans-
plundring med dans kring 
granen i förs.hemmet. On 12.01 
i förs.hemmet: kl 13 Diakonisy-
föreningen. Kl 14.30 Karlakaffe. 
To 13.01 kl 12.45 Andakt i Ma-
riahemmet. Dagklubbarna och 
familjecafé startar vecka 2.

Sjundeå
To 6.1 kl. 10 Tvåstpråkig mässa 
i kyrkan, Eimer Wasström, 
Svante Forsman, Ismo Turunen, 
Pami Karvonen. Efter mässan 
församlingsfest i Capella, där 
förtjänsttecken utdelas till för-
samlingens anställda, förtroen-
devalda och aktiva lekmän.
Sö 9.1 kl. 12 Mässa i kyrkan, 
Eimer Wasström, Svante Fors-
man. Efter mässan, läslagets 
kyrkkaffe i församlingshuset.

InsidankalenDern 6.1-13.1
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Ti 11.1 kl. 18 Trons ABC, vuxen-
skriftskola i församlingshem-
met, Eimer Wasström, Gun 
Venäläinen
To 13.1 kl. 18 Bönegrupp i Ca-
pella, Gun Venäläinen
- kl. 16.30 Barnkören samlas 
i församlingshuset, Svante 
Forsman

Snappertuna
To 6.1 kl 16 Julen sjungs ut i 
kyrkan. Sångstund och kyrk-
kaffe. Välkomna!
Sö 9.1 kl 10 Gudstjänst med 
Eeva Hanner och Pia Nygård

Tenala
To 6.1., Trettondagen, guds-
tjänst  kl. 10.00, Staffan Söder-
lund/Sofia Lindroos.
Sö 9.1., 1 sönd. e. Trettondagen, 
Högmässa kl. 10.00, liturg: 
Staffan Söderlund, predikant: 
Gösta Sundelin från Læsta-
dianernas fridsföreningars 
förbund., kantor: Gunnar West-
man. Kyrkkaffe.
Ti 11.1., kl. 13.00, Missionskrets i 
församlingshemmet.
Ti 11.1., kl. 15-16.40, Skriftskolan 
i församlingshemmet.

Åbolands prosteri

Åbo
To. 6.1 kl. 12  Högmässa 
i S:t Marie kyrka. Portin 
(pred), Sepponen (lit), Fors-
man, Ellfolk.  Kyrkokören med-
verkar. Kyrkkaffe med de vack-
raste julsångerna i prästgården 
efter mässan. Kyrkbussen star-
tar kl.11.30 nedanför Ortodoxa 
kyrkan och kör rutten: Eriks-
gatan, Allegatan, Martinsbron, 
Österlånggatan, Nylandsgatan, 
Aningaisgatan, Raunistulaallén 
till St Marie kyrka. Påstigning 
kan ske vid busshållplatser 
längs rutten. Returtransport 
efter kyrkkaffet.
Sö. 9.1 kl. 12 Högmässa i Dom-
kyrkan. Bäck (pred), Portin 
(lit), Forsman, Ellfolk.
Må. 10.1 kl. 14 Missionskretsen 
samlas i Aurelia (3 vån.)
Ons. 12.1 kl. 10-12 Familjecafé i 
S:t Karins, Papinholma försam-
lingshem (Käräjäkalliontie 4)
kl. 12 Frukostklubben för 
herrar på Svenska klubben 
(Auragatan 1), Fredrik Portin: 
Metallmässan.
To. 13.1 kl. 19 Taizémässa i 
Domkyrkan, Portin.

Ålands prosteri

Hammarland
6.1 Trettondagen Högmässa i 
Hammarlands kyrka kl 12.00 , 
Anna Lindén, Carl Micael Dan.
Nattvardsgudstjänst i Ham-
margården kl 13.30.

Jomala
6.1 Trettondagen kl. 18 (obs 
tiden!) Missionsgudstjänst med 
missionärsfam. Heikkilä. Medv. 
Catherine, Adrian och Kjell 
Frisk. Kollekt: Finska Missions-
sällskapet. Efter gudstjänsten 
servering och samling i Olofs-
gården. 
9.1 kl. 18 (obs tiden!) Kvälls-
gudstjänst, R Syrén, K Gwar-
dak. Kollekt: Ungdomens 
kyrkodagar. Efter gudstjänsten 
samling i Olofsgården för vin-
terskriftskolans föräldrar.
Ti 11.1 kl. 15 vinterskriftskolan.

Närpes prosteri

Korsnäs
Trettondagen to kl. 11.00 
Gudstjänst i Taklax bönehus, 
Guy Kronqvist, Deseré Gran-
holm.
Loppiainen to klo 18.00 Eh-
toollisjumalanpalvelus Korsnä-
sin kirkossa, saarna: Marjaana 
Kotilainen.
Sö 11.00 Gudstjänst i kyrkan, 
Guy Kronqvist, Deseré Gran-
holm.
On 18.00-20.00 Skriftskola i 
Ankaret. Filmkväll!

Lappfjärd-Kristinestad
To 13.1 kl 9.30 Minidagklubb 
för 3-åringar börjar i K:stads 

förs.hem
Kristinestad
To 6.1 kl 12 Gudstjänst, Nisula, 
Nilsson
Sö 9.1 kl 12 Högmässa, Nisula, 
Nilsson
Lappfjärd
To 6.1 kl 10 Gudstjänst, Eklöf, 
Martikainen, Nådehjonen
Sö 9.1 kl 10 Gudstjänst, Eklöf, 
Martikainen
Ti 11.1 kl 10 Föräldra-barn-
grupp i förs.hemmet
Sideby
To 6.1 kl 10 Gudstjänst, Saari-
nen, Nilsson
kl 15 De Vackraste Julsångerna 
i Henriksdals bystuga, Saari-
nen, Martikainen
Sö 9.1 kl 18 Gudstjänst, Eklöf, 
Nilsson

Närpes
Kyrkan Trettondagen 6.1 kl 10 
Högmässa. 1 sö e trettondagen 
9.1 kl 10 Gudstjänst.
Rangsby bykyrka to 6.1 kl 18 
Trettondagsfest. 
www.narpesforsamling.fi

Pörtom
Trettondagen kl 10 Gudstjänst 
Björkstrand, Lidman, Sträng-
bandet.
Söndag 9.1 kl 12 Högmässa 
Sandin, Juhani Martikainen.
Tisdag kl 8.45 Dagklubben, kl 
18-19.30 Skriftskola.
Onsdag kl 9-11 Föräldra-barn-
gruppen.
Torsdag 13.1 kl 19 Kyrkokörs-
start, nya välkomna!
Obs! Pastorskansliet öppet 
fr.o.m. 1.1.2011: fredagar kl 9-11. 
BARNVERKSAMHETEN VÅR-
TERMINEN 2011:
Dagklubben börjar 11.1 kl 8.45 i 
förs.hemmet.
Föräldra-barngruppen börjar 
12.1 kl 9-11 i förs.hemmet.
Junior för åk 3-6 börjar 17.1 kl 
12.45-14.30 i förs.hemmet.
Minior för åk 1-2 börjar 24.1 kl 
12.45-14.30 i förs.hemmet.

Övermark
Trettondagen 6.1 kl 10 Guds-
tjänst Sandin. 
Fre 7.1 kl 19 Julfest i Frönäs 
bönehus, Sandin, Norrgård, En-
lund. Servering.
Sö 9.1 kl 10 Högmässa Sandin, 
Juhani Martikainen.
BARNVERKSAMHETEN VÅR-
TERMINEN 2011:
Föräldra-barngruppen börjar 
10.1 kl 9-11 i förs.stugan.
Dagklubben börjar 11.1 kl 13 i 
förs.stugan.
Junior för åk 3-6 börjar 19.1 kl 
14.45-16.15 i bönehuset.
Minior för åk 1-2 börjar 26.1 kl 
12.45-14.30 i bönehuset.
Kyrkans barntimme börjar 23.1 
kl 18-19 i förs.hemmet.

Korsholms prosteri

Korsholm
Trettondagen gudstjänst kl 10 
i kyrkan, Kanckos, Nordqvist-
Källström, kyrkokören. 
Kyrkans Ungdoms julfest lö kl 
18 i Sockenstugan, Rose-Maj 
Friman m.fl. 
Gudstjänst sö kl 10 i kyrkan, 
Kanckos, Westerlund.

Kvevlax
Gudstjänst trettondagen kl 10, 
R. Fant, P. Vidjeskog.
De vackraste julsångerna tret-
tondagen kl 13 i Köklot bya-
gård, Lundström, Vidjeskog.
Församlingens o. församlings-
kretsens julfest lö kl 18 i fh. 
Gröt serveras fr kl 17.
Högmässa sö kl 10, Lundström, 
Andrén.
Klubbis Hankmo börjar må kl 
12.30.
Dagklubben börjar ti kl 9.
Föräldra-barngruppen börjar 
ons kl 10 i ds.
Klubbis Kuni börjar ons kl 
12.30.
Pensionärssamling ons. Mat 
serveras fr kl 12.45. Samling kl 
13.30, S. och M. Norrgård, A-L 
Casén, Andrén, m.fl.
Skriftskola ons kl 18-20 i fh.

Malax
www.malaxforsamling.fi
Socken öppen fre-lö 19-24, on 
18.30-21.30.

aktuellt i meDia

Radions Andrum 
ser på målningarna i Tyrvis
Efter den stora branden i kyrkan i Tyrvis byggdes kyrkan upp på 
nytt och fick ny utsmyckning av bl.a. Osmo Rauhala. Hans mycket 
speciella, symbolmättade målningar gjorde stort intryck, bland 
annat på Rea Anner. I en rad Andrum delger hon lyssnarna sina 
intryck av bilderna och de tankar de lockat fram. Rauhalas mål-
ningar kommer att  publiceras här i Kyrkpressen på radiosidan för 
den som vill både se och höra!

Andrum om Tyrvis' kyrkomålningar med Rea Anner sänds i 
Radio Vega sju fredagsmorgnar, med början den sjunde januari. 
Bilden ovan är aktuell i det första programmet.

Den första dagen - Ljuset föds. 
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Trettondagen. Tvåspråkig 
gudstjänst kl 10 i kyrkan. Torn-
berg, Norrback, Lax. Kyrktaxi. 
Kyrkkaffe. Nya kyrkoherden 
Tomi Tornberg och nya dia-
konen Patrica Strömbäck väl-
komnas.
Gudstjänst sö 9.1 kl 10 i kyrkan. 
Norrback, Lax.
Missionssyföreningen startar 
ti 11.1 kl 13 i KH och to 13.1 kl 13 
i FH.
Innebandy startar i Pixnehallen 
ti 11.1 kl 15.15 åk 3-4, 16.30 åk 
5-6 och 17.45 år 7 uppåt. 
Andakt HHN på Uddnäs on 12.1 
kl 14.15.
Dagklubben i Församlings-
hemmet, I:a gruppen kl 9-12 
och II:a gruppen kl 13-16. Vi 
träffas måndagar och tors-
dagar i Församlingshemmet. 
OBS! Dagklubbsverksamheten 
i Kyrkhemmet upphör.
Småbarnsträffen i Försam-
lingshemmet, I:a gruppen kl 
10-11.30 och II:a gruppen kl 
14-15.30. OBS! Småbarnsträffs-
verksamheten i Kyrkhemmet 
upphör.

Petalax
6 1 kl 11 Trettondagen, guds-
tjänst, Björklund, Streng, taxi
Sö 9 1 kl 11 Högmässa, Björk-
lund, Mitts

Replot
Gudstjänst på trettondagen 
i Replot kl 10 och högmässa 
OBS! 12.30 i Björkö. Henry Bys-
kata, Michael Wargh.
Högmässa i Replot sö 9.1. kl 10. 
Henrik Östman, Michael Wargh.
Missionsjulfest i Replot försh. 
sö 9.1 kl 14. Heidi och Evans 
Orori (Kenya). Tal, sång och 
bilder. Henrik Östman, Michael 
Wargh, Servering och lotteri. 
Kyrktaxi från Panike, Vallgrund 
och Björkö.

Solf
Koralkör övar trettondagen kl. 
9 i kyrkan.
Högmässa trettondagen kl. 10, 
Weckström, Brunell, koralkör.
Gudstjänst sö kl. 10, Weck-
ström, Brunell.
Föräldra-barnträff ti kl. 9.30.

