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Kyrkoåret

Texten för den här sön-
dagen är hämtad ur Jesu 
översteprästerliga förbön. 
Jesus drog sig ofta undan 
för att be till sin himmel-
ske far. Avsnittet ger oss en 
vink om hur innerlig kon-
takten mellan sonen och 
fadern var.

Jesus håller att på att bry-
ta upp från det  jordiska för 
att återvända till den him-
melska verkligheten. Jag är 
inte längre kvar i världen, 
säger han, och nu ber han 
för sina lärjungar som är 
kvar och som ska fortsätta 
det verk som han startat.

Jesus är angelägen om 
sina lärjungar. Han ber till 
sin himmelska far att de 
ska vara ett, liksom han och 
fadern är ett.

Den kristna enheten har 
från första början varit ho-
tad. Kyrkan har splittrats i 
olika samfund och den ho-
tas ständigt att splittras på 
nytt och på det sättet för-
svagas.

Som Jesu Kristi lärjungar 
är vi förpliktade att både 
be och arbeta för den krist-
na enheten. Jesus ber att vi 
ska bli ett, liksom han och 
fadern är ett.

Det förs hela tiden läro-
samtal mellan många kyr-
kosamfund och glädjande 
nog  har man närmat sig 
varandra och funnit varan-
dra också i lärofrågor. Jesu 
bön går således i uppfyllel-
se i takt med att kyrkor och 
kristna på gräsrotsplanet 
hittar varandra.

En väg till enheten är bö-
nen. Vi ska be för varandra 
och för enheten, då blir det 
allt svårare att strida och 
ifrågasätta varandra. Den 
kristna enheten ska ha hög-
sta prioritet. I den himmel-
ska världen kommer det 
inte att finnas olika frak-
tioner och kyrkor. Det är 

otänkbart. Senast där ska 
alla vara ett. 

Guds folk bär på en hem-
längtan. Här på jorden är 
vi gäster och främlingar. 
Vi tillhör inte världen fast 
vi lever här i världen. Vi 
har en större och djupare 
identitet och tillhörighet. I 
dopet fick vi ett himmelskt 
medborgarskap. ”Den da-
gen jag döptes skrev äng-
lar mitt namn i himlen in”, 
sägs det i en psalm.

Det är viktigt att vi inte 
förlorar den himmelska di-
mensionen i våra liv. Det 
himmelska borde också på 
något sätt få avspegla sig i 
vårt jordiska liv, hur vi le-
ver och prioriterar. Inte så 
att vi som kristna skulle bli 
världsfrånvända, utan så 
att det eviga skulle ge häl-
sosamma perspektiv på 
det jordiska och ändliga. 
Här är allt mer eller mindre 
provisoriskt, bristfälligt 
och ofullkomligt, men det 
himmelska kommer att va-
ra fullkomligt och perfekt. 
Därför ska vi som ett enat 
Guds folk inte rikta blick-
arna enbart på det synliga 
utan mot det osynliga. Det 
synliga är förgängligt, men 
det osynliga är evigt.

Anders Store är kyrkoherde 

i Nedervetil församling

Helgens texter

Första läsningen
Jes 54:7–10

Andra läsningen
1 Petr 1:3–9

Evangelium
Joh 17:11–17

Jesus sade i sin bön: ”Jag är inte läng-
re kvar i världen, men de är kvar i värl-
den och jag kommer till dig. Helige 
fader, bevara dem i ditt namn,
det som du har gett mig, så att de blir 
ett, liksom vi är ett. 

Medan jag var hos dem bevarade jag 
dem i ditt namn, som du har gett mig. 
Och jag skyddade dem, och ingen av 
dem gick under utom undergångens 
man, ty skriften skulle uppfyllas. 

Nu kommer jag till dig, men detta 
säger jag medan jag är i världen, för 
att de skall få min glädje helt och fullt. 
Jag har gett dem ditt ord, och världen 

har hatat dem därför att de inte tillhör 
världen, liksom inte heller jag tillhör 
världen.

Jag ber inte att du skall ta dem ut ur 
världen utan att du skall bevara dem 
för det onda. De tillhör inte världen, 
liksom inte heller jag tillhör världen. 
Helga dem genom sanningen; ditt ord 
är sanning.”

15.5.2011

Vi firar tredje söndagen  
efter påsk. Temat är  
”Guds folks hemlängtan”.

Läs din Bibel
To 12.5 2 Sam 2:1–11, Ef 4:11–16.
Fr 13.5  2 Sam 5:1–16, Matt 26:30–35 .
Lö 14.5 2 Sam 5:17–25, Joh 14:1–6.
Sö 15.5 Jes 54:7–10, 1 Pet 1:3–9, Joh 17:11–17.
Må 16.5 2 Sam 6:1–23, Rom 1:18–25.
Ti 17.5 2 Sam 7:1–16, 2 Kor 5:11–18.
On 18.5 2 Sam 7:17–29, Joh 8:31–36.
To 19.5 2 Sam 11:1–27, Rom 8:7–11.

Psalmförslag
536, 584, 581, 288, 223 (N), 583.

Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Dagens bön
Gud, du skapar allt synligt och osynligt.
Varje vår väcker du naturen till nytt liv.
Också oss vill du förnya
när vi känner oss frusna och döda
och när tröttheten blir för stor.
Gud, vi gläds över att du ger liv åt allt.
Vi tackar dig för att du är livets sanna källa
som dag för dag förnyar oss.
Hjälp oss att bli kvar i din kärlek, Herre,
och att rätt förvalta din skapelse.
Hör vår bön för Jesu Kristi skull.

Mera om helgen
På latin heter den här söndagen Jubilate, 
vilket betyder ”gläd er”. Församlingen firar 
med glädje Herrens uppståndelse och hans 
seger över döden. Vi riktar blicken mot det 
nya livet i himlen, dit Kristus gått för att be-
reda plats för oss.

Söndagens liturgiska färg är vit. På altaret 
står fyra ljus. Kollekten är fri.

En himmelsk dimension

En sång om hemlängtan
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Psalmen Jag har ett hem, ett 
ljuvligt hem, jag är på vand-
ring dit (psb 584) kan syfta 
på både det jordiska och 
himmelska hemmet fram 
till den nästsista versen. 
Den sista versen igen utgör 
tolkningsnyckeln till hela 
psalmen och leder ofrån-
komligt våra tankar enbart 
till evigheten. Rosen Jesus 
skars för oss, och han är vä-
gen till detta hem.

I år infaller temat ”Guds 
folks hemlängtan” på De 
stupades dag. De som käm-
pade för vårt fosterland, 

med risk för sitt eget liv, 
kände vid fronten i första 
hand knappast hemläng-
tan till himlen. Deras och 
de anhörigas förhoppning 
och bön var inte att de 
skulle stupa för en god sak 
och därför nå himlen. Mest 
av allt ville de återvända 
till sitt jordiska hem. Ty-
värr infriades inte allas 
förhoppningar: många 
stupade och kom aldrig le-
vande hem. 

Min far hade som ung 
präst i Oravais den föga 
avundsvärda uppgiften att 

komma med dödsbud om 
dem som stupat. Iklädd 
prästkaftan cyklade han 
till de hem som förlorat en 
man i familjen. Många ana-
de prästens ärende redan 
då han svängde från vä-
gen genom grinden in mot 
gården. Hans erfarenhet 
var att troende människor 
hade lättare att sörja än de 
som inte trodde. Det här 
blev ett starkt vittnesbörd 
om att den kristna tron är 
en ovärderlig resurs i livets 
alla förhållanden. Också in-
för döden.

Det himmelska hoppet 
bar de sörjande genom sor-
gen. Ofta sjöngs eller läs-
tes hemlandssången Till 
det härliga land ovan skyn 
i Sionsharpan, som numera 
också finns i vår psalmbok, 
nr 574. Den sången ger oss 
den trygga visionen om det 
himmelska hemmet som Je-
sus på korset berett åt oss.

Som kristna fullgör vi 
både våra plikter på jorden 
efter bästa förmåga och 
blickar dessutom framåt 
mot det himmelska. Det 
gäller med andra ord att 

stå med båda fötterna på 
jorden och ha sitt hjärta i 
himlen.

Anders Kronlund är

tf kantor i Esbo svenska 

församling
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frJohan Sandberg

Den som är vigd 

till präst förblir det 

oavsett var han är.

Evans Orori hoppas att han 
en dag ska kunna verka 
som präst även i den luth-
erska kyrkan i Finland.

– En gång präst, alltid 
präst. Ordinationen kan 
aldrig tas ifrån en. Jag har 
gått igenom grundliga teo-
logiska studier och ser ing-
et hinder för att bli präst 
också i Finland när jag lärt 
mig språket.

Orori lämnade sin präst-
tjänst i Kisumu i västra Ke-
nya för ett knappt år sedan 
och följde efter kärleken till 
Finland. Nu bor paret i Vasa 
där han lär sig svenska på 
Evangeliska folkhögskolan.

– Jag vet ännu inte om 
jag är kvalificerad att vara 
präst i den lutherska kyr-
kan i Finland. Det blir att 
tala med biskopen.

Nu går han in för att lä-
ra sig hur kyrkan fungerar 
här. Han har redan förrät-
tat gudstjänster i den inter-
nationella församlingen i 
Vasa. 

Att den lutherska kyrkan 
i Finland är annorlunda än 
i Kenya har han redan upp-
täckt. I Kenya finns inga 
kvinnliga präster och där 
diskuterar man inte de ho-
mosexuellas rättigheter.

– Med min bakgrund 
känns det konstigt med 
kvinnliga präster. 

Skulle det var ett hinder 
för dig?

– Det är svårt att veta hur 
jag ska tackla den frågan. 
Jag ställs nu inför den för 
första gången. Jag tror att 
Bibeln är inspirerad av Gud 
och att den tar upp även 
dessa frågor. Gud talar till 
oss genom Bibeln där han 
bland också tillrättavisar, 
instruerar och fördömmer. 
Om vi inte respekterar 
dess auktoritet blir Bibeln 
som vilken annan bok som 
helst, och då kan man lätt 
förlora sin tro.

Växte upp bland 
missionärer
Evans Orori växte upp ut-
anför portarna till Svens-
ka Lutherska Evangeliför-
eningens missionsstation 
Atemo i Kenya. Familjen 
hade  nära kontakter till 
missionärerna och hans 
mamma skötte deras barn.

– När min mamma be-
hövde blod fick hon det av 
en av missionärerna. Se-
dan dess kallade de varan-
dra systrar. 

Orori växte upp i ett kris-
tet hem och hans mamma 
är  söndagsskollärare. Inn-
an pappan blev kristen ha-
de han hunnit skaffa sig 
två fruar. Polygami är fort-
farande rätt vanligt i Ke-
nya, även om det numera 
är olagligt.

– Pappa har fortfarande 
två fruar, säger Orori. Det 
är lite problematiskt ur 
ett kristet perspektiv, men 
han kan ju heller inte sända 
iväg en av dem. 

Han räknar sex personer 
till sin familj, två bröder 
och tre systrar. Den tredje 
systern dog 2007 i en tra-
gisk olycka. Han räknar in-
te in sina halvsyskon.

Som barn gick Evans Oro-
ri i söndagsskolan och se-
nare deltog han i ungdoms-
arbetet och sjöng i en kör. 
Sedan började han studera 
teologi vid det teologiska 
seminariet i Matonga.

Lågavlönat yrke
Prästerna i Kenya är låg-
avlönade och Evans Oro-
ri kämpade därför länge 
emot sin kallelse.

– Prästerna måste ha två 
jobb för att kunna försörja 
familjen. Jag ville studera 
musik eller journalistik. 
När jag kallades till inter-
vju för teologiska semina-
riet valde jag att inte delta.

Richard Olak, pensione-
rad präst och Osmo Harju-
la, rektor för seminaret, tog 
kontakt och frågade varför 
han inte deltog i intervjun.

– Jag hade inga svar och 
fick dåligt samvete. Harju-
la ordnade en ny intervju 
bara för mig. Jag kämpade 
emot men kallelsen blev 
för stark. Jag har inte ång-
rat mitt val för studierna 
stärkte mig och min tro.

Från och med 2008 arbe-
tade han tillsammans med 
biskopen i Kisumu. Arbets-
platsen låg intill en av de 
platser där våldsamma kra-
valler uppstod efter valet i 
december samma år.

– Jag var ute på stan och 
hamnade mitt i händel-
serna på väg till jobbet. At-
mosfären var mycket fient-
lig. Tack vare de beväpnade 
vakterna som varuhuset 
intill hade anställt lyckades 
jag ta mig fram. Vakterna 
höll också ett vakande öga 
över kyrkan. På så sätt kun-
de också kyrkan bli en fri-
stad för flyktingar.

Efter kravallerna engage-
rade Orori sig i arbetet att 
hjälpa flyktingarna. Han 
var ordförande för kyrkans 
biståndskommitté.

– Jag besökte människor 
som berörts tillsammans 
med hjälporganisatio-
nerna och hjälpte dem. Vi 
hjälpte dem med utsäde, 

möbler och med att starta 
små företag.

Blev väl emottagen
År 2006 kom Heidi Nygård 
som missionär till Kenya.  
Hon blev presenterad för 
Ororis familj och de blev 
vänner. Vänskapen utveck-
lades till kärlek och Evans 
kom första gången till Fin-
land i juni 2010 för att lära 
känna Heidis familj, vän-
ner och miljö.

– Jag kom inte för att 
stanna utan för att hälsa på. 
Men jag bestämde mig för 
att stanna ganska snabbt. 
Heidis familj tog väl emot 
mig och jag kände mig ge-

nast som hemma. Jag kän-
ner också en del folk här 
från förr, som tidigare mis-
sionärer.

Att flytta till Finland var 
inget lätt beslut. 

– Det var speciellt svårt 
eftersom jag gifte mig med 
en vit kvinna. Hemma i Ke-
nya är de rädda att jag för-
svinner för all framtid och 
att de aldrig kommer att se 
mig igen. De tyckte inte att 
det var någon bra idé att 
flytta. Men äktenskap be-
står ju av kompromisser. 

Han påpekar att det ock-
så var svårt för hans kom-
mande fru. 

– Det var många som av-
rådde Heidi och sa att äk-
tenskap över kulturgrän-
serna aldrig kommer att 
fungera. Vi var under tryck 
från båda sidor. 

– I ett skede blev trycket 
från omgivningen så stort 
att vi tog en paus.

Men pausen varade in-
te länge. Vi märkte att vi 
drogs till varandra och vårt 
förhållande stärktes. Vi vis-
ste att vi gav oss in i något 
verkligt.

När de gifte sig senas-
te höst kom Ororis äldsta 
bror och föräldrar till Fin-

land. Resan innebar ganska 
mycket arbete.

– Min pappa är analfabet 
och min mamma kan läsa 
lite. Det var svårt att fylla i 
alla papper. För dem är det 
redan ett äventyr att ta sig 
till Nairobi. Jag har ännu 
inte hört hur de tog resan. 
Det får jag veta i juni när 
jag åker hem.

Nyfikna finländare
Vad har det svåraste varit 
för dig i anpassningen till 
Finland?

– Folk är nyfikna. Antin-
gen dras de närmare eller 
så fjärmas de och faller till-
baka på sina stereotyper 
om afrikaner. Finland är 
ett slutet samhälle när det 
gäller främlingar. Man sna-
rare fjärmar sig än närmar 
sig främlingar.

Valresultatet och den 
ökade främlingsfientlighe-
ten skrämmer ändå egent-
ligen inte.

– Men inget land vinner 
på att isolera sig. Om fol-
ket lever isolerade blir det 
en tråkig plats att leva på. 
Finland är beroende av fle-
ra länder för sin export och 
import och kan klara sig in-
te ensamt.

Hemma i Kenya är 
de rädda att jag 
går vilse för all 

framtid och att de 
aldrig kommer att 

se mig igen. 

Evans Orori hop-
pas kunna bli präst i 
Finland när han lärt 
sig svenska. Präst-

vigd blev han redan 
2008 i Kenya.Prästkallet lever  

i ett nytt land

Evans Orori
”Jag är kristen och tror på Jesus  
som min personliga frälsare.

• Har studerat teologi och är prästvigd i 
den lutherska kyrkan i Kenya.

• 29 år, gift med Heidi och bosatt i Vasa.

• Går på Evangeliska folkhögskolan för 
att lära sig svenska och finska.

Johan Sandberg
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Fråga med  
reprisvarning

Klippet

Veera får inte plats i något kompis-
gäng. Ibland kan hon få vara med 

och spela fotboll, om hon tar mod till 
sig och vågar fråga om hon får vara 
med. Oftast får hon inte det. Hon står 
ensam på skolgården och vill att ras-
ten ska ta slut. Att hela skoltiden ska 
vara över.

Hon utvecklar olika sätt att förkor-
ta rasten. Hon klär sig långsamt, hon 
gömmer sig på toaletten, hon är fri-
villig rasthjälp så ofta hon kan. 

(...) Det är bra om den här typen av 
finländska innovationer som Kiva sko-
la-programmet kan få spridning också 
till andra länder. Det stärker bilden av 
Finland som ett land som tar sin skola 
och sina skolelever på allvar.

Ju fler som får upp ögonen för åt-
gärder mot mobbing, desto bättre. 
Och om det finns ett fungerande 

koncept, framtaget i Finland, varför 
inte vara stolt över det och lyfta fram 
det på olika håll.

Carina Holm på ledarplats  

i Åbo Underrättelser 6.5

Vi är som sagt formbara varelser. 
Vi kan också låta våra liv formas 

så att vi lär oss finna glädje och skön-
het i det vardagliga. I stället för ”grå” 
blir vardagen då en plats där vi hela 
tiden kan överraskas av Livet.

Det här sättet att leva utmärker 
(bland andra) dem som ofta kal-
las kristna mystiker. Tvärtemot vad 
man kanske kunde tro är mystiker 
inte människor som strävar efter ex-
ceptionella upplevelser, utan snara-
re människor som medvetet strävar 
efter att lära sig att hitta det extraor-
dinära i det vanliga.

En mystiker är en människa som 
tittar på en buske och ser Gud.

Patrik Hagman i kolumn  

i Vasabladet 7.5

Kyrkorna ska vara sitt uppdrag 
troget att bära ut budskapet om 

Jesus Kristus som alla människors 
Frälsare. Historien visar dock att det 
jobbet sköts bäst när man har betryg-
gande avstånd till politik och natio-
nalism.

Värt att tänka på är att om kristen-
dom hade stannat vid att vara en na-
tionalistisk judisk rörelse, så hade 
inga kyrkor funnits i Europa idag. 
Det är därför så svårförståeligt hur en 
del kan göra kristendom till en natio-
nalistisk identitetsmarkör.

Haore Sulaima  

i Dagens kulturblogg 8.5

May Wikström

Kyrkomötets nästsista 
session – om det av någon 
orsak inte blir skäl att sam-
mankalla en extraordinär 
session – är avkruxad.

Den här gången var den 
tid som ombuden tillbring-
ade i plenum betydligt kor-
tare än under debatten om 
förbön för samkönade i vå-
ras. Då tycktes talarlistan 
ibland oändlig, hur många 
inlägg som än betades av.

Nu gjordes processen 
kort, det mesta klubbades 
undan och slussades vidare 
till utskotten under början 
av veckan. Samtidigt sköts 
ett par av de följetonger 
som följt den här uppsätt-
ningen kyrkomötesdelega-
ter till den allra sista sessio-
nen i höst, vilket kan föror-
saka en viss brådska och 
nervositet i leden.

Ett av de ärenden som 
dryftades gör det inte. Vid 
det här laget börjar var och 
varannan kunna stava på 
ordmonstret parokialprin-
cipen, och vet kanske att 
den handlar om att med-
lemmarna i den evange-
lisk-lutherska kyrkan hör 
till den församling på vars 
område de bor. Även om 
de gillar grannförsamling-
ens präst och gudstjänster 
bättre, så kan de inte välja 
att byta.

Gott så – det finns rentav 
teologiska värden i detta 
som motarbetar individua-
lismen och jag-centrering-
en i dagens samhälle.

Däremot har principen 
om att församlingens och 
samfälligheternas gränser 
ska följa kommungränser-
na alltmer blivit en kvarn-

sten som väcker oro. Hur 
ska det gå i ett framtida 
Finland med ett par hund-
ra storkommuner? Hur ska 
man kunna skapa hanterli-
ga enheter? Och – hur går 
det med de svenska för-
samlingarna?

Kyrkomötet hade gett 
kyrkostyrelsen i uppdrag 
att utreda frågan.  I den 
grundliga utredningen, 
var slutsatsen tillspetsat 
sagt att frågan är knepig 

och kostsam till och med 
att börja röra i.

Pudelns kärna är nämli-
gen att kyrkoskatten upp-
bärs i samband med kom-
munalskatten, och därför 
finns behovet av att sam-
ordna gränserna. Därför 
finns också tvehågsenhe-
ten från kyrkligt håll att 
rubba ett fungerande och 
förmånligt system.

Och: Därför får tammer-

forsarna gång på gång nej i 
sina försök att få till stånd 
undantag för att svensk-
arna i kranskommunerna 
runt den gamla bruksorten 
skulle få registreras som 
fullvärdiga medlemmar i 
Tammerfors svenska för-
samling.

I debatten i kyrkomötets 
plenum var de svenska 
delegaterna aktiva talare. 
Stiftets biskop Björn Vik-
ström efterlyste tydligt 
att kyrkan borde se över 
sin geografi. Det handlar 
inte om att överge paro-
kialprincipen, utan om 
att agera innan det är för 
sent.

Han var tyvärr ensam 
bland biskoparna om detta 
– åtminstone offentligt.

Det här ärendet hörde 
dessutom till dem som in-
te återkommer till det här 
mötet längre. Efter en enga-
gerad och angelägen debatt 
så antecknades utredning-
en till kännedom – inte ens 
ombudet Stig Kankkonens 
tilläggskläm som närmast 
kunde ses som en blygsam 
uppmaning om lite fram-
synthet i frågan gick ige-
nom.

Det är synd. Det är nämli-
gen en stor skillnad mellan 
att drivas och att själv dri-
va. Det är också en avsevärd 
skillnad mellan att vara en 
välkommen gäst i kyrkbän-
ken eller en fullvärdig med-
lem i en församling.

