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Jag  sitter  vid  skrivbordet 
i  mitt  arbetsrum.  På  bor-
det finns mappen med den 
färdigt ifyllda statistikblan-
ketten,  den  färska  verk-
samhetsberättelsen  och 
fjolårets kalender full med 
anteckningar.  Jag  tar  fram 
kyrkohandboken och söker 
fram söndagens evangelie-
text. Där läser jag om Jesus 
som  använder  liknelsen 
om att så och skörda för li-
vet som kristen. Det hand-
lar inte om ett enkelt sam-
band  mellan  arbetsinsats 
och  resultat  utan  om  nå-
gonting  mera  gåtfullt  och 
långsiktigt:  ”Här  gäller  ju 
ordet att en sår och en an-
nan skördar. Jag har sänt er 
att  skörda  där  ni  inte  har 
behövt  arbeta.  Andra  har 
arbetat och ni får lönen för 
deras möda.”
En  lång  stund  ser  jag  ut 

genom fönstret och funde-
rar över det jag har läst. Jag 
ser  på  datorn  och  skriva-
ren, på mapparna i bokhyl-
lan och de ännu osorterade 
pappershögarna  på  skriv-
bordet.  Jag  återvänder  till 
bibeltexten och läser: ”Den 
som skördar får sin lön, han 
bärgar grödan till evigt liv, 
så att den som har sått och 
den som skördar kan glädja 
sig tillsammans.”
Två sätt att se på arbetet 

och  på  livet  krockar  med 
varandra. Det  ena  handlar 
om  synliga  och  mätbara 
resultat, om siffror och ord, 
om effektivitet och resultat- 
ansvar.  Det  andra  handlar 
om trofasthet och  långsik-
tighet, om delaktighet i ett 
större  sammanhang. Map-
pen  med  statistikblanket-
ten och verksamhetsberät-
telsen  får  ligga  kvar  orörd 
i  dag.  Vad  händer  om  jag 
byter  synvinkel  på  mig 
själv  och  på  mitt  arbete? 
Är jag den som nu sår utan 
att  skörda,  eller  får  jag  nu 
skörda  det  som någon  an-

nan har sått? 
Jag  funderar  på  det  jag 

har fått ta del av, frukterna 
av  andras  insatser  i  mitt 
liv. När jag väl börjar se på 
mig själv utgående från det 

här perspektivet hittar  jag 
det ena exemplet efter det 
andra. En lång rad betydel-
sefulla  människor  stiger 
fram  ur  minnet:  familje- 
medlemmar,  lärare,  för-

samlingsanställda, vänner, 
okända  medmänniskor. 
Många fler har gett mig go-
da  och  värdefulla  insikter 
än  sådana  som  har  sårat 
och skadat mig. 

Jag  fortsätter  med  att 
söka  efter människor  som 
har gett mig goda gåvor av 
olika slag och kretsen runt 
om  mig  vidgas  som  ring-
arna  på  vattnet.  Varifrån 
kommer  läslusten  och  ny-
fikenheten  på  livet,  vari-
från  kommer  melankolin, 
behovet av stillhet och bön, 
beredskapen att ställa upp 
för andra? Ansikten träder 
fram, boksidor, händer och 
famnar – och faktiskt också 
beslutsprotokoll  om  barn-
bidrag,  grundskola,  skol-
hälsovård,  studiestöd  och 
biblioteksanslag.  Många 
har  sått,  sådden  har  blivit 
välsignad  och  jag  har  fått 
ta del av skörden. Min tack-
samhet bara växer ju läng-
re jag ser på mitt liv som en 
del av ett stort brokigt sam-
manhang av vardagligt och 
heligt, konkret och andligt. 
Jag  lämnar  mitt  skriv-

bord och stänger dörren till 
arbetsrummet.  Inuti  mig 
har  ännu  någonting  nytt 
börjat  gro. Det  är  sånings- 
och  skördetid  på  en  och 
samma  gång.  Vad  resulta-
tet kommer att bli kan  jag 
inte  förutse.  Jag har  redan 
sett en liten del av det stora 
sammanhanget  och  hop-
pas på att en gång få syn på 
helheten. Jag är redo för da-
gens utmaningar.

Ann-Sofi Storbacka 

är sjukhuspräst i Raseborg

Helgens texter

Första läsningen

Hos 10:12–13

Andra läsningen

1 Kor 3:7–15 

Evangelium

Joh 4:31–38

Lärjungarna sade till Jesus: ”Rabbi, 
kom och ät.” Han svarade: ”Jag har 

mat att äta som ni inte känner till.” 
Lärjungarna sade då till varandra: 
”Kan någon ha kommit med mat till 
honom?” Jesus sade: ”Min mat är att 
göra hans vilja som har sänt mig och 
att fullborda hans verk. 

Ni säger: fyra månader till, så är det 
dags att skörda. Men jag säger er: lyft 
blicken och se hur fälten redan har 
vitnat till skörd. Den som skördar får 

sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, 
så att den som sått och den som skör-
dar kan glädja sig tillsammans. Här 
gäller ju ordet att en sår och en annan 
skördar.

Jag har sänt er att skörda där ni inte 
behövt arbeta. Andra har arbetat, och 
ni får lönen för deras möda.”

27.2.2011

Vi firar den andra söndagen 
före fastan. Temat är  
”Sådden av Guds ord”

Läs din Bibel
To 24.2  1 Kor 3:1–8, Rom 10:5–13
Fr 25.2  Joh 2:13–22, Rom 10:14–21

Lö 26.2  1 Kor 1:26–31, Rom 11:1–10
Sö 27.2  Hos 10:12–13, 1 Kor 3:7–15, Joh 

4:31–38
Må 28.2  5 Mos 32:44–47, Rom 11:11–16
Ti 1.3  2 Mos 7:1–13, Rom 11:17–24
On 2.3  Mark 6:1–6, Rom 11:25–36
To 3.3  1 Sam 1:1–20, Luk 6:43–49

Psalmförslag
208, 206, 202, 278, 228 (N), 381.

Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Dagens bön
Allsmäktige Gud, käre Herre.
Ditt ord är nära oss, din nåd är nära,
men vi gör oss ofta döva för ordet.
Öppna våra öron och vårt hjärta
för Jesus Kristus
så att vi tar emot den hjälp
som han ger oss i sitt ord.
Hör oss för hans skull.

Mera om helgen
Andra söndagen före fastetiden talar evang-
eliet om att så ut Guds ord. Jesus är sånings-
mannen, men också hans lärjungar har sänts 
ut för att så ut Guds ord i förlitan på att Gud 
i sinom tid ger växten. 

Söndagens liturgiska färg är grön och på 
altaret står två ljus. Ingen rikskollekt. 

Gåvor ur minnets skrymslen

Gregorianska melodisvängar
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Denna söndag talas det om 
Guds  ord  och  dess  utspri-
dande. Psalmen 440 är lys-
kraftig  med  sitt  budskap; 
Tillkomme  ditt  rike,  vår 
Herre och Gud. Koralmelo-
din är från Kangasala hand-
skriften  från  år  1624,  och 
ett  gott  exempel  på  finsk-
nordisk melodik. Man kan 
ännu tydligt höra gregoria-
niken i melodisvängarna. 
Att koralförfattaren hört 

latinsk kyrkosång är troligt 
på grund av följande. I mit-
ten  av  1600-talet  höll  Bi-
skop Rothovius i Åbo på att 
tappa tålamodet för att den 
latinska sången ännu prak-
tiserades  i Åbo Domkyrka. 
”Kan  det  inte  bli  slut  på 
detta  myckna  latinsjung-
ande!”  Man  kan  förstå  bi-
skopens oro då reformatio-
nen inletts i Åbo stift redan 
hundra år tidigare. 

Lina Sandells ord passar 
bra till den gamla melodin, 
vers sex; ”och låt i ditt namn 
oss ren börja/ att tacka och 
lova för segern. Nu klingar 
koralen  i  vår  stifts  kyrkor 
sjungen på ren svenska och 
Biskop Rothovius får dra en 
lättnadens suck. 
Handboken föreslår ock-

så psalm  174 Käre Jesus, vi 
är här.  Denna  koralmelo-
di  har  inspirerat  J.S.Bach 

till en plats i hans samling 
Orgelbüchlein, Bachs reto-
riska  ”ordbok”.  Sedan  har 
vi Livets ande, kom från 
ovan,   psalm 206. Melodin 
är skriven av Tyska kyrkans 
organist  i Stockholm, Gus-
taf  Düben.  Den  är  ett  fint 
exempel  på  en  barock-ko-
ral som ger goda möjlighe-
ter till ett välklingande och 
festligt  continuo-ackom-
pagnemang. 

Mikael Heikius

är kantor i Vasa svenska 
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Sofia Torvalds

Han studerar filosofi, 

han har skrivit sin 

första roman, han 

älskar att springa och 

han vill vara sann mot 

sig själv.

Att  prata  med  Marcus 
Prest  är  som att  se på när 
någon  navigerar  i  steniga 
farvatten:  man  måste  va-
ra  beredd på  att  kaptenen 
ständigt gör små kursänd-
ringar.
Vi sitter i hans och hust- 

run  Malenas  lilla  hem  på 
Fänriksgatan i Åbo, dricker 
stora mängder te och för ett 
samtal som handlar väldigt 
lite  om  vad  han  har  gjort 
och väldigt mycket om vad 
han tänker på. När han för-
söker  beskriva  diskussio-
nen  som  ständigt  pågår, 
mellan honom och Malena, 
mellan honom och de vän-
ner  som  samtalar  vid  de-
ras köksbort  till sent  in på 
natten,  sitter  jag  där  med 
avund  i  rösten  och  säger: 
–  Det  låter  roligt.  –  Det  är 
det, svarar han.
Och vi har roligt.

Diskutera på riktigt
Marcus  Prest  växte  upp  i 
Karleby.  I  Åbo  hade  han 
tänkt  studera  historia, 
men  Lars Hertzbergs  frå-
gor  under  inträdesprovet 
fick honom att inse att han 
skulle välja filosofi i stället.
– Filosofin angår mig.
Han  har  också  jobbat 

som  journalist,  bland  an-
nat  som  chefredaktör  för 
vetenskapstidskriften  Ika-
ros.
– Jag vill lära mig att vara 

sträng med språket. Jag tror 
att man måste komma till 
klarhet  över  vad man  kan 
säga och sedan stå för det.
Under  de  senaste  3–4 

åren  har  studierna  fått  ge 
vika  för  jobb  och  skrivan-
de.  Just  nu  skriver  han  på 
sin andra roman samtidigt 
som han försöker leva upp 
till  ”dygnet  runt-filosof-
idealet”  som  odlas  vid  fi-
losofiämnet  vid  Åbo  Aka-
demi.  Vad  gör  en  dygnet-
runt-filosof?
–  Man  samtalar,  till  ex-

empel  som vi  gör  just  nu. 
Om  allt  det  som  intresse-
rar  en.  Jag  är  ständigt  ny-
fiken och vill diskutera på 
riktigt.
Det är just kontinuiteten 

i samtalet som gör att man 
kan lära känna sig själv ge-
nom varandra, menar han. 
När  jag  lyssnar  på  honom 
känner  jag  mig:  medelål-
ders,  som någon  som  låtit 
barn, liv, jobb och yta köra 
över det ständigt pågående 
samtalet.  Hur  håller  man 
fast vid samtalet?
–  Man  måste  vilja  hålla 

det vid liv. Att inte skapa sig 
ett liv som handlar om allt 

annat än det man på riktigt 
tycker är viktigt.
Att föra ett sådant samtal 

är  svårt  i  ett  samhälle där 
det  från  alla  håll  finns  ett 
starkt tryck på att förtjäna 
pengar, att se till att vi sä-
kert har tillräckligt.
– Att inte ha tillräckligt är 

ett ständigt hot, något som 
vi fostras in i och som upp-
rätthålls  nitiskt.  Då  är  det 
lätt att förlora sig själv, och 
det är inte alls trivialt.

Vad fattas oss?
Han  grubblar  länge  över 
vad han kan säga om att ha 
”normalinkomst” i ett sam-
hälle där många har väldigt 
mycket  och många  ingen-
ting alls.
–  Men  om man  har  råd 

med mat, med värme och 
grundtrygghet,  som  sjuk-
vård – vad fattas då? frågar 
han.
–  Man  kan  ju  få  allt  att 

låta hur  töntigt  som helst, 
säger han, men ändå: borde 
vi inte alla fråga oss varför 
vi gör vad vi gör, om vi vill 
det?
Han tror att det är svårt 

att  analysera  samhället 
med hjälp av begrepp som 
”medelklass”.  Medelklas-
sen har blivit konsumenter 
och splittrats, den har inte 

längre  någon  gemensam 
idé att samlas kring.
– Alla sitter hemma med 

sina tv-apparater påknäpp-
ta och med stängda dörrar.
Och så hänger vi håglöst 

på facebook. Är han med?
– Jo, det är också hur få-

nigt som helst.
Marcus  Prest  tycker  det 

är betecknande för tidsan-
dan att vi på facebook säger 
triviala saker om vår vardag 
med eget namn, medan vi 
för  övrigt  på  nätet  använ-
der  pseudonym  då  vi  har 
något viktigt att säga.

Vad är din åsikt värd?
Den individualitet som fro-
das på facebook är konfor-
mistisk och självmedveten. 
Man kan skriva om sitt kaf-
fedrickande,  men  då  har 
man ännu inte avslöjat nå-
got  om  sig  själv.  Politiska 
åsikter  som  man  hittar  i 
nätdebatter  tenderar  där-
emot att vara anonyma.
–  Skriver  du  någonting 

på  allvar  visar  du  vem du 
är. Om du inte kan sätta ditt 
namn under din åsikt, vad 
anser du då att din åsikt är 
värd? Att den är viktig men 
att du inte är beredd att stå 
för den?
Viktiga  frågor  drunknar 

i upphetsade anonyma de-

batter om  till  exempel  in-
vandring. Hur kommer det 
sig att alla gallupar visar att 
folk vill betala för välfärds-
samhället, medan den po-
litik som förs är för skatte-
lättnader?
–  Vi  lever  i  ett  massivt 

överflöd  samtidigt  som  vi 
har  mindre  och  mindre 
råd  med  att  ta  hand  om 
varandra. Det har sagts hur 
många  gånger  som  helst, 
men det är ändå sant.

Att vara sann
Att vara sann mot sig själv 
är ett av de stora filosofiska 
idealen.
–  Och  det  handlar  inte 

alls  om  självförverkligan-
de,  det  handlar  om  att  ha 
en  relation  till  andra,  om 
att  inte  kasta  bort  tid  på 
dumheter,  säger  han  och 
pausar  uppgivet.  Hur  ska 
han  formulera  sig  begrip-
ligt?
– Jag är mig själv när jag 

får skriva, springa och trä-
na. Jag tycker om att vara 
med mina  vänner.  Jag  är 
tacksam  över  att  få  fin-
nas  till. Till den  tacksam-
heten hör  att  jag  ska  för-
söka göra varje dag till en 
bra dag.
En stor del av det här är 

att  våga  vara  sig  själv  och 

att inte bry sig om vad man 
föreställer  sig  att  omgiv-
ningen vill och tycker.
– Det blir lätt så att livet 

blir  en  pjäs,  en  föreställ-
ning  där  man  regisserar 
sig själv.
Har  det  där med  att  va-

ra sann någonting att göra 
med att tro?
– Jo, om tron handlar om 

att  tro på sig själv och sitt 
liv,  sina  medmänniskor 
och  sin  dag  och  sin  mor-
gondag.  Förlorar  man  allt 
det, då han man också för-
lorat tron, och det har kon-
sekvenser  som  kan  ta  en 
helt och hållet.

Vad man  tror  visar  sig  i 
ens  liv. Organiserad religi-
on, tror Prest, kan hjälpa en 
att vara sann mot sig själv, 
men det kan också vara ett 
effektivt  sätt  att  dölja  allt 
för en själv.
– I en viss sorts karisma-

tisk  kristendom  kompen-
serar man tanklöshet med 
entusiasm, och det kan jag 
bli rasande över.
Hurdan tanklöshet då?
–  Till  exempel  att  svara 

på  frågor  innan man  hört 
dem,  att  svara  innan man 
vet vad man svarar på. Allt 
blir bara fraser, extas, slut-
na ögon och nonsens.

Kyrkan är vi
Marcus  Prest  hade  en  vän 
som dog av förtvivlan.
–  Det  är  att  förlora  sin 

tro, och den risken löper vi 
alla.
Vännen  hade  skrivit  ut 

sig  ur  kyrkan, men  famil-
jen och vännerna ordnade 
en  kyrklig  begravning  än-
då.
– I en sådan stund spelar 

det ingen roll om jag tycker 
predikan är usel. Jag är inte 
där som recensent. Jag ska 
vara där. Det är det som är 
kyrkan.
Kampanjateism  i  stil 

med  webbsidan  eroakir-
kosta.fi tycker han att bom-
mar målet helt.
–  Då  ser  man  allt  från 

ett  ovanför-perspektiv  där 
man inte tar någonting på 
allvar.
Varje  gång  det  inträffar 

en tragedi måste vi samlas 
kring någonting, och det är 
det vi samlas kring, kyrkan, 
för det är den enda form vi 
har  för  en  sådan  gemen-
skap.
– Hela vår moraluppfatt-

ning och vårt sätt att förstå 
oss  själva, vårt kultur- och 
tankearv, är baserat på den 
judisk-grekiska  traditio-
nen,  och där  är  kyrkan  en 
central del. För oss som är 
uppväxta som européer är 
det mycket svårt att  förstå 
oss  själva  på  något  annat 
sätt.

Lyckan i att springa
Marcus  Prest  fyller  snart 
32 och han  tävlar  i medel-
distanslöpning  på  natio-
nell  nivå.  Han  har  alltid 
sprungit, det är vad han är. 
Varje morgon löper han 14 
kilometer  (på  vintern  11), 
om kvällen samma sträcka 
igen. 
– När man  tävlar  träffar 

man  på  alla möjliga  sidor 
av  sig  själv.  Vissa  ska  be-
kräftas,  andra  övervinnas: 
till exempel lusten att tycka 
synd om sig själv, att tänka 
negativt,  att  inte  göra  sitt 
bästa.
Den  senaste  tävlingen 

var  ett  inomhuslopp  på 
1 500 meter.
– Vi sprang nio varv, två 

varv före mållinjen tog sig 
en amerikan förbi. Jag gjor-
de  fyra  försök  att  passera 
honom innan jag lyckades. 
Lyckan  i  att  kämpa  emot 
honom,  lyckan  i  att  han 
kämpade  tillbaka,  vi  var 
båda glada för att vi gjorde 
varandra bättre.
–  I den stunden motsva-

rade vi det vi ville vara.

Skriver du något 
på allvar visar du 

vem du är.

Organiserad religion kan hjälpa en att vara sann mot sig själv, men religion kan också blir något som döljer sanningen, tror Marcus 
Prest.

Att vara sann, 
att vara tacksam

Marcus Prest
”Jag är en löpare drabbad av livets mångfald.”

• Filosof, författare, löpare.

• Familj: hustrun Malena Björkgren som är 
präst i Kimito.

