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Med ordet ”glastak” brukar 
vi ibland mena ett osynligt 
hinder som tycks bromsa 
möjligheterna att avan-
cera i yrkeslivet. Ofta är 
det kvinnor som råkar ut 
för glastak. Det är alltjämt 
färre kvinnor i de styrelser 
och på de poster där de sto-
ra besluten fattas. Det ver-
kar inte räcka med att vara 
”duktig flicka” för att få vara 
med. Glastaket kan handla 
om att det krävs mer av 
kvinnor än av män för att 
de ska bli valda till viktiga 
ledaruppgifter. Men glasta-
ket kan också handla om att 
kombinationen familjeliv 
och yrkesliv görs omöjlig. 

När jag läser söndagens 
text går mina tankar till 
just dessa glastak. Råkade 
Jesus ut för ett slags glastak 
i Nasaret? Ett glastak som 
säger att man inte kan bli 
profet i sin egen hemstad? 
För invånarna i Nasaret var 
det snarast irriterande att 
snickarsonen Josefs poj-
ke nu stod och hade åsik-
ter om hur folk skulle leva. 
Han som hade varit sin fars 
hantlangare talade plöts-
ligt i synagogor och botade 
sjuka. Nej, han skulle inte 
komma och tro att han var 
någonting. Dessutom ha-
de han inte botat särskilt 
många i sin hemstad. Om 
han nu en gång var en un-
dergörare borde han väl ha 
startat med stackarna i sin 
egen stad! Från att först in-
te tro hemmasonen om nå-
gonting blir förväntningen 
ett absolut krav: borde inte 
vi stå i främsta rummet? 
Borde inte vi som varit 
grannar med snickarsonen 
få vissa privilegier? 

Finns det måhända ekon 
av dessa röster ännu i vår 
tid: Borde inte vi aktiva kyr-
kobesökare ha vissa privile-
gier framför andra som ba-
ra tycks vara församlings-
medlemmar till papperet? 

Borde inte vi …
Glastaket gör sig påmint. 

Det spänns upp mot andra. 
Det är svårt att komma vida-
re, att nå den som redan be-
stämt att den inte vill höra 
eller som bestämt vad sva-
ret borde vara. Fördomarna 
växer fint under glastaket 
och normerna för hur man 
borde vara skärps. 

Men inte ens glastaket är 
ogenomträngligt. Det finns 
luckor. Det finns tilltro. På 
andra orter. I andra sam-
manhang. I oväntade rum. 
Nåden sipprar igenom glas-
taket som solstrålar som 
går i motsatt riktning. Den 
söker sig fram till den som 
längtar och behöver. Till 
änkan i Sarefat, till syriern 
Naaman, berättar Jesus. 

Den här evangelietexten 
läses under en söndag som 
fått temat ”Kallelsetider”. 
Utifrån tanken om glastak 
riktar sig utmaningen till 
alla oss som likt glastak 
står som hinder i vägen för 
kallelsen – andras kallelse 
och vår egen. Utmaningen 
sticker också hål på tanken 
om privilegier: att vissa ut-
valda skulle ha platser när-
mare det Heliga.

Vad gör man med glas-
tak? Jesus drevs mot bran-
ten, men han gick rakt ige-
nom folkhopen. Hade han 
nått fram trots allt? Fanns 
det en lucka i glastaket? En 
springa där nåden kunde 
vandra vidare. Ta nya for-
mer. Möta nya hjärtan.

Malena Björkgren

tf kaplan i Kimito 

kapellförsamling

Helgens texter

Första läsningen
Jer 6:16–19

Andra läsningen

Rom 11:17–24

Evangelium

Luk 4:23–30

Jesus sade till dem som hade samlats 
i Nasarets synagoga:

”Snart kommer ni med talesättet: 
Läkare, bota dig själv! och säger: Allt 
som vi har hört att du har gjort i Ka-
farnaum, gör det här i din hemstad 
också.”

Sedan sade han: ”Sannerligen, ingen 
profet blir erkänd i sin hemstad. Jag 
försäkrar: det fanns många änkor i Is-
rael på Elias tid, när himlen inte gav 
regn på tre och ett halvt år och det 
blev svår hungersnöd i hela landet. 
Ändå sändes Elia inte till någon av 
dem utan till en änka i Sarefat nära 
Sidon. Och det fanns många spe-
tälska i Israel på profeten Elishas tid, 
och ändå blev ingen av dem botad, 

däremot syriern Naaman.” Alla i sy-
nagogan blev ursinniga när de hörde 
detta, de sprang upp och drev honom 
ut ur staden och förde honom fram till 
branten av det berg som staden låg 
på för att störta ner honom. Men han 
gick rakt igenom folkhopen och fort-
satte sin väg.

28.8.2011

Vi firar 11 söndagen efter 
pingst. Temat är ”Kallelseti-
der”.

Läs din Bibel
To 25.8  Matt 11:1–19, Ef 5:15–20
Fr 26.8  Matt 11:20–24, Joh 19:9–16a
Lö 27.8  Matt 11:25–30, Luk 12:42–48
Sö 28.8  Jer 6:16–19, Rom 11:17–24, Luk 4:23–
30
Må 29.8  Matt 12:1–14, Rom 11:1–12
Ti 30.8  Matt 12:15–21, Luk 21:5–6, 20–24
On 31.8  Matt 12:22–32, Joh 4:19–26
To 1.8  Matt 12:33–37, Rom 11:13–24

Psalmförslag
477, 411, 157, 229, 227 (N), 426:4–5
 Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Dagens bön
Allsmäktige Gud
Genom Jesus Kristus öppnade du vägen till 
dig.
Ofta har vi varit likgiltiga,
ofta har vi avvisat din nåd.
Förlåt vårt tvivel och vår otro.
Fader, gör oss vaksamma
så att vi märker när du kallar oss.
I Jesu Kristi namn.

Mera om helgen
Israels historia visar att det i livet finns vissa 
tider då enskilda människor och hela sam-
fund ställs inför avgöranden. Tilliten till den 
egna förmågan kan hindra oss från att höra 
Guds röst. Om kallelsetiderna gäller ordet: 
”Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era 
hjärtan.”

Söndagens liturgiska färg är grön och på 
altaret står två ljus. Kollekten går till Finlands 
ev.luth. Student- och Skolungdomsmission 
för kristet studentarbete i Helsingfors, Åbo 
och Vasa.

När glastaket blir ett hinder för kallelsen

Ge akt på din nådatid!
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Sommaren är för de flesta 
en härlig tid. En tid för vila 
i Guds natur, för strövtåg i 
skog och mark eller, för den 
urbana människan, vis-
telse i parker och på andra 
grönområden. Förutsatt 
att du är vid hälsa och kan 
göra allt det här. Men den 
här nåden att få leva har en 
avigsida. Dagligen får vi via 
nyheterna läsa eller höra 
om fester och parader som 
har slutat i förstörelse och 
nedskräpning. I Helsing-

fors har svineriet eskalerat, 
Gamla kyrkans skvär ser ut 
som en avstjälpningsplats 
efter en varm sommarkväll. 
Gravstenarna på den gamla 
kyrkogården används som 
liggunderlag eller som ser-
veringsbord, ölet och vinet 
flödar och dörren till kyr-
kans sakristia är dränkt av 
urin eftersom det är roliga-
re att uträtta sina behov där 
än i den nybyggda toaletten 
fem meter därifrån. Res-
pektlöshet och våld som 

vi möter i olika former, lik-
som bristen på ansvar, vi-
sar tydligt att vi lever i kal-
lelsetider.

”Slå in på vägarna från 
fordom, fråga efter de 
gamla stigarna, efter den 
rätta vägen. Ta den vägen, 
och ni skall finna vila.” Så 
lyder Herrens ord i första 
läsningen för den här sön-
dagen. Svaret går osökt till 
koralen 363, Min själ, mitt 
sinne, låt Gud råda, som 
finns i en mängd fina bear-

betningar för orgel.
O mänska, har du väl rätt 

betänkt (477) och Skynda, o 
själar (411) är ganska givna 
förslag för denna söndag, 
men från och med offerto-
riepsalmen Kom inför Her-
ren med tacksamhet (181) 
vill jag ändå mitt i eländet 
bli påmind om den nåderi-
ke Skaparens härliga verk 
och sommarens ymnig-
het. Hoppet lever. Avsluta 
därför med musik i dur på 
sommarens sista söndag!

Sixten Enlund

är kantor 

i Johannes församling
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Text & foto: Erika Rönngård

Hans första fråga 

till stamgästerna på 

Helsingfors järnvägs-

station är inte ”känner 

du Jesus?, utan ”Hur 

mår du?”. 

En lördag varje månad 
finns Matias Gädda på 
plats vid järnvägsstationen 
i Helsingfors för att möta 
människor, lyssna på deras 
berättelser, bjuda på kaffe 
och be för dem. Att hans 
liv skulle se ut så hade han 
inte alls tänkt sig under 
uppväxten i Jakobstad. Ef-
ter byggnadslinjen vid yr-
kesskolan och ingenjörsut-
bildning i Vasa gjorde han 
militärtjänst och tänkte 
sedan återvända till hem-
staden.
– Jag trodde att jag skulle 
få jobb i Jakobstad, men så 
blev det inte. Jag fick jobb 
på en ingenjörsbyrå i Es-
bo. Jag mådde dåligt hela 
första halvåret och var be-
redd att flytta tillbaka så 
fort som möjligt.

Småningom började li-
vet i södra Finland ändå 
hitta sin form. Han fick 
bekanta och blev försam-
lingsaktiv. I församlingen 
träffade han också sin fru, 
också hon en österbottning 
i Helsingfors.

Matias Gädda är uppvux-
en inom den laestadianska 
väckelserörelsen, och för 
honom var det naturligt 
att söka sig till Fridsfören-
ingen i Södra Finland efter 
flytten. Även om den hör 
hemma i samma rörelse 
säger Gädda att det kändes 
annorlunda att komma till 
församlingen i södra Fin-
land.

– När man har växt in i 
ett mönster känns det all-
tid främmande att komma 
någon annanstans. I dag 
har jag många bekanta i 
församlingen och den har 
blivit mycket kär för mig. 
Det är till stor del den som 
håller mig kvar här. Vi är 
en liten församling där alla 
har en uppgift. Man vet att 
man verkligen är en del av 
församlingen och inte bara 
kommer dit för att lyssna.

Matias Gädda har länge 
tolkat predikningarna i för-
samlingen från finska till 
svenska, och sedan 2005 är 
han också lekmannapredi-
kant i församlingen.

Förverkligade  
en dröm
Flytten till Helsingforsregi-
onen gav honom en ny syn 
på det sammanhang som 
han lämnat.
– I Jakobstad var Jantela-
gen stark. Det var inte tillå-
tet att lyckas. Å andra sidan 
pratade man mycket om 
vad man vill göra, men få 
tog steget ut för att försöka 

förverkliga sina drömmar.
Han konstaterar att han 

inte var något modellex-
empel själv, men att flytten 
till Helsingfors gav både en 
frihetskänsla och ökat mod 
inför andra utmaningar.

– Det höjde mitt självför-
troende att tänka på att jag 
hade flyttat till Helsingfors 
och att det gick bra.

En tid efteråt kom det 
över honom att han ville 
göra något mer av livet. 
Han sökte till Finnairs pilo-
tutbildning och sökte ock-
så jobb i Norge och vid FN.

– Jag ville göra något 
minnesvärt och förverkli-
ga en dröm, fastän jag inte 
visste exakt vad den dröm-
men var.

FN nappade på hans an-
sökan och i april 2001 skick-
ades han till södra Libanon 
som officer på den opera-
tiva enheten. I Libanon var 
FN-operationen i sitt slut-
skede, och fyra månader 

senare skickades han vida-
re till Makedonien där han 
blev chef för underhållets 
anskaffningsenhet. Enhe-
ten ansvarade för hela den 
finska KFOR-bataljonens 
materialanskaffningar. 

– FN-tjänstgöringen har 
gett mig en vidare syn på 
världshändelserna. Jag har 
lärt mig att se hur pressen 
vinklar och förstorar upp 

händelserna, och nu läser 
jag nyheterna med helt 
andra ögon.

Evangelist trots allt
Gatuevangelisationsteamet 
startade sin verksamhet 
2004. Matias Gädda kom 
med ett år senare, efter att 
först bestämt ha tackat 
nej.

– Jag var så fast i rädslan 
för att sticka ut. Samma år 
blev jag kallad att bli lek-
mannapredikant i försam-
lingen. Då sa Gud till mig: 
Vad är du för predikant om 
du inte tänker förkunna 
evangeliet för dem som in-
te har tillgång till det?

Enligt Gädda är evange-
lisationen ett område som 
de flesta församlingar har 
problem med.

– Det finns få brinnande 
evangelister, och de som 
finns får inte tillräcklig 
uppmuntran av sina för-
samlingsledare. Försam-

lingarna har inte insett att 
evangelisationen är Kristi 
kyrkas viktigaste uppgift.

Evangelisationsteamet 
som han tillhör drivs av det 
som han kallar ”konceptet 
Jakob 2:15–16”.

– Vad hjälper det om vi 
säger att de ska hålla sig 
varma och äta sig mätta 
om vi inte ger dem vad de 
behöver?

Evangelisationsteamet 
går inte bara ut för att om-
vända människor, utan de-
lar ut mat, bjuder på kaffe 
och hjälper också dem som 
behöver hitta en sovplats 
för natten.

– Johannes döparen kom 
för att bereda väg och ta 
bort de hinder som låg i vä-
gen för att folk ska kunna 
tro. Vi försöker göra sam-
ma sak. Folk har fördomar 
mot kristna, men vi visar 
att det inte handlar om en 
kyrka utan om Guds kär-
lek.

Många av dem som han 
och resten av gruppen mö-
ter på järnvägsstationen är 
människor utan mål och 
mening.

– De är inte nödvändigt-
vis missbrukare, utan per-
soner som inte har gemen-
skap med någon. De är ofta 
ensamma, sjukpensione-
rade eller på annat sätt ut-
stötta ur samhället. 

Evangelisationsgruppen 
sätter sig ner hos dem, bju-
der på kaffe, samtalar och 
engagerar sig i deras liv och 
ber för dem.

– Vi blir allt som oftast 
väl bemötta. Många har 
sagt ”det är många som har 
försökt evangelisera mig, 
men ingen har tidigare frå-
gat hur jag mår”.

Vill hjälpa långsiktigt
Många är villiga att ta emot 
den akuta hjälp som teamet 
erbjuder, men har svårare 
för det som Gädda kallar 
den långsiktiga hjälpen.
– De tar gärna emot en 
kopp kaffe, ett matpaket el-
ler en hostelövernattning. 
Men när vi sedan kommer 
med erbjudandet att hjäl-
pa dem förändra sina liv 
blir det svårare. Det är ba-
ra den omedelbara hjälpen 
man kan ge i början – om 
man vill hjälpa dem till ett 
drogfritt liv, till ett yrke och 
ett jobb krävs det att vi byg-
ger ett förtroende först.

Matias Gädda säger att 
han och de andra i grup-
pen håller kontakten också 
med dem som inte kom-
mer till tro.

– Vi älskar dem för att Je-
sus älskar dem, och vi fort-
sätter att be för alla som vi 
mött.

De som är intresserade 
av att få veta mer om tron 
bjuds in till gemenskaps-
kvällar med bön och un-
dervisning i hemmiljö.

– Många som kommer 
på mötena kommer inte 
till tro, men vi får be för 
dem och de återkommer 
också nästa gång. Det finns 
också de som säger att de 
inte tror, men vi kan ana 
att det ser ut på ett annat 
sätt inom dem. De som har 
haft ett hårt liv behöver 
upprätthålla ett visst mått 
av värdighet, och då är det 
svårt för dem att säga att de 
behöver Jesus. Deras hand-
lingar kan säga det ändå.

Jakobstadsbon som opla-
nerat hamnade i Helsing-
fors söker inte längre efter 
första bästa möjlighet att 
flytta därifrån. Släkt och 
vänner i Jakobstadstrakten 
undrar ofta hur länge paret 
ska bo kvar i Helsingfors

– Visst har vi ställt oss 
frågan hur länge vi ska bo 
här, men vi har kommit 
till att om vi ska flytta ska 
Gud väldigt starkt visa att 
det är hans vilja. Så länge vi 
har vår uppgift här stannar 
vi kvar.

Jag var  
så rädd 
för att 

sticka ut.

Under uppväxten i Jakobstad hade Matias Gädda inte en tanke på aatt han som vuxen skulle bo och verka i Helsingforsmyllret.

Evangelisten på 
järnvägsstationen

Matias Gädda
”Jag är en blåögd, barnslig optimist.”

• 36 år, jobbar som byggnadsingenjör.

• Född och uppvuxen i Jakobstad, 
numera bosatt i östra Helsingfors.

• Till familjen hör hustrun Brita och 
barnen Elin, Joel, Noa och Alma.
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Uppmuntra dem som 
jobbar i kyrkan

Opinion

May Wikström

Hösten rullar igång verk-
samhetsmaskineriet i för-
samlingarna.

Samtidigt går – även den 
här hösten – mer än en för-
samlingsanställd tillbaka 
till jobbet med en molan-
de oro i maggropen. Ska 
man faktiskt orka ännu ett 
varv?

Alla orkar inte heller.

Att krokna i jobbet som 
kyrkligt anställd, eller som 
en boktitel i tiderna myn-
tade det: ”Utbränd för Guds 
skull”, är något som ligger 
lika lätt på lur för prästen 
som för trädgårdsmästa-
ren. Lika förödande är det 
för dem bägge.

Ibland framförs teorin 
att de församlingsanställ-
da tillhör en kategori av 
empatiskt inriktade som 
naturligt dras till ett män-
niskoinriktat arbetsområ-
de som församlingen. Det 
skulle enligt teorin vara 
upplagt för att dessa män-
niskomänniskor brister. 
Underförstått säger den: de 

är av en lite mindre hård-
hudad sort.

Må så vara att det finns ett 
korn av sanning. Men den 
teorin bygger på en syn 
där utmattningen eller ut-
brändheten är den enskil-
da individens sjukdom. Is-
tället hävdar de främsta 
specialisterna skarpt att 
utbrändheten i själva ver-
ket är arbetsomgivningens 
sjukdom – vars symptom 
slår ut i individen. Genom 
att skjuta över problemet 
till individen slipper kol-
lektivet ta ansvar, dundrar 
den finländske utbränd-
hetsgurun Antti Aro i en 
av de tidigaste och vassas-
te böckerna på vårt håll On 
niin kiire ettei ehdi tehdä 
mitään (ung. Så stressigt 
att man inte hinner med 
någonting alls, Edita 2001).