Förr eller senare kom-
mer parokialen därför an-
tagligen att pompa i retur, 
precis som M.A. Nummi-
nens gummiboll, som ett 
ofullbordat amen i kyrkan 
i plenisalen i Åbo.

J
a
n

 L
in

d
strö

m

Ett år med Skytte  
och Brander

Vi är ganska många. Vi som närmat oss Bi-
belns texter långsamt och lite trevande. Och 
som fortfarande tvivlar på rätt mycket.  

Då kan det vara bra med en lämplig cice-
ron. Till exempel en tegelsten med titeln ”Ett 
år med Jesus”. Ett mastigt verk på 656 sidor, 
av Göran Skytte och Bo Brander. Den förre 
välkänd journalist och på sistone bekant 
för sina böcker om sin nya tro, den senare 
präst och föreståndare i Laurentiistiftelsen 
i Lund.

Boken har en pedagogisk uppläggning: en 
samling predikningar av Brander, alla med 
utgångspunkt i en evangelietext. En för var-
je söndag (och andra kyrkliga helger) under 
kyrkoåret, åtföljda av ett samtal med Skytte 
som utfrågare. Sammanlagt 71 predikningar 
och 71 samtal. En anrättning som lämpligen 
avnjuts en epistel per vecka, gärna i takt med 
kyrkoåret.   

Dessutom inser jag, efter att året och bo-
ken är slut (jag började vid påsktiden ifjol), 
att man gärna kan fortsätta ett varv till. För 
det är inte alldeles enkelt, även om varken 
Brander eller Skytte kan anklagas för att 
krångla till det. Språket är tvärtom rakt och 
okonstlat. Det märks att den ena är erfaren 
journalist och den andra präst i en försam-
ling med många studerande. Vakna åhörare 
som betackar sig för ett salvelsefullt bloms-
terspråk.  

Veckans predikan (andra söndagen efter 
påsk) drabbar mig alldeles speciellt. Evang-
elietexten (Joh 21:1–14) handlar om hur Jesus 
visar sig för lärjungarna i Galileen, vid Tibe-
riassjön. Att man varit så ”seg i starten och 
inte rört sig ur fläcken (från Jerusalem) på en 
hel vecka” beror på att man väntat in också 
Tomas tvivlaren. Han som vägrade tro. 

I det efterföljande samtalet blir tvivlarens 
funktion ytterligare understruken. Skytte 
har givetvis lätt att identifiera sig med To-
mas, han som var så obekväm med sina frå-
gor. Men det är enligt Brander just tack vare 
Tomas som Jesus kommer åt att formulera 
några av de för oss alla viktigaste svaren. 
Brander hänvisar till sina egna mångåriga 
erfarenheter som bibellärare på en folkhög-
skola: ”när det var bara troende i klassen blev 
det till slut lite jolmigt. Men ibland fanns det 
sådana som i god bemärkelse var tvivlare, 
och de ställde viktiga och kritiska frågor /
som/ gjorde att hela gruppen vitaliserades”. 

Trösterikt, förstås, för tvivlaren.

Thomas Rosenberg
är sociolog, skriftställare och 

samtidsanalytiker

Inkast

På det minsta 
klöverblad gnistrar 
droppar i månens ljus. 
Hög och låg, rik och 
fattig – ingen är utan 
himlens ljus.

Mutsuhito
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”Som kristna är vi enligt Bibeln inympade 
i olivträdet Israel och vi ska akta oss för 
att förhäva oss över de äkta grenarna.”

Regina Kreander
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Malin Lindblom berättar 
(Kp den 5.5.11) om sina ne-
gativa erfarenheter av Is-
rael. Med Hitlers bravader 
i åtanke, och med tanke på 
hur litet de kristna ”kämpa-

de” för att rädda det judiska 
folket undan förintelsen, 
så har jag inget problem 
alls att förstå det som Lind-
blom upplevt.

Börje Lindén, Vasa

Malin Lindblom skrev i Kp 5.5 
att hon önskat att hon inte 
förstått ”den hemska texten 
på hebreiska: Död åt kristna” 
skriven på ett staket vid en 
lekpark i Israel. ”Är det så här 
de ser på oss?” undrar hon 
och drar slutsatsen att tex-
ten skrivits av en jude. Den 
kan ändå likaväl ha skrivits 
av en muslim. Det pågår livs-
farliga förföljelser av kristna 
på många håll i världen och 
antisemitismen närmar sig 
30-talets nivå. För något år 
sedan nådde mordet på en 
palestinsk kristen bokhand-
lare över nyhetströskeln. För-
övarna är inte judar.

Till exempel Luther skrev 
den horribla boken ”Om ju-
darna och deras lögner”. Jag 
sov länge dåligt efter att ha 
läst den i finskspråkig ver-
sion. Men de kristna har in-
te nöjt sig bara med att bara 
skriva hemska texter. I det 
kristna Europa har man 
också skridit till handling 
och förföljt och mördat ju-
dar i århundraden. När jag 

föddes höll man på att dö-
da judar i industriell skala. 
Kanske Lindblom nu kan 
sätta sig in i hur det känns 
för judarna att ständigt bli 
hotade med utrotning, än i 
det kristna Europa, än i det 
muslimska Mellanöstern. 

Hur kan någon inbilla sig 
att kristna självklart skulle 
tas emot med stora famnen 
i Israel! De flesta judar har 
släktingar eller vänner som 
mördats av ”kristna”! För 
egen del tycker jag det är en 
stor nåd att bli bemött med 
värme och vänlighet av min 
sons goda vän i Israel. Hans 
far var den enda överlevan-
de från en hel judisk släkt i 
det kristna Europa. 

Som kristna är vi enligt Bi-
beln inympade i olivträdet 
Israel och vi ska akta oss för 
att förhäva oss över de äkta 
grenarna. Kanske kommer 
judarna vid Jesu återkomst 
likt Job att be om förbar-
mande för kristenheten för 
vad den gjort mot judarna.

Regina Kreander, Grankulla

Förhäv er inte! 

I Finland finns  många ”Is-
raelvänner” vilkas stöd 
för Israel  är baserat på en 
framtida konvertering av 
alla judar till ”den enda 
sanna tron” kristendomen. 
Därför skriver Malin Lind-
blom om messianska judar 
som det talas varmt för. 

Däremot tycks judarna 
inte ha existensberättigan-
de som judar, alltså som 
bekännare av den judiska 
religionen. Det här innebär 
”död åt judarna” som judis-
ka trosbekännare. För att 
bli frälsta måste de accep-
tera kristendomen. Varför 

skulle judarna gilla kristna 
som kommer till Israel för 
att ”frälsa” dem från den 
eviga förtappelsen som an-
ses vänta judarna om de in-
te bekänner Kristus? 

Judendomen lär att de 
rättfärdiga bland alla folk 
har del i den kommande 
världen. Visst finns det 
även kristna som inte mis-
sionerar eller ser ner på 
andras tro, till exempel 
förra Stockholmsbiskopen 
Krister Stendahl. 

Carita Fogde 

Helsingfors

Kristen tro får naturligtvis alltid betydelse för hur man lever. 
Men när den får politiska konsekvenser har röster hörts om 
risken att man glömmer bort kärnan i det kristna budskapet. 
Men är det inte så att kristendomen är som mest sann mot 
sitt innersta väsen när den blir något mera än omsorg om in-
dividens frälsning och vänder sig utåt till hela Guds skapelse? 
Det finns ett genuint kristet sätt att göra motstånd som skiljer 
sig till motiv och metod från sekulära alternativ. 

I den här boken utgår Patrik Hagman från de tidiga kristnas 
motstånd mot det romerska imperiet för att teckna bilden 
av ett kristet motstånd i vår tid, i mötet med miljökriser och 
globala rättvisefrågor. Genom att ge konkreta exempel på hur 
ett kristet lärjungaskap kan se ut idag visar han på den mora-
liska sprängkraft som kristendomen besitter även i vår tid. 

Patrik Hagman är teolog och verksam vid Åbo 
Akademi. Han är specialiserad på politisk teo-
logi och på den tidiga kristna kyrkan.

9 789175 805283 9 789515 507464

NY 
BOK! Patrik Hagman är teolog spe-

cialiserad på den tidiga kristna 
kyrkan och på politisk teologi. 

Patrik Hagman visar i sin bok 
Om kristet motstånd att ”gammal 
vanlig kristendom” kan vara något radi-
kalt och provocerande – ett sätt att leva 
ett moraliskt ansvarsfullt liv i vår tid.
   Kristna dygder som gästfrihet, ödmjuk-
het, tålamod och kärlek är sätt att möta 
moderna ”dödssynder” som effektivitet, 
statusjakt och ambition. 
   Och nej: Det handlar inte bara om teori, 
utan boken ger många konkreta råd!

Hft. 19,90 €
Artos & Norma / Fontana Media

Varför skulle judarna  
gilla kristna?

Död åt kristna
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Christa Mickelsson

70 000 gammal-

laestadianer samlas 

på Söderfjärden i 

Sundom sommaren 

2015, förutsatt att 

markägarna ger 

lov. Evenemangets 

inverkan på den unika 

miljön har ifrågasatts.

Det är Vasatraktens frids-
förening (Vaasan Seudun 
Rauhanyhdistys) som står 
för planeringen av det 
kommande stormötet. 

– Vi började planera fes-
ten för sex år sedan, berät-
tar Arto Mäkinen, som är 
vice ordförande för fören-
ingen.

Förra torsdagen höll för-
eningen ett tredje möte 
med de omkring 50 mark-
ägarna. Förhandlingarna 
framskred men någon slut-
giltig lösning har ännu inte 
nåtts.

Markägarna har bildat 
en arbetsgrupp, för vilken 
Glenn Björkqvist från Sun-
dom är ordförande.

– För vår del är saken helt 
öppen och kan utvecklas i 
vilken riktning som helst, 
säger Björkqvist och vill 
inte uttala sig om han per-
sonligen är för eller emot 
att stormötet hålls på Sö-
derfjärden 2015.

–  Vi måste förhandla om 
ett pris som både markä-
gare och arrangörer är nöj-
da med, och där är vi inte 
ännu.

Massiv planering
Om det visar sig att sam-
förstånd mellan markäga-
re och arrangörer inte nås, 
har laestadianerna alterna-
tiva planer för stormötet 
som i vilket fall som helst 
hålls i Vasatrakten.

Arrangemangen är ge-
digna. Att få vägnät, avlopp, 
matdistribution och sam-
lingsplatser att fungera för 
den stora folkmängden krä-
ver minutiös förberedelse.

För att underlaget ska 
hålla för folkmängden, for-
don och därtill eventuella 
störtregn måste gräset od-
las flera år på förhand.

– Med tanke på regn är 
Söderfjärden en bra plats, 
dräneringen är nämligen 
välutvecklad, säger Arto 
Mäkinen.

Området torrlades på 
1920-talet. Det berörda om-
rådet, cirka femton procent 
av hela Söderfjärden, an-
vänds i nuläget för spann-
målsodling. Åkrarna ska 
alltså göras om till mångårig 
vall. Dessutom måste infart-
svägarna, avloppen, el- och 
vattendistributionen ses 

över. En elektrisk högspän-
ningslinje dras till området.

200 högtalare

Eftersom det handlar om 
ett sällskap med många 
barn och unga måste säker-
heten tas i beaktande.

– Vi måste sätta upp sta-
ket på bägge sidor om de 
utfallsdiken som finns på 
området. Det måste också 
finnas gångbroar över dike-
na och någon bro som kan 
transportera fordon.

För att alla deltagare ska 
kunna ta del av det pro-
gram som försiggår under 
stormötet måste tillräckliga 
högtalarsystem inrättas.

– Det rör sig om ungefär 
200 högtalarstolpar.

Natura 2000
Den fråga som många orts-

bor och naturvänner ställt 
sig inför det kommande 
stormötet är hur det massi-
va arrangemanget påverkar 
den unika miljön vid me-
teoritkratern Söderfjärden. 
Söderfjärden hör nämligen 
till Natura 2000, ett nätverk 
inom EU som verkar för att 
skydda och bevara den bio-
logiska mångfalden.

– Vi har gjort omfattande 
utredningar och som vi ser 
det borde arrangemangen 
inte orsaka några egentliga 
olägenheter för området. 
Det här är något vi sam-
vetsgrant har undersökt 
och grönt ljus från myn-
digheterna har varit en för-
utsättning för att gå vidare 
med planerna, säger vice-
ordförande Mäkinen.

Tolkningsfråga

Matti Kyröläinen är över-
inspektör på Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i 
Södra Österbotten och sä-
ger att arrangemangen ur 
miljösynvinkel inte kräver 
några särskilda tillstånd.
– Vi har sett över natur-
skyddsparagraferna och 
konsulterat miljöministe-
riet. Vår tolkning är att det ur 
miljösynvinkel inte behövs 
några särskilda tillstånd för 
att genomföra stormötet. 
Polistillstånd, tillstånd för 
avloppshantering och bul-
lernivå krävs däremot.

Söderfjärden är visserli-
gen ett Natura 2000-områ-
de, men inget naturskydds-
område.

– Det kommer det ald-
rig heller att bli. Söderfjär-
den har tagits med i Natu-
ranätverket på grund av 
fågeldirektivet  – kratern 
är en mycket viktig rast-
plats för flyttfåglar under 
våren och hösten. Avsik-
ten med dess status är att 
bibehålla områdets förut-
sättningar att vara denna 
rastplats.

Kyröläinen tror att det 
ständiga jordbruket stör få-
gellivet i samma utsträck-
ning som det tillfälliga 
stormötet skulle göra  – om 
arrangemangen fortlöper 
under de förutsättningar 
som laestadianerna har 
meddelat. Under tiden för 
mötet rastar inga fåglar 
vid Söderfjärden. Planen är 
också att området ska åter-
ställas efter stormötet.

En påfrestning
Besökscentret Meteoria 
har verkat på Söderfjärden 
i tre år. Matts Andersén är 
ansvarig för verksamheten. 
Han är neutralt inställd till 
det kommande stormötet.

– Det är klart att det kom-
mer att innebära en påfrest-
ning för naturen under de 
dagar mötet pågår, men det 
är trots allt en temporär fö-
reteelse, säger Andersén.

Han tror inte att fågellivet 
kommer att störas avsevärt 
under stormötet som hålls 
under högsommaren.

– De flyttande tranor som 
gästar Söderfjärden kom-
mer först en god bit in i au-
gusti.

Laestadianskt stormöte  
på Söderfjärden?

Suviseurat
• Gammallaestadian-
ernas stormöten kallas 
”suviseurat”.
• Ordnas varje sommar 
och samlar cirka 70 
000 människor. Mötet 
blir tillfälligt Finlands 
elfte största stad.
• Pågår under cirka 
fyra dagar och kräver 
sin alldeles särskil-
da infrastruktur med 
vägar, avlopp, bank, 
postkontor, apotek, 
matdistribution och 
tält. (CM)

Söder- 
fjärden
• Söderfjärden är en 
meteoritkrater som 
uppkom för cirka 500 
miljoner år sedan.
• Kratern har en dia-
meter på cirka 6 kilo-
meter. Området hör till 
både Vasa stad (Sun-
dom by), Korsholms 
kommun (Solf och 
Munsmo) och Malax 
kommun.
• Området hör till Na-
tura 2000, ett nätverk 
inom EU som verkar 
för att skydda och be-
vara den biologiska 
mångfalden.
• Söderfjärden är inte 
ett naturskyddsområ-
de, men skyddsområ-
det tryggas tack vare 
dess generalplan. Mar-
kerna används i hu-
vudsak för jordbruk.
• Området är en av 
Finlands viktigaste 
rastplatser för flytt-
fåglar under våren och 
hösten. (CM)

… varav
2 400 

bor i 
Sundom.
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De gammallaestadianska  
stormötena samlar  

vanligtvis kring

deltagare.
70 000 

invånare …

Vasa stad har 

60 000
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Natt i kyrkan
De åländska församlingarna har inlett ett nytt in-
formellt samarbete: Ålands unga kyrka. Det första 
projektet är Night in the Church, en vaknatt i Fin-
ströms kyrka den 14–15 maj med program hela nat-
ten. Kyrknatten välkomnar ungdomar från årskurs 
9 och uppåt.

– Inte skickade Jesus heller ut lärjungarna en-
samma utan två och två, säger Katarina Gäddnäs, 
som jobbar som församlingsassistent i Sund-Vårdö 
församling.

Liksom de andra som engagerat sig i projektet 
har hon känt av hur ensamt arbetet kan vara då en 
person ska ha hand om ungdomarna inte bara i en 
utan kanske två församlingar. 

Sonja Winé, som kom med idén till kyrknatten, 
har varit ensam ungdomsarbetsledare på norra 
Åland.

– Vi kände att vi inte kunde vänta längre utan 
bestämde oss för att inleda samarbete genast, 
säger Gäddnäs.

Nu har alltså en rad åländska församlingar fören-
at sina krafter och resurser vad gäller ungdomsar-
betet. Hjälpledarutbildningen har de redan tidigare 
skött med gemensamma krafter – den enda för-
samling som inte varit med är Mariehamn. Kyrknat-
ten hoppas de ska locka 20–30 anmälningar och 
den ska gå helt på ungdomarnas villkor.

– På programmet står bland annat andakt, kyrk-
kaffe klockan 4 på morgonen, klättring i kyrktor-
net, gravgårdsvandring och pyssel. Och man får ta 
sovsäck och liggunderlag med om man blir trött, 
säger Gäddnäs. (ST)

Bennäs vann Bibelkuppen           
Nästan 200 finlandssvenska skolelever samlades 
förra veckan till Bibelkuppens final i Tammerfors. I 
år segrade Bennäs skola, årskurs 5–6. Vinnarlaget 
bestod av Jonas Edström, Jesper Edström, Viktor 
Gäddnäs och Sofie Sundqvist. På andra plats kom 
Gerby skolas klass 6 A och på tredje plats Mårtens-
bro skola årskurs 6.

Huvuddomare var biskop emeritus Gustav Björk-
strand.

– Skolans uppgift är att ge oss den kunskap vi 
behöver för att kunna fungera i samhället. I vår 
kultur har Bibeln präglat arkitekturen, bildkonsten, 
musiken, litteraturen och mycket annat av det vi 
ser och hör. Därför är det en viktig uppgift för sko-
lan att ge oss den kunskap i Bibeln som vi behöver, 
sa Björk-
strand 
inför täv-
lingen.

Bibel-
kuppen 
är en bi-
beltäv-
ling för 
årskur-
serna 5 
och 6 i 
de fin-
lands-
svenska 
grundskolorna. Bibelkuppen ordnas vartannat år. 
Ungefär 1 000 elever från drygt 50 klasser i drygt 
40 skolor var med i år. (ST)

Svensk biskop vill tillåta 
självmord med läkarhjälp
Tuulikki Koivunen Bylund, som är född i Finland 
och biskop i Härnösands stift, vill tillåta läkare att 
assistera vid självmord. Den här åsikten har hon 
fört fram i ett herdabrev som skickats ut till anställ-
da och förtroendevalda i stiftet.

Enligt Koivunen Bylund borde människor som 
lider av mycket svåra och obotliga sjukdomar ha 
rätt att att få läkemedel utskrivna ”i sådan dos att 
patienten ges möjlighet att avsluta sitt liv på ett 
värdigt sätt”. Hon tycker att det är fel att de läkare 
som i dagsläget hjälper svårt sjuka patienter att 
avsluta sitt liv riskerar att dömas till fängelsestraff.

– Jag anser att man kunde vidga den svenska lag-
stiftningen så att man kunde få ett läkarassisterat 
livsslut så att man inte behövde skjuta sig någon-
stans, utan dö i frid med de medicinska hjälpme-
del som finns, säger Koivunen Bylund till Kyrkans 
Tidning.

Koivunen Bylund tycker att frågan om assisterat 
självmord åtminstone behöver utredas grundligt. 
(ER)

Johan Sandberg

Församlingen är den 

största markägaren 

vars skogsområden 

nu är aktuella för 

vindkraftverk i 

Kristinestad.

Lappfjärd-Kristinestads 
församling äger 400 hek-
tar skogsmark som flera 
vindkraftsbolag är intres-
serade att få bygga vind-
kraftverk på. Men försam-
lingens marker räcker in-
te. Det krävs en enighet av 
markägarna på de berörda 
sex projektområdena.

– Vårt intresse i projek-
tet är både ekonomisk och 
miljömässig. Det är klart 
att vi vill vara med och bi-
dra till miljövänlig energi. 
Men det är också en möj-
lighet att skaffa inkomster, 
säger Anders Österback, 
fullmäktigeordförande i 
samfälligheten och repre-
sentant i projektet.

För församlingen hand-
lar det om förvaltarskap. 
Österback hänvisar till 
Matteusevangeliet.

– Det står tydligt och 
klart att vi ska förvalta 
punden vi fått för att in-
te bli helt utan. Antingen 
är vi med i projektet från 
början eller inte alls. Man 
kan inte hoppa på när de 
redan börjat bygga. Den 
markägare som är med får 
ett fast årligt arrende som 
man kan budgetera med 
plus att man kan använda 
skogen till normalt skogs-
bruk. Det är dumt att inte 
vara med.

Exakt vad det kan röra 
sig om för belopp är inte 
offentligt. 

– Men det är betydande 
summor, säger Österback. 
Det räcker till en lön för en 
anställd, till och med mera 
om allt går enligt planen.

Flera bolag är intressera-
de av att få hyra mark och 
nu gäller det för markägar-
na att finna den mest lön-
samma aktören. Österback 
anser att den aktören bör 
ha rutin. För några veck-
or sedan besökte en aktör, 
det tyska bolaget Germa-
nia Windpark området. De 
har tjugo års erfarenhet av 
vindkraft.

– Om det tyska bolaget 
kan uppfylla de löften det 
givit är det företaget mest 
aktuellt, anser Österback. 
Det skiljer så pass mycket 
i pris. Dessutom har Ger-
mania Windpark konkreta 
handlingsplaner på hur de 
ska bygga upp verksamhe-
ten. Andra bolag som visat 
intresse har inte visat upp 
några konkreta planer. 

Bland aktörerna finns 
även inhemska bolag. En-

ligt Österback saknar de 
rutin.

– Alla som har erfaren-
het har entydigt sagt att det 
kan finnas bara ett vind-
kraftverk på cirka 60 hek-
tar mark. Samtidigt har vi 
ett orutinerat företag som 
säger sig placera fem vind-
kraftverk på samma områ-
de. Då upplever jag att här är 
något som inte stämmer.