• Tycker om att läsa, särskilt James Ellroy, 
för tillfället också Sören Kirkegaard.
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De mångfaldiga 
medlemmarnas 
kyrka

Klippet
Bland alla västliga förhoppningar 

om en lycklig utgång av turbulen-
sen, glömmer guruer i dagens media 
gärna en sak.  Ingenstans  i arabvärl-
den  gäller  det  nu  att  återställa  en 
svunnen demokrati. Önskemålet om 
ett rättvist och tryggt folkstyre mås-
te ses mot en djup historisk avgrund 
av godtycke och den härskande regi-
mens religiösa eller annars nyckfulla 
terror. 
Trots all mediebevakning av Magh-

reb  är  de  demokratiska  utsikterna 
allt annat än  ljusa. Också västerlan-
dets övriga värderingar kommer att 
ha oerhört svårt att slå rot i ökensan-
den.  Om  det  alls  lönar  sig  att  hop-
pas  på  framsteg  i  betydande  skala 
måste blickarna riktas mot välutbil-
dade och aktiva kvinnor i den arabis-
ka medelklassen. De bär nyckeln till 
framtiden. Vi i Finland kan hjälpa till 
genom att stöda FN:s kvinnoorgani-

sation UNIFEM.
Ralf  Friberg,  kolumn  i  Vasabladet 

13.2

Ett  väl  fungerande  ledarskap  har 
varit  en  nyckel  i  stärkandet  av 

kopternas självkänsla mitt under till-
tagande spänningar och osäkra  för-
hållanden i det egyptiska samhället, 
liksom Mellanöstern  i  stort,  alltmer 
plågas av en kris kring islams politis-
ka roll i samhället. Den hållning som 
Shenoudas efterträdare kommer att 
inta  i dessa frågor kommer att vara 
avgörande för den framtida utveck-
lingen,  inte endast  för den koptiska 
kyrkan utan också för Egypten i dess 
helhet, eftersom de senaste fyra de-
cennierna har präglats av tilltagande 
spänningar mellan kristna och mus-
limer i landet. Under Shenoudas tid 
som  ledare  har  den  djupa  föränd-
ring  i  det  egyptiska  samhället  som 

påbörjades på 1950-talet accelererat. 
Många  förmögna  och  inflytelserika 
kopter,  exempelvis FN:s  förre gene-
ralsekreterare Boutros Boutros-Gha-
li, har numera blivit  alltmer margi-
naliserade.
Anthony O’Mahony,  forskningsle-

dare i teologi och kristendomens his-
toria i London, översatt i den katolska 
tidskriften Signum 1/2011

När jag vaknar om morgnarna ber 
jag Herrenge mig kraft att verka 

för vårt lands och folks bästa. När jag 
lägger mig om kvällarna ber jag Her-
ren förlåta mina synder. Jag ber om 
hans  beskydd  över  min  familj  och 
mitt folk. Jag ber att han gör mig till 
ett redskap för hans arbete.
President  Barack  Obama  berättar 

om sin tro vid morgonsamlingen the 
National Prayer Breakfast i Washing-
ton, 3.2

May Wikström

Folkkyrkomedlemmen  är 
något av en hägring.
Tittar  man  åt  ena  hål-

let  för  att  fokusera henne, 
så  avtecknar  sig  den man 
söker  någon  annanstans, 
längre  bort.  Hon  är  alltid 
någon  annan,  någon  an-
nanstans,  vars  behov  och 
längtan  också  ska  beaktas 
och bejakas.
Och  ibland  borde  her-

darna  i  kyrkan  nästintill 
slå knut på sig själva för att 
räcka åt bägge hållen.

Det här framstod som en 
av de största utmaningarna 
för kyrkan vid det strategi- 
seminarium  som  stiftets 
förtroendevalda  hade  ord-
nat i Borgå häromveckan.
Biskop  Björn Vikström 

lyfte fram den klassiska di-
kotomin mellan den aktiva 
kärnan och dem som kret-
sar i utkanten, mellan folk-
kyrkoförsamlingen  och 

den grupp som faktiskt fy-
siskt kommer samman.

Den här tudelningen finns, 
det kan ingen förneka. Den 
har funnits historiskt sett i 
pietismens svallvågor – och 
har kanske ytterst sina röt-
ter i lärofadern Luthers be-
toning  av människors  rätt 
och  skyldighet  att  tänka 
själva. Den tror vi på,  fort-
farande.
Men det är skäl att kom-

ma ihåg att riktiga livet all-
tid har glidande skalor, och 
överlappande  lager.  Och 
det  är  de  här  nyanserna 
som tyvärr allt för ofta går 
förlorade oavsett vilkende-
ra  gruppen  man  vill  lyfta 
fram.  Innerkant  i  ett  läge 
kan  ibland  vara  ytterkant 
och tvärtom.

Professor  Eila Helander 
ville slå ett slag för de pas-
siva medlemmarna som en 
enorm resurs för kyrkan – 
de  vill  ju  fortfarande  vara 

med,  till  varje  pris.  Varför 
då se dem som mindre vär-
da?
Tanken att passiva med-

lemmar  känner  sig  för-
skjutna av innegänget, un-
derkända eller för blyga för 
att delta mera aktivt är inte 
heller ny, och den är grym 
och  obehaglig  i  grunden, 
åtminstone om man ska ha 
Jesus från Nasaret som led-
stjärna. Att dela in någon i 
mer eller mindre kristen är 
– ja – okristligt.

I samma veva  konstatera-
des det att också de aktiva 
ibland får oförtjänt mycket 
kritik. Det  är  inte nödvän-
digtvis så att denna grupp 
har valt  och  trivs med po-
sitionen  som  någon  slags 
kyrklig elit. Undersökning-
ar  visar  att  den  nordiska 
folkkyrkomassan, med alla 
sina paradoxala drag, också 
har ett som handlar om att 
medlemmarna  i  periferin 
är nöjda med att vara med 

så  där  lite  lagom  mycket, 
samtidigt som de uppskat-
tar  att  det  finns  en  ställ-
företrädande  grupp  i  inre 
kretsen  som  sköter  grov-
jobbet.
I  det  ljuset  blir  elitstig-

mat på dem inne i klicken 
en  börda  de  inte  har  valt. 
Och  därför  slår  orättvisa 
anklagelser  också  extra 
hårt mot många  som  ofta 
axlar  och  bär  mer  än  de 
kanske  önskar.  De  buntas 
samman  till  en  homogen 
grupp,  som  kan  beskyllas 
för det mesta – allt från att 
vara  hihuliter  till  reaktio-
närer.

Också värderingar går 
kors  och  tvärs,  i  små  som 
stora  frågor.  På  detaljnivå 
kan man till exempel kon-
statera att den allra största 
harmen över att det petats i 
gamla psalmtexter och me-
lodier ofta finns bland dem 
som sjunger dem mest säl-
lan,  och  som  vill  ha  sin 
kyrka  vackert  där  de  ställt 
den.
Att  fokusera  för  mycket 

på  kyrkans  kärnfysik  kan 
därför vara ett felslut, som 
också  leder  fel  i  förläng-
ningen.  Den  gudstjänstfi-
rande gemenskapen, för det 
är  fortfarande  där  kyrkan 
teologiskt vill lägga tyngd-
punkten  trots  att  guds-
tjänstbesökarna  krymper, 
handlar  inte  i  första  hand 
om  åsiktsgemenskap  eller 
social  gemenskap.  Det  är 
att  ställa  fel  sorts  krav  på 
den.  Däremot  handlar  det 
om en trosgemenskap – oli-
ka, men tillsammans inför 
Gud. En sådan har potential 
att  rymma  både  skiftande 
åsikter och sociala behov. 
Detta  är  folkkyrkans 

hopp.
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Ansvaret är inte mindre 
för att man ingenting 
har sagt. 

Mihaly Babits

Artighet är som en 
luftkudde. Det finns 
ingenting i den men den 
mildrar livets stötar.

Arthur Schopenhauer 

Hur har äktenskapet  
förändrats på senare år?
Hur  det  förändrats  i  USA  har  fyra  sociolo-
ger skrivit en bok om: Alone Together, heter 
den. 
Deras  viktigaste  iakttagelse  är  den  som 

titeln  syftar  på,  att  äkta  hälfter  tillbringar 
mindre  tid  tillsammans.   Det  är  inte  själv-
klart  att  de  äter  dagens huvudmål  tillsam-
mans,  de  har  färre  gemensamma  vänner, 
de går i mindre utsträckning ut och roar sig 
tillsammans.  Man  kan  fråga  sig  varför.  En 
förklaring  är  rimligen  att  arbetslivet  blivit 
stressigare: minst tid tillsammans tillbring-
ar makar  som står mitt uppe  i var  sin kar-
riär. Eftersom många gifter sig senare är det 
också  troligt att  självständighetsbehovet är 
större: man tar med sig vanor från singellivet 
och umgås var för sig med gamla vänner.
Eller  sitter man bara hemma vid  var  sin 

dator?
Det finns också andra negativa tendenser. 

Människor  som  varit  gifta  förut  har  stör-
re problem än andra –  i  synnerhet om det 
är det första äktenskapet för deras partner. 
Skilsmässobarns äktenskap har sämre prog-
nos än andras – sämst är prognosen om båda 
parterna är skilsmässobarn – och efterhand 
som  skilsmässobarnen  blir  fler  kan  skils-
mässorna tänkas öka ytterligare. 
 Men – och det är författarna måna om att 

understryka – det finns också goda nyheter. 
Familjevåldet ser ut att ha minskat,  liksom 
konflikterna överhuvudtaget, och styvfamil-
jer fungerar bättre.  Orsaken kan vara att man 
gifter sig något senare än förut – de bästa äk-
tenskapen sägs vara de som ingås efter fyllda 
trettiofem. Jämställdheten har ökat, män ac-
cepterar nu mera självklart att deras hustrur 
arbetar  och  tror  inte  längre  att  barnen  far 
illa.   Männen delar i större utsträckning på 
barnpassning och hushållsarbete – även om 
de   tenderar att överskatta sin insats som i 
snitt ligger på mellan en tredje- och en fjär-
dedel. Deras hustrur tenderar för sin del att 
underskatta den.
Slutsatsen  blir  att  samhällsutvecklingen 

varit ett nollsummespel: de goda tendenser-
na tar ut de dåliga. Och den allra bästa nyhe-
ten är att två tredjedelar av alla par säger sig 
vara övertygade om att deras äktenskap är 
lyckligare än genomsnittet.

Merete Mazzarella
är författare  

och professor emerita

Inkast
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”Hur preciserar man utlevd sexualitet? På vilket 
sätt och på vilka ställen får två människor av 
samma kön vidröra varandra?.”

Margareta Björkholm

Hur ställer sig riksdagskan-
didaterna till:
1) Natomedlemsskap
2)  Krav  på  en  levande 

landsbygd
3)  Alliansfrihet,  neu-

tralitet  och  självständig-
het  –  byggd  på  den  enda 
grund som håller i tid och 
evighet,  Jesus  Kristus.  Vi 
väljare har rätt att höra ert 
ärliga  svar  (ställningsta-
gande) på dessa frågor.
1) Vad Nato beträffar kan 

man förundra sig över hur 
det på ”högsta nivå” pågår 
något  slags  natouppmjuk-
ningsverksamhet  över  hu-
vudet på det sunda folkets 
natomotstånd/misstro.
2) ”Levande landsbygd”
När vi dagens folk far om-

kring i våra bygder och ser 
böljande sädesfält böja sig 
för  vinden,  så  kan  det  för 
mången  vara  något  själv-
klart.

Men – så har det inte all-
tid  varit.  Här  borde  alla 
konsumenter  stanna  upp 
och  fråga:  Hur  såg  det  ut 
förr  innan  sädesfältens 
tid?  Om  vi  alla  visste  hur 
mycken  möda,  svett  och 
spad- och gräfttag åkrarna 
kostat  våra  förfäder  innan 
de  gav  skörd,  skulle  alla 
som njuter  frukten  i  form 
av ”dagligt bröd” känna en 
sådan  tacksamhet  att  de 
skulle unna alla jordbruka-
re – och alla andra som bi-
drar med värdefull mat på 
våra bord, en skälig lön för 
sitt viktiga arbete. 
3) Alliansfrihet – Neutra-

litet – Självständighet. Alla 
tre borde  för alla  för  läng-
esedan vara en självklarhet 
och stor orsak till tacksam-
het. Denna tacksamhet bör 
sporra  till  kärleksgärning-
ar  riktade  till  den  lidande 
världen.  Vi  har  förmånen 

att satsa försvarsmiljarder-
na,  lyx- och  flärdmiljoner-
na på Nådens altare och gi-
vare och mottagare får väl-
signelse i överflöd. Vad kan 
vi önska mer?
Här har vår nästa riksdag 

något att bita i! Nyheterna 
talar  redan  om  sädesbrist 
och  många  miljoner  flera 
munnar att mätta. Hur går 
detta ihop? Här kommer en 
”levande  landsbygd”  som 
räddning!  Nu  kan  vi  alla 
konsumenter  och  röstare 
dra  vårt  strå  till  stacken 
och rösta på de kandidater 
som talar klarspråk och li-
tar på: ”Om vi nitälskar för 
det som är gott – rätt – kan 
ingen göra oss något ont”...
Sist  Presidentens  råd:  ”... 

god grannsämja” – i alla vä-
derstreck!

Uno Mitts

Riksdagskandidater,  
folket och väljarna

Bra inlägg av Ulf Särs  i Kp 
nr  7,  17.2.2011.  Läste  Paul 
von Martens insändare an-
gående  Frälsningsarméns 
utlåtande  om  homosexu-
ella  förhållanden  och  rea-
gerade på samma sätt och 
på samma punkt som Särs. 
Frälsningsarméns  stånd-
punkt  är  inte  odelat  kär-
leksfull.

Hur  preciserar  man  ut-
levd  sexualitet?  På  vilket 
sätt och på vilka ställen får 
två  människor  av  samma 
kön vidröra varandra?
Var  går  gränsen?  Och 

vad har kyrka och samhäl-
le överhuvudtaget att göra 
med hur  två vuxna perso-
ner, oberoende av kön, ger 
uttryck för ömsesidig tillgi-

venhet?
Bibeltolkning  är  ett 

vanskligt kapitel. Hur vore 
det att  låta kärleksbudska-
pet  råda,  ”älska  din  nästa 
såsom dig själv”.
I  stället  för  att  leta  efter 

grandet  i  sin  broders  öga, 
blind för bjälken i sitt eget.

Margareta Björkholm

Esbo

Var går gränsen? 

Biskoparna  ger  anvisning-
ar  och  gör  beslut  om  att 
det  nog  går  att  be  för  och 
med  homosexuella,  men 
utan att stöda deras parre-
lation. Det är det mest kär-
lekslösa jag kan tänka mig. 
Och att välsigna det värde-
fullaste och mest uppbygg-
liga  som  två  älskande  kan 
ha,  nämligen  uttryckligen 
just  relationen – det  får vi 
inte heller? 
Vet  ni  vad?  Det  strun-

tar  jag  i.  Inga  vilda  hästar 
i världen eller biskoparnas 
inbördes herrklubb, kan få 
mig  att  inte  välsigna  det 
som ger människor liv och 
lust  till  liv.  Så  hjälpe  mig 
Gud.  Fortsätt  ni  biskopar 
bara att välsigna mopeder, 
sporthallar  och  söndags-
gudstjänstens  alkoholstin-
na gudadryck i den kristna 
enhetens namn. Jag tänker 
välsigna det som på riktigt 
är värdefullt – den goda re-
lationen.

Monika Pensar-Granroth

Det  
verkligt 
värdefulla

Ulf Särs skriver: ”Lär oss in-
te historien att Kristi kärlek 
tvingar oss att tolka Bibeln  
på  nytt i varje tid?”
Vilket påstående!
I  Bibeln  står:  ”Ty  Guds 

nåd  har  uppenbarats  till 
frälsning  för  alla  männi-
skor.”
Den  fostrar  oss  till  att 

avsäga  oss  all  ogudaktig-
het  och  alla  världsliga  be-
gärelser,  och  till  att  leva  
tuktigt och  rättfärdigt och 
gudfruktigt  i den tidsålder 
som nu är.”
Det  Gud  har  sagt  i  Sitt  

Ord , det ändras aldrig!
Historien  har  sin  gång,  

men Gud är  densamme!

”Himmel  och  jord  skall 
förgås, men Mina Ord skall 
aldrig förgås”!
”Så  förmanar  jag  nu 

eder, min bröder, vid Guds 
barmhärtighet, att frambä-
ra  edra  kroppar  till  ett  le-
vande,  heligt och Gud väl-
behagligt offer – eder and-
liga tempeltjänst!
Och skicken eder icke ef-

ter denna tidsålders väsen-
de,  utan  förvandlen  eder 
genom edert sinnes förny-
else, så att ni kan  pröva vad 
som är Guds vilja, vad  som 
är  gott  och  välbehagligt 
och fullkomligt.”
Vi talar så gärna, speciellt 

i  dessa    tider,  hur  kärleks-

full Gud är!
Helt  riktigt:  Gud  är  kär-

leken!
Men,  Han  är  en  helig 

Gud, och Han hatar synden 
i våra liv!
Och det är ju synden som 

skiljer oss från Gud!
Vi skall  inte glömma att 

är också  domaren som ska 
döma och straffa!
”Det  är  förskräckligt  att 

falla i den levande Gudens 
händer”, säger Guds Ord.
Jesu ankomst är nära – då  

ska Gud visa vem Han verk-
ligen är!

Gunnevi Karvonen

Kärlekslösa kristna

Frågan  om  Borgå  stifts 
framtid  är  viktig  inte  en-
dast  ur  ett  stifts-  och  för-
samlingsperspektiv  utan 
också  ur  ett  allmänt  fin-
landssvenskt  perspektiv. 
Stiftet börjar vara den snart 
sagt  enda  finlandssvenska 
institution  som  via  sina 
församlingar  har  direkt 
kontakt  med  hela  Svensk-
finland. Några tankar med 
hänvisning till Thomas Ro-
senbergs  kolumn  i  Kyrk-
pressen 17.2 .
Att det finns en hel del att 

utveckla  i  fråga  om  stifts-
fullmäktige  och  dess  roll 
torde alla vara överens om. 
I Borgå stift har man kom-
mit  en  bra  bit  på  rätt  väg 
och omdömet ”bara en ku-
liss” är orättvist och vilsele-
dande. 
Redan  de  diskussioner 

som förs om och kring ut-
vecklingen  av  stiftet  är  av 
stor  betydelse.  Att  repre-
sentanter – präster och lek-
män  –  för  det  geografiskt 
och  teologiskt  splittrade 
stiftets  olika  församlingar 
samlas  och  tillsammans 
gör sina bedömningar och 
skisserar  sina  visioner  är 
redan det en funktion vars 

betydelse  inte  bör  under-
skattas. 
KCSA  betecknar  Rosen-

berg som en ”fånig paren-
tes”. Men KCSA är av central 
betydelse  för  såväl  Borgå 
stift  som  för  hela  evange-
lisk-lutherska kyrkan i Fin-
land. Tack vare KCSA finns 
en  direkt  kontakt  –  for-
mellt och informellt – mel-
lan  språkgrupperna  i  kyr-
kan.  Kontakten  är  grund-
läggande  för  förståelsen 
och  samarbetet.  Utan  den 
skulle vi som minoritet ha 
betydligt större svårigheter 
att få vår röst hörd och vå-
ra  intressen  tillgodosedda. 
Diskussioner  och  kontak-
ter  över  en  bit  mat  i  den 
gemensamma  matsalen  i 
kyrkans hus underlättar på 
många sätt möjligheten att 
nå konstruktiva lösningar i 
formella sammanhang. 
Svaret på frågan hur det 

svenska stiftet kan förstär-
kas  kan  inte  vara  att  vik-
tiga,  fungerande  organ 
och  funktioner  förringas 
och förlöjligas. Detta ännu 
mindre om, som i den aktu-
ella kolumnen, alternativet 
är ett system som för över 
makten över ekonomi och 

personal  från  församling-
arna till stora ”administra-
tiva  områden”.  Då  fråntas 
församlingarna  och  för-
samlingsborna  de  instru-
ment  de  behöver  för  att 
kunna sköta ”den egentliga 
verksamheten”.  Samord-
ning och samarbete för att 
trimma  instrumenten  be-
hövs givetvis.
Kopplingen mellan kom-

mun- och församlingsgrän-
serna/samfällighetsgrän-
serna behandlas av kyrko-
mötet  under  vårsessionen 
2010.  På mitt  initiativ  gav 
kyrkomötet  kyrkostyrel-
sen  i  uppdrag  att  utreda 
möjligheterna att lösa upp 
kopplingen.  Argumentet 
var  att det  som sker  inom 
de kommunala strukturer-
na inte med nödvändighet 
alltid är det bästa med tan-
ke  på  kyrkans  geografiska 
strukturer.  Kyrkan  bör  ha 
möjlighet  att  forma  sina 
enheter  utgående  från  eg-
na behov och intressen. 

Stig Kankkonen

Viceordförande i Esbo  

gem. kyrkofullmäktige

Kyrkomötesombud för 

Borgå stift

Orättvist av Rosenberg

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

Vårretreat
Tema: ”Nytt liv”
Tid och plats:  
8–10.4.2011, Retreatgården Snoan

Påskretreat
Tema:  ”Nyckeln ligger i hans hand”
Tid och plats:  
21–24.4.2011, Retreatgården Snoan

CVT (complete vocal technique) kurs 
Med Sören Lillkung
Tid och plats:   
5.4.2011, Lärkkulla pop&rock

Endagsretreat
Tema: ”Smaka på retreat”
Tid och plats:  
5.3.2011, Retreatgården Snoan

Retreat inför fastan
Tid och plats:  
7–9.3.2011, Retreatgården Snoan

Retreat
Tema: ”Eld och vatten, luft och jord 
sjunger påskens psalmer”
Tid och plats:  
18–20.3.2011, Retreatgården Snoan

Lärkkulla ett utmärkt val för kurs-  
och konferensverksamhet
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Stiftsfullmäktige tänkte framåt till 2020

Dags för modigare lösningar
Christa Mickelsson

Hur ska Borgå stift 

se ut om tio år? Det 

diskuterade stiftsfull-

mäktige i Borgå förra 

veckan.