Naturligtvis har arbetsbe-
lastningen sin betydelse 
för hur man orkar på job-
bet. Människan kan tåla en 
tillfällig belastning. Vid det 
här laget vet man att ut-
brändhet är mer komplext 

än ”mycket att göra” och 
att ett genomgående ge-
mensamt drag i väldigt oli-
ka sjukdomsbilder hand-
lar om att det någonstans 
finns en konflikt mellan det 
man tror på och vill och det 
man i verkligheten ser och 
upplever i sitt arbete. Det 
handlar alltså om värde-
ringskrockar.

Det är här det går att ringa 
in en specifik smärtpunkt 
bland de församlingsan-
ställda. När biskop Björn 
Vikström startar sin och 
domkapitlets hösttermin 
uttrycker han det som att 
många församlingsanställ-
da tappar modet på grund 
av ”en känsla av att kyrkan 
jobbar i motvind”. Hur kul 
är det att tro att man har 
ett angeläget budskap när 
ingen har lust att delta i det 
man ordnar eller lyssna på 
det man har att säga? Eller 
när spalterna fylls av kri-
tik mot en ansiktslös Kyrka 
som i praktiken represente-
ras av lokalprästens alldag-
liga ansikte och vardagliga 
arbetsuppgifter.

Här ligger motstridig-

heten som i telegramform 
smattrar in i den anställdas 
hjärta: ”Jag tror att det jag 
gör är viktigt. Ingen bryr 
sig. ”

Och ändå visar undersök-
ningar att den absoluta 
majoriteten finländare 
faktiskt uppskattar det go-
da jobb som görs i kyrkan i 
olika former: klubbar, ung-
domsgrupper, musikaliska 
njutningar. Likaså är det 
svårt att prissätta möten 
med själens vårdare i gläd-
je och i sorg. Den där ena 
gången de sker kan vara 
det som hjälper en vidare, 
just då.

Det är positivt att bisko-
pen i Borgå tagit det som 
en hjärtesak att uppmuntra 
och stöda de församlings-
anställda. Vi kunde gott säl-
la oss till den rörelsen. 

Varför inte uppmuntra en 
präst i helgen? Ifall att man 
tycker att han eller hon har 
någon betydelse alltså. 

Att gå och höra på deras 
predikan är faktiskt ingen 
dålig början.
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Att våga låta bli
Jag tror ingen av oss kommer undan känslan 
av att någonting saknas. Ibland uppstår tom-
heten irrationellt, just när vi borde leva det 
rikaste av liv. Den naturliga reaktionen är att 
försöka göra någonting åt det hela. Ju längre 
jag lever desto mera övertygad blir jag om att 
det inte nödvändigtvis är det smartaste draget. 
Vi lever i en tid när engelskans ”how do you 
feel?” direktöversätts och inte längre frågar 
hur vi mår, utan vad vi känner. Konsekvensen 
blir att vi fasar för tomhet och försöker und-
vika den till varje pris.

I stunder av lycka försöker vi förbli lyckliga, 
och det fungerar aldrig. Lycka uppstår ibland 
väntat. Andra gånger förstår vi knappt varför 
och ibland känner vi oss inte ens särskilt för-
tjänta av den. Hur vi än blivit lyckliga så är vi 
alltid lyckliga just i stunden. Försöker vi hål-
la kvar nuet – när själva nuets idé är att högst 
osentimentalt dö och födas på nytt – så från-
tar vi oss själva möjligheten att uppleva lycka.

Jag är lika skeptisk till den mera attackeran-
de formen – att fylla tomheten med någonting 
mindre tomt. Jakten efter vind är tydligare än 
någonsin förr, eller så är den kanske bara lät-
tare att känna igen. Vi bjuds in att dansa i cir-
kelns mitt, leva ett verkligt liv, bli sedda. Spe-
kulerande massmedia (Idol, dokusåpor, tema-
tidningar och så vidare) gör sin insats, resten 
fixar vi själva. Det som vi som unga ville bort 
från – byagemenskapen, de små kretsarna där 
alla känner alla – återskapar vi ett tiotal år se-
nare via Facebook. Vi vill finnas för andra, be-
tyda något, dela med av oss.

Lyckas vi undvika tomheten genom upple-
velsepåfyllnad kommer snart nästa, starkare 
känsla av saknad. Nu söker vi ännu större upp-
levelser. De som vi känner som missbrukare 
har redan kastat in handduken medan vi själ-
va fortsätter uppåt i spiralen och hoppas att vi 
aldrig ska behöva slå huvudet i taket.

I tomheten – om någonsin – borde vi våga 
låta nuet förbli tomt och stilla vänta, hur ont 
det än gör … För nuet, som sagt, dör och föds 
på nytt.

Patrick Wingren
är en samhällspolitiskt aktiv 

musiker från  Jakobstad

Inkast

Undertecknad, medlem i 
den evangelisk-lutherska 
kyrkan, vill sända följande 
skrivelse till Kyrkpressens 
läsare. Det vill jag göra nu 
då en del människor börjat 
anse att det är för medel-
tidsbetonat att stå fast i tro 
på det gamla, evigt bestå-
ende bibelordet. Det som i 
dag kallas fördomar, sken-
helighet, kärlekslöshet och 
fanatism är inte det, utan i 
stället trohet till Guds ord.

Den kristna kyrkans upp-
gift är säkert att slå vakt om 
och bevara läran ren. Om 
någon grupp av kyrkans 
medlemmar har annan syn 
i äktenskapsfrågan än den 
ursprungliga som gavs det 
första människoparet så är 
det ju fråga om ett mänsk-
ligt synsätt. Ingen kan väl 
kräva att kyrkan ska böja 
sig för människoviljor och 
åsikter. Då frågar man ju in-
te längre efter biblisk lära.

Vad man på skriftens 
grund förstår som mindre 
hedersamt är att man ned-
värderar Guds förordning 
om äktenskapet mellan 
man och kvinna som ett 
bristfälligt verk, som om 
det skulle finnas behov för 
något tillägg. Könsneutral 
kan bara den vara som tror 
som äktenskapets instifta-
re har förordnat.

Det finns bara en som 
äger maktfullkomlighet, 

det är han som sade: ”Mig 
är given all makt i himlen 
och på jorden.” Fastän hela 
världens befolkning avvi-
ker och avfaller står ändå 
Guds ord alltjämt fast. I sin 
undervisning brukade Je-
sus ibland fråga så här: ”Har 
ni aldrig läst osv.?” I dag får 
vi vädja med samma Jesu 
ord. Fullkomlig välsignelse 
får man av Guds ord först 
då man sätter tro till det.

Bengt Granholm

Det finns bara en som är maktfullkomlig
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Text & foto: Johan Sandberg

Militära experter 

tillkallades till 

Pedersöre försam-

lingshem förra veckan. 

De tog hand om en 

krigstida granat som 

hittades i närheten av 

ingången till pastors-

kansliet i Kyrkostrand.

En privatperson anmälde 
fyndet till församlingen på 
tisdagen då han sökte i en 
hög metallskrot efter något 
att sätta vatten åt igelkot-
tarna i. Metallskrotet fanns 
på en tomt som den kyrk-
liga samfälligheten äger 
men som är utarrenderad. 
Huset på tomten har stått 
tomt i flera år.

– Misstankarna om att 
det var en granat oroade 
mig, så jag ringde polisen, 
säger kyrkvaktmästare 
Bengt Norrlin. Polisen be-
kräftade misstankarna. Det 
rör sig mycket folk, både 
vuxna och dagklubbsbarn, 
runt församlingshemmet 
så vi kan inte ta några ris-
ker.

Risken visade sig var 
verklig. Enligt Österbot-
tens tidning som följde 
upp Kyrkpressens nyhet 
var granaten skarpladdad 
och farlig.

Samma dag fyndet gjor-
des vid församlingshem-
met i Kyrkostrand hade 
Österbottens tidning rap-
porterat om ett annat gra-
natfynd. Två granater, va-
rav den ena också visade 
sig vara skarp, samt ett tret-
tiotal pistol- och gevärspa-
troner hittades dagen inn-
an i en sopsäck på sopåter-
vinningsstationen Ekorosk 
i Jakobstad. Granaten invid 
församlingshemmet på-
minde om granaterna på 

Skarp granat hittades  
vid Pedersöre kyrka

Bakom buskarna till höger gjordes granatfyndet. Till vänster går man in till Pedersöre församlings kansli som är en del av församlingshemmet. Gångbanan leder 
upp till kyrkan.

Kristian Nyman levererar 
många kraftiga beskyll-
ningar mot mig i Kyrkpres-
sen 18.8. Han hävdar att 
jag bedriver kampanj mot 
gammaltroende i kyrkan. 
Jag ägnar mig inte åt att be-
driva kampanjer mot nå-
gon. Sedan ungdomen har 
jag prioriterat att engage-
ra mig för angelägna mål-
sättningar och jag arbetar 
för olika preferensgrupper 
som nödställda, utslagna 
och vårdbehövande.

Nyman går mycket fränt 
åt min personliga kristna 
tro. Vidare beskyller han 

mig för att aldrig i debat-
ten i Kyrkpressen hänvisa 
till kyrkans Herre och vad 
han har sagt. Det visar att 
Nyman läst vad jag skrivit 
mycket nonchalant, för jag 
har ofta hänvisat både till 
bibelcitat och framför allt 
till Kristi påbud om kärlek 
och omsorg till nästan.

Kristus hade i uppgift 
att förkunna det sanna 
budskapet om kärlek och 
omsorg om medmännis-
korna, om nåd, förlåtelse, 
glädje och frihet, om jäm-
likhet, rättvisa och solida-
ritet. Själv vill jag represen-

tera den klassiska kristen-
dom som utgår från Jesu 
centrala och rena budskap 
och som karakteriseras av 
att den kristna tron, utöver 
sitt budskap, är relaterad 
till handling och aktivitet. 
Tro omsatt i handling är 
Kristi programförklaring.

Jag är mycket bekymrad 
över att kyrkan i så många 
avseenden så provokativt 
obstruerar mot Kristi på-
bud. Jag har hårt kritiserat 
kyrkans vinstbegär och dess 
felaktiga placeringsverk-
samhet. Till exempel Sve-
riges tidigare ärkebiskop 

Hammar blev chockad då 
han fick ta del av sin kyrkas 
placeringsverksamhet och 
över avsaknaden av kristen 
etik i den. Ingen av vår kyr-
kas biskopar har ännu ta-
git itu med dess antikristna 
placeringsverksamhet.

Nyman gillar inte att jag 
kräver att kyrkan ska iaktta 
mänskliga rättigheter och 
att jag tycker att den bör 
följa domstolsprejudikat. 
Vi har en folkkyrka som 
är byggd på Kristi grund 
och på demokrati, och som 
har starka band till staten, 
och det är riksdagen som 

fastställer kyrkolagen. Då 
kan den till exempel inte 
som Paulus kräva att kvin-
nor borde avstängas från 
rösträtt och vara under 
männens förmynderskap. 
Skulle vi kräva att kvinnor 
varken fick predika eller 
undervisa, vara präster el-
ler lärare, skulle vi inte ha 
någon folkkyrka mer. Den 
Kristus som är Herre i mitt 
liv och som jag tillber skulle 
utan tvekan fullt instämma 
i de mänskliga rättigheter 
som finns i konventioner-
na. Kristus gav inget stöd 
för diskriminering, rasism 

eller utslagning. För Kristus 
är och förblir kärleken och 
omsorgen det största och 
främsta, och kärleken går 
alltid före bokstaven. Gud 
har hos oss människor ska-
pat en fin egenskap, sunt 
förnuft, och då har Han sä-
kert också önskat att vi ska 
använda oss av det.

Tack till Asta Eriksson för 
hennes stöd i Kp. I vår kyr-
ka ska det inte finnas plats 
för förtryck och utslagning 
och i det avseendet har ock-
så rättsinstanserna gjort de 
rätta bedömningarna.

Bo Holmberg

Kristus ordinerar omsorg

bilderna i tidningen, för-
utom att den var rostigare 
och saknade vingarna.

På onsdagen förra veck-
an tog försvarsmaktens 
experter iklädda skyddsut-
rustning hand om granaten 
i Kyrkostrand. Under tiden 
evakuerades inte pastors-
kansliet, men de anställda 
ombads hålla sig inomhus 
de femton minuter opera-
tionen tog.

– Jag var inte på plats på 
onsdagen så jag vet inte 
vart de förde granaten, sä-
ger Norrlin.

Fyndet på Ekorosk en 
dag tidigare härstammade 
från en nyinköpt sommar-

stuga vid Andra Sjön i Ny-
karleby. Granaterna fanns i 
en färdigpackad svart sop-
säck som stugans nya äga-
re lastat på en släpvagn och 
kört de 30 kilometrarna till 
Ekorosk. Först när perso-
nalen på Ekorosk öppnade 
påsen för att kontrollera att 
innehållet var korrekt sor-
terat upptäcktes granater-
na. Sopstationen stängdes 
medan försvarsmaktens 
sprängämnesexperter tog 
hand om granaterna. De 
sprängdes senare samma 
dag på försvarsmaktens 
avspärrade övningsområ-
de i Lochteå.

– Alltid när man hittar så-

dana föremål ska de hand-
skas som livsfarliga. För det 
är de, säger överstelöjtnant 
Mika Knuuttila till ÖT.

De uppmärksammade 
fynden har lett till att po-
lisen mottagit ett ökat an-
tal rapporter om spräng-
ämnen senaste vecka. Mi-
litärens bombgrupper från 
Lochteå och Kauhava gjor-
de fem olika besök till Ja-
kobstad under veckan för 
att ta hand om krigstida 
granater.

Granaten var sannolikt 
av samma modell som 
denna som finns på Ja-
kobstads museum.

Opinion
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Ofarlig träning eller 
port till andligt mörker?
Text & foto: Erika Rönngård

Teologernas åsikter 

om yoga går i sär. 

Max-Olav Lassila 

avråder kristna från 

yogaträning, men 

Patrik Hagman tycker 

inte att man kan dra 

allt österländskt över 

en kam.

De senaste veckorna har 
debatten om yoga och kris-
tendom gått het på Vasa-
bladets insändarsidor. Fle-
ra insändarskribenter har 
hävdat att yoga och kris-
tendom inte går ihop och 
bland annat uttryckt oro 
för att yogan leder till kon-
takt med onda andar. 

Max-Olav Lassila är kyr-
koherde i Larsmo försam-
ling, och han tycker att 
oron är befogad.

– Om du frågar mig är det 
ett problem. Jag ser det in-
te som en neutral sak, efter-
som yogan har rötter i hin-
duismen.

Lassila säger att han inte 
är tillräckligt insatt för att 
kunna redogöra för saken 
i detalj, men att han ändå 
inte skulle rekommendera 

att kristna utövar yoga.
– Det är inte bara gym-

nastik, utan det finns också 
en andlig dimension i yo-
gan. Om det handlar om 
andlighet finns det en risk 
för att man kommer in i ett 
andligt mörker.

Han har också hört om 
fall där personer fått sig 
tilldelade mantran som 
sagts vara betydelselösa. 
Senare har det visat sig att 
mantrat var ett namn på en 
hinduistisk gud.

Lassila välkomnar en dis-
kussion om yogan, samti-
digt som han menar att det 
endast är ett av fenomenen 
på det nyandliga smörgås-

bordet som kyrkan borde 
granska med kritiska ögon. 

– I vår tid finns det väl-
digt mycket på det andliga 
området. I allmänhet tän-
ker man att om det fung-
erar är det bra, utan att re-
flektera över varifrån det 
kommer.

Det finns inga 
lätta svar
Patrik Hagman är teolog 
vid Åbo Akademi och tyck-
er att frågan är viktig. Finns 
det saker som är farliga fast 
de verkar oskyldiga? Han 
avråder ändå från att göra 
alltför schablonmässiga 
tolkningar som avfärdar 
det mesta.

– På 1960-talet ansågs det 
syndigt att gå på bio eller 
dansa. Nu låter man istället 
allt österländskt bli farligt. 
På vilket sätt skiljer sig en 
stretchövning från yoga? 
Det är ju rörelser man gör 
med sin kropp.

Hagman påpekar att det 
inte finns ett enhetligt svar 
på vad yoga är, utan tycker 
att yoga mest används som 
ett varumärke. Han tycker 
att man kan jämföra dis-
kussionen om yoga med 
den vi borde ha om film.

– Kyrkan och kristna 
människor är numera väl-
digt dåliga på att bedöma 

vad som är nyttigt och min-
dre nyttigt. Film i sig är inte 
ett problem, men det finns 
vissa filmer som man inte 
borde se därför att de kan 
påverka oss på ett sätt som 
inte är bra. Vi behöver öva 
upp en förmåga till urskilj-
ning. Det finns inga lätta 
svar – livet är inte lätt.

En del av insändarskri-
benterna har också uttryckt 
oro för att utövande av yo-
ga kan göra att man blir be-
satt av onda andar.

– Om det känns som om 
man blir besatt av onda an-
dar när man håller på med 
det, sluta då för allt i värl-
den, säger Hagman.

Han säger också att det 
naturligtvis finns en risk 
att yogan leder sin utövare 
vilse om man inte ser upp, 
men att samma fenomen 
finns överallt.

– Samma problem kan 
finnas på ditt jobb eller i 
en kristen församling. Ris-
ken som en del av insän-
darskribenterna för fram, 
att man dras med i något 
utan att veta var man ham-
nar, handlar ju också om att 
undervärdera sig själv. Det 
är klart att det finns ris-
ker, men vilken inställning 
ska man ha till livet? Måste 
man vara rädd för allt som 
är okänt?

Yoga har väckt debatt på Va-
sabladets insändarsidor under 
sensommaren.

6 Aktuellt

Skolfred också på nätet
Årets skolfred fokuserar på nätmobbning. En trygg skola 
är en plats där ingen blir mobbad eller lämnad ensam. 
Det gäller också internet där eleverna tillbringar allt mera 
tid både inom undervisningen och på fritiden.