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Trettondagen högmässa i mis-
sionens tecken kl. 13, Gunnar 
Särs, Mikael Heikius, Martin 
Sandberg. Safari-10 ungdomar 
medv. både i högmässan o vid 
kyrkkaffet i Kryptan.
Högmässa sö 9.1. kl. 13, Janne 
Hänninen, Monica Heikius.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Årsfest med festgudstjänst 
trettondagen kl. 17, Ulla Öst-
man, Harry Holmberg, Brändö 
kyrkokör, dir. Dan Andersson. 
Dragnäsbäcks kyrkas 50 år 
firas. Festtal: Lars Jern.  Ser-
vering.

raDio och tv

Andrum kl. 6.54 med 
repris 8.54
To 6.1 Fre 7.1 Rea Anner, Hel-
singford Lö 18.12 8.54 Familje-
andakt. Lars Collmar läser ur 
sin bok Helga Hund och Nos-
pussaren. Må 10.1 Hilkka Olkinu-
ora, Ingå. Ti 11.1 Carsten Berg-
lund, Bankeryd, Sverige Ons 
12.1 Jan Tunér, Ekenäs To 13.1 
Jan Edström, Helsingfors.

Aftonandakt kl 19.20
To 6.1 Erik Vikström läser ur sin 
bok Min bön. Fre 7.1 Musikan-
dakt, Hilkka Olkinuora, Ingå. Lö 
8.1 17.58 Ett ord inför helgen, 
Hangö kyrka. Sö 9.1 Helena 
Rönnberg, Helsingfors. Må 10.1 
Tua sandell, Borgå Ti 11.1 Björn 
Elfving, Vasa Ons 12.1 Lars-Hen-
rik Höglund, Kyrkslätt To 13.1 
Erik Vikström läser ur sin bok 
Min bön.

Gudstjänst kl 13.03 
To 6.1 Gudstjänst med nya psal-
mer. Predikant: Anders Kron-
lund. Liturg: Tomas Ray. Or-
ganister: Dag-Ulrik Almqvist 
och Ingmar Hokkanen. Pianist: 
Camilla Cederholm. Textläsare: 
Lena Frilund och Ull-Britt Gus-
tafsson-Pensar. Gudstjänsten 
bandades den 16 november 
2010 i Tomas kyrka i Helsing-
fors.
Sö 9.1 Gudstjänst med Hangö 
svenska församling. Predikant 
och liturg: Ann-Sofi Nylund. 
Organist och kantor: Anders 
Storbacka. Köreldare: Roland 
Näse. Kör: South Point Gospel. 
Textläsare: Gunnel M. Helan-
der. Psalmer: 167:1,2,5 (Sin enda 
grund har kyrkan), 214 (Med 
vår glädje över livets under), 
213 (Jag tror på Gud), 295 
(Kom låt oss nu förenas här)

SUNDOM KYRKA
Trettondagen högmässa kl. 10, 
Siv Jern, Monica Heikius. 

Vörå
Gudstjänst i Keskis bönehus sö 
9.1. kl. 14.00. T Klemets, Strand. 
Servering.  
Gemensam finsk gudstjänst 
i Oravais kyrka sö 9.1. kl. 12. I 
Klemets, Strand. Kyrkkaffe. 
Kyrkofullmäktige samman-
träder i Prostgården ti 11.1. kl. 
19.00. 
Vörå 
Gudstjänst  i Vörå kyrka 
trettondagen 6.1.kl. 10.00. I 
Klemets, Granholm. Johanna 
Hautanen, sång. 
Trettondagsfest i Rejpelt skola 
6.1. kl.14.00. Berg. Cherie Lund-
ström, sång. 
Gudstjänst i Vörå kyrka sö 9.1. 
kl. 10.00. Berg, Bäck. Lovsång 
från 9.40.  
Öppen dagklubb startar i 
Prostgården fr 14.1. (10-12) 
Maxmo 
Kvällsgudstjänst i Maxmo kyr-
ka trettondagen 6.1. kl. 18.00. 
Per Stenberg, A och A-S Bäck. 
Sång av Rebecca Ekman. Ser-
vering och samvaro i Fh.  
Högmässa i Maxmo kyrka sö 
9.1. kl. 12.00. Berg, Bäck. 
Minimax startar i Fh to 13.1. kl. 
10.00. 
Oravais 
Trettondagsgudstjänst i Ora-

vais kyrka trettondagen 6.1. kl. 
12.00. Berg, Strand. 
Bibelstudiegruppen Jakobs 
Källa startar i Oravais Fh ti 
11.1. kl. 19.15. Nya deltagare väl-
komna med! 
Små och stora startar i dag-
klubben on 12.1. kl. 10.00. Väl-
komna med!

Pedersöre prosteri

Esse
Trettondagen 10 Högmässa, 
Portin, Frantz. Blandade kören.
Sö 10 Gudstjänst, Granlund, 
Frantz. Pensionärskören.
On 18 Sorgegrupp i Henriks-
borg. Nya välkomna med.
Fr 9-12 Öppen dagklubb i 
Församlingsstugan för barn 
0-5 år. Anmälningar tas emot 
senast två dagar före tel 040-
3100456. 
Fr 14.1 kl 20 Prosteriungdoms-
samling i Kyrkhemmet i Ben-
näs.
Dagklubbarna och Föräldra-
barngrupperna startar v 2.

Jakobstad
Trettondagen (6.1) 12 Hög-
mässa i kyrkan, Salo, Åstrand, 
Södö, Östman, Kyrkokören.
Sö 12 Gudstjänst i kyrkan, Tur-
peinen, Södö, Östman.
18 Fokus med Betakurs i FC. 
”Äktenskap och skillsmässa”, 
Salo.
On 13.30 Kyrkostrands mis-
sionssyförening i Kyrkostrands 
förs.hem.
To 18 SLEF:s missionsafton i 
FC.
www.pedersoreprosteri.fi

Jeppo
To 6.1 Trettondagen kl 10 
Gudstjänst, kyrkoherden och 
kantorn.
Sö 9.1 kl 10 Högmässa, kyrko-
herden och kantorn.

Karleby
To kl 10 Trettondagens musik-
gudstjänst i sockenkyrkan. Re-
mells orkester, Jasmine Kinnari, 
Martina Hägg. Efteråt grötfest 
i Anders-salen, sångprogram 
med bl a Jungsborgskören. Sö 

http://sanktjohannes.info
6.1 kl 11 Gudstjänst i Biblion, 
Vasa. Efter julgröt föredrag.  

kl 10 Högmässa i sockenkyr-
kan. Kl 12 Babykyrka  i stads-
kyrkan,  ljuständning för dem 
som döpts  under året. 

Kronoby
To 10.00 Gudstjänst, Ventin, 
Salumäe
Sö 10.00 Gudstjänst, Hägg-
blom, Salumäe
Må 19.00 Kvinnocafé i lilla sa-
len, Fredrika Kuosmanen ”Hel 
kvinna”
Ti 13.00 Gemensam missions-
syföreningsstart i fh. Ventin.
19.30 Finskt symöte i lilla salen
On 18.00 Skriftskola i fh.

Larsmo
To 6.1 kl. 10.00 Trettondagens 
högmässa, Lassila, Wiklund, 
sång av Eivor och Nils Johans-
son. Kyrkvärd: Fagernäs, Fa-
gerudd.
kl. 18.00 Sibirienkväll i för-
samlingshemmet, med Markus 
Ventin, Peter Thylin, Torsten 
Lassfolk m.fl. Servering.
Sö 9.1 kl. 10.00 Gudstjänst, 
Sjöblom, Wiklund, sång av 
Benita Östman. Kyrkvärd: Ger-
truds.

Munsala
Trettondagen 6.1 kl 10 Guds-
tjänst i kyrkan; khden, kantorn.
Sö 9.1 kl 12 Gudtjänst i kyrkan; 
Klingenberg, Johansson.
- klo 12 Yhteinen jumalan-
palvelus Oravaisten kirkossa; 
Ingemar Klemets, Anna-Stina 
Strand. Kahvittelu ja keskuste-
lua srk-keskuksessa.
Ti 11.1 Dagklubben startar.
On 12.1 kl 13.30 Symöte i 
prästgården; värdinna Rose 
Julin.
Julbasaren 4.12 gav 545 euro 
till diakonin o missionen. Tack!

Nykarleby
Trettondagen kl 10 Högmässa, 
Sandvik, Edman, Richard Slotte 
trumpet
Lö kl 19 Midvintersamling i fh 
för alla åldrar, Daniel Björk, 
Trinity Choir, Maria Stratton, 
Rebecca Ekman, barnprogram. 
Kvällen avslutas med mässan 
”Människa kom fram” och jat-
kot för ungdomar (KU)
Sö kl 10 Gudstjänst, Edman, 
Ringwall
klo 12 Jumalanpalvelus Orava-
isten kirkossa, Klemets, Strand. 
Yhteinen lähtö seurakuntako-

årsmöten
Kallelse till årsmöte
Finlands svenska kyrko-
sångsförbund rf håller 
årsmöte måndagen den 10 
januari 2011 kl.16.15 i festsa-
len i Kyrkostyrelsens hus, 
Hamngatan 11 (7:e vån.), 
Helsingfors. 

Centralstyrelsen

dista klo 11.20
To kl 19 Församlingsfaddrarna 
i fh

Pedersöre
On 19 Julfest i Forsby bykyrka, 
Erikson, Forsby sångkör, spel-
männen, lokala grupper
Trettondagen 10 Gudstjänst i 
kyrkan, vise män, Erikson, D. 
Häggblom, Sandstedt-Granvik
- 19 Trettondagsskonsert i kyr-
kan, Kronoby manskör, solist 
Sandstedt-Granvik, dir. Sven-
olof Ray
Fr Församlingskansliet stängt, 
kontakta kyrkoherden tfn 040-
3100442
Sö 10 Gudstjänst i kyrkan, 
Erikson

Purmo
Sö 9.1 kl.10 Högmässa, khden 
och konfirmanderna (9-12).
Må 13 Samtal kring sorgen i 
Prästgården.
Klubbverksamheten startar 
vecka 2.

Terjärv
TO 6.1 Trettondagen kl 10 
Gudstjänst, khden, kantorn, 
damkören.
- kl 13 Gudstjänst i Kolam, kh-
den, kantorn.
SÖ 9.1 kl 11 Familjegudstjänst, 
Dopets söndag, khden, kan-
torn. Tändning av dopljus för 
barn som döpts år 2010.
TI 11.1 kl 17 Familjekväll för 
dagklubben och daghemmet. 
- kl 18 Finsk bibelgrupp, hos 
Osmo o. Ulla-Stina Åivo, kh-
den.
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May Wikström

Trettondagen är de 

vise männens entré. 

Men vilka var de 

egentligen?

De tre vise männen är en 
klassiker, som roller i julta-
blån är de antagligen ock-
så de mest populära. För 
visst smäller det högre att 
vara ”vis man” än får, trots 
att den nyaste bibelöver-
sättningen skippat det där 
med visheten och talar om 
dem som ”de österländska 
stjärntydarna”. 

Dessa mytiska gestalter 
sveper in i kyrkoåret med 
kameler, frasande sidenty-
ger och en doft av guld, rö-
kelse och myrra – insvepta 
av legendens diffusa skim-
mer.

Vilka var de vise? Har de 
någonsin existerat?

Antikt prästerskap

”Mager”, från grekiskans 
magoi, är ett annat namn 
för de män som uppvak-
tade Jesusbarnet. Magerna 
kom enligt Matteusevang-
eliet österifrån och en rim-
lig tolkning av det hela är 
att uttrycket är en beskriv-
ning för zoroastriska präs-
ter från Persien. Ingenting 
ger vid handen att de skulle 
ha varit kungar.

I Matteusevangeliet, som 
förövrigt är det enda av 
Bibelns fyra som nämner 
österns vise, har de inga 
egennamn och det står in-
te heller hur många de var. 
Människors naturliga nyfi-
kenhet rätade snabbt ut de 
många frågetecknen i den 
bibliska berättelsen, och de 
traditioner som lever kvar 
i dag uppstod tidigt under 
den kristna kyrkans histo-
ria. Med tiden fick de vise 
männen olika attribut, som 

dessutom tolkades på olika 
sätt. Antalet varierar, allt 
mellan två och fjorton vise 
män bjuds ut.

”Män” förresten … En in-
tressant detalj är att ur-
sprungstextens grammatik 
inte utesluter att det bland 
de uppvaktande visa också 
kunde ha funnits kvinnor.

Traditionerna skiljer sig 
åt beroende på om man 
vänder blickarna österut 
eller västerut. 