Viktigt med enighet
Anders Österback påpekar 
att han inte är huvudför-
handlare i projektet. Stig 
Rosengren är mest sakkun-
nig och det är honom som 
osäkra markägare bör vän-
da sig till. 

Just nu försöker man få 
klarhet i hur stort område 
som kan hyras ut i Kristi-
nestad. Österback anser 
det viktigt att markägarna 
är eniga. Han ser en risk i 
att en aktör som i slutän-
dan inte kommer att bygga 
får ett avtal med en enskild 
markägare. Då kan markä-
garen vara bunden till avta-
let under lång tid och står 
utanför då någon annan 
bygger. 

– Det gäller att ha all fakta 

på bordet innan man teck-
nar ett avtal. För försam-
lingens del har jag försökt 
bilda mig en möjligast ob-
jektiv bild av bolagen. 

Rekrytering på gång
Germania Windpark vill 
nu reservera marken för 
fem år. Ifall kraftverken 
blir verklighet görs nya, 
längre avtal för 25–30 år. 
Livslängden för ett vind-
kraftverk beräknas vara 
tjugo år. 

– Vi har redan en plan för 
hur vindkraftverkan kan 
placeras. Den planen har 
det tyska bolaget godkänt. 
Men planen kan gå i stöpet 
ifall våra myndigheter inte 
godkänner den.

Som bäst håller Germa-
nia Windpark på att rekry-
tera folk för planeringen av 
vindkraften och förhandla 
med markägarna. Någon 
tidtabell för projektet finns 
inte, annat än så fort som 
möjligt.

– Vi hoppas få besked av 
markägarna under somma-
rens lopp, säger Österback. 
Det är arbetsdrygt då mark-
ägarna är mellan fem- och 
sexhundra till antalet.

Församlingen i Kristinestad 
utreder vindkraft

Anders Österback ska komma med ett föreslag till vilket vindkraftsbolag som samfälligheten i 
Kristinestad ska hyra sina marker till. 

Tävlingsuppgifterna krävde koncentration.

Kalle Sällström

Kyrkoherde Robert Lemberg talade om frivilligarbete ur ett 
teologiskt perspektiv.
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Det gäller att 
ha all fakta på 

bordet innan man 
tecknar ett avtal. 
För församlingens 
del har jag försökt 

bilda mig en  
möjligast objektiv 
bild av bolagen.

Femtio förtroendevalda            
inspirerades
Under helgen ordnade Församlingsförbundet en in-
spirationsdag för församlingens förtroendevalda. 
Förtroendeforumet samlades på båten till Tallinn och 
deltagarna fick ta del av inledningar och diskutera 
möjligheten att engagera kyrkans medlemmar i frivil-
ligarbete för församlingen.

– Det finns både behov och möjligheter, men vi be-
höver kanske tänka om och fokusera, säger Försam-
lingsförbundets verksamhetsledare Kalle Sällström, 
som är mycket nöjd med båtseminariet. (CM)
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Egyptiska staten utlovar 
rättvisa för de kristna
Essam Sharaf, premiärminister i den militärunder-
stödda regeringen i Egypten, utlovar ekonomisk 
kompensation och skärpt lagstiftning efter lörda-
gens sammandrabbningar mellan muslimer och 
kristna i Kairo. Sharaf lovar att de omkring 200 
skadade och de anhöriga till de tolv dödade ska få 
ekonomisk ersättning från den egyptiska staten. 

Han vill dessutom stifta en lag som förbjuder 
folksamlingar utanför religiösa byggnader, skriver 
Guardian.

Sammandrabbningen fick sin början efter att ett 
rykte om att en koptisk kvinna som konverterat till 
islam hölls kvar mot sin vilja i en kyrka. Ryktet har 
senare visat sig vara falskt. Hundratals muslimska 
salafister marscherade mot kyrkan, och enligt 
Ekoredaktionen vid Sveriges Radio var det beväp-
nade provokatörer som öppnade eld. Den egyptis-
ka regeringen har meddelat att de 190 arresterade 
kommer att ställas inför rätta. (ER)

Japan översvämmas           
av volontärer
Pastor Muneo Ohara, en av de lokala kyrkliga le-
darna i Japans största protestantiska kyrka, befa-
rar en översvämning av volontärer under en på-
gående storhelg. Sedan jordbävningen och den 
efterföljande tsunamin den 11 mars har mängder av 
volontärer strömmat till Japan. Ohara liknar ström-

men vid en 
andra tsunami, 
och säger att 
många av de 
små lokala för-
samlingarna 
inte har resur-
ser att ta emot 
alla villiga hjäl-
pare.

– Jag vet att 
det här låter 
oartigt, men 
i ärlighetens 
namn ber jag 

er att inte komma hit och besöka oss, sade Ohara 
till nyhetsbyrån ENI. 

Ohara påminner också om att den ständiga 
strömmen av nyanlända volontärer och deras frå-
gor om katastrofen tvingar lokalbefolkningen att 
återuppleva det de varit med om.

– Jag ber dem som besöker våra kyrkor att inte 
ställa frågor om tsunamin och jordbävningen till de 
anställda. Besökarna ställer frågan en gång, men 
lokalbefolkningen har redan besvarat den många 
gånger, och det får dem att känna smärta, sade 
Ohara. (ER)

Partisekreterare backar om 
muslimsk helgdag i Sverige
Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin 
har tagit tillbaka uttalandet om att man i Sverige 
skulle kunna införa den muslimska högtiden Eid 
som allmän helgdag. Eid, eller Eid al-fitr, firas som 
avslutning på den muslimska fastemånaden rama-
dan. 

I en intervju för Svens-
ka Dagbladet har hon ti-
digare sagt att hon ville 
införa den som helgdag 
för att spegla mångfal-
den i det svenska sam-
hället. 

– Nästan alla våra 
helgdagar, förutom mid-
sommar och första maj, 
är religiöst kristet be-
tingade. Sverige är i dag 
ett multikulturellt sam-
hälle, sade Jämtin till 
Svenska Dagbladet.

I Ekots lördagsintervju i Sveriges Radio har Jäm-
tin sedan tagit tillbaka uttalandet, och sagt att det 
var taget ur sitt sammanhang.

– Vi har det bra med de helgdagar vi har i Sve-
rige, och vi ska inte ha fler, sade Jämtin till Ekot. 
Hon poängterade ändå att det är positivt och be-
rikande att det finns många olika religioner i Sve-
rige, och sade sig vara oroad över alla negativa 
kommentarer som hennes tidigare uttalande väckt. 
(ER)

Carin Jämtin anser att de 
nuvarande helgdagarna är 
nog för Sverige. 

8 Aktuellt

May Wikström/KT

Trots kyrkomötets 

iver att avsluta sega 

ärenden kvarstår 

tungviktare till hösten.

Kyrkomötets veckolånga 
vårsession i Åbo tycktes 
blek i jämförelse med de-
battivern i höstas. På ons-
dagen stod plenisalen tom. 
I utskottens arbetsrum steg 
däremot temperaturen och 
arbetstakten. Målstreck-
et skymtar för nuvarande 
kyrkomöte. I november 
samlas ombuden för sista 
gången före nyval om ing-
enting extraordinärt hän-
der.

Valet av herde
Viljan att få slut på den här 
periodens följetonger är 
därför stor. I annat fall för-
faller ärendena och nästa 
möte får börja om från noll. 
Ett sådant ärende gäller sät-
tet att välja kyrkoherde. Val-
deltagandet i de direkta va-
len är ofta lågt, vilket anses 
leda till en snedvridning av 
demokratin.

Kyrkostyrelsens bered-
ning utgår från att en kyr-
koherde ska väljas av för-
samlingens förtroende-
valda. Domkapitlet kunde 
på begäran bevilja försam-
lingen att ordna direkta val. 
Det här väckte diskussion, 
också vid det lunchbord 
där några av ombuden 
från Borgå stift samlades 
på onsdagen.

– Varför har beredningen 
svängt på kyrkomötets pri-
oritering och gjort det di-
rekta valsättet till det andra 
alternativet? undrade kyr-
koherden i Sibbo, Helene 
Liljeström.

Ombudet Peter Lind-
bäck, landshövding på 
Åland, sitter i lagutskottet. 

– Det kan finnas ett ju-
ridiskt problem att ha ett 
direktval som första val 
och sedan en möjlighet att 
övergå till indirekta val, för 

vilken är i så fall motive-
ringen? påpekar han.

Också lekmannaombu-
det Stig Kankkonen, Esbo, 
är kritisk till modellen att 
frångå direkta val. Han ta-
lar för att motivera försam-
lingsborna att delta mer ak-
tivt.

Helene Liljeström ser 
trots allt också nackdelar-
na med det nuvarande val-
sättet.

– Nu värderas den bli-
vande kyrkoherden på en 
provpredikan, när det hu-
vudsakliga arbetet i dag 
handlar om att vara en god 
administratör, säger hon.

– Men det betyder inte 
att församlingsmedlem-
marna inte skulle ta reda på 
hur de sökande skött sig ti-
digare. De aktivaste privat-
personerna ringer nog och 
kollar, replikerar prästom-
budet Hilkka Olkinuora 
från Tammerfors stift.

I slutet av veckan stod 
det klart att frågan åter-
kommer först vid höstses-
sionen. Beslutet kräver två 
tredjedelsmajoritet, och 
det blir ett eldprov för be-
redarna. 

Inte heller i frågan om di-
akonatet och de nya yrkes-
grupper som skulle inlem-
mas i det kunde kyrkomö-
tet fatta beslut under den 
här sessionen.

Måste tas på allvar
Principerna för försam-
lingstillhörighet väckte de-

batt ända in i det sista. Be-
redningens avsaknad av 
åtgärdsförslag kritiserades 
i den första plenidiskussio-
nen.

Också biskop Björn Vik-
ström tyckte att kyrkosty-
relsen kunde ha gått läng-
re än att konstatera att det 
hela är besvärligt. Det att 
frågan om gränserna för 
församlingstillhörighet 
kommer upp med jämna 
mellanrum visar att den är 
viktig för många. Han tyck-
er det är viktigt att skilja på 
två frågeställningar.

– Den ena handlar om att 
skapa hanterliga enheter i 
kyrkan i en framtid med 
storkommuner. Den andra 
om att möjliggöra avsteg 
inom ramarna för paroki-
alprincipen, till exempel 
för språkliga grupper som 
skulle vilja höra till en an-
nan församling, kommen-
terade han.

På fredagen behandla-
des ärendet i plenum igen. 
Inför omröstningen sade 
biskop Björn Vikström att 
modellen med stora för-
samlingsekonomier med 
verksamhetsenheter på lo-
kal nivå inte visat sig fung-
era så bra som väntat.

Vikström föreslog någon 
form av internt clearing-
system där församlings-
medlemmar kan anhålla 
om att höra till en annan 
församling än den på vars 
område man bor – en paro-
kialprincip på kyrkans eg-
na villkor.

 Stig Kankkonen kom 
med ett motförslag till ut-
skottets beslutskläm som 
understöddes av Vikström. 

– Jag ville få in en passus i 
samband med anteckning-
en till kännedom, som sade 
att vi i fortsättningen behö-
ver hitta system som beva-
rar församlingarnas och 
samfälligheternas möjlig-
heter att söka egna lösning-
ar oberoende av kommun-
gränser, säger Kankkonen.

Kankkonens motförslag 
förlorade omröstningen 
med rösterna 69–35.

Församlingstillhörighet väckte  
livlig debatt på kyrkomötet

Ombuden Peter Lindbäck och Stig Kankkonen bollade frejdigt sina tankar om det bästa sättet att 
välja kyrkoherde mellan utskottsmötena.

Det här  
beslöts
Rätt pris för graven
Kyrkolagen får en ny 
allmän paragraf om 
att församlingens 
kostnader för grav-
plats och gravsättning 
ska beaktas i avgif-
terna. De som nu bärs 
upp täcker knappt 14 
procent av kostnader-
na. Storleken varie-
rar dessutom kraftigt 
mellan församling-
arna. 

Strök en miljon
Kyrkomötet godkän-
de den första änd-
ringen i Kyrkans cen-
tralfondsbudget för 
2011. Budgeten mins-
kade med samman-
lagt 1 miljon euro. Kyr-
kostyrelsen ska spara 
584 000 euro och 
stiften 256 000 euro. 
Understöden minskar 
med 160 000 euro.

Grönt för verksam-
hetsberättelse
Kyrkostyrelsens och 
stiftens verksamhets-
berättelse för 2010 
godkändes och de 
ansvariga beviljades 
ansvarsfrihet.

Antecknat och av-
slutat
Utredningen om möj-
ligheten att göra un-
dantag från parokial-
principen.

Dessutom några lag-
tekniska justeringar 
och personval.

Det här  
tas upp  
i november
Nya diakonatet
Frågan om ett nytt 
diakonat, där bland 
annat barn- och ung-
domsarbetsledare 
skulle kunna vigas till 
ämbetet.

Hur välja kyrkoherde?
Frågan kvarstår om 
det i första hand är 
förtroendeorganen 
eller församlingsbor-
na som ska välja kyr-
koherde.

Pengar till pensioner
Förslag på en ny av-
gift som församling-
arna och samfällighe-
terna måste betala in 
för att trygga kyrkans 
pensionssystem.   

Initiativ
Stig Kankkonens ini-
tiativ om hur bra kyr-
kans mediestrategi 
sitter i den nuvarande 
medieverkligheten 
och Anna-Mari Ka-
skinens initiativ om 
en arbetsgrupp för 
enhet i kyrkan tas upp 
i höst.
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Nu värderas 
kyrkoherden på en 
predikan, när det i 
huvudsak handlar 
om att vara en god 

administratör.

Volontärers frågor tvingar japaner 
att gång på gång återuppleva tsuna-
mins fasor.
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Johannes
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 13.5 
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp 
i Hörnan, Högbergsg. 10 via 
gården. Ollberg
Sö 15.5
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Djupsjöbacka, Fred 
Wilén, Henricson. S:t Jacobs 
kören. Kyrkkaffe 
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka. 
Sundström, Almqvist. Kyrk-
kaffe
kl. 12 Högmässa i Johanneskyr-
kan. Djupsjöbacka, Fred Wilén, 
Enlund, Löfman. Kyrkkaffe
kl. 15 Nattvardsgudstjänst i 
Folkhälsans seniorhus. Sund-
ström, Almqvist
Må 16.5 
kl. 10-11.30 Mamma- barn-
grupp i Tomas kyrka. Ingång 
via nedre våningen. Frände
kl. 15 Diakonikrets i Högbergs-
gården. Sista för terminen. 
Lindblom
kl. 18 Kväll kring hållbar ut-
veckling, ekologi och rättvis 
handel. Hur komma vidare? Ulf 
Särs och Stefan Djupsjöbacka 
kallar till diskussion i försam-
lingssalen, Högbergsgatan 10 
D 2 vån.
Ti 17.5 
kl. 12 Lunchmusik i Gamla 
kyrkan 
kl. 18 Andakt i De gamlas hus 
på Drumsö, Norrsvängen 1-3, 
Ahonen, Anhild Träskman
On 18.5
Diakoniträffen i S:t Jacobs 
kyrka på utfärd
kl. 14 Mariakretsens våravslut-
ning. Café Torpanranta, Munks-
näs stranden 2. Spårvagn nr 4 
till ändhållplatsen. Frände
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Böcker-
man, Enlund 
To 19.5
kl. 12.30 Samtalsgrupp i Folk-
hälsans seniorhus. Djupsjö-
backa
*Sommarutfärd
till Sjömanskyrkan i Nordsjö 
och Nordsjö hamn tisdag 
14.6. Start från Kiasma kl. 11, 
lunch i Botby gårds restau-
rang. Pris 25 euro. Anmälan 
senast 6.6 till Päivikki Ahonen 
tfn 09-23407717; paivikki.
ahonen@evl.fi eller kansliet 09-
23407700
**Semesterläger på Saarenpää 
29.6-4.7.2011 
Ett semesterläger på Saarenpää 
sommarhem på Lojo ö hålls 
under tiden 29.6-4.7. Lägret är 
för Dig som vill komma bort från 
stan några dagar och njuta av 
god mat, vila, andakter, vacker 
natur, gemenskap, mm. Transport 
till och från lägret ordnas med 
egen buss. Lägeravgiften på 50 
euro inkluderar helpension och 
resor. För närmare information 
och anmälan kontakta diakonis-
san Barbro Ollberg senast 31.5 
2011 per telefon 09-23407704 
eller per e-post barbro.ollberg@
evl.fi. Välkommen med! 

Matteus
Matteus hemsida: www.hel-
singforsforsamlingar.fi/matteus

Kretsar för pensionärer och 
daglediga kl. 13-15: Köklax ka-
pell ti 17.5, Södrik kapell on 18.5
Pensionärsutfärd till Pokrova 
kloster i Jorvas, Kyrkslätt, 
ti 24.5. Start kl. 9.45 fr. Ka-
rabacka kapell, Karabackav. 
12. 10.00 simhallen i Esbo 
centrum, Brunnsmästarg. 2, 
parkeringspl. mot ån. 10.05 
Södrik kapell, Kirstigården 3, 
10.15 Köklax kapell, Handelsb. 
1. 10.30 Sökö kapell, Sökögr. 
3. 11.00-13.30 Pokrova kloster, 
besök i kyrkan m.m. Mat och 
kaffe. Pris 20 euro/person inkl. 
buss, mat, kaffe o. guidning. 
Anmälan senast 17.5 till Ann-
Christin Lintula, 8050 3211, 
050-432 7526, ann-christin.
lintula@evl.fi
Vårjippo på Tunabergs ser-
vicehus, Framnäsängen 4, to 
26.5 kl. 14.30-17.30. Musik m. 
Swing it, förev. av pyssel, lopp-
torg, lotteri, förs. av smycken 
o. hudkrämer, basarbord, 
handarb., bakverk, blommor, 
våfflor, kaffe o. bulle.
Utfärd till missionsfesten i 
Borgå lö 18.6. Start 7.30 från 
Kyrktian, Kyrkog. 10 i Esbo 
centrum, tillbaka ca kl. 22. Pris: 
30 euro, inkl. buss, lunch, kaffe, 
middag o. kvällste. Anmälan 
senast 16.5 till Ann-Christin 
Lintula, 8050 3211, 050-432 
7526, ann-christin.lintula@evl.fi
Pensionärsläger 2-5.8 på 
Mataskärs lägercentrum, Ma-
taskärvägen 3. Start ti 2.8 kl. 
11.30, avsl. fre 5.8 kl. 13.30. Pris 
40 euro. Mer info och anmäl-
ningar (senast 8.7): Majvi An-
dersson-Sjögren, 8050 3403, 
040 531 1044, e-post majvi.
andersson-sjogren@evl.f
Pastorskansliet stängt on. 18.5 
p.g.a. personalens rekreations-
dag.

Grankulla
Fr 13.5 kl 10.30 Samtal kring 
tro i övre brasrummet.
- kl 11 Förbön och lovsång i 
övre brasrummet.
Sö 15.5 kl 10 Tvåspråkig 
gudstjänst, Sandell, Mimosa 
Leinonen, Anna Marte. Esbo 
krigsveterankör, dir. Kai Vah-
tola. Laura Lamminmäki, fiol. 
Ca kl 11.15 uppvaktning vid 
hjältegravarna.
Må 16.5 kl 13-15 Måndagscafé 
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i 
kapellet. Terminen avslutas. 
Vårsånger. Heli Peitsalo.
Ti 17.5 kl 9.30 Dagklubbens 
och Familjelyktans andakt i 
kyrkan. Efteråt gemensam 
våravslutning med grillning i 
lekparken. Om det regnar är vi 
i dagklubbens utrymmen.
On 18.5 kl 13.30 Syföreningen i 
övre brasrummet.
Läger på Mataskär lägergård 
i Esbo.  Barnläger 1: 15-17.6 för 
barn som avslutat åk 1-2, pris 
52 euro. 
Barnläger 2: 17-20.6 för barn 
som avslutat åk 3-5, pris 70 
euro. 
Tonårsläger: 20-22.6 för ung-

MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
Fr 13.5 kl. 19 samling för män 
(2 vån). Stefan Forsén: Den 
väglösa vägen. Diskussions-
kväll. 
Lö 14.5  kl. 10 – 10.45 klapp & 
klang (9 mån-4 år med vuxen) 
med Anna Brummer(2 vån). 
Ingen anm. 
Lö 14.5  kl. 10 – 10.45 musik-
verkstad (5-9 år med eller utan 
vuxen) med Catarina Bärlund-
Palm (2 vån). Ingen anm. 
Sö 15.5 kl. 12 högm, Daniel 
Jakobsson pred, Rönnberg lit, 
Hersta. Ungdomar medverkar. 
Kyrkkaffe.
On 18.5 kl. 18 Matteusmusikens 
vårkonsert. Matteus barnkör 
och diskantkör, Matteus kyrko-
kör, instrumentalister och Mat-
teus kyrkomusiker medverkar. 
Fritt inträde. Välkommen! 
DEGERÖ KYRKA Rävsundsv. 13
Sö 15.5 kl. 10 högm, Tapio 
Karjalainen pred, Hallvar lit, 
Hersta. Vid kyrkkaffet berättar 
Tapio och Kaija Karjalainen om 
arbetet bland thailändska gäst-
arbetare i Singapore.
BRÄNDÖ/VILAN
Sö 15.5 kl. 12 uppvaktning vid 
hjältegravarna, Forsén (två-
spr). 
ÖSTERSUNDOM KYRKA Ka-
pellvägen 65
Sö 15.5 kl. 13 uppvaktning vid 
hjältegravarna, Forsén (två-
spr).
Missionsfesten i Borgå 17-19.6
Festarrangörerna har sär-
skilt tänkt på barnen och 
ungdomarna och har ordnat 
meningsfulla och roliga pro-
gram för dem. Sista anmäl-
ningsdagen för måltiderna är 
må 16.5  www.mission.fi/mis-
sionsfest 
DAGLÄGER FÖR BARN 
(3-5 år)
6-10.6 dagligen kl. 9.30-12.30. 
Plats: Sjökortsgränden 6 (dag-
klubbens utrymmen), Nordsjö. 
Egen matsäck och självtran-
sport. Ansvarig ledare Mari-
anne Bergström. Pris 15 euro. 
Anm. till kansliet tel. (09)2340 
7300 senast 15.5.
BARNLÄGER (7-12 år)
8-12.6 Sjömansro lägergård 
(Lappvik, mellan Ekenäs och 
Hangö) Pris: 50 euro / barn. 
Anm. till kansliet tel. (09)2340 
7300 senast 15.5. Mera info: 
Catarina Bärlund-Palm, tel. 
050-380 3936, 
catarina.barlund-palm@evl.fi 
FAMILJELÄGER 11-14.8 på Lek-
holmen
Tema: att tanka tillsammans. 
Vuxenprogram ”Tanka på Tu-
mis”, eget program för barn 
och ungdomar. 
Pris: 38 euro/vuxna, 28 euro 
barn (5-17 år). Anmäl till kans-
liet (09) 2340 7300 senast 
15.6. Mera info: Anna Brummer, 
050-380 3975, anna.brum-
mer@gmail.com  

Petrus
www.petrusforsamling.net
Fr 13.5
- kl. 10 Mamma-pappa-
barngrupp i Kårböle kyrka. 
Rebecka. Avslutning med 
knytkalas.
Sö 15.5
- kl. 10 Högmässa i Munksnäs 

kyrka. Björk, Söderström. Kyrk-
kaffe.
- kl. 10 Högmässa i Åggelby 
gamla kyrka. Kass, Hilli. Kyrk-
kaffe.
- Uppvaktning vid hjältegra-
varna: ca kl. 11 i Södra Haga, 
Lassus; ca kl. 12 i Munksnäs, 
Kass; ca kl. 12 i Sockenbacka, 
Lassus.
- kl. 18 Bibelstudium hos Halv-
ar o Bodil, Kommunalvägen 
2a B 10.
Ti 17.5
- 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. 18.30 Info om skriftskol-
läger på Lekholmen i Lukas-
centret (Vesperv. 12 A). Kass, 
Benjamin Sandell.
On 18.5
- kl. 17 Vårfest i Södra Haga 
kyrka. Grillning på kyrkbacken, 
glass, mjöd och pyssel. Barn-
kören Änglakören medverkar. 
Andakt i kyrksalen med Lassus 
och Thylin. 
- kl. 18.30 Info om skriftskollä-
ger på Lekholmen i Lukascen-
tret. Kass, Benjamin Sandell.