Flera finlandssvenska skolor utlyser en egen skolfred. 
Skolorna i Lovisa utlyste skolfred i dag, torsdag. Läs mera 
på skolfreden.fi. (NÖ)

Nya böcker och kyrktorg!
Allt ar nara

Monica Vikström-Jokela & Eero JokelaFontana Media

.. ..

Om du ännu fanns
Mimma Olsoni-Broman
Trots den där känslan av 
stor saknad försöker de vara 
starka och modiga, 
ungdomarna som kommer 
till tals i boken. De berättar 
om sina tankar och känslor 
efter en förälders död. I för-
ordet delar Olsoni-Broman 
med sig av tankar hur man 
kan bemöta unga som 
sörjer och i efterordet ger 
Hilkka Olkinuora en innerlig 
betraktelse av sorg.
       € 23,90

Ser du vad det blev? 
Ritberättelser ur Bibeln
Karin Nordberg
Den här boken behöver 
dig! Du behöver papper, 
penna och nyfikenhet. 
Ritberättelserna ur Bibeln 
växer fram steg för steg 
och färdas via dig till 
barnet. Testa! Det kan bli 
roligt! Boken passar alla 
som umgås med barn 
hemma eller i jobbet.                     
€ 17,90

Allt är nära
Monica Vikström-
Jokela, Eero Jokela
Hur berättar man 
om hur kristen 
uppfostran ser 
ut i praktiken? 
Hur möter man 
Gud på barnkam-
margolvet så där 
i vardagen? Om 
du vill låta barnet 
möta det heliga 
med hälp av den 
kristna traditionen 
är det här rätt bok. 
€ 19,90

Om kristet 
motstånd
Patrik Hagman
Provocerande, konkret 
och analytisk är Patrik 
Hagmans bok, Kristet 
motstånd. Genom kon-
kreta exempel visar han 
hur ett kristet lärjunga-
skap kan se ut i dag.
€ 19,90

25.8 
Lappfjärds församlingshem
30.8 
Mariagården, Borgå
31.8 
Högbergsgården, 
Helsingfors
1.9 
Karis församlingshem 
6.9 
Pargas församlingshem
8.9 
Margaretagården, 
Mariehamn
       
        Fontana Medias 
    bokförsälning är öppen 
              kl. 13-18

www.kcsa.fi/kyrktorget

Ge din tid till någon ung
Se på en film, prata om skolan eller gå på en pro-
menad. Det är saker några ungdomar i 13-årsåldern 
skulle vilja göra med sina föräldrar, visar webbsi-
dorna för den riksomfattande kampanjen Ge mig 
tid! som går av stapeln den 15 september.

Kyrkostyrelsens enhet för fostran och ungdoms-
arbete uppmanar alla församlingar att delta i kam-
panjen, som har som mål att vuxna ska vara när-
varande för sina egna barn, fadderbarn eller andra 
ungdomar i sin närhet.

– Unga behöver uppmärksamhet och få känna 
sig viktiga. Jag hoppas att församlingarna aktivt 
deltar i kampanjen, säger Pekka Tukeva, som är le-
dande branchsekreterare för ungdomsarbete vid 
Kyrkostyrelsen.

Det är Finlands största ungdomsorganisationer 
och tidningen Demi som ansvarar för kampanjen 
Ge mig tid! (CM)

Treårig utbildning för 
sjukhussjälavård?
Kyrkostyrelsens plenum vill att sjukhussjälavårdar-

na ska specialutbildas. 
Förra veckan gav ple-
num ett förslag till bi-
skopsmötet om en tre-
årig specialutbildning 
för själavårdarna.

Enligt förslaget skul-
le utbildningen på 60 
studiepoäng ge bättre 
beredskap för kris- och 
traumasjälavård och 
för arbete med famil-
jer och grupper än tidi-
gare. Dessutom skulle 
en studiehelhet med 
psykoterapeutiska fär-
digheter ingå i utbild-

ningen.
Under samma session godkände kyrkostyrelsens 

plenum nya principer för sjukhussjälavården. Prin-
ciperna behandlar sjukhussjälavårdens ställning, 
värden och verksamhetsmiljö. De tar upp sjukhus-
själavårdarens uppgifter, yrkeskunskap och för-
hållande till patienten, och tystnadsplikten inom 
sjukhussjälavården. I principerna definieras också 
religionsfrihetslagens och patientlagens inverkan 
på sjukhussjälavården. (CM/KT)

Sjukhussjälavården får kan-
ske en ny specialutbildning. 
Illustrationen är tagen ur 
kyrkans broschyr för sjuk-
hussjälavård ”Med dig”.

Upplev Lappland
i ruskatider!
Kom med på Nykterhetsförbundets ruskaresa 
14-18.9.2011 till Äkäslompolo. Start från Vasa kl. 9.00
Pris: 390 euro per person.

Fira fridfull jul i trevligt sällskap!
Nykterhetsförbundets julresa 22-27.12.2011 
till Raitismaja. Start från Vasa.
Pris: 490 euro per person.

Mycket god mat på Raitismaja 
och högklassig buss ingår i resorna.
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Johannes
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 26.8
kl. 12 Lunchmusik i Helsingfors 
domkyrkas krypta
Sö 28.8
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Lindblom, Stig-Olof 
Fernström, Enlund, Löfman 
kl. 20 Konsert i Helsingfors 
domkyrka 
Må 29.8
kl. 19 Konsert i Berghälls kyrka
Ti 30.8 
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyr-
kan. Dag-Ulrik Almqvist
On 31.8
kl. 12 Lunchmusik i Helsingfors 
domkyrka
kl. 18 Kvällsmässa i Tomas kyr-
ka. Ray, Almqvist, Böckerman
kl. 20 Konsert i Gamla kyrkan
UTFÄRD. Välkommen med på 
den traditionella höstmark-
naden i Ekenäs torsdag 22.9. 
Start kl. 9 från Kiasma. Möjlig-
het till uppköp m.m. Lunch på 
restaurang GH kl. 13 varefter 
retur till Helsingfors. Pris 20 
euro. Anmälningar till kansliet 
tfn 09-23407700 senast fre-
dag 9.9

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 28.8 kl. 12 högm, Forsén, 
Rönnberg, Lankinen. Konfirma-
tion Lekholmen IB.
MATTEUS DAGKLUBB för barn 
i åldern 3–6 år, verkar må - fr 
kl. 9.30-12.30 på Nordsjö (Sjö-
kortsgränden 6), startar 1.9 och 
följer därefter skolterminerna.  
Ledare är Marianne Bergström.  
Pastorskansliet tar emot an-
mälningar i augusti.
KÖRERNA STARTAR V. 36
Matteus barnkör (åk 1-4),  
Degerö lågstadieskola onsda-
gar kl. 13.10–13.40 (åk 1-2), kl. 
13.45-14.15 (åk 3-4)  Start 7.9.
Östersundom skola torsdagar 
kl. 12.45-13.15 (åk 1-3), kl. 13.35-
14.05 (åk4-)  Start 8.9
Välj vilken grupp du vill! 
Matteus diskantkör (åk 5-) 
Matteuskyrkan (2 vån) tisdagar 
kl. 16.30–17.30. Start 6.9. 
Matteus kyrkokör 
Matteuskyrkan (2 vån) tisdagar 
kl 18.30–20.30. Start 6.9. Le-
dare: kantor Kira Lankinen, tfn 
050-414 7860.

Petrus
www.petrusforsamling.net
Sö 28.8
- kl. 10 Högmässa i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Söderström. 
- kl. 12 Högmässa i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, Söder-
ström.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst i 
Månsas kyrka. Björk, Kass, Per-
ret m.fl. Tema: Andens frukter 
– kärlek. Pizzamingel.
Må 29.8
- kl. 18 Tempeltjänarna träffas i 
Hagasalen. Thylin, Sjövall.
- kl. 19 Samling för män i 
Lukascentret. Stig-Olof Fern-
ström.
Välsignelse av förstaklassis-
terna i Malms kyrka to 25.8 kl. 
18 för Staffansby, Månsas, Kott-
by och Arabia kvartersskola.
Bönegruppen startar må 5.9 kl. 
10 i Munksnäs kyrkas försam-
lingssal, Munkstigen 2.
Äktenskapskurs – en investe-
ring för livet! Friskvård för par 
i alla åldrar sju onsdagskvällar 
i höst i Månsas kyrka med start 
28.9. Barnpassning. Mera info 
på webben.

Helsingfors prosteri
Informatörsträff för informa-
törerna i Borgå stift onsdagen 
den 7 september 2011 kl.10-
16. Adress: Församlingarnas 
hus Tredje linjen 22 B första 
våningen. 00530 Helsingfors. 
Mer info ger Lucas Snellman 

Pojo
Fr 26.08 kl 19-22 Open house 
för ungdomar som är 13 år och 
äldre i förs.hemmet. Sö 28.08 
Gudstjänstutfärd till Bromarf 
kyrka som fyller 30 år. Musik-
gudstjänsten ”I Guds vind” 
börjar kl 13. Taxi från Pojo förs.
hem kl 11.45. Anmäl senast Fr 
26.08 före kl 12 till Vivan tel. 
044 7553614 om du behöver 
skjuts.  On 31.08 kl 19 Förbön-
sandakt i kyrkan. To 01.09 kl 
18.30 Församlingskören i förs.
hemmet.

Sjundeå
Sö 28.8 kl. 12 Mässa i kyrkan, 
Irene Erkko, Pami Karvonen.
Familjeklubben i församlings-
hemmet varje må kl. 9.30-
12.00, Unni Malmgren 050 528 
3583. Lekklubb samtidigt i 
Lugnet för större barn. Start 
29.8.
Dagklubbarna onsdagar och 
fredagar i Lugnet, start 31.8. In-
fo Siv Turunen 040 565 0901, 
Kati Kvarnström 09-262 8114 
eller Lugnet 09-256 1286.

Tenala
Sö 28.8., 11 sönd. e. Pingst, 
Kvällsmässa kl. 18.00, Staffan 
Söderlund, Gunnar Westman. 
Daniela Piipponen, tvärflöjt

Esbo stift

Lojo
Ti 13.9 kl 13.30 Svenska kret-
sen samlas i Virkby kyrka. 
Raimo Kuismanen och Mari 
Nurmi.
Sö 4.9. kl 13.00 högmässa i 
Virkby kyrka. Kyrkvärd Teddy 
Kullberg. Kyrkkaffe. Vid behov 
av kyrktaxi eller taxi till svens-
ka kretsen kontakta chauffören 
Marko Kytölä tel 040 546 5549 
senast dagen innan. Taxin kos-
tar 5,00 euro tur och retur.
BARN- OCH UNGDOMSVERK-
SAMHET
Verksamheten i Virkby kyrka
– Dagklubb för 3-5 åringar. 
Tisdagar och torsdagar kl. 9.00 
- 12.00
– Mamma-barnklubb. Onsda-
gar kl. 9.00 - 11.00
– Eftermiddagsklubb för skol-
barn. Vardagar kl 13.00 - 16.30 
mobil 050 370 6015 (Beatrice), 
50 351 5894 (Ulla)
Ungdomskvällar i kyrkans käl-
lare på torsdagar kl 17.30-19.30. 
Börjar 8.9. Mari Nurmi.
Barnkören Rocked Lions 
samlas på torsdagar kl 15.00 
- 15.45, om platsen kontakta 
körledare Johnny Kronqvist tel 
050 3805 972
Verksamheten i Lojo
Juniorklubb i Lindkulla, Kar-
stuvägen 23, på måndagar kl 
14:00-16:00 för 1-6kl.  Mera 
information kontakta Mari 
Nurmi. Anmälning via www.lo-
hjanseurakunta.fi, anmälningen 
börjar 22.8.

Åbolands prosteri

Kimitoön
Kimito:
Sö 28.8 kl 12 Gudstjänst Don-
ner, Sundroos.
Västanfjärd:
Sö 28.8 kl 10 Gudstjänst i gam-
la kyrkan. Donner, Sundroos
Hitis:
Sö 28.8 kl 11 Gudstjänst. Kuok-
kanen, Wallgren

Åbo
To. 25.8 kl. 19 Mässa i Skarp-
skyttekapellet, Sepponen
Fre. 26.8 kl. 18-23 Café ader-
ton i Aurelia (2 vån.)
Sö. 28.8 kl. 13 Högmässa med 

KCSA tfn. 09-1802526 eller Alf 
Lindberg tfn 09-23402238.
Handikappvänlig utfärd till 
Tyrvis kyrka i Sastamala den 
6.9. Start kl 10 från Kiasma, 
tillbaka igen ca kl. 18. Guidad 
rundtur i kyrkan på svenska, 
lunch o kaffe i ravintola Patruu-
na samt besök i Mouhijärvis 
Herkkujuusto butik. Avgift 20 
euro. Anmälningar till Kristina 
JAnsson-Saarela, tfn 09 2340 
2540
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 28.8. 11.00 Uhr Gottes-
dienst (Erik Panzig)

Domprosteriet

Borgå
Sö 28.8 kl. 10 Gudstjänst i Kul-
lo bykyrka, Puska, Helenelund. 
Kl. 12 Högmässa i domkyrkan 
Anderssén-Löf, Puska, Söder-
ström, sångensemblen Kampin 
laulut. 
To 1.9 kl. 18 Bastukväll för män 
på Karijärvi kursgård.

Lappträsk
Sö 28 kl 10 Mässa i kyrkan, 
CÅ, VT
On 31 kl 15 Barnklangen i fh
- kl 18 sommarsamling hos 
Heidi Scheidegger och Johan 
Gustafsson i Norrby, CÅ, VT. 
Taxi.

Liljendal
Sö 28.8 kl 12 Gudstjänst i 
kyrkan. H Djupsjöbacka, A 
Jokinen.
On 31.8 Pastorskansliet stängt 
p.g.a. skolning.

Lovisa
Sö 28.8. kl 10 Högmässa i ka-
pellet, Carlström, Jokinen,  
Ti 30.8. kl 13 Sommarcafé i 
Tikva

Pernå
Sö 28.8 kl. 13.00-15.00 In-
vigning av församlingens 
nya verksamhetsutrymmen i 
Forsby, Jorvasvägen 1. Sista in-
lämningsdagen av namnförslag 
till de nya utrymmena. 
kl. 18.00 Taizémässa i kyrkan, 
Robert Lemberg.
Ti 30.8 kl. 12.45-16 After 
School i Haddom skola, Erica 
Wallén.
To 1.9 kl. 13-16 After School 
i Isnäs servicehus, Erica Wallén.

Sibbo
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa 
med konfirmation (gruppen 
2-8.8) Katja Korpi, Lauri Palin, 
Patrik Frisk. 
Musikalisk vandring i 
kyrklandskapet To kl 19 1.9 
Anders Ekberg, Palin mfl. Start 
vid Ljusets kapell.
Missionslunch med senegal-
missionärerna Ann-Katrin och 
Tor-Erik Store 11.9 efter gudstj 
ca 13.30. Anmälan senast 2.9 
till pastorsexp., tfn (09) 239 
1005.
Pilgrimsvandring från Liljendal 
till Pernå kyrka lördag 24.9. 
Heldagsvandring genom skog 
på småvägar och stigar ca 15 
km för sibbobor och deltagare 
från församlingarna i Östra Ny-
land. Busstransport (via Borgå) 
till startplatsen och hem från 

Pernå. Deltagaravgift: vuxna 10 
€, barn och ungdomar gratis. 
Helene Liljeström. Simon Djup-
sjöbacka, Fjalar Lundell mfl. 
Info och anmälan senast 9.9:  
ring pastorsexp.

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Högmässor sö 28.8. 
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, 
kl. 12.15. konf. Solvalla 1-skriftsk. 
Juntumaa, Kanckos, Bengts, 
Malmgren. 
Gäddviks kapell, Gammel-
gäddsv. 1, kl. 10.30. Byfält, 
Bengts. Kaffe 9.30-12.
Ungdomsmässa i Sökö kapell, 
Sökögr. 3, to 1.9 kl. 17.30, v. 
Martens, Bengts. 
Kyrkrunda på Esbodagen lö 
27.8. Start kl. 10 m. guidning i 
Esbo domkyrka, beställd buss 
till Esbovikens kyrka, Mata-
skärs kapell o. Otnäs kapell. 
Kaffepaus på vägen. Tillbaka v. 
Esbo domkyrka ca 13.30. Ingen 
förhandsanm.
Familjeklubbarna startar 
Köklax kapell, Handelsb. 1, 
Familjecafé, må  9.30-12. Start 
29.8.
Sökö kapell, Sökögr. 3, Sång 
och lek, ti 9.30-11. Start 30.8 
(OBS! Nytt datum!)
Mattby kapell, Lisasgr. 3, Imse-
Vimse, on och fre 9.30-11.30. 
Start 2.9.
Miniorklubbarna för 7-12-åring-
ar startar v. 37:
Kock-klubben i Karabacka 
kapell, Karabackav. 12 må kl. 
17-18.30. Start 12.9. Vi kockar 
smått och gott.
Klubb Fisken i Gäddviks kapell, 
Gammelgäddsv. 1,  to kl. 17.30-
19. OBS! Ny veckodag!
Start 14.9. Vi pysslar, leker och 
kockar ibland.
Flick-klubben i Köklax kapell, 
Handelsbacken 1, to kl.17.30-19. 
OBS! Ny veckodag!
Start 14.9. Vi pysslar, leker och 
har det skoj.
Anmälning v. 36, må 5.9 kl.8 
- fre 9.9 kl.12 ENDAST per e-
post till camilla.dannholm@
evl.fi
Klubbplatser enl. anm.ordn. 
Endast barn fr. samma hushåll 
kan anmälas samtidigt.
Max 10 barn/klubb, minst 5 
barn/klubb! Bekr. av plats 
meddelas fre 9.9 fr.o.m. kl.12.
Klubbarna är gratis. Mer 
info: Camilla Dannholm, 040-
7099446, camilla.dannholm@
evl.fi
Dagar med Frälsarkransen 
7-9.10 på Vällskogs lägercen-
trum, Väärjärviv. 2. Stillhet, 
meditation, vacker natur, trev-
liga människor. Start fre kl. 17, 
avsl. sö kl. 13.  Mer info: Gun-
borg Lindqvist, 040 5311047, 
gunborg.lindqvist@evl.fi. Anm. 
senast 5.9 till Ann-Christin 
Lintula, tfn 8050 3211, 050 432 
7526, ann-christin.lintula@evl.fi
Symamsellerna i Vita huset, 
Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 15-18. 
Vi handarbetar för internatio-
nell diakoni och mission. 
Öppet hus i Hagalunds kyrka, 
svenska rummet, Kyrkst. 6, 
varje ti kl. 12-14.