– Forskning visar att fyrtio 
procent  av  lutherska  kyr-
kans  medlemmar  under 
inga  omständigheter  vill 
skriva ut sig ur kyrkan. Det 
är  en  fantastisk möjlighet 
för kyrkan och Borgå stift, 
sa  professor  Eila Helan-
der  under  Stiftsfullmäkti-
ges  strategiseminarium  i 
Borgå förra veckan.
Hon  uppmanade  stiftet 

att  börja  se  sina  försam-
lingmedlemmar ur  en  an-
nan synvinkel.
– Det finns en viss polari-

sering mellan de så kallade 
aktiva och passiva. Det har 
blivit  en  slags  specialrät-
tighet  för  en  grupp  inom 
kyrkan  att  kalla  sig  aktivt 
troende,  medan  den  stora 
majoriteten  är  mera  för-
siktig  och  inte  riktigt  vet 

hur den ska tala om sin tro. 
Tar  vi  deras medlemsskap 
på allvar?
Helander  var  en  av  tre 

inbjudna  kommentato-
rer kring temat Borgå stift 
2020.  Också  Kyrkpressens 
chefredaktör  May Wik-
ström  och  forskare Patrik 
Hagman  tog  fasta på vem 

vi egentligen ska räkna till 
kyrkan.
– Vi ska inte fråga var kyr-

kan är utan när kyrkan är, 
sa Hagman.
Svaret på frågan är enligt 

Hagman gudstjänsten, och 
han uppmanade Borgå stift 
att satsa på gudstjänstsko-
lor, att skippa specialguds-

tjänster  och  i  stället  göra 
alla gudstjänster till famil-
jegudstjänster.
–  När  kyrkan  säger  att 

unga  vuxna  är  välkomna 
till  en  specialgudstjänst, 
säger den samtidigt att de 
inte  är  välkomna  till  den 
vanliga högmässan på sön-
dagen.  Det  här  måste  vi 
komma bort från.

Fakultetsteolog  
efterlyses
Hagman  rådde  också  stif-
tet  att  anställa  en  fakul-
tetskaplan  till  teologiska 
fakulteten  vid  Åbo  Akade-
mi,  för att sörja  för de bli-
vande  prästernas  andliga 
utveckling.
–  Vi  lär  studenterna  allt 

om  väckelsehistoria  och 
textkritik, men vi  lär  dem 
inte be.

May Wikström höll med 
om att gudstjänsten är det 
centrala  i  kyrkans  verk-
samhet,  men  frågade  sig 
varför dess verklighet är så 
annorlunda än den verklig-
het som hon och andra fin-
ländare lever i.
– Vi har öppnat för mång-

fald utåt, dialogiserat med 
religioner  och  kommit  till 
tals  med  en  sekulariserad 
omgivning. Men hur är det 
med mångfalden inåt? Har 
vi  gått  igenom  den  kom-
pakta  vägg  vi  själva  byggt 
upp?

May Wikström, Eila Helander och Patrik Hagman är överens om att vi måste ändra vårt sätt att se på aktiva och passiva medlem-
mar i församlingen.

Prästerna borde frigöras till att utföra 
andligt arbete och det betyder att vi 

borde binda så lite av deras resurserna 
till administration och ekonomi. Hur 

radikala innebär det att vi måste vara?
Biskop Björn Vikström Om kyrkan vill bli fri att själv sätta grän-

serna för församlingarna, måste alltså 
kyrkobeskattningen ändras. Ändringen 

kan gälla såväl skatteprocenten som 
sättet på vilket skatten uppbärs och 

skattemedlen fördelas.
Freja Häggblom

Christa Mickelsson

Henrik Perret tog 

förra onsdagen emot 

Riddartecknet av I 

klass av Finlands Vita 

Ros orden.

Det  var  på  självständig-
hetsdagen  i  fjol  som pro-
sten Henrik Perret  tillde-
lades  utmärkelsen,  som 
biskop  Björn Vikström 
överräckte  åt  honom 
under  stiftsfullmäktige  i 
Borgå förra onsdagen.
– Utmärkelser är ingen-

ting  vi  kan  yvas  för  inför 
Gud,  men  vi  behöver  fö-
rebilder  inom  vår  kyrka. 
Henrik Perret har ställt sig 
i  Guds  tjänst  för  försam-
lingarna,  stiftet  och  kyr-
kan under  en  lång  rad  av 
år, sade biskopen i sitt  tal 
till Perret. 
Henrik  Perret  är  den 

nuvarande  kyrkomötes-
delegat  som  suttit  längst, 
sedan  1983.  Han  har  ock-
så haft en viktig uppgift  i 
psalmbokskommittén, va-
rit verksam inom den fri-
villiga  räddningstjänsten 
och  verksam  inom  Fin-
lands Röda kors.

– Jag vill rikta ett varmt 
tack  till  alla  som varit  in-
blandade,  särskilt  till  bi-
skop och domkapitel, sade 
Henrik Perret efter att han 
överräckts orden.
Också  kyrkoherden  i 

Pörtom  församling,  Lasse 
Björkstrand,  tilldelades 
samma  orden  på  själv-
ständighetsdagen.  Bisko-
pen  överlämnar  orden  åt 
Björkstrand  i  Pörtom  på 
valborgsmässodagen.

Biskopen överräckte  
riddartecknet åt Perret

Riddartecknet av I klass av 
Finlands Vita Ros orden tillde-
lades Henrik Perret på initiativ 
av biskopen och domkapitlet. 
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Styrkor och svagheter

Strategiseminariets  öpp-
ningsanföranden  hölls  av 
biskop  Björn Vikström, 
stiftets  representant  i  kyr-
kostyrelsens  plenum  Fre-
ja Häggblom  och  Olav S 
Melin, ansvarig  för  tan-
kesmedjan  Magmas  sam-
hälls- och medierelatiner.

–  Borgå  stifts  styrkor  är 
den  tryggade  återväxten, 
den  finlandssvenska  iden-
titeten  och  det  lokala  en-
gagemanget.  Bland  svag-
heterna  finns  den  svaga 
uppslutningen bland unga 
vuxna och ett försvagande 
av  Borgå  stift  via  försam-
lingssammanslagningar, 
sa Olav S. Melin.

Parokialprincipen 
under lupp
Freja  Häggblom  redogjor-
de  för  Kyrkostyrelsens  ar-
bete  med  upplösandet  av 
parokialprincipen,  möj-
ligheten  att  tillhöra  andra 
församlingar än den inom 
vars  geografiska  område 
man bor.
– Det som kunde vara ge-

nomförbart  i dag är att  lå-
ta förtroendevalda ha kvar 
sina  uppdrag  till  slutet  av 
mandatperioden, även om 
de flyttar bort från försam-
lingens område.
Häggblom  tror  också 

att  det  kunde  vara  realis-
tiskt  att  församlingsmed-
lemmar av språkliga  (eller 
andra)  skäl  kunde  tillåtas 
tillhöra en närliggande för-
samling,  om  denna  över-
föring  definierades  på  ett 
mycket  strikt  sätt  i  kyrko-
lagen.
Hon  ansåg det  inte  vara 

realistiskt  att  upplösa  pa-
rokialprincipen  inom  en 
överskådlig  framtid,  på 
grund  av  de  skatteteknis-
ka och folkbokföringsmäs-
siga  problem  som  skulle 
uppstå.
– Det är otänkbart att riva 

upp  hela  skatte-  och  folk-
bokföringssystemet  för-
rän  vi  ens  vet  hur många 
som  verkligen  är  intres-
serade av att byta  försam-
ling. Man kan inte ens upp-
skatta  kostnaderna  för  ett 
dylikt projekt.

Skräckscenariot 
är att det bara 

finns två svenska 
samfälligheter kvar 
i Borgå stift i fram-

tiden: Raseborg 
och Pedersöre.
Olav S. Melin
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Teologer ”avsäger sig”  
sina biskopar
Elva teologer har offentligt ”avsagt sig” sina bi-
skopar inom den Evangelisk-lutherska kyrkan i 
Finland. ”Finlands kyrka förs målmedvetet mot 
Sodom. På den här vägen varken kan eller vill vi 
vara med”, skriver de elva teologerna.

I sitt uttalande betecknar undertecknarna bisk-
oparnas anvisningar om bön för samkönade par 
som irrlära. ”Genom att ge lov och förorda en bö-
nestund för ett förhållande som entydigt strider 
mot Bibeln, uppmanar biskoparna prästerskapet 
att be om Guds välsignelse för synden”, heter det i 
uttalandet. 

De elva undertecknarna – nio präster, en lektor 
och en teologie magister –motiverar sitt beslut 
med Augsburgska bekännelsen. Ingen av de elva 
är svenskspråkig. Fem av dem är präster i Åbo är-
kestift och åtminstone fyra tillhör Lutherstiftelsen. 
Biskopen i Åbo ärkestift, Kaarlo Kalliala, är för-
vånad över uttalandet och kommenterar till Koti-
maa24 att det inte går att avsäga sig sin biskop på 
det här sättet. (MW)

Heinimäki fick kyrkans  
informationspris

Jaakko Heinimäki 
har fått kyrkans 
informationspris 
för år 2010. Pri-
set överräcktes av 
ärkebiskop Kari 
Mäkinen på fre-
dagen.

I prismotive-
ringen lyfts Hei-
nimäkis moderna 
språk och intres-
santa vinklingar 
fram. Hans medie-
framträdande och 
sakkunnighet har 
gjort kyrkan och 
kristenheten känd 
och aktivt fört 
fram diskussionen 

om religion som en del av vardagen. 
Jaakko Heinimäki (f. 1965) kommer från Helsing-

fors. Han är författare, kolumnist och präst. Han 
har publicerat ett tiotal böcker. (KT)

Hälften av de  
utskrivna tror
Hälften av dem som skrev ut sig ur kyrkan i fjol 
tror fortfarande på Gud. Det här framkommer i un-
dersökningar som har gjorts bland finskspråkiga 
som skrivit ut sig ur Esbo domkyrkoförsamling och 
Olars församling. Bara var femte ex-medlem upp-
gav att de inte längre trodde på Gud över huvud 
taget.

Debattprogrammet om homosexualitet i oktober 
nämndes i många fall, men det var sällan det främ-
sta skälet till att skriva ut sig. I Olars vägde moti-
veringarna att kyrkan var ”för liberal” alternativt 
”för konservativ” jämnt. De flesta kunde inte heller 
peka på någon enskild orsak till att lämna kyrkan, 
men många sa att kyrkans värderingar inte mot-
svarar deras egna och att den har fjärmat sig från 
vanliga människor.

Totalt svarade 163 utskrivna på enkäterna. 
(MayW)

Predikan sällan orsak  
till kyrkbesök
Bara två procent tycker att predikan är det vikti-
gaste i gudstjänsten. Det visar färsk undersökning 
som Kyrkans forskningscentral publicerade förra 
veckan, skriver Kotimaa24.

På den öppna frågan ”Vad önskar du dig av 
gudstjänsten?” svarade tjugotre procent sinnesfrid 
och ro, tjugo procent gemenskap, tretton procent 
andlig uppbyggelse och tolv procent nattvarden 
och Guds ord. Sex procent ville ha syndernas för-
låtelse, två procent kyrkkaffe och två procent pre-
dikan.

Hela undersökningen färdigställs senare i vår och 
publiceras då på nätet. (CM)

Många vill samordna UK och de  
finlandssvenska kyrkodagarna 
Bland de som svarade på Kyrkpressens webbundersökning om 
Ungdomens Kyrkodagar (UK) och de finlandssvenska kyrkoda-
garna 2012 ska samordnas svarade 51 procent, eller 49 personer, 
att evenemangen gärna får samordnas.

Drygt 35 procent ville inte att UK och de finlandssvenska kyr-
kodagarna ordnas samtidigt, medan drygt 13 procent inte kunde 
svara på frågan.

Tanken är att Ungdomens kyrkodagar 2012 bjuder in de all-
männa finlandssvenska kyrkodagarna. Huruvida arrangemanget 
blir aktuellt eller inte beslutar UK:s planeringsgrupp och Kyrkans 
central för det svenska arbetet under våren. (CM)

Johan Sandberg

Vasa svenska och 

finska församlingar 

diskuterar samarbete 

med den anglikanska 

församlingen i Finland. 

När biträdande biskop Da-
vid Hamid  besökte  Vasa 
och  Lappo  stift  senaste 
vecka  diskuterade  han  sa-
ken med biskop Simo Peu-
ra och  representanter  för 
församlingarna.
– Diskussionen var en lo-

vande början. Den handla-
de om att dra upp riktlinjer. 
De praktiska arrangemang-
en är upp till de lokala ak-
törerna.  Vi  ska  nu  i  lugn 
och ro diskutera hur vi ska 
gå  vidare,  säger  biträdan-
de prästen  i den anglikan-
ska  församlingen Tuomas  
Mäkipää.
Enligt  Mäkipää  är  tan-

ken att ordna en regelbun-
den gudstjänst för anglika-
nerna i Vasa. Gudstjänsten 
kunde vara en del  av Vasa 
lutherska församlingars in-
vandrararbete.
Borgådeklarationen  har 

öppnat  dörrarna  för  ett 
utökat  samarbete  mellan 
den lutherska och den ang-
likanska kyrkan. Enligt Mä-
kipää har samarbetet i Vasa 
hittills byggt på personliga 
relationer. 
Mäkipää  säger  att  öns-

kemålet är att ordna angli-
kanska gudstjänster  i Vasa 
varje vecka. 
–  Men  som  det  ser  ut 

just nu är det inte möjligt. 
Det är  i alla  fall viktigt att 
trygga  fortsättningen  på 
de  befintliga  engelska  och 
arabiska  gudstjänsterna  i 
Vasa.

Överraskande 
önskemål
Önskemålet om egna guds-
tjänster är en överraskning 
för  de  lutherska  försam-
lingarna i Vasa.
–  Jag  förstod  inte  saken 

så  under måndagens  dis-

kussion. Där kom den tan-
ken  inte klart  fram, säger 
församlingspastorn i Vasa 
finska  församling,  Sami 
Saharinen,  som  deltog  i 
diskussionen.  Vi  diskute-
rade  främst  att  utöka  an-
talet  nattvardsmässor  för 
sudaneserna  från  nuva-
rande  två gånger per må-
nad.
Vasa  svenska  och  finska 

församlingar ordnar redan 
nu i regel en gudstjänst på 
engelska och två på arabis-
ka  varje  vecka.  Den  ena 
arabiska  gudstjänsten  rik-
tar  sig  till  lutheraner  och 
den andra till anglikaner.

Peura med vid  
konfirmation

I  samband med  sitt  besök 
på  måndag  förra  veckan 
förrättade  Davis Hamid 
nattvardsmässa,  konfir-
mation  och  dop  i  Trefal-
dighetskyrkan  i  Vasa.  Det 
gjorde  han  tillsammans 
med  Lappobiskopen  Simo 
Peura.  Peura  blev  därmed 
den första lutherska bisko-
pen som konfirmerat ang-
likaner i Finland. Två ung-
domar  konfirmerades  och 
fem barn döptes. Samtliga 
ungdomar  och  föräldrar 
till  barnen  härstammar 
från Sudan.
I  gudstjänsten  välsigna-

des  även  David Oliver  till 
tjänst  som  diakon  i  den 
anglikanska  kyrkan  i  Fin-
land. Oliver är engelsman, 
bosatt  i  Vasa  och  tidigare 
vigd till diakon i Tyskland.
–  I  den anglikanska kyr-

kan kan en diakon förrätta 
gudstjänster och med kyr-
koherdens  lov  även  dop 
och  jordfästningar,  säger 
Mäkipää.
Däremot kan endast bisk-

opar konfirmera. Det inne-
bär  att  konfirmationerna 
kräver specialarrangemang 
i synnerhet i det europeis-
ka  stiftet  vars  domkyrka 
finns i Gibraltar.
–  Konfirmationer  ord-

nas efter behov och oftast i 
samband med ett biskops-
besök.

Anglikaner och lutheraner 
samarbetar i Vasa

Militärpastorn bli kyrkoherde
Rolf af Hällström

När EU:s svensk-

finländska 

snabbinsatsstyrka 

Nordic Battle Group 

(NBG) i sommar gjort 

sitt får Snappertuna 

församling äntligen en 

egen präst.

Markus Weckström, sedan 
2003 militärpastor vid bri-
gaden  i  Dragsvik,  valdes  i 
fjol  till kyrkoherde i Snap-
pertuna församling.
Församlingen,  en  av  de 

åtta  inom Raseborgs kyrk-
liga samfällighet, har varit 
utan kyrkoherde i snart två 
år.
– Vi  andra  anställda har 

fått  jobba  sektoröverskri-
dande.  Vi  klarar  oss,  men 
förrättningarna är ett pus-
sel.  Så  det  är  bra  att  få  en 
förman  på  plats.  Weck-
ström  är  mycket  välkom-
men,  säger  församlingens 
diakon Kaj Wredlund.

Weckström  har  sedan 
juni  i  fjol  ingått  i  Nordic 
Battle Group 11 – Europeis-
ka  Unionens  snabbinsats-
styrka  på  drygt  två  tusen 
soldater. Den Sverigeledda 
insatsstyrkan,  där  ett  par 
hundra  finländare  ingår, 
ska  kunna  rycka  ut  till  en 
krishärd med mycket  kort 
varsel. Beredskapstiden på 
ett halvår går ut den  1  juli 
då andra EU-länder står för 
insatsstyrkan.

Brigaden söker ny 
militärpastor
I  och  med  att  Weckström 
blir  civil  har  Nylands  bri-
gad  i Dragsvik sedan årsk-
kiftet  sökt  en  ny  militär-
pastor.  För  tillfället  sköts 
Dragsviktjänsten av militär- 
diakon Tuomas Anttila.
Anttila,  som  är  teolo-

gie  magister,  har  vikarie-
rat  militärpastorn  sedan 
sommaren 2009, då Weck-
ström åkte på fredsbevarar- 
uppdrag  till  Afghanistan 
med  de  finländska  ISAF-
trupperna.
–  Ett  utmanande  jobb 

som  ger  god  feedback,  sä-
ger  Anttila  om  sitt  arbete 
på  Nylands  brigad,  nume-
ra en del av den finländska 
marinen.
På brigaden utbildas årli-

gen cirka 1 500 beväringar 
av en personal på cirka 180 
personer.  Personalvården, 
liksom i stödet av beväring-
arna, är en väsentlig del av 
arbetsfältet där militärpas-
torn  samarbetar  med  bri-
gadens  socialkurator,  en-
heterna  och  sjukvårdsper-
sonalen.

Markus Weckström byter uni-
formen mot prästskjortan i 
sommar.
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Lappobiskopen Simo Peura blev den första lutherska biskopen 
som konfirmerat anglikaner i Finland. Det gjorde han tillsam-
mans med den anglikanska biskopen David Hamid i Vasa se-
naste vecka.

14 %

35 %
51 %

Ja Nej Vet ej

Tycker du att de finlandssvenska 
kyrkodagarna och Ungdomens 
kyrkodagar 2012 ska samordnas?
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Svenska kyrkan stryker  
två turistförsamlingar
Svenska kyrkan lägger ner två församlingar i Spa-
nien. Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet 
(SKUT) meddelade om beslutet i fredags.

Enligt en sparlista från en specialtillsatt utred-
ningsgrupp läggs församlingarna i Fuengirola och 
Puerto de la Cruz ner i år. Dessutom ska alla ut-
landsförsamlingar i fortsättningen ta större ansvar 
för sin ekonomi och sina kostnader. Till exempel 
husmors- och husfarstjänster ska i fortsättningen fi-
nansieras med lokala medel. Chefen för SKUT,  
Anders Bergkvist, är hoppfull trots nedskärning-
arna.

– Jag är övertygad om att Svenska kyrkan kom-
mer att vara en viktig mötesplats för många svensk-
ar även i framtiden, säger han på SKUT:s webbplats.