Helsingfors prosteri
Församlingarnas samtalstjänst 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. En web-
baserad hjälptjänst finns på 
adressen http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte upp-
ge namn, e-postadress eller 
andra uppgifter som kan 
leda till identifiering utan väljer 
själv en signatur och ett 
lösenord. Ring eller skriv när 
Du behöver stöd!
Huvudstadsregionens försam-
lingars PODCAST: Aktuellt från 
kyrka och församling. Flera nya 
inslag varje vecka. 
Lyssna:  www.pod.fi/svenska

Deutsche Gemeinde
So 15.5. um 11.00 Uhr Gottes-
dienst (M. Röker)

Domprosteriet

Borgå
Sö 15.5 kl. 12 Högmässa i dom-
kyrkan, Anderssén-Löf, S Lind-
gård,  Tollander, Helenelund, 
Diskanten. Kl. 10 Gudstjänst 
i Emsalö kapellet, Puska, Tol-
lander. Kl. 13.30 Fältandakt vid 
hjältedagarna, af Hällström, 
Suomenkylän soittokunta.  
Kl. 14 Veterankaffe i försam-
lingshemmet 
Sö 15.5 kl. 18 Internationell 
taizémässa i Mariagården.
Tvåspråkig kvällsgudstjänst, 
svenska och engelska. Medver-
kande S Lindgård, Helenelund, 
Taizékören. Samtidigt ordnas 
söndagstimme för barn (4 
år uppåt) i klubbrummet. Te-

On 18.5 kl. 10-12 Kuggom vux-
en-barn grupp i Axxell, Erica 
Wallén.
To 19.5 kl. 10-12 Isnäs vuxen-
barn grupp i servicehuset, Er-
ikca Wallén
- OBS! Ingen ungdomssamling 
i prästgården.
Församlingens vårutfärd on 
1.6 till Lärkkulla i Karis. An-
mälningar till pastorskansliet 
16-18.5 må-on kl. 9-12 tfn (019) 
5210700. Mera info av diako-
nissan Vivica Bruce-Andersson 
tfn 040-5236906.

Sibbo
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa 
Helene Liljeström, Anders 
Ekberg. Söndagsskolan medv 
(samtidigt söndagsskolans 
våravslutning, picknick ute 
efteråt).
De stupades dag tvåspr 
uppvaktn  kl 11.30 vid Gamla 
kyrkan, Liljeström mfl. Sibbo 
Sångarbröder, dir Ekberg.
Kyrkobröderna Fr kl 18 13.5 
grillfest hos K-G Skogberg i 
Niinijärvi, Itärannant 51. Ge-
mensam avfärd kl 17.30 från 
Kyrkoby församl.hem. Tag 
lotterivinst med. Damerna 
inbjuds.
De ljusa kvällarnas bibelserie i 
N Paipis bykyrka Ti kl 18 Fjalar 
Lundell: Ord bland tistlarna – 
för att kunna andas igen

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Högmässor sö 15.5. 
Esbo domkyrka, Kyrkparken 
5, kl. 10 (Obs tiden!) tvåspr. 
högm. Juntumaa, Malmgren, 
Ari Kunnamo, Reetta Ikonen, 
Petri Koivusalo. Uppvaktning 
vid de stupades gravar efter 
högmässan. Kyrkkaffe i för-
samlingsgården.
Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 
6, kl. 12 mässa med små och 
stora, Lindqvist, A.Kronlund. 
Soppa och våfflor.
Kvällsmässa i Södrik kapell, 
Kirstigården 3, ti 17.5 kl. 18, 
Juntumaa, A.Kronlund. Kaffe-
servering.
Esbo kammarkörs vårkonsert i 
Sökö kapell, Sökögr. 3, fre 20.5 
kl. 19.30. Dirigent Timo-Juhani 
Kyllönen. Juha Kotilainen, ba-
ryton, Aurora Kyllönen, sopran, 
Heikki Kulo, tenor. Pianist Henri 
Ripatti. Kyllönen: Missa Festiva, 
Schubert: Messe 2 G-dur. Pro-
gram 10 euro.
Festkonsert i Esbo domkyrka 
on 25.5 kl. 19. Kammarkören 
Novena, kyrkokören EsVoces, 
Kråksången, pensionärskören 
Furorna, Markus Nykänen 
och församlingens kantorer. 
Efter konserten Pia Bengts 
50-årsfest med kaffeservering 
i församlingsgården - stöd 
gärna FMS:s utjämningskam-
panj i Nepal, kontonr Sampo 
800014-161130. Skriv ”Pia 50 
år” i meddelandefönstret. 

kalendern 12.5-19.5 

bjudning med tilltugg efteråt 
för alla.
Ti 17.5 kl. 12 Andakt och lunch 
i församlingshemmet, inledare 
Erik Vikström 
Fre 20.5 kl.13.30 Psalmträff i 
Ensestas, Puska, Tollander

Lappträsk
Sö 15, De stupades dag, 
kl 10.45 kransnedläggning på 
Hjältegravgården och kl 10.30 
på Kyrkogården, kl 11 tvåsprå-
kig Mässa i kyrkan, Åberg, 
Tollander. Taxi. Efter mässan 
kaffe i fh.
To 19 kl 18.30 Tjejgruppen i fh
Fr 20 kl 13 andakt i Servicehu-
sets matsal (tvåspråkig)
Tack till er alla som deltog i 
vårstädningen på gravgår-
darna!

Liljendal
22.5. kl. 12 Gudstjänst i kyrkan. 
TordC/AnttiJ

Lovisa
To 12.5. kl 8.30 Morgonkaffe 
i Tikva 
kl 18.30 Ordets och bönens 
kväll i Församlingshemmet 
Sö 15.5. kl 9.30 Uppvaktning 
vid hjältegravarna 
kl 10 Högmässa i kapellet, 
Håkan Djupsjöbacka, Paula 
Jokinen 
kl 12 Missionslunch i försam-
lingsgården. Möte med mis-
sionärerna Anders och May 
Wikström från FMS 
Ti 17.5. kl 13 Pensionärssamling 
i Församlingsgården. Vårfest, 
Bengt Blomqvist sjunger in 
sommaren med oss. 
Ons 18.5. Bibelstudiegrupp i 
Församlingsgården  
To 19.5. kl 8.30 Morgonkaffe 
i Tikva 
kl 15 Födelsedagsfest för in-
bjudna i Församlingsgården 
Anmälningar till barn- och 
juniorläger senast 27.5. per 
email. 
Barnläger 1 åk 1-4, 13.-15.6. , 
barnläger 2 åk 1-4, 15.-17.6., 
pris 35 euro (syskon 30 euro) 
gy.kaustell(a)evl.fi 
Juniorläger åk 5-7, 20.-23.6., 
pris 45 euro (syskon 40 euro) 
ann-mari.karlsson(a)evl.fi 
Familjeutfärd lö 21.5. mera in-
formation senare

Pernå
Fr 13.5 kl. 10-12 Kyrkoby vux-
en-barn grupp i prästgården, 
Erica Wallén.
Sö 15.5 kl. 10.00 Tvåspråkig 
högmässa i kyrkan, Robert 
Lemberg, Kerstin Busk-Åberg
- kl. 13.00 Gudstjänst i Andre-
askapellet, Robert Lemberg, 
Kerstin Busk-Åberg
- kl. 17-19.30 Finskspråkig 
Donkkis Big Night i Agrico-
lahallen för lågstadiebarn.
Må 16.5 kl. 10-12 Forsby vuxen-
barn grupp på Jorvasvägen 1, 
Erica Wallén.

En krans för de fallna 

De stupades dag firas den tredje söndagen i maj till minne av de som 
stupade i krigen 1939—45. Tidigare firades den 16 maj med parad och 
allmän flaggning till minnet av krigsslutet 1918. Den traditionen över-
gavs våren 1940 och man beslöt att den tredje söndagen i maj ska firas 

som religiös minnesdag av dem som hade dött i vinterkriget och under bryt-
ningstiden 1918. 

Dagen blev en tradition först som en minnesdag av döda  hjältar och sedan 1946 
som de stupades minnesdag. I början hade man sorgflaggning mellan kl 10 och 14, 
varefter flaggan hissades upp igen. Numera har man övergivit sorgflaggningen 
och flaggan vajar uppe hela dagen.

Många församlingar uppvaktar hjältegravarna nästa söndag. Ta reda på hur din församling 
uppmärksammar de stupades dag på sidorna 9–11.

           Källa: Helsingfors stadsmuseum / Uppslagsverket Finland
K

p
-a

rk
iv



Ansvarig redaktör Marianne Tanttinen, (09) 612 615 50, marianne.tanttinen@kyrkpressen.fi10 Kyrkpressen torsdag 12.5.2011 • nr 19Insidan
domar som avslutat åk 6-7, pris 
52 euro.
Anmälan senast 27.5 till kyrko-
herdeämbetet, tfn 5123 722.
Pensionärsläger 1-5.8 på Rase-
borgs Institutet. Anmälan till 
kyrkoherdeämbetet, tfn 5123 
722.

Kyrkslätt
Sö 15.5 De Stupades dag.  
Kl. 10.45 kransnedläggning vid 
hjältegraven. Kl. 11 tvåspråkig 
gudstjänst i Kyrkslätts kyrka, 
Aino-Karin Lovén, Hannu Suni, 
Henrico Stewen, Tarja Viitanen. 
Kyrkkaffe i församlingshem-
met.
Må 16.5 kl. 18.30 Sång och bön 
i koret i Kyrkslätts kyrka.
On 18.5 Kyrkoherdeämbetet är 
stängt på grund av persona-
lens planeringsdag.  KL. 19 
Norra K:slätts missionskrets på 
Stor-Raula.
Må 23.5 kl. 9.30 Vingslag-talko 
i församlingshemmet. 

Tammerfors
Sö 15.5. Gudstjänst 10.30 i Fin-
laysons kyrka, K Rantala, H-M 
Kohtamäki-Pentikäinen
Ti 17.5. Mammor o barn 10 SvG, 
Upplevelser från Norge
Ti 17.5. Tisdagsklubben, SvG 
grupp 1 kl 12.15-13.30, grupp 2 
kl 13.30-14.30 och grupp 3 kl 
14.30-15.30
Ons 18.5. Ungdomskväll i Moo-
ria, 18-21 Kyttälänk. 1
Ons 18.5. A-män, männens 
bastukväll 18.30 Ilkko. Avslut-
ning på våren med Peter Löf-
berg. Skjuts från Gamla kyrkan 
kl 18

Vanda
Ungdomskväll fre 13.5 kl. 14-22 
på Helsinggård , Jan ”Sege” 
Lindqvist m.fl.
Tvåspråkig gudstjänst sö 15.5 
kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars, 
Martin Fagerudd,  Hans Tuo-
minen, kantor Nina Fogelberg 
och trumpetist Timo Petas.
Ungdomsmässa 17.5 kl. 18 i 
Helsinge kyrka S:t Lars, Kaj An-
dersson och Håkan Wikman.
Besök våra hemsidor www.
vandasvenskaforsamling.fi

Raseborgs prosteri

Bromarv
Sö 15.5.kl.13 högmässa, Salmi-
nen, Lindgård. Efter högmäs-
san uppvaktning vid hjältegra-
varna. Marthorna bjuder på 
kyrkkaffe i församlingshemmet 
efter uppvaktningen.
Ti 7.6. församlingsutfärd till 
Åbo. Pris 50 euro (mat o kaffe 
ingår). Start kl. 7.30 vid kyrkan, 
retur ca. kl.19. ANMÄLAN se-
nast 26.5.till pastorskansliet tel. 
2450550.

Ekenäs
Fr 13.5 kl. 18 Nylands Brigads 
kyrkfest i kyrkan. Medv. fält-
prosten i a Hannu Kivijärvi, 
Niels Burgmann, Dragsviks Tra-
ditionsmusikkår. Allmänheten 
är välkommen.
Lö 14.5 kl. 9.30 Gemensam 
bön i Metodistkyrkan.
Sö 15.5 kl. 10-11.30 Söndags-
Kulan för barn mellan 3 och 12, 
i Kulan.
Kl. 10 Högmässa med hjälp-
ledarvälsignelse, T.Wilman, 
M.Danielsson, N.Burgmann.
Kl. 14 Konfirmation. Skrift-
skolan för ungdomar med 
specialbehov, A-S.Storbacka, 
K.Wikström.
Må 16.5 kl. 15 Kenya-missions-
kretsen samlas i fö rs.h. Gäst: 
Bengt Forsblom. Alla varmt 
välkomna!
Ti 17.5 Församlingsutfärd (för 
förhandsanmälda)till Helsing-
fors. Start från förs.h. kl. 8.45.
Anmälning senast 13.5 till för-
samlingens endagsutfärd till 
Missionsfesten i Borgå lö 18.6. 
Diakon Nina Fabritius-Ylitalo 
tar emot anmälningar.
www.ekenasforsamling.fi

Hangö
Sö 15.5 Högmässa i Lappvik 
kyrka kl. 12, H. Helander, R. 
Näse. Kaffeservering. Kyrktaxi 
från Hangö startar kl. 11.15, om 
du vill åka med, ring pastors-

kansliet tel: 019-2630620 se-
nast onsdag 11.5.
Sö 15.5 Gospel-konsert i kyr-
kan kl. 18 med South Point 
Gospel. Dir. och piano Roland 
Näse, Markus Helander trum-
mor, Kjell Wikström bas. Pro-
gramblad 10 euro till Gemen-
samt Ansvar.
Ti 17.5 Obs, Vuxna emellan 
inhiberat.
To 19.5 Andrum med nattvard 
i kyrkan kl. 8, T. Sjöblom, R. 
Näse.

Ingå
Fre 13.5 kl 18.00 grundkurs 
i israelisk folkdans i försam-
lingshemmets källare. Viveca 
Unnérus. 
Sö 15.5 kl 10.00, 3 s. e påsk, de 
stupades dag, högmässa i Ingå 
kyrka. Hannele Harju, Marianne 
Gustafsson Burgmann. 
Sö 15.5 de stupades dag, upp-
vaktningar vid de stupades 
gravar: kl 11.30 Ingå, kl 12.00 
Degerby och kl 12.30 Västan-
kvarn. 
Må 16.5 kl 18.00 Bibelgruppen 
möts i prästgården ”Att höra 
hemma”. 
Ons 18.5. kl 14.00 Syfören-
ingen träffas i prästgården. Siv 
Björklöf. 
On 25.5 utedag på Rövass. 
Start från församlingshemmets 
parkering kl 10.30. Pris 10 euro 
(bussresa, lunch & kaffe). An-
mälningar till May Lindström, 
tel 040-555 2090 senast 
17.5.2011. 
Ingå församling och Folkhälsan 
i Ingå rf håller sommarklubb 
för åk I-III 6.6-23.6.2011 kl 
7.30-17.00 i ungdomshuset, 
Bollstavägen 2 C, 10210 Ingå. 
Lunchservering, lekar, pys-
sel, utevistelse etc. Avgift 60 
euro/v. Bindande anmälningar 
6.5-31.5.2011 tel. 09-22190318 
kl 9.00-13.00. Närmare infor-
mation i samband med anmäl-
ningen. 
Verksamhet på finska: 
Su 15.5 kaatuneitten muis-
topäivä, 3. s. pääsiäisestä, kun-
niakäynti sankarihaudoilla: klo 
11.30 Inkoo, klo 12.00 Degerby 
ja klo 12.30 Västankvarn. 
Ke 18.5 klo 18.00 raamattupiiri 
Bläckhornetissa. Eeva Makweri.

Karis
Sö 15.5 kl. 12.00 (OBS! tiden) 
Högmässa med konfirmation  i 
S:ta Katarina kyrka. Terlinden. 
Bonacci. Kyrktaxi från centrum. 
OBS! taxin avgår kl. 11.00  från 
Råckers torg och kör vanliga 
rutten, med ett uppehåll vid 
hjältegravarna i Karis.   
Uppvaktning vid hjältegra-
varna i Karis  kl. 11.30  och 
kl. 12.15 i Svartå.  
Må 16.5 Närståendevårdarnas 
utfärd till Gullögård, start kl. 14 
från Servicehuset, anmälan till 
Ritva 0400 617179 eller Kris-
tiina 040 5301985. 
Ti 17.5 kl. 13-15 Tisdagens mis-
sion på Köpmansgatan 20. 
On 18.5 kl. 14-16  Karis min-
nesklubb på Köpmansgatan 20 
i samarbete med föreningen 
Stöd för de äldre i Karis o. Pojo 
och Minneslots. 
Utfärd till Kasnäs skärgårds-
bad i Dragsfjärd  9.6.2011, start 
från församlingshemmet kl. 
8.25 och kl. 8.30 från service-
huset. Vi är tillbaka i Karis ca 
kl. 17.00. Pris: 25 euro (resa + 
lunch). Anmälningar: 2.5 – 23.5 
till kansliet tel. 019-279 3000. 
Pilgrimsvandring till Francis-
kusfesten på Kökar  29.6 – 3.7, 
se tidigare annonsering.  Pris 
150 euro. Närmare information 
och anmälan senast måndag 
30.5: Iris Ericsson, tel. 040-761 
9695. 
Ytterligare information om 
verksamheten se 
www.karisforsamling.fi 

Pojo
To 12.05 kl 12.45 Andakt i Ma-
riahemmet. Pensionärskören 
medverkar. Kl 18.30 Försam-
lingskören i förs.hemmet. Kl 19 
Konsert i kyrkan. Hanna Noro, 
sång och Pami Karvonen, pia-
no. Fr 13.05 kl 17 Modevisning 
i Postilla. Lotteri och bröd-
försäljning för Gemensamt 
Ansvar. Kl 19-22 Open house i 
förs.hemmet. Sö 15.05 De stu-
pades dag kl 11.30 Kransned-
läggning vid  hjältegravarna. Kl 

12 Gudstjänst i kyrkan. JW.

Sjundeå
Sö 15.5 kl. 10 Tvåspråkig guds-
tjänst i kyrkan på De stupades 
dag, Eimer Wasström, Johanna 
Salmela. Uppvaktning vid hjäl-
tegravarna. Kyrkkaffe i försam-
lingshemmet. 
On 18.5 kl. 19 Konsert i kyr-
kan, kyrkokören Vox Petri, 
Kyrkslätts svenska församlings 
kyrkokör och Sjundeå musik-
förenings sångare. 
To 19.5 kl. 18 Bönegrupp i Ca-
pella, Gun Venäläinen.

Snappertuna
to 12.5 kl 13.30 Dagträff i 
Prästgården. Temat; den fin-
ländska dryckes- och festkultu-
ren. Välkomna!
sö 15.5 kl 10 Gudsjtänst med 
Elsa Tenhonen och Pia Nygård
ti 17.5 kl 9.30-11 Familjekafé i 
Langansböle
ti 17.5 kl 16.30-17.30 Tisdags-
klubb i Langansböle
ti 17.5 kl 17-18 Juniorklubb i 
Snappertuna
to 19.5 kl 18-21 Ungdomskväll i 
Langansböle

Tenala
3 sönd efter Påsk, de stupades 
dag, den 15.5 kl. 10, Guds-
tjänst, predikan:  Tuomas Ant-
tila, liturg: Staffan Söderlund, 
kantor: Gunnar Westman.  Väl-
signelse av de nyblivna hjälp-
ledarna. Efter gudstjänsten 
uppvaktning vid de stupades 
grav och kyrkkaffe i försam-
lingshemmet. 
Sö 15.5 kl 13 Säsongöppning 
på evangeliföreningens läger-
gård Frihöjd, Tuomas Anttila 
m.fl. 
Ti 17.5 kl. 15-16.40, Skriftskolan 
i församlingshemmet. 
Ti 17.5 Missionskretsens vår-
utfärd till Snoan. Anmäl till 
Anna-Maria! 
Pensionärernas vårutfärd till 
Ramsdal onsd. 25.5. Avgift 
7 euro. Anmäl till Anna-Mari 
0408396733 senast 16.5!