Grankulla
Sö 28.8 kl 12 Högmässa, Sara 
Medberg, Smeds. Aulakaffe.
Dagklubben för 3-6 åringar in-
leds 5.9. Anmälningar tas emot 
av barn- och familjearbetare 
Yvonne Fransman, tfn 050- 
443 0045, vardagar kl 10-15.
Musiklek för 4-6 åringar inleds 
7.9 kl 15.15 i övre salen. För til-
läggsuppgifter och förhands-
anmälan, kontakta kantor Heli 
Peitsalo, tfn 050-531 8072.
Familjerådgivningen kan kon-
taktas angående frågor gäl-
lande parrelationen, familjen 
eller den enskilda människans 
liv. Tidsbeställning vardagar kl 

lunch! Avfärd med buss från 
Dickursby kyrka kl. 9, via Folk-
hälsan, Mårtensdals station och 
Myrbacka kyrka. Anmäl dig till 
diakoniarbetaren Annakatri 
Aho 050-4645068 senast den 
29.8.
Besök våra hemsidor www.van-
dasvenskaforsamling.fi

Raseborgs prosteri

Bromarv
Sö 28.8.kl.13 SÅNGMÄSSA vid 
Bromarv kyrkas 30 årsjubi-
leum, biskop Björn Vikström, 
Salminen, Kyrkosångare fr 
Raseborgs prosteri, dir.Sofia 
Lindroos, instrumentalgrupp, 
gestaltningsdansare. Efter 
mässan jubileumskaffe i för-
samlingshemmet. De som öns-
kar kyrkskjuts kan ringa kapla-
nen tel.044-2793258 senaste 
lördagen 27.8.kl.12!!

Ekenäs
To 25.8 kl. 14 Samtalsgruppen 
samlas på diakonimottagning-
en. Gamla och nya deltagare 
välkomna!
Sö 28.8 kl. 10 Högmässa.
www.ekenasforsamling.fi  

Hangö
Fr 26.8 kl. 11-17 ordnar svenska 
o finska församlingarna en 
insamling via Kyrkans utlands-
hjälp för dem som lider av 
torkan i Afrika. Insamlare finns 
utanför flere affärer.
Sö 28.8 Tvåspråkig uteguds-
tjänst i Kapellhamnen kl. 11, A. 
Laxell, M. Kalliokoski, M. Laso-
nen. Jukka Rombergs kvartett 
medverkar. Kaffeservering.
Må 29.8 Dagklubben för 
3-5-åringar börjar kl. 9-12 på 
Bang. 27.

Ingå
Sö 28.8, 11 s. e. pingst, kl 
10.00 Högmässa i Ingå kyrka.  
Eeva Makweri, Noora Karhu-
luoma.
Sö 28.8, 11 s e, pingst, kal-
lelsetider, kl 18.00 tvåspråkig 
skymningsmässa i Fagervik 
kyrka. Eeva Makweri.
Ti 30.8, båtutfärd till Rövass. 
Start med taxibåt från små-
båtshamnen kl 17.00. Torsten 
Sandell.
Verksamhet på finska:
Pe 26.8 klo 17.30 Sählykerho 
alkaa Merituulen koulussa. Ter-
vetuloa mukaan! Yhteyshenkilö 
Mira Neuvonen, puh. 050-
3392200.

Karis
Sö 28.8 kl. 10 Gudstjänst i 
S:ta Katarina kyrka. Terlinden; 
Bonacci.    Midsommarstången 
tas ner efter gudstjänsten. 
Kyrkkaffe.
Ti 30.8  kl. 10-16 Pensionärs-
dag på Rosvik med program 
ute och inne, lunch och kaffe. 
Pris 10 euro (transport ordnas 
vid behov 5 euro), anmälan 
senast  23.8 till kansliet 279 
3000.
On 31.8  kl. 14-16 Karis min-
nesklubb på Köpmansgatan 20 
i samarbete med föreningen 
Stöd för de äldre i Karis o. Pojo 
och Minneslots.
kl. 18.15-19 Barnkören för barn 
i åldern 7-12 inleder sin verk-
samhet i S:ta Katarina kyrka.
To 1.9 Kyrkotorget i Försam-
lingshemmet  i Karis börjar 
med mässa kl. 12.00 i S:t Olofs 
kapell. Avslutas med andakt kl. 
19.30. Program se www.evl.fi/
kyrktorget.
kl. 14 (obs! tiden) Andakt i Ser-
vicehuset, Klädesfabriksgatan 
6. Terlinden.

kalendern 25.8-1.9

8-16 till familjerådgivare Ma-
ritta Kirilä, tfn 050-301 7018.

Kyrkslätt
Fr 26.8 kl. 20 Orgelkonsert 
med Kati Hämäläinen i Kyrk-
slätt kyrka. Konserten är en 
del av Kyrkslättdagarnas pro-
gram.
Sö 28.8 kl. 12 Högmässa med 
konfirmation i Kyrkslätts kyrka, 
Heikel-Nyberg, Höglund, Ste-
wen, Laasio, Strömberg.
Dagklubbarna börjar sin verk-
samhet må 29.8 i Lyan, ti 30.8 
i Röda Stugan och Oitbacka 
FBK  och on 31.8 i Masaby 
kyrka. Kontaktperson: Gun Ny-
lund, tfn 050-3761488.  
Föräldra-barn grupperna bör-
jar ti 30.8 kl. 9.30-11.30 i Lyans 
övre vån. (ingång från baksi-
dan) Prästgårdsbacken 5. To 
15.9 kl. 9.30-11.30 i Stor Raula, 
Evitskogsvägen 150, Lappböle, 
Info och förfrågningar, Monica 
Heikel-Nyberg tfn 040-8242 
066.
Slöjdgruppen startar lördag 
3.9 kl. 13-16 i Sjökulla skola, 
Sjökullavägen 285. Därefter 
varannan lördag; 17.9, 1.10, 15.10, 
29.10, 12.11 och 26.11. Tycker du 
om att arbeta med trä eller 
måla på trä? Vi gör allt från 
smörknivar till brudkistor. Bil 
startar kl. 12 från församlings-
hemmets parkeringsplats i 
centrum. Retur efter slöjden. 
Behöver du skjuts från annan 
plats, kontakta Rune Lith, tfn 
0500-687 023.
Mamma för första gången bör-
jar ti 6.9. kl. 10.00-11.30 i Hör-
nan, Sockenstugustigen 2.
En klubb för mammor med sitt 
första barn 0-8 mån som över 
en kopp kaffe delar erfarenhe-
ter från vardagen med varan-
dra. De följande sammankoms-
terna är 13.9., 20.9., 27.9., 4.10., 
11.10. Ingen förhandsanmälan 
behövs.
Sång och rytmik för knattar 
börjar on 7.9. kl. 10.00 i Lyans 
övre vån, (ingång från baksi-
dan) Prästgårdsbacken 5. An-
mälningar till Anna Karell tfn 
040-5570497.
Kvinna – Mitt i livet, fredag 
30.9 – lördag 1.10 på Räfsö. 
Kom och njut av vacker natur, 
god mat, bastu, massage, an-
siktsvård, manikyr och trevligt 
sällskap! Anmälan senast 21.9 
till Gunne Pettersson tfn 0500-
462243, Birgitta Lindell tfn 
050-376 1489, Gun Nylund tfn 
050-376 1488 eller per e-post 
fornamn.efternamn@evl.fi

Tammerfors
Sö 28.8. Högmässa 10.30 
Finlaysons kyrka, Hanne von 
Weissenberg, P Sirén
Höstlägret i Ilkko 19.-22.9.2011! 
Frågor och anmälning till Essi 
tel. 050-5272290 senast 5.9. 
Pris: församlingens medlem-
mar i dubbelrum 100 euro/
pers., enkelrum 120 euro/
pers. för medlemmar i annan 
församling 120 euro/140 euro. 
I priset ingår; 4 programfyllda 
dagar, kost, logi samt taxi fram 
och tillbaka. Du är också väl-
kommen för endast en dag ut-
an övernattning, pris 30 euro/
pers. inkl. frukost, lunch, kaffe 
och middag. Välkommen! 

Vanda
Högmässa sö 28.8 kl 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars, Kaj An-
dersson, Nina Fogelberg
LARSKÖREN övar må 29.8 kl. 
18 i S:t Lars kapell
Har du visor min vän? On 31.8 
kl. 14 Allsång på Folkhälsanhu-
set Vallmov. 28, allsångsledare 
Gunnar Weckström.
Pensionärernas lägerdag hålls 
i år på Holma kursgård den 5.9 
från 10-16. Välkommen till en 
dag med samvaro med andligt 
innehåll. Bastu, simning och 
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konfirmation i Domkyrkan, 
Bäck (pred), Sepponen (lit), 
Forsman, Ellfolk.
Må. 29.8 kl. 18 Kyrkvärdsmöte i 
Aurelia (3 vån.)
Ons. 31.8 kl. 10-12 Familjecafé i 
S:t Karins, Papinholma försam-
lingshem (Kustö).
kl. 13-15 Sommarcafé i Aurelia 
(1 vån.)

Ålands prosteri

Hammarland
28 aug Elfte söndagen efter 
pingst. Gudstjänst i Hammar-
lands kyrka kl 12.00. Sirkka-
Liisa Enqvist, Emanuele Ferrari.
31 aug Visor i höstkvällen kl 
19.00 i Eckerö kyrka. Med Syn-
növe Westerberg och John-
Adam Sjölund.

Jomala
28.8 11 sönd. e pingst kl. 11 
Guddstänst, R Syrén, lit, B 
Donobauer, pred. K-G Sand-
holm  och kören Laudamus.

Sund-Vårdö
Sö 28.8 Högmässa i Vårdö kyr-
ka kl 11.00. Juanita Fagerholm-
Urch, Fredrik Erlandsson

Närpes prosteri

Korsnäs
Sö 28/8 18.00 Kvällsgudstjänst 
i kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm.
To 1/9 13.00 Torsdagsträffen i 
Församlingshemmet (f.d. Kvin-
nor mitt i livet)
Fre 2/9 13.00 Syföreningsträff 
på Strandhyddan tillsammans 
med Petalax och Bergö för-
samlingars syföreningar.
Silvergruppen hälsar på Över-
mark församlings pensionärer 
7/9 kl. 13.00. Buss från Molpe 
11.20, Korsbäck 11.30, Korsnäs 
11.40, Helenelund 11.50, Harr-
ström 12.00, Smedbacken 
12.05, Taklax 12.15. Anmälan till 
Ebba, tel. 044-4101825 senast 
2/9.

Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
Sö 28.8 kl 12 Högmässa, Ni-
sula, Nilsson
Lappfjärd 
Sö 28.8 kl 10 Högmässa, Eklöf, 
Nilsson
Sideby
Sö 28.8 kl 18 Högmässa, Saari-
nen, Nilsson

Närpes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan 11 sö e pingst 28.8 kl 10 
Gudstjänst. Sö 28.8 kl 18 Väl-
signelse av årets förskolebarn 
och förstaklassister. 
Fridskär Lö 27.8 kl 19 Villaav-
slutning.

Pörtom
Idag torsdag kl 20 Musik i au-
gustikvällen (kyrkan) Kristoffer 
Streng sång, Stefan Jansson 
piano. Altarandakt.
Lördag kl 18-19 Timme kring 
Ordet och bönen (förs.hem-
met), Björkstrand.
Söndag kl 10 Gudstjänst Björk-
strand, Lidman. Sångprogram.
Onsdag kl 16 Sångandakt i 
Prästhagen och kl 17 i Pörte-
hemmet, Lidman.
Torsdag 1.9 kl 18.30 Dagklub-
bens gemenskapskväll i förs.
hemmet, Enlund, Margareta 
Kanto. –kl 20 Musik i augus-
tikvällen (kyrkan) kyrkokören 
(övar kl 18.45). Altarandakt.

Övermark
Sö 28.8 kl.12 Gudstjänst Björk-
strand, Lidman, sångprogram.

Korsholms prosteri

Bergö
Sö 28.8 kl 14 Gudstjänst, Eng-
lund, Mauriz Brunell
On 31.8 kl 7.45 Laudes

Korsholm
Gudstjänst sö kl 10 i kyrkan 
och högmässa kl 12 i Smedsby 
förs.gård, Bergström, Nord-
qvist-Källström.
Musik i augustikvällen sö kl 
20.20 i kyrkan, från visa till 
klassiskt, Kammarkören Psal-
lite, Adelcrantz blockflöjtsen-
semble.
Öppna dagklubben startar i 
Smedsby förs.gård fre 2.9. kl 
9.30 i Singsby UF-lokal fre 9.9. 
kl 9.30, i Tölby hembygdsgård 
ons 14.9. kl 9.30.
Pensionärsläger på Öster-
hankmo lägergård 20-22.9, 
deltagaravgift 85 euro + resan, 
anm senast 12.9. till Febe Wes-
terlund tel 044-322 6707 eller 
pastorskansliet 356 0500.

Kvevlax
Barnkören börjar ikväll to kl 
18 i fh. Nya sångare välkomna 
med!
Kyrkokören börjar ikväll to kl 
19. Nya sångare välkomna med!
Skymningsmusik ikväll to kl 21 
i kyrkan. Per Østern; piano o 
orgel. Fritt inträde, kollekt. Ser-
vering i klockstapeln!
LAN-party fre kl 15-lö kl 15 i fh. 
Anm. till Rannanpää tel. 044-
546 2314.
Högmässa sö kl 10, Lundström, 
Y. Svarvar.

Malax
www.malaxforsamling.fi
Socken öppen fre 19-24, lö 27.8 
STÄNGD, on 18.30-21.30.
Lillegård öppen lö 10-13. 
Diakonimottagning ti 9.30-11 i 
KH. Övr. tider enl. överenskom-
melse, diakon Patrica Ström-
bäck, 050-3381059.
Gudstjänst sö 28.8 kl 10 i kyr-
kan. Tornberg, Brunell.
Småbarnsträffen startar on 
31.8 kl 10-11.30 i FH.

Petalax
Sö 28 8 kl 18 Gudstjänst, Eng-
lund, Brunell OBS! tiden

Replot
Gudstjänst i Replot sö kl. 10 
och högmässa i Björkö kl. 
12.30. Glenn Kaski, Michael 
Wargh.
Föräldra-barngruppen börjar 
30.8 kl 10-13 i Replot försam-
lingshem.

Solf
Gudstjänst sö kl. 18 (Obs. ti-
den!), A. Lundström, P. Brunell.

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa sö kl. 13, Gunnar 
Särs, Monica Heikius. Sänds i 
Radio Vasa 99.5 MHz.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst sö kl. 10, Harry 
Holmberg, Monica Heikius.
SUNDOM KYRKA
Högmässa sö kl. 10, Gunnar 
Särs, Dan Andersson.

Vörå
Alpha-kurser startar i försam-
lingen 11-14.9. Info o anmälan 
Gun-Britt Nyman tel. 050-
3507227.

Vörå
Radiogudstjänst i ky sö kl. 
10. Klemets, Granholm. Lenis 
sånggrupp, Ingmar o Rolf, 
Mattias Thors, violin. Reuma-
föreningen Alma och Tegen-
grensällskapet deltar. Kyrkkaffe 
i fh  Oravais
Högmässa i ky sö kl. 12. I Kle-
mets, Bäck.

Maxmo
Sommarmöte i Österö böne-
hus sö. kl. 19. (obs! ny tid!) I 
Klemets, Bäck. Sång Rolf o 
Ingmar.
Andakt vid Marielund to kl 
14.30

Pedersöre prosteri

Esse
To 19 Karagrupp i församlings-
stugan, T. Forsblom.
Fr 13.30 Nattvardsgång i Es-
selunden, Portin, Sundqvist, 
Klemets.
Sö 10 Gudstjänst, Portin, Kle-

mets.

Jakobstad
To 20 Musik i sommarkvällen 
i kyrkan, Erik Nygård, violin, 
Anni Collan, piano. Andakt 
Turpeinen.
Sö 12 Gudstjänst i kyrkan, Salo, 
Södö.
15 Sammankomst i Skutnäs 
bönehus, Martti Vähäkangas.
18 Fokus i FC. Nådegåvor del 
6, Ralf Salo.

Jeppo
Sö 28.8 kl 14 Möte i bönehu-
set. Bror-Erik Wikström, Bror 
Vikfors, syskonkören.
- Kl 18 Gudstjänst, Forslund, 
Lönnqvist. Kent Lundqvist, gi-
deoniterna, medverkar.
On 31.8 kl 14.30 Nattvardsan-
dakt i pensionärsbostädernas 
matsal.
3-4 september firas kyrkans 
150-årsjubileum med konsert 
på lördag kväll samt Fest-
gudstjänst, kyrklunch och 
jubileumsfest på söndagen. 
Detaljerat program i nästa nr 
av kyrkpressen.
En ny ALPHA-kurs omfat-
tande tio torsdagskvällar samt 
weekend (på Pörkenäs) inleds 
8.9 i församlingshemmet. Un-
dervisning, gruppdiskussioner 
och måltidsgemenskap. Barn-
passning ordnas vid behov. 
Anmälan inom augusti till pas-
torskansliet, tel 7642 153.

