
Ett tidlöst budskap för en bestämd tid sid 2

Torsdag 9.6.2011 • nr 23 • Lösnummer 1,10 

iS
to

c
k
p

h
o

to

P
2

B

sid 16

Stifts- 
fullmäktige  

stavar på  
intern  

tolerans

sid 4 & 6

Eva Biaudet:

Rasismen 
är det  
största 
problemet

Från S:t Petersburg  
till chipsfabriken

Hållplats  
Åland sid 3

Gudstjänster på fyra 
språk i Vasa sid 12

Låg du vaken 
i natt?

11



Kyrkpressen torsdag 9.6.2011 • nr 23
Kyrkpressen, (09) 612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi2 Helgen

Kyrkoåret

Alltså, vad betyder det här? 
sa en konfirmand högt och 
spontant när jag höll på och 
introducerade  dagens  äm-
ne som var den heliga An-
den.  Det  hördes  på  rösten 
att det inte var fråga om att 
med flit få lektionen avbru-
ten en stund. Vi kommuni-
cerade helt enkelt  inte. Åt-
minstone  början  av  min 
presentation  mötte  inte 
konfirmandens  föreställ-
ningsvärld. Den heliga An-
den – va då? Konfirmanden 
var genuint fundersam.
Att  tala  om  den  heliga 

Anden är inte lätt. Då är det 
lite  lättare att  tala om vad 
Anden gör. På pingstdagen 
hör vi talas om hur lärjung-
arna  fick  kraft  att  berätta 
om  vem  Jesus  är  och  vad 
han gjort. Från att ha varit 
rädda och bokstavligen in-
stängda blev  de  frimodiga 
och  kunde  öppna  sig  för 
dem som lyssnade på dem. 
Det var ett under i sig. För 
det var ju inte så, att de tog 
sig  själva  i  kragen  och  all-
mänt försökte muntra upp 
varandra.  Den  heliga  An-
den  gav  dem kraft  genom 
att  påminna  dem  om  vad 
Jesus hade sagt till dem: Jag 
är med er alla dagar!
Men ett större under var 

det nog att alla som hörde 
dem tala förstod vad de sa. 
Poängen  i  berättelsen  är 
troligen  inte  att  man  ska 
fokusera  på  vad  som  hän-
de  med  lärjungarna,  utan 
på  vad  som  hände  med 
lyssnarna.  När  budskapet 
om Jesus nådde deras öron 
kunde de till sin förvåning 
konstatera  att  oberoende 
varifrån  åhörarna  kom  så 
förstod  de  vad  som  sades. 
”Vi  hör  dem  tala  på  vårt 
eget  språk  om  Guds  stora 
gärningar!”
Vi  hör  dem  tala  på  vårt 

eget  språk – det  är pingst-

dagens  utmaning  till  lär-
jungar av vår tid. Hur ska vi 
göra för att så att säga över-

sätta det tidlösa budskapet 
som Jesus förkunnade i en 
bestämd tid, så att det sam-

tidigt  är  meningsfullt  för 
oss som lever här och nu?
Den  frågan  kan  vi  inte 

överlåta  enbart  åt  präster-
na och tänka att det får de 
ta hand om. Visst, det är bra 
med  utbildning  och  kun-
skaper i teologiska ämnen, 
det  behövs  utan  vidare. 
Men när det gäller  att  för-
medla kristen tro i nutiden 
så har vi alla ett ansvar och 
en uppgift. 
Det  meningsfulla  med 

kristen tro behöver bli up-
penbart  i mötet med  våra 
medmänniskor.  Vad  säger 
vi  till  en  människa  som 
tappat  modet?  Vad  säger 
vi till sörjande människor? 
Hur bemöter vi någon som 
behöver ny kraft eller prak-
tisk hjälp? Hur delar vi lyck-
an med någon som är upp 
över öronen glad?
Om  lyssnarna  av  idag 

kan uppfatta något av häls-
ningen som Jesus gav åt si-
na  lyssnare så har den he-
liga  Anden  varit  på  plats. 
”Känn ingen oro och tappa 
inte modet!”  I en utsträckt 
hand,  i  ett  uppmuntran-
de ord eller  i en vardaglig, 
men behövlig, handling är 
den livgivande Anden när-
varande.  Anden  finns  där 
förlåtelsen  finns  och  där 
man berättar om Guds sto-
ra gärningar. Anden är  sä-
kert närvarande när vi,  åt-
minstone för en stund, kan 
lita på Gud och hans möj-
ligheter.

Bo-Göran Åstrand är 

kyrkoherde i Jakobstads 

församling

Helgens texter

Första läsningen
Jer 31:31 – 34

Det skall komma en tid, säger Herren, 
då jag skall sluta ett nytt förbund med 
Israel och med Juda, inte ett sådant 
förbund som jag slöt med deras fäder 
när jag tog dem vid handen och förde 
dem ut ur Egypten, det förbund med 

mig som de bröt, fastän jag var deras 
herre, säger Herren. Nej, detta är det 
förbund jag skall sluta med Israel när 
tiden är inne, säger Herren: Jag skall 
lägga min lag i deras bröst och skriva 
den i deras hjärtan. Jag skall vara deras 
Gud och de skall vara mitt folk. De skall 
inte längre behöva undervisa varandra 
och säga: ”Lär känna Herren”, ty de 
skall alla känna mig, från den minste till 
den störste, säger Herren. Jag skall för-
låta dem deras skuld, och deras synd 
skall jag inte längre minnas.

Andra läsningen
Apg  2:1 – 13

Evangelium
Joh 14:15 – 21

Om ni älskar mig kommer ni att hålla 
mina bud. Jag skall be Fadern, och 
han skall ge er en annan hjälpare, som 
skall vara hos er för alltid: sanningens 
ande. Världen kan inte ta emot den, 
eftersom världen inte ser den och inte 
känner den. Men ni känner den, efter-

som den är kvar hos er och kommer 
att vara i er. Jag skall inte lämna er en-
samma, jag skall komma till er. Ännu 
en kort tid, sedan ser världen mig inte 
längre, men ni skall se mig, eftersom 
jag lever och ni kommer att leva. Den 
dagen skall ni förstå att jag är i min 
fader och ni i mig och jag i er. Den 
som har mina bud och håller dem, 
han älskar mig, och den som älskar 
mig skall bli älskad av min fader, och 
jag skall älska honom och visa mig för 
honom.”

 12.6.2011

Vi firar pingstdagen. Temat är  
”Den upphöjde Herren”.

Läs din Bibel
To 9.6  Apg 1:12 – 26, Fil 2:12 – 18
Fr 10.6  Joh 19:25 – 27, Fil 2:19 – 30 
Lö 11.6  Sak 4:1 – 14, Fil 3:1 – 11.
Sö 12.6  Jer 31:31 – 34, Apg 2:1 – 13, Joh 14:15 
– 21.
Må 13.6  1 Mos 1:11 – 19, Matt 16:13 – 19.
Ti 14.6  Apg 4:23 – 31, Fil 3:12  21.
On 15.6  Apg 8:12 – 25, Fil 4:1 – 9.
To 16.6  Apg 11:1 – 18, Fil 4:10 – 23.

Psalmförslag
116, 117, 114:1 – 2, 437, 119 (N), 115:4.

Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Dagens bön
Kom, heliga Ande,
med din stormvind.

Överraska oss i vårt trygga och invanda liv.
Kom, heliga Ande,
med din heliga kärleksbris.
Kom, heliga Ande,
med din energi.
Väck i oss en hunger
efter sanning och rättfärdighet.
I Jesu Kristi namn.

Mera om helgen
Den judiska pingsten var ursprungligen en 
skördefest som firades femtio dagar efter 
påsk. I många språk härleds pingstens namn 
från grekiskans pentekoste (den femtionde), 
”pentecostal church” står i världsvid mening 
för vår pingstkyrka,

Den kristna pingsten handlar om hur den 
heliga Anden utgöts och kallas också kyr-
kans födelsedag. På pingstdagen förrättades 
de allra första kristna dopen och under den 
tidiga kyrkans tid var pingsten den andra 
stora dophögtiden, näst efter påsken.

Dagens liturgiska färg är röd. På altaret står 
sex ljus. Kollekten är fri.

”Vi hör dem tala på vår tids språk”

Grattis, ecclesia militans!
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Åter  en  gång  står  en  stor 
kristen  högtid  för  dörren, 
pingsten.  Rubriken  hänvi-
sar  till  att pingsten  ibland 
kallas  kyrkans  födelsedag. 
Guds  församling  är  dock 
tillsvidare  i  ett  stridande 
tillstånd  och  kommer  så 
att  förbli  här  nere.  Därför 
innehåller  pingstpsalmer-
na ofta en bön till den he-
liga Anden om kraft i fres-
telser och strider.
När  den  sista  födelseda-

gen  firas  vet  vi  inte,  men 
en dag ska striden förbytas 
i seger och den kämpande 

kyrkan blir för evigt den tri-
umferande kyrkan, ecclesia 
triumphans. Detta trots att 
förföljelser och många an-
grepp  dagligen  hotar  att 
dämpa jubelropen.
Julen och påsken föregås 

av  tydliga  förberedelseti-
der  medan  pingsten  lätt 
riskerar att hamna i skym-
undan,  också  vad  gäller 
musikförberedelserna.  På 
flera  håll  uppmärksam-
mas  pingsten  genom  att 
pingstmöten  ordnas  just 
den här helgen. Det är sä-
kert heller ingen tillfällig-

het  att  några  av  de  äldsta 
psalmerna i vår psalmbok 
är  förknippade  just  med 
de  här  tre  stora  kristna 
högtiderna.  En  sådan  an-
rik  hymn  är  pingstpsal-
men  nr  106.  Psalmen  är 
ursprungligen  känd  som 
Veni Creator Spiritus på la-
tin,  samt  senare  på  tyska 
som Komm, Gott Schöpfer, 
Heiliger Geist  genom  M. 
Luthers  översättning.  Det 
är inget större problem att 
hitta tonsättningar basera-
de på denna koral – orgel-
verk av J.S. Bach, J.G. Walt-

her, J. Pachelbel, S. Scheidt 
eller F.W. Zachow kan gott 
användas  i  festgudstjäns-
ten på pingstdagen. En an-
nan  koral  som  tonsättare 
ofta använt sig av är nr 108 
i psalmboken, Komm, Hei-
liger Geist, Herre Gott. Alla 
ovan  nämnda  tonsättare 
har  också  brukat  den  här 
koralen.  Även  omfångs-
rika,  storslagna  koralfan-
tasier  byggda  på  de  här 
koralerna har bevarats för 
eftervärlden av tonsättare 
som  Franz  Tunder,  Hein-
rich  Scheidemann,  Nico-

laus  Hasse  samt  förstås 
J.S.  Bach och kunde gärna 
framföras oftare.
Christian Ahlskog är kantor i 

Karleby svenska församling
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Erika Rönngård

Hon bytte S:t 

Petersburg mot Åland. 

Samtidigt hittade hon 

ett sammanhang och 

ett nytt favoritspråk.

Margarita Andersson hade 
levt hela sitt liv i S:t Peters-
burg  –  ända  tills  en  ålän-
ning  kom  i  hennes  väg.  I 
dag är hon bosatt på Åland 
sedan  två  år  tillbaka,  och 
trots att hon inte längre le-
ver tillsammans med man-
nen  som  tog  henne  dit  är 
hon  fast besluten att  stan-
na kvar.
–  Här  på  Åland  har  jag 

börjat ett nytt liv. Åland är 
mitt  hemland nu,  och här 
har jag min kyrka. Jag mås-
te  förstås  besöka Ryssland 
ibland,  men  där  finns  så 
mycket aggressivitet.
Ålänningarna  beskriver 

hon  som  ett  musikaliskt 
och snällt folk.
–  Jag  känner  ibland  att 

det  är  paradoxalt  att  jag 
kan prata med ryssar utan 
att  de  förstår  mig  –  men 
ålänningarna förstår mig.
Att  hon  tagit  till  sig  det 

åländska syns också på ett 
av de tre kors hon bär i en 
halskedja. Korset i åländsk 
granit delar utrymme med 
ett  kors  från  dopet  i  Ryss-
land och ett kors från kon-
firmationen på Åland.
Hon  konfirmerades  på 

påsknatten  i  Sunds  kyrka. 
Sedan hösten har hon del-
tagit i Sund-Vårdö försam-
lings  katekumenatgrupp, 
och hela gruppen var när-
varande under hennes kon-
firmation.
–  När  prästen  välsigna-

de  mig  och  katekumenat-
gruppen  lade  sina  händer 
på mitt  huvud  kändes  det 
som ett fladder av vingar.

Dop samtidigt 
med sonen
Margarita  Andersson  gick 
i den ortodoxa kyrkan när 
hon var barn. Därefter följ-
de en lång period utan kon-
takt med kyrkan.
–  Som  barn  förstod  jag 

aldrig  vad  prästerna  i  den 
ortodoxa  kyrkan  berätta-
de,  och  senare  levde  jag  i 
många år utan att ens äga 
en Bibel.
I  samband med att hen-

nes  båda  söner  gick  i  den 
lutherska  kyrkans  bibel-
skola  för  barn  i  slutet  av 
1980-talet  började  hon 
själv gå i den lutherska kyr-
kan.  Döpt  blev  hon  först  i 
samband  med  den  äldsta 
sonens dop.
Hon är kritisk till den för-

säljningsverksamhet  som 
numera ofta pågår i de rys-
ka ortodoxa kyrkorna.
–  I  Ryssland  säljer  man 

böcker  och  souvenirer  i 
kyrkan,  men  det  går  inte 
att ha business i kyrkan. Je-
sus var också arg när man 

bedrev handel i kyrkan. Jag 
vill ha lugn och ro och mu-
sik i kyrkan.
Samtidigt finns det också 

sådant  hon  saknar,  bland 
annat den ortodoxa seden 
att alltid ge nattvard också 
till barnen.
– Jag saknar det, även om 

jag  förstår  att  man  mås-
te  bli  vuxen  och  lära  sig 
mer  om  Jesus  innan man 
tar  emot nattvarden. Barn 
kan inte förstå det på sam-
ma sätt. Jag tog det som en 
självklarhet  tidigare  och 
funderade  inte  så  mycket 
över  det,  men  nu  har  jag 
tänkt om.
Sedan  hon  flyttade  till 

Åland  har  hon  hunnit  be-
söka många av de åländska 
kyrkorna.  Speciellt  kom-

mer  hon  ihåg  en  utom-
husgudstjänst  som  hölls 
när  hennes  äldsta  son  var 
på  besök.  Den  blev  hen-

nes första erfarenhet av en 
gudstjänst ute i det fria.
– Det var  spännande att 

uppleva en gudstjänst ute, 
men också fint. Jesus talade 
också till Gud i naturen.

På Åland har hon tid och 
möjlighet  att  gå  i  kyrkan 
och  den  möjligheten  vill 
hon ta vara på.
– Många säger att de inte 

behöver Gud. Jag tycker att 
det är bra att gå till kyrkan 
en timme i veckan och träf-
fa Kristi folk. Vi måste prata 
med Gud – det är vår enda 
räddning.

Mångsysslare 
i S:t Petersburg
Under  tiden  i  S:t  Peters-
burg hann Andersson vara 
en mångsysslare i arbetsli-
vet.
– Jag var fotograf i många 

år, men gav också klassisk 
massage,  mest  till  familj 
och vänner. 
Varje  sommar  när  hon 

hade  semester  från  foto-
grafjobbet  arbetade  hon 
som barnvakt på sommar-
läger.  Däremellan  hann  
hon  också  med  städ-  och 
diskjobb.
–  När  perestrojkan  kom 

blev  det  svårare.  Plötsligt 
fanns det bara ströjobb. Jag 
hade  två  barn  att  ta  hand 
om, men var utan arbete.
Småningom  fick hon gå 

en  spårvagnsförarutbild-
ning,  och  körde  därefter 
spårvagn i tolv år.
–  Jag  hade  min  kamera 

med mig hela tiden, och ib-
land hann jag ta foton.
Sedan  hon  flyttat  till 

Åland  har  hon  skaffat  sin 
första  digitalkamera.  Na-
turmotiv hör till favoriter-
na,  men  hon  fotograferar 

också  siameskatten  Mio, 
som hon tagit med sig från 
S:t Petersburg.
–  Jag  går  på  promenad 

med Mio i koppel varje dag. 
Min  granne  skrattar  när 
hon ser det, men jag tycker 
att det bara är bra om folk 
får  anledning  att  skratta. 
Ett gott skratt  förlänger  li-
vet!

Sjunger Halleluja 
i bassängen
Margarita  Andersson  sä-
ger att hon upplevt många 
svårigheter i Ryssland. Två 
av hennes nära vänner har 
dött, och hennes yngste son 
lider  av  sviterna  från  ett 
överfall för sju år sedan.
–  Han  har  svår  huvud-

värk  och  har  blivit  autis-
tisk  efter  händelsen.  Han 
har  svårt  att  sova,  och  ib-
land glömmer han bort att 
jag är hans mamma. Det är 
väldigt svårt för mig.
Hon  berättar  att  många 

människor  har  förundrat 
sig  över  att  hon  trots  so-
nens skador ändå kan vara 
så glad.
– Jag brukar svara dem att 

han är min son, och att han 
trots allt lever.
Andersson firade nyligen 

sin  50-årsdag,  men  säger 
att hon vissa dagar upple-
ver sig som mycket äldre el-
ler mycket yngre än så.
–  Ibland känner  jag mig 

som  en  ung  flicka,  till  ex-
empel när  jag  cyklar,  eller 
när  jag  går  till  idrottscen-
tret för att simma.
Hon tycker om att simma 

tidigt på morgonen, gärna 
så tidigt som klockan sex.
–  Då  är  det  oftast  ingen 

annan i bassängen – det är 
bara  jag  och  Gud.  Då  kan 
jag  sjunga Halleluja  i  bas-
sängen!
Margarita  Andersson 

jobbar  på  chipsfabriken, 
dels  som  lokalvårdare  och 
dels i chipsproduktionen.
– På  jobbet kan man an-

vända  hörselskydd  med 
inbyggd radio, och jag lyss-
nar  på  svensk  musik  och 
svensk radio.
Hon beklagar  att  det  in-

te  sänds  radioprogram för 
barn  hela  tiden,  och  be-
rättar  att  hon  brukar  låna 
svenska  barnböcker  från 
biblioteket. Bibeln har hon 
också börjat läsa på svens-
ka.
– Det är både svårt och in-

tressant  att  jobba med  att 
hitta  in  i  Bibeln  på  svens-
ka.
Svenskan  kallar  hon  för 

sitt  favoritspråk,  även  om 
det  nya  språket  fortfaran-
de  begränsar  hennes  ut-
trycksförmåga.  Det  hän-
der att hon ges  tillfälle att 
prata ryska även på Åland, 
i synnerhet under turistsä-
songen.
–  Jag vill  fortsätta att  ta-

la och studera svenska, och 
jag hoppas också kunna lä-
ra  mig  finska.  Egentligen 
vill jag inte prata ryska. 