Åbolands prosteri

Kimitoön
Kimito: 
To 12.5 kl 12 Sopplunch för 
män i förs.hemmet. 
Sö 15.5 kl 10 Tvåspråkig guds-
tjänst. Uppvaktning vid hjälte-
graven. Amper, Sundroos 
Västanfjärd: 
Sö 15.5 kl 10 Gudstjänst. Upp-
vaktning vid hjältegraven. Don-
ner, Välimäki 
On 18.5 kl 18 Veckomässa. 
Donner, Noponen 
Dragsfjärd: 
Sö 15.5 kl 12 Tvåspråkig guds-
tjänst i Dfjärds kyrka. Uppvakt-
ning vid hjältegraven. Back-
ström, Välimäki. 
Hitis: 
Sö 15.5 kl 13 Gudstjänst. Upp-
vaktning vid hjältegraven. Am-
per, Sundroos.

Åbo 
to. 12.5 kl. 9.30 Familjecafé i 
Aurelia (2 vån.)
kl. 19 Taizémässa i Domkyrkan, 
Portin.
fre. 13.5 kl. 18 Café Aderton i 
Aurelia (2 vån.)
kl. 20 ABBA i Aurelia (1 vån.)
sö. 15.5 Högmässa i Henriks-
kyrkan, Portin (pred), Bäck 
(lit), Ellfolk. Kyrkkaffe efter 
mässan. Kyrktaxi kan beställas 
senast fre. 13.5 kl. 12 per tel. 
040-341 74 58.
må. 16.5 kl. 14 Missionskretsen 
samlas i Aurelia, Våravslutning 
(3 vån.)
ons. 18.5 kl. 10 Familjecafé i 
Papinholma församlingshem.
kl. 18 Församlingens VÅRFEST 
i Aurelia (1 vån.), 
VÄLKOMMEN!

Ålands prosteri

Hammarland
15 maj  Tredje söndagen efter 
påsk. Gudstjänst i Hammar-
lands kyrka kl 12.00 Mårten 
Andersson, Carl Micael Dan.

Jomala
15.5 3 sönd e påsk kl. 18  (obs 
tiden!) Förbönsmässa, L An-
dersson, K-G Sandholm. Marie 
Johansson, klarinett. Ti 17.5 
kl. 18 Gruppavslutning på Gre-
gersö, korvgrillning.
To 19.5 Pastorskansliet öppet 
endast kl. 9-12.

Sund-Vårdö
Sö 15.5 Högmässa i Sunds kyr-
ka kl 11.00. Juanita-Fagerholm-
Urch, Anders Laine
Sö 15.5 Uppvaktning vid de 
stupades minnessten på Vårdö 
begravningsplats kl 13.00.      
Mathias Junell, Anders Laine, 
krigsveteraner
Sö 15.5 Cafégudstjänst i Vårdö 
församlingshem kl 13.30. Ma-
thias Junell,  Anders Laine.

Närpes prosteri

Korsnäs
Fre 19.00 Gemenskapskväll 
för missionen i Taklax bönehus. 
Medv. Håkan Linman, missionär 
Rut Åbacka, Ebba Carling, Guy 
Kronqvist sångprogram med 
Deseré och Jan-Ola Granholm 
m.m. Kaffeservering och lotteri.
Sö 11.00 Högmässa i kyrkan, 
Guy Kronqvist, Deseré Gran-
holm. Vi firar de stupades dag 
och de äldres kyrksöndag. 
Efteråt uppvaktning vid de 
stupades grav och kyrkkaffe 
till förmån för missionen i nya 
församlingshemmet.
Sö 18.00 Kyrkosångskretsens 
vårkonsert i Övermark kyrka. 
Prosteriets kyrkokörer och 
kantorer medverkar.
Må 10.00 Kvinnor mitt i li-
vet och 18.00 Hanna-kerho i 
Standhyddan.
Ti 13.00 Silvergruppens och 
syföreningarnas våravslutning 
i nya församlingshemmet. Gäs-
ter: duon Lagen och Nåden, 
Bo-Sanfrid Höglund och Mikael 
Lidman samt Yngve Svarvar.
Ti 19.00 Kyrkofullmäktiges 
sammanträde i församlings-
hemmet.
On 18.00 Skriftskola i försam-
lingshemmet.

Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjard- 
kristinestadsforsamling.fi 
Sö 15.5 kl 18 Vårkonsert för 
prosteriets kyrkokörer och 
andra intresserade i Övermark 
Kristinestad 
Sö 15.5 kl 11.30 Uppvaktning 
vid hjältegraven invid Ulrica 
Eleonora kyrka 
kl 12 Gudstjänst, Nisula, Nilsson 
Ti 17.5 kl 12.30 Missionsstugan 
öppen 
Lappfjärd 
Sö 15.5 kl 10 Gudstjänst, Ni-
sula, Martikainen, efteråt upp-
vaktning vid hjältegraven 
On 18.5 kl 12.30 Pensionärs-
samling i förs.hemmet, lunch, 
besök av Ringa-Lill och Edvin 
Bernas och sångarbröderna 
Sideby 
Sö 15.5 kl 9.45 Uppvaktning 
vid hjältegraven 
kl 10 Gudstjänst, Saarinen, 
Nilsson 
kl 18 Gudstjänst i Henriksdal, 
Saarinen, Ingves 
On 18.5 kl 12 Pensionärssam-
ling, Saarinen m.fl

Närpes
Kyrkan 3 sö e påsk kl 10 Guds-
tjänst. Uppvaktning vid de stu-
pades grav. 
Böle bystuga lö 14.5 kl 19 Lör-
dagssamling. 
Fridskär sö 15.5 kl 13 Knatte-
gudstjänst. 
Pjelax bönehus sö 15.5 kl 19 
Möte. 
SKRIFTSKOLA
Kyrkan ti 17.5 kl 18 Föräldra-
möte för Juni1 och Juni2.
www.narpesforsamling.fi 

Pörtom
Idag torsdag kl 19 Kyrkokören.
Lördag kl 18-19 Timme kring 
Ordet och bönen i förs.
hemmet, Björkstrand. Obs! 
Kyrkokonserten inställd pga 
sjukdom.
Söndag kl 10 Gudstjänst Björk-
strand, Lidman, Kyrkokören. 
Uppvakning vid krigargravarna. 

Kl 18 Kyrkosångskretsens vår-
konsert i Övermark. Prosteriets 
kyrkokörer dir. Sam Lindén, 
m.fl.
Måndag kl 11.30 KU-sykretsens 
avfärd till Korsnäs.
Onsdag kl 18 Finska gruppens 
avfärd till Närvijoki.
Torsdag kl 17 (obs) Pensionär-
skören. Kl 19 Kyrkokören.

Övermark
Fre 13.5 kl. 19 Församlingsaf-
ton för Östra Övermark i Vals-
berg Hembygdsgård, Sandin, 
Norrgård, Mauriz Brunell.
Sö 15.5 kl. 10 Högmässa, bya-
gudstjänst med Östra Över-
mark, Sandin, Mauriz Brunell, 
sångprogram. Bandas av Radio 
Fyren. Uppvaktning vid de stu-
pades gravar.
Sö 15.5 kl. 18 Prosteriets 
sånggudstjänst i kyrkan, kyr-
kokörerna i Närpes Prosteri, 
dir. Sam Lindén, andakt.
Må 16.5 Syföreningsutfärd till 
Molpe. Bussen startar fr. Pör-
tom kl 11.30, Övermark Café 
kl 11.45, Bodbacka ca kl 12.
On 18.5 kl. 19 Föräldrasamling 
för konfirmandernas föräldrar i 
förs.h., Sandin, Norrgård.

Korsholms prosteri

Bergö
Sö kl 14 Högmässa, Englund, 
Streng. Efter högmässan 
kransnedläggning vid hjälte-
gravarna.
On kl 7.45 Laudes i påsktid
To kl 10 Föräldra-barn
Fredagen den 3.6: Utfärd till 
Kaskö för pensionärer och 
daglediga tillsammans med 
Petalax församling. Mera info 
kommer senare.

Korsholm
Öppen dagklubb fre kl 9.30 i 
Smedsby förs.gård.
Högmässa sö kl 10 i kyrkan, 
Örn, Holmgård, kyrkokören. 
Efter högmässan uppvaktning 
vid hjältegraven.
De som konfirmerades för 
50-år sedan inbjuds till hög-
mässan kl 10, med make/maka 
efteråt kyrkkaffe och samvaro i 
förs.hemmet. 
Aftonmusik med Tabor-kören 
från Ingå sö kl 18 i Smedsby 
förs.gård.
Församlingsutflykt till Hout-
skär 23-24.5. Start må 23.5. kl 
6.30 fr Smedsby församlings-
gård, resans pris ca 120 euro, 
anm till past.kansliet 356 0500 
senast 16.5.

Kvevlax
Vårträff för församlingens fri-
villiga medarbetare idag to kl 
18.30 i fh.
Högmässa sö kl 10, Lundström, 
Andrén, Manskören dir. P-E 
Häggblom. Efteråt kyrkkaffe 
i fh.
Dagssymöte ti kl 12.30 hos 
Inga-Lill Lövdahl.
Föräldra-barngruppens vårav-
slutning ons kl 10 i ds.

Malax
www.malaxforsamling.fi
Socken öppen fre-lö 19-24, 
on 18.30-21.30.
Lillegård öppen lördagar 10-13. 
Övr. tider enl. överenskom-
melse med diakon Patrica 
Strömbäck, 050-3381059.
Vårfest med musikalen ”Blom-
mor och Skratt” lö 14.5 kl 15 i 
KH. Allsång. Servering. Minio-
rer, Juniorer, Unga röster och 
Trio Manhattan medverkar. 
Norrback, Lax.
De stupades dag. Gudstjänst 
sö 15.5 kl 10 i kyrkan. Uppvakt-
ning vid krigargravarna efter 
gudstjänsten. Kyrktaxi. Torn-
berg, Lax.

Petalax
Sö 15 5 kl 11 Högmässa, Eng-
lund, Streng 
On 18 5 kl 13 Syföreningarnas 
avslutning i församlingshem-
met 
Fre 3 6 Utfärd till Kaskö för 
pensionärer och daglediga till-
sammans med Bergö försam-
ling. Mera info senare.

Replot
De stupades dag. Gudstjänst i 
Replot sö kl 10 och högmässa i 
Björkö kl 12.30. Göran Särs, Mi-
chael Wargh. Uppvaktning vid 
krigargravarna både i Replot 
och Björkö. 
Tvåspråkig 200-års fest till 
minne av Fredrik Gabriel 
Hedbergs födelse i Replot 
kyrka må 16.5 kl 18. SLEY/SLEF. 
Medv. Leif, Erikson, Göran 
Stenlund och Reijo Arkkila. 
Sång av  Replot manskvartett 
och Mauri Tastula.

Solf
Skriftskola lö vid Kronvik lä-
gergård. Buss kl. 9.30 från fh.
Högmässa de stupades dag 
kl. 10, Östman, Brunell, Steve 
Johnson, trumpet. Efter hög-
mässan uppvaktning vid de 
stupades gravar. 

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa sö kl. 13, Henry Bys-
kata, Monica Heikius.
Morgonbön to 19.5 kl. 9, Janne 
Hänninen, Dan Andersson.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst sö kl. 10, Henry 
Byskata, Mikael Heikius.
SUNDOM KYRKA
Högmässa sö kl. 10, Janne 
Hänninen, Monica Heikius.

Vörå
 Vörå 
Gudstjänst i kyrkan sö 
kl. 10. Berg, Heikkilä. Uppvakt-
ning vid de stupades gravar. 
Kyrktaxi från Bertby kl. 9.15 via 
Kaitsor, Karvat och Tuckur och 
via Karlsborg kl. 9.45 via Pens.
centret och Nygatan. 
Barnens vårfest i kyrkan sö 
kl. 16. Granholm, Barngrup-
perna. Servering. 
Finsk vårfest i Murto bönehus 
sö kl. 19. 
 Oravais 
Tvåspråkig gudstjänst i kapel-
let sö kl. 10. I Klemets, Lars-
Erik Ahlskog. Uppvaktning vid 
hjältegraven. 
Café Öppet Hus för vuxna i 
Amigo må kl. 13-15.  
               Maxmo 
Radiogudstjänst i kyrkan sö kl. 
11. Granlund, Bäck, Granholm, 
kyrkokören. Uppvaktning vid 
de stupades gravar.

Pedersöre prosteri

Esse
To Karagruppen får besök av 
Purmo karagrupp och Jani 
Sandström. Vi samlas kl 18.30 
vid Församlingsstugan och far 
sen vidare till hemlig ort.
Fr 20 Ungdomssamling i För-
samlingsstugan, Wikblad.
Sö 10 Gudstjänst, Gran-
lund, kantor Martin Klemets. 
Harmonica-kören. Textläsare 
Niclas Fagerholm, ansvar kon-
firmandgr 12.
-11-15 Musikcafé - kyrkkaffe i 
Henriksborg. Dragspelsmusik, 
Harmonica-kören. Servering av  
både salt och sött. Arr. KU.
-18 Mer-kväll i Församlings-
stugan. Livet efter påsk, Albert 
Häggblom.
Ti Utfärd för föräldra-barn 
grupperna till Touhutalo i Kar-
leby. Bussen startar kl 9 från 
Lappfors-boden, via kyrkan 
och Ytteresse skola. Anmälan 
på tel 040-3100456 eller i 
grupperna.

Jakobstad
Fr 19 Konsert i FC med Trinity 
Choir från Nykarleby och Co-
rall kören från Jakobstad.
Sö 15.5 Arbetskretsen vid 
Vestanlidgården. Utfärd till Ter-
järv. Buss startar kl. 9.45 från 
Vestanlidgården.
Sö 11.15 Uppvaktning vid kri-
gargravarna invid Johanneska-
pellet.
 12 Högmässa i kyrkan, Turpei-
nen, Englund, Östman. Välsig-
nelse av hjälpledare. Sång av 
Lars Brunell.
14 Söndagsskolans vårfest och 
avslutning i Skutnäs bönehus.
18 Fokus i FC. Lovsångskväll, 
Ralf Salo, Mats Sjölinds lov-
sångteam.
To 18 Taizémässa i Johan-
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neskapellet, Åstrand, Östman.
MUSIKSKOLAN 2011-2012. 
Anmälan 2-31.5.2011. Info: 
046-5512781 eller anna-karin.
johansson@evl.fi. 
Anmälningsblankett fås från 
Församlingscentret, Ebba 
Brahe esplanaden 2.

Jeppo
Sö 15.5. kl 10 Högmässa, 
kyrkoherden , kantorn. Efter 
högmässan uppvaktning vid de 
stupades gravar.
Ti 17.5. kl 19 Dagklubbens vå-
ravslutning i församlingshem-
met.

Karleby
Sö kl 10 Fosterländsk guds-
tjänst i sockenkyrkan, KU:s 
Blåsorkester m fl. Efteråt upp-
vaktning vid hjältegravarna 
och kyrkkaffe med program.
Kl 11 Mikaelmässa i Mikaelsalen, 
barnkören, invandrarbarn, ung-
domar. Kl 13.30 Uppvaktning 
vid hjältegravarna på Marie. 

Kronoby
Fr 9.00 Skolgudstjänst, Åda-
lens skola och Kronoby Gym-
nasium
Lö 19.00 Stugmöte hos Eivor 
och Henrik Kangas, Häggblom
19.00 EV:s möte i lilla salen, Alf 
Lönnquist
19.30 Ungdomssamling vid 
Sommarh.
Sö 10.00 Gudstjänst, Ventin, 
Salumäe, Kronoby Manskör, 
KronobyHornkapell, Hopsala 
läslag.
Må 19.00 Kvinnocafé i lilla 
salen
On 13.00 Talko vid Sommarh.

Larsmo
To 12.5 kl. 19.00 Bibelkväll i 
församlingshemmet. Sjöblom, 
”Axplock ur Apostlagärning-
arna” 
Fre 13.5 kl. 19.30 Ungdoms-
samling i Xodus. 
Sö 15.5 kl. 10.00 Högmässa 
(sk), Lassila, Wiklund. Kyrk-
värd: Karagruppen. Uppvakt-
ning vid krigargravarna efteråt. 
Musik Axell. Kyrklunch ca 
kl. 11.30 till förmån för ung-
domslägret tillsammans med 
ungdomar från Lettland. Kom 
med och stöd ungdomarna 
genom att äta en god lunch! 
Måltidens pris: Vuxna 10 euro, 
barn 5 euro. 
Ti 17.5 Syföreningarnas utfärd 
till Öja byacenter. Mayvor Ny-
holm berättar i ord och bild 
om arbetet i Afrika. Utfärden 
kostar 25 euro (bussresa, lunch 
och kaffe). Start kl. 11.15 från 

Vikarholmen, Holm 11.25, Pias 
Livs 11.35, Grill 57 11.45.  
Ti 17.5 kl. 17.30 Städtalko vid 
Västerby bönehus. Servering 
To 19.5 kl. 18.00 Städtalko vid 
Holm missionsstuga och böne-
hus. Servering

Munsala
To kl 18 Byaandakt för västra 
Munsala i Kantlax byagård med 
samtal kring församlingsfusio-
nen. Servering.   
Fr kl 19 Nätet ungdomssam-
ling; gäst Caroline Virtanen, 
tema: den helige Ande. 
Sö kl 10 Högmässa i kyrkan; 
khden, kantorn. Efteråt upp-
vaktning vid hjältegraven. 
- kl 18 Byaandakt för Vexala-
Munsala i förs.hemmet med 
samtal kring församlingsfusio-
nen. Servering.   
Ti kl 18 Byaandakt för Pensala-
Jussila i Jussila bystuga med 
samtal kring församlingsfusio-
nen. Servering.   
On kl 9.30 Små o storas vå-
ravslutning med Pettsson o 
Findus vid Bullerbyn, hem-
bygdsgården.

Nedervetil
FR 19.30 ungdomssamling i fh. 
SÖ 10 gudstjänst, Store, 
Smedjebacka, Nedervetil 
hornorkester, uppvaktning vid 
hjältegraven.  
SÖ 12 finsk mässa, Häggblom, 
Smedjebacka. 
Nästa to 19 sommarkväll i kyr-
kan med kyrkokören. Servering 
från kl 18.30.

Nykarleby
Lö kl 19 Vårkonsert med Trinity 
Choir och Corallkören i fh. 
Sö kl 10 Gudstjänst, Sandvik, 
Ringwall, Nykarleby manskör. 
Uppvaktning vid de stupades 
gravar. 
kl 19 Konsert i kyrkan med 
nejdens kyrkokörer, andakt 
Klingenberg 
To kl 13 Fest för att alla som 
fyllt 75 år under januari – juni 
i fh.

Pedersöre
SÖ 10 Gudstjänst i kyrkan, 
Manskören, Sundqvist, Sand-
stedt-Granvik, Frantz, textlä-
sare Johan Österholm, dörrvär-
dar Lövö, efteråt kransnedd-
läggning vid krigargravarna
- 13 Lepplax söndagsskolas av-
slutning, Lepplax samlingshus
- 14 Söndagsskolans avslutning 
i Flynängens bönehus

Purmo 
To 18 Talko vid Drängstugan 19 
Drängstugans personalmöte i 
prästgården 
Lö 9-12 Familjedag i Drängstu-
gan!  Kaffe för vuxna o glass 
för barnen. Pettson & Findus 
på besök! 
Sö 10 Gudstjänst i kyrkan 
khden, Purmopojkarna. Krans-
nedläggning. Efteråt lunch 
med program i Kyrkhemmet. 
Ti 19 Missionskretsarnas vårav-
slutning i Lillby förs.hem. Medv. 
Rut Åbacka. Lotterier o serve-

lediga tjänster

Vi behöver en kantor!

Pernå församling är en idyllisk landsortsförsamling öster 
om Borgå, 80 km från Helsingfors. Församlingen hör till 
Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Församlingen har 
drygt 3 300 medlemmar av vilka en tredje del är finsk-
språkiga. Gudstjänster firas i vår gamla medeltida kyrka 
och i vårt skärgårdskapell. Fem av församlingens sex verk-
samhetstjänster är besatta, men vi saknar en kantor.

Lönen för B- kantorstjänsten finns i kravgrupp 601   
(minimilön 2 510,21 euro).

Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd hö-
gre högskoleexamen eller innehar motsvarande behörig-
het (kyrkans författningssamling nr 108). Språkkraven är 
utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt 
goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Förfrågningar om tjänsten riktas till kyrkoherde Robert 
Lemberg, tfn. 040-581 09 74.
Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 19.5.2011 
klockan 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå.                                            

Pernå församling

Pastor Timo Keskitalo

10am Worship Service 
& Sunday School in Finnish 
(13yrs+ group in English) 
in Mellunmäki Parish Cen-

ter, Korvatunturintie 2 
(300m from Mellunmäki 

metro station) and 2.30pm 
Worship Service & Sunday 
School in English, Christ 
Church, Apollonkatu 5. 
Coffee Fellowship after 

both services.
 

INTERNATIONAL 
CHRISTIAN CENTER (ICC) 

& BOOKSHOP
Ruoholahdenkatu 16 

(Kamppi)
Office open 

Mon-Fri 10-17 hrs
Bookshop open 
Mon-Fri 9-17 hrs

Details about activities 
available from the church 

office and website: 
Tel: (09) 5868 770

Email: office@church.fi
Homepage: www.church.fi

Everybody Welcome!!
 

Homepage: www.church.fi

Everybody Welcome!!

marknad

radio och tv

Andrum kl. 6.54  
med repris 8.54
Fre 13.5 Helene Liljeström, 
Sibbo Lö 14.5 kl. 8.54 Famil-
jeandakt. Lars Collmar läser ur 
sin bok Helga Hund och Nos-
pussaren. Må 16.5 Sven-Olof 
Skagersten, Sundom Ti 17.5 
Ann-Sofi Storbacka, Ekenäs 
Ons 18.5 Gun Lundell, Sibbo 
(repris från 4.8.2010) To 19.5 
Mia Andersén-Löf, Borgå.

Aftonandakt kl 19.20
To 12.5 Erik Vikström läser ur 
sin bok Min bön Fre 13.5 Musi-
kandakt. Jan Hellberg, Karis Lö 
14.5 kl. 17.58 Ett ord inför hel-
gen, Maxmo kyrka Sö 15.5 Tor-
Erik Store, Vasa Må 16.5 Cecilia 
Forsén, Helsingfors Ti 17.5 Nils 
Erik Vikström, Jakobstad (re-
pris från 25.5.2010) Ons 18.5 
Kaj Granlund, Esse.