Kaspar, Melkior, 
Balthasar...
I jultablåerna i väst rider 
Kaspar, Melkior och Balt-
hasar in med kronor på hu-
vudet och mer eller mindre 
vältuktade kameler. Kung-
arna är lika många som 
antalet gåvor, i ett pragma-
tiskt och rätlinjigt resone-
mang: En gubbe per gåva.

Namnen härstammar 
möjligen från ett grekiskt 
manuskript från ca 500 

e.Kr. Det översattes till latin 
under namnet Excerpta La-
tina Barbari. Ett annat ma-
nuskript, som troligen har 
irländskt ursprung, beskri-
ver de tre och deras gåvor:

Melkior är en gammal 
man, prydd av ett långt vitt 
skägg. Han skänker Jesus-
barnet guld. Kaspar är ung, 
saknar skägg och gulaktig i 
hyn. Han har med sig rökel-

se i gåva – en starkt symbo-
lisk present för det gudom-
liga. 

En förebild till Kaspar el-
ler Gaspar finns i den Gan-
daphares som nämns i det 
apokryfiska Tomasevang-
eliet. Gandaphares (som 
också gett namnet till den 
afghanska staden Kan-
dahar) var en kung som i 
andra legender sägs ha träf-
fat aposteln Tomas, Indiens 
apostel.

Balthasar beskrivs i sam-
ma irländska manuskript 
som en mörkhyad, skäggig 
gestalt. Hans gåva är myrra, 
en doft som förebådar Kris-
ti död. 

De tre får också hemor-
ter: Melkior är från Persi-
en, Kaspar från Indien och 
Balthasar från Arabien.  

Andra legender åter-
speglar föreställningen om 
att de tre kungarna senare 
mötte aposteln Tomas, lät 
döpa sig och blev ivriga 

Tät mystik kring de vise männen

”Vi har sett  
hans stjärna”

De tre vise männens relikskrin finns i Köln. Det är medeltidens 
största, prytt med guld och ädelstenar.
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GOTT NYTT 
ÅR 2011!

Missade 
tomten dessa?

Fixa det hos 
FONTANA MEDIA!

Måndag  9–17.30
Ti–Fr   9–16.30 
5–7.1   stängt

Tomas Sjödin
Jag lutar åt Gud
Inb. 26,90 €
Omtyckta 
krönikor!

Anna Tikum
Elfenbenshjärtat
Inb. 28,90 €
Självbiografisk 
skildring!

Kom glad och hjärtevarm –

En bok om julen

Inb. 29,90 €

... hon bygger 
upp förlorade 
minnen med 
psykologisk 

känslighet och 
trovärdighet.

Hufvudstads-
bladet

Här finns många fina berättelser 

av varierande innehåll där 

texterna lever sitt eget liv.

Hufvudstadsbladet

... boken innehåller 
flera element som 
ökar nyfikenheten 
och spänningen. 
Många oväntade 

vändningar.
Österbottens 

Tidning
EN BOK OM JULEN

.

Julen ...

Så som vi minns den, saknar den, söker den.

Kanske hittar du något av den här, inte i sillburkar 

och julklappsaskar utan på sidor som doftar och 

ljuder av jul. Sidor fyllda med berättelser från förr 

och nu, erfarenheter som skapar den alldeles egna 

julupplevelsen – unik precis som din. 

Och julens barn! Krubbans barn, som kommer 

till oss med nåd i vinternatten. 

Kom glad och hjärtevarm! är en lättillgänglig 

antologi om den lika hemtrevliga som svårfångade 

klimatsmarta julklappar, musik, kåserier, recept … 

ISBN 978-951-550-738-9

9 7 8 9 5 1 5 5 0 7 3 8 9

Kom glad och hjärtevarm
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Med julevangeliet 

på dialekt!

Men engäln saa ott dem: 

”Iidasin it vara rädd.”

Monica Vikström-
Jokela
Ellens annorlunda fest
Inb. 21,90 €

Församlingsförbundet r.f.

Vad är min själ?  
Kan man fånga en själ med pensel?  
Vad händer om själaro blir stjäla-ro? 

Artikelförfattarna är på spaning i själens 
landskap. De rör sig med olika färdsällskap och 
ställer in sina kikare mot olika angelägna frågor. 
En del söker e�er skäl, medan andra ser något 
som stjäl. Alla försöker de på något sätt få bukt 
med det und�yende begreppet själ.

Texter av Björn Vikström, Christer Åberg,  
Ulrik Sandell, Gunnar af Hällström, Eva E 
Johansson, Ann-Katrin Store, Helge Hedman, 
Kira Ertman, Elsa Tenhonen, Annika Östergård, 
Mikael Heikius, Camilla Ekholm, Beatrice 
Österman och Yvonne Terlinden. 

Sti�skrönika och kontaktuppgi�er till 
församlingar och kyrkliga organisationer ingår.
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skäl. själ. stjäl..

skäl.själ.stjäl.
ISBN 978-951-550-741-9

5074197895159
 

Dagens lösen 
Andakt för årets 

alla dagar!
Hft. 8,90 €

Ecclesia A.D. 2011
Fickkalender

Ringpärm 12 €

Skäl, själ, stjäl
Årsbok för 
Borgå stift 

Hft. 19,90 €

Väggkalender 2011
Ett bibelord för varje 
månad och söndagarnas 
texter! 9,40 €

Karl-Erik Wikström
I skuggan
Inb. 26,90 €
Spänningsroman!

ÖPPET I BOKHANDELN

... skrattmusklerna får jobba och 
boken är utmärkt som högläsning 

för hela familjen.
Hufvudstadsbladet

Elfenbens-
hjärtat ... är utan 

tvivel höstens 
mest gripande 

och sympatiska 
bok.

Borgåbladet

NY UPPLAGA 
KOMMER SNART!

biskopar och spridare av 
kristendomen i sina hem-
länder.

I det som utgör dagens 
Iran hittades något som 
sades vara kvarlevorna av 
Kaspar, Melkior och Balt-
hasar. Kejsar Konstantins 
mor, S:ta Helena, som var 
en nitisk reliksamlare, lät 
föra dem till Konstantino-
pel, därifrån de togs till Mi-
lano på 400-talet och slutli-
gen hamnade i domkyrkan 
i Köln. Relikskrinet i kate-
dralen är från början av 
1200-talet. Det är troligen 
medeltidens största med fi-
gurer i förgyllt silver, emalj-
plattor och ädelstenar. 

Samtidigt finns det andra 
historier, som säger att 
upptäcktsresanden Marco 
Polo (död 1324) under sina 
resor skulle ha förevisats 
en gravkammare i Iran där 
de tre vise männen fortfa-
rande låg.

… eller 
Larvandad & co?
I den syrianska traditionen 
är magerna också tre, men 
namnen har ett betydligt 
mer orientaliskt snitt. I den 
här orientaliska kyrkan är 
det Larvandad, Hormisdas 
och Gushnasaph som res-
pektfullt bugar sig inför Je-
susbarnet.

Larvandad har fått sitt 
namn från områdena 
kring Tehran. Stammen i 
Hormisdas namn hand-
lar om den ängel som Gud 
enligt zoroastrisk religion 
utnämnt som en vakt för 
första dagen i varje månad. 
Namnet Gushnasaph var 
vanligt i gammalpersiskan 
och lever fortfarande kvar 
i kortform i modern farsi. 
Slutleden handlar om häs-
tar – och namnet kan antin-
gen tolkas som att bäraren 
var kraftfull som en häst, 
eller en rik hästägare.

Att namnen i den här tra-
ditionen har en större äkt-
het rent språkligt är i och 
för sig ingen garant för att 
det hela skulle vara mera 
sannolikt.

Är den sann … 
Men bortsett från namnen 
kvarstår den grundläggan-
de frågan. Är hela berättel-
sen om de vise männen en 
legend? Fanns de eller inte, 
på riktigt? Och varför är det 
i så fall bara Matteus som 
beskriver deras möte med 
Jesus, Josef och Maria?

– Sann … i rent historiskt 
avseende så tror jag att de 
flesta bibelberättelserna 
inte är historiskt sanna, 
men det kan man ju inte 
veta, säger Kari Syreeni, 
som är professor i nytesta-
mentlig exegetik vid Åbo 
Akademi.

Han är beredd att beskri-
va berättelsen som en le-
gend. Evangelierna är olika 
sinsemellan, och de tar fas-
ta på olika element i enlig-
het med sin karaktär. Där 
Lukas väljer herdarna, har 
Matteus istället magerna.

– För Matteus handlar det 
om att visa hur Jesu födelse 
uppfyller de gamla profeti-
orna. Det är också viktigt 
att berätta att hela världen 
kom för att uppvakta bar-
net, säger Kari Syreeni.

Han anser att Markus-
evangeliets författare in-
te kände till berättelsen 
om Jesu födelse, medan 
evangelisten Johannes in-
te alls var intresserad av 
sådana saker. Att kyrkofä-
derna också skrivit om de 
vise männen ser han inte 
som något argument.

– De hade ju läst sin bi-
bel. Och Matteus var ett 
populärt evangelium re-
dan på 100-talet.

… eller inte sann?
TD Mikael Sundkvist, 
präst i Karelens Upplysa-
res kyrka, som hör till Lah-
tis ortodoxa församling, 
suckar djupt och hörbart 
över frågan.

– Å, detta snusförnufti-
ga resonemang kring san-
ningen, säger han uppgi-
vet.

Mikael Sundkvist säger 
att sättet att läsa Skrif-
ten som ett historiskt do-
kument där man också 
benar ut i vilket avseen-
de den är historiskt kor-
rekt är relativt nytt, från 
1700–1800-talet.

– Det är ju inte så att en 
text antingen är sann eller 
inte. Texten har olika skikt 

och den är sann i det av-
seendet att den pekar mot 
en viktig tilldragelse och 
förmedlar en lika viktig 
sanning – oberoende av 
om alla detaljer är riktiga 
eller inte. 

Men den moderna läsa-
ren har förlorat förmågan 
att tänka så, och det bekla-
gar han.

– Genom en historisk 
tolkning förkastar vi he-
la texten. Det är en fun-
damentalistisk syn på Bi-
beln som gör att vi missar 
hela poängen.

I den bysantiska tradi-
tion som han tillhör kom-
mer man ihåg magerna 
den 25 december.

– Vi firar inte de vise 
männen på trettondagen. 
De, liksom herdarna, upp-
märksammas i samband 
med Kristi födelse. 

En traditionell grekisk-
rysk julikon avbildar dem 
utanför födelsegrottan på 
väg för att knäböja för bar-
net i krubban. I den skild-
ringen är det bara oxen 
och åsnan som i linje med 
Jesajas profetia varit kloka 
nog att stå inne i samma 
rum som världens fräl-
sare: 

”Oxen känner  
sin husbonde
och åsnan sin herres 
krubba,
men Israel känner inte  
sin herre,
mitt folk har inget  
förstånd.”

Var finns judarnas 
nyfödde kung?

leDiga tjänster

Kaplanstjänst i Jomala församling

Kaplanstjänsten i Jomala församling är ledig att sökas hos 
Domkapitlet senast 14.1.2001 kl. 15.

Jomala ligger strax utanför Mariehamn på Åland och för-
samlingen växer varje år, nu är antalet närv. medlemmar näs-
tan 3 600. Vi har livlig verksamhet för alla åldrar och tjänster 
finns för diakonin, ungdomsarbete (delas med Finström-
Geta förs) och musikledare, förutom kyrkoherde och kantor. 
Vi önskar att kaplanstjänsten blir en särskild resurs för dia-
konin, med hembesök o.dyl. Kyrkoherde Roger Syrén ger 
gärna närmare upplysningar, tel. 040-5137711.

Jomala församling

Semesterdagar 
för närståendevårdare och vårdtagare
Är du närståendevårdare och behöver semester? Vill du åka på 
semester med den person du vårdar, men det verkar för krångligt?

Svenska Semesterförbundet ordnar i samarbete med Folkhälsan 
fyra dygns semester anpassad för närståendevårdare och vård-
tagare 14–18.3. 2011 på Norrvalla i Vörå–Maxmo.

Vi erbjuder trevligt program, en behandling per person, god mat 
i vacker omgivning.  

Mera information ger:
Folkhälsan i Österbotten, Pia Nabb tfn 06 320 6014
Folkhälsan i Åboland, Eva Björkqvist tfn 02 2786 214 
Folkhälsan i Nyland, Jonna Skand tfn 09 315 5537 

Frågor om ansökningsförfarandet besvaras också av Susanne 
Stenman, tfn  019 278 6876, Svenska semesterförbundet.  
Information och ansökningsblankett � nns på 
www.semesterforbundet.� 
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Mao Lindholm

Ur fotografiets 

uppstannade värld 

sipprar liv och rörelse, 

känslor och minnen. 