Då är det oftast 
ingen annan i 

bassängen – det är 
bara jag och Gud.

Trots att svenskan är ett nytt språk för Margarita Andersson upplever hon ibland att ålänningarna förstår henne bättre än hennes 
egna landsmän.

Margita Andersson
”Jag är inte här förgäves.”

• Har två vuxna söner.

• Målar, dansar hemma, yogar och 
broderar på fritiden.

• Börjar dagen med ett leende, en god 
frukost och Herrens bön.

På Åland fann hon  
både hem och kyrka
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Detta hyvä jeng, 
på keikka igen

Klippet
Ibland känns det som om en åldring, 
eller en åldrande människa vore en 
belastning  för  samhället.  Man  gör 
upp statistik över hur många åldring-
ar vi har om tio eller tjugo år. Trots 
detta har  det  alltid  funnits  åldring-
ar, och i dagens värld är åldringarna 
mer självgående och deltar mera.
Åldringar  har  samma behov  som 

vem  som  helst.  De  har  bekymmer, 
vill dela med sig av glädjeämnen, de 
vill diskutera om döden, om andliga 
ting.  Vem möter  dem  i  deras  själs-
nöd?
(...) Frågan ”Vågar  jag åldras?” kan 

vara berättigad. Vem vårdar mig då 
jag inte längre orkar ta hand om mig 

själv? En nedskärning av institutions-
platserna sker ständigt och vården i 
hemmet ökar. Det är å ena sidan bra, 
å andra  sidan en dålig  sak. Ett hem 
är alltid ett hem, men om jag befin-
ner mig där största delen av dagen, 
känns det då bra. Finns det i min när-
het människor som bryr sig om alla 
mina behov?

Tella Puotinniemi,  

krönika i Krigsropet 6-7/2011

Vad roligt att se så många barn i kyr-
kan i dag! Men i dag säger vi inte det 
där ordet som börjar på G. Så ser upp-
lägget ut för skolavslutning i kyrkan, 
om det sköts enligt reglerna. Ett upp-

lägg som faller på sin egen orimlig-
het. Vilket inte hindrar att det fortfa-
rande är populärt. (...)
Om skolan gärna vill hålla till i kyr-

kan, får församlingen bestämma sig. 
Ställer kyrkan upp på att upplåta lo-
kal och låta en präst stå och säga att 
”sommaren är fin, att alla människor 
har  lika värde oavsett betyg och att 
vi ska tycka om varandra?” Citatet är 
från en debattartikel av biskop Rag-
nar  Persenius, men  alla  vi  som har 
hört  ett  antal  äkta  sekulära kyrkav-
slutningspredikningar kan intyga att 
det är precis så här det brukar låta.”

Brita Häll  

på ledarplats i Kyrkans Tidning 1.6 

Rolf af Hällström

Rubriken ovan är ett språk-
ligt mischmasch  av  värsta 
slag  men  har  sin  förkla-
ring. Slogan är hämtad från 
Sjundeå församling, från ti-
den då den odelade försam-
lingen  upprepade  gånger 
tog beslut om att inte delas 
på språklig grund. Med sin 
slogan  ville  församlingen 
visa att det går utmärkt att 
arbeta trots att de kyrkliga 
regelverken  sa  annat  och 
domkapitlet  ivrigt  före-
språkade en delning.
Sedan  dess  har  Sjundeå 

församling delats på språk-
lig grund och domkapitlet 
fått en ”överrock” i form av 
ett stiftsfullmäktige. 

Stiftsfullmäktiges  senas-
te  sammanträde  har  inte 
synts  i  spalterna.  Vid mö-
tet förra veckan gick mesta 
tiden till att prata om kyr-
kans  två  ”klassiker”:  Vad 
göra med kvinnoprästmot-
ståndet och dess efterfölja-
re, hur kyrkan ska förhålla 
sig  till  registrerat  partner-
skap.
För medierna är det obe-

gripligt  att  Borgå  stifts 
beslutande  organ  ger  le-
jonparten  av  sin  tid  till 
såna  här  ”evighetsdiskus-
sioner”.  Att  det  n:te  försö-
ket  att  öppna  prästdörren 
för  teologer  med  fel  åsik-
ter och kvittera det med en 
kläm om att intressera fler 
män  för  prästyrket  låter  i 
mediala öron som ett ”god 
morgon, yxskaft” och är det 
också – om ser på saken i ett 
politiskt perspektiv.

Men det som medierna inte 
begriper kan teatern förkla-
ra.  Kansallisteatteris  upp-
sättning Kristi brud  hand-
lar  inte  om morddramat  i 
Knutby  pingstförsamling. 
I  teologin  står  Kristi brud 
står för den kristna försam-
lingen. I den religiösa före-
ställningsvärlden  beskrivs 
relationen mellan Gud och 
församling i termer av äk-
tenskapsrelationen mellan 
man och kvinna.
Det  här  är  en  megame-

tafor  i  den  kristna  religio-
nen som inte går att rubba 
så  där  bara,  säger  pjäsför-
fattaren  Heini  Junkkaala 
som  själv  är  uppvuxen  i 
en  väckelserörelse,  lever  i 
ett  registrerat partnerskap 
och  är  väl  insatt  i  proble-
matiken  både  personligt 
och teologiskt.

Junkkaalas  pjäs  stilise-
rar  upp  de  låsta  positio-
nerna  i  dagens  kyrka.    En 
konservativ  falang  där  de 
mest aktiva bildar sina eg-
na gudstjänstgemenskaper 
utanför kyrkan och en libe-
ral  falang  där  aktivisterna 
helst  skulle  skyffla  ut  allt 
vad konservatism heter.
De två teologiska huvud-

personerna kommer under 
pjäsens  gång  fram  till  ett 

möte  som  får  dem  att  se 
på  problemen  med  den 
andras ögon. Varför måste 
jag  slänga  ut  alla  de  kon-
servativa  prästerna  som 
inte  kan  acceptera  kvinn-
liga präster?  Och den kon-
servativa prästen frågar sig 
vad hätskheten mot kyrkan 
hos  hans  unga  anhängare 
bygger på?

Hur ska hur kyrkan leva när 
det finns grupper som står 
för åsikter som i praktiken 
är omöjliga att skriva ihop 
sig om? Och när den kyrkli-
ga byråkratins möjligheter 
bevisligen är uttömda?
Det  går  om  man  möter 

varann  och  respekterare 
varann  trots  de  stora  olik-
heterna,  hävdar  Junkkaa-
la. Hennes budskap kunde 
formuleras  att  det  går  att 
leva i en konflikt och dess-
utom leva ganska bra.

Det är  den  diskussionen 
som  stiftsfullmäktige  för-
de  förra  veckan.  Utan  att 
komma fram till så mycket 
annat  än  att man  har  res-
pekt för varann.
Det  som går på det per-

sonliga  planet  är  förstås 
betydligt  mera  krävande 
på  ett  kyrkligt  plan.  En 
travestering  på  det  kända 
yttrandefrihetsuttrycket 

kunde  bli  ”jag  avskyr  hur 
du  tolkar din  tro men  res-
pekterar din rätt att tillhöra 
samma kyrka som jag”. Då 
gör man det verkligen inte 
enkelt för sig.

En sådan inställning möter 
ingen förståelse bland akti-
vister ute på flyglarna. I pjä-
sen  låter  Junkkaala homo- 
aktivisterna  indirekt  ut-
föra  det  smutsiga  jobbet, 
det  som  indirekt  leder  till 
att landets första kvinnliga 
biskop  förlorar  livet.  Utan 
blod finns ingen försoning, 
står det i skrifterna. Det är 
en  obehaglig  sanning,  vet 
också dagens medier.

Tar man  som  stiftsfull-
mäktige tid på sig och föl-
jer  ”Junkkaalas  princip” 
om  att  man  måste  möta 
varann  trots  oöverkomli-
ga motsättningar gör man 
det  inte  lätt  för  sig. Ett  så-
dant stift blir handikappat 
och delvis också handlings-
förlamat när det  gäller  att 
bevaka strategiska stiftsin-
tressen.
Så det kommer att ta tid 

innan  stiftet  gemensamt 
och  trovärdigt  som  ”detta 
hyvä jeng” kan vara ute ”på 
keikka igen”. Dessutom till  
ett pris som ingen kan be-
räkna i dag.
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Den här  tiden på  året  blir  jag  alltid  avundsjuk. 
Skolavslutningsgudstjänsterna  hör  visserligen 
till årets höjdpunkt. Sällan eller aldrig är kyrkan 
fylld  av  så  mycket  lättnad  och  glad  förväntan. 
Men det är just det som gör mig avundsjuk.
Jag missunnar inte vare sig lärarna eller elever-

na deras sommarlov, tvärtom. Vardagen i skolor-
na är intensiv. Det krävs otroligt mycket kraft och 
tålamod att dagligen undervisa, fostra och leda. 
Varje lektion är läraren tvungen att sätta sig själv 
i blöt och auktoriteten prövas. Också för eleverna 
är skoldagen utmanande. Förutom själva skolar-
betet  och  läxorna  kräver  det  dagliga  umgänget 
med  de  andra  eleverna  ständiga  kraftansträng-
ningar. 
Sommarlovet är alltså välförtjänt. Men det är 

själva upplevelsen av befrielse som jag längtar ef-
ter för egen del. Känslan av att ett helt sommarlov 
ligger framför med lediga dagar och med kvällar 
utan  förberedelser  eller  läxor.  Bland  tonåring-
arna finns det naturligtvis många som sommar-
jobbar, men det utgör ändå ett avbrott i vardagen 
som man själv har valt.
Tänk om varje söndagsgudstjänst skulle kunna 

förmedla någonting av samma befrielse som en 
skolavslutningsgudstjänst?! Tänk om den vanli-
ga gudstjänstbesökaren skulle öppna kyrkdörren 
med en stark längtan efter att få lämna krav, miss-
lyckanden och prestationer bakom sig, och efter-
åt gå ut med en förvissning om att en ny vecka 
ligger framför full av spännande möjligheter.
Befrielsen står i centrum för vår kristna tro. Be-

frielse från samvetets anklagelser, från kravet på 
att vara perfekt. Befrielse från den skuld som vår 
själviskhet och likgiltighet skapar.  
Men befrielse till vad? Det känns som om det 

är lättare att säga vad Gud vill befria oss från, än 
vad vi blir befriade till. Ett liv i frihet är inte ett liv 
utan krav och förväntningar. Vi kan inte leva till-
sammans utan att hela tiden vara föremål för för-
väntningar och ansvar av olika slag. Bekymmers-
lösheten som vi är kallade till som Guds barn blir 
aldrig total.
Jag  tror  ändå  att  en  kristen människas  frihet 

är barnets frihet. Vi ska göra vad vi kan för våra 
medmänniskor och för vår värld, men det ytters-
ta ansvaret ligger i Guds hand. Jag måste inte vara 
perfekt. Ändå är jag älskad.

Björn Vikström
 är biskop i Borgå stift

Inkast

Det som går på det 
personliga planet 

är förstås betydligt 
mera krävande på 
ett kyrkligt plan.
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Ekonomin stoppar  
krematoriet i Karleby
Det ekonomiska läget gör att Karleby kyrkliga 
samfällighet skjuter upp  det planerade kremato-
riet.

Efter tre omröstningar beslöt det gemensamma 
kyrkofullmäktige senaste vecka att i stället köpa 
krematorietjänsterna från annan ort, till exempel i 
Seinäjoki. Beslutet innebär att endast oundvikliga 
reparationsarbeten görs på Marie begravningska-
pell.

Trots beslutet är krematorieplanerna i Karleby 
inte begravda för all framtid. När samfällighetens 
ekonomi är i balans utvärderas köptjänsterna och 
man tar på nytt ställning till ett eget krematorium.

– Min bedömning är att projektet inte begravts, 
så pass starkt understöd har det, säger fullmäkti-
ges ordförande Aimo Maijala i Keskipohjanmaa.

Krematoriet har diskuterats i Karleby i snart 
tjugo år. (JS)

Träkyrka tändes på  
i Tervakoski
Församlingen i 
Janakkala kom 
undan med blotta 
förskräckelsen då 
Tervakoski träkyr-
ka, byggd 1936, 
tändes på natten 
till lördagen.

Räddningscen-
tralen fick via kyr-
kans brandvarnare meddelandet om branden 4.59 
på morgonen. Det var ett av kyrkans fönster som 
hade tänts på, men brandkåren stoppade lågorna 
innan de hann sprida sig till resten av kyrkan. Enligt 
brankåren kunde utgången ha varit annan om de 
hade kommit tio minuter senare, skriver Iltalehti.

Kyrkans säkerhetskamera har fångat en mörk-
klädd person i huva, på väg bort från platsen, på 
band. Personen misstänks nu för mordbrand. (CM)

Salmi understryker läran  
och ordningen

Biskop Samuel 
Salmi i Uleåborg 
understryker att 
man inte får av-
vika från kyrkans 
ordning och lära i 
skriftskolundervis-
ningen.

Anledningen till 
uttalandet är att 
en präst i Torneå 
använt fördöm-
mande språk mot 
homosexuella, 
kvinnliga präster 
och laestadianer i 
undervisningen. 

– Att man håller 
sig till kyrkans lära 
och ordning inne-

bär bland annat att prästen måste undervisa om 
kvinnliga präster i enlighet med läran, säger Salmi. 
Undervisningen får inte innehålla angrepp på kön 
eller väckelserörelser.

Föräldrarna till ungdomarna reagerade på språk-
bruket. Prästen har bett om ursäkt. Alla parter 
anser nu sakenvara utagerad. (JS)

60 får sommarjobb i Ingå 
församling 
Sextio skolungdomar får i år sommarjobb i Ingå 
församling. Ungdomarna jobbar på barnläger och 
skriftskolläger, i vägkyrkan, dessutom inom fastig-
hetsskötseln och på gravgårdarna. Ifall tillstånd fås 
för ett sommarcafé i prästgården, anställs ungdo-
mar också till caféet. 

Att ge ungdomarna sommarjobb är en tradition 
och liksom tidigare somrar har församlingen priori-
terat Ingåungdomar. Församlingen har också strä-
vat till att sysselsätta alla som genomgått hjälple-
darutbildningen. (JS)

Erika Rönngård

Stiftsfullmäktige 

diskuterade ett initiativ 

om att ge rum för 

teologer som inte 

accepterar kvinnor i 

prästtjänst.

Diskussionen  ledde  till  en 
uppmanande  kläm  riktad 
till domkapitlet. Initiativet 
lyfte fram behovet av att ge 
plats också  för  studerande 
med  den  så  kallade  tradi-
tionella  ämbetssynen.  En-
ligt  initiativet  borde  man 
dels  låta dessa  studerande 
prästviga  sig,  dels  utreda 
möjligheten  att  erbjuda 
dem  andra  tjänster  inom 
kyrkan.
– Det var en god diskus-

sion.  Den  var  inte  hetsig, 
men den visade på att vi in-
te har kommit på något sätt 
att gå vidare än. Vi har in-
sett att vi inte kommer att 
kunna enas, men frågan är 
hur vi ska kunna leva med 
det,  säger  Monica Aalto-
nen,  lekmannaledamot 
från Väståboland.

Johan Westerlund, präst-
ledamot  och  kyrkoherde  i 
Pojo, berömde andan i dis-
kussionen. 
– Vi har i alla fall tagit ett 

steg framåt, och det är bätt-
re  att  ta  ett  steg än att  stå 
stilla. Jag tror inte att vi har 
förvärrat situationen, säger 
Westerlund.
Han tycker inte att det är 

ett  problem  att  stiftsfull-
mäktige  ägnat  flera  tim-
mar åt att diskutera det här 
ärendet.

–  Nu  hade  vi  den  tiden, 
så  det  var  ingen  fara.  Jag 
tycker  att  det  var  ett  mo-
digt drag att lämna in initi-
ativet, med tanke på att det 
var  ganska  uppenbart  att 
det inte skulle gå igenom.

Inte på bekostnad 
av kvinnorna
Det  inlämnade  initiativet 
förföll, men en kläm foga-
des  till  protokollet.  Enligt 
den  uppmanas  domkapit-
let  att  ”fästa  särskild  upp-
märksamhet  vid  att  upp-
muntra  män  till  studier 
för  kyrkliga  yrken  och  till 
arbete  in Finlands evange-
lisk-lutherska kyrka”.
–  I  mina  ögon  saknar 

klämmen  betydelse  för 
den  här  frågan,  även  om 
den förstås kan föra något 
positivt  med  sig  på  sikt. 
Diskussionen var viktigare 
än  klämmen,  menar  Wes-
terlund.
Domkapitlets  notarie 

Clas Abrahamsson kan än-
nu  inte  uttala  sig  om  hur 
domkapitlet ska gå till väga 
för att följa uppmaningen. 
– Jag vet inte vad det här 

skulle  betyda  i  praktiken. 
Det får åtminstone inte ske 
på bekostnad av kvinnorna 
– vi har absolut inte råd att 
förlora  någon  av  de  kvin-
nor som söker sig till kyrk-
liga yrken.
Han påminner om att det 

redan  är  ett  centralt mål  i 
domkapitlets  verksamhet 
att  rekrytera  framtida  an-
ställda  till  kyrkliga  yrken, 
men att den rekryteringen 
gäller både män och kvin-
nor.
– Det är också lite för ti-

digt att säga hur vi ska följa 

uppmaningen  i  och  med 
att  protokollet  inte  ens  är 
undertecknat  och  färdigt 
än. 

Svårt att påverka
Monica Aaltonen tycker att 
klämmen  var  väldigt  vik-
tig.
–  Jag  tycker att man behö-
ver  uppmuntra  män  att 
söka sig till kyrkliga yrken. 
Redan i dag är en stor andel 
av  prästerna  kvinnor.  Det 
kantrar  liksom  över,  och 
då  blir  verksamheten  väl-
digt kvinnobetonad. Dom-
kapitlet borde också arbeta 
på att se vad de kan erbjuda 
de  män  som  upplever  att 
de  inte  kan  prästvigas  på 
grund av sin ämbetssyn. 
Att  påverka  könsfördel-

ningen  bland  sökande  till 
specifika utbildningar och 
branscher  görs  inte  i  en 
handvändning. Gerd Kum-
mel-Kunnas  har  jobbat 
med  projekt  som  handlar 
om  könssegregation  inom 
utbildningen,  och  säger 

att det är svårt att påverka 
könsfördelningen.
– Man kan  förstås  skapa 

en  reklamkampanj,  men 
det finns inga belägg för att 
en  sådan  åtgärd  skulle  ha 
någon effekt på längre sikt. 
Samtidigt  behöver  man 
också  fråga  sig  vilken  sig-
nal man vill ge, och hur en 
kampanj för att locka män 
till kyrkligt arbete kommer 
att uppfattas.
Kummel-Kunnas  tycker 

att  frågan  är  fel  ställd  om 
man enbart inriktar sig på 
att  öka  männens  intresse 
för arbete inom kyrkan.
– Det  är  inte  bara mäns 

ointresse  för att arbeta  in-
om kyrkan som är ett pro-
blem, utan  snarare det  att 
vi  behöver  fler människor 
överlag  som  ser  kyrkan 
som en möjlig arbetsplats.
Initiativet  hade  lämnats 

in  av  fullmäktigeledamö-
terna Hans Snellman, Max-
Olav-Lassila,  Ulf Emeleus 
och Stig-Olof Fernström.