Gudstjänst kl 13.03 
Sö 15.5 Gudstjänst med Vörå 
församling. Predikant och li-
turg: Bo-Erik Granlund. Orga-
nist och kantor: Leni Granholm. 
Körledare: Anders Bäck. Kör: 
Maxmo kyrkokör. Piano-ackom-
panjemang: Anna-Stina Strand. 
Textläsare: Håkan Nylund och 
Kristina Kullas-Norrgård. Fö-
rebedjare: Magdalena Furunäs 
och Sonja Friman. Psalmer: 536 
(Världen som nu föds på nytt), 
584 (Jag har ett hem), 307 
(Att prisa dig är underbart). 
Sändning från Maxmo kyrka.

UthYres
2r+k+balk i cent. Borgå 
650e/m 4vån hiss0195230809, 
0405879978

3 r+k+ inglasad balk. 61,4 m, 
norra Hfors. Ej rök / husdjur. 
Goda buss-/tågförbindelser till 
centrum. Ledig i juni. GSM 050 
558 62 54.

Kämppis till Rönninge, Hfors 
sökes. Nära till Vik, Ar-
cada o. Gumtäkt. 60 m2, 2 
r+k+wc+balkong. Ena rummet 
ledigt. Hyra 390/pers. Ring Jo-
hanna 050 3005141.

Uthyres 2 r + kv + bastu + 
balkong, 45,5 m2, ljus hörn-
lägenhet i Nordsjö, Hfors. 
Lungt läge, 4 min promenad 
till metron. Långvarig hyres-
intention föredras, ledig i juni. 
0400883832/Back

Önskas hYra
Lugn och ordningsam kvinnlig 
journalist söker lägenhet (etta 
eller tvåa) i centrala Helsing-
fors fr.o.m. den 1 augusti 2011. 
Balkong är ett stort plus! Tag 
kontakt med Katarina på tele-
fonnummer 050 464 3533.

Hej! Jag är en 20-årig man 
som studerar internationell 
ekonomi på Arcada. Jag är 
hem från Österbotten och har 
mitt första studieår bakom 
mig. Jag söker för tillfället en 
etta i Helsingfors med en hyra 
som lämpar sig för en stude-
rande. Jag är en pålitlig, sköt-
sam och rökfri ung man. Med 
vänlig hälsning Robert Fors-
ström tfn.040-7293645.

Ansvarsfullt, arbetande par 
önskar hyra bostad med 
balkong i Tölö/Munksnäs. 
Vänligen kontakta Tomas: 
0405929861 / Carolina: 
0503554522

Hemkommen 24-årig rese-
ledare söker lägenhet för 
fortsatta logopedistudier i 
Helsingfors fr.o.m. juli eller au-
gusti. Skötsam, ärlig och rökfri. 
Michaela Holm 040 5908994 / 
miholm@abo.fi

Pålitlig, skötsam studerande 
söker etta i Helsingfors för 
längre tid. Röker ej, inga hus-
djur. Kontakta Andrea Lang på 
0504126262

Litet torp i Raseborg köpes/
hyres. Julia 050 3360297

hUshÅllsarBete
Ett år i USA? Hjälp behövs 
med hushållsarbetet i vår 
familj fr.o.m. 1.8. Är du 25-60 
år och intresserad av matlag-
ning (husmanskost) vänligen 
anmäl intresse på svenska till 
aseh357@yahoo.com.

media
Övermarks församling söker en 
Tf kantor för tiden 12.9.2011 – 31.12.2012.

Tjänsten är en heltids C-kantorstjänst och avlöning utgår 
för behörig sökande enligt kravgrupp 501 i Kyrkans kollek-
tivavtal.  Även till C-kantorstjänst icke behörig sökande kan 
komma i åtanke.   

Ansökningar riktas till: Församlingsrådet i Övermarks för-
samling, Vasavägen 1522 B, 64610 ÖVERMARK, och bör 
vara oss tillhanda senast 3.6.2011. 

Närmare upplysningar ger tf kyrkoherde Ralf Sandin, tel. 
040 912 1109. 

Församlingsrådet

Liljendal församling söker en 

BARNLEDARE 

för det allmänna barnarbetet men med eftis som sitt huvud-
område. Arbetstiden är 35 h/v (92 %)och grundlönen enligt 
kravgrupp 402. Tillträde 1.8.2011. Tidigare inkomna ansök-
ningar beaktas. 

För närmare uppgifter kontakta kyrkoherde Håkan 
Djupsjöbacka 040 5820624 (hakan.djupsjobacka ät evl.fi)

Ansökningarna, som bör vara församlingen tillhanda senast 
18.05.2011, sänds per post till Liljendal församling, Eskilomvä-
gen 1B, 07880 Liljendal 
eller per e-mail till liljendal.forsamling är evl.fi

Välkommen med på vår resa

ITALIENS PÄRLOR l 17 – 24.9 2011

Vi upplever bland annat Rom, Toscana, Assisi, Sangimigna-
no Florens, Pisa och Locca, njuter av vackra landskap, god 
mat och gott sällskap. Kom med!

Datum: 17 – 24.9 2011, lördag – lördag 8 dagar
Pris: 1365 euro (enkelrumstillägg: 190 euro)
Mera information och anmälningar: 
Kalle Sällström, 050-3562 475, kalle.sallstrom@forsamlings-
forbundet.fi. 
Researrangör: Församlingsförbundet
Teknisk arrangör: Göran Sundqvist – Travelpartner

ring. För skjuts – ring Marianne 
Sandström! 
To 14 Andakt vid Sisbacka 
pensionärsbostäder. 
OBS! Sista chansen att anmäla 
sig till Församlingsutfärd 1-2.6 
till Tammerfors och Borgå (Di-
akonivigningen) Resans pris: 
100 euro (ingår buss, övernatt-
ning, frukost o guide) Anmälan 
senast 13.5 till Marianne S. tel. 
040-3100 463

Terjärv
FR 13.5 kl 19 Konfirmandung-
domssamling, förs.h.
SÖ 15.5 kl 11 Familjegudstjänst, 
khden, kantorn, barnkören, 
dagklubben medv. De stu-
pades dag, uppvaktning vid 
hjältegravarna. Gemensamt 
Ansvar lunch, pris: 7 eur/vuxen, 
3 eur/4-12 år, lotteri m.m
MÅ 16.5 kl 9.30 Föräldra- 
barngruppens utfärd till Kälviä 
djurpark
TI 17.5 kl 18 Finsk vårfest, kh-
den, Mariat
ON 18.5 kl 14 Sorgegruppen, 
förs.h
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Skolmusikalen Fia med 

knuff som framfördes 

i Sundom skola i slutet 

av april handlar om 

färger, siffror och 

orättvisor. 

Musiken är medryckande 
och flickorna som medver-
kar sprudlar av energi och 
livsglädje. Skolmusikalen 
är ett av resultaten av sam-
arbetet mellan Vasa svens-
ka församling och Sundom 
skola. Musikalen är skriven 
av norrmannen Jakob Skar-
rie och den framfördes av 
Sundom skolkör som leds 
av kantor Monica Heikius 
och lärare Carina Anders-
son. Lärarna Linus Lind-
man och Mathias Granfors 
kompade på trummor och 
gitarr. 

Normalt övar kören en 
gång i veckan efter skolda-
gen men de senaste veck-
orna har de övat flitigare, 
också på skoltid. Många 
av flickorna har också övat 
på sångerna och textpar-
tierna hemma. Att sjunga i 
kör är uppenbarligen roligt 
och motiveringen till att 
flickorna sjunger med är: 
– Kul att få sjunga fint. 

– Bra att få vara med. 
– Roligt att få uppträda för 
människor.

Favoritsånger som de 
nämner är ”Hej på dig du”, 
”Tärningen är kastad” och 
”Inget utan er”.

Fia med knuff framför-
des totalt tre gånger, med 
två föreställningar för elev-
erna i skolan och en kvälls-
föreställning för familj och 
vänner. Utöver musikalen 
uppträder kören regelbun-
det i familjegudstjänster i 
Sundom kyrka. De har ock-
så besökt Sundom pensio-

närshem en gång per år för 
att glädja boende där med 
sin musik. 

Samarbetet mella för-
samlingen och skolan 
kring skolkören har fung-
erat utmärkt.

– Det hade inte funnits 
någon barnkör i Sundom 
på flera år och när tanken 
på en kör föddes så kändes 
skolan som den naturliga 
samarbetspartner, säger 
kantor Monica Heikius som 
tog initiativet till kören.

– Det är underbart att vi 
är två människor som leder 
kören tillsammans, säger 
lärare Carina Andersson.

– Samarbetet mellan för-
samlingen och skolan har 
fungerat mycket bra. Det 
har till exempel planerats 
så att de barn som går på 
eftis har haft möjlighet att 
delta i körövningarna efter 
skolan, och först efter det 
har de gått till eftis med 
en vuxen, säger Heikius.  
Sundom skolkör inled-
de verksamheten hösten 
2009 och samarbetet ser ut 
att få en fortsättning även 
nästa år. 

Johanna Backholm

Skola och församling möts i musiken

Glädjen är stor när Sundom skolkör uppträder för eleverna i Sundom skola.

På valborgsmässoafton 

fick kyrkoherde 

Lars-Erik Björkstrand 

i Pörtom ta emot ett 

förtjänsttecken. 

Biskop Björn Vikström 
överräckte då riddartecknet 
av I klass av Finlands Vita 
Ros orden, som Björkstrand 
förlänades på självständig-
hetsdagen.

Björkstrand, som har  va-
rit kyrkoherde i Pörtom i 
33 år, uppmärksammades 
för sina insatser i en vidare 
krets. Domkapitlet har tagit 
initiativ till utmärkelsen, 
som Björkstrand får bland 
annat för sina sex år som 

prästassessor vid domka-
pitlet. Han blev 1987 präs-
tassessor vid förhållandevis 
ung ålder.

– Det var ovanligt tidigt. 
Uppdraget betydde många 

resor mellan Pörtom och 
Borgå. I uppdraget ingick 
också visitationer runtom i 
stiftet, allt skulle skötas vid 
sidan av det vanliga försam-
lingsarbetet, sa Vikström.

Björkstrand är också kon-
traktsprost för elfte året, 
vilket medför en hel del 
uppdrag utanför den eg-
na församlingen. Han har 
även varit med i många or-
gan där gemensamma frå-
gor i stiftet planerats och 
förverkligats.

– Som en god teolog och 
erfaren kyrkoherde vet du 
att det inte är någonting att 
skryta med inför Gud, men 
vi känner tacksamhet över 
dina insatser, sade bisko-
pen då han överräckte ut-
märkelsen i samband med 
en kyrkkväll i Pörtom. 

Texten än insänd av en 

församlingsmedlem

Lars-Erik Björkstrand fick förtjänsttecken

Biskop Björn Vikström överräcker förtjänstmedaljen till kyrko-
herde Lars-Erik Björkstrand.

Johanna Backholm
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Houtskärs kyrkliga folkhögskola

Tag kontakt: 040-544 3163

Silver Fish
Kasnäs hamnen

Tel. 045-671 9501 eller 0400-530 541

Beställ din egen ö som smycke i silver eller guld
Smycken och reseminnen från
Kasnäs fabriksförsäljning.
Välkommen!

Evangeliska folkhögskolan i Österbotten 
Strandgatan 21-22, 65100 VASA  

| tfn: (06) 317 4913 | www.efo.fi | info@efo.fi

Du kan även studera 3 dagar i veckan

Många studerande upplever Efö som sitt andra hem. Det 
märker Du när Du besöker oss.  Vi ger Dig kvalitativ under-
visning samtidigt som Du får möta nya vänner och många 
olika nationaliteter i en kristen miljö där medmänniskan 
står i centrum.

Välkommen till en annorlunda miljö!

cre@tiv dat@fotoWebmusic@ språk@

EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLAN  
I ÖSTERBOTTEN

KURIREN 5

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

 Innehåller vik-
    tiga byggstenar
    för lederna

 Ledernas rörlig-
    het och spänst
    ökar

 Även för lång-
    varig användning
 
Försäljning: hälso- och natur-
kostaffärer samt -avdelningar

Evighetsmaskin!

Tel. (02) 434  7000 • www.bioteekki.fi

NYGÅRDS OPTIK
- Boka tid till oss så får Du se! -

Närpesv. 14, Närpes tel. 06-224 1138
Specialist i ögonsjukdomar

Jaakko Leinonen
Optometrist Marcia Westerback

Optiker Kerstin Westerback
Vi betjänar må-to 9.30-17.30,

fr 9.30-18.00, lö stängt

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

Ida Foxell var en av solisterna 
i Sundom skolas musikalkör.

Monica Heikius, Linus Lindman och Carina Andersson kompade 
skolkören i musikalen ”Fia med Knuff”.
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Psalmväven

Maj-psalmväv
Fyll i de ord som sökes på raderna A-X. Motsvarande siffra 
i kombination med radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
Flytta över bokstäverna så att den första bokstaven på rad 
A motsvarar A104, den andra A29 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i rader-
na A-X bildar psalmens namn.

Oftast håller sig Psalmväven till den nya psalmboken, 
men för att det skall vara klurigt kan det ibland hända att vi 
använder oss av en äldre version av någon psalm. 

Rätt svar på förra psalmväven är psalm 89, vers 2, som 
börjar med orden Ja Gud har lossat syndens band. Vinnare 
i förra Psalmväven är: Ingegerd Wackström, Borgå, Mona 
Wendelin, Helsingfors och Siv Järvenkylä, Skuru. Grattis! 
Prisböckerna kommer på posten.

Skicka in!
Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors 
senast 31.5.2011. 
Märk kuvertet ”Maj-psalmväv”. Bland de rätt 
svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!

Vinn 

böcker!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

K
o

n
stru

e
ra

t a
v
 A

n
n

 H
u

sm
a
n

A   Självkänsla ___ ___ ___  
 104 29 8 

B   Hur blir det ___ ___
 23 54

C   Kastar sjöman ___ ___ ___ ___ 
 68 35 112 9 

D   Sluten ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 45 80 69 25 59 74 102 89 

E   ”en dikt, en visa, fordom skattad föga,  
       nu fuktigt gör hans tankfullt sköna öga” 
 
 ___ ___ ___ ___ ___ ___     
 83 16 57 85 33 103 

F   Singel ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 77 20 67 101 38 10 113 2 47

 ___ ___ ___   
 70 63 90   

G   Fryspunkt ___ ___ ___ ___  
 52 30 106 6  

H   Sot ___ ___ ___ ___ ___  
 43 65 84 12 79 

I   Vill eremit vara ___ ___ ___ ___ ___    
 88 3 15 22 46     

J   Bakslug ___ ___ ___ ___ ___
 13 49 87 24 116

K   Vagga till sömns ___ ___ ___ ___ ___
 98 19 42 1 81 

L   Hemma i trakten ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 62 48 14 96 76 108 

M   Snurrig på teatern ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 26 4 41 94 37 110 34 78

N   Tändsticksträd ___ ___ ___ 
 107 64 56

O   Nya stjärnor ___ ___ ___ ___ ___ 
 17 109 53 39 75 

P   Lockade ___ ___ ___ ___ 
 40 86 60 92

R   Fart och fläkt ___ ___ ___ ___ ___ 
 55 93 7 31 111 

S   Belastas ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 114 91 72 61 44 51 28 95 36 

T   Bra brödsäd ___ ___ ___   
 97 27 11

U   Smal marginal ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 32 73 115 18 50 99 66

V   ”huru litet det ser ut och kännes i handen,  
och dock – vad rymmer det icke, om vi sönderslå det!”
 
 ___ ___ ___  
 5 105 71  

X   Tagen ___ ___ ___ ___ 
 82 58 100 21 
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När besökte du senast din 
mamma? Den samvetsöm-
ma frågan ställs i Helsing-
forsMissionens senaste re-
klamkampanj, som under 
januari figurerade i tid-
ningar och på spårvagns-
hållplatser. 

– Våra affischer ska få 
människor att tänka till, 
men inte berätta allt. Vi ger 
en första impuls som får in-
dividens ansvarskänsla att 
vakna, säger verksamhets-
ledaren Olli Valtonen.

I årets kampanj – den 

nionde i ordningen – ville 
man inte primärt samla 
verksamhetsmedel, utan 
väcka diskussion om hur 
vuxna barn behandlar si-
na föräldrar och andra åld-
ringar i sin närhet. 

– Den här kampanjen 
kan inte ignoreras med ur-
säkten att man inte har tid 
eller möjlighet att tänka på 
donationer eller frivilligar-
bete. Den berör oss alla, sä-
ger HelsingforsMissionens 
kommunikationschef He-
lena Hulkko.  

Svensk inspiration

När Olli Valtonen tog över 
ledarskapet för  Helsing-
fors Stadsmission (Kau-
punkilähetys) i början av 
2000-talet, var hans främ-
sta mål att göra organisa-
tionen mindre beroende 
av social finansiering och 
stöd från till exempel Pen-
ningautomatföreningen 
och Helsingfors stad. 

Sagt och gjort. Tillsam-
mans med styrelsens då-
varade ordförande Ahti 
Hirvonen gav han sig ut 
på gatorna med en insam-
lingsbössa i handen. 

– Det haglade och folk 
tittade undrande på oss. 
En förbipasserande bad 
oss nämna ens ett gott skäl 
till att han skulle stöda en 
hjälporganisation som han 
aldrig hört talas om. 

Valtonen insåg att han 
börjat i fel ända. Först gäll-

de det att göra organisatio-
nen känd och respekterad, 
sedan att be om stöd. I den 
ordningen. 

Målet klarnade efter 
ett studiebesök till Stock-
holms stadsmission: man 
skulle göra en reklamkam-
panj som var både provoka-
tiv och estetiskt tilltalande. 

Parollen för den första 
kampanjen var Vanhuus 
tulee yksin (Ålderdomen 
kommer ensam). De svart-
vita affischerna, med bil-
den av en ensam kvinna på 
en parkbänk, hängdes upp i 
metrotunnlarna och väckte 
omedelbart gehör. 

– Dels blev folk medvetna 
om att vi finns, dels anmäl-
de en del sig som frivilliga 
hjälparbetare och vissa do-
nerade pengar, säger Valto-
nen. 

I dag är HelsingforsMis-
sionen (organisationen 
bytte namn 2005) ett varu-

Text & foto: Marina Wiik 

HelsingforsMissionen vill väcka 

människors medkänsla genom att 

använda kommersiella reklammetoder. 

Reklamproffsen jobbar gratis för den 

goda sakens skull.  

de ger samvetet en puff

Art directorn Leena Periaho (stående t.v.) och strategen Jaana 
Haapala på reklambyrån Folk bidrar gratis med sin yrkeskun-
skap.

Genom årliga reklamkampanjer försöker HelsingforsMissionen göra Helsingforsbor medvetna om de äldres situation. Hittills har 1 500 personer frivilligarbetare engagerat sig i organisationens verk-
samhet. Verksamhetsledaren Olli Valtonen (t.v.) är gammal i gamet medan Helena Hulkko (t.h.) nyligen utnämnts till kommunikationschef. 
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Marina Wiik

Reklam fungerar ibland 

helt annorlunda än 

annonsörer vill. Hälften av 

alla reklamkampanjer har 

ingen effekt alls. 

Rakt på sak och inget snömos. 
Det är grundförutsättningen 
för en lyckad reklamkampanj. 

– Det vanligaste felet som an-
nonsörer gör är att de inte har 
ett klart mål för sin kampanj. 
Detta leder till ett oklart bud-
skap som inte berör den till-
tänkta målgruppen, säger Ka-
tarina Hellén, universitetslä-
rare i marknadsföring vid Vasa 
universitet.  

Hon påpekar att många litar 
för mycket på sitt eget kunnan-
de och inte bryr sig om att kon-
trollera effekterna av en kam-
panj på en testgrupp.

– I värsta fall blir människor 
negativt inställda till den vara 
eller tjänst som man försöker 
marknadsföra – i snitt har var 
tionde reklam en negativ ef-
fekt. 

Speciellt kampanjer med ett 
upplysningssyfte riskerar platt 
fall. 

– Reklamer mot alkoholkon-
sumtion och tobaksrökning 
målar ofta upp skräckscenari-
er i stil med ”rökning dödar”. 
Ändå ser ungdomar att många 
i omgivningen röker utan att 
må speciellt illa av det. Det är 
dubbla budskap, exemplifierar 
Hellén.

Det lönar sig ofta att försö-
ka stärka attityder och värde-
ringar som finns sedan tidiga-
re i stället för att få folk att helt 
tänka om. 

– Om en reklam tar upp äm-
nen som redan figurerar i me-
dier eller politiken, har den i 
regel större genomslagskraft 

eftersom budskapet upprepas 
och är bekant för människor 
sedan tidigare. 

Glada människor
En annons ska i regel väcka 
känslor för att fastna i folks 
minne och för att mottagaren 
ska få en positiv uppfattning av 
den. Alla känslor har ändå inte 
samma effekt och till exempel 
reklam som väcker skam el-
ler skuld kan få folk att avvisa 
budskapet i stället för att ta det 
till sig. 

– Glada människor ger upp-
hov till positiva känslor. Betrak-
taren ska kunna identifiera sig 
med reklamen och då fungerar 
inte överdrifter eller varnande 
exempel så bra. 

Däremot fungerar bland an-
nat upplysningar om att det eg-
na beteendet kan skada andra i 
icke-kommersiell reklam. 

– Annonsörer ska ha klart för 
sig vem de vänder sig till – man 

kan aldrig få alla att älska en, sä-
ger Hellén. 

Kallt och dystert
Katarina Hellén är inte speciellt 
bekant med HelsingforsMissio-
nens reklamer. Efter lite goog-
lande har hon ändå format sig 
en åsikt om dem. 

– De är estetiskt tilltalande, 
vilket är positivt. Däremot ger 
de flesta bilder ett väldigt dys-
tert intryck och risken är att det 
väcker negativa känslor som 
människor inte kan hantera ut-
an väljer att blockera. Ljuset är 
kallt och färgerna mörka: det 
påminner lite om en skräck-
film, man blir nästan rädd. 

Hon påpekar att somliga av 
reklamerna har ganska mycket 
text, vilket ställer krav på tyd-
lighet. 