Saneringen är ett resultat av det svenska kyrko-
mötets sparbeslut för drygt ett år sedan. (MayW)

Kopter marscherade  
för sekulär stat
Hundratals kopter protesterade i söndags framför 
det statliga TV-huset i Kairo. De kräver en lagänd-
ring som gör Egypten till en sekulär stat. Marschen 
började i förorten Shubra, ett område där det bor 
både kopter och muslimer. Deltagarna bar plakat 
med en symbol med både skäran och korset som 
signalerar att religionerna kämpat tillsammans för 
friheten. En del demonstranter höll bilder av kristna 
som dödats under den senaste tiden.

Protesterna speglar den ökade rädslan bland 
den koptiska minoriteten. Den störtade presiden-
ten Hosni Mubarak förde en relativt sekulär politik. 
Kopterna fruktar en allians mellan armén och isla-
mister, som försvårar deras förhållanden.

– Miljoner kopter motsätter sig den kommitté 
som utnämnts av militären, säger Nagib Gibrail, le-
dare för den egyptiska unionen för mänskliga rät-
tigheter, enligt tidningen Al Masry Al Youm. (MayW)

Johan Sandberg 

Den pågående stränga 

kylan sätter sin prägel 

på sportlovslägret i 

Pedersöre församling. 

Det blir färre och 

kortare uteaktiviteter 

för de 34 anmälda 

barnen.

Barnarbetsledare  Annika 
Snellman  har  planerat  in 
mera  inomhuslekar  och 
vad hon kallar tema, alltså 
praktisk sysselsättning. Så 
ingår  ju  också  undervis-
ning i programmet.
Men  ett  sportlovslä-

ger  utan  utomhusvistelse 
kommer heller inte på frå-
ga.  Visst  kommer  barnen 
att  få  åka  pulka  och  leka 
utomhus också. 
– Det behöver finnas en 

lämplig balans mellan vila 
och spring i lägerprogram-
met, säger Snellman.
Någon  skidåkning 

blir  det  inte  i  Pörkenäs- 
terrängen.
– Det kräver mera av för-

äldrarna  att  få  med  bar-
nens  skidutrustning  till 
lägret.
Sportlovslägret är en del 

av en mångårig lägertradi-
tion i Pedersöre. Sportlovs-
läger har  ordnats  över  tio 
år  i  församlingen.  Utöver 
sportlovet ordnar  försam-
lingen  läger  för  barnen  i 
lågstadiet under höst- och 
sommarlovet.  Dessutom 

har  man  ett  dagläger  för 
årskurserna ett till tre den 
första  veckan  under  som-
marlovet.
– Min vision är att ordna 

läger  för  lågstadiebarnen 
under  skolloven  då  alla 
föräldrar  inte  har  möjlig-
het att vara lediga.

Populära läger
Och  lägren  lockar barnen. 
Allt  från  ett  tjugotal  på 
höstlovet  upp  till  femtio 
på sommarlägret. Och det 
är inte bara Pedersörebarn 
som kommer. Det kommer 
barn  också  från  grannför-
samlingarna  Jakobstad, 
Purmo, Esse och Larsmo.
– Det visar att det  finns 

ett behov. Det roliga är att 
det ofta är andra barn som 
kommer  på  lägren  än  de 
barn som är  i  församling-
ens  junior-  och  minior-
grupper.  Från  andra  för-
samlingar  kommer  kom-
pisar till Pedersörebarnen. 
Vi  välkomnar  alla  i  den 
ordning de anmäler sig, sä-
ger Annika Snellman.
Av grannförsamlingarna 

ordnar åtminstone Nykar-
leby sportlovsläger i år.

Kräver anställda
Att ställa till med läger krä-
ver  rätt mycket  av  de  an-
ställda.  Förutom  att  skaf-
fa  fram  allt material  som 
behövs  och  få  det  till  lä-
gerplatsen  ska man se  till 
säkerheten.  Enligt  Kyrko-
styrelsens direktiv ska det 
finnas  en  anställd  per  tio 
barn på lägret.

– Det är inte alltid lätt att 
få anställda med på  läger, 
säger  Snellman.  Försam-
lingens egna barnledare är 
själva gärna lediga då sko-
lorna  har  lov.  Vi  har  löst 
det med att ha ett rullande 
system så att barnledarna 
vet när det är deras tur att 
vara  på  läger.  Är  många 
barn  anmälda  till  lägret 
anställer  vi  tillfälligt  per-
soner som fyllt aderton år.
Annika  Snellman  berät-

tar  att  Pedersöre  försam-
ling har klubbar i nio olika 
byar.
–  Vår  styrka,  men  också 
svaghet  i  församlingens 
barnarbete, är att vi håller 
minior- och juniorgrupper 
i varje by för att inte föräld-
rarna  ska  behöva  skjutsa 
barnen. Vi har också enga-
gerat många frivilliga. Det 
är  lättare  för  föräldrarna 
att  sända barnen på  läger 
när de känner mig.
Några  problem  att  få 

hjälpledare till lägren bru-
kar  Snellman  inte ha. Det 
första  budet  går  vanligt-
vis till de 15- till 17-åringar 
som är hjälpledare i mini-
or-  och  juniorgrupperna. 
Hjälpledarna brukar också 
stå för det omtyckta kvälls-
programmet på lägren.
– Vi har kul på lägren, in-

tygar Snellman. Ett tecken 
på det är också att många 
barn  som  kommit  på  sitt 
första  läger  på  första  års-
kursen  fortsatt  komma 
tills de går i femman eller 
sexan.

Läger och ledighet hör ihop i Pedersöre

Kylan påverkar  
sportlovsprogrammet

Barnarbetsledare Annika Snellman är i rätt stämning inför sportlovslägret. 
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8 Aktuellt

Erbjudandet gäller t.o.m. 31.3. eller så länge böckerna räcker.

Inspiration, tradition  
och praktiska råd hos oss

Besök Byggbokhandeln eller webbplatsen 
www.rakennustieto.fi/svensksprakigabocker

Böcker och avtalsblanketter från Byggbokhandeln. Bekanta dig också  
med sortimenten på vår moderna tjänstesida www.sopimuslomake.net

  
Bygginfo Ab  |   Rakennustieto Oy  |  www.rakennustieto.fi
Runebergsgatan 5 (ingång Södra Järnvägsgatan 12) Helsingfors  
Öppet mån-fre 9-17  |  tfn. 0207 476 401

  M   Kamppi | Kampen

Övervakning och inspektions- 
protokoll vid småhusbyggen 29 €

Tapiola Hagalund 
– liv och  
arkitektur  
Nu 5 € (32 €)

Stora boken om  
byggnadsvård 49,50 €

Dagbok för  
småhus 15 €

»
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Johannes
Johannes församling www.
helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 25.2 
Ingen mamma- barngrupp 
denna vecka. Sportlov.
Sö 27.2
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Lindblom, Henricson. 
Kyrkkaffe 
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka. 
Sundström, Böckerman. Kyrk-
kaffe
kl. 12 Högmässa i Johanneskyr-
kan. Busck-Nielsen, Sundström, 
Johannes kantori. Kyrkkaffe
Må 28.2 
kl. 10-11.30 Mamma- barn-
grupp i Tomas kyrka. Ingång 
via nedre våningen. Frände
kl. 10-12 Café Kardemumma. 
Salenius
Ti 1.3 
kl. 12 Lunchmusik i Gamla 
kyrkan.
kl. 13-14.30 Träffpunkt för 
seniorer och daglediga i Hög-
bergsgården. Madeleine Wess-
man: Hovdräkter från Gustaf III 
till våra dagar. Ahonen, Löfman
On 2.3 
kl. 14-15.30 Diakoniträff i S:t 
Jacobs kyrka. Salenius. Livet, 
våren och Israel. Bo Ekman 
sång, Eivor Norrbäck, acckom-
panjemang och pianosolo
kl. 15-16.30 Mariakretsen i To-
mas kyrka. Frände
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Böcker-
man, Almqvist
To 3.3
kl. 19-21 Regnbågscafé i Hör-
nan, Högbergsgården. Ray.

Sibbo
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa 
Helene Liljeström, Lauri Palin.
Kyrkobröderna Fr kl 19 25.2 
i Kyrkoby församl.hem. Ralf 
Lindström talar om bönens 
kraft.
Sexeuroslunch On kl 12 i Kyr-
koby församl.hem. Inl Helene 
Liljeström.

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Högmässor sö 27.2. 
Esbo domkyrka kl. 12.15, 
Kanckos, Kronlund. Kyrkkaffe i 
Sockenstugan.
Olars kapell kl. 10.30 Rönn-
berg, Kronlund. Kaffe 9.30-12. 
Dagsläger för 7-10-åringar 
6.6-17.6 i Röda Stugan, Brin-
kängsv. 4 i Gröndal och 8-12.8 
i Mattby kapell, Lisasgr. 3. Mer 
info om båda lägren: Inger 
Lith, 041 518 1281. Pris 60 euro/
vecka, syskonrabatt 10 euro. 
Anmälan till båda lägren tfn 
040-518 1281 eller elektroniskt 
på www.esbosvenskaforsam-
ling.fi vecka 9, 28.2-4.3.
Heliga danser i Esbo dom-
kyrkas församlingsgård, 
skriftskolsalen, Kyrkstranden 2, 
ti 1.3 kl. 18.30-20. Ledare Nina 
Kronlund. Inga danskunskaper 
krävs. Ta med mjuka, bekväma 
inneskor.  
Kretsar för pensionärer & dag-
lediga kl. 13-15: 
Träffdax i Köklax kapell ti 1.3, 
Sökö kapell ti 1.3, Kalajärvi ka-
pell to 3.3. 

Grankulla
Sportlov v. 8 – ingen regelbun-
den verksamhet.
Sö 27.2 kl 12 Högmässa, Byfält, 
Peitsalo. Aulakaffe.
Må 28.2 kl 13-15 Måndagscafé 
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i 
kapellet. 
Ti 1.3 kl 9.30-12 Familjelyktan 
i Sebastos. Musiklek, sång, 
rytmik och rörelse, Peitsalo, 
Fransman. Kort morgonandakt 
i kapellet. Kaffeservering och 
fri samvaro.
- kl 13.00 Pensionärskören i 
nedre salen, Barbro Smeds.
- kl 13.30 Tisdagsträffen i övre 
salen. Ord och bild: Rea An-
ner om Osmo Rauhalas konst i 
Tyrvis kyrka.
- kl 16-18 Församlingsintegre-
ring (alternativ 1) för konfir-
manderna.
On 2.3 kl 13.30 Syföreningen i 
övre brasrummet.

Kyrkslätt
Sö 27.2 kl. 12 högmässa i Kyrk-
slätts kyrka, Höglund, Joki.
To 3.3 kl. 13-15 Sång och musik 
med andliga sånger i försam-
lingshemmet i centrum. Lotteri 
till förmån för Gemensamt 
Ansvar. Medv: Henrico Stewen, 
Gunne Pettersson, Birgitta 
Lindell.

Tammerfors
Sö 27.2. Gudstjänst 10.30 
Gamla kyrkan, Ilkka 
Turkka, P Sirén. Denise 
Ward med
sin mässings-
orkester Alba 
Brass.
Ti 1.3. Mam-
mor o 
barn 10 
SvG, 

Matteus
Matteus hemsida: www.hel-
singforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
Sö 27.2 kl. 12 högm, Forsén, 
Lankinen, Brummer. Matteus-
dagen firas. Kyrkkaffe. 
Sö 27.2 kl. 18 kvällsmässa. 
Läs mer om mässan på webb-
adressen http://kvallen.word-
press.com/. Kvällsté i Matteus-
salen.
To 3.3 kl. 13 pensionärskrets, 
Forsén (2 vån).
NORDSJÖ KYRKA Hamn-
holmsvägen 7
Må 28.2 kl. 12.30 Nordsjö sy-
förening och samtalsgrupp, 
Karin Degerman. 

Petrus
www.petrusforsamling.net
Sö 27.2 
- kl. 10 Högmässa (N) i Munks-
näs kyrka. Thylin, Bengt Berg-
man. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa (N) i Åggel-
by gamla kyrka. Sandell, Lilius. 
Kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa (N) i Malms 
kyrka. Sandell, Lilius. Kyrkkaffe.
- kl. 18 Lovsång och förbön i 
Åggelby gamla kyrka. Gran-
lund med team.
Ti 1.3 
- kl. 10 Knatte- och babyryt-
mik i Malms kyrka. Sussi och 
Bodil.
- kl. 13 Pensionärskrets i 
Malms kyrka. B Sandell.
- kl. 16 Barnkör i Malms kyrka 
för åk 1–2 och förskolan. Sussi 
och Rebecka.
- kl. 16.45 Barnkör i Malms 
kyrka för åk 3 uppåt. Sussi och 
Rebecka.
- kl. 19 Förbön och tack. Ulla-
Christina Sjöman, Pekka Reini-
kainen, Söderström. Barnpass-
ning. Kyrkdörrarna öppnas kl. 

18.30. Inspelning för TV7.
On 2.3 
- kl. 13 Stick-café i Baggis. 
Monnberg.
To 3.3 
- kl. 8.30 Morgonmässa i Lu-
kascentret. Bonde.
- kl. 10 Knatte- och babyryt-
mik i Seuris. Sussi, Bodil och 
Tove.
- kl. 10 Mamma-pappa-barn-
grupp i Lukasgården i Munks-
näs. R Björk.
Fr 4.3 
- kl. 13 Sopplunch i Månsas 
kyrka. Anmäl gärna till Tove 
Monnberg tfn 2340 7228/050 
358 9310.
Ny mamma-pappa-barngrupp 
i Lukascentret (Vespervägen 
12 A) för föräldrar med barn 
i ålder 0–3 år. Gruppen hålls 
tisdagar kl. 10.30–12 med start 
8.2. Ingen anmälan behövs. Le-
dare Rebecka Björk.
Sommarläger för barn 7–14 
år ordnas på Björkebo som-
marhem i Nummela 6–8.6 och 
8–10.6. Anmälningar tas emot 
fr.o.m. må 7.3 på pastorskans-
liet tfn 2340 7100. Mera info på 
webben 
Väntjänstkurs med Stina Fod-
stad fr 18.3 och 25.3 kl. 18–21 
samt lö 26.3 kl. 10–16 i Hög-
bergsgården. Max 20 delta-
gare. Anmälan senast fr 4.3 till 
kansliet tfn 2340 7100. 
Björkebo sommarhem rf. hål-
ler årsmöte sö 13.3 efter hög-
mässan i Åggelby gamla kyrka.

tema är ”Väl valda ord”
Ti 1.3 kl. 12 Andakt och lunch 
i församlingshemmet, inledare 
Fride Hedlund.
On 2.3 kl. 13 Mariakretsen 
samlas i musikrummet.  Ledare 
Nina Perklén.
Kl. 18 Missions- och Bibelkväll 
i församlingshemmet, Anders-
sén-Löf.
To 3.3 kl. 9.30 Morgonmässa 
i Lundagatans kapell, M Lind-
gård.
Kl. 18 Bastukväll för män på 
Karijärvi

Lappträsk
Sö 27 kl 10 Mässa i kyrkan, 
Åberg, Tollander, en sången-
semble medverkar. Taxi.
On 2 kl 9.30 vuxen-barn i fh, kl 
13 Pensionärsträff i fh
To 3 kl 14 Missionskrets i fh
Kom med att sjunga i försam-
lingens kör CANTANDO. Kören 
söker särskilt altar.
Vi sjunger i Mässan på Marie 
bebådelsedagen 27.3 kl 10 
(Övning onsd. 16.3 kl 18-20 
och fred. 25.3 kl 18-20) samt i 
Uppståndelsemässan 24.4 kl 10 
(Övning onsd. 6.4 kl 18-20 och 
fred. 15.4 kl 18-20). Anmäl Ditt 
intresse till vera.tollander@evl.
fi eller tel. 0503827526.
Anmälningar till samtals-
gruppen, Christer Åberg 
0503827524.
Obs! Onsd. 9.3  i kyrkan ”Kyr-
korummet talar”, Christer 
Åberg berättar om kyrkans 
symbolik, psalmsång med Vera 
Tollander. Kvällste. Taxi.

Liljendal
Sö 27.2 kl 12.00  Gudstjänst 
i Sävträsk kapell. H Djupsjö-
backa, A Jokinen
Må 28.2 kl 18.30  Andersby- 
Hommansby läslags läsmö-
te,  värd Liljendal församling.
Ti 1.3 kl 10-12  Vuxen-Barn-
gruppen på Kantorsgården
On  2.3 kl 9.30-11.30 Dagklubb 
på Kantorsgården

Lovisa
To 24.2. kl 8.30 Morgonkaffe 
i Tikva
Lö 26.2. kl 18 Helgmålsbön i 
Valkom kyrka, Håkan Djupsjö-
backa, Antti Jokinen
Sö 27.2. kl 10 Gudstjänst i 
kapellet, Håkan Djupsjöbacka, 
Antti Jokinen
Må 28.2. kl 13 Diakonikretsen i 
Vesperhemmet
kl 18 Bisagruppen i Vesper-
hemmet, Ef.5
Ons 2.3. kl 8 Kort morgon-
mässa i kapellet, Henrik Weck-
ström
To 3.3. kl 8.30 Morgonkaffe i 
Tikva
kl 19 konsert med Ida Wallen, 
Joel Forsström och Arno Kan-
tola i kapellet

Pernå
Sö 27.2 kl. 18.00 Taizé-mässa 
i kyrkan, Robert Lemberg, Ca-
milla Wiksten-Rönnbacka.
Må 28.2 kl. 10-12 Forsby vux-
en-barn grupp i Arken, Erica 
Wallén.
On 2.3 kl. 10-12 Kuggom vux-
en-barn grupp i Axxell, Erica 
Wallén
- kl. 13.00 Pensionärssamling i 
Forsby pens.hus, Vivica Bruce-
Andersson.
To 3.3 kl. 10-12 Isnäs vuxen-
barn grupp i servicehuset, 
Erica Wallén
- kl. 13-16 After School i Arken, 
Erica Wallén.
Pastorskansliet öppet f.rån 1.3 
må-on kl. 8-12, to-fr stängt.
Diakonimottagning från 1.3 
onsdagar kl. 9-11
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kalendern 25.2-3.3.2011

Helsingfors prosteri
Tomasmässa i Tomas kyrka 
Rönnv.16 onsdag 2.3.2011 kl.19. 
Temat är ”Sådden av Guds 
ord” Pastor Ulf Skogström pre-
dikar och prosten Anita Widell 
fungerar som liturg. Pastor Ma-
ria Lindberg är speaker.  Mu-
sikledare är Sven Nygård och 
försångare Jannike Sandström. 
Möjlighet till bikt ( kl.18.30) och 
förbön. Välkommen!
Väntjänstkurs anordnas 18.3 till 
26.3. av våra svenska försam-
lingar i Johannes församlings 
utrymmen: Hörnan, Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10. 
Kursledare Stina Fodstad. An-
mälning senast fredag 4.3.2011 
till respektive församlings pas-
torskansli. Kursen är avgiftsfri.
Församlingarnas samtalstjänst 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från  utlandet +358 1019 
0072) varje kväll kl.20-24. 
En webbaserad  hjälptjänst 
finns på adressen http://evl.fi/
natjour.  Användaren behöver 
inte uppge namn, e-postadress 
eller andra uppgifter som kan  
leda till identifiering utan väljer 
själv en signatur och ett lö-
senord. 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

Deutsche Gemeinde
27.2.2011  11.00 Uhr Gottes-
dienst (M. Röker)

Domprosteriet

Borgå
Sö 27.2 kl. 10 Gudstjänst i 
Kullo bykyrka, Anderssén-Löf, 
Tollander.
Kl. 12 Högmässa i domkyrkan,  
af Hällström, S Lindgård, Tol-
lander, Helenelund, Gaudea-
mus kören. kl. 14 Andaktsstund 
i Wittenbergsgatans pensio-
närsbostäder, Anderssén-Löf.
Må 28.2 kl. 18 Bastukväll för 
kvinnor i Karijärvi. Dagens 

Pastor Timo Keskitalo

Worship Service &  
Sunday School in Mellun-
mäki Parish Center, Korva-
tunturintie 2 (300m from 
Mellunmäki metro station) 

and 2.30 pm Worship 
Service & Sunday School 
in English, Christ Church, 

Apollonkatu 5.  
Coffee Fellowship  

after both services.

INTERNATIONAL  
CHRISTIAN CENTER (ICC) 

& BOOKSHOP 
Ruoholahdenkatu 16 

(Kamppi)

OPEN  
Mon-Fri 10:00-18:00 hrs 

NEW Finnish courses (5 x 
Week) begin in February! 