Locka fler män till  
teologiska studier

– Vi har insett att vi inte kom-
mer att enas, säger Monica 
Aaltonen om diskussionen i 
stiftsfullmäktige.

Johan Westerlund tycker att 
initiativet om att ge de man-
liga teologerna med traditio-
nell ämbetssyn mera livsrum 
var ett modigt drag.

Samuel Salmi.

Stiftsfullmäktige uppmanar domkapitlet:
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Tre svenska frikyrkor går samman

Kristna möjliga brobyggare mellan judar och muslimer

Skiljelinjen mellan politik och tro  
är hårfin – men nödvändig

Christa Mickelsson

Metodistkyrkan, 

Missionskyrkan och 

Baptistsamfundet 

har beslutat att bilda 

ett nytt gemensamt 

samfund i Sverige.

Sammangången  är  ett  re-
sultat av många års samtal 
och möten. 2009 antog fri-
kyrkorna vid sina årskonfe-
renser  avsiktsförklaringar 
att bilda en ny gemensam 
kyrka,  och  under  före-
gående  helg  bildades  den 

nya  kyrkan  i  Stockholm, 
skriver  Kyrkans  Tidning. 
Beslutet  föregicks  av  kyr-
kornas  ungdomsförbunds 
beslut att 2007 bilda en ge-
mensam federation.
De  enskilda  församling-

arna  genomförde  omröst-
ningar  och  siffrorna  talar 
sitt tydliga språk. 80,7 pro-
cent  av  Metodistkyrkans 
årskonferens röstade för en 
sammanslagning.  På  Bap-
tistsamfundets  årskonfe-
rens blev röstsiffrorna 201 
för, 17 emot och 8 nedlagda 
röster.  Också  på Missions-
kyrkans  kyrkokonferens 
gav  ombuden,  enligt  tid-
ningen Dagen, ett rungan-

de ja till samgåendet.
– Vi ska förvalta detta och 

göra allt  för att det  ska bli 
så  bra  som  möjligt,  säger 
Elisabeth Englund,  ordfö-
rande  i  Metodistkyrkan  i 
Sverige, till Dagen.
Trots  den  stora  enighe-

ten  kommer  några  lokala 
församlingar  att  bryta  sig 
ut  ur  Baptisterna  som  en 
konsekvens av beslutet. 

Equmeniakyrkan?
Det finns än så länge inget 
förslag på vad det nya sam-
fundet  ska  heta.  Ett  för-
slag  är  Equmeniakyrkan, 
men namnfrågan kommer 
att  beredas  inför  den  nya 

kyrkans  första  konferens 
2012. Då väljs också kyrko-
ledaren. Samfundet går nu 
under  arbetsnamnet  Ge-
mensam Framtid.

Ann-Sofie Lasell,  ordfö-
rande  för  baptistkyrkan  i 
Gävle,  har  valts  till  ordfö-
rande för det nya samfun-
det. Tills kyrkoledaren väljs 
2012 är hon samfundets an-
sikte utåt.
– Jag tror att det är en väl-

digt  liten  risk att vi kastar 
bort  allt  gammalt.  Samti-
digt måste  vi  få möjlighet 
att  lämna  vissa  saker.  Vi 
ska göra bra saker, inte ba-
ra fler saker, säger hon till 
Gefle Dagblad.

May Wikström

Kan de kristna ta rollen 

som brobyggare i den 

segslitna konflikten 

mellan judar och 

muslimer i Israel och 

Palestina?

De  kristna  –  stötesten  el-
ler  fredsmäklare?  Det  var 
temat  för  ett  seminarium 
inom  ramen  för  Studium 
Catholicum,  där  huvudta-
laren ärkebiskop och nun-
tius  Giuseppe De Andrea 
var  en  av  excellenserna 
som gav sin syn på frågan. 
Han har själv bott och ver-
kat  i  regionen i nästan två 
decennier.

Vill se till individer
–  Det  finns  så mycket  hat 
och  så  mycket  rädsla,  och 
vi hoppas att de två sidor-
na kan mötas. Jag tycker att 
det  äntligen  ser  hoppfullt 
ut. Nu kan bägge parter ta-
la  om  en  tvåstatslösning, 
säger han.
Samtidigt  är  han  noga 

med  att  hänvisa  till  den 
katolska  kyrkans  officiella 
ståndpunkt – som är att in-
te blanda sig i politiken ut-
an koncentrera sig på spiri-
tuella frågor.
– Vi hävdar rätten att ta-

la om vår tro utan att om-
vandla den till politiska frå-
gor. I stället vill vi fokusera 
på personer och på det per-
sonliga  lidandet  i  konflik-
ten, säger De Andrea.
I  det  arbetet  kunde  de 

kristna bli brobyggare, an-
ser ärkebiskopen.
– Johannes Paulus II på-

pekade att bilden av en bro 
förutsätter fästen på två si-
dor, det har de kristna. Det 
är inte trots våra religioner 
vi kan komma tillsammans 
utan tack vare dem. De  tre 
monoteistiska  religionerna 
utgår  från  Guds  betydelse, 
även om vi inte ser honom 
på samma sätt. Det är en ut-
gångspunkt att starta ifrån.

Giuseppe De Andrea har 
sammanlagt bott sjutton år 
i Gulfstaterna och i Jerusa-
lem. 
–  Under  hela  den  tiden 

har  jag  aldrig  blivit  föro-
lämpad för min tros skull, 
ifrågasatt  –  jovisst  –  men 
inte på ett negativt sätt, sä-
ger han.

Regionen ger ärr
Skiljelinjen  mellan  politik 
och  religion  är  däremot 
hårfin,  vilket  såväl  de  öv-
riga  panelisterna  och  pu-

bliken  påpekar.  Ett  av  de 
tunga inläggen från publi-
ken kommer från Egyptens 
ambassadör i Finland Maa-
soum Marzouk.
– Visst ska politik och re-

ligion  hållas  isär. Men  det 
finns  saker  som  är  orätt-
färdiga,  vilka  motiven  än 
är,  till  exempel  ockupa-
tion. Här borde de tre reli-
gionerna  judendom,  kris-
tendom  och  islam  stå  till-
sammans  för  det  som  är 
rätt.  Precis  som Desmond 
Tutu  fördömde  apartheid, 
säger han.
Den  judiske  författa-

ren och  journalisten Rony 
Smolar bekänner sin upp-
givenhet efter att han som 
ung och ivrig bodde en tid 
i regionen.
–  Den  lämnade  många 

ärr.  Det  är  en  region med 
”så mycket  historia  och  så 
lite  geografi”  och  bristen 
på demokrati är stor.
De kristna har inte någon 

historia  av  tungt  politiskt 
inflytande och har närmast 
riskerat  att  bli  måltavlor, 
som i Irak och Egypten.
–  Men  jag  tror  att  de  i 

egenskap  av  både  loka-
la  och  ändå  utomstående 
kunde  spela  nyckelrollen 

som  moderatorer  mellan 
judar och muslimer.

Inte ännu jämlikt
Smolar verkar i likhet med 
en annan av panelmedlem-
marna som fredsambassa-
dör. Hans kollega  imamen 
Walid Hammoud är ordfö-
rande för de islamska orga-
nisationerna i Finland. Han 
är uppvuxen i Libanon och 
säger att det då var ett sam-
hälle där religionerna levde 
sida vid sida. Själv gick han 
i en kristen skola.
– Det  lidande som drab-

bar judar, araber och krist-
na i den här konflikten syns 
i många avseenden. Det är 
både ekonomiskt, politiskt 
och  socialt  –  och  det  är 
många gånger stort, för bå-
de judar och palestinier.
Samtidigt  som  Walid 

Hammoud  efterlyser  jäm-
likhet  i  fredssamtalen  er-
känner han att den inte ex-
isterar för alla.
– I delar av världen finns 

den  inte  på  grund  av ma-
joritets-minoritetskonstel-
lationer.  Men  jag  hoppas 
att vi kommer till en situa-
tion när vi kan sitta tillsam-
mans med  samma rätt  att 
uttrycka oss.

Imamen Walid Hammoud (mitten) växte upp i interreligiös harmoni i Libanon. Han kommenterade 
den katolske ärkebiskopens inlägg tillsammans med judiske Rony Smolar (t.v.) och ambassadö-
ren Ilari Rantakari (t.h.).

6 Aktuellt

Vill du jobba på Kyrkpressen?
Kyrkpressen genomgår en förnyelse både inne-
hållsligt och visuellt. I höst hoppas vi erbjuda våra  
109 000 prenumeranter en ännu piggare och intres-
santare upplaga av Svenskfinlands största tidning.

Vi förstärker vår centralredaktion i Helsingfors 
med en heltidsanställd

REDIGERARE
Den  vi  söker  är  både  bild-  och  ordglad  med  er- 
farenhet av layout och redaktionellt arbete med text- 
redigering.

Du är genuint intresserad av kyrka och tro och har 
personlig  förankring  i  kyrkligt  liv. Kännedom om 
Borgå stift är en fördel. Du är en stilistiskt säker skri-
bent med bred allmänbildning.

Ditt  arbete  kräver  också  god  organisations- 
förmåga. Kunskaper i Indesign/InCopy, Photoshop 
och Illustrator är en förutsättning.

Anställningen kan börja 1.9.2011.

Frågor  och  ansökningar  riktas  till  chefredaktör 
May  Wikström,  Mannerheimvägen  16A9,  00100 
Helsingfors,    tfn  040  1530313,  may.wikstrom@ 
kyrkpressen.fi. 

Sista ansökningsdag 23.6.

Kyrkpressen täcker hela Svenskfinland 
och vi söker alerta

FRILANSREPORTRAR
Du har:
- ett gott språk, yrkesutbildning eller journalistisk  
  erfarenhet
- ett brett nätverk i din region och vet vad som är  
  på gång
- kunskap om kyrka och tro

Du  både  skriver  och  fotograferar  och  är  genuint  
intresserad av vanliga människors ovanliga berät-
telser

Är  du  intresserad  av  att  skriva  för  oss,  sänd  in 
CV  och  kontaktuppgifter  till  nina.osterholm@ 
kyrkpressen.fi.

”Jag läser nog 
ofta tidningen  

från pärm  
till pärm”

Läsarkommentar

Stiftet fick tio nya diakoner
Tio diakoner vigdes och två ungdomsarbetsledare välsig-
nades i Borgå domkyrka förra torsdagen.

De nya diakonerna är, nedre raden från vänster:  
Patrica Strömbäck, Sofie Bjurbäck, Maria Wallin och  
Annica Smeds. Johanna Lund längst till höger är ung-
domsarbetsledare.

Övre raden från vänster: Bea Karlemo, Nina Plogman, 
Katja Laaksonen, Marianne Eklöv, Eeva Granström och 
Gunilla Aarnio. Ingela Söderman längst till höger är ung-
domsarbetsledare. (CM)

Ärkebiskop Giuseppe De An-
drea följer Vatikanens policy, 
som säger att tro inte ska an-
vändas för politiska syften.

May Wikström



Ansvarig redaktör Marianne Tanttinen, (09) 612 615 50, marianne.tanttinen@kyrkpressen.fi Insidan 7Kyrkpressen torsdagen 9.6.2011 • nr 23

InsidanHelsingfors prosteri

Johannes
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Sö 12.6 Pingstdagen
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Djupsjöbacka, Ahonen, 
Enlund, Löfman
kl. 20 Konsert i Helsingfors 
domkyrka 
Må 13.6
kl. 19 Konsert i Berghälls kyrka
Ti 14.6
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyr-
kan. Petros Paukkunen, orgel 
On 15.6
kl. 12 Lunchmusik i Helsingfors 
domkyrka
kl. 14 Sommarcafé i S:t Jacobs 
kyrka
kl. 18 Kvällsmässa i Tomas 
kyrka. Sundström, Löfman
kl. 20 Konsert i Helsingfors 
domkyrkas krypta
To 16.6
kl. 13 Lunchmusik i Berghälls 
kyrka

Matteus
Matteus hemsida: www.hel-
singforsforsamlingar.fi/matteus
Sommartid 1.6-31.8:
Pastorskansliet är öppet må-fr 
kl. 9-14, tfn (09) 2340 7300
Diakonimottagning är ti och to 
kl. 10-11
MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
Sö 12.6 kl. 12 högm, Hallvar, 
Hersta. Kyrkkaffe.
MARIELUNDSKAPELLET I 
NORDSJÖ KYRKA Hamn-
holmsv. 7
Sö 12.6 kl. 10 högm, Hallvar, 
Hersta. Kyrkkaffe.
NORDSJÖ KYRKA Hamn-
holmsv. 7
Ti 14.6 kl. 19 Spelmansmässa, 
Stefan Forsén, Kira Lankinen 
och Gunnar Döragrip som 
spelledare för medlemmar ur 
Brages orkester, Brages spel-
manslag och stråkensemblen 
från Svenska Arbetarinstitutet i 
Helsingfors. Efteråt kaffe i för-
samlingssalen.
HELDAGSUTFÄRD TILL VESI-
LAX To 7.7. Avfärd med buss 
från Matteuskyrkan kl. 8.30, 
tillbaka ca. kl. 20. Kaffe i Rii-
himäki glasmuseum, lunch på 
Hukianhovi, guidad rundtur 
”Klaus Kurkis väg” i Vesilax 
med besök i kyrkan. Pris: 40 
euro. Info: Lars-Olof Ahlfors, 
tfn 050-380 3958. Anm. till 
kansliet senast 27.6.
KVÄLLSUTFÄRD TILL MALMS 
BEGRAVNINGSPLATS TO 18.8. 
Vi upplever trädgårdskultur 
och kulturhistoria i hjärtat av 
Helsingfors på kyrkogården i 
Malm tillsammans med Stefan 
Forsén och Anna Brummer. 
Gemensam transport - guidad 
rundtur - servering – kvällsan-
dakt. Start kl. 17.30 från Matte-
uskyrkan, tillbaka ca kl. 21. Pris: 
10 euro. Info: Anna Brummer, 
tfn 050-380 3975. Anm. till 
kansliet senast fr 12.8.
Familjeläger 11-14.8 på Lekhol-
men. Tema: att tanka tillsam-
mans. Vuxenprogram ”Tanka 
på Tumis”, eget program för 
barn och ungdomar. Pris: 38 
euro/vuxna, 28 euro barn (5-17 
år). Mera info: Anna Brummer, 
050-380 3975, anna.brum-
mer@gmail.com. Anmäl till 
kansliet senast 15.6.

Petrus
www.petrusforsamling.net
Sö 12.6
- kl. 10 Högmässa i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Söderström.
- kl. 12 Högmässa i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, Söder-
ström.
On 15.6
- kl. 17.30 Sommarcafé i Malms 
kyrka. Hilli. Saltbit, gemenskap 
och program. Kvällens gäst 
Oliver Parojärvi. Kl. 19 musik i 
kyrksalen av Solja Lapilainen 
(sång) och Ulla Pesonen (or-
gel).

Helsingfors prosteri
LEKHOLMEN
SOMMAREN 2011. De svenska 
helsingforsförsamlingarnas 
lägergård Lekholmen öppna-

19.6 kl. 11.00.
Pingst 12.6 kl. 15 Obs. tiden! 
”Den heliga Andens utgjutan-
de” med Liisa Andersson och 
Mats Backman. Kollekt: Finska 
Missionssällskapet, kyrkan i 
Colombia.
Tisd. 14.6 Pastorskansliet 
stängt.
Onsd. 15.6 kl. 13 Nattvards-
gudsjänst för äldre i S:t Olofs 
kyrka med Roger Syrén, Anni-
ka Hedlund och Mats Backman.

Sund-Vårdö
Sö 12.6 Högmässa med konfir-
mation i Sunds kyrka kl 11.00. 
Juanita Fagerholm-Urch, Ma-
thias Junell, Katarina Gäddnäs, 
Anders Laine
Sö 12.6 Cafégudstjänst i Vårdö 
församlingshem kl 13.30. Ma-
thias Junell. Anders Laine

Närpes prosteri

Korsnäs
To kl. 10-16 Skriftskola i För-
samlingshemmet och kyrkan. 
15.00 fotografering.
Fre kl. 9-15 Skriftskola på 
Strandhyddan.
Sö 11.00 Högmässa med 
konfirmation i kyrkan, Guy 
Kronqvist, Deseré och Jan-Ola 
Granholm, kyrkokören. Kon-
firmanderna samlas i försam-
lingshemmet kl. 10.20.
Barnläger på Strandhyddan 13-
16/6: Loungar och juniorer må 
11.00-ti 15.00. Vargungar och 
Järvungar on 11.00-to 15.00. 
Anm. till Jan-Ola Granholm, tel 
050-3696011 senast lörd. 11/6.
Fre 17/6 18.00 Samling för 
Gemensamt Ansvar-aktiva på 
Strandhyddan.
Ti 21/6 hemlig utfärd. Start 
från Helenelund 8.30 via Harr-
ström 8.35, Smedbacken 8.40, 
Taklax 8.50, Korsnäs försam-
lingshem 9.00, Korsbäck 9.10, 
Molpe 9.20. Utfärdens tema: 
Vida vyer och hisnande his-
toria. Pris: 30 euro, mat, kaffe 
och inträden ingår. Hemkomst 
vid 17-tiden. Anmälningar 
senast 16/6 till Ebba, tel. 044-
0736075 eller Guy tel. 0400-
866797.

Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
On 6.7 Församlingsresa till 
Alajärvi och Kuortane. Anmäl 
senast 21.6 till pastorskansliet 
tel: 2211073
Kristinestad
Sö 12.6 kl 12 Högmässa med 
konfirmation, Nisula, Eklöf, 
Nilsson, kyrkokören. Efteråt 
samling i förs.hemmet för dem 
som blev konfirmerade för 50 
år sedan, maka/make välkom-
men med.
Lappfjärd
Sö 12.6 kl 10 Gudstjänst, Eklöf, 
Martikainen
Lö 25.6 kl 10 Högmässa, ef-
teråt samling i förs.hemmet för 
dem som blev konfirmerade 
för 50 år sedan
Sideby
Sö 12.6 kl 18 Gudstjänst, Eklöf, 
Nilsson
Sö 19.6 kl 10 Högmässa, ef-
teråt samling på Jonnsborg för 
dem som blev konfirmerade 
för 50 år sedan

Närpes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan Pingstdagen 12.6 kl 10 
Högmässa. 
Fridskär lö 11.6 kl 18 Lördags-
samling. 
50-årskonfirmander! Du som 
konfirmerats i Närpes kyrka år 
1961 är med maka/make hjärt-
ligt välkommen på 50-årsträff 
söndag 26.6.2011. Högmässa kl 
10. Efteråt mat (12 euro/pers.), 
program och fri samvaro. Anm. 

des måndag 6.6.2011. Holmen 
är öppen fram till 14.8, stängd 
under midsommaren. Sö 12.6 
firas högmässa kl.11 med Jo-
hannes församling. On 15.6 
firas veckomässa kl.20 med Jo-
hannes församling. Till holmen 
kommer man med turbåten 
m/s Norsö från Humleudds-
vägen 15 på Degerö. Se www.
lekholmen.fi. Tidtabellen jämte 
mer info finns också i årets 
Lekholmsbroschyr. Högmässa i 
regel sö kl. 11 och
veckomässa on kl. 20. Somma-
ren avslutas med familjemässa 
som Matteus församling står 
för. Skärgårdsandakt 24.7 och 
31.7. Mer info: www.lekholmen.
fi
Församlingarnas samtalstjänst 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. En web-
baserad hjälptjänst finns på 
adressen http://evl.fi/natjour. 
Användaren behöver inte upp-
ge namn, e-postadress eller 
andra uppgifter som kan leda 
till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. 
Ring eller skriv när Du behöver 
stöd!
Huvudstadsregionens försam-
lingars PODCAST:  Aktuellt 
från kyrka och församling. 
Flera nya inslag varje vecka. 
Lyssna:  www.pod.fi/svenska 
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

Deutsche Gemeinde
So 5.6.  11.00 Uhr Konfirma-
tionsgottesdienst mit Abend-
mahl (Panzig)

Domprosteriet

Borgå
Sö 12.6 kl. 10 Gudstjänst i 
S:t Olofs kapell, Pellinge, 
Anderssén-Löf, Söderström 
Hembygdsföreningen bjuder 
på kyrkkaffe. Kl. 12 Högmässa 
med konfirmation i domkyrkan, 
Eisentraut, Söderström. 
Familjecafé i Café Ankaret i 
juni ti-to kl. 10-14
Ti 14.6 kl. 12 Orgelkvart Vera 
Tollander & to 16.6 Söderström
To 16.6 kl. 20 Lunds Vokalen-
semble, dir. Ingemar Månsson
17-19.6 Välkommen på MIS-
SIONSFEST i BORGÅ i Lin-
nankosken Lukio, ingång från 
Runebergsgatan
Missionsfestens program riktar 
sig till alla åldrar och det finns 
program såväl till vuxna, ung-
domar som barnen under hela 
festen. Programmet i sin helhet 
hittar du på www.mission.fi/
missionsfest. Du kan också få 
programmet på pastorskansli 
eller av missionssekr. Gun Ek-
blom  tfn 040-526 7483.

Lappträsk
Fr 10 kl 13 andakt i servicehu-
sets matsal och kl 15 på Tall-
mogården, Åberg, Tollander. 
konfirmanderna medverkar 
med sång vid andakterna.
Sö 12, Pingstdagen, kl 10 
Konfirmationsmässa i kyrkan, 
Åberg, Tollander. Konfirman-
derna samlas kl 9 i Lilla kyrkan 
för fotografering. Taxi.
Utfärd till Missionsfesten i 
Borgå sö 19.6. Mera informa-
tion ges av prosten Christer 
Åberg som också tar emot an-
mälningar, tel 0503827524.

Liljendal
To-Fr 10.6-11.6  kl 9-15  Skrift-
skola
Sö 12.6 kl 12 Teckenspråkshög-
mässa med privat konfirmation 
i kyrkan (taltolkad för hörande) 
Maria Lindberg, Antti Jokinen, 
Jeannette Sjögård-Andersson
Må-To 13.6-16.6 kl 9-15  Skrift-
skola (On 15.6 utfärd)

Lovisa
Sö 12.6. kl 10 Högmässa i ka-
pellet, Gunnar Weckström, P 
Jokinen
Ti 14.6. kl 13 Sommarcafé i 
Församlingshemmet
Ons 15.6. kl 11 Församlingsut-

färd till Hietoinranta, start kl 
11 från turisthållplatsen. OBS! 
Sista anmälningsdag 13.6. 
till kansliet kl 9-12 må-fre tel 
532043

Pernå
Sö 12.6 kl. 10.00 Tvåspråkig 
högmässa i kyrkan, Robert 
Lemberg, Antti Jokinen
kl. 13.00 Mässa i Sarvsalö ka-
pell, Robert Lemberg.
On 15.6 kl. 13.00 Hemgårdens 
kyrkdag, Robert Lemberg, 
Erika Forsblom

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Högmässor sö. 12.6. Pingst-
dagen
Esbo domkyrka, Kyrkparken 
5, kl. 12.15, Rönnberg, Bengts, 
katekumenatsgruppen. Kyrk-
kaffe i prästgården. Mataskärs 
kapell, Mataskärv. 3, kl. 18 lä-
gergudstj. Lindqvist, Bengts. 
Musik i sommarkvällen i Esbo 
domkyrka sö 12.6 kl. 19. Eng-
landsemigranterna Händel, 
Geminiani & Haydn. Hanna 
Haapamäki, flauto dolce; Anna 
Orasmaa, cembalo. Fritt intr. 
o. progr.
Festmässa inför Kulturen vid 
ån i Esbo domkyrka on 15.6 
kl. 21 med biskop Björn Vik-
ström och Tapiola kammarkör. 
Rönnberg, Bengts, A. Kron-
lund, Malmgren. Efter mässan 
mingel och servering i försam-
lingsgården, Kyrkstr.2.
Kulturen vid ån på Lagstads 
bollplan och på Lagstad hem-
bygdsgård to 16.6. kl. 14-20. 
Presentation av domkyrkans 
valvmålningar kl. 14 i kyrkan. 
Soppkanon till förmån för 
Finska Missionssällskapet, 
lekfull pilkastningstävling med 
toppidrottare i samarb. m. 
Kyrkans Utlandshjälp. Försam-
lingens grupper Jobb-o-mat, 
Träffdax och Symamsellerna 
har försäljning, Fontana Medias 
bokbuss på plats m.m. Mer 
info: www.kulturenvidan.fi
Midsommarfest på Mataskärs 
lägercentrum, Mataskärv. 3, 
på midsommarafton fre 24.6 
kl. 17-21. Rönnberg, Bengts, 
Malmgren Andersson-Sjögren. 
Flagghissning kl. 18. Kaffe, mu-
sik i kapellet, korvgrillning på 
klipporna, allsång och andakt. 
Behöver du transport? Anmäl 
dig till Ann-Christin Lintula, tfn 
8050 3211, 050-432 7526, e-
post ann-christin.lintula@evl.fi, 
senast on 15.6.

Grankulla
Sö 12.6 kl 12 Högmässa, San-
dell, Peitsalo. Aulakaffe.
Ti 14.6 kl 13.30 Sommarcafé 
på kyrkans innergård. Om det 
regnar samlas vi i nedre bras-
rummet.
Det finns ännu lediga platser 
till barnlägren på Mataskär lä-
gergård i Esbo. 
Ons 15.6 – Fre 17.6 Barnläger 
1 för barn som avslutat åk 1-2, 
pris 52 euro.
Fre 17.6 – Må 20.6 Barnläger 2 
för barn som avslutat åk 3-5, 
pris 70 euro. 
Anmälan till Maami Talus-Pu-
zesh, tfn 050-301 7467.

Kyrkslätt
Sö 12.6 Pingstdagen. Kl. 12 
Högmässa i Kyrkslätts kyrka, 
Höglund, Joki.
Café Oasen, Prästgårdsbacken 
11 C i Kyrkslätts centrum, har 
öppet torsdagseftermiddagar 
kl. 13-14.30 under sommaren 
9.6-18.8.
Kyrkoherdeämbetet har öppet 
må-fr  kl. 9-11.30 och 12.30-15 
under juni, juli och augusti.
Kyrkslätts kyrka är öppen må-

kyrkan. Claus Terlinden, Håkan 
Lindroos, församlingskören. 
Taxi.

Sjundeå
Sö 12.6 kl. 12 Mässa i kyrkan, 
Ismo Turunen, Pami Karvonen.
Församlingens utfärd torsdag 
18.8 till Tusby. Mer info och 
anmälningar (senast 8.8) hos 
pastorskansliet vardagar kl. 
9-13 tel. 09-8190910.

Snappertuna
Sö 12.6 kl 10 Högmässa med 
Esa Rinne och Tony Wuorinen
Barnläger på Ramsdal - 29-
30.6 för årskurserna 1-3; 1-3.7 
för årskurserna 4-6. Anmälan 
till Markus Andersson 044-
7553635

Tenala
Pingstdagen, 12.6 kl. 10, Hög-
mässa, Uolevi Salminen och 
Sofia Lindroos. 
Kyrkoherde Staffan Söderlund 
har semester 12.6 - 14.7, vikarie: 
Uolevi Salminen

Esbo stift

Lojo
Sö 12.6. kl 13.00 Pingstens 
friluftsgudstjänst i Saarenpää, 
Lojoö. Raimo Kuismanen liturg 
och predikant, kyrkvärd Teddy 
Kullberg. Kyrkkaffe och vid 
behov av kyrktaxi kontakta 
chauffören Marko Kytölä tel 
040 546 5549 senast dagen 
innan. Taxin kostar 3,50 euro 
tur och retur.
Tusby

Åbolands prosteri

Kimitoön
Kimito:
Sö 12.6 kl 12 Konfirmations-
mässa. Donner, Sundroos.
Västanfjärd:
Sö 12.6 kl 15 Konfirmations-
mässa. Donner, Noponen
Dragsfjärd:
Sö 12.6 kl 12 Konfirmations-
mässa i Dfjärds kyrka. Back-
ström, Sundroos, Södergård. 
50-års konfirmandjubileum
Sö 12.6 kl 15 Konfirmations-
mässa i Dbruks kyrka. Back-
ström, Södergård.
Hitis:
Sö 12.6 kl 11 Gudstjänst i Vänö 
kapell. Kuokkanen, Lundstén, 
Wallgren.

Åbo
To 9.6 kl. 19 Mässa i Skarpskyt-
tekapellet, Sepponen
Sö 12.6 kl. 10 Familjemässa i 
Mikaelskyrkan, Margareta Pui-
ras (pred), Johan Westerlund 
(lit). Barnkörer medverkar.
kl. 10 Högmässa i Domkyrkan, 
Björn Vikström (pred), Seppo-
nen (lit). Kammarkören Psallite 
och kammarkören Sanctae Ce-
ciliae medverkar.
On 15.6 kl. 13-15 Sommarcafé i 
Aurelia (1 vån.)

Ålands prosteri

Hammarland
12 juni Pingstdagen. Hög-
mässa i Hammarlands kyrka 
kl 12.00 Mårten Andersson, 
Carl Micael Dan. Predikant från 
Laestadianernas fridsförenings 
förbundet.

Jomala
Tisd. 7.6 Pastorskansliet 
stängt.
12-19.6 Juniskriftstolan på 
Gregersö lägergård. Konfirma-
tion i S:t Olofs kyrka söndag 

kalendern 10.6-16.6

fr kl. 10-18 under sommaren 
13.6 -19.8. 

Tammerfors
Sö 12.6. Högmässa 10.30 i Fin-
laysons kyrka, Ola Byfält, Anna 
Arola.

Vanda
Högmässa sö 12.6 kl. 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars,  Martin 
Fagerudd, Nina  Fogelberg.
Sommarsamling on 15.6 kl. 13 
i Bagarstugan, Kurirvägen 1, 
Annakatri Aho. Välkomna på 
kaffe med dopp och trevlig 
samvaro! Andakt Marius Nie-
melä-Roed.
Kansliets öppethållningstider 
under sommaren (juni-augusti) 
må-to kl. 9-13, fredag stängt.
Besök våra hemsidor www.van-
dasvenskaforsamling.fi

Raseborgs prosteri

Bromarv
Sö 12.6.kl.13 
gudstjänst,Salminen,Tony Wu-
orinen

Ekenäs
Sö 12.6 kl. 10 Högmässa med 
konfirmation, A.Lindström, 
N.Burgmann.
On 15.6 kl. 14-15.30 Som-
marcafé med allsång framför 
församlingshemmets huvud-
ingång. Tillfället är tvåspråkigt 
och ordnas inomhus vid regn. 
Varmt välkommen!
Anmälningar till bistånds- och 
studieresan till Lettland 11-14.8, 
tillsammans med gänget på 
Missionsbodens loppis, riktas 
till Thina Wikström (040-
5938588) senast 15.6. Den som 
vill bidra med matpaket till 
behövande i Lettland kan göra 
en inbetalning av valfri summa 
till Ekenäs församlings konto 
FI3040521010002282 (med-
delande: Lettland). 
Anmälningar till höstens dag-
klubbar för barn under skolål-
dern tas emot av barnledare 
Sonja Knuts-Söderlund (044-
7553611) som ger ytterligare 
information. Platserna delas ut 
i anmälningsordning.
www.ekenasforsamling.fi

Hangö
Sö 12.6 Pingstdagens hög-
mässa i kyrkan kl. 12, A. Laxell, 
R. Näse.
Sö 19.6 Högmässa med konfir-
mation i kyrkan kl. 12.

Ingå
Sö 12.6 kl 10.00, pingstdagen, 
högmässa i Degerby kyrka. 
Hannele Harju, Anders Stor-
backa.
Sö 12.6, kl 18.00 Musikandakt 
i Fagervik kyrka. Hanna Noro, 
flöjt och sång,  Anders Stor-
backa, orgel.
Verksamhet på finska:
Su 12.6 klo 12.00, helluntai-
päivä, konfirmaatiomessu Inko-
on kirkossa. Eeva Makweri, Mira 
Neuvonen, Anders Storbacka.
To 16.6. klo 19.00 miesten 
saunailta Pappilassa. Erkki 
Päivärinta.

Karis
Sö 12.6 kl. 10 Högmässa i 
S:ta Katarina kyrka. Terlinden; 
Lindroos. Kyrkkaffe  i Socken-
stugan.
Ytterligare information om 
verksamheten se www.karisfor-
samling.fi

Pojo
To 09.06 kl 18.30 Försam-
lingskören i kyrkan. Sö 12.06 
kl 12 Pingstdagen Högmässa i 
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Pörtom
I dag torsdag nattvardsguds-
tjänst i Prästhagen kl 16 och i 
Pörtehemmet kl 17, Sandin.
Lördag kl 11.15 Buss från kyr-
kan till sommardag i Neder-
vetil.
Pingstdagen kl 18 (obs) Guds-
tjänst Björkstrand, Lidman, 
Karina Westmalm sång, Karin 
Vidgren textläsning.
Tisdag kl 19 Konfirmandför-
äldraträff på Fridskär. Program 
av ungdomarna, servering, 
m.m.

Övermark
Sö 12.6 kl. 10 Gudstjänst, San-
din, Wargh, kyrkokören.
13-16.6 Lägerskriftskola på 
Fridskär lägergård. Start 
med buss från förs.h. må 13.6 
kl. 10:45. Föräldrakväll vid 
Fridskär ti 14.6 kl.19.
Lotterivinster till lotterier 
under SLEF:s årsfest i Över-
mark 30.6–3.7.2011 mottages 
med tacksamhet av Maj-Len 
Onditi, tel. 050 4007009.

Korsholms prosteri

Korsholm
Gudstjänst sö kl 10 i kyrkan 
och kl 12 i Smedsby förs.gård,  
P-E Örn, Anja Rimpiläinen.

Malax
www.malaxforsamling.fi
Lillegård öppen lördagar 10-13. 
Övr. tider enl. överenskom-
melse med diakon Patrica 
Strömbäck, 050-3381059.
Tvåspråkig högmässa HHN sö 
12.6 kl 10 i kyrkan. 50-års kon-
firmanderna särskilt inbjudna. 
Kyrktaxi. Tornberg, Patrik Wid-
jeskog.

Petalax
Sö 12 6 kl 10 Konfirmations-
mässa, Björklund, Streng, kyr-
kokören  OBS tiden!
Kyrkoherde Mats Björklund 
semester 13.6.-3.7, vikarie 
församlingspastor Cay-Håkan 
Englund tel. 050-5961041

Replot
Gudstjänst  i Replot sö kl 10. 
Rose-Maj Friman, Michael 
Wargh.

Solf
Gudstjänst pingstdagen kl. 10, 
Snellman, Brunell.

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa sö kl. 13,  Tia-Maria 
Nord, Janne Hänninen,  Mauriz 
Brunell.
Aftonmusik ons 15.6 kl. 19.30, 
Anna-Maria Jurvelin, sång, Jo-
hanna Ristolainen, sång, Arto 
Ristolainen, orgel. Fritt inträde.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa sö kl. 10, Tia-Maria 
Nord, Janne Hänninen, Mauriz 
Brunell. Sänds samma dag  i 
Radio Fyren kl. 20.30.

Vörå
Vörå

Ti kl. 10.00 Verksamheten i 
parken börjar.
Evangelifest 11-12.6.
Talko vid kyrkan fr kl. 18 inför 
Evangelifesten.
Kvällsfest i kyrkan lö kl. 19 Tal 
av Kristian Sjöbacka och Se-
bastian Grünbaum. Lenis sång-
grupp, gemensamt sträng-
band. Paus med servering. 
Lotterier för Kenya missionen 
och EFÖ.
Högmässa i kyrkan sö kl. 10  
T Klemets, Granholm. Kyr-
kokören. Efter högmässan 
servering 
i Fh.
Dagsfest i kyrkan sö kl. 13. Tal 
av Bengt Djupsjöbacka och 
Rune Fant. Sång av Nåde-
hjonen, dir. A-K Martikainen. 
Altarandakt T Klemets. Paus 
med servering. Sionsharpan 
används.

marknad

Vi är tre österbottniska flickor, 
alla 23 år, som söker en 3:a el-
ler 4:a i centrala H:fors. Vi är 
alla rökfria, ordningsamma och 
har inga djur. Om Ni har en 
passande lägenhet, vänligen 
kontakta Lotta Fors (+358 
503799597) eller Julia Svarvar 
(+358503647824) eller Lotta 
Berglund (+358 503264164).

Ungt och lugnt par från Vasa 
söker bostad (2 rum) i centrala 
Hfors fr.o.m. 1.8. Fast journalist-
anställning, rök- och husdjurs-
fria. Vänligen ring Heidi Hakala 
050-3584837.

Skötsam kvinna i arbetslivet 
önskar hyra rum/liten förmån-
lig etta i Esbo för att tidvis 
kunna övernatta i huvudstads-
regionen under affärsresor. 
Vänligen kontakta  
tea.lindblom@dnainternet.net 
eller 0405936080.

Arbetande fysioterapeut öns-
kar hyra liten, trevlig bostad 
i östra Helsingfors. Hyra max 
650 euro. Ring Monika på 
0503757644.

Flicka från Österbotten söker 
etta i närheten av akademi-
kvarteren i Åbo. Noora, tel. 
0504679717.