– Det är viktigt att ge betrak-
taren en klar handlingsplan: 
hur kan han avhjälpa till exem-
pel gamlas ensamhet?

Säljande budskap – en konstart

Reklamer får önskad effekt om de stärker gällande värderingar och attityder. Glada människor gör betraktaren positivt inställd till annonsören. 

märke som känns igen av 
varannan Helsingforsbo. 
Organisationen engagerar 
1 500 frivilligarbetare, som 
bland annat hjälper åldring-
ar med praktiska bestyr. 

– Mest stolt är jag ändå 
över att vi varit med om att 
starta en samhällsdiskus-
sion om de äldres situa-
tion. Efter oss har både me-
dier och politiker hakat på, 
säger Valtonen. 

Väckarklocka        
Senare har hjälporganisa-
tionens kampanjer bland 
annat tagit fasta på att en 
åldring begår självmord 
varannan dag, på att upp-
fylla önskemål och på de 
äldres rätt att dö lyckliga.

– Reklambilden som vi-
sar en död tant som ligger i 
en säng med ett brinnande 
ljus bredvid sig var för ma-
kaber för styrelsen, men de 
hann inte stoppa den i tid.

Var går gränsen för god 
smak?

– Man måste ge en värdig 
bild av människan. Våra re-
klamer får inte vara social-
porr.

Enligt Helena Hulkko har 
föreningar traditionellt va-
rit ganska dåliga på att ut-
nyttja marknadskrafter för 
att synliggöra sin sak. 

– De har god kunskap om 
sitt verksamhetsfält, men 
har inte vetat hur de ska fö-
ra ut den till massorna, sä-
ger Hulkko. 

Varken hon eller Valto-
nen ser några dubier i att 
använda kommersiella me-
toder för non profit-verk-
samhet. 

– Det skulle vara ett pro-
blem om vi betalade för an-
nonsutrymmen och kam-
panjmaterialet, men hit-
tills har alla engagerat sig 
gratis för den goda sakens 
skull, säger Hulkko.

Välpaketerade 
budskap
En av dem som bidragit 
med sin arbetsinsats från 
första början är Jaana Haa-
pala, strateg på reklamby-
rån Folk. 

Hon uppfattar gratisar-
betet för HelsingforsMis-
sionen som betydligt mera 
givande än kommersiella 
kampanjer.    

– Ändamålet känns vik-
tigt och dessutom får vi fria-
re händer att förverkliga oss 
själva. En betalande kund 
kan lägga sig i vissa detaljer 
som gör helheten sämre. 

Eftersom både alla som 
deltar i kampanjen, från 
modeller till fotografer, 
måste engageras via kon-
takter blir HelsinkiMissio-
nens kampanjer ofta rek- 
lammakarnas skötebarn.

– Jag ger mitt bidrag till 
välgörenhet i form av min 
yrkeskunskap, genom att 
ge en röst åt dem som själ-
va saknar den. Vår uppgift 
är att paketera organisa-
tionens budskap så att den 
märks i medieflödet. Det 
känns fint att kunna påver-
ka fastän man inte är poli-
tiker. 

Haapala ser Helsing-
forsMissionens breda mål-
grupp som en stor utma-
ning för kampanjerna. 

– Man får akta sig för att 
bli vag. Trots att man riktar 

sig till en bred publik måste 
budskapet ha en udd. 

Finns det något reklam-
grepp du inte skulle använ-
da dig av?

– Nej, egentligen inte. 
Allt kan parodiseras. Den 
gemensamma nämnaren 
för HelsingforsMissionens 
kampanjer har varit att de 
är dramatiska och har ett 
direkt tilltal. Ämnena är 
allvarliga, men kan skildras 
på ett humoristiskt sätt. En 
av kampanjerna hade rub-
riken ”En kompis åt farmor 
eller farfar”, då var greppet 
lättare. 

Efterlyst: vuxet barn
Den senaste kampanjen 

engagerade ett team på sex 
personer och tog ungefär 
en månad att utforma.

– När vi funderade över 
årets krok visade det sig att 
nästan alla hade dåligt sam-
vete för att de inte hann stå 
i kontakt med sina föräldrar 
så ofta. Vi beslöt att visuali-
sera det genom människor 
som håller upp efterlyst-
lappar – sådana som man 
lägger ut i butikerna när 
man tappat bort till exem-
pel ett husdjur, säger art di-
rectorn Leena Periaho. 

På planscherna håller en 
äldre tant och farbror upp 
bilder av sina barn, välkam-
made presterare som ver-
kar vara mitt i karriären.

– Man tänker lätt att sam-
hället sköter om våra gam-
la, men genom kampanjen 
får de gamla ett ansikte. 
Det kunde också vara mina 

föräldrar som glömts bort. 
Och snart är jag där själv. 

Modellerna har valts ut 
bland vänner och bekanta.

– Det där är min mamma 
och det där är en av våra ar-
betstagares granne. De som 
blir efterlysta jobbar alla 
på vår byrå, berättar Jaana 
Haapala. Men ibland ord-
nar vi nog casting i normal 
ordning också.

Många av Helsingfors-
Missionens affischer har 
varit svartvita, men de ny-
aste gjordes i färg. 

– Vi ville visa att det här 
händer här och nu, inte i 
det förgångna, säger Leena 
Periaho. 

I framtiden kommer 

kampanjerna sannolikt att 
ta upp någon annan grupp 
än de äldre, exakt vad är än-
nu inte klart. Däremot av-
slöjar Olli Valtonen att Hel-
singforsMissionen, som i 
tiderna grundades av den 
finlandssvenska prästen 
Karl August Hildén, kom-
mer att återvända till sina 
rötter.

– Vi kommer att starta 
upp svenskspråkig verk-
samhet i höst. Eftersom 
finlandssvenskarna har så 
täta kontaktnät känns en-
samheten på sätt och vis 
ännu tyngre för dem. Vi 
vill ta itu med problemet 
och söker nu svenskspråki-
ga som vill engagera sig.

Mest stolt är jag 
över att vi varit 

med om att starta 
en samhällsdiskus-
sion om de äldres 

situation.

J
e

n
n

ife
r S

m
e

d
s &

 E
m

m
a
-C

a
ta

rin
a
 K

u
lo



Kyrkpressen torsdag 12.5.2011 • nr 19
Kyrkpressen, (09) 612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi16 

Sofia Torvalds

– Vad är det som får någon att ge 
upp allt och kasta sig i någon an-
nans händer?

Det undrar Jolin Slotte som ti-
digare i vår kom ut med roma-
nen Fråga aldrig varför, tvivla 
aldrig mer, en roman som hand-
lar om en kvinna som gick med i 
Åkerblomrörelsen.

– Vad är det som gör att from-
ma människor kan genomgå en 
sådan förvandlingsprocess att 
de blir beredda att göra vad som 
helst? frågar sig Gustav Björks-
trand som också är aktuell med 
en biografi om predikanten Ma-
ria Åkerblom: Maria Åkerblom 
– Sändebudet med makt över liv 
och död.

Både Slotte och Björkstrand är 
uppvuxna i Karleby, i den stad 
där Åkerblomrörelsen först ver-
kade och där den också rekryte-
rade en stor del av sina anhäng-
are.

– När jag skulle välja ämne för 
min pro gradu-avhandling på 
60-talet hade Uleåborgsprofeti-
an fått vind i seglen. Då förstod 
jag plötsligt att det här inte är en 
unik sak, det kan hända igen, sä-
ger Björkstrand om bakgrunden 
till sitt intresse för Åkerblomrö-
relsen.

Han menar att man känner 
trädet på frukten, som det står 
i Bibeln.

– Egentligen handlar det ju om 
att göra människor som har en 
religiös övertygelse medvetna 
om att man inte kan ge någon 
rätt att på basis av sina egna upp-
levelser ställa totala krav på sina 

anhängare. Där kommer Andens 
frukter in i bilden: kärlek, glädje, 
frid och så vidare. Om en religi-
ös rörelse inte bär den typen av 
frukter är man definitivt inte på 
rätt spår.

Efterföljelsens pris
Den unga kvinnan i Jolin Slottes 
roman följer Maria Åkerblom till 
Helsingfors, blir utslängd ur rö-
relsen och återvänder hem till 
Österbotten. Hos Åkerblom hit-
tar romanens unga Rut en ge-
menskap som bär upp henne 
när hennes familj inte orkar gö-
ra det.

–  Hon har inte så mycket an-
nat att falla tillbaka på, säger 
Slotte.

Björkstrand har intervjuat ett 
stort antal efterföljare till Maria 
Åkerblom. Han tycker att Jolin 

Slotte skildrar processen på ett 
trovärdigt sätt. Många av Åker-
blomrörelsens medlemmar fick 
betala ett hårt pris för beslutet 
att följa henne.

– De tvingades överväga att 
sälja en fädernegård som de kan-
ske haft i flera generationer. Hos 
dem handlade det nog om att 
ställa Guds vilja – det som de upp-
fattade som Guds vilja – framför 
allting annat. Det som de inte 
visste i det skedet var vilket pris 
de skulle betala utöver gården, 
säger Björkstrand.

Processen var så smärtsam att 
de flesta inte ville att deras namn 
skulle komma fram. Alltså har 
Gustav Björkstrand undvikit att 
skriva vilka personer som var 
med, förutom då det gällt män-
niskor vars namn redan fått of-
fentlighet. En större grupp bröt 

sig ut ur rörelsen år 1932. Ett få-
tal av dem som lämnade rörel-
sen återvände hem. De kom of-
tast ensamma, liksom Rut i Slot-
tes roman.

– De hade upplevelser som 
folk nog var nyfikna på, men de 
vågade inte fråga, och de som 
återvänt ville inte berätta, säger 
Björkstrand.

Inget korrektiv
Jolin Slotte har funderat mycket 
på det som Bibeln kallar arvs-
synd. I hennes roman plågar 
hemligheterna generation efter 
generation.

– Vad är det som förs vidare 
till barnen och varför går det så? 
undrar hon.

I Åkerblomrörelsen förekom 
sadistiska inslag med sexuella 
förtecken, men det finns inga 
belägg för pedofili.

– Men man vet ju att Maria 
arrangerade äktenskap och be-
stämde vilka namn barnen skul-
le ha. Anna Häkli som var Ma-
rias sekreterare under den för-
sta tiden har berättat att hon 
var helt övertygad om att Ma-
ria Åkerblom kunde läsa tankar. 
Hon blev rädd för att hysa en en-
da tanke som hon visste var strid 
i med vad Maria Åkerblom ville, 
beskriver Björkstrand.

Han tror att de flesta som följ-
de Maria Åkerblom hade en äk-
ta religiös övertygelse i botten. 
Men sedan lät de sig köras över 
av hennes starka personlighet.

– Det som anhängarna helt 
tappade bort var tanken på An-
dens frukter. De hade inget kor-
rektiv. Ibland får jag ju höra att 
när det blev väckelse så måste 
det har varit från Gud, kanske 
var det äkta till en början. Sedan 
blev Maria berusad av makten 
och sedan gick det utför steg för 
steg. Men faktum är att hon lurar 
och bedrar ända från första bör-

Maria 
Åkerblom 
– om hur goda människor blir brottslingar

Hon var en ung flicka med utslaget hår som kunde 
predika i timmar och sade sig bära bud från Gud. Hon var 
en psykopat med en vilja av stål och en blick som kunde 
tämja både lejon och män. Det är trettio år sedan hon 
dog, men minnet av Maria Åkerblom lever kvar.

Om Maria  
Åkerblom och 
väckelsen
• Ida Maria Åkerblom föds 
år 1898 i Antby i Snappertu-
na som nästyngst i en sys-
konskara på nio.
• Som femåring år blir hon 
fosterdotter hos en jord-
brukare i Snappertuna skär-
gård.
• I februari 1917 ligger hon 
svag och sjuk i sitt hem, får 
kramper och börjar predika.
• Hon predikar aktivt på 
olika håll i Nyland med ut-
slaget hår och iklädd vita 
kläder och strumpor.
• I juni håller hon ett möte 
i Hakalax bönehus i Karle-
by och startar en väckelse. 
Hon organiserar medvetet 
”under” och får ofta kramp-
anfall om hon möter kritik.
• 1919 träffar hon Eino Var-
tiovaara som upptar henne 
som fosterdotter och köper 
en häst åt henne. Han blir 
hennes trogna följeslagare 
trots hustruns protester.
• I januari väcker misshand-
eln av en pojke som skulle 
sköta om Maria Åkerbloms 
häst upprörda känslor i 
Karleby. Hon blir stämd för 
misshandeln.
• 1922 sägs alla lån till rö-
relsens medlemmar upp. 
Många tvingas sälja sin 
egendom.
• 1923 flyttar rörelsen till 
Helsingfors.
• 1924 åtalas Maria Åker-
blom och hennes anhäng-
are för stöld. De gör också 
ett attentat mot länsman 
Venelius, som skadas all-
varligt med överlever. Maria 
Åkerblom sitter i fängelse 
och undersöks på sjukhus.
• Maria Åkerblom med an-
hängare gömmer sig i vil-
lan Toivola, Helsingfors. 
1926 får polisen fast dem 
och de åtalas för mordför-
sök och mened. Maria Åker-
blom lyckas fly upprepade 
gånger.
• 1927 döms hon till 13 års 
tukthus. Hon fortsätter leda 
rörelsen från fängelset.
• 1932 lämnar majoriteten 
av anhängarna Toivola. Sex 
ledande anhängare anger 
en fullständig bekännelse 
till justitiekanslern. Ett tret-
tiotal barn och lika många 
barn stannar kvar i Toivola.
• Maria Åkerblom friges i 
november 1933. Hon grun-
dar en svingård tillsammans 
med sina anhängare och 
börjar med hunduppföd-
ning.
• 1939 reser hon med en 
grupp av anhängarnas barn 
för att uppträda i Sverige. 
Resan upprepas 1940. Bar-
nen får inte tillräckligt med 
mat och utsätts för sadis-
tisk behandling.
• På 40-talet fortsätter 
hon föda upp hundar och 
tar också hand om två le-
jonungar.
• Mot slutet av sitt liv blir 
Maria Åkerblom alkoholi-
serad och använder också 
narkotika.
• Maria Åkerblom dör i fe-
bruari 1981.

Maria Åkerblom blev också känd 
som lejonuppfödare. Hon blev  

senare tvungen att göra sig av med 
dem eftersom de började morra  

åt hennes gäster.
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jan. På det sättet är hon en amora-
lisk person, säger Björkstrand.

Jolin Slotte tror att det så lätt 
går så att den som fokuserar på 
den rätta vägen glömmer bort att 
se vad som finns runtomkring. 
Det påmindes hon om när hon 
såg amerikaner hurra över att 
Usama bin Ladin var död.

– Då hade samma människor 
kanske bara två dagar tidigare 
sagt att araberna är så hemska 
när de hurrar över att någon dör. 
Man tror så blint på sin sak att 
man inte ser hur fel det blir.

God människa blir djävul
De etiska principerna är något 
som ofta också glömdes bort i 
Åkerblomrörelsen. 

– När mordförsöket mot läns-
man Venelius har skett kommer 
ledarna inrusande bland anhäng-
arna och säger att nu har det eld-
sprutande berget kommit. Man 
var glad: Nu är fienden borta! An-
hängarna struntade blankt i vad 
de hade gjort, det vill säga försökt 
mörda någon som värnade om 
rättvisan och om grundläggande 
samhälleliga etiska principer.

Han minns också Verner Sö-
derström, som var med om att 
försöka befria Maria Åkerblom 
från kvinnofängelset i Tavaste-
hus.

– Han skriver senare att han 
var till hundra procent övertygad 
om att det var en lydnadshand-
ling som Gud förväntade sig av 
honom. Anhängarna handlade 
inte i elakhet eller för att de ville 
hämnas. De var övertygade. Ma-
ria Åkerblom hade sagt att det var 
Guds vilja, och de ville helhjärtat 
följa Gud.

Listan på grymheter som Åker-
blomrörelsen gjorde sig skyldig 
till är lång. De som Maria Åker-
blom upplevde som ett hot kun-
de bli utsatta för besinningslöst 
våld.

– Människor som har en stark 
religiös övertygelse kan helt tap-
pa de etiska riktlinjerna och bli 
redskap för de mest fasansful-
la saker. De misshandlar Maria 
Åkerbloms fosterdotter Siri Ma-
ria Söderman så att hon dör kort 
därefter. De piskar tjänarinnan 
Anna Röman. Det berättas att 
blodet strittade, och Maria Åker-
blom befallde att slå hårdare och 
sa att Röman ska sänkas ner i ett 
vattenkar med salt, säger Björks-
trand.

– Att man kan göra sådant! Att 
det inte finns nånting inom en 
människa som säger att hej stopp, 
det här gör jag bara inte.

Hans tankar går till Nazitysk-
lands koncentrationsläger.

– Det leder ju över till den 
grundläggande frågan om män-
niskan är god eller ond. Kan man 
faktiskt förmå en god människa 
att bli en djävul? Historien säger 
jo, och inom Åkerblomrörelsen 
finns det exempel på det.

Arv och miljö gör psykopat
Kunde man ha förhindrat det 
som skedde? Kanske inte, men 
det finns ett och annat att lära sig 
av historien.

– Jag tror att det är viktigt att 
göra folk medvetna om vad det 
handlar om. Maria Åkerblom är 
ju inte unik, de här rörelserna har 
funnits tidigare och de uppstår ur 
ett behov, säger Jolin Slotte.

Gustav Björkstrand tror att det 
hade varit klokt att inte tvinga 
fram en konflikt med två fronter. 
Kanske hade man kunnat ta det 
lite lugnare, så där som prosten 
Neunstedt gjorde i Nedervetil.

– Kvinnorna kom springande 
till prästgården i Nedervetil och 
berättade att nu far hela byn för 
att lyssna till Maria Åkerblom på 
Hakalax bönehus. Då tittade pro-
sten Neunstedt på dem och sa ”Lå-
ten dem fara, nästa år far de inte.” 

I Nedervetil lyckades Åkerblom 
rekrytera bara två personer.

Jolin Slotte undrar om inte me-
dierna förvärrade konflikten.

– Se på hur medierna reagerar 
i dag. Är det rätt att vi gör sekters 
livsutrymme ännu mindre? Men 
det är ju lättare att säga efteråt. 
Och när det gäller piskningarna 
fanns där en oro för individen, 
och det är svårt att tänka att indi-
viden får lida så att vi kan rädda 
de andra. Det är farligt att börja 
tänka att nån borde ha stoppat 
Maria Åkerblom, för hur kunde 
vi veta hur det skulle gå?

Frågorna om varför det gick 
som det gick leder ständigt till-
baka till samma punkt: Maria 
Åkerblom. Varför var hon som 
hon var? I boken kommer Gus-
tav Björkstrand med den diagnos 
som läsarna redan anat sig till: 
Maria Åkerblom var psykopat. 
Men hur blev hon det? Arv och 
miljö, menar Björkstrand.

– Det är alldeles klart att hon 
hade en ärftlig belastning. Men 
till det kommer att hon hade ex-
ceptionellt dåliga första år. Nio 
barn i en liten stuga, och barnen 
slängdes ut så snabbt det gick och 
pappan gjorde ingenting. Så kas-
tades hon ut i Ekenäs skärgård 
som fosterdotter. Hon upplevde 
att hon inte fick någon kärlek, och 
det fanns igen äkta ömhet. Och 

vad svarar hon med? Hon svarar 
med att hitta på galenskaper.

En fiskare som Björkstrand 
talat med beskrev flickan Åker-
bloms upptåg med orden: ”Dess 
make till uppfinningsrikedom 
och ondska har jag inte träffat.”

– Skulle hon ha fått kärlek ha-
de hon kanske kunnat repare-
ras. Hon var uppenbart begåvad, 
verkligen talangfull, annars hade 
hon inte kunnat tala i timmar. 
Men hon fick inte gå i skola, hon 
fick inga möjligheter.

Okritiska journalister
Jolin Slotte har grubblat över de 
andra ledarna inom Åkerblomrö-
relsen, till exempel Eino Vartio- 
vaara. Var han med och fattade 
grymma beslut tillsammans med 
henne?

– Kompositören Erik Fordell 
har berättat att Vartiovaara var 
som en snäll och foglig hund. 
När han hade att göra med en så 
stark personlighet – och jag tror 
att han var ärligt övertygad om 
att hon var Guds profet – så un-
derordnade han sig auktorite-
ten. Men han hade inte heller en 
känsla för vad som var sanning 
och rätt. Han var strategen bak-
om de 30 rättegångarna som för-
knippas med Åkerblomrörelsen, 
säger Björkstrand.

Till Maria Åkerblom-historiens 
mest smaskiga detaljer hör att 
Maria Åkerblom antagligen hade 
ett förhållande med Vartiovaara, 
men att hon för att försvara sig 
mot anklagelserna om osedligt 
liv fixade ett intyg över att hon 
var oskuld – ett intyg som journa-
listerna glatt rapporterade om.

– Hon hade ju trotjänarinnor 
som kommit med i ett tidigt ske-
de och inte haft något med karlar 
att göra. Hon visste vem hon skul-
le skicka till läkaren. Och pressen 
köpte det ju helt.

Gustav Björkstrand förvånar 

sig över den okritiska rapporte-
ring som förekom i en del tid-
ningar. Han hade själv i tiden 
ett långt samtal med Margareta 
”Marcella” Norrmén, som hade 
intervjuat Maria Åkerblom för 
Hufvudstadsbladet på 70-talet 
och blivit helt övertygad om att 
hon var oskyldigt dömd.

– Hon sa att hon är till hundra 
procent övertygad om att Åker-
blom är oskyldig. Och jag frågade: 
Tror du på vårt rättssystem? Tror 
du på vetenskapligt arbete? Mina 
arbeten har blivit granskade vid 
humanistiska fakulteten och teo-
logiska fakulteten i tre olika ske-
den. Men ändå sa hon på slutet 
”jag vet inte vad jag ska tro, det är 
som att gå på slak lina”.

Magnetisk blick
Den text som sedan publicera-
des i Hbl var en redogörelse för 
vad Maria Åkerblom sagt – med 
ett tillägg där Norrmén räknade 
upp varför Gustav Björkstrand 
menade att man inte kunde tro 
på Åkerblom. Tidningen Allers 
publicerade däremot bara Åker-
bloms version: reportern var in i 
det sista övertygad om att Maria 
Åkerblom var oskyldig.