Café for young adults & 
international students  

19-23 hrs

Details about other  
activities available from the 
church office and website: 

Tel: (09) 5868 770 
Email: office@church.fi 

Homepage: www.church.fi

Everybody Welcome!!

En gåva 
för livet.
Gör ett testamente.

Gå in på adressen
www.rodakorset.fi/testament  
eller ring 020 701 2000.
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besök av kantor Paula
Ti 1.3. Tisdagsklubben, SvG 
grupp 1 kl 13.30-14.30 och 
grupp 2 kl 14.30-15.30
Ons 2.3. Ungdomskväll i Moo-
ria, 18-21 Kyttälänk. 1
To 3.3. Diakonikretsen 13 SvH, 
Författaren och poeten Anna-
Bella Wargh uppträder i Gamla 
kyrkan kl 14 med sånger och 
dikter. Mötet tillsammans med 
Pensionärs föreningen. OBS! 
Dag, tid och plats!
OBS! Konserten som annonse-
rats i vårt programblad 27.2. i 
Gamla kyrkan. ”Italiensk kväll” 
är tyvärr annullerad!

Vanda
Ungdomskväll på Helsinggård 
fre 25.2 kl. 14-22, Jan ”Sege” 
Lindqvist m.fl.
Högmässa sö 27.2 kl. 10  i Hel-
singe kyrka S:t Lars, Niemelä 
Røed, Fogelberg. Kyrkkaffe i 
Kaffestugan Laurentius
Högmässa sö 27.2 kl. 12 i S:t 
Martins kapell, Niemelä Røed, 
Fogelberg. Kyrkkaffe till för-
mån för Gemensamt Ansvar.
Foibekretsen må 28.2 kl. 14 i 
Foibe servicehus, brasrummet
Larskören övar må 28.2 kl. 18 i 
S:t Lars kapell
Viandakören övar ti 1.3 kl. 
13.30 i Dickursby kyrka
Drop in i Bagarstugan ti 1.3 kl. 
15-19. Kom och chilla efter sko-
lan, Jan ”Sege” Lindqvist
Veckomässa on 2.3 kl. 8.30 i 
Dickursby kyrkas kapell, An-
dersson.

Raseborgs prosteri

Bromarv
Sö 27.2. kl.12 högmässa, 
Söderlund, Lindgård .Efter 
högmässan ANSVARSLUNCH i 
Villa Vera.Pris:10 euro/vuxna o 
4 euro/barn.
Ti 1.3.kl.13.30 andakt med HHN 
i Bromarfhemmet, Salminen, 
Lindroos
Pensionärsträffen flyttad till 
16.3.i Tenala!

Ekenäs
To 24.2 kl. 19 På djupet – bi-
belsamtal i förs.h. med K-G.
Sandelin.
Lö 26.2 kl.9.30 Gemensam 
bön i Missionskyrkan.
Sö 27.2 kl.10 Högmässa. 
A.Lindström, N.Burgmann.
Ti 1.3 kl.12 Tisdagslunch (5 
euro) i förs.h.för daglediga.
On 2.3 kl.18 Sångstund i förs.h. 
kring sångboken Sionsharpan. 
N.Burgmann.
- Kl.19 Ung gudstjänst i kyrkan. 
K.Wikström.
Är du i behov av bilskjuts till 
gudstjänst? Hör dig för om 
möjlighet att få åka med (040-
512 6757).
www.ekenasforsamling.fi

Hangö
Sö 27.2 Högmässa i kyrkan kl. 
12, T. Sjöblom, R. Näse.
Sö 6.3 Vuxna emellan kl. 18 i 
församlingshemmets brasrum, 
Parkg. 7. Kvällens tema: Språk 
för en vuxen tro.  Alla välkom-
na med.

Ingå
Sö 27.2, 2 s. före fastetiden, kl 
10.00, högmässa i Ingå kyrka. 
Eeva Makweri, Noora Karhu-
luoma.
Må 28.2 kl 18.00 bibelgruppen 
träffas i Prästgården ”Arbeta 
på Din vänskap med Gud”.
Ons 2.3 kl 14.00 syföreningen 
träffas i Prästgården. Siv Björk-
löf.
Verksamhet på finska:
La 26.2 klo 19.00 esirukous ja 
ylistyslaulu Degerbyn kirkossa. 
Gunnar ja Liisa Weckström, Si-
untion ylistyslauluryhmä.
Su 27.2, 2 s. e. paastonaikaa, 
kansanlaulukirkko Inkoon kir-
kossa, Eeva Makweri, Mira Neu-
vonen, Noora Karhuluoma.
Ke 2.3 klo klo 18.00 raamattu-
piiri Bläckhornetissa. Eeva 
Makweri.

Karis
Fr 25.2 kl. 16 Pensionärskören 
övar på Köpmansgatan 20.
Sö 27.2 kl. 10 Gudstjänst  i  
S:ta Katarina kyrka. Terlinden;  

Bonacci.  
kl. 12 Högmässa i Svartå kyrka. 
Terlinden ; Bonacci. Kyrkkaffe i 
kyrkstugan. Kyrktaxi från peri-
ferin. Lämna din beställning till 
pastorskansliet tfn 279 3000, 
senast torsdag 24.2. kl. 14.00. 
En avgift på 2 euro uppbärs för 
skjutsen.
Må 28.2 .kl. 13-15 Stick- och 
väncafé på Köpmansgatan 
20. Tvåspråkig samling med 
handarbete och gemenskap 
i vänverksamhetens tecken i 
samarbete med Röda Korset.
kl. 14-15.30 Bibelgruppen i 
Svartå samlas i kyrkstuga, 
Hållsnäsvägen 82.
On 2.3 kl. 14-16 Onsdagsträf-
fen tillsammans med Pojo 
församlings pensionärer i Pojo 
församlingshem. Carita Riita-
korpi berättar om insamlingen 
och sin ombudsresa till Mo-
sambique. Transport  ordnas, 
ring diakonen 040 530 1985. 
To 3.3 kl. 13 Andakt i Service-
huset, Klädesfabriksgatan 6. 
Terlinden;Bonacci. 
Ytterligare information om 
verksamheten se www.karisfor-
samling.fi 

Pojo
Torsdagar kl 18.30 Försam-
lingskören i förs.hemmet. Fr 
25.02 kl 13.45 Pensionärskören 
i förs.hemmet. Sö 27.02 kl 12 
Högmässa i kyrkan. Margareta 
Puiras, Lea Immonen. Ti 01.03 
kl 14 Missionsklubben i diako-
nikansliet. On 02.03 kl 14 Pen-
sionärssamling i förs.hemmet. 
Carita Riitakorpi visar bilder 
och berättar om Mosambique. 
Lotteri för Gemensamt Ansvar. 
Besök av pensionärer från Ka-
ris sv. församling. Alpha-dag 
05.03 för den som deltagit i 
alphakurs. Anmäl senast 01.03 
till pastorskansliet.

Sjundeå
To 24.2 kl. 18.00 Bönegrupp i 
Capella, Gun Venäläinen.
Sö 27.2 kl. 12.00 Mässa i kyr-
kan, Eimer Wasström, Svante 
Forsman.
To 3.3 kl. 10 Sångstund i Capel-
la. Skjuts kan ordnas vid behov, 
kontakta Gun Venäläinen 040 
533 6946.

Snappertuna
Sö 27.2 kl 18 Kvällsmässa med 
Elsa Tenhonen och Tony Wu-
orinen
Må 28.2 kl 19 Snappertuna kö-
ren övar i prästgården
Ti 1.3 kl 16.30-17.30  tisdags-
klubb i Langansböle
Ti 1.3 kl 17-18 juniorklubb i 
Snappertuna

Tenala
Sö 27.2, 2 sönd. f. fastetiden,  
kl. 18.00 (Obs tiden!) Kvälls-
mässa, Staffan Söderlund/ 
Gunnar Westman.
Ti 1.3 kl. 13.00 Missionskretsen 
i församlingshemmet. 
To 3.3 kl. 18-20, Studiegrup-
pen i församlingshemmet. Obs 
ingen samling 24.2!!

Esbo stift

Lojo
Sö 13.3. kl 13.00 1. s i fastan 
gudstjänst i Virkby kyrka. Mari 
Nurmi liturg och predikant, 
kyrkvärd Teddy Kullberg. Lojo 
Brass uppträder.
Ti 15.3. kl 13.30 Svenska kret-
sen samlas i Lohjanportti för-
samlingshem, Hammarvägen 
4. Raimo Kuismanen och Mari 
Nurmi. Anmälning om skjuts till 
Mari Nurmi tel 044 328 4273 
mellan 9-16.00 må-fre senast 
11.3.

Åbolands prosteri

Kimitoön
Kimito:
Sö 27.2 kl 10 Gudstjänst. Am-
per, Noponen
To 3.3 kl 12.00 Sopplunch för 
män i förs.hemmet
Västanfjärd:
Sö 27.2 kl 12 Gudstjänst. Don-
ner, Lundell
Dragsfjärd:
Sö 27.2 kl 12 Högmässa i 

Dfjärds kyrka. Backström, No-
ponen
On 2.3 kl 18.30 Önskepsalmer i 
Dbruks kyrka.
Hitis:
Fr 25.2 kl 13 Pensionärsträff i 
förs.hemmet.
Församlingens nya hemsida 
– Seurakunnan uusi kotisivu: 
www.standreas.fi

Åbo 
To. 24.2 kl. 18-20 Student AL-
PHA på Arken. Vem var Jesus? 
Varför måste han dö?
anmälningar: Rebecka Stråhl-
man, rebeckavikstrom@hot-
mail.com, 040-746 95 82.
kl. 19 Mässa i Skarpskytteka-
pellet, Sepponen
Sö. 27.2 kl. 12 Högmässa i 
Domkyrkan, Bäck (pred), Mullo 
(lit), Ellfolk.
kl. 16 Gudstjänst i S:t Karins 
kyrka. Sepponen, Paajanen. 
Kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Ti. 1.3 kl. 18 Changemakers, 
filmkväll i Aurelia (2 vån.)
kl. 18 Lovsångskören övar i Au-
relia (1 vån.)
kl. 19 Lovsång och förbön i Au-
relia (1 vån.), gustav Sandelin: 
Jesus stillar stormen.
On. 2.3 kl. 10-12 Familjecafé 
i Papinholma församlingshem 
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl. 11 Förbönsgruppen samlas i 
Aurelia (3 vån.)
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia 
(1 vån.) Gemensamt Ansvar.

Ålands prosteri

Hammarland
27.2 Andra söndagen före 
fastetiden Gudstjänst i Ham-
marlands kyrka kl 12.00  
Anna Lindén, Carl Micael Dan
Gideoniterna informerar om sin 
verksamhet.
Nattvardsgudstjänst i Ham-
margården kl 13.30
28.2 Körövning  kl 19.00
1.3 Klapp & Klang kl 10.15
Sångstund i Hammargården 
kl 13.00

Jomala
Söndag 27.2 kl. 18 (obs tiden!) 
Förbönsmässa, L  Andersson, 
H Gwardak. Servering. 
Pastorskansliet stängt tisd. 1.3.

Sund-Vårdö
Sö 27.2 Högmässa i Vårdö kyr-
ka – Juanita Fagerholm-Urch, 
Anders Laine

Närpes prosteri

Korsnäs
Lö 18.00 Gemenskapskväll för 
Gemensamt Ansvar i Andels-
bankens klubblokal, Harrström. 
Gästtalare: Heddy Norrgård: 
”Här är mitt liv”. Övriga medv. 
Ebba Carling, Deseré Gran-
holm, Guy Kronqvist. Kaffeser-
vering och lotteri.
Sö 11.00 Gudstjänst i kyrkan, 
Guy Kronqvist, Deseré Gran-
holm.
Må 10.00 Kvinnor mitt i livet i 
Ankaret.
Må 13.00 Vänstugan i Ankaret. 
Besök av Erik Sepänaho.
Ti 19.00 Sorgegrupp i Anka-
ret, första samlingen av fem. 
Ledare: Ebba Carling och Guy 
Kronqvist.
On 15.00 (obs tiden!) Korsnäs 
missionssyförening i Ankaret.
To 3/3 kl. 13.00 Molpe mis-
sionssyförening i Bykyrkan.
Lö 5/3 kl 14.00 Seminarium 
med Christina Doctare: Vårt 
behov av andlighet. Anmälan 
senast 1/3 till Ebba Carling, tel. 
0440-736075.

Lappfjärd-Kristinestad
Kristinestad
Sö 27.2 kl 12 Högmässa i Kristi-
nestad, Nisula, Nilsson 
Ti 1.3 kl 12.30 Missionsstugan 
öppen i Prästgården
Lappfjärd
Sö 27.2 kl 18 Högmässa i Lapp-
fjärd, Saarinen, Nilsson. Obs! 
inget Bibelsamtal på kvällen 
Sideby
Sö 27.2 kl 10 Gudstjänst i Si-
deby, Saarinen, Nilsson

Närpes
Kyrkan 2 sö före fastetiden 
27.2 kl 10 Högmässa. Gideoni-
terna informerar om verksam-
heten. Lö 26.2 kl 18 ”Kvälls-
musik i S:ta Maria” S:ta Marian 
kuoro. 
Böle bystuga to 24.2 kl 13 
Samling. 
Centralregistret/pastorskans-
liet stängt 28.2-2.3.
www.narpesforsamling.fi

Pörtom
I dag torsdag kl 13 Pensionärs-
samling, Trygve Erikson, Pensi-
onärskören, Lidman, Norrgård, 
Björkstrand.
Lördag kl 18-19 Timme kring 
Ordet och bönen, Björkstrand.
Söndag kl 10 Gudstjänst Björk-
strand, Lidman, Strängbandet 
(övar 9.20), Gideoniterna 
medv. Kyrkkaffe. – kl 12 Kyr-
kans Ungdoms årsmöte i förs.
hemmet.
Måndag kl 19 rådplägning i 
församlingshemmet för för-
samlingens förtroendevalda.
Tisdag kl 13 KU-sykretsen.
Onsdag kl 16 Sångandakt i 
Prästhagen och kl 17 i Pörte-
hemmet, Björkstrand.
Obs, ingen barnverksamhet 
vecka 9!

Övermark
Lö 26.2 kl. 18.30 Bibelstudium 
i Lutherska bönehuset, Sandin.
Sö 27.2 kl. 10 Gudstjänst, San-
din, Karolin Wargh. 
On 2.3 kl. 13.00 Pensionärs-
samling i förs.h, Allan Melin, 
tema: ”Kung Salomo”. Sandin, 
Norrgård.
On 2.3 kl. 17 OBS tiden! 
Andakt på Solgärdet. Sandin.
To 3.3 kl. 10 Bön i förs.h. 

Korsholms prosteri

Bergö
Lö kl 19 Ekumeniskt möte i 
Tabor. Predikan av Cay-Håkan 
Englund
Sö kl 14 Gudstjänst, Englund, 
Mauriz Brunell
Ti kl 13 Missionssyföreningen
To kl 10 Föräldra-barngruppen

Korsholm
Musikskolans matiné ikväll kl 
19.30 i Sockenstugan.
Öppen dagklubb fre kl 9.30 i 
Singsby.
Gudstjänst sö kl 10 i kyrkan, 
Bergström, Örn, Westerlund.
Högmässa sö kl 12 i Smedsby 
förs.gård, Bergström, Örn, 
Westerlund.
Ingen söndagsskola i Smedsby 
på söndagen!
Missionssyförening må kl 13 i 
Smedsby förs.gård.

Kvevlax
Högmässa sö kl 10, Östman, 
Vidjeskog. Kyrkkaffe på kyrk-
torget.

Malax
Socken öppen fre-lö 19-24, on 
18.30-21.30.
Lillegård öppen lö 10-13. Fr.o.m 
26.2 är Lillegård öppen enbart 
lördagar. Övr. tider enl över-
renskommelse med diakon Pa-
trica Strömbäck, 050-3381059.
Visafton för Gemensamt An-
svar lö 26.2 kl 18 i kyrkan. Da-
vid Strömbäck med band. Kol-
lekt till Gemensamt Ansvar.
Gudstjänst sö 27.2 kl 10 i kyr-
kan. Tornberg, Lax.
Kansanlaulumessu kl 12 i kyr-
kan. Tornberg, Lax.
Ekumenisk bönegrupp ti 1.3 kl 
18 i Betel.
Sportlov v. 9 har barnkören, 
kyrkokören, minior, junior, inne-
bandy, kompisskolan.
Sportlov v. 9 och 10 har små-
barnsträffen och dagklubben.

Petalax
Fre 25 2 kl 12.30 Samling för 
pensionärer och daglediga, 
Björklund, Streng, Kontakten, 
servering, taxi
Sö 27 2 kl 11 Gudstjäns, Eng-
lund, Streng

Replot
Gudstjänst i Replot sö kl 10. Ef-
ter gudstjänsten kyrkkaffe och 
Gemensamt Ansvars samling i 
försh. Henry Byskata, Michael 
Wargh och Marie-Louise Örn. 
Kyrktaxi från alla byar.
Bibelsamtal i Björkögården ti 
1.3 kl 18.30. Henry Byskata.

Solf
Högmässa sö kl. 10, Weck-
ström, Brunell.
Måndagssamling må kl. 13.

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa sö kl. 13, Harry 
Holmberg, Mikael Heikius.
Morgonbön to 3.3 kl. 9, Siv 
Jern, Dan Andersson.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst sö kl. 10, Harry 
Holmberg, Mikael Heikius.
SUNDOM KYRKA
Frälsarkransgudstjänst sö kl. 
18, Siv Jern, Monica Heikius.

Vörå
Vörå:

Vi över 60 i Rökiö kvarnstuga 
idag to kl.13
Gudstjänst i kyrkan sö kl.10. 
Granlund o Bäck
Läsmöte i Kovik samlingssal ti 
kl.19. Berg o Svarvar
Missionsringen i sparbankens 
klubblokal on kl.13. Annika 
Nuuja

Oravais:
Högmässa i kyrkan sö kl.10. 
Berg o Strand
Missionssyföreningen i fh on 
kl 13

Maxmo:
Gudstjänst i kyrkan sö kl.12. 
Granlund o Bäck. Efteråt kyrk-
kaffe och ungdomskretsens 
årsmöte
Symöte i Brudsund bykyrka 
on kl.13
Vi över 60 i Österö bönehus 
to kl.13. Kanto, Granlund, pen-
sionärskören. Taxi kl.11.45 fr 
Ölis via Kärklax, kyrkbyn o Tot-
tesund, kl. 12.30 fr Kvimo via 
Djupsund o Särkimo

Pedersöre prosteri

Esse
To 19 Karagrupp i Försam-
lingsstugan, T. Forsblom.
Fr 13.30 Andakt i Esselunden, 
Granlund, Frantz.
Sö 12 Gudstjänst, Jan-Erik 
Sandström, Frantz. ”Kör för 
alla” medv. Textläsare Kristina 
Granstedt-Ketola, ansvarsby 
Slätkulla, Fors-Gers. Obs! Ti-
den.
Ti 15 Kort nattvardsmässa i 
kyrkan, Portin.
-19 Samtalsgrupp för ”Kvinnor 
mitt i livet” vid brasan i Hen-
riksborg, Stina Pettersson.

Jakobstad
Sö 11 Söndagsskolans sport-
lovsdag på Pörkenäs, Salo.
12 Gudstjänst i kyrkan, Krok-
fors, Södö, Cantate.
18 Fokus i FC, ”Nådegåvor, del 
4”, Ralf Salo.
Ti 13 Tisdagssamling på Sta-
tion I, Boris Salo.
On 9 Morgonmässa i kyrkan, 
Salo, Södö.

Jeppo
To 24.2.kl 14 Missionssymöte i 
klubblokalen.
Sö 27.2. kl 10 Gudstjänst, kyr-
koherden och kantorn.
- kl 12 Finsk högmässa, kyrko-
herden och kantorn.
- kl 14 Läsmöte hos Ann-Britt 
och Erik Elenius för Östra övre 
läslaget.
To.3.3. kl 14 Missionssymöte i 
klubblokalen.

Karleby
Sö kl 10 Högmässa i socken-
kyrkan, Nygård, Ahlskog. Kl 12 
Högmässa i stadskyrkan, Ny-
gård,  Ahlskog.