Kristen kvinnlig studerande 
önskar hyra lägenhet i H:fors. 
Behöver du få din lägenhet 
uthyrd under en längre period 
och söker efter en lugn och på-
litlig hyresgäst så hör av dig till 
mig! Siri Renlund, 0408466922

Skötsam ekon. mag. önskar 
hyra liten lägenhet i centrala 
Helsingfors för långvarigt bo-
ende. Fr.o.m. slutet av Juli. Tel: 
0407568958 / Janne.

29-årig skötsam rökfri kvinna 
önskar hyra enrummare i 
gott skick i Helsingfors. Inga 
husdjur, lever ett stillsamt liv, 
bra arbetsplats. Önskar hyra 
för längre tid. Telefon: 050-
3546247.

Skötsamt, rökfritt studeran-
depar önskar hyra 2-3 r+k i 
centrala Vasa fr.o.m. aug-sep. 
Nås bäst efter kl.17. Tfn: 044 
5109815.

Ungt, kristet par önskar hyra 
tvåa eller mindre trea med bal-
kong i Helsingfors. Ring  
Jonathan 050-5394288.

Skötsam, rökfri studerande 
önskar hyra etta eller tvåa in-
om H:fors gränser fr.o.m. 1.8 el. 
enligt överenskommelse. Inga 
husdjur. Kontakta Filip Brunell, 
040 9621965.

Skötsam, rökfri, psykologistu-
derande flicka från Österbot-
ten önskar hyra etta i Åbo 
fr.o.m. 1.8.2011. Ring +358 504 
056 110 eller skriv till  
saralinnear@gmail.com.

Nyutexaminerad rökfri lärare 
från Österbotten söker etta el. 
mindre tvåa i Esbo el. H:fors. 
Vänligen kontakta Pia 040-
8395845.

Rökfri studerande söker bo-
stad i Helsingfors i närheten av 
Arcada skolan.040-5739914.

Uthyres
Bra etta i Åbo, Eriksgatan 5. 
Hyresförslag: 400 euro. Tfn 
044-3858240.

Oravais
Gudstjänst i kyrkan sö kl. 10. 
Berg, Svarvar.

Maxmo
”Den helige Anden och för-
samlingen 11-12.6” med Ralf 
Salo.
Undervisning i Fh lö kl. 14 
och 19 
Gudstjänst i kyrkan sö kl. 12. 
Salo, Granlund, Svarvar. Kyrk-
kaffe samt undervisning i Fh.

Pedersöre prosteri

Esse
To o fr 9-12.30 Skriftskola i 
Henriksborg.
To 19 Karagrupp i Församlings-
stugan, T. Forsblom.
Fr 20 Ungdomssamling i För-
samlingsstugan, Wikblad.
Sö 10 Högmässa, Portin, Sun-
delin. Textläsare Gunnevi Norr-
bäck, ansvar konfirmandgr 15.
Ti Bussen till konfirmandlägret 
startar kl 12.00 från Lappfors-
boden, 12.10 via kyrkan o 12.30 
via M-boden i Ytteresse.

Jakobstad
Sö 12 Gudstjänst i kyrkan, Salo, 
Martin Klemets.
19 Fokus i FC, Peter Silfver-
berg.
Ti 13 ”Kvar i stan” i FC, Salo.

Jeppo
Sö 12.6 kl 10 Högmässa, kyrko-
herden och kantorn.
Skriftskolläger på Mässkär 12-
16.6. Kyrkoherden, kantorn och 
diakonissan deltar.
Midsommardagen 25.6 efter 
högmässan samling för 50 års 
konfirmanderna i församlings-
hemmet. Make/maka välkomna 
med! Anmälan bör ske senast 
20.6 till pastorskansliet 06 
7642153 el till Margareta Ny-
byggar 044-2504951  el Lars 
Silfvast 040-5632918.

Karleby
Sö kl 10 Högmässa i socken-
kyrkan, sång Simon Granlund. 
Kl 12 Pingstgudstjänst i Öja 
bykyrka,  Lettlandsbilder, 
sång Anders Sjöberg. Kl 18 
Kvällsmässa på Soldatskär, 
Oscar Store, Martina Hägg m fl. 
Kyrkbuss kl 17.30 Emeliehem-
met- Hakalaxg.- stadskyrkan- 
Pettersborg- Soldatskär.

Kronoby
Fr 19.30 Ungdomssamling vid 
Sommarh.
Lö 19.00 Vandring (EV) start 
från fh.
Sö 10.00 Högmässa, Ventin, 
Salumäe, Söderbykören

Larsmo
Pingstmöte i Bosund 10.6 – 
12.6.2011
Fre 10.6 kl. 19.30 Ungdoms-
samling i församlingshemmet 
(OBS platsen!). Sommarteolog 
Jonathan Silfverberg med-
verkar.
Sö 12.6 kl. 10.00  Högmässa 
(sk), Lassila, Wiklund, sång 
av Benita Östman. Kyrkvärd: 
Björn, Björnvik, Långstranden.
Sommarskriftskolläger i 
Wanha Karhunmäki sö 12.6 – 
fre 17.6.

Munsala
Sö 12.6 kl 10 Högmässa i kyr-
kan; Klingenberg, Johansson.
50-årskonfirmanderna sam-
las midsommarsöndag 26.6. 
Anmäl senast 17.6 till pastors-
kansli, tfn 040-147 0120. 
Sö 19.6 kl 21 Sommarmusikse-
rien inleds i kyrkan; projektkö-
ren o Thomas Enroth.

Nedervetil
Idag 9.30 skriftskola i fh.
Ikväll 19.30 övar kyrkokören.
Lö 14 KU:s sommardagar in-
leds.
Lö 19.30 Hela kyrkan sjunger
Lö 22 Gospel och lovsång i 
kyrkan.
Sö 10 högmässa, Store, Hans 
Lindholm, Paletten, kyrkkaffe.
Må 10 start till skriftskollägret.
Kyrkan är öppen dagligen 
9 – 15.

Nykarleby
To kl 9 Talkostädning av kyr-
kan
Fr kl 9 Bön i kyrkan. Hålls varje 
fredag samma tid under som-
maren.
Sö kl 10 Högmässa, Edman, 
Ringwall, Jessica Aho tvärflöjt
On kl 19 Kyrkomusikafton, 
Nina Kronlund och Magdalena 
Ringwall, sång och orgel

Pedersöre
Sö 10 Högmässa i kyrkan, Erik-
son, Näse, Sandstedt-Granvik, 
textläsare Jonas Kackur, dörr-
värdar Bennäs

Purmo
Lö 19.30 Möte i Emaus, Boris 
Sandberg, Nådens vind
Sö 10 Gudstjänst, khden. 
Sö 14 Möte i Emaus, Boris 
Sandberg, Tomas Portin
On 19 Talko i Drängstugan, 20 
personalmöte i prästgården
To 14 Andakt vid Sisbacka 
pensionärsbostäder
Lö 18.6 9-12 Sommarmarknad 
vid Drängstugan
Sommaröppet i Drängstugan: 
onsdagar kl.16-20 o lördagar 
kl.9-12 
Sö 19.6. 10 Högmässa, Alf 
Lönnquist. 60-års konfirman-
derna jämte make/maka deltar. 
Anm. tel 050-5179045 före 
14.6. (för maten).

Terjärv
To 9.6 kl 14 Nattvardsmässa 
för äldre i kyrkan, Häggblom, 
kantorn. Servering efteråt, 
förs.h.
Fr 10.6 kl 19 Ungdomssamling, 
förs.h.
Sö 12.6 kl 10 Högmässa, Hägg-
blom, kantorn, kyrkokören. 50-
års konfirmanderna. 
- kl 19 Andakt och gemenskap 
i Kortjärvi bönehus, Uno Lund-
gren.
Skriftskola 15-17.6, förs.h.
On 15.6 kl 14 Sorgegruppen, 
förs.h.

God vård på svenska
Bertahemmet erbjuder helpension med trygg och sakkun-
nig omvårdnad på ålderns höst.

Behöver du avlastning från vardagen någon vecka under 
sommaren? Vi på Bertahemmet kan sköta din närstående 
under tiden med skräddarsydd vård.

Bertahemmet ligger i det trevliga Södra Haga i Helsingfors 
med goda förbindelser till centrum. Vi har hyreslägenheter, 
servicesedelmöjlighet och privat omvårdnad med helpen-
sion i eget rum.

Vänligen kontakta vår föreståndare Carola Hultin tfn 09-
477 4720 eller carola.hultin@bertahemmet.com

BERTAHEMMET

Kyrkoherden i Eckerö försam-
ling Mårten Andersson har för-
ordnats att vid sidan av egen 
tjänst sköta kyrkoherdetjänsten 
i Hammarlands församling 1.6 - 
31.10.2011.

Kyrkoherden i Vasa svenska 
församling, kontraktsprosten 
Tor-Erik Store har förordnats 
att vid sidan av egen tjänst 
sköta kyrkoherdetjänsten i Re-
plots församling 1 - 30.6.2011.

Pastor Göran Särs har för-
ordnats att sköta kyrkoherde-
tjänsten i Replots församling 1 
- 14.7.2011.

Prosten Leif Snellman har för-
ordnats att sköta kyrkoherde-
tjänsten i Replots församling 
15.7 - 14.8.2011.

Kaplanen i Korsholms svens-
ka församling Glenn Kaski har 
förordnats att sköta kyrkoher-
de-tjänsten i Replots försam-
ling 15.8.2011 - 31.8.2012, dock 
högst tills tjänsten blir ordina-
rie besatt.

Kyrkoherden i Esse försam-
ling Kaj Granlund har beviljats 
tjänstledighet 2.8 - 31.12.2011.

Församlingspastorn i Esse 
församling Tomas Portin har 
förordnats att sköta kyrkoher-
detjänsten i Esse församling 
2.8 - 31.12.2011.

Tf kaplanen i Pedersöre för-
samling Ulf Sundqvist har 
förordnats att sköta försam-
lingspastors-tjänsten i Esse för-
samling 2.8 - 31.12.2011.

Kyrkoherden i Pedersöre för-
samling Hans Häggblom har 
förordnats att sköta kontrakts-
prosteämbetet i Pedersöre 
prosteri 2.8 - 31.12.2011.

A-kantorn i Matteus försam-
ling Hanna Lavaste har bevil-
jats begärt avsked från 1.6.2011.

A-kantorstjänsten i Matteus 
församling har förklarats ledig 
att sökas senast 30.6.2011 kl. 15.

Kaplanstjänsten i Korsholms 
svenska församling har för-
klarats ledig att sökas senast 
30.6.2011 kl. 15.

Önskas hyra

Kristliga stiftelsen till stöd för vetenskap och konst  
stipendier år 2011

Stiftelsen delar år 2011 ut stipendier för att stöda speciellt 
teologisk forskning samt konst som grundar sig på kristen 
livsåskådning. 

I de stipendier som utdelas ingår: 
– Kristliga konstsällskapets stipendium för konstnärlig  
 verksamhet. 

– Finska Missionssällskapets forskningsstipendier för  
 forskning med tyngdpunkt på mötet mellan  
 kulturer och religioner, förhållandet mellan mission  
 och utveckling samt kyrkans arbete med handikappade.

– Finska Missionssällskapets Kaskinen-Simojoki-fond delar  
 för första gången ut ett stipendium åt en ung låtskrivare.  
 Stipendiet är avsett att stärka allsångstraditionen på  
 kristen grund. Stipendiet kan sökas av kompositörer  
 och textförfattare som inte fyllt 30 år.

Tilläggsinformation om stipendierna finns på internetsidan 
www.ttkt.fi

Stipendieansökningarna riktas till stiftelsens styrelse och 
skickas till stiftelsens kansli, Kyrkostyrelsen/Avdelningen 
för gudstjänstliv och kyrkomusik/TTKT, PB 185, 00161 Hel-
singfors. Ansökningarna bör skickas skickas senast 31.8.2011 
(poststämplade senast 31.8). 

Tilläggsuppgifter ger ombudsman Tiina Gröhn tfn 050 5017 
566, info@ttkt.fi, för Missionssällskapets forskningsstipen- 
diers del FD Minna Saarelma-Paukkala tfn (09) 1297 331 och 
050 3522 068, minna.saarelma@mission.fi samt för Kaski-
nen-Simojoki stipendiets del Päivi Granström, tfn 040 9022 
818, paivi.granstrom@mission.fi

Helsingfors den 30.3.2011

Kristliga stiftelsen till stöd för vetenskap och konst 
Finska Missionssällskapet

familj
fÖdelsedagar

Välkomna till Matteus  
församlings  

spelmansmässa  
i Nordsjö kyrka,  

Hamnholmsvägen 7, kl. 19! 

Efteråt kaffe i församlings-
salen. I stället för gåvor och 
blommor gärna ett bidrag 
till Barnens Bank till stöd 
åt handikappade barn i 
Tanzania i kollekten eller på 
kontonummer, FI 168000-
1400182672.  
Ange ”Fadderbarnsarbetet/
Henricson 70”.

Ulla-Stina Henricson
Helsingfors

70 år 14.6

tack

Kiitos
Kiitos kaikille teille jotka 
järjestitte ja osallistuitte 
eläkkeellelähtö juhliini  
Östersundomin kirkos-
sa. Teitte niistä ikimuis-
toiset ja arvokkaat. Kiitos 
myös kaikille teille joihin 
olen saanut tutustua  
vuosikymmenten saatossa, 
te olette tehneet työstäni 
mielekkään. 

Taivaan Isän siunausta
toivottaen 

Ville (Vilho) Kemppainen

domkapitlet

Rektorn för Kristliga folk-
högskolan i Nykarleby, pastor 
Ann-Mari Audas-Willman har 
förordnats att sköta kyrkoher-
detjänsten i Solfs församling 
1.8.2011 - 31.7.2012.

Tf kyrkoherden i Brändö-
Kumlinge församling Bertil 
Erickson har förordnats att 
fortsättningsvis sköta kyrko-
herdetjänsten i samma försam-
ling 1.6 - 31.7.2011.

Pastoralexamen har avlagts 
av tf kaplanen i Vasa svenska 
församling Harry Holmberg, 
församlingspastorn i Åbo 
svenska församling Fredrik 
Portin, församlingspastorn i 
Hangö svenska församling Tom 
Sjöblom och av församlings-
pastorn i Vasa svenska försam-
ling Janne Hänninen. 

Fullmakt på kaplanstjänsten 
i Jomala församling har utfär-
dats åt tf kyrkoherden i Brän-
dö-Kumlinge församling Bertil 
Erickson från 1.8.2011.

Sökandena till kyrkoherde-
tjänsten i Åbo svenska försam-
ling, kyrkoherde Johan Wes-
terlund och omsorgspräst TD 
Björn Öhman har förklarats 
behöriga för tjänsten och har 
uppförts på valförslag sålunda 
att kyrkoherde Johan Wester-
lund har placerats i första för-
slagsrum och omsorgspräst 
Björn Öhman i andra förslags-
rum.

Enda sökanden till kaplans-
tjänsten i Dragsfjärds kapellför-
samling, tf kaplanen i samma 
församling Harry Backström 
har förklarats behörig för tjäns-
ten.

Enda sökanden till gemen-
samma kaplanstjänsten i Kvev-
lax, Solfs och Replots försam-
lingar, tf kaplanen i samma 
församling Henrik Östman har 
förklarats behörig för tjänsten.

Enda sökanden till kaplans-
tjänsten i Ekenäs församling, 
kaplanen i samma församling 
Tuija Wilman har förklarats be-
hörig för tjänsten.
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lediga tjänster

Diakonitjänsten  i Jomala församling

(heltid) lediganslås att sökas, tillträdelsedatum 1.9.2011.
Behörighetskrav enligt biskopsmötets beslut. 
Lön enl. kravgrupp 503.

Närmare upplysningar ger khde Roger Syrén, tel. 040-
5137711. Ansökan riktas till Kyrkorådet i Jomala församling, 
Godbyv. 445, 22150 Jomala, senast 31.7.2011

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@forsamlingsforbundet.fi. 
Researrangör: Församlingsförbundet
Teknisk arrangör: Göran Sundqvist – Travelpartner

Några platser kvar på vår resa

ITALIENS PÄRLOR  
17 – 24.9 2011






















































































































































































Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00

Biljetter: Vuxna: 18,-, barn: 10,-, grupper (minst 20 pers.) 15,-/person

söndag  3.7. 16.00  
tisdag  5.7. 19.00  
onsdag  6.7. 19.00
torsdag  7.7. 19.00
söndag  10.7. 14.00
tisdag  12.7. 19.00
onsdag  13.7. 19.00  

torsdag  14.7.  19.00  
söndag  17.7.  16.00  
tisdag  19.7.  19.00  
onsdag  20.7.  19.00  
torsdag  21.7.  19.00  
söndag  24.7.  14.00  
tisdag  26.7. 19.00

onsdag  27.7.    19.00  
torsdag  28.7.    19.00  
söndag  31.7.    16.00  
tisdag  2.8.    19.00  
onsdag  3.8.    19.00  
torsdag  4.8.    19.00  
lördag  6.8.    18.00

Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00
ÖVRIGA FÖRESTÄLLNINGAR:

Biljetter: ÖNUF:s kansli tel. (019) 532 412 
Lurens, från Lovisa centrum 8 km mot Lappträsk • www.lurens.fi vard 10-18

lörd 9-16
sönd 16.5-29.8 12-16

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

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

ENEBERGS
Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
BEGRAVNINGSBYRÅ

Café i mysiga stallbutiken,
 á la carte i restaurangen

& sköna drömmar   
i gårdshotellet.

Westerby Gård Restaurang och Gårdshotell
Västerbyvägen 95, Ingå  (09) 295 2589  mail@westerby.fi  www.westerby.fi

Sommaröppet
på Westerby Gård

Varmt välkomna!

UTE OCH RESER PÅ
RIKS 8:an?

Ta en paus och sov gott vid
    AMIGO BED i ORAVAIS

Spis, kylskåp, kaffekokare, mikro,
TV, internet, WC, dusch, lakan ingår.

Pris: 20€/natt/person.
044-2171813.

Lediga tjänster i stiftet
Kaplanstjänsten i Korsholms svenska församling.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper 
i svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal och 
skrift.

En kantorstjänst i Matteus församling.
Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd utvid-
gad universitetsexamen eller innehar motsvarande behö-
righet (kyrkans författningssamling nr 108). Språkkraven är 
utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt 
nöjaktig förmåga att förstå finska.

De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregister- 
lagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 
30.6.2011 klockan 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå.

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

Ett urval av sommarens och
höstens resor…

Visumfri kryssning till St. Petersburg 18-21.7
- en övernattning i St. Petersburg

– egen buss med på resan!
Göta Kanal och Gamla Linköping 26-29.7

- vi upplever en av de absolut vackraste delarna av
Göta kanal! Anslutningsbuss från södra Finland

Hemliga Resan 2-7.8
- resan för er som gillar överraskningar!

Wien, Budapest och Eger 29.8-5.9
*En resa med smäktande musik och rykande

gulasch!
Alper och sjöar i Schweiz 8-14.9

*Med Glaciärexpressen – världens långsammaste
tågresa.