Karleby
Sö 28.8 kl 10 Högmässa i sock-
enkyrkan. Kl 12 Högmässa i 
stadskyrkan. 
Kyrkhelg i Karleby 9-11.9, 
stadskyrkan och församlings-
centret: ”Jesus det eneste”
Fr 9.9 kl 19 Inledningsmöte, 
P Kankkonen, Janis Vanags, L 
Nummela, Evangelicum. Kl 22  
Ungdomsmässa, Johannes Im-
berg, Albert Häggblom, Evang-
elicum, Gospelkören. 
Lö 10.9 kl 9 Morgonandakt, 
Malena Ahlskog. Kl 9.30 Bi-
belstudium, S-O Fernström. Kl 
10.45 Parallellprogram: A. För-
bönstillfälle, Tuula Vilo, Eivor 
& Nils Johansson. B. ”Världen 
den glömmer mig, Herre du 
gömmer mig”, J Vanags. C. 
Besök av en filmmakare, Klaus 
Härö. D. Den lidande kyrkan 
i fokus, J Candelin. Kl 13.30 
Seminarier: 1. ”Fräls mig från 
farorna” – om alternativa vård-
metoder, Gunnar Weckström. 
2. Bibelns kvinnor, Anni Maria 
Laato. 3. Vänförsamlingskon-
takterna till Lettland, J Vanags, 
P Kankkonen. 4. F G Hedberg 
– splittrande eller enande 
väckelseledare? Leif Erikson. 5. 
Kristen science fiction? Javisst! 
– C S Lewis trilogi, Johan Eklöf. 
6. Folkkyrkans utmaningar 
och vägen framåt, H Perret, L 
Nummela.7. Bibelns modell för 
äktenskapet, Kurt Hellstrand. 
8.”Face to face” – ungdoms-
seminarium, J Imberg. Kl 15.30 
Seminarier: 9. ”Lös mig ur sna-
rorna” – om kristen själavård, 
Jan Nygård. 10. Mina homosex-
uella vänner, Espen Ottosen.11. 
”Gör bättring och tro evang-
elium”, Jouko Talonen.12. ”Jag 
är Herren, din läkare” Torbjörn 
Lindahl. 13. Rådlös vid havets 
och vågornas dån? - inför Jesu 
återkomst, Jockum Krokfors. 
14. Att växa i manlighet, Leon 
Jansson. 15. ”Under sång och 
dans skall man säga, alla mina 
källor har jag i dig”, Ps.87:7, 
Machol l’Adonai, Mats Sjölind 
& team. 16. ”Här är jag, sänd 
mig” – om mission, Marianne & 
Jan-Erik Sandström. Kl 18.30 
Sångstund, Happy Singers.
Kl 19 Festkväll, Ottosen, Can-
delin, C Ahlskog, Laudate 
Eum, M Sjölind & team. Kl 22 
Ungdomsmöte, Imberg m.fl., 
Laudate Eum, Ung Oas lov-
sångsteam.
Sö 11.9 kl 10 Morgonandakt, 
Kurt Hjulfors. Kl 10.15 Bibel-
studium, Bengt Djupsjöbacka. 
Kl 12 Festmässa, H Perret, P 
Kankkonen, Paletten, KU:s 
blåsorkester.
Parallellprogram för barnen: 
dagklubb för 3-6 åringar, Prai-
seclub för barn i lågstadieål-
dern,  skattjakt för 11-14 åringar. 
Uppgifter om logi mm fås via 
pastorskansliet, tfn 050 3147 
227 eller www.kyrkhelg.blogs-

pot.com. 

Kronoby
Lö Veneziad för ungd vid 
Sommarh.
Sö 12.00 Gudstjänst, Timo Sai-
tajoki, Anna-Carin Lindbäck-
Haals
On 19.00 Församlingsafton 
med Martyrkyrkans Vänner, 
Johan Candelin, i förs.h.

Larsmo
To 25.8 kl. 18.00 Nattvard vid 
Sandlunden, Lassila, Wiklund.
Fre 26.8 kl. 11.00 Prosteriets 
gemenskapsdag i församlings-
hemmet för personer med psy-
kisk ohälsa. Nattvardsmässa, 
lunch och program.
– kl. 19.30 Ungdomssamling i 
Xodus.
Sö 28.8 kl. 10.00 Högmässa 
(sk), Sjöblom, Wiklund. Kyrk-
värd: Slussnäs, Brask, Käld.

Munsala
Fr kl 19 Nätet startar: Utekväll 
med volleyboll, grillning (1 e) 
o andakt. 
Lö kl 19.30 Villa-avslutning på 
Klippan; Bertel Lindvik, Teres-
kvartetten m.fl. Arr. Slef.
Sö kl 14 Sommargudstjänst på 
Klippan; khden, kantorn, sång 
av Pensala strängband. Ingen 
gudst. i kyrkan.

Nedervetil
Sö 10.00 Högmässa, Store, 
Smedjebacka

Nykarleby
Sö kl 10  Högmässa, Edman, 
Ringwall
Ti kl 19 Cellgrupp i fh

Pedersöre
Sö 10 Gudstjänst i kyrkan, lit. 
Hans Häggblom, pred. Erikson, 
Sandstedt-Granvik, D. Hägg-
blom, textläsare Monica Holm-
gård, dörrvärdar Kållby
Ti 18 Städtalko, Forsby bykyr-
ka, snyggar upp gårdsplanen 
inför höstens verksamhet, alla 
välkomna med!
On 14 Andakt i Pedersheim, 
Näse, Eklund

Purmo
Sö 10 Gudstjänst i kyrkan, 
khden
To 14 Andakt i Purmohemmet
To 1.9 Pensionärsutfärd till 
Pörkenäs. Frågor? Ring Mari-
anne 040-3100 463.  Bussrutt: 
8.25 Åvist via Storbacka, 845 
Lillby, 8.55 Sisbacka, Nybränn.  
pris: 25€.

Terjärv
Fr 26.8 kl 19 Ungdomssamling, 
förs.h.
Sö 28.8 kl 10 Högmässa, kh-
den, Mikael Heikkilä.
- kl 14 ”Bönehusets dag” i 
Kortjärvi, medv. Magnus och 
Anna Dahlbacka, M. Heikkilä, 
Forsbloms m.m.
Ti 30.8 kl 13 Missionscafé, A. 
Lönnquist med hemlig gäst. 
Obs! en månad tidigare än 
vanligt.
On 31.8 kl 19.30 Startar kyr-
kokören. Nya och gamla sång-
are välkomna med!

                      Välkommen på                    

             Kyrkhelg 
                   i Karleby 9-11.9 
                         Program och info                    
               finns på Insidan/ 

                                  Karleby sv. församling 
                                   i denna tidning och på 

 http://kyrkhelg.blogspot.com  

                               
 

                              
             http://kyrkhelg.blogspot.com 
                         
                     
 

Kurs i läkande 
förbön 

23-25.9.2011
Inremissionshemmet, 

Larsmo
Anmälan till Ing-Maj/Allan  

Melin, 050-326 9246/  
0500-191609 ing-maj. 

melin@netikka.fi, före 15.9.  
Pris: 140 euro

Medv: Jan Nygård,  
kursledare med team.  

Arr. Helhet genom Kristus.r.f och 
Svenska Studiecentralen

Mer info:  
www.helhetgenomkristus.fi

http://sanktjohannes.info
28.8 kl 10.00 Gudstjänst i 
Lepplax bykyrka. Kl 18 gtj i 
Biblion, Vasa. Föredrag: 
”Gamle Adam”, H Ahlskog.

radio och tv

Andrum kl. 6.54 med 
repris 8.54
Fr 26.8 Anette Nyman, Peder-
söre Lö 27.8 kl. 8.53 Familjean-
dakt. Lars Collmar läser ur sin 
bok Helga Hund och Nospus-
saren. Må 29.8 Kaika Växby, 
Helsingfors Ti 30.8 Joanna 
Nylund, Helsingfors Ons 31.8 
Maria Repo, Helsingfors To 1.9 
Heidi Jäntti, Sibbo.

Aftonandakt kl 19.20
Fr 26.8 Musikandakt, Wivan 
Nygård-Fgaerudd, Vasa Lö 
27.8 kl. 17.58 Ett ord inför hel-
gen, Vörå kyrka Sö 28.8 Six-
ten Ekstrand, Borgå Må 29.8 
Maria Sten, Helsingfors Ti 30.8 
David Grönlund, Vasa Ons 31.8 
Bibelstudium över Romarbre-
vet med Stig-Olof Fernström, 
Helsingfors To 1.9 Erik och Ker-
stin Vikström läser ur boken 
Min bön. 

Gudstjänst kl 13.03 
Sö 28.8 Gudstjänst med Vörå 
församling. Predikant och li-
turg: Tomas Klemets. Orga-
nist, kantor och körledare: Leni 
Granholm. Kör: Lenis sång-
grupp. Sång: Rolf Hjort och 
Ingmar Heikius. Musik: Mattias 
Thors, violin. Textläsare: Su-
sanne Vesterlund och Mischa 
Hietanen. Bandad kl. 10.00 i 
Vörå kyrka

på gång
Svenska Oratoriekören inbjuder till Rossini/Gounod-projekt.
Svenska Oratoriekören ger tillsammans med Kammarkören Idun 
och Hyvinge stadsorkester en konsert med Rossinis Stabat Mater 
och Gounods Gallia i Johanneskyrkan 13.11.2011. Dirigent är pro-
fessor George Buckbee. Sångare som är intresserade av projek-
tet kan läsa mera på körens hemsida www.oratoriekoren.fi. Kören 
övar i Högbergsgården, Högbergsg. 10 D, söndagar kl. 18-20.30 
fr.o.m. 28.8. Mera information fås också av körens ordförande, 
ann-marie.bertlin@welho.com, tel. 040-7227270.

En Alpha-kurs planeras i Jeppo. Kursen riktar 
sig till var och en som vill fundera litet grund-
ligare på detta med med den kristna trons 
innehåll. Startdatum är torsdagen den 8 sep-
tember och det är också i fortsättningen tors-
dagen som skall reserveras för kursen, som 
pågår under hösten. Måltidsgemenskap, un-
dervisning och intressanta diskussioner hör 
som känt till Alpha-konceptet. Barnpassning 
kan ordnas vid behov. Alpha-weekenden  
arrangeras på Pörkenäs i slutet av oktober i samarbete med 
J:stads sv. förs. Anmälningar till pastorskansliet inom augusti 
månad.

Äktenskapsfriskvårdskurs med Pedersöre prosteri som arrangör 
ordnas i Jakobstads församlingscenter. Kursen består av sju tors-
dagkvällar med mat, föreläsning och parsamtal. Vivian och Boris 
Salo är kursdragare.  Kursen startar den 22.9. Teman som be-
handlas är bl.a. kommunikation, konfliktlösning, förlåtelsens kraft, 
sexualiteten och kärleksspråken. Kursen riktar sig till par i alla 
åldrar, också samboendepar är välkomna. För par som är ganska 
nya i förhållandet och planerar bröllop ordnas en prepkurs på 
Merilä lägergård 6-8.1. 2012. Anmälan till kurserna till jsv@evl.fi, 
0403100410. Mera info finns på www.pedersoreprosteri.fi

Sångmässan I Guds vind framförs av kyrkosångare från Rase-
borgs prosteri i Bromarv kyrka i samband med kyrkans 30-årsju-
bileum söndagen den 28 augusti kl 13. Sångmässan utgör vårens 
samarbetsprojekt med betoning på andliga visor och bönesång-
er. En musikgrupp om sex instrumentalister medverkar, samt en 
grupp gestaltningsdansare. Dirigent är kantorn i Tenala och Bro-
marv församlingar Sofia Lindroos. Sångmässan är komponerad 
främst av Pekka Simojoki till text av Anna-Mari Kaskinen, samt 
översatt till svenska av Per Harling.

Kvinnoweekend på Klippan 3-4 september! Bibelstudierna, som 
hålls av Marianne Sandström och Marianne Eklöv tillsammans, 
tar avstamp i berättelserna om Jesu vänner, systrarna Marta och 
Maria. Birgitta Strandberg-Rasmus håller ett seminarium med 
rubriken Lust till liv. Valbara parallellprogram är äventyrsbana, 
chokladprovning, kranstillverkning, zumba och skogspromenad. 
Dessutom blir det turkisk festmiddag, nattvardsmässa, lyxbastu, 
vittnesbörd och chans till egen tid och skön samvaro. Möjlighet till 
massage och ansiktsbehandling mot skild anmälan. anmälan.
Weekendens pris är 54 euro. Anmälan senast 27.8 till (06) 318 
2672 eller info@efo.fi. Se närmare www.slef.fi.
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lediga tjänster

Meddelanden

Skötsam och rökfri studerande 
man önskar hyra lägenhet i 
Helsingfors-Esbo trakten. Inle-
der studier vid Aalto 29.8. Ring 
Robert  050 5500 393.

Skötsam högskolestuderande 
flicka söker etta eller liten tvåa 
i centrum av Vasa från hösten. 
Ring 0504036440.

Rökfria vänner önskar hyra bo-
stad för två med goda förbin-
delser till Otnäs och Helsing-
fors centrum. 050 5765109.

Nyblivna föräldrar önskar hyra 
ett långvarigt HEM i centrala 
Helsingfors: Kronohagen, Eira, 
Ulrikasborg eller t.ex. Vallgård, 
Gumtäckt, Majstad. Ring Linda 
0400- 495  368

Pålitlig kvinnlig juridikstude-
rande på 23 år söker bostad 
som är i god skick i centrala 
hfors, 040 5867548.

Ansökningstiden går ut 16.9.2011 kl. 15. 

ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ   

KOMMUNIKATIONSCHEF

www.espoonseurakunnat.fi 

Kyrkliga samfällighet har 
en ledig tjänst som

Valpredikan för besättandet 
av kyrkoherdetjänsten i Ham-
marlands församling hålls så 
att kyrkoherden i Saltviks för-
samling Ingemar Johansson 
förrättar högmässa 9.10.2011 
och pastor Peter Blumenthal 
16.10.2011 i Hammarlands kyrka. 
Valet av kyrkoherde i Hammar-
lands  församling inleds efter 
högmässan 30.10.2011.

Församlingspastorn i Marie-
hamns församling Peter Karls-
son har förordnats att vid sidan 
av egen tjänst sköta kyrkoher-
detjänsten i Ålands södra skär-
gårdsförsamling 1.9  - 31.12.2011.

Kaplanen i Johannes för-
samling Mårten Lindblom har 
beviljats begärt avsked från 
1.2.2012, varefter han avgår 
med pension.

 En kaplanstjänst i Johannes 
församling har förklarats ledig 
att sökas senast 16.9.2011 kl. 15.

 Församlingspastorn i Esbo 
svenska församling Johan 
Kanckos har förordnats att 
fortsättningsvis sköta en för-
samlingspastorstjänst i samma 
församling från 1.9.2011 tillsvi-
dare.

 Kaplanen i Vörå församling 
Tomas Klemets har beviljats 
tjänstledighet 5-30.10.2011.

 Kyrkoherden i Väståbolands 
svenska församling Henric 
Schmidt har beviljats begärt 
avsked från 1.3.2012, varefter 
han avgår med pension.

Kyrkoherdetjänsten i Västå-
bolands svenska församling har 
förklarats ledig att sökas se-
nast 16.9.2011 kl. 15.

Tf kaplanen i Ekenäs försam-
ling Esa Rinne har förordnats 
att fortsättningsvis sköta en 
kaplanstjänst i samma försam-
ling 1.9.2011-30.1.2012.

 Församlingspastorn i Sibbo 
svenska församling Katja Korpi 
har förordnats att sköta kap-
lanstjänsten i samma försam-
ling 1.9-31.12.2011. Prosten Fja-
lar Lundell har förordnats att 
sköta 80 % av församlingspas-
torstjänsten i Sibbo svenska 
församling 1.9 - 31.12.2011.

Församlingspastorn i Esbo 
svenska församling Ola Byfält 
har förordnats att sköta en för-
samlingspastorstjänst i samma 
församling 1-30.9.2011.

 Prosten Kaiku Mäenpää har 
förordnats att sköta kyrkoher-
detjänsten i Sjundeå svenska 
församling 1.9-31.12.2011.

 Fullmakt för en kaplanstjänst 
i Esbo svenska församling har 
utfärdats åt kaplanen i Sibbo 
svenska församling Heidi Jäntti 
från 1.9.2011.

Kaplanstjänsten i Sibbo 
svenska församling har för-
klarats ledig att sökas senast 
16.9.2011 kl. 15.

 Sökandena till kaplanstjäns-
ten i Korsholms svenska för-
samling, t.f. kaplanen i Vasa 
svenska församling Harry 
Holmberg och församlingspas-

torn i Vasa svenska församling 
Janne Hänninen har förklarats 
behöriga för tjänsten.

 Fullmakt på B-kantorstjäns-
ten i Jakobstads svenska för-
samling har utfärdats åt tf B-
kantorn i samma församling 
Henrik Östman från 1.9.2011.

Sökandena till C-kantors-
tjänsten i Sjundeå svenska 
församling, mus.mag. Anna 
Karlsen, tf kantorn i Vichtis för-
samling Hanna Noro, C-kan-
torn i Snappertuna församling 
Pia Nygård, kantorn i Karislojo 
församling Heikki Orama och 
C-kantorn Kaj Varho har förkla-
rats behöriga för tjänsten.

Sökandena till B-kantors-
tjänst i Kronoby församling, 
B-kantorn i Åbo svenska för-
samling Maria Ellfolk och tf B-
kantorn i Kronoby församling 
Lea Salumäe, har förklarats be-
höriga för tjänsten.

Sökanden till A-kantorstjäns-
ten i Matteus församling, tf A-
kantorn i samma församling 
Kira Lankinen, har förklarats 
behörig för tjänsten.

Till ordinarie medlemmar i 
organisationskommissionen 
för Nykarleby församling som 
grundas från 1.1.2013 har ut-
setts följande medlemmar: 
Anders Blomqvist, Sofia Hed-
man, Gurli Dumell, Lars-Johan 
Sandvik, Majvor Ek, Jarl Dahl-
backa, Kerstin Ollandt, Kerstin 
Alho och Stefan Grahn.

Lediga tjänster i stiftet
Kyrkoherdetjänsten i Väståbolands svenska församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper  
i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

En kaplanstjänst i Johannes församling. 
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper  
i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

En kaplanstjänst i Sibbo svenska församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper  
i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterla-
gens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 16.9.2011 
klockan 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå

Vill du bli kaplan i Sibbo?
Vår kaplanstjänst i Sibbo svenska församling är ledig att 
sökas hos Domkapitlet i Borgå stift senast 16.09 2011 kl 15. 
Församlingen består av knappt 6000 personer och vi har tre 
prästtjänster. I arbetsteamet försöker vi uppmuntra varandra 
till kreativitet och nytänkande och vill vara öppna för olika 
sätt på vilka vi kan föra fram kyrkans budskap i dag. 

Vi förutsätter att du är villig att ha ansvar för konfirmand-
undervisningen, som förverkligas tillsammans med övriga 
medarbetare i teamet. 