– Det hände sig att min far 
måste ta sin bror till hjälp 
för att få ordning på kon-
firmander som skulle foto-
graferas i ateljén. De vilda 
sjuttonåringarna hoppade 
över disken och var väldigt 
högljudda.

Paul Hägglund berät-
tar om sin far Erik Hägg-
lund (1884–1962) som ver-
kade som fotograf i Vörå 
från 1910 till sin död. I bo-
ken ”Blickfång – en tids-
resa med vöråfotografen 
Erik Hägglund” presente-

ras några hundra av Hägg-
lunds sammanlagt 40 000 
fotografier. Här passerar en 
hel tidsepok revy. Ett liv i 
helg och söcken med fokus 
på Vörånejden speglar sam-
tidigt samhällsutveckling-
en i Svenskfinland överlag 

– stelnade ögonblick i en 
tidsbunden kontext.

Döden förevigad  
Vad är ett liv, vad är en 
bygd?

I samtalet med Paul 
Hägglund (född 1933) kon-

Bygdefotografen Erik Hägglunds livsverk

Från dop till begravning

centrerar vi oss på hans 
fars engagemang i kyrka 
och församling.

– Han fotograferade al-
la livets viktiga händelser; 
dop, konfirmation, bröl-
lop, begravning. Han var 
ofta anlitad som fotograf 
i prostgården. Och så var 
han själv medlem av kyr-
kofullmäktige.

Dopen skedde alltid 
hemma och förutom det 
lilla barnet fotograferade 
Erik Hägglund även barnet 
tillsammans med föräldrar 
och släktingar.

Ända fram till 1950-ta-
let var det kutym att i sam-
band med begravningar ta 
avsked av den döda vid en 
öppen kista. Fotografen för-
evigade seden när sorgehu-
set med psalmer sjöng ut li-
ket, och han följde med lik-
vagnen till kyrkan där fler 
bilder togs. Graven foto-
graferades från båda sidor-
na och så att alla texter var 
läsbara på kransarna.

Mest arbete var det med 
konfirmanderna. Fotogra-
feringen skedde som ett 
årligen återkommande be-
ställningsarbete.

– Förutom de enskilda 
bilderna som togs i ateljén 
åkte han omkring på mid-
sommaren och fotogra-
ferade stora konfirmand-
grupper i Oravais, Mun-
sala, Jeppo, Maxmo och 
Kvevlax. Vanligen färdades 
han på cykel men ibland 

Signaturen ”Skärgårdson” 
skriver den 10 mars 1917 i Va-
sabladet om det då aktuella 
samhällsgisslet: ”Att sjukdo-
men ej sprides snabbare ha wi 
att tacka en stark förkämpe, 
som för oss omedvetet strider 
mot tuberkulosbacillen, näm-
ligen solljuset i förening med 
den fria luften från haw och 
fjärdar.” Vörå lungsotssanato-
rium grundades 1912, fotot är 
från 1920.

Fotografen fick ofta följa med när barnet döptes i hemmet. 
Prästen som välsignar barnet är kaplan Sven Jakobsson. Bilden 
från 1959.

Under femtio års tid fotograferade Erik Häggblom tusentals 
konfirmander över ett område som sträckte sig från Kvevlax 
till Nykarleby. Bilden av konfirmanderna i Bertby, Vörå är ta-
gen 1961.

Nykammade och uppklädda poserar familjen i storstugan. In-
redningsdetaljer – bland annat två klockor – och klädsel skvall-
rar om tidsanda och ideal på 1920-talet.

Vörå fick elektricitet årsskiftet 1910-1911 men svårigheter med 
driften resulterade i att distributionen avvecklades 1917. Led-
ningarna såldes till Närpes. Bilden är tagen 1919 när ett nytt 
ledningsnät drog till byarna Rejpelt och Lotlax. Notera klätter-
järnen runt halsarna.

Ett grenverk av vägar med Vörå i centrum förband orten se-
dan sekler tillbaks med både Storkyro, Lillkyro, Vasanejden och 
Maxmo. Den första busslinjen startade 1922 och trafikerade lin-
jen Vörå-Tervajoki. Bilden är från 1920-talet.
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måste han anlita buss och 
under senare år även taxi. 
Det här uppdraget utförde 
han under fem decennier.

Gemensam  
kulturbakgrund
Arkivarie Meta Sahlström 
vid Österbottens Tradi-
tionsarkiv i Vasa är en av 
de tre som sammanställt 
boken.

– Erik Hägglund fotogra-
ferade över ett område som 
sträcker sig från Kvevlax i 
söder till Nykarleby i norr 
men de bilder vi har valt ut 
för boken väcker troligen 
intresse hos de flesta fin-
landssvenskar.

Fotografierna i boken är 
infogade i tretton kapitel 
som vart och ett greppar 
ett visst livsområde: Bygd 
och miljö, Handel, Livets 
gång, Kristider, Till nytta 
och nöje, och så vidare. 

– Bilderna speglar en 
för finlandssvenskarna ge-
mensam folkkulturell bak-
grund. Det har varit en ut-
maning av välja ut bilderna 
ur detta enorma material, 
unikt i sitt slag i Finland. 

Under sju års tid har arki-
vet under vintertid varan-
nan vecka samlat männis-
kor som kunnat identifiera 
motivens människor och 
platser. Vid det här laget är 
nästan alla 40 000 glasplå-
tar genomgångna och digi-
talt inskannade. 

Meta Sahlström konstate-
rar att fotografering under 
första delen av 1900-talet 
var en tämligen ovanlig 
företeelse och situationen 
omgärdades därför av ett 
stort allvar. Paul Hägglund 
instämmer.

– I dag är det svårt att få 
en grupp människor att sit-
ta stilla och titta rakt i ka-
meran. Men förr var foto-
graferingstillfället mycket 
högtidligt och man gjorde 
som man blev tillsagd. Fo-
tografen var en aktad man 
i samhället.

Erik Hägglunds 
fotografier

Erik Hägglund (1884–• 
1962) framställde 
40 000 fotografiska 
glasplåtar under åren 
1910–1962.

Fotografierna är • 
tagna i ett område 
som sträcker sig från 
Kvevlax till Nykarleby.

Bildsamlingen finns • 
bevarad på Österbot-
tens Traditionsarkiv i 
Vasa.

Boken ”Blickfång – en • 
tidsresa med vöråfo-
tografen Erik Hägg-
lund” har redigerats 
av Katja Hellman, 
Meta Sahlström och 
Monica West. Utgiva-
re är Svenska Littera-
tursällskapet i Finland.

När underlivet
mår bra blir
hela livet
bättre.

– Jag känner mig nu som en helt fungerande kvinna, 
säger Carina Johansson, 53 år.
 Med åren har hon märkt att slemhinnorna i underliv, 
mun och ögon kan behöva extra hjälp. 
Inte minst i jobbet som lärare i babysim gäller det att 
underlivet har normal funktion.
 – Med Buckthorn kan jag vara i bassängen fl era tim-
mar. Jag vet att  kroppen fungerar och behöver inte oroa 
mig.

Klar förbättring i slemhinnorna
Carina är också spa-terapeut och massör. Ett jobb där man fi nns 
till för andra och ger mycket av sig själv. Då gäller det att man 
mår bra själv.
 – Efter att ha tagit Buckthorn i två månader kände jag en klar 
förbättring i slemhinnorna. Läpparna är mjuka och smidiga, och jag 
behöver inte använda cerat. Tandköttet är friskare och jag kan både 
borsta tänder och använda tandtråd utan besvär. Dessutom känns 
ögonen klara och sköna.
 – Men mest uppskattar jag att underlivet fungerar som det ska.

Bara en kapsel per dag
Carina började med två kapslar för slemhinnorna per dag under 
två månader för att sedan gå ner till en per dag.
 – Det är så himla skönt med bara en kapsel per dag. Jag tar 
den på morgonen med frukosten och sedan är det klart.

Havtornsolja är bra för alla kroppens slemhinnor
Buckthorn är ett helt nytt kosttillskott för kroppens slemhinnor. 
Den unika formulan innehåller förutom kallpressad ekologisk 
havtornsolja med omega-7 också rutin och quercetin, naturligt 
från bovete. Dessa ämnen tillsammans bidrar till att stärka 
slemhinnornas naturliga funktion.

Nyttiga ekologiska havtornsbär
Havtorn är känt som ett av världens nyttigaste bär genom sitt 
breda innehåll av näringsämnen. Bären är bland annat rika på 
fettsyror, som är viktiga för en normal cellfunktion i vår kropp. 
En av fettsyrorna som havtorn speciellt innehåller är omega-7. 
Den anses vara viktig för alla kroppens slemhinnor och hudens 
funktion, speciellt med stigande ålder.

Fakta om Buckthorn
Främjar slemhinnornas funktion i mun, ögon 
och underliv.

Innehåller kallpressad ekologisk havtornsolja.

Innehåller även tre starka antioxidanter som ger 
slemhinnorna  och kroppen ett extra skydd:
- 25 mg Rutin
- 25 mg Quercetin
- 5 mg patenterat Rosmarinextrakt

Rekommenderad underhållsdos: 1 kapsel/dag.

Finns i hälsobutiker och apotek
kan beställas fraktfritt på www.elexironline.fi  eller på telefon 06-3436 506

Har du frågor om Buckthorn kontakta: Elexir Pharma Ab – Finland 
tel:06-3436 506, fax:06-3436 502, e-post:ann-caroline@elexir.se, www.elexirpharma.fi
Elexir är ett svenskt företag som utvecklar naturliga och ekologiska egenvårdsprodukter för den nordiska marknaden. 
De högkvalitativa produkterna tillverkas enligt läkemedelsstandard uteslutande i Norden.

kyrkpressen_buckthorn_208x250.indd   1 2010-08-25   09:35:55

tjänster
HEMBESÖK i huvudstadsregio-
nen. Professionell fotvård och 
frisörtjänster. Ring Elisabeth: 
040-5956843.

marknaD
uthyres

Nyrenoverad 2 rum+kv i Tölö 
33,5 m2, 1/1- 15/7, 0400-
388857.

önskas hyra
Pålitlig, rök- och husdjursfri 
ekon.studerande söker cen-
tralt belägen etta i Hfors. 
0407718255.

L Öppna universitetet
ÅBO AKADEMI

Krydda vardagen – studera teologi! 
Är du nyfiken på frågor som berör religion, kyrka och 
samhälle? Vi erbjuder spännande kurser i allmän teologi. 
Gamla testamentet I (5 sp), inl. 17.1, anm. senast 7.1
Kyrkan i det massmediala korsdraget (10 sp), inl. 18.1 
Kyrkohistoria II (5 sp), inl. 31.1, anm. senast 17.1
Praktisk teologi I (5 sp), inl. 18.3

Alla öppna universitetets kurser i teologi, se:

www.abo.fi/public/allmteol
Kontakta Maria Söderbacka,  
tfn: (02) 215 4740, maria.soderbacka@abo.fi
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Det är svårt att hålla en nyårsko-
lumn fri från klyschor. Uttryck 
som ”Carpe diem”, fånga dagen, 
smyger sig väldigt lätt in. Den 
här kolumnen är inget undan-
tag. Den handlar om att uppfyl-
la sina drömmar och att inte låta 
sig påverkas av vad andra eller 
man själv förväntar sig av en. 

Men klyschorna till trots så 
tror jag ändå att kolumnen kan 
vara värd att ta sig en titt på. Jag 
tror nämligen att orsaken till att 
de här tankarna känns så uttja-
tade är att de verkligen grundar 
sig på någonting. 

Förra året vid den här tiden 
gick jag mitt sista år i gymna-
siet. Jag hade ingen aning om 
vad jag skulle hitta på därnäst 
men jag drömde lite om att ta 
ett mellanår, åka utomlands och 
lära mig mera om livet. Innerst 
inne trodde jag ändå att jag skul-
le studera vid något universitet i 
Finland, det var det jag kände att 
folk förväntade sig av mig.

Nu, ett år senare, befinner jag 
mig trots förväntningarna inte 
på något universitet utan i Eng-
land. Jag insåg att jag ännu har 
många år på mig att studera och 
att ett år hit eller dit inte spelar 
någon större roll. Dessutom 
finns det mycket man kan lära 
sig av att bo utomlands som jag 
inte kommer att lära mig på uni-
versitetet.

