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När Jan-Erik ”Kak” Nyman blev pensionär slängde han almanackan och klockan. 
Han fortsätter leva ett aktivt liv men har lärt sig att säga nej. Efter 30 år som kyrko-
herde satsar han nu på familjen och gymnastiken i IF Drott. Femton armhävningar 
går fortfarande som en dans.
Sidan 7

Pensionär i flygande fläng
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”trots att under-
tecknarna och för-
beredarna till lag-
motionen säger att 
kyrkan och kyrkor-
na är fria att själva 
formulera äkten-
skapets väsen, är 
saken klar: I det här 
fallet har kyrkan 
politiskt no say.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Ny rond om 
äktenskapet
i förra veckan presenterades namningsamling-
en för den väntade lagmotionen om ny äkten-
skapslagstiftning. 

Det var alltså den som inte rymdes in i det bång-
nande regeringsbygget i somras. Nu börjar lapp-
täckets alla kompromisser synas och man undrar 
hur länge sömmarna faktiskt kommer att hålla.

Motionen rubriceras av undertecknarna som en 
motion för jämlika äktenskap. Borta är termer 
om samkönade eller könsneutrala förbund. Tunga 
namn finns redan med, bland dem ministrarna 
Alexander Stubb (Saml.), Jutta Urpilainen (SDP), 
Ville Niinistö (Gröna), Paavo  Arhinmäki (VF) och 
Stefan Wallin (SFP).

I korthet går motionen ut på att par av sam-
ma kön ska kunna ingå äktenskap - det tidigare 
registrerade partnerskapet går till historien (om 
de som ingått sådana inte enkom vill behålla sitt 
förbund som ett sådant) och paret ska kunna ha 
samma efternamn och få adoptionsrätt.

Det var just den här motionen som Kristdemokra-
terna inte ville se i riksdagen under den här perio-
den. Och även om partiet kunde vandra ut ur Stän-
derhuset i somras med fanan högt inför de egna väl-
jarna, med försäkringen om att något sådant inte 
fanns med i texten, så fanns upplägget redan där

Å ena sidan kan man undra om det hela inte var 
en Pyrrhusseger för KD. Vad vann partiet egentli-
gen annat än ett rent samvete över att inte ha med-
verkat till en eventuell lagändring? Å andra sidan 
kan man fråga sig om dessa tunga regeringsnamn 
skulle ha agerat så här om det hade varit fråga om 
något annat parti och någon annan ideologi än just 
KD:s?  Den frågan väcker en viss olust.

naMninsaMlingen sänder också en stark signal till 
kyrkan, som har ställt upp bevarandet av det nu-
varande äktenskapsbegreppet som ett av målen i 
kyrkans eget ”regeringsprogram”.

Trots att undertecknarna och förberedarna till 
lagmotionen säger att kyrkan och kyrkorna är fria 
att själva formulera äkten-
skapets väsen, är saken klar: 
I det här fallet har kyrkan po-
litiskt no say. Och hade det 
inte varit för att Kristdemo-
kraterna behövdes i den bro-
kiga regeringsuppsättning-
en, så hade motionen i stäl-
let funnits som text i reger-
ingsprogrammet. Såtillvida 
får man erkänna att KD har 
gjort ett politiskt statement 
som syns.

kD:s orDföranDe Päivi Räs-
änen är bekymrad för att en 
ny äktenskapslag också sätter press på kyrkans 
äktenskapssyn. Det har hon säkert rätt i. Men 
den diskussionen fortsätter antagligen ändå.   In-
om kyrkan har man diskuterat att avstå från vig-
selrätten ifall glappet mellan äktenskap och äk-
tenskap blir för stort. Då utgår kyrkan fortfaran-
de från att det kommer att vara just ett val. Men 
det kan också gå snöpligt värre. Bland dem som i 
olika sammanhang kommenterat motionen höjs 
också röster som vill frånta kyrkan den juridis-
ka rätten till vigsel. 