Närmare uppgifter ger kyrkoherde Helene Liljeström, tfn 
050 566 3692.

    Sibbo svenska församling

Vikarie för ena diakonen
Vi söker vikare för vår ena diakon under hennes tjänstledig-
het. Du skall helst vara diakon eller diakonissa, men också en 
obehörig person kan komma på fråga. Vikariatet kan möjli-
gen också skötas på deltid.

Du kommer med i vårt dynamiska arbetsteam och får eget 
arbetsrum i vårt nya ämbetshus. Vår församling vill vara en 
diakonal församling, där diakonin har en plats i all verksam-
het. Men det behövs också personer som har särskilt ansvar 
för att människor får hjälp och stöd när de behöver det. Det 
blir naturligtvis också fråga om en arbetsfördelning mellan 
de två diakoniarbetarna.

Skriftliga ansökningar riktade till Församlingsrådet sänder 
du under adress: Sibbo svenska församling, Stora byvägen 1, 
04130 SIBBO, senast 21.9 2011. Märk kuvertet Diakonvikariat. 

Du kan börja hos oss 17.10 2011, eller enligt överenskom-
melse. Vikariatet pågår till 14.08 2012, men en förlängning är 
möjlig.

Du skall vara medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. 
Om du inte har behörighet för diakontjänst hoppas vi att du 
har annan lämplig utbildning och/eller arbetserfarenhet.

Närmare uppgifter ger kyrkoherde Helene Liljeström, tfn 
050 566 3692.

    Sibbo svenska församling

Tillkännagivande
Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofull-
mäktige sammanträder torsdagen den 8 september 2011 
klockan 18.00 i Församlingarnas hus, Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att föredras vid 
sammanträdet är från och med 31.8.2011 framlagd på anslag-
stavlorna vid församlingarnas pastorsexpeditioner och hos 
den kyrkliga samfällighetens registratur, adress Tredje linjen 
22.

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

Helsingfors, den 15 augusti 2011

Ordförande

doMkapitlet

Mera information om våra kurser och 
vår övriga verksamhet hittar du på 
www.larkkulla.net

Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

Rådplägningsdagar  
för barn- och 
ungdomsarbetet
Tid och plats
4–6.10.2011, Lärkkulla

Andligt liv på webben 
Tid och plats
11–12.10.2011, Lärkkulla

Kyrkans ledarskaps-
utbildning (Kirjo I)
Tid och plats:  
17–20.10.2011, Lärkkulla

Lärkkulla ett utmärkt val för 
kurs- och konferensverksamhet
Välj Lärkkulla då du vill arrangera kurs, konferens eller 
bara behöver inkvartering. Lärkkulla är också lämpligt 
vid ordnandet av skrifts kolor och lägerskolor. Du får 
god husmanskost, personlig och mångsidig service 
nära naturen i en fridfull och lugn miljö. Vi har även 
bastumöjligheter, ett brasrum samt en utegrillplats.

Lärkkulla stiftelsen tar fortsättningsvis 
emot donationer och testamenten. Kontakta 
direktor Greger Englund tfn 044 3006 025.

Bed & Breakfast
Trivsamt boendealternativ  
i en vacker miljö.
Välkommen!  
Vi tar hand om dig!

Glimma med oss  
på hösthimlen!

Billigare i Början av veckan! 
Stjärnfall sö–ti 119 €/pers./2 dygn • Stjärnfall sö–on 159 €/pers./3 dygn 
I semesterpaketet ingår logi i dubbelrum, frukost, halvpensionsmåltider 

från buffén, tillgång till spat och gymmet, fritidsprogram samt fritt inträde 
till restaurangdanserna. Erbjudandet är i kraft t.o.m. 31.12.2011.

Dansa i stjärnors takt i septemBer 
2.9 Juha Tapio, 3.9 Teemu Harjukari, 9.9 Tomi Markkola, 10.9 Saija Varjus,  

16.9 Tony Montana, 17.9 Martti Metsäketo, 23.9 Pekkaniskan Pojat

en helg under lyckliga stjärnor, fr–sö 
170 €/pers./2 dygn

Kylpylä Kivitippu Nykäläntie 137,  
62600 Lappajärvi, (06) 561 5000,  

www.kivitippu.fi, kivitippu@kivitippu.fi

aktuellt i Media
pimples.ratata.fi  – om Anna, 
hennes liv och hennes blogg
Anna är en ung kvinna som studerar folkrätt vid Åbo Akademi. 
Hon är engagerad inom studentpolitiken och dessutom deltar hon 
med lust och glädje i nationslivet. Hon skriver också en blogg där 
hon funderar på livets stora och små frågor.  Anna är vacker och 
mycket begåvad och alla dörrar står öppna för henne, liksom för 
många andra unga kvinnor av i dag.

Men medaljen har en baksida.  Redan flickor på gymnasiesta-
diet lider av prestationsångest. För Annas del blev resultatet en 
ätstörning. En ångest som hon kämpar med jämsides med allt det 
goda och glada. Veckans dokumentär pimples.ratata.fi handlar 
om Anna, hennes liv och hennes blogg.

Dokumentären sänds i repris i Radio Vega onsdag 31.8  kl 11.03. 
Samma dag diskuterar Slaget efter 12 kl 12.10 hur unga kvinnor 
mår i dag.

Marknad
Önskas hyra

Novia studerande önskar hyra 
etta i vasa. Skötsam och rökfri. 
Tel: 0505375949.

Professor och DI söker bostad 
i Helsingfors (60 m2 eller stör-
re). Tfn 050-5736901.

Lugn städad rökfri kvinna med 
fast jobb söker lägenhet för 
perioden 25.9-31.10 i Helsing-
forstrakten pga stambyte. Kor-
tare tid tas också i beaktan. Tel 
040-7086108.

uthyres
3r+k i centrum av Vasa. Tfn 
040-5041704.

tjänster
Reservmormor eller barn-
vakt sökes för vår 1,5-åriga 
son en eftermiddag i veckan. 
Ö:bottnisk familj i södra 
H:fors, 050 5698 289 (Hanna).
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Text & foto: Johan Sandberg

Berättelsen om 

Bröderna Andersséns 

orgelfabrik är en 

historia om en 

innovation som tiden 

gick ifrån.

När Ingmar Anderssén ser 
ett orgelharmonium av 
märket Bröderna Anders-
sén öppnar han skåpet för 
att se dess årgång. Det var 
hans pappa August som 
startade fabriken och själv 
var han med om att lägga 
ner den drygt 60 år senare. 
– Vissa tider byggde man 
bättre och vissa tider säm-
re instrument. De mest vär-
defulla instrumenten är de 
som tillverkades i Östensö 
före 1907, de är de äldsta 
och har högst antikivitets-
värde. 

Det första instrumentet 
tillverkade orgelfabriken 
år 1897. Det finns bevarat 
i Pedersöre hembygdsmu-
seum i Rosenlunds präst-
gård.

– Jag har öppnat orgeln 
och sett att den verkligen 
är den första. Allt är hand-
gjort. Alla instrument som 
tillverkades före 1907 är 
handgjorda.

Men den bästa tonen har 
ändå de instrument som 
byggdes i fabriken i Bennäs 
efter 1907.

– När fabriken flyttat tog 
det några innan de fann to-
nen, säger Anderssén. Från 
början av 1910-talet blev 
orglarna allt bättre. Man 
känner igen produktionen 

från den tiden på halvtons-
tangenten som är av eben-
holts. En del instrument har 
stämmor som härstammar 
från USA, de har en mjuk 
och bra ton.

Drygt 60 år av 
orgelproduktion
Johan August Anderssén 
(1871–1952) startade orgel-
fabriken 1897 tillsammans 
med sin bror Viktor (1874–
1922). Den levde kvar tills 
1960 då Ingmar och hans 
bror Lars lade ner produk-
tionen.

– Pappa tjänstgjorde tre 
år i den ryska armén i Kuo-
pio, berättar Anderssén. 
Där lärde en musiker i gar-
desorkestern honom den 
teoretiska orgelkonstruk-
tionen samt hur man stäm-
mer orgeln. Men han hade 
också fått impulser hemi-
från, det har jag fått belägg 
för genom den bevarade 
brevväxlingen som han 
förde med sin pappa. Musi-
kaliteten var en stark driv-
kraft till starten. 

Orgelfabriken fick en 
lyckosam start. I början av 
seklet byggdes skolor runt 
om i bygden och alla skul-
le ha ett orgelharmonium. 
Andliga väckelserörelser 
drog också över landskapet 
och i dess svallvågor upp-
stod behov att kunna spela 
och sjunga. För att bli an-
tagen till lärarseminariet i 
Nykarleby måste man ock-
så kunna spela tre psalmer 
efter noter. Till det behövde 
man ett instrument.

– Men idén att börja till-
verka orgelharmonium på 
1890-talet var befängd, an-
ser Anderssén.

Likkistor, bomblådor 
och orglar
Den första tiden byggdes 
tramporglarna i Östensö. 
Tillverkningen flyttade till 
en ny fabrik i Bennäs 1907 
för att komma närmare 
järnvägen.

– Det fanns ingen elek-
tricitet så pappa skaffade 
en stor ångmaskin som gav 
kraften till fabriken. Han 
skaffade ramsåg, kantcirkel 
och en kutterhyvel med vil-
ken han kunde hyvla golv-
plankor. Han hade moder-
na maskiner för sin tid.

Fabriken levde inte ba-
ra på att tillverka orglar. 
Där tillverkades också lik-
kistor, fönster- och dörr-
karmar med mera. En stor 
produkt fram till revolutio-
nen i Ryssland 1917 var de 
så kallade bomblådorna för 
ryska armén.

– Jag vet inte hur pappa 
kom över den beställning-
en men han sa att han blev 
rik på lådorna. Armén be-
hövde spontade lådor av 
fullkantsvirke att trans-
portera granater i till det 
rysk-japanska kriget i Sibi-
rien. Han köpte upp stockar 
som han sågade och körde 
genom hyvelmaskinen.

– Men även om bomblå-
dorna var en stor produkt 
på fabriken var pappa mån 
om att hålla fram att det var 
en orgelfabrik. Musikkul-
turen var djupt rotad hos 
honom.

Förstördes på en 
timme
Allt förändrades under en 
timme en het sommardag 
1944. Fabriken i Bennäs 
brann ner till grunden. 

Den finlandssvenska
tramporgelns
uppgång och fall

Det här är en av de första orglarna som tillverkades efter branden 1944. Den är inte lika värdefull 
som de gamla.

På platsen där Andersséns orgelfabrik verkade mellan åren 1907 och 1944 har Pedersöre 
kommun rest en minnestavla med bilder av fabriken och dess anställda.
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– Allting var plötsligt bor-
ta. Branden knäckte pappa, 
han kom aldrig över den. 
Jag förstår honom. Det var 
svåra tider och hans livs-
verk slogs sönder på en 
gång. 

Vad som förorsakade 
branden utreddes enligt 
Anderssén aldrig. I sin bok 
Bröderna Anderssén (eget 
förlag, 1991) skriver Rainer 
Holmgård att brandorsa-
ken torde ha varit ett för-
bipasserande ånglok vars 
gnistor antände gräset ut-
anför fabriken. 

August Anderssén börja-
de genast rita på en ny fa-
brik. Men byggnaden han 
ritade blev bara mindre och 
mindre. Även om brandför-
säkringen täckte fabriken 
åt den årliga inflationen på 
mellan tio och femton pro-
cent upp försäkringsbelop-
pet.

– Det fanns heller inget 
att köpa efter kriget, var-

ken byggnadsmaterial eller 
verktyg. Inga cirkelklingor. 
Ingenting, säger Ingmar 
Anderssén. Vi samlade ihop 
resterna av maskinerna 
och försökte reparera dem 
så gott det gick. Men de var 
ju inte längre lika bra. 

Tiden gick ifrån 
tramporgeln
I samband med flytten till 
den nya fabriken som bygg-
des på Nyhalla 1946 kom 
Ingmar Anderssén med i 
verksamheten.

– Jag hade inte tänkt bör-
ja arbeta på fabriken, men 
pappa skrev över den på 
mig och min bror Lasse i 
början av femtiotalet. Vi 
kom så småningom i gång 
med produktionen efter 
branden, men på femtio-
talet hade tiden gått ifrån 
oss. Det började komma 
elektroniska orglar och det 
fanns inga möjligheter att 
konkurrera med dem. För 

sitt eget nöjes skull gjorde 
Lasse en prototyp till ett 
elektroniskt instrument. 
Men vi hade inga några 
planer på att börja tillver-
ka det. Det instrumentet 
finns kvar, men om det går 
att spela på längre vet jag 
inte. 

– Lasse var radiointresse-
rad och han fick tjänst som 
tekniker på Rundradion. 
1960 blev jag erbjuden jobb 
på Östensö skolhem. Då ha-
de vi redan beslutat att läg-
ga ner verksamheten och 
höll på att avyttra den.

Minnestavla där 
fabriken stod
Enligt Holmgårds bok till-
verkade fabriken cirka 
sjutusen orglar, aderton 
olika skåpmodeller med 
84 olika stämkombinatio-
ner. Boken är källan till de 
uppgifter som finns på den 
minnestavla i Bennäs som 
Pedersöre kommun rest på 

platsen där fabriken verka-
de mellan åren 1907–1944. 
Men Ingmar Anderssén 
tror att den uppgiften lig-
ger lite i överkant.

– Exakt hur många orglar 
som tillverkats vet man in-
te exakt, säger Ingmar An-
derssén. Mellan femtusen 
och sextusen orglar ligger 
ganska nära sanningen. 

När vi står på platsen där 
skylten rests översköljs An-
derssén av minnen. Det var 
på den här platsen som fa-
briken verkade under sina 

bästa år. På skylten finns en 
bild från 1920 på fabrikens 
anställda.

– Jag minns många av 
dem mycket väl, säger han 
och pekar på några perso-
ner på bilden. Han här var 
en ödmjuk människa. Och 
han här var en mycket bra 
snickare. Jag undrar om in-
te han var den bästa.

Känner du vemod?
– Det gör jag.

Rangordnade 
hyvelbänkar
Även om Ingmar Anders-
sén inte hann arbeta i fab-
riken i Bennäs var han ofta 
där som barn.

– Redan då lade jag mär-
ke till att det fanns ett hie-
rarkisystem bland snickar-
na. Det var skillnad på var 
man hade sin hyvelbänk. 
De gamla gubbarna höll 
hårt fast vid det, inga upp-
stickare fick ta ens hyvel-
bänk. 

Fabriken i Bennäs hade 
två våningar, i den nedre 
tillverkades orglarna och i 
den övre gjorde man övri-
ga snickeriarbeten. De som 
hade högst status byggde 
orglar.

– Det beror nog på pap-
pas inställning. Han tyckte 
orglarna var det viktigaste, 
de var hans skötebarn. Jag 
är inte så säker på om orgel-
produktionen var den mest 
lönsamma i fabriken. Men 
på den tiden såg man hur 
affärerna gick när man tit-
tade i kassaskrinet.

Namnet från  
felstavning? 
August Anderssén hade 
många järn i elden. För-
utom orgelfabriken drev 
han en butik i Bennäs samt 
jordbruk. Han hade en stor 
familj att försörja, han fick 
sammanlagt 21 barn i två 
äktenskap. 

– Jag var farbror redan när 
jag blev född, säger Ingmar 
Anderssén. Jag är yngsta 
pojken, född 1928, och den 
enda som är kvar i livet. Jag 
förstod att vara tyst och lå-
ta pappa läsa tidningen när 
han kom hem på kvällarna. 
På lördagar och söndagar 
när det var tyst i verksta-
den stämde han orglarna. 
Det kunde han inte göra så 
länge maskinerna gick.

Namnet Anderssén tyder 
på rötter i Danmark. Men 
några sådana finns inte.

– Pappa hette Andersson 
tidigare. Det finns en his-
toria om att han beställde 
stämpeln för orglarna från 
Danmark. När stämpeln le-
vererades stod det Anders-
sén på det. Då ska pappa ha 
sagt att det är billigare att 
ändra namnet än att köpa 
en ny stämpel. Men jag tror 
att det är en myt. Jag har 
sett i pappren att han an-
vände Anderssén redan ti-
digare. Pappa och hans brö-
der var de som gemensamt 
tog namnet Anderssén.

Ingmar Anderssén fick 
nog av orglarna efter sin 
tid som fabrikör. Han sä-
ger att han efter det bara i 
undantagsfall åtagit sig re-
parationer.

– Jag tappade intresset 
för dem. Det är först nu som 
jag börjat tänka på dem ur 
ett historiskt perspektiv. 
Jag har gett instruktioner 
åt andra som velat repara-
re dem.

Förutom de otaliga or-
gelharmonier som finns 
bevarade runt om i Finland 
är det bara fabriksbyggna-
den i Nyhalla som idag på-
minner om Andersséns or-
gelfabrik. Där verkar nu ett 
snickeri som gör köksin-
redningar. Där är Ingmar 
Anderssén en ofta sedd 
gäst.

– Jag kommer ofta hit för 
att kontrollera, säger han.

Branden knäckte 
pappa. Han kom 
aldrig över den.

Den här orgeln är från 
1910-talet. Det ser 
man på stämpeln in-
ne i skåpet och på de 
svarta tangenterna. 
De är inte av plast ut-
an av ebenholts. Det 
är en bra modell, kon-
staterar Ingmar An-
derssén och spelar en 
snutt.
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Nina Österholm

Samma kapell. Ena 

församlingen går 

i procession med 

rökelsekar. Andra har 

ett lovsångsteam. 

Håller församlingarna 

på att nischa sig?

– Det är en tydlig trend, sä-
ger Stefan Djupsjöbacka, 
kyrkoherde i Johannes för-
samling i Helsingfors.

Hans församling har 
medvetet valt att satsa 
”högkyrkligt” med en hu-
vudgudstjänst som Djup-
sjöbacka beskriver som 
rikt utsirad liturgisk sett 

och med mycket sång och 
musik.

Traditionen syntes också 
på sommarens skriftskol-
läger där man firade dag-
liga kompletorier och en 
veckomässa med bland an-
nat evangeliprocession och 
bugningar som försam-
lingen, det vill säga konfir-
manderna, utförde sittan-
de i bänken.