Jag insåg också att en av orsa-
kerna till att jag var tveksam till 
tanken på ett mellanår var att jag 
inte ansåg mig vara ”typen” som 
tar ett mellanår. Det var egentli-
gen en väldigt dålig anledning, 
så jag bestämde mig för att prö-
va mina vingar och åka iväg. Jag 
har aldrig behövt ångra mitt val. 
Jag kan inte påstå att alla dagar 
här har varit alldeles lätta, men 
på det stora hela har jag lärt mig 
massor och haft det roligt. 

På nyåret är det vanligt att 
man stannar upp och funderar 
över vad man vill få ut av det 
kommande året, vad man vill 
förbättra i sitt liv. Det är väldigt 
viktigt tror jag, faktum är att det 
nog skulle vara bra att göra det 
oftare än en gång per år. Och 
när man vet vad man vill så är 
det bra att uppfylla sina dröm-
mar så fort man bara får tillfälle 
istället för att vänta på en ännu 
bättre tidpunkt. Det är inte sagt 
att den kommer. Man ska inte 
heller låta bli att göra någonting 
bara för att man inte är ”typen” 
som gör det.

Ellen Holmström

Inte den 
typen

kolumnen

Ellen Holmström/  

Johanna af Hällström

– Jag har inget. Faktum är 
att jag aldrig har gett ett 
nyårslöfte. Jag skulle an-
tagligen inte kunna hålla 
det och sedan skulle jag bli 
besviken på mig själv.

Om du skulle ge ett ny-
årslöfte, vad skulle det va-
ra? Varför?

– Jag har en kompis som 

lovade sig själv att inte äta 
choklad eller något annat 
godis på ett helt år och hon 
höll det! Jag skulle kunna 
ha samma nyårslöfte. Som 
det är nu äter jag alldeles 
för mycket godis. Det känns 
ändå inte omöjligt att vara 
utan det i ett år. Jag skulle 
kunna klara av det!

Stephanie Bowen, 15, 

London

Vilket är ditt nyårslöfte för i år?
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Olika länder och kulturer 

firar nyår under olika tider. 

Men vad är ursprunget till 

våra festraditioner?

Fyrverkerier, potatissallad och 
knackkorv ... Eller en stilla kväll 
vid den öppna spisen? Var och en 
tar emot nyåret på sitt sätt – de 
flesta den 31 december. 

Så har det ändå inte alltid 
varit, ens hos oss. I Finland in-
föll nyårsfesten ursprungligen 
under kekri, som firades efter 
skördeperioden mellan Mick-
elsmäss (29.9) och Allhelgona. 

Under skördefesten försökte 
man på olika sätt förutspå det 
kommande årets händelser – 
seden att stöpa nyårslyckor och 
ur tennklumpen försöka utläsa 
om det nya året för med sig kär-
lek, pengar eller resor har alltså 
gamla anor. 

Från Julius till Gregorius
Romarna var de första som fi-
rade nyår första januari. Krist-
na ersatte till en början den så 
kallade kalendae-festen med 
en extra fastedag i anslutning 
till julen. Senare blev dagen 

minnesdag för Jesu omskärel-
se, som fortfarande är temat 
för nyårsdagens predikan. Jesu 
namnsdag har också firats sam-
ma dag.

Den så kallade julianska ka-
lendern, som utvecklades på 
uppdrag av Julius Caesar, an-
vändes allmänt från Antiken 
ända in i Medeltiden. År 1582 
antog påven Gregorius XIII ge-
nom en bulla mindre ändring-
ar i den julianska kalendern. 
Orsaken var att tidpunkten för 
vårdagjämningen varierade i 
den julianska kalendern, vilket 
också påverkade tidpunkten 
för påsken.

Den gregorianska kalendern 
togs i bruk efter hand i olika 
länder. I Sverige och Finland 
övergick man till den gregori-

anska kalendern 1753. Ortodoxa 
länder bytte kalender först ef-
ter första världskriget och med-
an Finland var en autonom del 
av Ryssland dubbeldaterades 
många officiella papper. Ryss-
lands ortodoxa kyrka följer 
fortfarande den julianska ka-
lendern, som för närvarande 
skiljer sig 13 dagar från den gre-
gorianska kalendern.

Åren i den gregorianska ka-
lendern räknas efter Kristi an-
tagna födelse. Abboten Diony-
sius Exiguus, som år 525 fick i 
uppdrag av påven att precisera 
tiden för kristen påsk, tros än-
då ha missat med några år. En-
ligt senare uträkningar föddes 
Jesus år 7 till 4 f.Kr., men syste-
met är så inarbetat att det fort-
farande används. 

Pussar och löften

Nyåret har ofta firats med bul-
ler och bång. Fyrverkeritraditio-
nen kommer från Kina och dess 
ursprungliga funktion var att 
skrämma bort onda andar. Nu-
mera får man bara skjuta fyrver-
keripjäser mellan nyårsafton och 
-dagen från klockan sex på kväl-
len till klockan två på morgonen. 

Det nya året välkomnas också 
av republikens president, som 
brukar hålla ett tvåspråkigt ny-
årstal. Nyåret är ändå ingen of-
ficiell flaggdag hos oss, till skill-
nad från Sverige och Estland. 

En tradition som finns i Sveri-
ge men är ovanligare hos oss är 
nyårspussen, alltså att man på 
tolvslaget pussar sina medfirare 
på kinden eller munnen och öns-
kar varandra ett gott nytt år.

Nyåret brukar ses som en möj-
lighet att börja om och göra bot 
och bättring. Många avger ett ny-
årslöfte, till exempel att sluta rö-
ka eller börja motionera. För att 
kunna hålla sina löften bättre 
kunde man kanske börja prakti-
sera dem redan första advent. Då 
börjar nämligen ett nytt kyrkoår 
i den lutherska kyrkan. (MW)

Källa: Wikipedia 

Gott  
nytt år
– men varför?

Nyår i andra religioner 2011: 
Judendom: 29 september
Islam: 26 november
Hinduism: 26 oktober
Sikhism: 13 april
Buddhism: 19 januari (Mahayana), 18. april (Theravada)

Källa: www.interfaithcalendar.org

– Mitt nyårslöfte är 
att jag ska lära mig 
byta däck på en bil. 
Det är en bra och 
nödvändig sak att 
kunna, också för 
en kvinna.

Victoria Lindroos

 19 år, Vasa



Kyrkpressen onsdagen 5.1.2011 • nr 1
Kyrkpressen, (09) 612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi  15

Sex miljoner daliter väntar på 
rättvisa och jämlikhet i Nepal. 
Än i dag klassas de som ett 
”oberörbart” folk och saknar 
grundläggande rättigheter. 
Nepals kristna kyrkor lobbar för 
att de mänskliga rättigheterna 
ska beaktas i den nya grundlagen.

Nepals daliter:

Diskriminerade  
i samhället,  
jämlika i kyrkan

– Vi äter det som blir över. I Jutepani samlar byborna ihop det ris som blivit kvar på fälten efter dagens långa arbetspass.

fortsätter på nästa sida 

Sada Laxmia, 16 år, vet 
vad hon vill göra i framti-
den: arbeta som sömmer-
ska. Nu skördar hon ris till-
sammans med sina syst-
rar i morgondiset utanför 
staden Lalitpur i Sarlahi-
distriktet. Eftersom Sada 
är dalit och diskrimineras 
inom de flesta samhälls-
sektorer måste hon arbeta 
på sina markägares åkrar, 
från soluppgång till sol-
nedgång. Hon tjänar 1,50 
euro per dag.

– Jag har gått i läs- och 
skrivkunnighetsklass och 

skulle kunna fortsätta i 
grundskolan och skaffa ett 
arbete. Men hur ska min fa-
milj klara sig om jag slutar 
arbeta? 

Bimala Gayak, program-
koordinator för Finska 
Missionssällskapets part-
nerorganisation Samari-
tan Uplift Service, tycker 
att daliternas situation 
är oacceptabel. Bimala är 
själv född som dalit och 
vet hur det känns att bli 
bortkörd från ett middags-
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Söndagsskolbarnen dan-
sar och sjunger en skör-
desång medan kvinnorna 
och männen sitter på fläta-
de rismattor på golven. De 
klappar takten till trum-
morna, sjunger med. Vin-
den fläktar genom fönster-
öppningarna.

Församlingsmedlem-
marna, majoriteten av dem 
medlemmar i santalstam-
men, hälsar oss välkomna. 
Kvinnorna bär folkdräkter 
och ler välkomnande.

– Santalkyrkan är viktig 
för vår identitet. Här beva-
ras vårt språk, vår kultur 
och våra sånger, säger tolv-
åriga Nilu Namita Soren.

Utbildning ger 
respekt
Daliterna driver samhäl-
let, brukar jorden, skördar 
riset. 

80 procent av Nepals be-
folkning lever på jordbruk. 
Samma sak gäller santal-
stammen i Morangdistrik-
tet, berättar Markku Vou-
tilainen, Finska Missions-
sällskapets koordinator 
för utvecklingssamarbete 
i Nepal.

Daliterna får lägre lön 
och har längre arbetsdagar 
än personer av högre kast. 

– Vi har blivit utsatta 
för mycket diskriminering 
här i byn. Ett tag vägrade 
de högre kasterna att låta 
oss bygga en väg till vår by. 
Men sedan Uplift började 
stöda oss genom utbild-
ning har de högre kasterna 
också börjat respektera oss. 
Vi har stigit i rang i deras 
ögon, säger Natchan Ma-
randi.

Finska Missionssällska-
pet samarbetar med den 
lutherska kyrkan, som i sin 
tur förverkligar de projekt 
som Samaritan Uplift Ser-
vice driver i Morang. I år 
kommer sällskapet att ut-
veckla och fördjupa sam-
arbetet med kyrkan, som 
har ett omfattande socialt 
arbete.

Osynliga utan 
identitetsbevis
Det är eftermiddag i Sar-
lahi och 25 kvinnor tågar 
bestämt in på det lokala by-
utvecklingskontoret för att 
ansöka om identitetsbevis. 
Tsunia Devi gnuggar bort 
bläck från sin tumme. Hon 
har precis lämnat in sina 
handlingar och gett finger-
avtryck.

– Utan identitetsbevis är 
vi osynliga. Nu har vi änt-
ligen rätt att köpa mark, 
skicka våra barn till skolan 
och registrera våra äkten-
skap.

Samaritan Uplift Service 

bord när personer av högre 
kast kommer in i rummet. 
Hur det känns att veta att 
många hinduer anser att 
hon är ”oren”.

– Utbildning är det vikti-
gaste. När vi blir medvetna 
om varför vi diskrimineras, 
och att det inte är vårt eget 
fel, kan vi förändra syste-
met, inifrån. Som kristna 
måste vi kämpa för att alla 
människor ska behandlas 
likvärdigt.

Ett historiskt 
ögonblick
Femtusen daliter samlas i 
centrum av Katmandu för 
att följa med Dalit Janaja-
ti-partiets stormöte den 7 
december. Samtidigt för-
bereder de sig på en mass-
demonstration.

– Det här är ett historiskt 
ögonblick som vi inte vill 
missa: tusentals daliter har 
rest från landsbygden och 
våra verksamhetsområden 
för att demonstrera, säger 
Bimala Gayak.

Daliterna hoppas att den 
lagstiftande församlingen 
ser till att deras rättighe-
ter förverkligas i den nya 
grundlagen.

– Den sittande regering-
en har redan stiftat lagar 
mot diskriminering, men 
de efterföljs inte, säger 
Uplifts juridiska rådgivare 
Bishnu Gurung.

Simal Jhodi har rest från 
Sarlahi i sydöstra Nepal till-
sammans med 65 andra da-
liter.

– Förr höll vi tyst. Nu har 
vi börjat organisera oss och 
kräva rättigheter i samhäl-
let, fast vi bor på landsbyg-
den och arbetar på fälten. 
Bussresan hit var lång och 
dyr men vi måste visa att vi 
är redo att kämpa för våra 
rättigheter.

Alla är jämlika 
i kyrkan
Det är lördag i Morangdis-
triktet i sydöstra Nepal. Lo-
kalbefolkningen i Laxmi-
pur vilar ut – i dag håller 
alla paus mitt i den bråda 
skördetiden. Vägen till kyr-
kan är krokig och skumpig. 
Lummiga skogar ger vika 
för gyllene risfält, palmer 
och kringvandrande bo-
skap. Bufflar transporterar 

hölass och kycklingar, get-
ter, hundar och kor kilar 
över vägarna, som kantas 
av lerhus med halmtak.