Larsmo
To 24.2 kl. 18.00 Nattvard vid 
Sandlunden, Sjöblom, Wiklund.
Fre 25.2 kl. 19.30 Ungdoms-
samling i Xodus.
Lö 26.2 kl. 19.00 Lördags-

samling i församlingshemmet. 
Jan Nygård m.fl. medverkar. 
Servering.
Sö 27.2 kl. 9.15 Bön i försam-
lingshemmet.
kl. 10.00 Högmässa (sk), 
Sjöblom, Nina Enkvist, sång 
av Hanna Svenlin. Kyrkvärd: 
Kaptens.
Barn i åldern 7 – 10 år är väl-
komna på Aktivitetsdag i för-
samlingshemmet må 28.2 kl. 
12 – 15. Bullabak, pyssel m.m. 
Korvgrillning, utomhuslekar 
och aktiviteter. Föräldrar kan 
också medverka under da-
gen. Anmälan senast fre 25.2 
kl. 16.00, tel. 050 541 2518, 
Ulla-Britt Sundelin, eller 050 
310 3985, Marlene Ahlö. Arr. 
Larsmo församling.

Munsala
Fr kl 19 Nätet: Sportlovskväll 
vid Klippan i Nykarleby. Avfärd 
från prästg. kl 18.40. Pulka 
med!
Sö kl 10 Knattemässa i kyrkan; 
khden, kantorn, sång av dag-
klubbsbarnen.
- kl 19 Bön o lovsång i prästg.
Må kl 18-20 Små o stora i sam-
arbete med Bullerbyn i prästg. 
Pyssel, servering o utelekar.

Nedervetil
Fr kl 14 andakt med HHN i ser-
vicecentret. 
Lö kl 17 tillväxtkväll i fh, Tuula 
vilo medverkar.
Sö kl 10 gudstjänst kl 10, Store, 
Kronqvist. 
Sö kl 19 KU:s årsmöte i fh.

Nykarleby
Sö kl 10 Högmässa, Edman, 
Martin Klemets, Kent Lund-
qvist sång.
kl 10 Söndagsskola i Markby, kl 
10.30 Socklot.
Må kl 13.30 Missionskretsen i 
Socklot.
kl 19 Kenyamission i fh, Bern-
hard och Lisen Söderbacka
Ti kl 19 Missionsträffen i fh, 
Anette Linqvist, Israel.
To kl 13 Samtalsgrupp för män 
i fh.
Föräldra-barn grupperna har 
sportlov v. 9.
Familjedag på Pörkenäs sö 
13.3. Andakt och friluftsak-
tiviteter, mat 8 euro/5 euro. 
Anmäl senast 7.3 till Pastors-
kansliet 7897200.
Socklot bönehusförening hål-
ler årsmöte må 14.3 kl 18.30 i 
bönehuset.

Pedersöre
To 19 Bönegrupp i Lövö bö-
nehus
Lö 18 Helgmålsbön i Kyrkhem-
met
Sö 10 Gudstjänst i kyrkan, 
Sundqvist, D. Häggblom, text-
läsare Yvonne Löf, dörrvärdar 
Edsevö nya, efteråt kyrkkaffe 
och KU-kretsens årsmöte i för-
samlingshemmet
On 14 Andakt i Pedersheim, 
Sundqvist, D. Häggblom
Symöten i veckan:
Må 13 i Forsby bykyrka
Ti 13 i Kyrkhemmet, Bennäs
- 13.30 Sundby-Karby i bya-
hemmet
- 13.30 i Bulderbackagården, 
Näse
To 13.30 i Kållby bönehus

Purmo
Fr 19.30 Shalomkören övar i 
Åvist bykyrka.
Sö 10 Gudstjänst, Khden, 
Emauspojkarna.
Ti 19.30 Smågrupp för kvinnor 
i Lillby församlingshem.
On 13 Missionscafe´ i Nordanå 
byagård.  Gäst: Maj-Lis Ede.
To 14 Andakt i Purmohemmet. 

Terjärv
To 24.2 kl 19 Läsmöte med 
Kyrkoby läslag hos Monica och 
Anders Store.
Fr 25.2 kl 17.30 Bibel och bön, 
förs.h.
- kl 19 Ungd. samling, förs.h. 
Sö 27.2 kl 12 Gudstjänst, (Obs 
tiden!) Store, Ahlskog.
Obs! Vecka 9 sportlov: Inga 
klubbar och grupper.
Ett stort tack till alla som 
bidrog till missionsmiddagen 
6.2, inbringade 1172, 70 euro.
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lediga tjänSter

Meddelanden

Inom det gemensamma församlingsarbetet vid Hel-
singfors kyrkliga samfällighet jobbar 23 sjukhuspräs-
ter. Vi söker nya krafter som kan åta sig det utma-
nande arbetet på sjukhusen och vårdinrättningarna i 
Helsingfors. Inom sjukhussjälavården lediganslås 

Tre sjukhusprästtjänster

Vi förutsätter att du

•	 är teologie magister och prästvigd
•	 har tillräcklig kännedom om församlingsarbete
•	 har genomgått kyrkans utbildning i 

sjukhussjälavård eller förbinder dig att genomgå 
denna utbildning

•	 har utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper 
i	finska	och	nöjaktiga	kunskaper	i	svenska	eller	
utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga 
kunskaper	i	finska

Annan utbildning i eller erfarenhet av själavård samt 
kunskaper om vårdbranschen räknas som merit. 

Då tjänsterna besätts omfattar arbetsområdena 
barnsjukhuset, de allmänna sjukhusen samt den ge-
riatriska enheten vid Forsby åldringscentral. Lön beta-
las enligt kravgrupp 602. 

Kontakta ledande sjukhusprästen Pekka Sääski, tfn 
(09)	2340	2530	eller	pekka.saaski@evl.fi.	om	du	vill	ha	
tilläggsinformation eller vill ställa frågor.

Tjänsterna besätts f o m 1.7.2011 eller enligt öve-
renskommelse. Prövotid sex månader. Vid behov ska 
den sökande vara beredd att genomgå lämplighetstest. 
Innan tjänsten tillräds ska den som väljs till tjänsten 
förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna som riktas till gemensamma kyr-
korådet ska vara samfällighetens registratur tillhanda 
senast den 11.3.2011 kl 14, adress Tredje linjen 22, 
00530	Helsingfors	eller	kirjaamo.hsrky@evl.fi.	Märk	
kuvertet eller e-postmeddelandet ”Sjukhuspräster”. 

Vanda svenska församling lediganslår en befattning som 

Barnarbetsledare

att sökas senast fredagen den 11 mars 2011 kl. 
15.00. Person med giltig grundutbildning kan också 
komma i fråga. Närmare upplysningar ger 
kyrkoherde Martin Fagerudd 050-4661183. 
Information om befattningen finns också på försam-
lingens webbplats www.vandasvenskaforsamling.fi. 

Ansökningar riktas till Församlingsrådet i 
Vanda svenska församling, PB 69, 01301 Vanda.

Det nya vårdhemmet Tunaro i Kilo, Esbo söker
2 närvårdare eller hemvårdare

för tvåskiftsarbete Du som är intresserad av att vara med och starta
ett nytt vårdhem för äldre, kom med i vårt positiva och flexibla

arbetsteam.

Kontakta föreståndare Mona Sandberg om mera information
angående befattningarna

Handikappanpassade seniorbostäder i Tunaberg
servicehus som är  beläget i naturskön miljö nära "stora äpplet"

i Esbo, Mattby. På Tunaberg finns förutom basservice, frisör, fotvårdare och
fysioterapeut och en liten "lanthandel" samt mycket aktiviteter och

förströelse.
Tfn 050-520 2700

Framnäsängen 4   02230 Esbo

Tillkännagivande
Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofull-
mäktige sammanträder torsdagen den 10 mars 2011 klockan 
19.45 i Församlingarnas hus, Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att föredras vid 
sammanträdet är från och  med 2.3.2011 framlagd på anslag-
stavlorna vid församlingarnas pastorsexpeditioner  och hos 
den kyrkliga samfällighetens registratur, adress Tredje linjen 
22.

Föredragningslistorna och beslutsförteckningarna kan lä-
sas på webben: www.helsinginseurakuntayhtyma.fi, under 
menyn förvaltning. Föredragningslistorna publiceras ca en 
vecka före mötet och beslutsförteckningarna ca en vecka 
efter respektive möte.

Helsingfors, den 14 februari 2011

Ordförande

http://sanktjohannes.info
27.2 kl 11.00 Gudstjänst i 
Biblion, Biblioteksg. 5 Vasa. 
Kyrkkaffe, föredrag.

HÄR BEHÖVS EN 
DIAKON / DIAKONISSA 

är ledig i Grankulla svenska församling

Tjänsten skall sökas före 15.3.11 kl 16 och kan tillträdas 1.5.11. 
Den som väljs till tjänsten skall vara medlem i den evangelisk- 
lutherska kyrkan och ha avlagt yrkeshögskoleexamen enligt 
biskopsmötets beslut för diakonitjänst. Språkkrav är fullständigt 
behärskande av svenska och nöjaktig förmåga att använda �nska 
i tal och skrift. Vid tillsättningen tillämpas fyra månaders prövotid.

Skriftliga ansökningar skickas till församlingsrådet i Grankulla 
svenska församling, PB 4, 02701 Grankulla. Närmare uppgifter ger 
t.f. kyrkoherde Carola Tonberg-Skogström, tfn 050 495 1045 och 
t.f. diakonissa Arla Nykvist, tfn 050 439 3208.
Mera info www.grankullasvenskaforsamling.f

HELTIDSTJÄNST FÖR DIAKONI 

H:FORS

i

radiO OcH tV

Andrum kl. 6.54 med 
repris 8.54
Fre 25.2 Caterina Stenius, Hel-
singfors Lö 26.2 8.54 Familje-
andakt. Lars Collmar läser ur 
sin bok Helga Hund och Nos-
pussaren. Må 28.2 Fred Wilén, 
Helsingfors. Ti 1.3 Stefan Djup-
sjöbacka, Sibbo Ons 2.3 Jan-
Erik Andelin, Borgå To 3.3 
Fredrik Martin, Ekenäs

Aftonandakt kl 19.20
Fre 25.2 Musikandakt, Henry 
Byskata, Vasa Lö 26.2 17.58 
Ett ord inför helgen, S:t Gö-
rans kyrka i Mariehamn. Sö 27.2 
Boris Salo, Jakobstad. Må 28.2 
Yvonne Terlinden,Karis (re-
pris från 29.9.2010) Ti 1.3 Jo-
sefina Nyman, Nykarleby Ons 
2.3 Peter Sundqvist, Purmo To 
24.2 Erik Vikström läser ur sin 
bok Min bön.

Gudstjänst kl 13.03 
Sö 27.2 Högmässa med Marie-
hamns församling. Predikant: 
Kent Danielsson. Liturger: Kent 
Danielsson och Gunnevi Styr-
ström. Kantor: Guy Karlsson. 
Körledare: Guy Karlsson och 
Katrin Gwardak. Körer: S:t Mår-
tenskören, Freda’kören och 
församlingens barnkör. Musik: 
Åke Hillar, trumpet. Textläsare: 
Gunnar Jansson, Bengt Grunér 
och Per-Olof Kvist. Psalmer: 
292 (Lova Gud i himmelshöjd), 
196:1-3 (Jag vet en blomma), 
471 (Jublande lyfter vi här våra 
händer), 283:1-2 (Lovsjung nu 
alla länder).

Skötsamt, rökfritt studerande 
par från Österbotten önskar 
hyra tvåa nära centrala Hel-
singfors fr.o.m. juni månad. 
Max hyra 650 euro. Ring  
Maria/0503522946 el.  
Simon/0408477168.

Kristen lärarstuderande önskar 
hyra etta i Vasa! Ring mig,  
Sofie, på 050-4068540.

Skötsam, pålitlig, rökfri och 
djurfri kvinna söker hyresbos-
tad/ helst tvåa i centrala Hfors. 
Kontakta på: tarja.husberg@
gmail.com eller tel: 045-
1397227.

Ett par önskar hyra lägenhet 
eller litet hus för längre tid vi 
har hund å katt! 2 till 3 rum 
å kök max hyra 800 i radien 
ingå-esbo trakten jag bor i 
vasa å hon i kyrkslätt så om ni 
har någon lägenhet eller litet 
hus tomt så ta kontakt till Pe-
ter på 0449517056 eller sabina 
på 0465804425! hon jobbar 
han söker arbete i kyrkslätt el-
ler esbo!

Stuga, egnahemshus, etta el-
ler tvåa i Sjundeå k:by-station 
med omnejd. Hyres för längre 
tid, även sommarhus beaktas. 
Tfn 040-534 8976

Marknad
FINLANDS SVENSKA  

PRÄSTHEMSFÖRBUND rf
håller sitt årsmöte  

lördagen den 2 april  
kl. 12.00

på Nådendals Spa.

OBS!
Det finns ännu lediga  
platser till rekreations-
veckoslutet. Gör din bok-
ning inom februari genom 
att ringa hotellet tfn (02) 
44550. Uppge att du hör 
till Prästhemsförbundet 
för att få det till priset 211 
euro/person i dubbelrum. 
Meddela också ordf. Kerstin 
Höglund tfn 050-3633300.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

årSMöten

HeMSerVice 
Behöver du hjälp med att gå 
till butiken,lätt städning,laga 
mat eller känner dig ensam 
och vill ha sällskap, nån att 
prata med? Ring Patricia 044-
0319372, så gör vi en hemser-
vice plan efter dina behov. 

Ta gärna kontakt om du vill ge 
en gåva för det kristna arbetet 
på svenska i Finland. Försam-
lingsförbundet rf. Mannerheim-
vägen 16 A 9, 00100 Helsing-
fors, tfn. 09-6126 1540, e-post 
kontakt@forsamlingsforbundet.
fi, konto 405525-2219. 

Var dag är en sällsam gåva 
- en skimrande möjlighet

önSkaS Hyra

på gång
Världsböndagen firas i år fre-
dagen den 4 mars för 124:e 
gången i över 170 länder. Fin-
land är med i denna böne- 
gemenskap för 51:e gången. 
Årets gudstjänst har samman-
ställts av kvinnor i Chile och 
temat för gudstjänsten är ”Hur 
många bröd har du?”. I Hel-
singfors firas världsböndagen 
med en ekumenisk gudstjänst 
i Kristuskyrkan – Helsingfors 
svenska metodistförsamling 
fredagen den 4 mars kl. 19.00. 
I år är det Finlands svenska 
metodistkyrka som får ta emot 
de medel som samlas in under 
de finlandssvenska böndags-
samlingarna. Pengarna går till 
fattiga, unga och missbrukare i 
Kiambu, Kenya.

Sedan år 2003 har försam-
lingen Trons Ord i Kiambu, 
Kenya, och Finlands svenska 
metodistkyrka samarbetat 
i kampen mot fattigdomen 
bland unga i Kiambu ca 15 km 
nordost om Nairobi, Kenya. En 
tomt köptes år 2004 och röj-
des på kaffeplantor. Tomten 
omgärdades och väg bygg-
des. Därefter har en adminis-
trationsbyggnad i ett plan, tre 
stora tvåvåningsbyggnader 
med klassrum och allra sist en 
enplansbyggnad med tre  
verkstäder uppförts. Ett färsk-
vattensystem från dalens källa 
har byggts och en egen split-
terny transformator svarar för 
eltillförseln.

Hösten 2010 hade närmare 
300 ungdomar från fattiga fa-
miljer gått längre och kortare 
utbildningar på yrkesskolan 
Word of Faith Community Col-
lege. Man kan utbilda sig inom 
sömnads-, friörs-, restaurang-, 
IT- och metallbranschen vid yr-
kesskolan. Biståndsprojektet 
tog slut 31.12.2010, men samar-
betet med Trons Ord fortsätter.

 En annan stor grupp utslag-
na i Kiambu utgör missbrukar-
na. Ofta hänger fattigdomen 
och  missbruket ihop. Kenyas 
regering ser de ökande proble-
men, men har inte resurser att 
motarbeta dem. Yrkesskolan 
blev ett så lyckat projekt myck-
et tack vare att visionen fötts 
bland Kiambuborna själva. 
Nu har man en vision om att 
kunna hjälpa missbrukarna ur 
sitt missbruk – för att sedan ge 
dem utbildning i yrkesskolan.

Tomasmässa firas i Tomas 
kyrka Rönnv.16 Helsingfors 
onsdag 2.3.2011 kl.19. Temat är 
”Sådden av Guds ord”. Pastor 
Ulf Skogström predikar och 
prosten Anita Widell fungerar 
som lirurg. Pastor Maria Lind-
berg är speaker.  Musikledare 
är Sven Nygård och försångare 
Jannike Sandström. Möjlighet 
till bikt ( kl.18.30) och förbön. 

Gemensamt Ansvar 2011 
stöder ensamma unga. Insam-
lingen 2011 bekämpar ungdo-
mars ensamhet i Finland och 
Moçambique. Insamlingen öpp-
nades officiellt av president 
Tarja Halonen söndagen den 6 
februari. Gemensamt Ansvar 
är den största årligen återkom-
mande medborgarinsamlingen 
i Finland. Följ med din försam-
lings annonsering för lokala till-
ställningar till förmån för  
Gemensamt Ansvar insam-
lingen.
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Om vardagen hemma känns otrygg eller besvärlig
Välkommen till Brummerska hemmet  

i Västra Baggböle.

Vi erbjuder tryggt boende för svenskspråkiga äldre personer.

Serviceboendet Stjärnan erbjuder 22 bostäder. I grupp- 
boendet Björken vårdas de som lider av minnesströrningar. 

Vi har lediga platser i gruppboendet.  
Kom och hälsa på, vi visar gärna upp vårt hem. Ring verk-
samhetsledare Pia Ahl mobiltelefon 040 - 74 94 194.  
Adressen är Baggbölevägen 109. 00670 Helsingfors.

Ellens annorlunda fest

TRE TILL PRISET AV TVÅ!
MONICA VIKSTRÖM-JOKELAS populära serie om den modiga och 
roliga Ellen Annorlunda roar flickor, fascinerar pojkar, charmar vuxna 
och har översatts till finska och norska. Missa inte vårt erbjudande! 
Köp tre olika titlar till priset av två! Erbjudandet gäller till 31.3.2011. 

Ellen annorlunda Ellen annorlunda 
– Stjärnroller och 
magplask

Ellens annorlunda 
sommar

Ellens annorlunda 
chat 

Ellens annorlunda 
resa

Ellens annorlunda 
tävling

21,90

16,30 19,30 19,80

19,80

19,80 21,80

NY! SAGT OM ELLEN!
Dialogerna är på 

pricken, handlingen 
är underhållande, 

men saknar inte ett 
underliggande allvar.
Hufvudstadsbladet

... kan inte minnas när 
jag senast skrattade så 

mycket. 
Vasabladet

Från och med 
mars öppnar 

Fontana Medias 
bokhandel 

kl. 10! 

Rekreationsdagar för 
närståendevårdare i Nyland

ordnas den 3–6 maj 2011 i Kaisankoti herrgårdshotell 
i norra Esbo.

Vi erbjuder samvaro med andra närståendevårdare, möjlighet 
att tillsammans med en ledare röra på kroppen och knoppen 
både inomhus och utomhus. 

Deltagaravgiften är 90 €. Sista anmälningsdag är 1.4 2011. 
Mera information om programmet ger Jonna Skand som 
också tar emot anmälningar. Tfn 09 315 5537/ 046 810 5037.

Arrangörer: Folkhälsans Förbund och Helsingfors kyrkliga samfällighet 
med stöd av RAY.

se också folkhalsan.� 
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Januarikryssets lösning

Bland de rätta lösningarna utlottades 
följande vinnare. Bokprisen kommer 
på posten. Vi gratulerar:

Gudrun Hammar, Jomala
Ingmar Nordström, Närpes
Anita Klinkmann, Vasa

Februarikrysset
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Namn & Adress

Skicka in!
Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 
15 mars 2011 till Kyrkpressen, Mannerheimvä-
gen 16 A 9, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet 
”Februarikryss”. De tre först öppnade rätta 
lösningarna belönas med bokpris. Bibelci-
taten i krysset följer 1917 års översättning. 
Lycka till!

Vinn 

böcker!
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Christa Mickelsson

Vad är ett äkta möte 

och hur ska vi göra för 

att bli bättre på att 

mötas på riktigt?