– Traditionen finns se-
dan gammalt i stadskär-
nan. Vi bevarar egentligen 
bara en gammal fåra litur-
giskt liv som länge funnits i 
den tidigare Norra svenska 
församlingen, säger Djup-
sjöbacka.

Han påpekar att Johan-
nes församling också ord-
nar många olika sorters 

gudstjänster, till exempel 
Tomasmässa och familje-
gudstjänst. Tanken är att 
det inte finns ett enda rätt 
sätt att fira gudstjänst.

– Samtidigt är satsning-
en på liturgi ett medvetet 
val och ett linjeval när för-
samlingen profilerar sig.

Jag, jag, jag
Hur långt får en församling 
då gå i sin profilering?

– I huvudgudstjänsten 
måste man förstås följa kyr-
koordningen och -handbo-
ken, men handboken i sig 
medger stor variation, sä-
ger stiftsdekan Sixten Ek-
strand.

Han tror att en nischan-
det ligger i tiden som ett 
uttryck för individualise-

ringen i det postmoderna 
samhället.

– Antingen vi vill det el-
ler inte så är vi alla rätt indi-
vidcentrerade i dag. Vi vill 
delta i den verksamhet som 
tilltalar oss och vi är myck-
et noggranna med vad vi 
väljer.

Han tycker att nischan-
det syns tydligast i de tre 
centrumförsamlingarna i 
Helsingfors.

– Vi har Johannes som 
satsat på gudstjänsten, kul-
tur och samhällskontakter 
medan Petrus har mera in-
slag av lovsång och väck-
elsekristendom. Matteus 
å sin sida verkar vara ett 
slags mellanting, en mer 
traditionell folkkyrkoför-
samling.

Tomasmässankristna
– Försöksverksamhet, sä-
ger Birgitta Sarelin, dok-
tor i praktisk teologi vid 
Åbo Akademi.

Hon tror att de olika for-
merna av gudstjänstliv är 
efterdyningar av den så 
kallade gudstjänstförnyel-
sen som genomfördes på 
1990-talet. Målet med re-
formen var att ge fler alter-
nativ på hur en gudstjänst 
kan ordnas.

– Visst ska vi låta alla 
blommor blomma i guds-
tjänsten men det är inte 
enbart av godo. 

Enligt Sarelin kan alltför 
nischad verksamhet leda 
till splittring inom kyrkan.

– Metallmässa, regnbågs-
mässa och miljömässa – ut-

över den sedvanliga famil-
jemässan, Taizémässan och 
Tomasmässan. Snart har vi 
specialmässor för allt och 
alla och ingen känner igen 
sig i en vanlig gudstjänst.

Hon får med håll av teo-
logiedoktor Yngvill Mar-
tola, en av huvudaktörerna 
bakom gudstjänstförnyel-
sen.

– Det finns ”Tomasmäs-
sankristna”, folk som inte 
sett något annat av kyrkan 
än Tomasmässan, som stäl-
ler sig totalt frågande inför 
alla andra samfunds sätt att 
fira gudstjänst. Men en del 
av poängen är ju att man 
ska kunna gå i mässan var 
som helst och ändå känna 
igen sig.

Enligt Martola är det rent-

Tradition och innovation nischar församlingarna åt olika håll 

Förlorar 
kyrkan

sitt väsen
när den ger  
folk vad de

vill ha?
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Sköna
veckan

Efter en skön sommar...Efter en skön sommar...
Må bra på Spa

Lugna och högklassiga Ösel (två
hotell), mångsidiga Pärnu (tre
olika hotell). Resa med halv- eller
fullpension, svenskspråkig ser-
vice, paketet innehåller behand-
lingar.
Ut- och hemresa under dygnets
vakna timmar. Priser från 490€ /
person inkl. resor, boende, mål-
tider och behandlingar.

Avresor: 17.9, 15.10, 3.12, samt 20.10 (kort “prova-på” resa)
och 12-22.11 (11 dagar).

Söderut till hösten
AzorernaAzorerna

Ponta Delgada. Flyg fr. Hel-
singfors, buss Österbotten-
H.fors. Resa 31.10–7.11

Thailand – Kata BeachThailand – Kata Beach
Direktflyg fr. Vasa.
Resor 17–30.11 och
24.11–7.12.

Fråga efter...Fråga efter...
vintern -12 avgångar till Teneriffa, Gran Canaria o. Thailand!

Kortresor
Weekend i TallinnWeekend i Tallinn

Två nätter i Tallinn –
bekvämt och gott om tid.
Resor 23–25.9, 21–23.10,
2–4.12 och 4–6 .12.

RigaRiga
Resa 20–23.10
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Resebyrå Resehaukka Ab

Munkkullavägen 15, 02400 Kyrkslätt
Tel.09-2965000

e-mail: rese@matkahaukka.com
Dalgatan 1, 10300 Karis

Tel.019-2782800
e-mail: karis@matkahaukka.com

Res med oss

Komedi Riktiga Män 14-16.10.11,
från 375€
Musikalresa till Stockholm. Buss från Ekenäs tur-retur.
Båtresor med Viking Line H:fors-Stockholm-Åbo.
I priset ingår: buss, båtresor med måltider, teaterbiljett, tre
rätters meny på Maximteatern och vår reseledares tjänster.

Dubai och Abu Dhabi 19-26.11,
från 815€
Gruppresa där det ingår flygresor med måltider, flygfälts-
transporter på destinationen, inkvartering med frukost i
högklassigt hotell, infotilfälle och heldagsutflykt till Abu Dhabi
på svenska. Mot tilläggsbetalning får man två utflykter till på
svenska.

Långa resor söderut på vintern
Hos oss kan man också boka längre resor till södern.
T.ex. Alanya 8 veckor för 1125€ eller Algarve för 1265€

Närmare information från våra byråer eller på våra hemsidor:
www.matkahaukka.com

Gammaldags Torgdag
Lördag 3.9 kl. 8-15,   Kristinestad

Torgplatsreserveringar
0400-562980,  Brahegården/Maarit Rosengård

Program: www.kristinestad.fi

Nina Österholm

Fem frågor om nischer 

till Mikael Lindfelt, 

lektor i systematisk 

teologi.

Nischar församlingarna 
sig?
– Ja, men på svenskspråkigt 
håll är det i praktiken bara i 
Helsingforstrakten där det 
finns flera församlingar 
som verkar på samma ort. 
På mindre orter kan enskil-
da präster nischa sitt jobb 
lite och betona det de själv 
anser vaar viktigt eller an-
geläget.
Varför vill församlingar-
na ha olika profiler?
– Människor, kontexter och 
behov är olika. Jesus kalla-
de också till sig människor 
på många olika sätt.
Är det okej att nischa?
– Det har alltid funnits 
olika sorters församlingar 
inom den kristna traditio-
nen. Inte heller Paulus gav 
samma råd till alla han ta-
lade och skrev till eftersom 
redan de första församling-
arna var olika. Mångfald är 
utgångspunkten. Det lig-
ger ett större frågetecken 
i idealet att alla skulle vara 
lika.
Blir det inte orättvist mot 
församlingsborna när ex-
empelvis gudstjänsterna 
och konfirmandundervis-
ningen är så olika?
– Inte får du heller ex-
akt samma undervisning 
i alla skolor. Du har olika 
slags lärare som lägger oli-
ka tyngd vid ämnen. Visst 
kan du kanske välja skola i 
en större utsträckning än 

församling men det är sä-
kert möjligt att påverka ex-
empelvis vilken skriftskola 
ditt barn går i om du verk-
ligen vill det.
Sedan är ju kyrkan ingen 
servicestation. Du behöver 
inte få samma ”service” i 
hela stiftet, kyrkan är inte 
som Folkpensionsanstal-
ten. När du går in i en för-
samling så går du också in 
i en tradition.
Så jag måste bara stå ut 
med hur min församling 
profilerar sig?
– Delvis ja, men du kan ock-
så påverka profilen ifall du 
engagerar dig. Kyrkan har 
också starka demokratiska 
former och medlemmar-
na har möjlighet att forma 
sin egen församling. Sedan 
skapar de förtroendevalda, 
präster och övriga anställ-
da ofta en viss sorts grup-
peringar, men jag tycker 
det är helt okej. Det finns 
alltid utrymme att påverka 
om du har tid att engagera 
dig.

Sorry – du får 
inte samma 
service överallt

Mikael Lindfelt tycker att den 
som är missnöjd med sin kyr-
kans verksamhet kan ta och ak-
tivera sig i sin egen församling.

av fel mot församlingen att 
nischa verksamheten för 
mycket. Helst skulle hon se 
att gudstjänsten utveckla-
des tillsammans med för-
samlingsborna.

– Det är bra att prova på 
nya saker men det borde 
vara kollektiva val av för-
ändring i en församling.

Fördomar och behov
På mindre orter är situa-
tionen en annan. Med färre 
anställda och mindre re-
surser går det mesta av en-
ergin åt till grundarbetet, 
det vill säga gudstjänster 
och förrättningar.

– Alla församlingar präg-
las ändå av den andliga 
tradition de verkar inom, 
av de anställdas teologis-
ka syn och av de aktiva och 

förtroendevaldas åsikter, 
säger Ekstrand.

Alla diskuterar ju vad 
de ska satsa på och en viss 
form av nischande blir det 
oftast i alla fall.

– Det är bra att tron ut-
trycks på olika sätt, tycker 
Ekstrand, en stor rikedom. 

Det finns heller inget 
som hindrar att man deltar 
i någon annan församlings 
verksamhet ifall man kän-
ner sig mera hemma där än 
i sin egen församling.

– Utmaningen är att göra 
något speciellt utan att nå-
gon känner sig utesluten.

Stefan Djupsjöbacka tror 
att nischande är ett sätt att 
försöka bemöta de många 
önskemål som ställs på 
gudstjänsten.

– Det finns mycket fördo-

mar, ”vi vet nog hur det är 
i kyrkan” säger folk, men vi 
försöker erbjuda olika sti-
lar för att svara mot olika 
behov.

Han är öppen för experi-
mentlusten som tycks fin-
nas inom gudstjänstlivet 
samtidigt som han ser ut-
maningar i förnyelsen.

– Målet är ju att möta 
människor på ett menings-
fullt sätt. Att alla ska kun-
na känna att det här är för 
mig.

Tips:
Seminarium om barn- och 
familjegudstjänsten 26.10 
på Samfälligheten i Hel-
singfors. Monika Vikström-
Jokela inleder.

Är det rättvist mot 
medlemmarna 
om gudstjänsten i 
grannförsamlingen 
ser helt annorlun-
da ut än i den egna 
församlingen?

Tradition och innovation nischar församlingarna åt olika håll 
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Presentation

Tjusig tegel-
sten för kon-
firmander
MarcusFörlag i Sve-
rige för under hösten 
fram ett nytt konfir-
mandmaterial. Den 
grafiskt intresseväck-
ande boken bär nam-
net Vägens folk – En 
resa genom kristen tro. 
Tanken är att konfir-
manden genom de 28 
temakapitlen ska gå 
resan mot Guds rike. 
Längs vägen disku-
teras de traditionella 
konfirmandfrågorna 
på ett, enligt förlaget, 
helt nytt sätt. Boken 
är uppdelad i min resa, 
trons resa och kyrkans 
resa. Att få en helt ny 
vinkling på grundte-
man som de tio budor-
den är en kanske över-
mäktig utmaning men 
på flera andra områ-
den lyckas författarna 
med det de utlovar.

Tanken med mate-
rialet är att varje del-
tagare i konfirmand-
gruppen har ett eget 
exemplar av boken och 
genomför övningar, 
frågor och tillämpning-
ar med hjälp av den. I 
en separat ledarhand-
ledning finns vägled-
ning kring teologi, vär-
deringar, pedagogik, 
ledarskap, undervis-
ningsupplägg, termins-
planering och utvärd-
ering.

Teckningar, kollage, 
fotografier och en ut-
manande layout gör 
materialet grafiskt 
attraktivt. Kändisin-
tervjuer, serieteck-
ningar, frågeformulär 
och grupptester av 
olika slag slåss om ut-
rymmet med mera 
traditionella under-
visningstexter. Det är 
teologerna Magnus 
Sternegård och Skan-
der Kurtin som är re-
daktörer för boken.

Den här konfirmand-
materialet är digert. De 
över 200 sidorna och 
518 grammen slinker 
inte in i handväskan 
obemärkt och jag har 
svårt att tro att konfir-
mandgrupperna hinner 
gå igenom hela luntan 
under den tid de har 
till sitt förfogande. Men 
boken kan också an-
vändas i andra tonårs-
grupper, och i sådana 
fall fungera mera som 
vanlig lärjungaunder-
visning. Kanske ett al-
ternativ till ungdoms-
alphan? (CM)

Text & foto: Erika Rönngård

Regissören Akse 

Pettersson tyckte 

att idén om Ronja 

Rövardotter på en 

teaterscen lät omöjlig. 

Men i sommar har 

lekens och lägereldens 

pjäs ändå gått för fulla 

hus på Sveaborg.

Ronja är den frihetsälskan-
de rövardottern som förfä-
ras över att höra vad rövar-
livet egentligen går ut på 
och vägrar gå i faderns fot-
spår. Hon får också tillfäl-
le att göra upp med fördo-
marna mot det konkurre-
rande rövarbandet och blir 
vän med Borkahövdingens 
son Birk. Därefter tar både 
hon och Birk avstånd från 
släktfejden mellan Mattis-
rövare och Borkarövare. 

Akse Pettersson säger 
att han naturligtvis tycker 
att temat med fördomar 
som man gör upp med är 
viktigt, men att man inte 
kan bygga en teaterföre-
ställning allt för mycket på 
ett enskilt tema, hur viktigt 
det än är.

– Då ställer man sig över 
publiken och pekar ut sa-
kernas tillstånd för dem, 
som om man skulle säga 
”titta så dumt det är”.

Idén att Pettersson skulle 
regissera pjäsen kom från 
några av hans studiekam-
rater från Teaterhögskolan, 
som han tidigare samarbe-
tat med. Själv tyckte han 
till en början att förslaget 
lät helt omöjligt.

– Delvis handlade det om 
att vi har så starka bilder av 
berättelsen med oss, utan 
att den har blivit den sor-
tens klassiker som vi är va-
na att se nya tolkningar av. 

De praktiska problemen 
hörde också till det som 

Teatern kan  
förstärka det positiva

Akse Pettersson släppte loss Ronja Rövardotter på Sveaborgs sommarteater.

BOK Kjell Westö Sprickor, 
Valda texter 1986–2011. 
Söderströms.

Det är svårt att vara stads-
bo. Alla utanför ring ettan 
vet ”precis” hurdan du är. 
Ännu värre är det – som i 
Kjell Westös fall – att vara 
född förortsbo med rötter-
na utanför stadskärnan. Då 
vet också de som gynnats 
av storken och blivit ned-
släppta inom spårvagnsnä-
tet ”precis” hurdan du är.

Det är svårt att vara stads-
bo men det är roligt att läsa 
om sin egen stad. Man kan 
kanske tycka att Westös evi-
ga Helsingforsskildringar 
är ett billigt trick. En Westö 
varje jul till släktingarna 
utomlands ”för att det är 

sååå roligt att läsa om He-
sa”. Jag undrar hur de som 
inte känner varje gatsten 
på Norra kajen läser böcker 
som är så tätt förankrade i 
en plats? Tappar de språk-

liga bilderna sin skärpa?
Boken Sprickor är en 

samling korta texter, delvis 
tidigare publicerade, som 
samlats under sköna rub-
riker där egentligen endast 
sporten lämnar mig helt 
oberörd. Men efter tegel-
stensromaner som Gå inte 
ensam ut i natten känns 
de kolumnartade texterna 
väldigt korta. De något stör-
re helheterna ger genast 
merskak. Till favoriterna 
hör Nio korta kapitel om 
kärleken till ett hav, som 
dessutom ger en intressant 
inblick i den mansdomine-
rade fritidsritualen fisket. 
Samtidigt speglar särskilt 
havstexterna också den 
paradoxala naturen hos 

många stadsbor. En natur 
som bland annat tar sig ut-
tryck i en större kärlek till 
havet än till kräftskivan. 
Det är inte bara ”hujsigt 
trevligt” att vara på stugan 
vid havet. Det finns något 
mycket ärligare i stadsbon 
Westös känsla för flundra 
och öring.

För visst är analysen av 
stadsbon själv det mest 
intressanta. Den missför-
stådda betongsjälen som 
minsann också förstår sig 
på naturens skönhet. San-
ningen är ju att Helsing-
fors är en småstad, en håla. 
Stadsborna är också från 
lande, vilket författaren 
själv märker när han be-
söker New York och håller 

på att förgås mellan rader-
na. Det behövs mer än ett 
klippkort till simstadion 
för att rida på den riktiga 
storstadens vågor.

Det sorgliga är hur vi in-
om ett så litet, homogent 
land kan se så stora skill-
nader på folk från olika de-
lar av landet. Hur etiket-
ter som ”pami” och ”go-
mi” färgar bemötande av 
andra människor. Detta ut-
anförskap i alla kategorier, 
som stadsbo, förortsbo, fin-
landssvensk, hurri är en av 
de vackraste linjerna i Wes-
tös Sprickor. 

Det är också svårt att vara 
stadsbo. 

Nina Österholm

En dans på asfaltsrosor
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avskräckte honom – hur 
får man till ett övertygan-
de Helvetesgap på en tea-
terscen så att åskådarna 
hinner känna den hisnan-
de känslan i maggropen 
under hoppet?

Leken och lägerelden
Vändningen kom när han 
började associera till histo-
rier som berättas kring en 
lägereld och tänkte på vad 
det är i just den typen av 
berättande som är så vik-
tigt.

– Det handlar om att det 
är något som berättas i stäl-
let för att visas. Vi sitter 
kring elden och berättar 
för varandra och löser de 

praktiska problemen till-
sammans. 

Förutom tanken om att 
återskapa stämningen 
kring en lägereld har han 
också velat att pjäsen ska 
vara en uppmaning att 
komma med i leken.

– Budskapet till publiken 
är: Kom med och lek med 
oss. Vi berättar, och jag tror 
att det vi berättar om följer 
med publiken hem.

Många av barnen i publi-
ken har kanske inte hun-
nit bli bekanta med Ron-
ja i bokform förrän de ser 
pjäsen och Pettersson sä-
ger att han för deras skull 
måste hålla sig nära grund-
berättelsen.