”Låt dig inte 
skrämmas!”
All journalistik är ett val. Den här inter-
vjun kunde ha varit en annan, en om 
värderingar i dagens Finland, om so-
cialt ansvar, om kyrkans och de sön-
dervittrande kollektivens utmaningar. 

Den intervjun med väl genomtänk-
ta repliker finns också i mitt anteck-
ningsblock när jag går ut ur paret Still-
Vikströms vackra pensionärslägenhet 
i centrala Åbo. Men den här gången är 
det den andra berättelsen om John Vik-
ström som stiger fram. Om en ung man 
som tvivlade i grunden – och som än-
då valde att tro. Som blev både biskop 
och en av vår tids mest respekterade 
ärkebiskopar.

gick till botten
Barndomshemmet i Kronoby fostrade 
två biskopar. Både John och brodern Erik 
har berättat om hur särskilt fadern Ed-
vin kombinerade ett aktivt församlings-
engagemang med ett lika aktivt sam-
hällsengagemang. Dessutom var han 
väckelsepredikant. Det fanns en na-
turlig  växelverkan mellan det världs-
liga och det andliga. 
– Visserligen fanns syndakatalogerna 
inte spikade på väggen, men det måste 
sägas att inte skulle det ha setts med bli-
da ögon om vi hade gått ut och dansat.
  Men redan i gymnasiet kom tvivlen. 
Då kom frågan: ”Varför tror du?” åt-
följd av: ”Är det bara föräldrarnas tro 
du har?”. Tvivlen fortsatte och växte 
under studietiden. Allt det han hade 
övertagit måste bli hans eget.
– Under en tid tyckte jag att jag inte 
trodde på någonting. Men jag bestäm-
de mig för att gå till botten med frå-
gorna. Ända till helvetets port om det 
så behövdes, säger han eftertänksamt.

Vad var resultatet? Vilket är John Vik-
ströms eget svar på frågan ”vad tror du”?

– Att inte tro på sin tro. Att det inte är 
fråga om en prestation. Att mitt ibland 
alla kritiska tankar ta sikte på Kristus-
gestalten, på vad han är och betyder.

John Vikström ser allvarlig, men ock-

så lätt road ut av minnen som väcks. I 
hans kamp kom bidrag också från ovän-
tade håll. 

– En viktig bit kom från min främ-
ste konkurrent till biskopsämbetet, Sig-
trygg Serenius, i predestinationsläran. 

En annan byggsten gav Helge Fors-
man, evangelisk förgrundsgestalt, i un-
dervisningen om ”det objektiva i kris-
tendomen”.

– Det vill säga, det som Gud gör. Alla 
dessa bitar gjorde att jag blev ställd på 
en stadig grund. Att det bland de intel-
lektuella frågorna finns en tillit.

Destillatet av kampen syns i Vik-
ströms herdabrev till Borgå stift Tro i kris 
(1972). Boken väckte stor debatt, och fick 
bland annat skarp kritik från evangeliskt 
håll. En av hans teser är att den käm-
pande tron inte är en övergående fas ut-
an något som hör till själva trons väsen. 

Sorglös i tilliten
Jag undrar om han i sin tur gav vidare 
sin tro till sina egna barn. 

– Vi gav ju dem en kristen fostran, 
men jag har inte predikat eller förkun-
nat. De har nog fått söka sina egen vägar.

Han skrattar till nästan lite förläget:
– Ja, egentligen lämnades de nog lite 

vind för våg. Vi litade på att det skul-
le gå bra.

”Vi” var i det skedet han och hustrun 
Birgitta. Hon dog i cancer 1994, när John 
Vikström var mitt uppe i uppdraget som 
ärkebiskop och det blåste kring öronen.

– Det var tufft. 
Osökt kommer frågan: Hur orkar 

man?
John Vikström reser sig och hämtar sitt 

slitna bönehäfte. Han läser högt de två 
bibelställen han skrev in när han börja-
de som biskop i Borgå.

”Var tapper och stark! Låt dig inte skräm-
mas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är 
med dig i allt vad du gör” 

”Herren är mitt ljus och min räddning, vem 
skulle jag frukta?”