Enligt församlingspastor 
Joseph Soren handlar kam-
pen för daliternas rättig-
heter inte om att kritisera 
andra befolkningsgrupper, 

utan om att skapa ett sam-
hälle där alla har samma 
rättigheter.

En stor del av Nepals 
kristna är fattiga daliter. 
Tron på Kristus ger dem 
upprättelse och jämlikhet 
eftersom kyrkan förkastar 
kastsystemet. Kristendo-

Kyrkan är en fristad för alla, oavsett kasttillhörighet. Majoriteten av santalstammen hör till den 
lutherska kyrkan, som härstammar från Indien. Santalstammen är en etnisk minoritet i Nepal.

Bimala Gayak är programko-
ordinator för Samaritan Uplift 
Service.

Musarfolket livnär sig traditionellt på jordbruk och på att fånga åkersorkar och råttor, en populär 
syssla för pojkarna i Sarlahi. Gnagarna är ett välkommet proteintillskott i risdieten.

Det kan bo upp till tio personer i ett litet lerhus i musarfolkets byar. Invånarnas förhållanden dik-
teras av landägare av högre kast, som betalar en spottstyver för dagsverken på kringliggande 
fält.

Hinduprästerna Latsuman Ad-
hikari Ramechayd och Bal 
Krishna Subedi Admu anser 
att religionsdialog är möjlig 
i Nepal.

Sanuni Soren tillhör santal-
stammen i Jaliya, Laxmipur. 
Hon har lärt sig läsa och skriva 
tack vare Upliftprojekten.

men kan fungera som mo-
dell för den attitydföränd-
ring som behövs angående 
daliternas roll i samhället.

Klockan är tio på mor-
gonen och det är dags för 
gudstjänst i norra evange-
lisk-lutherska kyrkan, den 
så kallade santalkyrkan. 

 fortsättning från 
föregående sida
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vid Pashupatinath i Kat-
mandu, världens största 
tempel tillägnat Shiva, en 
helig plats för alla hinduer. 
Det kostar flera tusen euro 
att kremeras utanför temp-
let. Lukten av rökelse mas-
kerar doften av stillastå-
ende förorenat vatten och 
brännved. Daliterna går 
barfota runt eldarna och 
sopar bort kol och skräp, 
ner i den heliga Bagmati-
floden.  

– Från början var kaster-
na ett sätt att ordna upp 
befolkningen enligt yrkes-
grupp. Nu har det lett till 

förtryck och ojämlikhet. 
Daliterna har ingenting att 
skaffa här, de tillåts inte ens 
gå in i templen, säger Bal 
Krishna.

Han tillägger att kristen-
domen är ett gott exempel 
på hur jämlikhet är möjlig 
oavsett kasttillhörighet.

– Det är positivt att de 
kristna förespråkar beak-
tandet av mänskliga rättig-
heter i landet, i dialog med 
andra religioner.

Sällskapets missionär 
Kirsti Kirjavainen har sett 
hur daliter diskrimineras 
när hon reser runt i Nepal.

– Jag befann mig i Dhading 
i november när en butiksin-
nehavare berättade att han 
inte köper mjölk av daliter, 
eftersom mjölken de han-
terar anses vara förorenad. 
Det här är en mycket vanlig 
inställning bland de högre 
kasterna.

Fatalismen 
ett stort problem
Dr Kali Bahadur Rokaya 
arbetar för fred och religi-
onsfrihet i Nepal. Han har 
grundat rådet för Nepals 
kristna kyrkor och det in-
terreligiösa rådet. Sedan 

2007 har han varit med i 
Nepals nationella kommit-
té för mänskliga rättighe-
ter. Han säger att utveck-
lingen i Nepal bromsas av 
det fatalistiska tänkandet 
som härstammar från hin-
duismen.

– Varför ska man arbe-
ta för de svaga och fattiga 
om de själva har gjort sig 
förtjänta av misären i ett 
tidigare liv? Just nu präg-
las Nepal av laglöshet och 
ignorans. Vi behöver en 
stark ledare som kan rätta 
till samhället igen. 

Är jämställdhet mellan 

kasterna möjlig i Nepal?
– Kastsystemet är djupt 

rotat i vår kultur. Nepal har 
religionsfrihet men kast-
systemet är en social kon-
struktion för hela samhäl-
let. Människornas tänke-
sätt måste förändras för 
att samhället ska kunna ut-
vecklas. Kristendomen är 
nu delvis de förtrycktas re-
ligion i Nepal, en dag hop-
pas jag att vi alla står jämli-
ka. Jag vill visa att det finns 
en väg ut ur förtrycket.

Text och foto: 

Joanna Lindén
informatör, 

Finska Missionssällskapet

De oberörbara
• Cirka 20 procent av Nepals 30 miljoner in-
vånare är daliter.

• Ordet dalit betyder ”förtryckt”. Daliterna är 
det hierarkiska kastväsendets lägsta grupp, 
de ”oberörbara”. En människa som beteck-
nas som dalit blir diskriminerad socialt, kul-
turellt, ekonomiskt och politiskt. Termen 
dalit började användas på 1920-talet när da-
literna började kämpa mot diskrimineringen. 

• Trots att kastsystemet officiellt avskaffades 
i Nepal år 1963 och är olagligt stöter daliter-
na fortfarande på förtryck i sin vardag. Kast-
systemet har i princip varit oföränderligt i 
Indien och Nepal sedan 1200-talet. 

• Nepal är ett av världens fattigaste länder. 
Hälften av människorna lever under fattig-
domsgränsen och bara hälften av landets 
vuxna kan läsa och skriva. 

• Nepal var ett hinduiskt kungadöme fram 
till 2008. Innan dess plågades landet av ett 
tioårigt inbördeskrig mellan maoister och re-
geringstrupper. Nepal är i dag en federal de-
mokratisk republik. Det finns cirka en miljon 
kristna i landet.

• Finska Missionssällskapets Utjämnings-
kampanj 2011 riktas till Nepal för att stöda 
de människor som diskrimineras på grund 
av kastsystem eller funktionshinder. Utjäm-
ningskampanjen pågår hela året men kulmi-
nerar vid höstdagjämningen i september.

Kasthierarkin gör att 

de kvinnliga daliterna 

är speciellt utsatta 

för övergrepp och 

misshandel.

– Daliterna utför ofta slav-
liknande arbeten mot mi-
nimilön, säger Durga Sob, 
ledare för Feminist Dalit 
Organization i Katmandu. 

Vad kan vi i Europa göra 
för att förbättra daliternas 
situation?

– Det är viktigt att dis-
kussionen fortsätter utan-
för Nepal, i länder som Fin-
land. Världen har ögonen 
på Nepal just nu när den 
nya grundlagen formas. 
Det ger daliterna styrka att 
veta att de inte är ensam-
ma i sin kamp. 

Internationella ledare 

och institutioner är med-
vetna om att ”oberörbar-
het” fortfarande tillämpas 
i Asien. Det här strider mot 
Nepals grundlag och FN:s 
deklaration om de mänsk-
liga rättigheterna.

– EU måste därför fort-
sätta att följa med situa-
tionen i Nepal, säger Sob.

Hon poängterar att all 
förändring börjar med ut-
bildning och medveten-
het, både bland daliterna 
och andra befolknings-
grupper. Daliterna förstår 
sällan graden av den eko-
nomiska exploatering och 
sociala utstötthet som de 
utsätts för. Om kvinnorna 
lär sig att läsa och skriva 
och har råd att gå i skola 
kan de uträtta mycket.

– Dalitkvinnor, i likhet 
med kvinnor i olika folk-
stammar, diskrimineras 

dubbelt. De utsätts för gro-
va kränkningar och fysiskt 
våld av högre kaster – som 
inte straffas. Utbildning är 
därför nyckeln till utveck-
ling.

Vilka är då oddsen för att 
den nya grundlagen verk-
ställs så att daliterna blir 
mera jämlika i Nepal?

– Det återstår att se hur 
den nya regeringen ser ut. 
Maoisterna, som upptar 
40 procent av sätena i den 
lagstiftande församlingen, 
stöder jämlikhet och väl-
färd. Men det spelar ingen 
roll vad politikerna och re-
geringen gör ifall männis-
kornas attityder inte för-
ändras. (JL)

”Viktigt att diskussionen fortsätter”

– Det är viktigt att diskussio-
nen fortsätter i länder som 
Finland, säger Durga Sob, 

Feminist Dalit Organization.

ger hjälp till självhjälp så 
att de allra fattigaste dali-
terna kan förbättra sin till-
varo. Förändringen sker på 
gräsrotsnivå.

Malati Devi Karn är 
brahmin, vilket betyder 
att hon tillhör en högre 
kast. Hon har tröttnat på 
att se hur dåligt daliterna 
mår. De bor grannar – hon 
i ett murat hus med plåt-
tak, daliterna tätt inpå 
varandra, upp till tio per-
soner i små lerhus utan el 
och avlopp.

– Nu för jag deras talan 
tillsammans med Uplift. 
Sedan organisationen bör-
jade jobba här är mina 
grannar friskare.

Daliterna får också hjälp 
att förbättra sin situation 
genom ledarskapskurser, 
läs- och skrivkunnighets-
klasser, sparlånegrupper 
och byautveckling.

– Jag uppskattar Uplift-
projekten. Jag tycker att 
det är bra att en organisa-
tion med kristen grund ger 
exempel på hur mänskliga 
rättigheter kan förverkli-
gas, säger Malati.

Malati försörjer sin fa-
milj genom att upprätthål-
la en liten gårdsbutik och 
sälja riset och spannmålet 
som daliterna odlar.

– Jag vill att daliternas 
rättigheter ska förbättras. 
Jag vill att de ska må bra, 
gå i skola och få bättre lev-
nadsförhållanden. Jag har 
ofta känt mig hjälplös inför 
daliternas lidande, men nu 
vet jag åtminstone att jag 
kan påverka via Uplift.

Inget tillträde 
till templen
Hinduprästen Bal Krishna 
Subedi Admu har kommit 
för att se på likbränningen 



Kyrkpressen onsdagen 5.1.2011 • nr 1
Ansvarig redaktör Sofia Torvalds, (09) 612 615 54, kultur@kyrkpressen.fi18 Kultur

Böcker, musik, konst, teater, bio, radio & tv

Presentation

Sju veckor 
med Owe

Andaktsböcker känns 
ofta krystade. En öv-
ning per dag, hela året. 
Ärligt talat, vem skri-
ver 365 bra andakter 
på raken? Författaren 
och professorn i reli-
gionspsykologi Owe 
Wikström har kortat 
ner formatet till sju 
veckor av andliga öv-
ningar.

Att älska livet mer 
än dess mening är en 
annorlunda bok av 
Wikström, en person-
lig reflektionsbok med 
praktiskt grepp. Sju ka-
pitel, sju teman, varje 
dag med uppgifter att 
uppmärksamma (hur 
reagerar du på ordet 
ensamhet?), reflek-
tera över (hur din al-
manacka ser ut) och 
uppmaning att skrida 
till handling (avsätt 
en kvart om dagen, 
en timme i veckan, en 
dag per månad eller en 
vecka på ett år då du 
ägnar dig åt den goda 
ensamheten). 

Kort, kraftigt och 
konkret – men med det 
sedvanlingt svindlande 
wikströmska djupet i 
texten. (NÖ)

Mellanmål 
con Dios

Konfirmandserien 
Con Dios har utökats 
med en ”mellanmåls-
special”. Boken Fika 
med andakt innehål-
ler ett recept till vart 
och ett av kapitlen i 
Con Dios. Till varje re-
cept finns också en 
kort andaktstext som 
lyfter fram ”poängen” 
med dagens fika. He-
liga anden har hamnat 
under rubriken Energy 
Bar eftersom båda ger 
kraft och energi så att 
vi kan uträtta saker. 
Gudstjänsten å sin sida 
är ihopparad med en 
fruktsallad – många 
olika delar bildar en 
helhet och vi har alla 
olika favoritbitar.

Författarduon Johan 
Reftel och Kristina 
Reftel står bakom 
också denna lite udda 
men underbart kläm-
käcka variant på kon-
firmandundervisning. 
(NÖ)

 Sofia Torvalds

Datorspel och 

fördomar. Det är några 

orsaker till att pojkar 

läser så mycket mindre 

än flickor.

Den senaste Pisa-undersök-
ningen visar att skillnaden 
mellan pojkars och flickors 
läsförmåga är störst i Fin-
land av alla OECD-länder. 
Av dem som har svag läs-
kunnighet är majoriteten 
pojkar, medan flickorna 
är i majoritet bland dem 
som har utmärkta läskun-
skaper. Katarina von Nu-
mers-Ekman, lärare i mo-
dersmål vid Mattlidens 
gymnasium, känner igen 
problematiken.