– Men det räcker inte. Vi 
måste också skapa känslan. 
När vi läser böcker skapar 
vi den själv och använder 
böckerna som bollplank 
och projektionsyta för våra 
egna tankar. Vi fyller i hela 
tiden, på sätt och vis är det 
vi som gör berättelsen.

Intensiteten det 
viktiga
Ronja Rövardotter uppfat-
tar han som en ljus och livs-
bejakande saga, även om 
den också handlar om dö-
den. I slutet av berättelsen 
dör Skalle-Pär och i pjäsen 
har Pettersson låtit honom 
återuppstå genom att han 
får berätta om händelserna 

i slutet – utan den åldrade 
röst han dittills använt.

– Skalle-Pär blir ung igen. 
I oss alla finns både åldring-
en och barnet närvarande.

Innan Skalle-Pär dör hin-
ner han också berätta för 
Ronja om en silverskatt 
gömd i berget. Skatten er-
bjuder Ronja och Birk en 
försörjningsmöjlighet i 
framtiden, ett alternativ till 
rövarlivet.

Vad är vår tids silver-
skatt?

– Poetiskt skulle jag vil-
ja säga att den finns inom 
oss. För mig är silverskat-
ten i boken lite svår – den 
är ju en trevlig lösning för 
dem, men hur ska vi andra 
göra? Å andra sidan skulle 
det också vara konstigt om 
berättelsen skulle sluta ut-
an en lösning på problemet 
vad de ska leva av. Sagan 
har möjligheten och rättig-
heten att förenkla livet lite 
och bara visa på en möjlig 
värld.

Akse Pettersson är över-
tygad om att berättelsen 
om Ronja har makt att på-
verka.

– Det handlar inte bara 
om att vi lär oss något, ut-
an om att vi delar en upple-
velse. Jag har svårt för tan-
ken om att man sätter upp 
en pjäs för att man vill för-
ändra något. Det handlar 
kanske mera om att man 
vill förstärka något positivt 
som redan finns i oss. I Ron-
ja Rövardotter handlar det 
om frihet, kärlek, förlåtelse 
och att bejaka livet.

I berättelsen säger Birk 
att den sommar när han 
och Ronja bor i grottan vill 
han bevara i sitt minne för 
resten av livet.

– Det var en viktig upp-
täckt för mig att det är in-
tensiteten i berättelsen 
som är det viktiga, inte det 
att den varar för evigt. Vad 
som helst kan hända, men 
det förminskar inte det 
som hänt innan dess.
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Vemod light
Det är med ett lätt ve-
mod jag igen får kon-
statera att semestern 
är slut och att skolor-
na börjat. Inte för att 
jag har något emot att 
börja jobba igen. Det 
är rätt skönt att återgå 
till vardagsrutinerna 
utan att varje dag be-
höva ägna tankemöda 
åt familjens program 
eftersom dagen är 
färdigt inrutad.

Det vemodiga med 
slutet på semestern 
är att det samtidigt är 
ett steg mot att som-
maren kommer att 
ta slut. Visst kan vi 
ha långa och varma 
höstar också. I bästa 
fall kan sommarvär-
men räcka långt in i 
september, vilket jag 
tackar Gud för. Och 
vilken härlig sommar 
vi har fått uppleva i 
år! Semesterns slut är 
i alla fall ett tecken på 
att värmen, grönskan 
och ljuset går mot sitt 
slut och kommer att 
ersättas av mörker, 
kyla och snö.

Jag är en sommar-
människa. Jag klipper 
heller gräsmattan än 
skottar snö. Vinter, ky-
la och snö är inget jag 
längtar efter. Somma-
ren är för mig liv, man 
ser ju hur det växer 
och grönskar i natu-
ren. Under vintern är 
naturen som död, kall 
och livlös. Även om vi 
vet att grönskan kom-
mer att återuppstå 
igen nästa vår.

Att jag känner ett 
visst vemod (vemod 
light) har också att gö-
ra med livets förgäng-
lighet. Livet blommar 
ut under sommaren. 
I något skede upple-
ver man att hösten 
närmar sig. Man upp-
täcker att orken bör-
jar tryta och att krop-
pen börjar få ålders-
tillägg.

Jag märkte de första 
tecknen på den annal-
kande hösten redan 
innan jag fyllt fyrtio. 
Och sedan dess har 
jag ju inte blivit yng-
re. ”Ungdom är en 
sjukdom som snabbt 
går över”, sa min foto-
lärare. Så sant.

Men likt min läng-
tan efter att naturen 
ska återuppstå på vå-
ren får jag också läng-
ta efter nytt liv efter 
min personliga vin-
ter. I en ny, uppdate-
rad version. Tills dess 
är målet att vandra 
vidare. Oavsett årsti-
den.

Johan Sandberg

Kulturnytt

Skämt åsido

Krematoriestiftelsen – 
vad är det? Det här med 
kremering hör väl till det 
som kyrkan sköter. Eller 
hur är det egentligen?

– Stiftelsen är väldigt 
gammal, den grundades 
redan år 1889, säger stif-
telsens VD Göran Fager-
ström.

Men det var först 1926 
som det första kremato-
riet byggdes i Sandudd 
i Helsingfors. I dag finns 
det 22 krematorier i Fin-
land, men 21 av dem ägs 
av kyrkan. Krematoriet 
och kapellet i Sandudd 
tillhör fortfarande Krema-
toriestiftelsen.

– En av Krematorie-
stiftelsens uppgifter är 
att sprida information 
om kremering och samla 
information om kreme-
ringsmetoder, säger Fa-
gerström och berättar att 

han ofta får rätta till miss-
förstånd om hur kreme-
ring går till.

Men visst har Krema-
toriestiftelsen fått sitt 
budskap fram också: Nu-
mera kremeras omkring 
80 procent av de döda i 
stora städer, det vill säga 
i städer där det finns kre-
matorier. I hela Finland 
är kremeringsprocenten 
omkring 40 och stiger 
hela tiden.

Kyrkan har, som sagt, 
21 egna krematorier. Kre-
matoriestiftelsen däremot 
står helt utanför det kyrk-
liga. Krematoriekapellet i 
Sandudd är också öppet 
för alla trosinriktningar 
som tillåter kremering. De 

egna betalar en liten hyra 
för kapellet oberoende av 
om de hör till kyrkan eller 
inte. Men Krematoriestif-
telsen går inte på vinst 
trots att den uppbär en 
kremeringsavgift.

– Tack vare avkastning 
från våra egna fonder hål-
ler vi näsan över vatteny-
tan. Enligt den nya be-
gravningslagen får man 
inte heller göra vinst på 
kremeringsverksamhet.

Nästa år kommer Kre-
matoriestiftelsen att gå 
in för rökgasrening. Det 
betyder att till exempel 
kvicksilver som härstam-
mar från amalgamplom-
ber inte längre ska få för-
orena luften. På det viset 
introducerar Krematorie-
stiftelsen den modernaste 
kremeringstekniken i vårt 
land. (ST)

Vi frågar
Vad gör krematorie- 

stiftelsen?

Ingen åldersgräns 
för temasångstävling

Om ett halvår ordnas Ungdomens 
kyrkodagar (UK) och de allmänna 
finlandssvenska kyrkodagarna 
samtidigt i Vasa. Temasångstäv-
lingen för evenemanget kör nu 
i gång och temat för texten och 
musiken är Expedition. 

Arrangörerna vill att bidraget 
ska vara lättsjunget och enkelt 
att lära sig. Nytt för i år är att det 
inte finns någon åldersgräns för 
deltagande. Under tidigare år, när 
sången använts bara på UK, har 
kravet varit att de som deltar i 

tävlingen ska vara under trettio år.
Bidraget lämnas in anonymt, senast den 31 oktober. 

Vinnaren premieras. Se www.evl.fi/uk för mera informa-
tion. (CM)

Ny grafik  
för kyrkan
Kyrkan har inlett en förnyelse 
av sin grafiska utformning. 
Målet med det nya grafiska 
uttrycket är att det ska vara 
lätt att känna igen och an-
vända. 

Kyrkostyrelsen godkände förra veckan en symbol som 
grundar sig på ett typografiskt kors. Symbolen är ett av 
flera förslag som utarbetats i samarbete med studerande 
vid Aalto-universitetet. Symbolen, som på finska kallas 
”Yläviite”, grundar sig på ett kors och namnet skrivet i 
samma typsnitt.

Grafiken utvecklas med tanke på hela kyrkans behov. 
Församlingarna kan om de vill ta till sig den gemensam-
ma utformningen helt eller delvis, men förnyelsen förut-
sätter inte att församlingarna avstår från sin egen visuella 
utformning.

Den nya utformningen presenteras för kyrkans kom-
munikatörer på kommunikationsdagarna i Vanda den 8–9 
september. Den nya visuella utformningen och anvisning-
arna offentliggörs nästa vår. (KT/CM)

Ny serie om ateist i himlen
En ny tv-serie med religiös an-
knytning är i startgroparna, skri-
ver Dagen. Det är den brittiske 
komikern Ricky Gervais, en av 
upphovsmännen till tv-serien 
The office, som jobbar med pro-
duktionen. Serien ska heta Af-
terlife och handla om en ateist 
som dör och inser att han ham-
nat i himlen.

Gervais kommer att spela 
Gud.

– Men det är en något annor-
lunda Gud än den du kanske har 
sett i Hollywood-filmer, säger 
han.

Serien ska spelas in under i 
början av år 2012. (CM)

BOK Blad ur höstens arkiv 
av Bo Carpelan. Schildts 
2011.

En gammal man rör sig 
långsamt genom rummen 
på sommarstället Udda. 
Det är höst. Ibland hälsar 
han på sin 90-åriga mam-
ma, ibland umgås han med 
grannar eller en liten släk-
ting som heter Slanten. Ib-
land åker han in till sjukhu-
set för ”underredesgransk-
ning”. För det mesta är han 
ensam. Han vet att han 
snart ska dö.

”Lyckan finns bara i kor-
ta ögonblick, jag minns 

den”, skriver Carpelan med 
Skarfelts röst i sin sista, 
postumt utkomna roman. 
Just den kommentaren hör 
samman med minnesbil-
den av hur han som barn 
blev våt av regn och hur 
hans mamma virade in ho-
nom i en stor badhandduk 
där han gnuggades som en 
fjärilspuppa. Det är just 
dessa små scener som med 
en smärtsam innerlighet 
fastnar på läsarens näthin-
na. Korta scener: som man 
minns sitt liv. Ett förvirran-
de pussel som snart är klart 
och ändå aldrig blir det.

Ett tema som återkom-
mer är tanken på Odradek. 
Odradek är en liten figur 
som förekommer i en pro-
sadikt av Franz Kafka, Hus-
faderns bekymmer. Odra-
dek är en trådspole formad 
som en stjärna och med 
trådändar av olika färger 
hängande efter sig, en liten 
varelse på två ben, ett de-
formerat ting.

Hos Kafkas husfader 
framkallar varelsen en 
känsla av förvirring och 
smärta: han undrar om 
Odradek har ett liv som 
är ändligt som våra, eller 

kommer den att rulla fram 
ännu inför hans barn och 
barnbarn, kommer den att 
överleva honom?

Hos Skarfelt ger Odradeks 
stumhet (varelsen pratar 
väldigt lite) och överlevnad 
en känsla av ”illa behärskat 
ursinne”. Medan trötthe-
ten lägger sig över honom 
som en dimma tycker han 
att kommande tider redan 
invaderar rummen i hans 
hem. Alla de döda som fyllt 
rummet med sina röster 
och sin närvaro är nu från-
varande. Han lever fortfa-
rande, men han tycker sig 

redan höra till dem.
Blad ur höstens arkiv ska 

läsas eftertänksamt, be-
grundande, långsamt. Jag 
tror rentav att den läsare 
som själv börjat inse hur 
ändligt livet är, den som 
redan kan frammana ur-
sinnet över tingens hot-
fulla beständighet, läser 
den med den största be-
hållningen. Carpelans täta, 
vackra, smärtsamma text 
tål många sådana genom-
läsningar.

Sofia Torvalds

Det var en gång

Komikern Ricky Gervais 
har under sommaren skri-
vit pilotavsnittet till den 
nya tv-serien Afterlife.

Kyrkodagar i Vasa 26-29.1.2012

Vasa universitet, Wolffskavägen 34
Medverkande: 
Författaren och stå upp-komikern Jonas Helgesson (Sve), författaren Maria Küchen (Sve)
biskoparna Björn Vikström och Hans Stiglund (Luleå stift) m.� .
Arrangörer: Kyrkans central för det svenska arbetet, Domkapitlet i Borgå stift och Vasa svenska församling.
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Du missade väl inte ...

Regissör Akse Petterson:
Det här  

lärde Ronja  
Rövardotter mig.

 sid 14

Återupptäck

KP!

om tre veckor

Kyrkpressen
i Taizé

Text & foto: Marina Wiik

Eveliina Kujala är volontär 

i Taizé.

– Första gången jag var 

här avskydde jag det.

Eveliina Kujala, 22, trodde ald-
rig att hon skulle bli aktiv i för-
samlingen, än mindre stanna 
frivilligt i ett kloster.

– Hemma talade vi inte om 
tro och min syster hör inte ens 
till kyrkan.

Kujala kommer ursprungli-
gen från Kemi men bor numera 
i Tammerfors. Under skriftsko-
lan blev hennes kompisar akti-
va i församlingen. Hon hängde 
på trots att hon inte var intres-
serad av trosfrågor.

– Jag tyckte att den lutherska 
kyrkan var en inåtvärmande 
moralinstitution som hade trå-
kiga samlingar och satte press 
på folk. Det tycker jag i viss mån 
fortfarande.

Kujala besökte kommunite-
ten i Taizé i centrala Frankrike 
första gången sommaren 2007 
med en ungdomsgrupp. Till en 
början vantrivdes hon, men i 
slutet av veckan stördes hon 
inte längre av de långa matkö-
erna eller folkmassorna.

– Jag blev helt tagen av stäm-
ningen här. Ingen sätter stäm-
pel på mig och frågar ut mig 
om min tro. Folk är öppna och 
respektfulla.

Bättre version  
av sig själv
Kujala studerar psykologi och 
har alltid satt stort värde på 
vetenskapliga rön. Efter veck-
an i Taizé kände hon en svår-
beskrivlig andlig längtan växa 
fram.

– Det var svårt för mig att 
acceptera att jag ville ha med 
kyrkan och trosfrågor att göra. 
Å andra sidan är världen så lo-
gisk att det är svårt att tro att 
den uppkommit av en slump.

Sommaren 2009 var hon vo-
lontär i Taizé i fem veckor. Da-
garna fylldes av praktiska gö-
romål som matlagning, städ-
ning och övervakning. Hon 
tillbringade också en vecka i 
tystnad i ett specialhus i kom-
munitetens utkant.

– Jag fick bara tala femton 

I Taizé blev Eveliina 
en bättre version av sig själv

Det finns bud och råd om hur vi ska leva för att få ett bättre liv. Var och en måste själv hitta sin trosväg, säger Eveliina Kujala.

Fakta om kommuniteten i Taizé
* Ett kristet ekumeniskt brödraskap i Taizé, en by i Burgund i 
centrala Frankrike. Mindre kommuniteter finns också 
* Grundades 1949 av Roger Schutz (1915–2005), sedermera bro-
der Roger. I dag finns det knappt hundra bröder från mer än 25 
länder. Det finns också mindre brödraskap på andra håll i världen. 
* Tar emot flera tusen unga och vuxna, barnfamiljer och äldre 
varje vecka. Besökarantalet är speciellt stort kring semestermå-
nader och påsk.
* Varje dag ordnas tre bönestunder. Stommen utgörs av medita-
tiva Taizésånger, som ofta byggs runt enstaka fraser ur Psaltaren 
eller evangelierna.
* Kommunitetens slogan är Pilgrimsfärd för tillit på jorden. Mer 
info finns på www.taize.fr

Läs Marina Wiiks blogg från vistelsen  
i Taizé på www.kyrkpressen.fi

minuter per dag med min kon-
taktsyster som kom från ett 
närliggande nunnekloster. Jag 
gjorde lerarbeten, deltog i bi-
belstudier och gick långa pro-
menader.

Vad gav det dig?
– Jag blev en djupsinnigare 

och godare människa. När jag 

är i Taizé är jag en bättre ver-
sion av mig själv än hemma. 
Även mina föräldrar har märkt 
att jag mår bättre här.

Trots att Kujala inte går spe-
ciellt ofta i gudstjänsterna 
hemma deltar hon gärna i bö-
nelivet i Taizé.

– Gud blir inte gladare av att 

jag går i kyrkan, jag gör det för 
min egen skull. När jag sjunger 
någon av sångerna eller läser 
med i bönerna kan jag ibland 
ana små glimtar av Gud, jag 
känner att jag inte är ensam.

Olikhet med samma mål
Sedan slutet av juli är Eveliina 
Kujala tillbaka i Taizé. Hon pla-
nerar att stanna i åtminstone 
några månader till.

Kujala äter och bor med de 
andra kvinnliga volontärerna i 
en separat huslänga. Hon basar 
för städningen av toaletterna 
och jämför det med hushålls-
arbete hemma.

– Jag hjälper till för att jag br-
yr mig, inte för att jag måste.

Volontärerna uppmuntras 
inte till umgänge med dem 
som är i Taizé en kortare tid, vil-
ket Kujala inte har något emot.

– Jag har precis genomlevt en 
separation och det känns skönt 
att man får ta en paus från säll-
skapande, pengar och effektivi-

tetstänkande.
Två gånger i veckan deltar 

hon i bibelstudier.
– Bröderna sätter in texterna 

i rätta tidsperspektiv, vilket ger 
stora aha-upplevelser.

Svårast har hon med att inte 
själv få bestämma vad hon äter 
eller gör.

– Å andra sidan är vi ju här 
för att umgås, inte för att isole-
ras. Det är frigörande att märka 
att tro kan ta sig så många oli-
ka uttryck men ändå ha samma 
riktning.

Hon kan inte tänka sig att bli 
nunna, bland annat för att hon 
önskar sig barn.

– Jag har ingen aning vad som 
händer när jag kommer hem, 
men jag hoppas att jag kan ta 
en del av den frid jag känner 
här med mig hem.

Matias Gädda 

Vill hjälpa  
andra  
till tro
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