– Det är så mycket man kan vara rädd 

för om man börjar tänka på det.  De här 
bibelorden har gett mig en viss sorg-
löshet som har hjälpt mig att gå vida-
re också när det har varit svårt. Ibland 
frågar jag mig om jag är för ytlig, men 
jag vill tro att det handlar om en med-
vetenhet om att om Gud har kallat mig, 
så är han också med mig, säger han.

Samhällsfrågor lockade
John Vikström var äldst i syskonskaran 
och fick tidigt axla ansvar i familjen, när 
fadern var ute vid fronten. Han säger att 
det säkert har format honom, liksom de 
andra barn som växte upp i krigets skug-
ga. Det kunde ha blivit ingenjör eller lä-
kare av honom, men när han talar om sitt 
stora intresse för samhällsfrågor skym-
tar det också fram att karriären kunde ha 
gått åt det politiska hållet.

– Men slöjd var faktiskt ett av mina 
bästa ämnen. Och ingenting är så ro-
ligt som på sommarstugan när jag får 
ta fram såg och hammare.

Inte utan stolthet gör emeritusbisko-
pen en gest med handen mot det gam-
la soffmöblemanget i vardagsrummet. 
Det har han själv restaurerat på Arbis.

 På frågan om hans slutliga vägval har 
drivits av plikt eller ambition väljer han 
rätt snabbt alternativ:

– Jag har alltid haft en ambition att 
komma framåt. Det kan jag helt ärligt 
säga att jag aldrig hade några planer på 
att bli biskop eller ärkebiskop, aldrig! 
Men jag tog emot de uppdragen när de 
kom i min väg.

Däremot var det i ett mycket tidigt 
skede av studierna han bestämde sig 
för att studera vidare.

– Var det då äregirighet eller vad, det 
vet jag inte … säger han dröjande.

Sen tillägger han impulsivt: 
– Jag är rysligt nyfiken! Och jag har 

ett stort behov av att förstå.
Det är orsaken till att han lusläser fyra 

dagstidningar. På frågan om det kom-
mer en dag när han uppgivet viker ihop 
dem och ger upp hoppet om världen sä-
ger han bestämt nej.

– Det finns ett envist hopp i mig och 
jag tror inte att det är hopplöst. Det är 
ett släktdrag. Mina föräldrar var väldigt 
positiva människor trots att de hade det 
kämpigt ibland, inte minst ekonomiskt.
Fotnot: Bibelställena finns i Josua 1:9 och Psaltaren 27:1

Tvivlen tog den unge teologen John Vikström nästan till 
helvetets port. Men också tillbaka till sorglös tillit igen.

TexT och foTo: mAy wIkStröm  

proFILEN: JOHN VIKSTRÖM  
”Jag är rysligt nyfiken och har ett stort behov 
av att förstå.”
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Antti Pentikäinen tillbaka på KUA
utlanDsHjÄlPen. Kyrkans 
Utlandshjälps direktor Antti 
pentikäinen återvänder till 
sin tjänst efter ett år vid or-
ganisationen Religions for 
Peace i New York. 

– Kyrkans Utlandshjälp 
har utvecklats mycket un-
der de senaste åren. orga-
nisationen, som tidigare var 
en hjälpförmedlare, har bli-
vit en aktiv aktör inom fäl-
tet för utvecklingssamar-

bete och humanitär hjälp.
en finländsk organisation 
kan göra stora saker också i 
världsklass, säger Pentikä-
inen som arbetat som chef 
för organisationen Religi-
ons for Peace konflikthan-
teringsprogram.

pauliina parhiala som vi-
karierat Pentikäinen på Kyr-
kans utlandshjälp övergår 
till att arbeta som konsult.

Säsongsstart för nya Himlaliv
tv. Tv-programmet himla-
liv har fått en ny utformning 
inför höstens säsongstart. I 
det nya konceptet kommer 
tittarna närmare huvudper-
sonerna och får ta del av 
deras vardagliga liv.