– Vår  tids  prat  om  att  fin-
na sig  själv är humbug. Vi 
människor  blir  till  bara  i 
förhållande till varandra.
Så  säger  Lassi Pruuki, 

professor  i  religionspeda-
gogik  vid Helsingfors  uni-
versitet. Han är något av en 
expert på dialog och kom-
munikation och vill hjälpa 
oss att bli bättre på att mö-
tas. 
– Ofta tror vi att vi redan 

känner  en  person,  och  ids 
inte  gå  in  i  ett  sant möte. 
Det  kan  vara  enklare  att 
verkligen möta sin nya kol-
lega än sin fru sedan tjugo 
år  tillbaka,  säger  Pruuki 
med  glimten  i  ögat,  men 
ändå allvarsam.
Något  kvantitativt,  nu-

merärt sätt att mäta kvali-
teten på ett människomöte 
finns inte.
–  Det  är  ofta  lättare  att 

säga vad  som hänt när ett 
möte  inte  lyckats,  än  när 
det gjort det.
Det är svårt att sätta ord 

på vad som hänt  i ett mö-
te,  men  upplevelsen  och 
känslan  efter  mötet  säger 
mycket.
–  Känslan  att  ha  blivit 

sedd är kanske viktigast av 
allt.  I ett äkta möte skapas 
också en tredje sfär, en ge-
mensam  dimension  som 
inte fanns före mötet.

Den sanna närvaron
Hur  ett  möte  upplevs  är 
alltid  subjektivt,  men  det 
finns ändå saker vi kan för-
söka ta fasta på för att ska-
pa så goda förutsättningar 
som  möjligt.  Den  sanna 
närvaron  är  en  av  grund-
pelarna.
– Vi har alla erfarenheter 

av  att  såväl  förbise  andra 
människor  som  att  själva 
bli förbisedda.
Ett  enkelt  exempel  är 

en  lång  rad  med  männis-
kor  som skakar hand med 
varandra. Lätt fäster vi vår 
uppmärksamhet på någon 
särskild  person  i  kön  och 
är  frånvarande  i  de  andra 
mötena.  För  en  präst  kan-
ske  det  handlar  om  att 
skyndsamt dela ut nattvar-

den, i stället för att sakta in 
och möta varendaste natt-
vardsgäst.
Lassi  Pruuki  poängterar 

det unika i varje möte, var-
je ögonblick.
– Allt sker bara en gång.

Lyssnandets konst
Lyssnandets konst är en an-
nan grundpelare i det goda 
samtalet.
– Dialog är att tala så att 

den  andra  vill  lyssna  och 
lyssna så att den andra vill 
tala.  När  man  verkligen 
lyssnar,  hör  man  det  den 
andra  verkligen  vill  berät-
ta,  inte  det  man  själv  vill 
höra.
Vi  ska  inte  heller  göra 

tolkningar av andras utsa-
gor, eftersom de sällan be-
främjar diskussionen.
–  Säg helst  inte  ”jag hör 

att  du  är  irriterad”,  eller 
”du  menar  säkert  så  här”. 
Då definierar du en annan 
människas  upplevelse.  I 
stället kan du upprepa det 
din samtalsparnet sagt, då 
känner  sig  denne  vanligt-
vis hörd och bekräftad. Al-
ternativt  kan  du  säga  ”det 
här  är  min  tolkning”.  Då 
kan den du talar med antin-
gen bekräfta eller bestrida.
Pruuki fick för en tid se-

dan en bakläxa på det här 
området. En kollega berät-
tade att hon skiljt sig varpå 
han svarade att hon säkert 
har det mycket tungt.
–  Nej,  äntligen  känns  li-

vet  lätt  igen,  svarade  kol-
legan.
–  Sätt  inte  ord  i  andras 

mun, uppmanar Pruuki.

Vilja att förändras
Han dömer ut den form av 
diskussion där vi fokuserar 
så mycket på  vad vi  själva 
ska  säga  att  vi  inte  stan-
nar upp, tar in och lyssnar 
på  vad  den  andra  faktiskt 
sagt. Om det två parter i en 
diskussion  säger  inte  har 
någon koppling, utan bara 
är egna åsikter framförda i 
tur och ordning är det mo-
nolog och ingen dialog.
– Vi behöver inte ha sam-

ma åsikt, men nog en vilja 
att  förstå,  att  söka  mera 
kunskap och förändras.
Han uppmuntrar oss att 

tala i öppen jag-form, i stäl-
let för slutet ”så här är det”-
resonemang. 
– Bjud hellre in din sam-

talspartner i samtalet med 
hjälp  av  reflektioner  i  stil 

Samtalandets  
svåra konst

med ”jag vet inte, men ...” el-
ler ”det här kan låta dumt, 
men  ...”. Även om det kan-
ske verkar vagt, tas sådana 
påståenden  oftast  på  all-
var.

Slutna påståenden
Finns  det  någon  situation 
då  det  är  bra  med  slutna 
resonmang  i  stil  med  ”nu 
är  det  så  här,  jag  bestäm-
mer”?
– I cocpiten i ett flygplan, 

säger Pruuki och ler.
–  Naturligtvis  finns  det 

situationer,  till  exempel 
i  arbetslivet,  då  man  inte 
kan  förhandla,  men  även 

då kan vi göra det i en dialo-
gisk atmosfär. Ibland mås-
te chefen göra krassa kon-
stateranden, men en bra le-
dare fortsätter då med ”Vad 
tycker ni om det här?” eller 
”Hur känns det?”.

Ställ rätt fråga
Konsten att ställa frågor på 
rätt sätt är också ett av fun-
damenten  i  god  samtals-
konst. Öppna  frågor  är  att 
föredra framför slutna.
–  Min  kollega  hämtade 

sitt barn från förskolan efter 
första dagen. De andra för-
äldrarna frågade sina barn 
om det varit roligt, varpå de 

Konkreta tips  
för ett bättre samtal:
• Möt varandra på samma nivå, också fy-

siskt.

• Var närvarande till det yttre och till det 
inre.

• Var intresserad – lyssna.

• Öppna hellre med ”För mig är det vik-
tigt”, eller ”Jag kom att tänka på” än 
”Så här är det”.

• Ställ öppna frågor framför slutna. En 
öppen fråga är ”Hur mår du?” i stället 
för ”Mår du bra?”

• Tolka inte, upprepa hellre vad den 
andra sagt.

Lassi Pruuki uppmanar oss att ta vara på det unika i varje  
människomöte.
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svarade ja. Min kollega frå-
gade sin son hur det hade 
varit,  och  fick  svaret  ”in-
tressant”. När han frågade 
varför det varit intressant 
svarade  sonen  att  det  ha-
de funnits en enormt stor 
toalett i förskolan. 
– Genom att ställa öppna 

frågor får vi andra, intres-
santare svar än om svaret 
redan finns i frågan.

I dialogen blir jaget 
tydligt
En  av  Lassi  Pruukis  favo-
ritfilosofer  är  den  ryske 
kristna  dialogfilosofen 
Mihail Bachtin,  som  ut-

vecklade  sin  teori  under 
Sovjettiden,  i  ett  närmast 
monologiskt samhälle.
– Bahtin säger att män-

niskan  lär känna  sig  själv 
genom  dialog,  att  det  är 
bara i dialogen med andra 
som ens eget  jag blir  tyd-

ligt.  Det  värsta  som  kan 
hända en människa är att 
bli obesvarad.
– Bahtin säger också att 

där  två människor möts  i 
en  äkta  dialog,  där  finns 
också Kristus, som förstår 
alla samtalare på djupet.

Den tyska teologen Mar-
tin Buber utvecklade tan-
ken  om  två  typer  av  för-
hållanden  i  möten.  Dels 
finns jag-det-förhållandet, 
där motparten ses som ett 
objekt och som ett medel 
för att uppnå något annat. 
I det förhållandet kan ald-
rig ett äkta möte ske. I jag-
du-förhållandet  möter  vi 
ett  äkta  du  som  inte  kan 
definieras, bara mötas.
– I det senare förhållan-

det  finns  det  något  som 
liknar förhållandet mellan 
Gud och människa, mötet 
blir teologiskt relevant.

VISSTE DU?
Alkoholism är INTE en följd av drickande, 

utan drickande en följd av alkoholism! 
(ICD-10)

Vi vårdar endast 
1-typ alkoholism.

Medicinfri vård i Lappo från år 1993.

www.minnesota-hoito.fi

Tfn 06-433 0600
LAPPO

Flodkryssning på Donau 15-22.4
*med Wien, Bratislava, Budapest och Pustan

Vin- och gourmetresa till Italien 19-25.4, 4 pl. kvar
*Reta smaklökarna i Ligurien och Piemonte!

Balkans Pärlor 6-13.5, 3 pl. kvar
*Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Montenegro

Transsylvanien, Rumänien 9-16.5
*Fantastisk natur och spännande historia!

Solskensön Jersey 16-22.5
*pärlan i Engelska kanalen

Vinresa till Bourgogne och Alsace 23-30.5
*Flyg dit och båt tillbaka

…allt det här och mycket, mycket mer!

Ring gärna och beställ vår nya broschyr eller
enskilda program, så skickar vi dem!

Härliga resor våren 2011:

Minnen, upplevelser och resor…

Ta gärna kontakt om du vill ge en gåva för det 
kristna arbetet på svenska i Finland. 
Församlingsförbundet rf. Mannerheimvägen 16 A 9, 
00100 Helsingfors, tfn. 09-6126 1540, e-post 
kontakt@forsamlingsforbundet.fi, konto 405525-
2219. 

Var dag är en sällsam gåva 
- en skimrande möjlighet

Lyssna till vad människor säger,  
inte till det du tror att de menar

 H. Goolishan
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1. Kungen av Egypten ville döda alla nyfödda hebreiska pojkar. Här kastar han en av babyerna i 
vattnet och hånskrattar. 

Vem gråter i vassen?
Marina Wiik

Mose fick en dramatisk start på sitt liv. När han var 
liten satte hans mamma honom i en korg i Nilen. 
Precis då faraos dotter kom för att tvätta sig började 
Mose gråta. Hur ska det gå? undrade hans syster 
Mirjam som stod och gömde sig bakom några buskar. 
Följ med och se vad som hände! 

2. När Mose föddes gömde hans mamma 
honom hemma hos sig, men efter ett tag gick 
det inte längre. ”Gå och hämta lite papyrus-
gräs”, sa hon till hans storasyster Mirjam. 

3. Moses mamma flätade en korg av papyrus 
och tätade den med tjära och beck. 

4. Hon lade babyn i korgen ... 

5. ... och satte ut korgen i vassen vid Nilstranden.  6. Bara handen stack upp ur korgen, som 
guppade i väg på vågorna. Det var en ledsam 
syn. 

Tusen tack till alla barn i klubbar, skolor och ef-
tisar som tecknat för Kyrkpressen under temat 
”Mose i vassen”. Teckningarna var så fina att 
vi helst hade publicerat dem allihop. Bland alla 
som deltog lottade vi ut tre namn som får ett 
pris på posten. De är: Jasper Tiala från Språk-
badsskolan, Felicia Teir från Yttermark skola 
och Philip Nordgren från Yttermark skola.

1. Matilda Söderbacka från Bennäs
 Axel Elvström från Bennäs
2. Corinne Björkman från Forsby
3. Elza Heikkinen från Yttermark
4. Benjamin Johansson från Kållby
5. Jacqueline Reet från Yttermark
 Emilia Lindfors från Bennäs
6. Michelle Norrena från Bennäs
7. Hilma Lehtola från Språkbadssko-

lan
 Emma Hagberg från Bennäs
8. Oskar Ruokomäki, Esbo
9. Philip Nordgren från Yttermark

10. Emilia Pått från Yttermark
 Joel Lindholm från Korsnäs
11. Jessica Söderbacka från Kållby
 Felicia Lindfors från Bennäs
12. Livia Solin från Jakobstad
13. Robbe Ingves från Nämpnäs
14. Antonio Westerholm från Kalax
15. Liv Wickman från Bennäs
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 7. Mirjam ställde sig ett stycke därifrån … 

… för att se hur det skulle gå med Mose. 8. Faraos dotter prinsessan kom till stranden 
för att bada.   

9. En hovdam hjälpte henne att tvätta håret i 
floden. 

10. Prinsessan fick syn på korgen i vassen och skickade efter den.

11. När hon öppnade korgen låg Mose där och grät. Snyft, vä vä!  12. Prinsessan tyckte synd om det lilla, omlin-
dade knytet. 

13. Ska jag hämta någon som kan ge barnet 
mat? frågar Mirjam av prinsessan. 

14. Det tyckte prinsessan var en bra idé. 
Mirjam skyndade hem.   

15. Mose bodde med sin familj tills han blivit 
lite större. Då flyttade han till faraos dotter, 
som adopterade honom.  
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Böcker, musik, konst, teater, bio, radio & tv

Presentation

Bibeln och 
arkeo- 
logerna
Vilka var israeliterna 
och filistéerna? Hur 
stort var kung Davids 
rike? När byggdes Sa-
lomos tempel? Det här 
här och mycket mer 
får läsaren svar på i 
verket Bibeln och ar-
keologerna, skriven av 
Hans Furuhagen för 
förlaget Natur & Kultur 
(2010).

Furuhagen gräver i 
många av de omdis-
kuterade frågorna i 
Israels antika historia. 
Boken belyser den allt-
jämt pågående kon-
flikten mellan myt och 
verklighet inom bibel-
forskningen. Han visar 
hur den moderna arke-
ologin kan ge de svar 
som har varit så svåra 
att se för dem som 
låter myten ställa sig 
framför fynden. (CM)

En annan tid 
ett annat liv
FOLK är ett rock-
band som gör musik 
om Gud och livet. På 
90-talet var de kända 
som Attention och har 
under 2000-talet gett 
ut två omtyckta skivor. 
Deras senaste skiva En 
annan tid ett annat liv 
kom ut 2010 (FOLK-
ROCK/Naxos) och är 
en intensiv rockplatta 
med gruppens eget 
material, signerat gi-
tarristen Jon Peterson 
och sångaren Robert 
Eriksson. 

Det stora 24-sidiga 
häftet som följer med 
skivan ger gammal-
dags vinylkänsla och 
gör det lätt att följa 
med i texterna och 
ackorden, som fått en 
egen tabell vid sidan 
om texterna. 

Kristet gediget rock-
material med texter 
uteslutande på svens-
ka är alltid välkommet. 
Bland höjdarna på ski-
van är titelspåret, En 
väg i mörkret och Skri-
vet i min hand värda 
att nämnas. (CM)

BOK Jesus möter Buddha 
– kristna och buddhister 
i dialog av Jan Olov Fors. 
Books on Demand 2009.

Jan Olov Fors  (född  1965) 
är präst  i Kungsholms för-
samling  i  Stockholm  och 
har  i  sin  doktorsavhand-
ling Ömsesidig förvandling 
(2003) tagit sig an den ame-
rikanske  teologen  John B. 
Cobbs  teologi  och  då  spe-
ciellt  Cobbs  dialog  med 
buddhister.  Fors  är  hem-
ma från Haparanda, har en 
finsk  mamma  och  är  två-
språkig. 
I  en  tunn  bok  på  50  si-

dor  med  titeln  Jesus mö-
ter Buddha – kristna och 
buddhister i dialog tar han 
upp utmaningar och frågor 

som rör den kristna dialo-
gen med buddhister. Boken 
presenterar också hur  teo-
login och kristet  tänkande 
i dag förhåller sig till andra 
religioner.
Ett  redan  välkänt  feno-

men  är  att  zenbuddhis-
men  starkt  påverkat  kris-

ten  meditation  och  att 
zen  väckt  intresset  för  de 
egna  kristna  kontempla-
tiva  traditionerna.  Mindre 
känt  är  de  intressanta  be-
röringspunkterna  mellan 
den  buddhistiska munken 
Shinrans  (d.  1262) uppfatt-
ning om att människan blir 
räddad  genom  tilliten  till 
Amida  Buddhas  nåd,  och 
Luthers lära om rättfärdig-
görelse.
Frågor om hur kristen tro 

uppfattar  andra  religioner 
behandlas  speciellt  av  det 
som  kallas  för  religions-
teologi.  En  av  den  kristna 
religionsteologins  grund-
frågor  formulerades  träf-
fande  av  förre  biskopen  i 
Stockholms stift och tidiga-

re Harvardprofessorn Kris-
ter Stendahl  (d.  2008)  så 
här:  ”Hur kan man sjunga 
sin sång till Jesus med hän-
givenhet  utan  att  tala  illa 
om andra – utan att känna 
sig  tvungen  att  nedvärde-
ra andra  religioner?” Sten-
dahl  är  också  känd  för  att 
ha myntat begreppet ”helig 
avundsjuka”  för den käns-
la som kan uppstå när man 
låter  sig  bli  rörd  inför  det 
vackra och insiktsfulla om 
Gud och verkligheten som 
en annan religion äger och 
som  inte  finns  i  den  egna 
religionen.
Förutom  Stendahl  tar 

Fors upp många andra teo-
loger och filosofer som har 
gjort  betydelsefulla  insat-

ser  inom  religionsteologi 
och  religionsdialog.  Fors 
konstaterar  att  många 
kristna teologer har funnit 
att  Jesus och Buddha  trots 
olikheterna har  en hel  del 
gemensamt att lära oss om 
livet  och  hur  vi  ska  leva. 
Olikheter  och  skillnader 
i  verklighetsuppfattning 
kan  förvandlas  till  frukt-
bara frågor inom den egna 
traditionen.
Jan  Olov  Fors  bok  är  en 

mångsidig  och  klargöran-
de  källa  till  den  rika  flora 
av  varierande  syner  och 
tänkesätt  som  i  dag  råder 
inom  religionsteologi  och 
-dialog.

Tomas von Martens

Olikheter kan förvandlas till fruktbara frågor

Nina Österholm

Kultur är ett bra 

redskap för religionen 

men resultatet blir 

lätt övertydligt och 

undermåligt.

Så säger Karin Erlandsson, 
nygammal  kulturredaktör 
på  tidningen  Nya  Åland. 
Att kultur och religion hör 
ihop är hon övertygad om.
–  De  kulturella  redska-

pen som teater, musik och 
konst är väl beprövade och 
jag tycker det är bra om kyr-
kan  kan  använda  dem  för 
att  föra  fram sitt budskap. 
Tyvärr blir produkten ofta 
lite  ängslig  i  kristna  sam-
manhang, man skriver pu-
bliken på näsan i  ivern att 
föra fram sin Jesus och läm-
nar inte något utrymme för 
tolkning.
Som  exempel  nämner 

hon  författaren C.S. Lewis 
som  skrivit  böckerna  om 
Narnia.
– Jag tyckte Narnia var jät-

tebra ända tills författaren 
blev övertydlig i sina Aslan-
Jesus-paralleller, då slutade 
berättelsen fungera.

Roligt med Runeberg
Under fem år som vikarie-
rande  allmänreporter  på 
”Nyan”  har  Karin  Erlands-
son spottat ur sig allt mel-
lan reportage och ledartex-
ter.
– Men jag är litteraturve-

tare och kritiker till utbild-
ningen och känner knappt 
igen  ett  nyhetsscoop  när 
jag ser det.
Nu flyttar hon nyhetsjak-

ten  till  biblioteket.  ”Roligt 
med  Runeberg”  hette  frå-
gesporten  som  hon  kon-
struerade häromveckan ut-
gående från litteraturcitat.
– Mitt uppdrag som kul-

turredaktör tycker jag ock-

så har ett pedagogiskt syf-
te, jag ser mig som en kul-
turens copywriter, en som 
marknadsför kultur.
I  kyrkliga  sammanhang 

är  Erlandsson  bekant  som 
bland  annat  Höstdagspo-
et.  Hon  har  också  skrivit 
temasånger  till  olika  ung-
domssamlingar och dragit 
verkstäder  om  allt  mellan 
skrivkonst och sushi till fe-
ministiskt självförsvar.
Numera Mariehamnsbo, 

mitt  emellan  det  kristna 
barndomshemmet  i  Ny-
karleby och ett  sekularise-
rat  Stockholm,  tycker  hon 
att kyrkan  fortfarande har 
en viktig plats i det åländs-
ka medvetandet.
–  Julen  och  de 

stora  familje- 
högtiderna  fyller  kyrkan. 
Det tycker jag räcker långt.

Vettig kritik
Som  kulturredaktör  vill 
Karin Erlandsson ta en ak-
tiv del av det åländska kul-
turlivet. Publiken, konstnä-

ren  och  kritikern  formar  i 
bästa fall kulturen i en ge-
mensam diskussion. Kriti-

kern kommer med konsu-
mentupplysning men ock-
så med analys som hjälper 

publiken att tolka sin upp-
levelse av konsten.
– Gärna får  läsarna skri-

va insändare och tycka oli-
ka än jag. När publiken tar 
en aktiv roll i diskussionen 
av konsten får vi en verklig 
kulturdebatt.
Att  åsikterna  och  kriti-

ken kommer nära är ound-
vikligt i en stad med drygt 
10 000 invånare och ett vi-
talt kulturliv, både gällande 
amatörer och proffs.
– Lätt blir det så att  ing-

en vågar säga vad de egent-
ligen  tycker.  Samtidigt  är 
både  konstnärerna  och 
publiken  värda  vettig  kri-
tik. Publiken måste få veta 
om  amatörföreställning-
en  verkligen  är  värd  fem-
ton euro i biljettinköp, det 
är  konsumentupplysning. 
Kostnärerna å andra sidan 
blir  inte  lyckligare  eller 
skickligare av att bli klapp-
ade på huvudet gång efter 
gång.  Kulturkritiken  kan 
ännu utvecklas på Åland.