Men så sades hon också ha haft 
en magnetisk blick och en charm 
som de människor hon inte upp-
fattade som hotfulla fick känna 
av – en charm som fick unga män 
på fall ännu då hon själv var över 
femtio. Hon behövde bara titta 
på sina hundar för att de skulle 
förstå vad hon ville. Men Gus-
tav Björkstrand ville hon aldrig 
träffa, trots att han upprepade 
gånger försökte arrangera en in-
tervju.

Vad skulle han ha frågat?
– Egentligen hade jag ingen 

fråga till henne. Allt är så väldo-
kumenterat i källorna. Jag skulle 
bara ha varit intresserad av att få 
träffa henne.

Maria 
Åkerblom 
– om hur goda människor blir brottslingar

Skulle hon ha 
fått kärlek 

hade hon kanske 
kunnat repareras.

Jolin Slotte jobbar för 
tillfället som timlärare i 
modersmål och skriver 

på fritiden. Gustav Björk-
strands följande projekt 
är att skriva en biografi 
över Jacob Tengström.

Johan Sandberg
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Presentation

Humoristiskt 
sportgrepp

Annika Mannström 
rimmar sig genom 
idrottsvärlden i den 
färgstarka bilder-
boken Anton idrot-
tar (Schildts 2011). 
Varje uppslag tar 
upp olika aspekter av 
sportande – allt från 
bänkidrott och vinst-
drömmar till olika 
idrottsgrenar. 

Uppslagen kan läsas 
fristående, men hålls 
löst samman genom 
att det är Anton och 
hans stora släkt som fi-
gurerar i text och bild. 
Boken fungerar dess-
utom som en under-
fundig bildordbok, där 
många av föremålen 
som syns i bild försetts 
med etiketter, ofta av 
det klurigare slaget. 
Verserna och deras 
formuleringar lockar 
också vuxna läsare att 
dra på munnen, och 
yngre barn kan njuta 
av detaljerna i bilderna 
i väntan på att växa i 
uttryck som ”Räddaren 
i nöden” och ”bänk-
idrottare”. (ER)

Bilderbok 
i intensiva 
färger

Sanna Tahvanainens 
och Sari Ariolas bilder-
bok Silva och teservi-
sen som fick fötter har 
en titel som för tan-
karna till den tecknade 
filmen Skönheten och 
odjuret. 

Berättelsen visar 
sig ändå vara målad i 
både mörkare färger 
än Disneys pastellto-
nade värld. Här möter 
läsaren en liten flickas 
upplevelse av ensam-
het och en mamma i 
egna tankar. Bilderna 
är härligt intensiva i 
sitt uttryck, och verkar 
nästan vilja tränga sig 
ut ur boken. Även om 
berättelsen ofta har 
sorgliga undertoner 
slutar den lyckligtvis 
i ett vackert samför-
stånd. 

Boken utkommer på 
Schildts. (ER)

Erika Rönngård

Juha Ruusuvuori har 

gjort sig känd som den 

finska författaren som 

flyttat till Dalsbruk och 

fått upp ögonen för 

finlandssvenskarna.

Numera lever han stora de-
lar av sitt liv på svenska.

– Har man tänkt bo resten 
av sitt liv någonstans måste 
man tala samma språk som 
omgivningen, annars blir 
man isolerad.

Efter många år som 
stadsbo träffade Juha 
Ruusuvuori sin blivande 
fru i samma veva som han 
börjat fundera på att flytta 
ut på landet. Eftersom hon 
hade en fast tjänst föll va-
let på hennes bostadsort – 
Dalsbruk i den åboländska 
skärgården. 

Före flytten hade han 
sporadiska kontakter med 
finlandssvenskar, men 
ingen egentlig uppfatt-
ning om den finlandssven-
ska kulturen. Bilden av fin-
landssvenskarna var fär-
gad av gamla finska filmer 
där finlandssvenskarna of-
ta förekom i form av en ad-
lig person som talade dålig 
finska. 

– Jag visste att det fanns 
en del människor i Finland 
som hade svenska som mo-
dersmål, men jag tyckte att 
de ändå talade så bra finska 

att det inte spelade någon 
roll för mig. 

Efter flytten till Dalsbruk, 
och de inledande frågorna 
till grannen om vilket land 
han hejar på i ishockey in-
såg han småningom att 
befolkningen i Dalsbruk 
påminde om hans gamla 
kompisar i industristäder-
na Kemi och Uleåborg. Han 
insåg också att det inte var 
självklart att alla finlands-
svenskar gärna pratade 
finska.

När Dalsbruksborna fick 
reda på att Ruusuvuori 
hade erfarenhet av teater-
arbete blev han ombedd 
att regissera lokal amatör-
teater. Till en början slog 
han ifrån sig med hänvis-
ning till att han inte kunde 
svenska, men amatörtea-
tern stod på sig.

– Sedan envisades jag 
med att tala svenska med 
dem fast jag egentligen inte 
kunde. Under två–tre vint-
rar var teatern min språk-
kurs.

Observerar olikheter
Småningom väcktes hans 
intresse för skillnaden mel-
lan finlandssvenskar och 
finskspråkiga.

– Jag märkte att det fanns 
olikheter i språkbruket och 
beteendet, och jag började 
undra om det fanns ännu 
större skillnader mellan 
våra kulturer. Det är lätta-
re för mig att se skillnader-
na än för finlandssvenskar 
som levt hela sitt liv i en 
svenskspråkig miljö.

I vår har Ruusuvuoris 
andra bok om finlands-
svenskarna kommit ut i 

svensk översättning. Upp-
täcktsresande bland kust-
svenskar är gjord i samar-
bete med tecknaren Leif 
Sjöström och skildrar för-
fattarens möten med den 
svenskösterbottniska be-
folkningen. Boken avslutas 
med en lista över elva bud-
ord för den som vill bete sig 
som en svenskösterbott-
ning, där han bland annat 
uppmanar finskspråkiga 
att försöka lita på sina med-
människor och att bemöta 
invandrare sakligt.

– Det är en humoristisk 
lista över de skillnader jag 
har upptäckt mellan språk-
grupperna. Antagligen tål 
man kritiken för att den 
kommer från en finsksprå-
kig etablerad författare 
– en finlandssvensk eller 
en rikssvensk skulle nog 
inte få skriva så.

Det främmande 
skrämmer
Någonstans ska man söka 
fienden när det finns inter-
na problem i ett land, säger 
Ruusuvuori, och menar att 
en del av de hårdnande atti-
tyderna mot svenskan bott-
nar i just detta.

– De första främlingarna 
är förstås sådana finländare 
som inte talar finska. Då kan 
man tänka att det är deras 
fel att vi har det så dåligt. 

Enligt honom är en av 
orsakerna till Sannfinlän-
darnas valframgång ned-
körningen av den sociala 
välfärden.

– Att se hur medelklas-
sen bara får det bättre och 
bättre orsakar en bitterhet 
hos de människor som ser 
att deras egen tillvaro blir 
allt svårare.

Många utländska medi-
er har förundrat sig över 
att en invandrarkritisk rö-
relse rönt stora framgång-
ar i ett land där det knappt 
finns några invandrare, 
men Ruusuvuori tror att 
det bottnar i att det okända 
skrämmer.

– Här är det inte som i 
andra europeiska länder 
där man haft utländska 
gästarbetare ända sedan 
tiden efter andra världs-
kriget. Finland har kunnat 
hålla sig utanför och har in-
te behövt bekanta sig med 
utlänningar. 

När det gäller den obli-
gatoriska undervisningen 
i svenska säger Ruusuvuo-
ri att man inte kan låta de 
unga avgöra vilka ämnen 
de vill läsa i skolan. Han 
påpekar att de minskan-
de kunskaperna i svenska 
också leder till att finländ-
ska politiker och tjänste-
män får svårare att samver-
ka med de övriga nordiska 
länderna.

– Man skiljer sig allt mer 
från det skandinaviska, och 
det är inte bra – vare sig för 
businessen eller för kul-
turutbytet. Samtidigt ska-
par man en liten elitgrupp 
som är tvåspråkig och smi-
digt kan röra sig fritt mel-
lan olika språkområden.

Upptäcktsresare 
i Svenskfinland

– Till en början 
kändes det som 

om jag hade flyttat 
utomlands, så pass 

annorlunda var det. 
Så beskriver Juha 

Ruusuvuori flytten 
till skärgårdsbyg-

den Dalsbruk.

Så här skildrar tecknaren Leif Sjöström Juha Ruusuvuoris upp-
fattning om skillnaderna i mentaliteten mellan öst och väst.  

Jennifer Smeds
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Överordning
En fredag i april fick 
jag nästan rågbrödet 
i halsen. Morgontid-
ningens nyhetssida 
rapporterade om en 
demonstration som 
ägt rum på riksdags-
husets trappa. Jag fäste 
mig speciellt vid ett ci-
tat från en av demon-
stranterna: ”Hakkaa 
päälle, pohjanpoika! 
Vi är precis lika fina 
som ni!”

Som österbottning 
har jag svårt för en 
schablonartad bild av 
finlandssvenskar som 
välbärgade småborga-
re med kristallkronor 
i vardagsrummen. I 
min hemtrakt var al-
la, en handfull storfö-
retagare undantaget, 
vanliga arbetare som 
levde med lukten av 
kodynga runt husknu-
ten. Ingen var förmer 
än den andra. 

Jag växte upp med 
två jämnstarka språk 
och har aldrig tillhört 
dem som högljutt 
krävt service på svens-
ka. 

För mig är språket 
främst ett sätt att ge 
uttryck för det jag vill 
ha sagt. Därför är det 
sårande att det blivit 
en så stor sak i rikspo-
litiken; att jag som fin-
landssvensk tillskrivs 
vissa egenskaper ba-
ra utgående från mitt 
språk. Allt annat – min 
utbildning, bakgrund, 
personlighet –  är av 
underordnad betydel-
se. 

Språkgrupper be-
står först och främst av 
individer, inte av flock-
djur som går att sätta 
i bestämda fack. Den 
som med öppet sinne 
vågar ta sig över språk-
barriären ser antagli-
gen sig själv – och sina 
landsmän – med nya 
ögon. Genom att hålla 
sig till det bekanta blir 
man inte utmanad, 
men inte heller beri-
kad. Det gäller också 
oss finlandssvenskar.  

Har finskhetsivrar-
na förresten tänkt på 
var Finland skulle be-
finna sig i dag utan sin 
svenska historia? 

Hade vi till exem-
pel när det begav sig 
kunnat hävda vår au-
tonoma ställning i det 
ryska riket och skapa 
ett västerländskt sam-
hälle utan den svens-
ka lagstiftningen som 
grund? Jag undrar.

Marina Wiik 

Kulturnytt

Märta Tikkanen, som nyli-
gen belönades för sitt för-
fattarskap med årets stats-
pris i litteratur, har en ta-
lang som ofta kommer väl 
till pass då hon skriver.

– Jag är jätteduktig på att 
ordna i mappar, men också 
väldigt bra på att inte rik-
tigt hitta pappren efteråt. 
Jag använder mig av oli-
ka system och i efterhand 
kommer jag inte alltid ihåg 
vilket jag använt.

Mappsamlandet är en ta-
lang som Tikkanen ärvt av 
sin pappa.

– Det är en ärftlig belast-
ning, med den skillnaden 
att jag mappar och tappar, 
medan han mappade och 
höll ordning.

Hon har också tagit upp 
pappans vana att ta kopior 
av brev som man skickat.

– I mitt skrivande jobb 
börjar jag ofta undra ”hur 
var det nu igen”, och då har 
jag haft väldigt stor nytta av 
sparade urklipp och brev.

Under arbetet sin senas-
te bok, Emma och Uno, in-
såg Tikkanen på allvar hur 
stor nytta man kan ha av 
gamla brev. Boken handlar 
om hennes morföräldrar 
och deras förhållande, och 
en viktig källa var de brev 
som fortfarande fanns be-
varade.

– Breven ger väldigt 
mycket insyn och inblick-
ar. Jag har hittat allt möj-
ligt mellan raderna – hur 
samhället sett ut och hur 
världspolitiken har påver-
kat deras liv.

Märta Tikkanens omgiv-
ning har ibland ifrågasatt 
hennes mappsamlande. 
Numera fyller mapparna 
både arbetsrummet och 

bastun – som annars hade 
fått stå oanvänd. En del av 
arkiven har också överförts 
till Åbo Akademis samling-
ar.

– Jag tror inte att mina 
barn eller barnbarn kom-
mer att rota i dem, men 
någon annan kanske hit-
tar något av intresse i dem. 
(ER)

Talangen

med Märta Tikkanen

Det kan finnas olika skäl 
till att en person som 
vuxen vill bli upptagen i 
den lutherska kyrkan – till 
exempel att man vill gifta 
sig i kyrkan. Hur går det 
till att bli döpt och konfir-
merad som vuxen?

– Det beror helt på den 
personens bakgrund, 
säger Juanita Fager-
holm-Urch, kyrkoherde i 
Sund-Vårdö församling 
på Åland.

– Om den som ska upp-
tas i kyrkan har frikyrk-
lig bakgrund och redan 
känner till väldigt myck-
et om tro och kyrka kan 
det räcka med ett samtal 
innan man döper.

Den som inte är så väl-

bekant med kyrkans un-
dervisning kommer oftast 
in för flera samtal med 
en präst. Man får kan-
ske i uppgift att läsa ett 
evangelium eller en and-
lig bok.

– Det blir en sorts kom-
primerad skriftskola på 
vuxen nivå. Jag tycker 
att det är viktigt att utgå 
från den personens egna 

tankar och frågor, säger 
Fagerholm-Urch.

Hon menar att det 
är ett stort steg för en 
vuxen människa att ta 
kontakt med försam-
lingen och säga att hon 
vill bli döpt. Det är något 
som kyrkan måste ta på 
allvar. Det räcker inte 
bara att ropa hurra, en ny 
medlem!

– I den situationen be-
höver man vara lyhörd, 
glad och öppen och 
stöda den personen så 
att han känner att han 
hittar sin plats i försam-
lingen. Om kyrkan inte tar 
sin roll på allvar blir den 
som söker sig till den lätt 
besviken. (ST)

Vi frågar
Vad krävs för att 
man som vuxen 

 kan bli döpt  
och konfirmerad  

inom kyrkan?

Rollen som Jesus förstörde   
skådespelarens karriär 

Skådespelaren James 
Caviezel gjorde rollen 
som Jesus i Mel Gibsons 
prisade drama The Pas-
sion of the Christ 2004. 
Nu påstår han att Hol-
lywood har undvikit 
honom sedan storrollen, 
skriver Dagen.

Före Gibsons filmatisering hade Caviezel spelat hu-
vudrollen i ett antal filmer, men sedan 2004 har det varit 
stendött på jobbfronten. Den djupt troende Caviezel 
säger ändå att han inte ångrar sin medverkan i Jesusfil-
men.

– Gibson ringde upp mig efter att jag fått rollen och 
varnade mig för att jag aldrig kommer att få arbeta i den 
här stan (Los Angeles) igen. Men vi måste alla bära våra 
kors. Jag har accepterat att min skådespelarkarriär är för-
störd och det var värt priset. Vi måste ge upp våra namn, 
vårt anseende, våra liv för att berätta om sanningen. (CM)

Rättvisekämpe till Jakobstad
Den kristna aktivisten och bestsellerförfattaren Shane 
Claiborne (f. 1975) från USA kommer att besöka Jakob-
stad nästa år. 

Claiborne har blivit känd för sitt engagemang för fred, 
social rättvisa och Jesus. Två av hans böcker har blivit 
översatta till svenska, Den oemotståndliga revolutionen 
och Bli det du ber.

Det är Betania-församlingen i Jakobstad som är initia-
tivtagare till Shanes besök. Författaren kommer att tala 
vid fyra samlingar i maj 2012. (CM)

Vackraste kyrkorna utsedda
Resebyrån Budget Travel utsåg i samband med påsken 
de tio vackraste kyrkorna i världen. Två nordiska kyrkor 
finns med på listan, skriver Dagen.

Norge är det enda landet i norra Europa med intakta 
träkyrkor från medeltiden. Den vackraste enligt listskapa-
ren är Borgund stavkyrka. Den isländska kyrka som finns 
med på listan ligger i Reykjavik och är stadens högsta 

byggnad. Den beskrivs 
likna ett rymdskepp och 
väckte många reaktioner 
när den färdigställdes på 
1970-talet.

Med på listan finns 
bland annat också La Sa-
grada Familia i Barcelona 
och italienska Duomo di 
Milano. Ely-katedralen 
i England är känd från 
filmvärlden – den använ-
des vid inspelningen av 
King´s speech som vann 
en Oscar för bästa film 
2010.

Den ryska kyrka som 
finns med på listan är 
inte den kända Vasilijka-
tedralen i Moskva, utan 
Uppståndelsekyrkan i 

Sankt Petersburg. Kyrkan kallas också Kyrkan av blodet, 
och har fått det namnet efter att Alexander II mördades 
på platsen 1881. Kyrkan byggdes senare till tsarens ära. 
(CM)

CD Hymns from Nineveh 
2011, Good Tape Records

Med sin organiska indie-
pop har det danska bandet 
Hymns from Nineveh tagit 
musikvärlden i hemlandet 
med storm. Bandnamnet 
är hämtat från Jonas bok 
i Gamla testamentet, som 
beskriver hur staden Nine-
veh klarar sig från under-
gång då de lyssnar på pro-
feten Jona, vänder om och 
tillber Gud.

Hymns from Ninevehs 

färska skiva är en uppföl-
jare till den bejublade EP:n 
Uncomplicated Christmas-
songs, fem folkliga julsång-

er. Den färska fullängdsski-
van fortsätter i samma stil. 
Kalla det alternativt, kalla 
det indie, kalla det vad du 
vill men håll med om att 
det är bra. Sångaren Jonas 
H. Petersens luftiga dröm-
mande poptenor ligger på 
en matta av akustiska gi-
tarrer, ostämd flygel, trolsk 
sopran och varierande per-
kussion. Det är avslappnat 
utan att vara lättsamt, ro-
fyllt utan att stanna av.

Med sina låttexter är 
Hymns from Nineveh 

också mer än dussinvara. 
Många strofer är direkta el-
ler indirekta bibelcitat och 
tankfull poesi. Det handlar 
om längtan och fördömel-
se, glädje och nöd, hymner 
och klagosånger. Sister Sor-
rowsong är den enskilda låt 
som fått kanske mest upp-
märksamhet bland lyss-
narskarorna och även om 
den inte musikaliskt hör 
till mina favoriter tjusas 
jag av lyriken: We’re a legi-
on / we’re a million / who lo-
ve you / Sister Sorrow! / We 

have seen your light! / Sis-
ter Sorrowsong / the world 
is yours to own! / Sister Sor-
rowsong / the Kingdom is to 
come!

Bandet spelat i otaliga 
danska kyrkor och klubbar 
och så småningom börjar 
också omvärlden få upp 
ögonen för det danska fe-
nomenet. När får vi se dem 
i Finland? Det tar inte allt 
för länge, gissar jag.

Christa Mickelsson

Hymner från Nineve

Borgrund stavkyrka finns med 
på listan över de tio vackraste 
kyrkorna i världen, enligt Bud-
get Travel.
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Du missade väl inte ...

Reklamer för  
samvetet

sid 14

Psalmväv
sid 13

Han vill 
bli präst  
i Finland

sid 3

Beslutstorka  
på kyrkomötet sid 8

Erika Rönngård

Kvällsträffar med bön och 

samvaro är fortfarande 

kärnan i verksamheten för 

60-årsjubilerande KBG.

Christoffer Dahlin är en av 
de beväringar som är aktiva i 
KBG:s verksamhet i år. När han 
ryckte in i armén i januari kän-
des det naturligt att söka upp 
Kristliga beväringsgruppen, 
eftersom han hade bekanta 
som berättat om den. 

– Jag hade varit aktiv i kristna 
kretsar före jag kom hit, och här 
i Dragsvik fanns inte så mycket 
annat att välja på.

Enligt Dahlin präglas verk-

samheten av att den är det enda 
som erbjuds.

–  Vi har folk från alla möj-
liga olika samfund, det upple-
ver man inte så ofta på andra 
ställen. Jag tycker att det är väl-
digt positivt, eftersom man får 
många nya infallsvinklar.

Till KBG:s kärnverksamhet hör 
de träffar som hålls ungefär två 
kvällar i veckan. Under träffarna 
umgås man, läser Bibeln, ber och 
diskuterar aktuella frågor.

– Många har kallat KBG en 
oas. På träffarna får vi lägga 
gradbeteckningarna åt sidan 
och samlas som kamrater och 
medmänniskor inför vår gode 
Gud, säger militärpastor Mar-
kus Weckström.

Weckström säger att det är ett 
litet under att KBG har funge-

rat kontinuerligt sedan starten 
1951. Delvis beror det på syn-
ligheten – för den som inte har 
egna erfarenheter av Nylands 
brigad är KBG ofta ett bekant 
inslag från olika läger och eve-
nemang. Kommenderingarna 
har enligt Weckström tre olika 
funktioner.

– Beväringarna får vara med 
och ta del av programmet, ar-
rangörerna får några extra par 
hjälpande händer och samtidigt 
fungerar vi som ett ansikte utåt 
för brigaden.

Christoffer Dahlin har hunnit 
vara med under en kommende-
ring till Ungdomens kyrkodagar 
i början av sin tjänstgöringstid, 
och skulle gärna fara på fler.

– Det var skönt att träffa lite an-
nat folk än de gröna gubbarna.

Gruppens träffar har blivit 
viktiga för Dahlin.

– Jag tror inte att man på sam-
ma sätt skulle kunna både hålla 
fast vid tron och växa i den utan 
KBG.

Till dem som rycker in i ar-
mén i sommar har Christoffer 

Dahlin en speciell hälsning.
– Kom med i KBG, det är bra 

att få med nytt folk!

KBG firar sina 60 år med en musik-
gudstjänst ute i det fria den 13 maj. 
Efter gudstjänsten har dagens KBG-
aktiva möjlighet att umgås med 
forna tiders KBG:are.

En oas i Dragsvik
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Christoffer Dahlin uppskattar mångfalden av samfund som representeras i 
Kristliga beväringsgruppen.