Slovenien-Kroatien 15-22.9
*4 nätter på samma hotell i underbara Opatija, alla

rum med havsutsikt!

Äventyret börjar hos oss!

Andrum kl. 6.54 med 
repris 8.54
Fr 10.6 Claus Terlinden, Karis 
Lö 11.6 kl. 8.54 Familjeandakt. 
Lars Collmar läser ur sin bok 
Helga Hund och Nospussaren. 
Må 13.6 Henrik Nymlam, Borgå 
Ti 14.6 Mia Bäck, Åbo Ons 15.6 
Ann-Sofi Storbacka, Ekenäs 
To 16.6 Catharina Englund, Ja-
kobstad

Aftonandakt kl 19.20
Fr10.6 Musikandakt. Anders 
Kronlund, Esbo Lö 11.6 kl. 17.58 
Ett ord inför helgen, Finströms 
kyrka Sö 12.6 Monica Heikel-
Nyberg, Grankullad Må 13.6 
Deborah Miranda, Helsingfors 
Ti 14.6 Kristina Klingeberg, 
Karleby  Ons 15.6 Jan Peter 
Paul, Helsingfors To 16.6 Erik 
och Kerstin Vikström läser ur 
boken Min bön.

Gudstjänst kl 13.03 
Sö 12.6 Gudstjänst med Fin-
ström-Geta församling. Predi-
kant: Jon Lindeman. 

Söndag 19..6 kl 13.03  
Högmässa från Finska  
Missionssällskapets svenska 
missionsfest i Borgå.  
Predikan: May Wikström och 
Svante Lundgren. Liturg: Mats 
Lindgård. Nattvardsassistenter: 
Helene Liljeström, Sixten  
Ekstrand, Clas Abrahams- 
son,Karl af Hällström och  
Camilla Ekholm. Organist: Rei-
dar Tollander. Körledare: Eric-
Olof Söder-ström och Jan Hell-
berg. Körer: Borgå kammarkör 
och Furahakören. Musik: Corni-
cines Borgoensis. Textläsare: 
Mikaela Nylander och Simon 
Lampenius. Förebedjare: Ulrika 
Lindholm-Nenonen och Gun 
Ekblom.  

radio och tv
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Psalmväven

Juni-psalmväv
Fyll i de ord som sökes på raderna A-Z. Motsvarande siffra 
i kombination med radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
Flytta över bokstäverna så att den första bokstaven på rad 
A motsvarar A74, den andra A51 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i rader-
na A-Z 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 577, vers 4, som 
börjar med orden Så fräls oss Gud från syndens tvång.  
Vinnare i förra Psalmväven är: Glenn Backlund, Lappfjärd, 
Josefina Ahlvik, Esbo och Berith Granström, Pargas. Grat-
tis! Prisböckerna kommer på posten.

Skicka in!
Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors 
senast 5.7.2011. 
   Märk kuvertet ”Juni-psalmväv”. Bland de rätta 
svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!
   Nästa psalmväv publiceras i augusti.

Vinn 

böcker!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

A Kan inte undvaras ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
   74 51 38 128 25 108 67 44  

B Tölpigt  ___  ___  ___  ___  ___  
 17  62  85  37  122

C Ge undervisning  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
 32  65  80  106  54  6  113  

D Djurträning  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
 119  53  30  84  68  124  10

E Bakom  ___  ___  ___  
 87  56  70  

F ”Bäst var han när han sov, och därför glädes jag
 att han får sova nu i ro till domedag.
 Men snarka brukte han, så andra ej fick sova,
 och att han går igen, det kan jag nästan lova.” 

  ___ ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
  130 98  112  35  82  71  117  107  7  

G Handelsrutt  ___  ___  ___  ___  
  102  21  69  134  

H Glansfull  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
   81  22  50  114  2  94  

I Suttit på rygg  ___  ___  ___  ___  ___  
   8  43  104  27  96  

J Åkte eldvagn  ___  ___  ___  ___  
   48  79  120  5

K Angelägen  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
  101  127  1  66  52  118  42  11  34

L Ibland i tand  ___  ___  ___  
   90  20  73

M Fläckig kvarts  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
   55  91  31  9  77  115  

N Kluven ellipsoid (nästan)  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
   39  121  3  60  13  78  19  83  

O Återstod som for?  ___  ___  ___  ___  
   14  95  57  116

P Utövar despot  ___  ___  ___  ___  ___  
   89  75  100  46  28  

R ”Öppna ditt fönster, ställ själen på glänt,
 käraste kärestan min!
 Alla de gryningens tankar jag sänt,
 det är hos dig de vill in.”  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
   72  111  99  88  24  12  45  18

S Gonade sig  ___  ___  ___  ___  
   123  29  63  105  
 
T Forsande  ___  ___  ___  ___  ___  
   49  129  131  110  26

U Dröjer  ___  ___  ___  ___  ___  
   109  16  132  41  92

V Bores poesi?  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
   36  133  86  4  40  58  64  97

X Kasta bort  ___  ___  ___  
   23  47  125  

Y Säg inget  ___  ___  ___  
   93  59  15

Z Har det bra  ___  ___  ___  ___  ___  
   61  126  103  76  33
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Sofia Torvalds

Är du en duktig, 

samvetsgrann person? 

Under stenåldern skulle 

du ha varit den som 

var bäst på att vakta 

grottan – du upptäckte 

varje rovdjur i tid. I dag 

är rovdjuren tankarna 

på allt som blev ogjort. 

Och du är den som är 

sömnlös och alltmer 

desperat.

I  den  färska  boken  Hyvää 
yötä – apua univaikeuksiin 
(God natt – hjälp för sömn-
svårigheter)  anlägger  för-
fattarna  Soili Kajaste  och 
Juha Markkula  ett  evolu-
tionsperspektiv  på  sömn-
svårigheter.
–  I  tidernas morgon har 

det varit en säkerhetsfråga 
att  snabbt  kunna  vakna  i 
fall av  fara. Den förmågan 
blir ett problem då rädslan 
börjar  handla  om  ångest 
över  att  ligga  vaken,  säger 
psykolog Soili Kajaste, som 
har  lång  erfarenhet  av  att 
behandla  sömnsvårighe-
ter  med  hjälp  av  kognitiv 
terapi.
Psykiater Juha Markkula, 

som specialiserat sig på att 
vårda sömnsvårigheter, sä-
ger att allt det som finns att 
veta om sömnen är en stor 
ocean.
–  Och  vi  medicinare  är 

som  en  Jacques Cousteau 
som  undersökt  bara  en 
del  av  havsbottnen.  Den 
aha-upplevelse  de  senaste 
årens  forskning  gett  mig 
är hur viktig sömnen är för 
människan.  Sömnlöshet 
kan  vara  både  ett  resultat 
av och en orsak till många 
sjukdomar.

De morgonpigga styr

För den som snurrar runt i 
sängen natt  efter natt  och 
ser  klockan  obönhörligt 
ticka  mot  morgon  känns 
det  inte  så  roligt  att  tänka 
på att sömnlöshet kan leda 
bland annat till depression, 
fetma,  diabetes  och  hjärt-
sjukdomar.  Kajaste  och 
Markkula  grubblade  över 
om den informationen alls 
borde  finnas med  i boken, 
men tröstar sig med att de 
tips  och  övningar  boken 
bjuder  kan  bidra  till  lind-
rad ångest och lägre stress-
nivåer.
–  Och  kan man  slappna 

av så är redan mycket vun-
net  och  sjukdomsrisken 
minskar, säger Kajaste.
Hon punkterar också my-

ten om att  vi  alla behöver 
sova åtta timmar per natt.
–  Det  behöver  vi  inte. 

Men vi behöver alla sova så 
att våra individuella sömn-
behov blir tillfredsställda.
Sömnforskarduon  kon-

staterar  att  vårt  samhälle 
är  uppbyggt  för  de  mor-
gonpigga.  För  grottmän-
niskorna var det en fördel 
att  en del  av  gruppen var 
kvällspigg och orkade vak-
ta grottan sent, medan en 
annan  grupp  steg  upp  ti-
digt  och  lätt  de  kvällspig-
ga sova ut.
–  I dag ser vi  lätt ner på 

dem  som  är  sömniga  om 
morgnarna.  Arbetslivet 
kräver i allmänhet att man 
är tidigt på jobb, säger Ka-
jaste.

Den skräckfyllda 
sömnlösheten
Ungefär  en  tredjedel  av 
finländarna  lider  tidvis  av 
sömnsvårigheter, för en av 
tio  är  sömnsvårigheterna 
svåra  och  långvariga.  En 
femtedel  av  människorna 
är ”dåliga på att sova” – de 
har  oftast  haft  svårt  med 

sömnen  redan  som  barn. 
Hos dem är sömnlösheten 
en  egenskap  som  inte  be-
höver  vara  sammankopp-
lad med livssituationen el-
ler stressnivån.
Den  som  har  svårt  att 

sova söker sig förr eller se-
nare till en läkare. Läkaren 
ordinerar oftast piller: med 
förmaningen att de bara får 
användas tillfälligt. Kajaste 
och  Markkula  fördömer 
inte sömnpillren,  inte hel-
ler  i  de  fall  pillren behövs 
i  många  år.  Men  de  tror 
att  sömnsvårigheter  inte 

enbart  ska bekämpas med 
hjälp av medicin.
–  Jag  tror  inte att  sömn-

svårigheter  alltid  kräver 
proffshjälp,  det  kan  räcka 
att  tillämpa  de  tekniker 
man kan  lära  sig  i  en bok, 
menar Kajaste.
I boken Hyvää yötä är en 

av de nya tankarna att per-
soner  med  sömnsvårighe-
ter kan använda sig av sam-
ma kognitiva tekniker som 
används i behandlingen av 
depression  och  ångest:  att 
lugna ner den del  av hjär-
nan som reglerar vår upp-

levelse  av  rädsla,  det  vill 
säga  amygdala  eller  man-
delkärnan.
–  För  många  sömnlösa 

är sömnlösheten en verkli-
gen skräckfylld upplevelse, 
säger Kajaste.

Dygnsrytmen viktig
Bokens poäng är att vi har 
flyttat  ut  från  grottan  för 
länge  sedan,  men  våra 
hjärnor gör  ingen skillnad 
på  konkreta  och  inbillade 
faror. Det gäller alltså att få 
bukt  med  tankarna  så  att 
inte  aktiviteten  i  mandel-

kärnan skjuter i höjden.
–  Ett  tips  då man  ligger 

vaken är att stryka sig själv 
över  huden,  så  där  som 
mammor stryker små barn 
som  vaknar  och  är  rädda 
om  natten.  Vi  lugnar  oss 
när  det  finns  någon  nära 
oss  som  tar  hand  om  oss, 
men också då vi ser på oss 
själva med värme, säger Ka-
jaste.
–  Och  den  som  inte  vill 

blir struken kan bli tröstad 
av ett tio centimeter tjockt 
duntäcke,  tillägger  Mark-
kula och poängterar att om 
den som ligger i sängen in-
till  en  inte  är  en  lugn  och 
trygg  person  hjälper  det 
inte  hur  mycket  han  eller 
hon än gosar med en.
God nattsömn ofta är ett 

resultat av en bra och aktiv 
dag.
– På dagen ska  livskvali-

teten vara god. När huvudet 
är piggt om dagen finns det 
något att vila ifrån på kväl-
len, säger Markkula.

Slappna av
Sömnlösheten  har  ökat. 
Våra hjärnor är fortfarande 
likadana som grottmännis-
kans, men våra liv ser helt 
annorlunda  ut.  Men  det 
finns  mycket  i  vår  dags-
rytm vi kan påverka.
– Jobbärenden ska skötas 

på jobbet och hemärenden 
hemma, säger Kajaste.
Alla  av  oss  är  inte  lika 

duktiga  på  att  skjuta  upp 
stressande tankar till mor-
gondagen. De som lider av 
sömnlöshet  har  ofta  ge-
mensamma personlighets-
drag:  de  är  duktiga  perso-
ner som alltid vill göra väl 
ifrån sig.
– Men om man är sådan 

att man  inte  kan  blockera 
tankarna på allt som måste 
göras i morgon kan man åt-
minstone lära sig att slapp-
na  av  rent  fysiskt,  säger 
Markkula.

Liksom en tredjedel av finländarna li-
der jag tidvis av sömnproblem. Senast 
i går kväll rusade min hjärna runt på 
högvarv och försökte a) planera en dis-
kussion som jag tänkte föra i dag (svårt 
eftersom man inte vet vad motparten 
säger), b) planera den här texten (i dag 
har jag glömt vad jag planerade) och c) 
tränga bort tankarna på a och b med 
hjälp av lugnande tankar om att vara 
trygg.
En av de metoder Soili Kajaste och 

Juha Markkula introducerar i kampen 
mot  sömnlöshet  är  zenmeditation. 
Tekniken går ut på att koncentrera sig 
på det man gör just nu. Ska man sova 
kan man till exempel koncentrera sig 
på sin andning. En annan viktig bit är 
att godkänna sig själv som man är, att 
tro på att man gjort sitt bästa och att 
det räcker till.
Alla  känner  kanske  inte  till  att  det 

också  finns  kristna  tekniker  för  en 
mer avslappnad livshållning. Kent Da-
nielsson från Åland är präst och retre-
atledare och undervisar i kristen djup-
meditation. Den handlar om att vara 
närvarande  i  kroppen  bortom  sina 
tankar och känslor. Hans tips för den 
sömnlösa  är  att  ligga  i  sin  säng med 
händerna på magen.
– Låt andningen komma och gå. Låt 

tankarna komma och gå. Följ med di-
na andetag: andas ut och in. Känn dina 

andetags rörelser under händerna och 
be Jesusbönen: Herre Jesus Kristus, för-
barma dig över mig.
I Vem ska trösta Knyttet skrev Tove 

Jansson:  ”På  natten  blir  det  hemska 
mycket värre än det är.” Det känner de 
flesta  av  oss  sömnlösa  igen. Daniels-
son poängterar att kristen meditation 
inte handlar om att fly undan sina pro-
blem, utan om att få avstånd till dem.
– Man kan inreda ett hem åt sig i ne-

dre våningen, i sin kropp, och då störs 
man inte fast det pågår en vild fest på 
övre våningen.
Att leva ett meditativt liv kan betyda 

en återupptäckt identitet.
– Det betyder att man vågar vila i det 

som är, det som rinner fram ur en an-
nan källa än man själv. Ur Gudskällan. 
Det här är en erfarenhet som är central 
i den kristna tron. Att man sedan också 
kan sova – det är ett bonus, säger han.
Jag är inte riktigt där än. Författarna 

Kajaste och Markkula föreslår att den 
sömnlösa ska föreställa sig att hon är 
omsluten av en trygg färg, eller att hon 
vaktas av ett djur eller av någon trygg 
människa som hon litar på.
Själv ber jag med biskop Martin Lön-

nebos ord, i takt med andningen:
Jag andas ut min ensamhet. Jag an-

das in att jag är din.
Sofia Torvalds

Jag andas in att jag är din

Sömnlösheten 
kan bli ett  
hungrigt rovdjur

iStockphoto
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Johan Sandberg

Fem procent av 

befolkningen i Vasa 

härstammar från andra 

länder. Tillsammans 

med huvudstadsre-

gionen ligger Vasa i 

topp när det gäller 

andelen utlänningar.

Därför har också Vasa kyrk-
liga samfällighet satsat på 
invandrararbetet.  Varje 
söndag  utom  på  somma-
ren  hålls  det  åtminstone 
två  gudstjänster  på  antin-
gen  engelska  eller  arabis-
ka, en luthersk och en ang-
likansk.  I  bästa  fall  kan 
man gå på två engelska el-
ler  arabiska  gudstjänster 

samma söndag. Tiderna är 
synkroniserade för att inte 
krocka.
– Till den internationella 

gudstjänsten  i  Brändö  bå-
de sådana som kommer en 
gång och sådana som kom-
mer varje vecka, säger Gina 
Rivera. Gudstjänsterna har 
mellan 20 och 40 besökare 
och nattvardsgudstjänsten 
över 50. Nattvardsmässa fi-
ras en gång i månaden, där-
emellan firas gudstjänster 
som leds av lekmän.
Gina  Rivera är  anställd 

av  samfälligheten  att  ko-
ordinera  invandrararbetet 
i Vasa. Man måste inte vara 
kristen  för  att  få  hjälp  av 
henne.
–  Men  vi  har  velat  pro-

filera  arbetet  som  andlig 
verksamhet,  endast  kyr-
korna kan sköta den biten 

medan  andra  är  bättre på 
språkundervisning  och 
annat.
Intresset för kyrkan tycks 

vara stort. Rivera uppskat-
tar att minst åttio procent 
av  dem  hon  regelbundet 
träffar  i  arbetet  går  i  kyr-
kan ibland.
–  Ingermanlänningarna 

gör  det  nästan  mangrant. 
Prästerna  säger  att  utan 
dem  skulle  det  knappast 
finnas  gudstjänsterbesö-
kare i kapellet i Korsnästå-
get, säger Rivera.

Invandrarpräster 
i gudstjänsterna
Två  präster  som  är  präst-
vigda  i  Kenya  och  Sudan 
biträder  vid  de  lutherska 
gudstjänsterna  som  hålls 
på  engelska  och  arabiska. 
De är inte anställda av för-

Hela världen    finns i Vasa

Johan Sandberg

Att åka ut som 

missionärer ligger på 

John och Paula Nasirs 

hjärtan. De vill åka till 

Johns hemtrakter i 

Kashmir.

–  Där  kan  jag  verka  mera 
kraftfullt  än någon  annan-
stans, säger John Nasir.
Tills vidare bor familjen i 

Vasa där de funnit ett and-
ligt  hem  i  Vasaförsamling-
arnas  internationella  ar-
bete.

Paula Nasir  hörde  om 
det internationella arbetet i 
Vasa redan innan hon träf-
fade  John. Hon  deltog  i  en 
engelskspråkig bibelstudie-
grupp redan 2006.
–  Då  hade  jag  kommit 

hem efter att ha varit au pair 
i London.  Jag ville fortsätta 
träffa folk från andra länder 
och upprätthålla min engel-
ska. Därför var det också lätt 
att  introducera  John  i  det 
sammanhanget.
Där trivs de också. De träf-

far även andra äkta par där 
ena  parten  är  utlänning. 
Men också en del finlända-
re.
– Männskorna är vänliga 

och de  flesta kommer  från 
andra  länder,  säger  John 
Nasir. Man känner  sig  inte 
som  en  främling  där. Men 
det  känns  också  bra  att  ha 
de lokala med, säger John.
– Jag kan inte gå i svensk- 

eller  finskspråkig  guds-
tjänst eftersom jag inte för-
står språket. Om jag lär mig 
språket så kan vi börja gå i 
de gudstjänsterna.
John  Nasir  härstammar 

från Kashmir. Det är ett om-
råde  mellan  Pakistan  och 
Indien  som  bägge  länder-
na gör anspråk på. Själv har 
John Nasir sin åsikt klar.
–  Kashmir  är  varken  In-

dien  eller  Pakistan,  säger 
han.  Kashmir  är  helt  an-
norlunda.  Men  jag  har  ett 
indiskt pass.