Karin Erlandsson, ny kulturredaktör på Nyan:

Kombinationen religion 
och kultur blir ofta fel

Professionell tyckare. Karin Erlandsson, ny kulturredaktör på tidningen Nya Åland, vill med hjälp 
av vettig kulturkritik blåsa liv i en riktig kulturdebatt på Åland.
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1. Litteraturdagarna 
25–27 mars

Alltid lika välbesökt och välorganiserat. 
I år kommer bland annat Karl Ove 

Knausgård och PC Jersild. 
Stämningen är god och de nya tan-

karna multipla. 

2. Vera filmfestival 
16–20 mars

Precis som med litteraturdagarna är det 
djupt imponerande att en så liten ort 
som Mariehamn lyckas få ihop något så 
proffsigt.

Programmet har inte släppts än, men 
det blir som vanligt kortfilm och doku-
mentärfilm från hela världen. 

3. Kulturhuset  
Alandica

Huruvida Mariehamn skulle få ett kul-
tur- och kongresshus eller inte diskute-
rades i ett decennium.

Vi fick ett hus till sist och alla farhå-
gor om att bara kongresser skulle inhy-
sas kom på skam.

Istället fylls huset faktiskt av kultur, 
organiserad och storstilat visserligen, 
inte det spretigt spontana som skulle 
vara idealet, men i allafall.

Personligen är jag glad över att 
Jonas Gardell har ett ställe på Åland 
att showa på.

Karins kulturtips
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Gnisthopp
En alldeles vanlig tors-
dag – och ändå inte.

Det fattas ett ansik-
te i vår arbetsgemen-
skap. Häromdagen 
firade vi henne med 
åttitalspompa och 
ståt. Det var nämligen 
1987 hon klev in på 
förlagets bokhandel, i 
lila långkjol av trikå.

Jobbets bästa och 
enda damkör sjunger 
en modifierad Dåver 
Kalää. Bland all fulrosa 
och collegehängig  
rekvisita trillar tårar  
av tacksamhet och 
saknad i förväg över 
en vän som visserli-
gen finns kvar, men 
inte varenda dag och 
inte så självklart som 
tidigare.

Alla dessa luncher 
och glada skratt!

Allt det gemen-
samma, ibland också 
svåra, vi haft tillsam-
mans är slut nu, när 
hon börjar på sitt nya 
jobb.

Jag förundras över 
livskedjan med dess 
länkar av olika slags 
början och slut. Ibland 
kommer de abrupt, ib-
land så omärkligt att 
vi först efteråt sneglar 
bakåt och inser att då, 
den gången, fattade 
jag ett Beslut Som 
Ändrade Allt.

Det handlade kan-
ske om att ringa det 
där ena samtalet eller 
att ställa den där ena 
frågan man tänkt. 
Saker rullar vidare 
med så små steg, att 
det omärkliga stora 
steget delats in i 
jämkningar som fört 
oss vidare innan vi vet 
ordet av. Förändring-
arna är som nervsy-
napser. Nanosnabbt 
hoppar gnistan över 
mellanrummet till en 
ny nervbana och nya 
spår.

Det är så det ska 
vara. Utan en gnista 
på väg är det inte 
mycket liv heller. Men 
besluten behöver inte 
vara så stora varenda 
gång. Alla kan ju inte 
ömsa skinn varje dag.

Den här dagen, när 
stolen står tom för 
första gången, mejlar 
hon nya e-postadres-
sen. ”Till alla fina vän-
ner. Tack och förlåt, 
puss o kram!”

Tack kära du,  
och tack detsamma! 
I korthet samman-
fattar du allt det som 
behövs. 

Kärlek, tacksamhet 
och förlåtelse ger våra 
livsgnistor glöd, vart 
de än rusar vidare.

May Wikström

Kulturnytt

Kulturredaktör  Caterina 
Stenius  har  fått  sitt namn 
efter mystikern och helgo-
net Caterina av Siena.
– När mina föräldrar be-

rättade  om henne  för mig 
när  jag  var  barn  blev  jag 
helt  tillplattad. Hon var så 
oerhört from.
Caterina  av  Siena  föd-

des år 1347 i Siena. Som sju-
åring  vigde  hon  sitt  liv  åt 
Gud och i tonåren vägrade 
hon ingå äktenskap med en 
man  föräldrarna valt ut  åt 
henne. Vid sexton inträdde 
hon  som  tertiär  i  domini-
kanorden.
–  Många  år  senare  åter-

vände  jag  till  Caterina  av 
Siena  via några  biografier, 
men hade fortfarande svårt 
för henne.
Vändpunkten  kom  när 

Stenius  började  läsa  Cate-
rina av Sienas Dialogen: en 
bok som handlar om en själ 
som  ställer  frågor  till Gud 
och får svar.
– Den är helt otrolig ock-

så rent språkligt.
Caterina av Siena besök-

te  sjukbäddar  och  fängel-
ser  och  var  en  känd  per-
sonlighet  i  den  medeltida 
staden.
–  Hon  engagerade  sig 

också  politiskt  bland  an-
nat genom att  skriva brev. 
Nästan 600 av hennes brev 
finns bevarade och utgivna, 
och de riktar sig till påvar, 
biskopar, kungar och drott-

ningar,  konstnärer  och  er-
emiter.
– Hon hade ett sådant pa-

tos! Min stora önskan i livet 
är  att någon gång  få  över-
sätta hennes bok.
Den katolska kyrkan har 

utnämnt 33 så kallade kyr-
kolärare. Den första är Gre-
gorius I,  som  utnämndes 
år  1298.  Caterina  av  Siena 
blev  nummer  32  år  1970. 
Hon står bland de tre sista 
på  listan  över  kyrkolärare 
tillsammans  med  Teresa 
av Ávila och Thérèse av Je-
susbarnet.
–  Det  var  en 

stor  marke-
ring  av 
kyrkan 
att 

under  andra  hälften  av 
1900-talet plocka de första 
kvinnorna.
Caterina av Sienas texter 

kan vara svårsmälta.
– Ingen kan läsa om henne 

i dag utan att bli förskräckt, 
säger Caterina Stenius och 
påminner om att 1300-talet 
präglades  av  digerdöden, 
spetälskan,  hungersnöden 
– och en insikt om att lidan-
det var en nödvändig del av 
det mänskliga och det heli-
ga.  Under  sina  sista  år  lär 
Caterina av Siena, likt en ti-

dig anorektiker, ha 
levt  enbart  på 

nattvarden. 
(ST)

Vägvisaren

Caterina av Siena

Förra vintern var mycket 
kall och den här ser ut att 
bli likadan. Måste kyrkor-
na vara behagligt varma 
hela tiden trots att den är 
minus 25 grader utanför?

– I Nykarleby kyrka har 
vi direkt elvärme och sän-
ker temperaturen till 9–10 
grader i veckan. Ett par 
timmar före kyrkan ska 
användas höjer vi tempe-
raturen till tjugo grader, 
berättar Roy Björkman, 
församlingsmästare i Ny-
karleby församling.

Samma knep biter ty-
värr inte på alla kyrkor, 
värmesystemet måste 
vara sådant att det går 
att göra. Till exempel i 

Jeppo och Munsala går 
temperaturen inte att 
reglera så mycket, så kyr-
kan måste vara varm hela 
tiden, vet Björkman.

Att låta kyrkan stå helt 
kall går inte. Det finns 
många apparater i da-
gens kyrkor som inte 
klarar kyla, så tempera-
turen ska helst inte bli så 
mycket lägre än just 9–10 
grader.

Och dyrt blir det.
– Förra vintern över-

steg vi nog vår budget 
gällande uppvärmningen, 
och inte lär det ska bli bil-
ligare i år heller, suckar 
Björkman.

– Räkningen rör sig 
kring 10 000 euro för en 
vinter.

Och när kan man knäp-
pa av värmen?

– Det brukar gå att 
göra det i maj, men man 
vet ju aldrig, svarar Björk-
man.

Om somrarna behöver 
man i alla fall inte värma 
upp kyrkan i Nykarleby, 
då sköter solen om job-
bet. (ST)

Vi frågar
Måste kyrkan vara 

uppvärmd hela 
tiden?

Stallone talar om sin tro
Hollywoodstjärnan Sylvester Stallone har vid upprepa-
de tillfällen berättat om sin tro för allmänheten, skriver 
Dagen.

Skådespelaren, som bland annat gestaltat boxaren 
Rocky i sex filmer, säger att han överlåter sig mera åt 
Jesus ju mer han går i kyrkan, lyssnar till Guds ord och 
låter Gud leda honom.

– Genom tron på Jesus besparas jag varje dag saker 
som jag i min bransch utsätts för – habegär, girighet, 
avundsjuka och bitterhet.

Stallone är aktuell med en utställning med egna olje-
målningar i Galerie Gmurzynska i St Moritz, Schweiz. Han 
ska ha målat redan före sin filmkarriär. Utställningen ska 
omfatta 30 målningar och kommer från Schweiz att flyt-
tas till ryska museet i S:t Petersburg. (CM)

Bröllop på McDonalds
Den nordamerikanska hamburgerjätten McDonalds har 
drivit sin affärsidé ytterligare ett steg. Från och med års-
skiftet erbjuder tre av snabbmatskedjans restauranger 
i Hong Kong bröllopsfester för sina gäster, skriver Koti-
maa24. 

Företaget vill vara ett alternativ för brudpar som inte 
har råd att betala dyrt för sin bröllopsmiddag. Middagen 
inkluderar ingen alkohol, eftersom det är förbjudet att 
servera alkohol på familjerestauranger i landet. 

– Ungdomar träffas här, de förälskar sig här så när det 
ska fira sin stora dag vill de även komma hit, säger Shirley 
Chang, chef på McDonald’s i Hongkong. (CM)

Carola ordnar pilgrimsresa
Den svenska artisten Carola 
Häggkvist planerar att ordna 
en pilgrimsresa till Israel för 
sina fans. På hennes hemsida 
kan intresserade komma med 
förslag och idéer och göra en 
intresseanmälan. Tanken är att 
resan ska ordnas hösten 2011.

Enligt arrangören har Ca-
rola genom åren genomfört ett 
antal resor till Israel och tanken 
att ordna pilgrimsresor i hen-
nes regi har vuxit fram under 
åren. Resan ska vara något ut-
över det vanliga, där resenären 
får uppleva och lära känna Is-
rael på ett mer personligt sätt 
utifrån Carolas erfarenheter och perspektiv.

Carola har spelat in sina två julskivor Jul i Betlehem i Is-
rael. (CM)

Kristeligt Dagblads Bjerager 
leder världens chefredaktörer
Kristeligt Dagblads chefredaktör Erik Bjerager (52) har 
valts till ordförande för den internationella intresseorgani-
sationen World Editors Forum i två år framöver. Organisa-
tionen samlar chefredaktörer från hela världen, och beva-
kar bland annat medieutveckling och pressfrihet.

Danska Kristeligt Dagblad ges ut på evangelisk-luthersk 
grund och är en dagstidning som fokuserar kyrka, reli-
gion, etik och sociala frågor. Bjerager övertar ordförande-
skapet av Xavier Vidal-Folch från den spanska dagstid-
ningen El Pais.  (MayW)

BOK Det är som det är – 
en berättelse om tillit av 
Malina Stahre. Libris 2011.

Malina Stahre,  född  och 
uppvuxen i Polen, har skri-
vit en bok om de sista åren 
tillsammans  med  den  go-
da  vännen P.  Boken  inleds 
hösten 2002 då P redan va-
rit cancersjuk i tre år. Berät-
telsen tar slut två år senare 
efter P:s död.
Eftersom  både  författa-

ren och P vuxit upp i Polen 
men  är  bosatta  i  Sverige 
frestas  jag ibland att  lägga 
in  ett  avstånd mellan mig 
själv och texten och fastna 

vid  allt  som  är  annorlun-
da gällande hur hushållets 
sköts, maten läggs upp, hur 
man  kommunicerar  med 
varandra.  Bägge  två  är  ka-
toliker:  de  diskuterar  ofta 
mässan  och  bröderna  på 
klostret som bägge två titt 
och  tätt  har  kontakt  med, 
det  handlar  mycket  om 
släkten och vännerna som 
väller  in  som  vågor  och 
gråter,  pysslar  och blir  ut-
skällda.
När  Malina  Stahre  skri-

ver om P skriver hon myck-
et om tillit, om P:s tro, om 
hennes  vägran  att  ifråga-
sätta Guds plan. Samtidigt 

är P en mycket påfrestande 
patient. Hon har haft hem-
met  i  ett  järngrepp,  och 
hon  plågas  djupt  av  vän-
nernas och släktens tafatta 
försök att ta över köket, var-
dagen och vården om hen-
ne själv.
Det här är en mycket är-

lig beskrivning av en kamp 
mot/med döden. Det känns 
bra att läsa den just för att 
P inte är ett helgon, just för 
att  hon  är  sur,  ilsken,  vet 
bäst  och  tillrättavisar  al-
la  i  sin  omgivning.  Det är 
som det är handlar väldigt 
mycket  om  vänskap,  om 
kommunikation  vänner 

emellan,  om missförstånd 
och förlåtelse.
Efter  att  ha  läst  den här 

boken  tycker  jag  egentli-
gen inte om P, men jag tror 
ändå  att  jag  förstår  något 
av det Stahre försöker för-
medla, något av den där til-
liten hon ständigt återkom-
mer till. Jag kan tänka mig 
att boken kan fungera som 
ett bra stöd för alla som le-
ver nära en människa som 
är mycket sjuk – och för den 
som själv har drabbats.
Man  behöver  alltså  inte 

vara en hjälte eller ett hel-
gon. Man ska tydligen inte 
säga  eller  göra  så  mycket. 

Kanske  är  det hela  ganska 
enkelt egentligen: att födas, 
att dö, att finnas till.

Sofia Torvalds

En bok om att ge upp
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Du missade väl inte ...

Anglikaner i Vasa

önskar fler 
gudstjänster

sid 7

Februarikrysset
sid 13

Caterina inspirerar 
Caterina sid 19

Marina Wiik

Relationen mellan 

mamman och 

dottern skapas tidigt 

i barndomen och 

har långtgående 

konsekvenser. Ändå 

är ämnet fortfarande 

tabubelagt. 

– Det finns en inställning 
att  allt  ska  vara  bra mel-
lan dottern och mamman. 
Eventuella svårigheter so-
pas  under  mattan,  de  är 
för  känsliga  för  att  man 
ska  vilja  ta  itu med dem, 
säger  samtalsterapeuten 
Inger Sjöberg.
I sitt privat- och yrkesliv 

har hon träffat många vux-
na kvinnor som är fångar i 
relationen till sin mamma, 
trots att denna kanske inte 
ens lever längre.
–  Bindningen  mellan 

mammor  och  döttrar  är 
dubbelt så stark som mel-
lan  till  exempel  pappor 

och  söner.    Orsaken  är 
att  kvinnor  ofta  har  hu-
vudansvaret  för  fostran  i 
hemmen och att de dess-
utom är förebilder för sina 
döttrar.
Vissa  kvinnor  gör  allt 

för att bli som sina mam-
mor,  andra  försöker med 
alla  tänkbara  medel  bli 
motsatsen. Trots att mam-
man  inte  längre  står  och 
tittar över axeln, dikterar 
hennes  värderingar  dot-
terns val.
–  En  kvinna  som  har 

upplevt att hon som barn 
inte blivit godkänd av sin 
mamma söker ständigt be-
röm  och  bekräftelse  som 
vuxen, säger Sjöberg.
Kanske  väljer  dottern 

det  jobb  som  mamman 
skulle ha önskat eller fost-
rar sina barn precis enligt 
samma metoder  som  sin 
egen mamma. Allt  för att 
visa att hon duger.
–  Barndomshemmet 

är  fullt  av dolda budskap 
beträffande  religion, mo-
ral  och  valet  av  vänner. 
Händelser som kan verka 

helt obetydliga kan lämna 
starka spår.
Sjöberg tar ett exempel 

från  sitt  eget  barndoms-
hem.
– Mamma brukade koka 

saft  på  en  vedeldad  spis 
där det var svårt att regle-
ra värmen. Hon var alltid 
väldigt spänd i saftnings-
situationen. Jag märkte att 
jag själv kände mig stres-
sad och nervös inför saft-
ningsprocessen.  Hennes 
oro hade smittat av sig på 
mig.

Lätt att skylla på 
andra
Invanda  roller  sitter 
djupt.
–  Det  finns  65-åringar 

som  vid mötet med  sina 
mammor  blir  småbarn 
medan  mammorna  i  sin 
tur genast axlar sin gamla 
förmyndarroll,  säger  Sjö-
berg.  
För att kunna mötas som 

vuxna måste båda inse att 
dottern är en självständig 
individ  med  rätt  till  ett 
eget liv.

– Det är livsviktigt att bli 
varse  om  de  undermed-
vetna bindningar som får 
en  att  reagera    till  synes 
helt  irrationellt  i vissa  si-
tuationer.  Först  när  man 
blivit medveten om orsa-
kerna, kan man själv ta ak-
tiv ställning i olika frågor.
Är  det  inte  bäddat  för 

missförstånd?
– Risken finns. Som barn 

målar  man  ibland  upp 
hotbilder där de inte finns. 
Man tror att mamma inte 
tycker om det man gjorde 
i  en  situation  för  att  hon 
fnös just då. Mamman har 
kanske inte alls varit med-
veten om det, men det är 
ändå bra om dottern i ef-
terhand  kan  berätta  om 
sin upplevelse.
Även om mamman dött, 

kan dottern ändra sin atti-
tyd till henne.
– Om man lär känna sin 

mammas  historia,  hen-
nes  bakgrund,  inser man 
vanligen att hon gjorde så 
gott  hon  kunde  och  inte 
försökte  skada  sitt  barn 
medvetet. Ofta ger det go-

da ledtrådar att ta reda på 
vad  som hände  i  Finland 
just då mamma levde, var 
ung och skaffade familj.
Sjöberg  poängterar  att 

det  inte  handlar  om  att 
hitta  syndabockar,  utan 
om  personlighetsutveck-
ling och vad som sker in-
uti.
– Man kan inte ändra det 

som varit utan måste inse 
att det här är min historia. 
Sedan  är  det  upp  till  var 
och en att välja om hon vill 
leva bakåt eller mot fram-
tiden.
En  negativ  upplevel-

se  i  barndomen  används  
ibland  som ursäkt  för  att 
inte  ta  ansvar  för  sitt  liv. 
Att skylla problem på nå-
got utanför sig själv är en 
vanlig skyddsmekanism.  
–  Enskilda  händelser 

behöver inte påverka vux-
enlivet. Men det gör de om 
man  fortsätter  att  se  sig 
själv  som  ett  offer  i  stäl-
let för att fokusera på sina 
styrkor. Sagorna fyller sin 
funktion när man är liten, 
men  som  vuxen  kvinna 

måste man ta eget ansvar 
och  inte  vänta  på  att  en 
prins räddar en från verk-
ligheten.

Amerikansk förebild
Inger Sjöberg blev  intres-
serad  av  relationen  mel-
lan mammor och döttrar 
under ett seminarium för 
några år sedan.
Föredragshållaren  Do-

rothy Firman har tillsam-
mans  med  sin  mamma 
skrivit  boken  Daughters 
and Mothers Making it 
work. Sjöberg köpte boken 
och blev imponerad.
– Boken har praktiskt fo-

kus och känns fortfarande 
relevant  trots  att  den  är 
över tjugo år gammal.
Sjöberg och kollegan Gu-

nilla Lindvik har planerat 
ett kursmaterial utgående 
från boken. En veckosluts- 
kurs  i  ämnet  äger  rum  i 
Esbo i vår. 
– Många har varit intres-

serade och jag hoppas att 
tröskeln att öppna sig om 
ett så personligt ämne in-
te är för hög.

Från lillflicka till vuxen kvinna

Våga släppa taget om mamma
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