– Även om läget varierar 
mycket från klass till klass 
är det klart att skillnaden 
mellan pojkar och flickor 
är stor. Men samtidigt – har 
det inte alltid varit så?

Det som har förändrats 
sedan hon själv gick i skola 
är datorspelandet. De som 
sitter fastklistrade vid olika 
spelsidor är främst pojkar.

– Man kan tänka sig att 
en del av de killar som förr 
skulle ha läst fantasy eller 
science fiction nu får ut-
lopp för det intresset vid 
datorskärmen.

Sent studieintresse
En lite sorglig kommentar 
som hon ofta hör, både av 
pojkar och flickor, är att de 
brukade älska att läsa men 
nu hinner de inte längre.

– Många jobbar, satsar 
mycket tid på någon hob-
by och ska dessutom hin-
na umgås med pojk- och 
flickvänner, kompisar och 
med sin familj. Också sko-
lan kräver väldigt mycket 
av dem. Kraven på de unga 
har ökat.

Många upplever också 
en allt större prestations-
ångest.

– Det nya realprovet krä-
ver att man ska specialisera 
sig väldigt tidigt. Jag tycker 
också att det finns ett tryck 
från samhället att ungdo-
marna ska visa goda resul-
tat och snabbt slussas in i ar-
betslivet, säger von Nume-
rs-Ekman och minns hur 
man förr kunde bestämma 
vilka realämnen man skulle 
skriva då man satte sig ner 
med provet och tittade på 
hur frågorna såg ut.

Hon har hört utrikesmi-
nister Alexander Stubb be-
rätta att hans kompisar ha-
de skrattat ut honom om 
han i gymnasiet hade visat 
prov på intresse för utri-
kespolitik: på den tiden in-
tresserade han sig bara för 
brudar och öl.

– Hans studieintresse 
väcktes först senare, och så 
tror jag det går för många 
pojkar.

För att det är roligt

I varje klass finns det killar 
som är totalt ointresserade 
av läsning och som läser 
bara det de får i uppgift. 
Dem försöker von Nume-
rs-Ekman locka med böck-
er som Snabba cash av Jens 
Lapidus eller Stieg Lars-
sons Millennietrilogi.

När hon frågar sina elev-
er varför de tror att det är 
viktigt att läsa blir svaret 
ofta ett pliktskyldigt: för att 
man ska lära sig saker eller 
för att få ett bra ordförråd.

– Då försöker jag rikta in 
dem på lite andra tankar: 
Kanske man också läser för 
att det är roligt? Kanske läs-
ningen är verklighetsflykt 

eller kanske bjuder boken 
på identifikationsobjekt.

Hon påminner eleverna 
om att man i Sverige in-
troducerat litteraturkurser 
bland både läkar- och juri-
dikstuderande och försö-
ker få sina elever att grubb-
la över varför man gjort så.

– Huvudsaken är att det 
lustfyllda blir det primära. 
Jag hoppas att ingen öpp-
nar en bok med tanken att 
det viktigaste är att få ett 
gott språk.

Läsa på nätet
Vi är väldigt fixerade vid 
traditionell läskunnighet. 
Många som är svaga läsare 
kan vara duktiga på att lä-
sa film eller digitala texter. 
Någon som ogillar att skri-
va uppsats är kanske en fli-
tig bloggare.

– Unga i dag läser väldigt 
mycket på nätet. Många 
svenskspråkiga ungdomar 
läser också mycket på eng-
elska eller finska.

Något intresse för läs-
plattor har hon inte märkt 
av bland sina elever. Hon 
tvivlar på att en Ipad skulle 
lösa problemen med poj-
kars läsmotvilja.

– Däremot har jag tänkt 
att det skulle vara bra att 
ha en klassuppsättning läs-
plattor för att läsa tidning-
ar i skolan.

De som läser 
skriver också
Katarina von Numers-Ek-
man är inte bara moders-
målslärare, hon är också 
barnboksförfattare. Skri-
ver hon själv för pojkar el-
ler flickor?

– Jag har nog svårt att tän-
ka mig att jag uttryckligen 
skulle skriva en pojk- el-
ler flickbok, säger hon och 
grubblar över hur en bok 

för just pojkar skulle se ut. 
Skulle den handla om fot-
boll? Hur lever man sig in 
i en sådan värld?

En elev frågade henne en 
gång hur man kan uppfost-
ra barn till läsare. Skulle 
hon till exempel betala si-
na barn för att de ska läsa 
böcker?

– Mina barn är inte så sto-

ra att de skulle läsa så myck-
et själva än, men jag tror in-
te att jag skulle gå in för den 
uppfostringsmetoden.

Samtidigt vet hon att läs-
ningen är viktig.

– Läs- och skrivforskare 
tvistar om hur man får barn 
att skriva. Det enda alla är 
överens om är att det hjäl-
per om man läser mycket.

Den långa vägen till 
det lustfyllda läsandet

Katarina von Numers-Ekman (till höger) tillsammans med eleverna Janne Kaukojärvi, Axel Elfving, Hermanni Heimonen, Daniel Fa-
bricius och Vanessa Nyman. De går på IB-linjen och läser betydligt mer litteratur än andra gymnasieelever.

Nina Kinnunen & Carla Stenfors

Läser pojkar? Vad läser de? Kyrkpressen 

gjorde en liten gallup.

1. Vilken är din favoritbok?
2. Vad skulle få dig att läsa fler böcker?

Kim Wiik, 17 år
1. Har ingen.
2. Om det skulle finnas några intres-
santa böcker och om jag skulle orka 
leta efter sådana.

Max Nyytäjä, 17 år
1. Juha Vuorinens Juoppohullun 
päiväkirja.
2. Att Juha Vuorinen skulle skriva fler 
böcker.

Nicolas Lampenius, 18 år
1. Sune-böckerna.
2. Har inte tänkt på saken, kanske om 
jag skulle ha en iPad. 

Anton Tevajärvi, 16 år
1. Muminboken Kometen kommer.
2. Sådana som man inte behöver läsa, 
jag tycker inte om att läsa, jag tycker 
mera om att titta.

Roland Lehmann, 17 år
1. Jan Guillous Ondskan.
2. Inget.

”Tycker inte om att läsa”

Tips för pojkar 
och andra  
ovilliga läsare:

• Ondskan av Jan 
Guillou eller En komi-
kers uppväxt av Jonas 
Gardell för dem som 
intresserar sig för 
uppväxtberättelser.
• Orwells 1984 eller 
Szpilmans Pianisten 
för filosofiskt lagda 
personer.
• Coelhos Alkemisten 
för tonåringar som 
vill känna att man kan 
gripa tag i sitt liv och 
följa sitt hjärta.
• Muminböcker passar 
för alla.
• Håkan Nessers Kim 
Novak badade aldrig i 
Genesarets sjö för den 
som vill lösa mordgå-
tan själv.
• Johan Theorins 
Nattfåk för den som 
gillar kusliga historier.

C
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Kalla mig 
naiv
”Jag är trött på att hö-
ra att min tro är irra-
tionell”, skriver den 
brittiska kolumnisten 
och journalisten Rosa-
mund Urwin. I en ko-
lumn i tidningen Eve-
ning Standard bekän-
ner hon att hon går i 
kyrkan. Och inte bara 
det: hon tror på Jesus, 
Maria och till och med 
på åsnan.

Urwin är utled på att 
få sin tro ifrågasatt i 
intellektuella kretsar. 
Varför tror alla att hon 
är hjärntvättad? Varför 
frågar ingen om hon 
har logiska argument 
för sin tro? Varför för-
står inte folk att hon 
faktiskt har tagit reda 
på vad det handlar om: 
att hon studerat religi-
onsfilosofi, läst böcker 
av Richard Dawkins 
och andra från ”the 
anti-God Squad” (anti-
Gud patrullen) och att 
hon ändå inte sväljer 
påståendet att det är 
irrationellt att tro.

Hon efterlyser en 
röst i öknen: den intel-
lektuella kristna tala-
ren som kunde ställa 
upp i medierna och 
säga någonting vet-
tigt när en Christoph-
er Hitchens påstår att 
religionen prackar på 
oss en ”himmelsk dik-
tatur”.

Jag tror att de flesta 
troende som läser den 
kolumnen ropar ”just 
så!” i någon vrå av sitt 
jag. Det är tröttsamt 
att betraktas som kor-
kad, udda, töntig och 
naiv. Det är ledsamt att 
gå omkring och bevisa 
att man är normal och 
inte ständigt är i färd 
med att döma, missio-
nera eller predika för 
sina medmänniskor.

Jag ropar också ”just 
så!” lite grann, men 
samtidigt ropar jag 
”nej, hjälp!”. Min tro 
bor inte i den värld där 
den kristna hjärnan är 
sylvass och kammar 
hem poängerna.

Jag tror också på Je-
sus, Maria och åsnan. 
Jag tror på stjärnan 
och de vise männen. 
Jag tror att Gud kan 
flytta ett sandkorn en 
millimeter, och när jag 
nu en gång vikit in på 
den vägen kan jag lika 
gärna tro på jungfru-
födseln.

Jag kan inte argu-
mentera övertygande 
för någonting av det. 
Jag bara känner att det 
är sant.

Så kalla mig naiv då. 
Bryr mig inte.

Sofia Torvalds

Kulturnytt

Harriet Ahlnäs är rektor för 
yrkesinstitutet Prakticum 
och nybakad ordförande 
för Marthaförbundet. 

– Jag ser fram emot att lä-
ra känna hela kvinnokraf-
ten i Svenskfinland. Mart-
horna har speciellt mycket 
att ge ungdomar, som be-
höver stöd med att sköta 
sin ekonomi och bilda eget 
hushåll. 

Enligt egen utsago är 
hon själv inte speciellt bra 
på att laga mat. I stället har 
hon en speciell talang för 
att genom dukning och de-
taljer skapa stämning kring 
matbordet. 

– Ofta väljer jag ett färg-
tema och pyntar med 
det som råkar finnas till 
hands – dukar, blommor, 
ris eller mossor i fina skå-
lar, säger Ahlnäs. 

Vid fester med gäster i 
olika åldrar dukar hon ib-
land flera bord bredvid var-
andra. 

– Barnbordet kan ha bal-
longer och glada färger, 
ungdomsbordet pyntas 
med glitter och glam och 
så vidare. Efteråt kan man 
rösta om vilket bord som 
var snyggast. 

Ahlnäs bjuder sina tre 

barn med familjer på mid-
dag åtminstone en gång 
per månad. På menyn står 
ofta renkött, getost eller 
fisk.

– Det är viktigt för mig att 
vi är delaktiga i varandras 
liv fastän vi inte längre bor 
under samma tak. Ibland 
är också svärmor och min 
mamma med. 

Hon och hennes man re-
ser mycket och efter hem-
komsten brukar hon bjuda 
släkt och vänner på matre-
sor till de olika resmålen.

– Jag läser på om landets 
matkultur och anpassar 

dukningen och maten en-
ligt den. Det brukar vara 
uppskattat – i alla fall har 
ingen klagat hittills, skrat-
tar Ahlnäs.

Tidigare förväntades den 
som var värdinna för en 
fest förbereda hela kalaset. 
I dag är det enligt Ahlnäs ar-
tigt av gästen att fråga om 
han kan bidra med något. 

– Man kan dela upp mat-
rätterna mellan sig eller be 
var och en ta med något de 
tycker om. Det är roligt att 
vara kreativ tillsammans, 
och även de minsta kan dra 
sitt strå till stacken. (MW)

Talangen

med Harriet Ahlnäs

Stjärnan över Betlehem 
som vägledde de tre vise 
männen beskrivs i Mat-
teusevangeliets andra ka-
pitel. I århundraden har 
historiker och astronomer 
försökt ge en naturlig för-
klaring till den mystiska 
stjärnans plötsliga uppdy-
kande på natthimlen över 
Palestina vid tiden för 
Jesus födelse. Vad säger 
astronomin i dag?

– Många tror att den 
var en konjunktion – att 
två himlakroppar syntes 
nära eller ovanpå var-
andra på himlen, säger 
Sakari Lehtinen som är 
verksamhetsledare för 
Ursas stjärntorn i Brunns-
parken i Helsingfors.

Trots många entusi-
aster, däribland en finsk 
kyrkoherde som skrivit en 
bok om saken, är Lehti-
nen själv lite tveksam till 
konjunktionsteorin.