Förenat med livsfara
Nu  söker  familjen  ett  sätt 

att  flytta  till  Kashmir  för 
att  bli  missionärer.  Helt 
okomplicerat  är  det  inte. 
Eftersom John är född i en 
muslimsk  familj  kan  det 
vara  direkt  livsfarligt  för 
honom att verka där.
–  Tidigare  räknade  jag 

mig  som  ateist,  säger  han. 
Men  jag  var  inte  tillfreds-
ställd  på  den  tiden.  Inom 
mig  kände  jag  att  jag  inte 
kunde vara ateist. Så jag sök-
te Gud här och där.
Slutligen träffade han en 

lokal kristen i Kashmir som 
också varit muslim. Han in-
troducerade John för en ka-
tolsk präst. Det var år 2000.
– När jag såg hur de levde 

insåg jag att  jag också ville 
gå den vägen.
John  är  medlem  av  en 

presbyteriansk kyrka i USA. 
Dit flydde han 2006 när den 
vän som lett honom till tro 
blev skjuten.
– Mördarna  sökte  egent-

ligen  mig,  men  jag  hörde 
Guds  tilltal  och  förstod  att 
hålla  mig  undan.  Jag  tror 
att  min  vän  också  förstod 
faran, men hans pliktkäns-
la höll honom kvar.
Efter det hjälpte Johns fa-

milj honom till USA där han 
har en syster.
– Min familj hade tagit av-

stånd från mig eftersom jag 
blivit  kristen.  När  mitt  liv 
var i fara fick jag ändå hjälp 
att  lämna  Kashmir.  Men  i 
USA  fick  jag  klara  mig  på 
egen hand. 
Det  blev  problem  redan 

vid ankomsten när hans vi-
sum ströks och han tvinga-
des söka asyl.

Kashmir förenade 
paret
Paula Nasir blev intresserad 
an  Kashmir  2007  när  hon 
gjorde  sin missionspraktik 
under  Finska  Missionssäll-
skapets  preliminärutbild-
ning för ungdomar.
– I Nepal träffade jag folk 

från Kashmir som jag tyck-
te  var  intressanta.  Det  var 
första gången  jag  fick upp 
ögonen  för  att  det  fanns 
ett  ställe  som  hette  Kash-
mir. Före jag träffade John 
besökte  jag  Kashmir  som 
turist.

Paret träffades i en Kash-
mir-grupp  på  Facebook. 
När  John  visade  sig  vara 
kristen började Paula ställa 
frågor. 
–  Redan  före  vi  träffa-

des  var  vi  mentalt  förbe-
redda  på  att  gifta  oss.  Det 
bekräftades när Paula kom 
till USA och vi  kunde pra-
ta igenom saken. Vi kände 
att det fanns något mer än 
vänskap mellan oss. Vi tror 
både  att Gud  gör  saker  på 
sitt sätt, säger John Nasir.
De träffades första gång-

en  online  i  augusti  2009 
och  de  gifte  sig  redan  på 
nyårsafton  samma  år. 
John hade då fått hjälp av 
en  presbyteriansk  kyrka 
i  New  Jersey  medan  han 
väntade  på  asylbeslut. 
Under vistelsen i USA hade 
hans pass gått ut. Det blev 
problem  att  få  både  utre-
setillstånd  från  USA  och 
uppehållstillstånd  i  Fin-
land.  Paula  födde  parets 
dotter  Ayina  i  september 
2010 i Finland, utan Johns 
närvaro. I januari 2011 fick 
John  äntligen  uppehålls-
tillstånd.
Men nu drömmer de om 

att  få  återvända  till  Kash-
mir. Där är 98,5 procent av 
befolkningen muslimer. De 
enda  öppet  kristna  kom-
mer vanligtvis från Indien. 
Han  uppskattar  att  ett  tu-
sental muslimer i Kashmir 
är döpta till kristen tro. De 
håller sig under jorden.
– Jag är ändå inte rädd för 

att  återvända.  Man  måste 
göra något. Jag vill inte göra 
några  stora  uttalanden  att 
jag ska ge mitt liv för Gud, 
men jag vet att det kan hän-
da. Jag känner ändå till om-
givningen och farosituatio-
nerna. Det är en extremt li-
ten andel av människorna 
där  som  är  farliga  och  de 
finns inte överallt. 
Frågan är nu bara när och 

hur de ska återvända.
–  Vi  hoppas  kunna  göra 

det 2015. Men vi borde vara 
knutna  till  en  missionsor-
ganisation  som  kan  stöda 
och hjälpa oss att fly om det 
behövs. Det är viktigt för att 
man ska kunna verka i den 
miljön, säger de.

Missionkallet lever hos 
familjen Nasir

Återförenade. Familjen Nasir bor sedan februari i år tillsammans i Vasa. John fick inte 
inresetillstånd i tid för att vara med när Paula födde dottern Ayina i september 2010.
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Hela världen    finns i Vasa
Jordgloben fyller sin plats i Gina Riveras arbetsrum.

samlingen och har inte ful-
la prästrättigheter. 
– Biskoparna i Borgå och 

Lappo stift har tillsammans 
med  församlingarnas  kyr-
koherdar  gjort  upp  ramar 
för  de  utländska  präster-
nas  medverkan.  Bägge 
samarbetar med kvinnliga 
präster,  vilket  är  en  förut-
sättning för att de ska kun-
na verka i församlingarna i 
Vasa. 
Anglikanerna  i  Vasa  har 

en  diakon  som  härstam-
mar  från  England  och  en 
präst som härstammar från 
Sudan som delar på ansva-
ret för de anglikanska guds-
tjänsterna. 
– Vi har ett gott samarbe-

te med anglikanska kyrkan 
i den  internationella verk-
samheten.
Arabiska som gudstjänst-

språk  behövs  för  sudane-
serna.  Men  en  del  suda-
neser  har  redan  valt  den 
finska högmässan.
– Arabiska är deras främ-

sta gemensamma språk, sä-
ger Rivera. Men alla är inte 
bra på det och kan inte ens 
läsa  arabiska.  De  har  sina 
stamspråk och det kan hän-
da  att  makarnas  gemen-
samma  språk  är  arabiska. 
En  del  talar  engelska men 
nu  är  finskan  det  gemen-
samma språket för barnen 
och  ungdomarna.  Även 
vuxna  väljer  att  sjunga 
finska sånger på gudstjäns-
terna.

Tackar på 
tio olika språk
Själv  har  Rivera  ibland 
glädje av den spanska hon 
lärde  sig  som  missionär  i 

Venezuela  och  Colombia, 
men  till  vardags  talar hon 
mest engelska.
– Jag skulle behöva kunna 

ryska,  kinesiska,  arabiska, 
franska och  lite  farsi. Men 
jag kan säga tack på åtmins-
tone tio språk, säger hon.
Ombedd  att  räkna  upp 

varifrån invandrarna kom-
mer  nämner  hon  Ghana, 
Togo, Nigeria, Etiopien, Ke-
nya, Sudan, Rwanda, Nami-
bia,  Uganda,  Egypten,  Ka-
merun,  Brasilien,  Mexico, 
Colombia, Peru, Argentina, 
Slovakien, Tyskland, Frank-
rike,  England,  Irland,  Iran, 
Libanon, Taiwan, Thailand, 
Kina, Hongkong,  Japan, Fi-
lippinerna,  Vietnam,  In-
dien,  Ryssland,  Nepal  och 
Pakistan.  Med  reservation 
för  att  hon  glömt  något 
land.

Invandrarna  är  asylsö-
kande,  kvotflyktingar,  ing-
ermanländska  återflytta-
re, studerande och de som 
kommit  genom äktenskap 
eller arbete.
En  stor  grupp  är  de  två-

hundra  sudanesiska  kvot-
flyktingarna.  De  är  näs-
tan alla kristna och nästan 
hälften av dem hör till Vasa 
finska församling.
–  Jag  får  ibland  frågan 

när vi ska sluta med det in-
tegrerande  arbetet,  säger 
Gina Rivera. Men det kom-
mer  hela  tiden  nya mäns-
kor. Det handlar också om 
att  vi  finländare  ska  inte-
grera oss till ett internatio-
nellt  och  mångkulturellt 
Finland. Det  är  en  stor ut-
maning,  vi tycker ju att det 
är invandrarna som ska in-
tegreras. 

Hur  mycket  ska  vi  an-
passa oss till invandrarnas 
kultur?
–  Man  ska  möta  varan-

dra och ta det bästa av allt. 
Ingen kan säga vad det är, 
det  uppstår  bara  genom 
mötet. 
Hur  ser  Rivera  på  dis-

kussionen om att slopa de 
kristna inslagen vid skolav-

slutningar och -julfester?
– Det absolut största pro-

blemet  ligger  hos  oss  fin-
ländare.  Den  föreståndare 
eller rektor som länge tyckt 
att vi ska skippa allt vad Bi-
bel  och  julevangelium  he-
ter i skolan har nu äntligen 
sett sin chans. Man använ-
der  invandrarna som slag-
trä. Det är skillnad på  lan-
dets kultur och traditioner 
och det som hör till den di-
rekta  kristendomsunder-
visningen.  Julen  och  skol-
avslutningarna  handlar 
om tradition, och det är vi 
finländare ofta helt blinda 
för.

Våldet mot 
invandrare har ökat
Gina  Rivera  ser  att  diskri-
mineringen och våldet mot 
invandrarna ökat.
–  I  telefonen  kan  det  lå-

ta  hur  bra  som  helst men 
när du kommer på arbets-
intervju  är  platsen  plöts-
ligt  besatt.  Även  i  ett  land 
som England  som haft  in-
vandrare  från  sina  koloni-
er  hur  länge  som  helst  är 
de  fortfarande  invandare 
som sopar gatorna och stä-
dar. Det är smygrasism att 
ställa så höga krav i en ar-
betsplatsannons  att  ingen 
annan än en infödd finlän-
dare fyller kriterierna.
Men  hon  har  personlig 

erfarenhet också av våldet.
–  En  gång  kom  några 

berusade  finländare  med 
sönderslagna ölflaskor mot 
en grupp sudaneser. Vi var 
tre personer som samtidigt 
hoppade på  telefonen  och 
ringde polisen. Jag var den 
enda  finländaren  i  grup-
pen men de hade ingen res-
pekt för mig, de varken såg 
eller hörde mig, säger Gina 
Rivera.
Polisen var där  inom tio 

minuter.  Då  hade  situa-
tionen redan lugnat sig då 
en  av  sudaneserna,  som 
dessutom bar prästskjorta, 
lugnt talade finska.
Samtidigt är Gina Rivera 

medveten  om  att  det  inte 
bara är den ena sidans fel, 
det  förekommer  provoka-
tioner från bägge sidor. 
– Jag tror på nästa genera-

tion som vuxit upp tillsam-
mans  i  dagis.  Barnen  läg-
ger inte märke till hudfärg. 
Liksom Jesus var färgblind 
i den frågan borde vi också 
bli färgblinda.
Hon tycker att det är vik-

tigt att nämna ordet rasism 
för  polisen  de  gånger  nå-
gon råkar ut för verklig ra-
sism. Annars blir inte ordet 
nedtecknat  i anmälan. Det 
blir  diskriminering  eller 
nåt annat lindrigare.
–  Man  får  också  se  sig 

själv  i  spegeln. När blir en 
rolig  vits  något  som  sårar 
en annan människa?
I  framtiden  hoppas  Ri-

vera att det mångkulturel-
la arbetet blir ett mer var-
dagligt inslag i församling-
arna.
–  Det  kan  innebära  att 

man talar med ett enklare 
språk för att ta hänsyn till 
de  halvspråkiga.  Att  man 
till  exempel  gör  syfören-
ingar  och  andra  grupper 
öppnare  och  att  man  tar 
hand  om  främlingar  som 
sitter  ensamma  på  kyrk-
kaffet.

 Jag tror på  
nästa generation 

som vuxit upp 
tillsammans  

i dagis.
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Presentation

Marina Wiik

Folkoperan Henrik och 

häxhammaren utspelar 

sig på 1600-talet men 

anknyter till aktuella 

teman.  

Henrik och häxhamma-
ren är det kanske synligas-
te  svenska  inslaget  under 
Åbos  tid  som  kulturhu-
vudstad.  Verket,  som  titu-
leras  folkopera,  har  under 
de  senaste  åren  involverat 
ett hundratal frivilliga och 
proffs.  Premiär  blir  det  i 
slutet av augusti.     
– Verket är en lightversi-

on i en akt som passar ock-
så den som aldrig brukar gå 
på opera. Det finns mycket 
att känna igen sig i, från en-
skilda  citat  till  musikalisk 
influenser, intygar regissö-
ren  Dan Henriksson  som 
också skrivit librettot. 
Intrigen  baserar  sig  på 

ett  verkligt  rättsfall  från 
1600-talet  men  har  kryd-
dats  med  konstnärlig  fri-
het, humor och romantik.
–  Huvudpersonen  är  en 

ung  man  som  heter  Hen-
rik  och  studerar  vid  Aka-
demin. Efter att under led-
ning  av  sin  professor  ha 
studerat  arabiska  och  sy-
riska blir han anklagad för 
svartkonst.  Operan  hand-
lar om den moralpanik och 
rädsla  som  uppstår  bland 
stadsborna.      
Inför  skrivarbetet  fördju-

pade Henriksson  och  kom-
positören Ulf Långbacka sig 
i  häxprocessernas  historia 
både i verkligheten och fik-
tionen. Under processen har 
de  läst  bland  annat Arthur 
Millers  pjäs  om McCarthy-
erans kommunistförföljelse 
och Jan Guillous bok Häxor-
nas försvarare. 
–  Jag  överraskades  över 

hur  starkt  sammankopp-
lad  kyrkan  var  med  sta-
ten under medeltiden. Det 

räckte med att någon peka-
de ut en kvinna som häxa 
för att staten med utgångs-
punkt i Mose lag skulle dö-
ma henne till döden. 
–  Logiken  känns  främ-

mande,  det  är  ju  ren  sha-
rialag!  

Skräckexempel
Henrik och häxhammaren 
beställdes av Åbo kammar-
kör, som med Akademiska 
Orkestern och Brahe Djäk-
nar  fungerar  som  ”berät-
tare”  och  för  handlingen 
framåt. Solistrollerna inne-
has av proffs.

Henrik Katajainen  är 
tenor  i  Brahe Djäknar  och 
sjöng in  i kören 2009. Öv-
ningarna  för  Henrik och 
häxhammaren inleddes 
hösten 2010.

–  Jag har tidigare främst 
sysslat med rockmusik och 
är  ingen  operamänniska. 
När  vi  fick  noterna  –  sex 
tjocka häften – kändes det 
som en stor utmaning. 
Han  beskriver  projektet 

som ett hopp ut i det okän-
da. 
– Musiken är  krävande  i 

sig men  svårast  är  det  att 
agera  samtidigt  som  man 
sjunger. När man ska vara 
en del av skådespelet ham-
nar musiken lätt på ett un-
dantag.
Katajainen  ser  parallel-

ler  mellan  operans  hand-
ling  och  dagens  rädsla  för 
islam. 
–  Operan  är  ett  skräck-

exempel  på  vad  som  kan 
hända om oförståelse byg-
ger barriärer. Det finns all-

tid någon lagparagraf man 
kan  använda  för  att moti-
vera övergrepp. Det känns 
skrämmande  att  kvinnor 
förträngts på det sätt som i 
pjäsen och att sådana över-
grepp skett också i modern 
tid. 

Nöjesspektakel
Operans  titel  anspelar  på 
inkvisitionens  instruk-
tionsbok  för  medeltida 
häxjägare.  Förutom  främ-
lingsfientlighet  ser  Dan 
Henriksson  tron  på mark-
nadsekonomin  som  vår 
tids  motsvarande  ondske-
fulla manual. 
– Allt ska mätas i pengar, 

kortsiktigt  vinstbegär  blir 
en  dogm.  Kommersialis-
men förenklar och styr po-
litiken. 

Han hoppas att  folkope-
ran ska få folk att tänka ett 
steg  vidare  på  vad  deras 
vardagsval kan ha för kon-
sekvenser.
–  På  1600-talet  sa  man: 

”Moren  kommer,  slutet  är 
nära.” I dag har vi en hand-
full  romer  på  gatorna  och 
också då får folk panik, vil-
ket syns bland annat i stö-
det för sannfinländarna. 
Han  betonar  ändå  att 

operans främsta mål är att 
underhålla,  inte  att  kom-
ma  med  moraliska  pek-
pinnar. 
– Henrik och häxhamma-

ren  är  framför  allt  en  ro-
lig historia.  Jag hoppas att 
slottsmiljön  bidrar  till  att 
det  blir  ett  litet  spektakel 
som  också  kan  överraska 
tittarna. 

Folkopera om häxprocess 
kritik mot vårt vinstbegär

Henrik och häxhammaren innehåller drag av folkmusik, jazz och konstmusik. Henrik Katajainen sjunger i operakören och Dan Hen-
riksson svarar för regi och text.

BOK Marias villor – samtal 
om gott och ont av Agneta 
von Essen.

I  bokutgivningen  är  det 
tydligen Maria Åkerbloms 
år  i  år,  och  till  strömmen 
av Åkerblom-böcker anslu-
ter  sig  också  Agneta von 
Essens Marias villor, där ti-
teln visar sig ha mer att gö-
ra med Åkerblomrörelsens 
boende än med irrlärorna. 
Boken hör enligt baksides-
texten  ihop  med  författa-
rens två föregående böcker 
Gul och blå  och  Svart och 
vitt. Den är en fiktiv berät-
telse  som bygger på  fakta, 
där  bokens  huvudperson 
Erika,  som  uppenbarligen 

är författaren själv  i något 
fiktionaliserad version, be-
rättar och filosoferar. Mari-
as villor  tar avstamp i Ma-
ria Åkerbloms och anhäng-
arnas liv, med redogörelser 
för  hur  de  flyttat  ner  till 
Helsingfors  från Österbot-
ten  och  hur  deras  bosätt-
ning sett ut. 
von  Essen  plockar  friskt 

ur olika källor, och använ-
der  sig  ofta  av  citat  från 
andras  skrifter  om  Maria 
Åkerblom.  För  läsaren  är 
det här inledningsvis givan-
de, som att bli inbjuden till 
ett  färdigställt  och  rikligt 
smörgåsbord.  Problemet 
är att den som får sin nyfi-

kenhet väckt och eventuellt 
vill läsa vidare inte har nå-
gon  litteraturförteckning 
att använda sig av. von Es-
sen slarvar också stundtals 
med  källhänvisningarna, 
och  ibland  tillskrivs ett  ci-
tat enbart författaren, utan 
omnämnande av verket. 
Som  en  inblick  i  Maria 

Åkerbloms  öden  och  fär-
der  tillsammans  med  an-
hängarna  fungerar  boken 
dessutom inte speciellt bra. 
Dels lämnar den för mycket 
i övrigt att önska – beskriv-
ningarna  av  villorna  och 
deras  geografiska  omgiv-
ningar  väcker  en  mycket 
otillfredsställd  längtan  ef-

ter  kartor  och  bilder,  dels 
överger von Essen Åkerblo-
marna halvvägs in i boken 
för att övergå till andra fun-
deringar om ondskan. Upp-
blandat  med  dessa  kom-
mer  också  reseskildringar 
och  anekdoter,  innan  von 
Essen  återigen  under  de 
sista  sidorna  återvänder 
till  Åkerblom  och  hennes 
anhängare.
För  läsaren  blir  det  nå-

got oklart vilket syftet med 
boken är. Undertiteln Sam-
tal om gott och ont tillåter 
förvisso ett vidare grep på 
ämnet  ondska,  men  hel-
heten  känns  ändå  mycket 
splittrad. Det är  tydligt att 

von Essen är observant och 
vill föra en dialog om värl-
dens skeenden i smått och 
stort, allt från elfte septem-
ber  till  Helsingfors  stads 
sätt att hantera den gångna 
vinterns  snökaos.  Språket 
fungerar  oftast  också  väl, 
men det märks ändå att bo-
ken är utgiven på eget för-
lag  och  sannolikt  inte  har 
hårdgranskats  av  någon 
annan än författaren själv. 
För  läsaren  återstår  där-
med arbetet med att skilja 
det  för  den  här  boken  re-
levanta materialet  från  de 
osorterade  agnar  som  fått 
följa med.