– Det står ju i julevang-
eliet att stjärnan rörde 
sig, att de tre vise män-
nen följde den och att 
stjärnan stannade ovanför 
Betlehem. Men en kon-
junktion kan inte stanna, 
jorden snurrar hela tiden.

Många andra teorier 

har också presenterats 
genom åren, allt från su-
pernovor till flygande 
tefat. Lehtinen tror ändå 
inte att det är möjligt att 
få ett säkert svar på vad 
det var som lyste upp 
himlen under julnatten.

– Jag betvivlar inte alls 
att det verkligen fanns 
någon form av ovanligt 
starkt ljussken på him-
len, så som det beskrivs i 
evangeliet. Å andra sidan 
verkar Betlehemsstjär-
nan ha blivit en etable-
rad berättelse i vår kultur 
som återkommer år efter 
år. Det är en del av tra-
ditionen att fundera och 
förundras över stjärnan. 
(NÖ)

Vi frågar
Vad säger 

astronomin om 
Betlehemsstjärnan?

Radions Andrum 
ser målningarna i Tyrvis

I en rad andakter i radion, 
med start fredagmorgon 
den 7 januari, får lyssnar-
na följa med konstnären 
Rea Anner till Tyrvis kyrka. 
Anner delger lyssnarna 
sina intryck av kyrkans 
mycket speciella, symbol-
mättade målningar. 

Efter den stora branden i kyrkan i Tyrvis byggdes kyr-
kan upp på nytt och fick ny utsmyckning av konstnärerna 
Kuutti Lavonen och Osmo Rauhala som målat 101 mål-
ningar i kyrkan.

Andrum om Tyrvis’ kyrkomålningar med Rea Anner 
sänds i Radio Vega sju fredagsmorgnar. De aktuella mål-
ningarna kommer att publiceras i Kyrkpressen vecka efter 
vecka, för den som vill både se och höra! (NÖ)

Svängrum i bloggosfären
Svenska Yle börjar sända ett nytt radioprogram om livså-
skådningsfrågor. 

Programmet, som går under namnet Svängrum, ska 
också ha en tillhörande blogg. Målet är att skapa ”en 
annan slags debatt där deltagarna lyssnar på varandra 
och inte slår varandra i huvudet med färdigt tuggade san-
ningar”. 

För närvarande söker man hugade bloggare med olika 
trosuppfattningar. Kriteriet är att ha lätt för att kunna ut-
trycka sig, ha ett gott språk och vara villig att bjuda på 
sig själv. Intresseanmälningar tas emot på svangrum@yle.
fi fram till den 17.1. 

Första avsnittet av Svängrum sänds på radio den 13.2. 
(MW)     

BBC satsar en dag 
på bibelläsning

Å 2011 är det 400 år sedan King James-versionen av Bi-
beln gavs ut. Det firar brittiska mediebolaget BBC med 
att den 9 januari sända en hel dag med högläsning ur Bi-
beln. King James Bible-översättningen av Bibeln gjordes 
under den engelske kungen Jakob I år 1611 och är fortfa-
rande en av världens mest sålda, skriver Dagen.

Graham James, biskop i Norwich, menar att initiativet 
visar vad King James Bible betyder för britterna.

– Detta är ett mycket gott tecken men jag ser det inte 
som att BBC är snäll mot oss kristna utan som att man 
ger Bibeln det erkännande den bör få för den roll den 
spelat i detta land, säger Graham James enligt The Tele-
graph.

Men det finns kritiker. En är Terry Sanderson, ledare för 
National Secular Society. Han tycker det är bedrövligt att 
BBC ägnar nästan 16 timmar i sträck åt att läsa Bibeln.

– BBC ska ju vara för alla, inte bara kristna, och att då 
viga en hel dag åt en minoritet känns orättvist mot lyss-
nare som vill ha något annat.

Trots kritiken kommer BBC att köra på som planerat.  
(ST)

BOK Vattnen av Susanne 
Ringell. Söderströms 2010.

I Susanne Ringells novell-
samling Vattnen (Söder-
ströms 2010) är många på 
väg någonstans: mot ett 
konkret resmål så väl som 
mot en insikt.

Det är just rörelsen och 
den täta, fint utmejslade 
texten som gör Vattnen till 
en så stark läsupplevelse. 
Den har blivit en kritiker-
framgång också i Sverige, 
och det är både roligt och 
viktigt då de finlandssven-
ska författare som får bra 
synlighet på andra sidan 
Bottniska viken inte är så 
många.

Bokens första text, Intri-
gen, är en skimrande dialog 
mellan fostret som vägrade 
födas och dess tveksamma 
mor. Här kontrasteras mo-
derns svulstiga ”Det är jag 
som håller dig vid liv, berät-
tar dig än en gång vid den 
vyssjade smärtans ännu in-
te nedbrunna lägerbål” mot 
barnets sakliga ”Hon har 
inte slutat dricka, hon har 
inte slutat röka” på ett sätt 
som gör berättelsen sorg-
lig och glad, mörk och ljus 
och sagolik, allt på samma 
gång. Ringell har förmågan 
att skriva om smärta och 
förlust med en humor som 
liknar glädje.

”Sanningen är en tvåkö-

nad art. Den är korsblom-
mig”, konstaterar det oföd-
da barnet som vakar över 
sina föräldrar. Den håll-
ningen går igen i novell 
efter novell. Liksom i livet 
vet man inget om de rätta 
besluten, egentligen. ”Mås-
te man vara sin egen skal-
pell?” frågar Ringell i en an-
nan text. ”Skall och måste 
man blottlägga all sin us-
lighet, åtgärda och sy ihop 
ett anständigare lik, eller 
är det förlåtligt att leva så 
att man ändå med nöd och 
näppe lyckas hålla ihop sin 
egen lekamen?”

Att slå fast att någon av 
novellerna handlar om 
”missfall”, en annan om 

”övergrepp” och en tredje 
om ”skuld” är att förmin-
ska dem. Ringells texter är 
mångdimensionella och 
öppnar sig också för tvek-
sam, rentav för andlig, läs-
ning.

”Som en vig katt slinker 
Gud undan teologernas 
fångstnät”, brukar förfat-
taren Owe Wikström säga. 
Någonting av den hållning-
en finns hos Ringell. Jag lä-
ser meningarna, grubblar, 
läser på nytt, och när jag 
sluter boken lever de vi-
dare i sitt eget universum 
och jag vet inte alls hur det 
kommer att sluta.

Sofia Torvalds

En vacker bok för den tveksamma läsaren

Susanne Ringell.
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Du missade väl inte ...

Pojke + bok = sant?
sid 18

Bygdefotografens arv:

Glimtar ur en 
livsepok sid 12

Minns du år 2010?
sid 4 & 6

Nina Österholm

Efter jul drabbas vi lätt 

av ekologisk baksmälla. 

Kanske ett hållbart 

nyårslöfte kan bidra till ett 

måttfullt nytt år?

Saker, saker, saker överallt. 
Andras saker, bortglömda sa-
ker, fina saker. Vi befinner oss 
på Emmaus loppmarknad på 
Drumsö i Helsingfors där hyl-
lorna bågnar av prylar. Ulf Särs 
ansvarar för de svenska böck-
erna som det finns ovanligt fri-
kostigt av.

– Jag har börjat rensa i min 
egen bokhylla där hemma ock-
så, kommer det en ny bok så 
måste en gammal bort. Hyllan 
är full, säger Särs men medger 
att det inte är lätt att avstå från 
böcker.

Samtidigt är han oroad över 
dagens sakhysteri. Finländska 
barn har i medeltal 500 leksa-
ker.

– En hurdan livsstil är det vi 
lär barnen genom att behandla 
dem så?

Smittande exempel
Vår tids största avgudar kallar 
han dem, pengar och i förläng-
ningen saker.

– Tillgångar är också goda sa-
ker givna av Gud men om de 
uppnås på andras bekostnad är 
det fråga om stöld.

Det ekologiska ansvaret hör 

tätt ihop med ett socialt ansvar. 
Vi kan spara resurser genom att 
välja en enklare livsstil och se-
dan ge vidare den inbesparade 
delen till behövande.

– Behöver jag en stor bostad 
när barnen flyttat ut? Det är 
betydligt mer ekologiskt att bo 
lite mindre. Mellanskillnaden 
kan bli en stor och verkligt be-
tydelsefull donation.

Enligt en undersökning ut-
förd av Näringslivets delega-
tion är hela tre fjärdedelar av 
finländarna beredda att för-
ändra sin livsstil. Lika många 
anser att ökad tillväxt hotar 
jorden.

– Viljan att förändra sina 
vanor finns, men det behövs 
hjälpmedel.

Ett hjälpmedel är lagstift-
ning. Regler som hjälper oss att 
leva så som vi vill. Ett annat är 
stödverksamhet.

– Jag skulle vilja grunda stöd-
grupper för människor som vill 
föra en hållbar livsstil. Gruppen 
kunde ge den där extra kicken 
som behövs för att man verkli-
gen ska ta tag i saken och för-
ändra sina vanor.

Enligt Särs skulle församling-
arna kunna gå i bräschen för 
hållbar livsstil och stödfunk-
tioner för denna.

– Det ekologiska och sociala 
ansvarstänkadet stämmer helt 
överens med kyrkans budskap, 
det är till och med en central del 
av budskapet. ”Vad ni gjort mot 
dessa små har ni också gjort 
mot mig.”

Hela församlingen kunde va-

ra ett smittande exempel för 
en hållbar livsstil. Tankesättet 
kunde synas i gudstjänstens 
förbön och tack, i rättvisemärkt 
kyrkkaffe.

– Sången och musiken har vi 
redan tagit in från Taizé. Men 
kommuniteten i Frankrike har 
mer att lära oss om en enkel 
livsstil.

Stöd i fastan
Inom Borgå stift finns redan 
både grupper och ett nätverk 
som arbetar för hållbar livsstil. 
Under den senaste överlägg-
ningen som hölls på domka-
pitlet i november beslöt man 

sig bland annat för att arbeta 
för utbildning av de förtroen-
devalda, för att besöka försam-
lingar och grunda nya verkstä-
der och grupper kring temat. 
Också ett seminarium om ner-
växt, det vill säga en jämlik ned-
trappning av produktion och 
konsumtion, och material för 
kampanjen Gemensamt An-
svar (GA) ligger på agendan.

– Fasta är nästa års GA-tema 
och det är onekligen en bra tid 
att fundera över hållbar livsstil 
också i övrigt, säger Särs som 
hoppas kunna medverka till en 
fastegrupp i sin församling.

Även om han själv verkligen 
försöker leva som han lär så li-
tar han också på nåden.

– Man ska vara minst ett hel-
gon för att helt och hållet bryta 
med dagens samhälle och den 
livsstil som råder där. I en faste-
grupp kan man däremot stöda 
varandra i den nya livsstilen. 
Hej, jag heter Uffe och jag kon-
sumerar för mycket!
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Ett hållbart år 2011

Gröna löften
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Alla dessa saker som tar över våra liv. På Emmaus lopptorg finns utsor-
terade föremål, husgeråd, kläder, leksaker som för en billig peng väntar 
på nya hem.

Ulf Särs har genom årtionden ver-
kat för internationell rättvisa, 
bland annat för avskrivning av de 
fattigaste ländernas skuldbörda 
och Rejäl handel. Lokalt har han 
bland annat verkat för de homo-
sexuellas rättigheter inom kyrkan. 
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Våra synder ligger 

huvudsakligen på tre områden: 

boende, resor och mat. Ulf 

Särs ger några hållbara tips för 

gröna nyårslöften:

• Bastun och tvättmaskinen är stora 
energibovar. Kan du använda husets 
gemensamma bastu eller tvättstuga 
när de ändå är i funktion?

• Kan du ha tröja och långbyxor på 
inomhus och kanske sänka inomhus-
värmen med någon grad?

• Åk kollektivt, cykla, promenera, 
samåk och kräv att bussbolagen in-
rättar nya turer. Ta taxi ifall du måste 

åka bil. I längden blir det i alla fall 
billigare än att äga en egen bil.

• Måste du resa bort för att få en 
innehållsrik semester? Flyg åtmins-
tone inte inom landet utan välj lång-
sammare transportmedel.

• Fredagsfasta! Håll en vegetarisk 
dag i veckan.

• Skaffa dig en relation till maten: 
anlägg en kolonilott och följ med 
växten från frö till föda.

• Grunda ett matlag och köp upp 
råvaror direkt från närproducenter 
och -odlare.

• Köp rättvisemärkta produkter. 
Även om andelen är liten så får od-
larna en rimlig lön för sitt arbete.

Tips

sid 14