Erika Rönngård

Otillfredsställande om Maria Åkerblom
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Ny tävling 
för sånger 
och dikter
Stiftsfullmäktige har 
instiftat en ny tävling 
för andliga sånger och 
dikter. Förslaget kom 
från fullmäktigeleda-
moten Torsten San-
dell, som i sin motive-
ring skriver att syftet 
med tävlingen är att 
låta dagens människor 
uttrycka sin tro och 
sitt tvivel i sång och 
dikt på vår tids språk. 
Förhoppningen är att 
man genom tävlingen 
ska hitta sånger och 
dikter som kan inspire-
ra andra människor.

Jan Hellberg, stifts-
sekreterare för guds-
tjänstliv och musik, 
välkomnar den nya 
tävlingen.

– Vi behöver mera 
nytt material, och 
gärna sådant som pas-
sar för flera olika ål-
derskategorier. Det här 
passar dessutom fint 
in med tanke på arbe-
tet med ett psalmbok-
stillägg som ska göras 
2012-2014.

Hellberg kommer 
tillsammans med dom-
kapitlets arbetsgrupp 
för kyrkomusik att ut-
arbeta tävlingsreg-
lerna och välja jury 
för respektive tävling. 
Tävlingen kommer att 
utlysas första gången 
år 2012, och blir ett 
återkommande feno-
men. Vartannat år gäl-
ler den dikter, vartan-
nat år sånger. Enligt 
förslaget kommer täv-
lingstiden att infalla 
under hösten, och vin-
naren tillkännages i 
samband med första 
advent. (ER)

Bruce Olson 
på svenska
Den svenska sajten 
www.rom1017.se lägger 
från och med början 
av juni ut inspelningar 
från missionären Bruce 
Olsons besök i Sverige 
1982 och 1984. 

Bruce Olson är mest 
känd för boken Driven 
av kärlek, som kom ut 
i mitten av 1970-talet 
och handlar om hans 
missionsarbete bland 
motilonerna i Sydame-
rika. 

Olson reste ut till 
motilonerna som 19-
åring, efter att på eget 
initiativ ha rest till Ve-
nezuela. På inspelning-
arna berättar Olson 
om hur motilonerna 
nåddes av evangeliet, 
men också om sina er-
farenheter av att be-
driva mission som inte 
gör våld på befolk-
ningens egen kultur. 
Olsons undervisning 
och berättelser är tol-
kade till svenska. (ER)
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I den verk-
liga världen
I  den  bästa  av  världar 
får ungarna växa upp i 
lugn och ro i hemmets 
trygga  vrå.  Mammor 
och pappor med rosiga 
kinder och med barna-
sinnet kvar pusslar och 
läser och kokar och le-
ker med syskonskaran 
åtminstone  tills  den 
äldsta börjar skolan.
I  den  näst  bästa  av 

världar  går  barnen  i 
halvdagsdagis,  i  klubb 
någon dag i veckan el-
ler  hos  dagmamma 
(också hon med rosiga 
kinder).
I  den  vanliga  värl-

den  får de  små en da-
gisplats,  ganska  tidigt, 
och  vänjer  sig  vid  en 
vardag  där  tolv  barn 
går på tre vuxna.
Och  i  den  verkliga 

världen  får  familjen 
skatta  sig  lycklig  om 
den  får  ta  del  av  den 
vardagen då för få plat-
ser  ska delas ut  till  för 
många  barn.  Tyvärr 
är  det  sådan  som dag-
vårdshösten 2011 ser ut 
i  Helsingfors.  Tanken 
är  lätt  att  schasa  bort, 
om det inte var för vår 
två  och  ett  halvtåriga 
lintott  som  hör  till  de 
barn vars dagisansökan 
hänger i luften långt ef-
ter  att  majoriteten  av 
familjerna  fått  sina  ef-
tertraktade platser.
I väntan på att beslu-

tet  om  dagisplats  (på 
antagligen alldeles  för 
långt  avstånd  hemi-
från)  ska  dimpa  ner  i 
postluckan  formule-
rar  jag  följande  regler 
för  förvärvsarbetande 
småbarnsföräldrar:
Bo inte i Helsingfors. 

Om du av någon orsak 
måste  göra  det,  se  till 
att  du  inte  är  svensk-
språkig.  Om  du  ändå 
vill  ha  en  dagisplats 
ska  du  åtminstone  se 
till  att  ditt  barn  har 
ett  äldre  syskon  med 
dagisplats  –  då  går  ni 
nämligen  förbi  kön, 
även om de syskonlösa 
lämnat in sin ansökan 
två år på  förhand. Sök 
åtminstone  inte  plats 
från  och  med  augusti 
då alla andra vill börja.
Och  vänta  för  allt  i 

världen inte med dagis 
tills  ungen  blivit  två 
och  ett  halvt  (en  oan-
senlig  ålder  kan  tyck-
as).  Glöm  pusslande, 
deltidsjobb och privat-
vård. Timmeslånga da-
gisfärder är ännu tyng-
re för grannens 1-åring, 
som  därmed  nappar 
den sista platsen i kvar-
tersdagiset. Logiskt, el-
ler hur?

Christa Mickelsson

Kulturnytt

Skämt åsido

Till sommaren doftar kyr-
kan av ängsblommmor 
och brudbuketter. Särskilt 
rosor bär på mycket sym-
bolik.

– Redan under påskhel-
gen är rosen aktuell. På 
Långfredagen, när kyrko- 
rummet är näst intill 
kalt, står fem ensamma 
rosor på altaret. De ska 
vara mörkröda eftersom 
de symboliserar de fem 
såren Jesus fick under 
korsfärstelsen, berättar 
Yngvill Martola, docent i 
praktisk teologi.

Samtidigt symbolise-
rar rosen också uppstån-
delse. Och kärlek förstås. 
Myten berättar att Afrodi-
te gav sin son kärleksgu-
den Eros en ros. Eros gav 

rosen till Harpokrates, 
tystnadens gud, för att 
inte skvaller skulle spri-
das om hans mor. Därige-
nom blev rosen även en 
symbol för tystnad och 
hemligheter. Under med-
eltiden hängde en ros 
från rådssalar för att på-
minna de närvarande om 
tystnadsplikt, sub rosa - 
under rosen.

– Också i många katol-
ska biktstolar finns rosen 
ingraverad som en på-
minnelse om bikthemlig-

heten.
Till pingsten, som vi 

firar nästa helg, har rosen 
också en uppgift. I gam-
mal kristen tid kunde 
pingsten kallas för ”ro-
sornas påsk”, eftersom 
det hände att man i 
gudstjänsten lät rosen-
blad dala ned i kyrkorum-
met för att församlingen 
skulle få uppleva hur den 
heliga Anden kom över 
lärjungarna, så som det 
berättas i Apostlagärni-
nagarna.

Pingstens liturgiska 
färg är också för ovanlig-
hetens skull röd.

– Men inte rosenröd 
utan röd som andens och 
blodets färg, påpekar 
Martola. (NÖ)

Vi frågar
Vad symboliserar 

rosen i kyrko-
rummet?

Carina Nynäs fick svenskt 
litteraturpris
Författaren Carina Nynäs har fått Längmanska kulturfon-
dens pris för sitt författarskap. Hon belönas både för sina 
skönlitterära verk och vetenskapliga insatser, bland annat 
i den omfattande 
doktorsavhand-
lingen om hur den 
heliga Birgitta be-
handlats i modern 
litteratur. 

Priset delades 
ut på Sveriges 
ambassad härom-
veckan. I samband 
med prisutdelning-
en nämndes också hennes insats för att lyfta fram poesi 
med andlig och kristen grund. Den resulterade i antologin 
Att byta hjärta i ett snöglopp – Tvivel och tillit i finlands-
svensk dikt (Fontana Media 2007). 

– Nästa år räknar jag med att få klar min avhandling i 
teologi kring samma tema, säger Carina Nynäs.

Just nu är hon i slutskedet med en annan vetenskaplig 
lunta, som hon uttrycker det, ett idéhistoriskt porträtt av 
Carl von Linné speglat genom hans adepter.

– Författarjobbet är ensamt, och ofta underbetalt, och 
vi tillhör kulturens trasproletariat. Det känns förstås bra 
att bli uppmuntrad och uppskattad på det här viset, säger 
Nynäs.

Priset är på cirka 78 000 kronor. Det delas ut på re-
kommendation av Finlands Svenska Författareförening 
till finlandssvenska författare. Pristagare i år var också ro-
manförfattaren Malin Kivelä. (MayW)

Smart applikation 
till danska konfirmander
Smarttelefoner står högt i kurs på nyblivna danska konfir-
manders önskelista.

Danska folkkyrkans konfirmandcenter har med anled-
ning av det här utvecklat en skriftskoleapplikation med 
Fader vår, trosbekännelsen, psalmboken och roliga videor 
på Youtube.

Efter skiftskolan säger många danska konfirmander 
tack och adjö till kyrkan. Prästen Carsten Hansen Dyb-
kjær, som varit med och utvecklat applikationen, vill ge 
dem en slags färdkost på den fortsatta livsresan. 

– Som präst vill man ge dem någonslags livsråd på 
den telefon som de ju alltid har nära till hands, säger han. 
(MW)

Kapellbygge på nätet
Kapellet vid köpcentret Kampen i Helsingfors har fått en 
egen facebooksida. Den vägen kan man via foton och ar-
tiklar följa med hur byggnadsarbetet, som påbörjades i 
mars, framskrider, skriver Kotimaa24.

Nyligen målades en ”klagomur” på planket som om-
ringar byggplatsen. Muren har lådor där förbipasseran-
de kan lämna bönelappar eller föreslå namn på kapellet. 
Efter midsommar kommer byggplatsens plank att vara 
arena för gatukonst under temat fredsbygge. 

Kapellet är tänkt som en plats för stillhet och möten 
mellan människor. I kapellet ordnas andakter men inga 
gudstjänster. Byggnaden väntas stå klar på vårvintern 
2012. (MW)

CD Gemenskap: Nu är vi 
ett i Jesus. Adora Records 
2011.

Glöm  Hillsong  och  Vine-
yard.  Glöm  vräkiga  lov-
sångsledare  och  speedad 
tacksägelsesång  med  bul-
ler och bång. Nu är vi ett i 
Jesus är fjärde skivan i lov-
sångsserien  Gemenskap, 
en rad  lovsångsskivor från 
Sverige som bygger på en-
kel  lovsång med  sparsamt 
komp. Musiken  lyfts  fram 
mer  än  musikerna,  som 
också har varit olika på var-
je skiva i serien.
Det  är  Livets  Ord  som 

står bakom projektet, men 

Gammal hederlig lovsång
musiken kommer från oli-
ka håll. Den norska gospel-
kungen Tore W. Aas, lands-
männen David André Øst-
by  och  Harald Høidahl 
medverkar med lovsånger, 
men  också  traditionella 
amerikanska  hymner  och 
nyskrivet svenskt material 
ryms med på skivan.
Tanken  med  skivan  är 

att  inspirera  och  stödja 
den mindre  lovsångsgrup-
pen  –  i  bönegruppen,  på 
ungdomssamlingen  eller 
i  den  lilla  församlingen. 
Arrangemangen  är  enkla 
men  stämningsfulla  och 
största  delen  av  sångerna 
kan sjungas med akustiskt 

komp  i  liten  skala.  Det  är 
en  skön  kontrast  till  den 
form av lovsång där ett åt-
tamannaband  känns  som 
minimum  för  ett  lyckat 
koncept.
I  sin  enkelhet  är  skivan 

en vilsam helhet och musi-
kaliskt finns inget att påta-
la. Jag frågar mig ändå om 
det finns plats för den här 
typen  av  skiva.  Hade  mu-
siken  varit  helt  nyskriven 
vore situationen en annan 
– men  vem  är  intresserad 
av  n:te  versionen  av  Tore 
W.  Aas  Välsignelsen?  Inte 
jag, egentligen.

Christa Mickelsson
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60 kyrko-
musiker  
möttes i 
Närpes

sid 7

SLUTFÖRSÄLJNING 1–17.6.2011 
i Fontana Medias bokhandel 

Mannerheimvägen 16 A 9 i Helsingfors!

FYNDBORD

5 böcker för 10 €

CD

3 för 10 €50 %
på utgående 

sortiment

 Öppettider
 må  10–17.30
 ti–fr  10–16.30

Vi tackar alla kunder för gott samarbete under  ett halvt sekel!

Minoritetsombudsman Eva 
Biaudet säger att kyrkan har 
en viktig roll när det gäller 
att integerera invandrare i 
vårt samhälle.

Vårt enda 
val är att 
inkludera  
de andra
Sofia Torvalds

Rasismen är vårt största 

minoritetsproblem, säger 

minoritetsombudsman 

Eva Biaudet och undrar om 

kyrkan kunde satsa mer på 

invandrararbetet.

– Vi har  systematisk byggt upp 
ett  samhälle där du har  rätt att 
finnas till, ett inkluderande sam-
hälle. Vi har inte haft det samhäl-
let så länge, och vi får inte sluta 
bygga det nu,  säger minoritets-
ombudsman Eva Biaudet.
I juni ska hon vara med på mis-

sionsfesten i Borgå och diskute-
ra  mänskliga  rättigheter  med 
Bishnu Nepali Gurung från Ne-
pal. Själv har hon vuxit upp i ett 
samhälle där det varit mer eller 
mindre självklart att  till exem-
pel hon som kvinna har samma 
värde och rättigheter som män-
nen. Men det nordiska välfärds-

samhället  bygger  och  upprätt-
håller inte sig självt.
– Vi kan inte välja att låta bli 

att  inkludera någon annan och 
sedan anta att det inte kommer 
en stund då det beslutet drabbar 
oss själva.

Den kränkande rasismen
Som  minoritetsombudsman 
bekymrar  sig  Eva Biaudet  över 
strukturella  problem  i  det  fin-
ländska samhället: till exempel 
det att det inte finns dagisplat-
ser för samiska barn i Helsing-
fors och att samiskan i Finland 
riskerar att dö ut. Men vårt störs-
ta  minoritetsproblem  är  ändå 
rasismen.
–  Häromdagen  träffade  jag 

invandrarungdomar  i  Esbo. Al-
la  berättade  de  om  hur  vuxna 
människor skriker åt dem på ga-
tan: Gå hem, du hör  inte hem-
ma här! Tänk på vad det gör åt 
en ung människa att höra vux-
na skrika så, och ingen ingriper. 
Det är fruktansvärt kränkande.
Hon  har  träffat  en  somalisk 

kvinna  som  jobbar  med  inte-
grationsfrågor  i  Kanada  och 
som en gång besökte Finland  i 
en vecka.
– Under den veckan hände det 

flera gången att någon skrek åt 
henne på gatan. Hon hade aldrig 
varit med om något liknande.

Acceptera det andra
Tre  procent  av  finländarna  är 
invandrare.  Det  betyder  att  de 
flesta av oss inte känner en en-
da  person  med  invandrarbak-
grund.
– Men vi kan faktiskt alla ak-

tivt  vara med  och  påverka  hur 
vårt  samhälle  ska  se  ut,  säger 
Biaudet och påminner om hur 
internationellt  Finland  –  trots 
allt  –  blivit  på  ganska  kort  tid 
tack vare att vi reser så mycket, 
tack vare medierna och dagens 
informationsflöde.
Det där med att vi måste fatta 

beslut om ett hurudant samhäl-
le vi vill ha gäller också kyrkliga 
beslut.
– Ta debatten om homosexu-

alitet och kyrkan. Ska man lägga 
ytterligare bördor på dem som 
redan  har  det  svårt?  Eller  kan 
man  försöka  acceptera  något 
som man inte kan förstå – trots 
att man inte förstår det?
Förra  veckan  debatterades  att 

utlänningar  i  Finland  får  bruna 
ID-kort,  medan  de  finska  med-
borgarnas kort är blå. Eva Biaudet 
tycker inte att färgen på ID-kortet 
är en lika allvarlig fråga som det 
faktum  att  många  invandrare 
saknar både ID-kort och pass.
– Kortet kan vara fast gredolis-

kärt, bara de som inte haft möj-
lighet att få pass från sitt hem-
land  skulle  ha  något  över  hu-
vudtaget. Det finns många som 
inte fått sin identitet verifierad 
på grund av problem i hemlan-
det. De kan inte ens ha ett bank-
konto:  hur  ska  de  då  någonsin 
kunna få jobb?

Öppna dörrarna
Biaudet  talar  ivrigt  för  att  in-
vandrarna i Finland – få som de 
är – verkligen ska kunna känna 

att de är en del av vårt samhälle. 
För dem som inte lyckas komma 
in  i  arbetslivet  kan  tredje  sek-
torns  och  kyrkans  verksamhet 
vara livsviktig.
– Kunde marthorna,  scouter-

na och församlingarna inklude-
ra invandrare i sin verksamhet? 
frågar hon sig.
I  samtal  med  muslimer  bo-

satta  i  Finland  har  hon  märkt 
att  de  gärna  skulle  ha  gemen-
skap med andra troende – också 
med kristna.
– Det att man är muslim eller 

kristen behöver ju inte stå i ett 
motsatsförhållande.
Vad  gäller  finlandssvenskhe-

ten tycker Biaudet att det är be-
kymmersamt att vi riskerar att 
hamna utanför den integration 
som sker i skolorna. I många fin-
landssvenska  skolor  finns  inte 
en  enda  invandrare, medan de 
barn  som  går  i  finskspråkiga 
skolor växer upp med barn från 
andra kulturer.
– Kanske vänskolor kunde va-

ra en lösning?