- höstens gäster har varit 
öppna och generösa med sina 
livshistorier. Jag tror att tittar-
na kommer att bli berörda av 
flera av dem, säger projektle-
dare Sandra Strömvall.

I höstens första program 
medverkar Sofie björk-
gren-Näse. I höstens öv-
riga program medver-
kar bland andra Christoph-
er romberg, Anneli ”pan-
dora” magnusson och Lauri 
kivinen.

Tv-programmet produ-
ceras av fST5 och Kyrkans 
central för det svenska ar-
betet (KcSA). Säsongstart 
9.10 kl 20.30 i fST5.

Nu väljs beslutsfattarna i kyrkan
val. I februari får kyrkan 
nya beslutsfattare. fy-
ra lekmän och två präster 
från Borgå stift ska väljas 
till  kyrkomötet. Vid sam-
ma val väljs också ett nytt 
stiftsfullmäktige som be-
står av 14 lekmannamed-
lemmar och 7 prästmed-
lemmar.

Det är möjligt att ställa 
upp kandidater i valet fram 
till 15.12.2011 klockan 16. en 

valmansförening som be-
står av minst tio röstbe-
rättigade lekmän kan stäl-
la upp en kandidat i valet 
av lekmän.

Valnämnden i Borgå stift, 
förutom Åland, leds av vd 
marcus Henricson. för val 
av lekmannaombud från 
församlingarna på Åland 
finns en särskild valnämd 
som leds av ordförande lä-
rare göran Hansen.

att förstå  andras motiv 
och utgångspunkt är viktigt 
för John Vikström, särskilt 
när han fått mothugg. Det 
har också varit ett bra re-
cept mot bitterhet. – Kla-
nen hellberg har ett uttryck 
från Såka som är befriande: 
”Ti a nu vaali såsste”.

john vikstRöm

FyLLdE 80 ÅR 1 oKToBeR

bISkop I BoRGÅ STIfT 
1970-82, äRKeBISKoP 
1982-98 

Hög PRofIl I eN mäNGD 
eKUmeNISKA och SAm-
hällelIGA fRÅGoR

AktuELL meD The same 
church in all direc-
Tions (eKUmeNISKA TAl)
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Ateister sura över brev
församlingarna får skicka brev till personer som har 
lämnat kyrkan, anser dataskyddsombudsman reijo 
Aarnio. en förening i fritänkarnas förbund lämnade 
i somras in ett klagomål angående breven. Aarnio 
tycker att det är motiverat att kyrkan meddelar 
dem som gått ur att anmälan har registrerats. men 
församlingarna får bara skicka brev till före detta 
medlemmar kort efter att de gått ur. församlingen 
kan inte skicka brev till exempel en gång om året till 
dem som lämnat kyrkan, tycker dataskyddsombudet.

DAtAskyDD fÖRSAMlINgSpOST

Aftonbönen blir virtuell
På mikaelidagen den 2.10 kl. 18.00 började webbsidan 
lastenkirkko.fi med aftonbön för barn en gång i veck-
an. Syftet är att pigga upp aftonbönstraditionen.

lastenkirkko.fi är en virtuell kyrka där barnen själv-
ständigt kan bekanta sig med kyrkan och den krist-
na kulturen. Barnen kan också sända in bilder och eg-
na böner. Sidan kräver registrering.

Hembesöken allt viktigare
Diakonibarometern som vartannat år kartlägger finlän-
darnas hjälpbehov visar att hembesöken blivit en allt 
viktigare del av diakoniarbetet, i takt med att de äld-
re blir allt fler. familjerådgivningen var ett annat områ-
de som ansågs behöva mera resurser. 

På diakonarbetarnas dagar den 26-28.9 starta-
de den tredje riksomfattade tävlingen om bästa idé för 
diakoniarbetet. Goda idéer som kan tillämpas i varda-
gen efterlyses. De vinnande idéerna delar på 4000 eu-
ro. mer information finns på www.diakonia-idea.fi

DiAkoni IdéTäVlINg BARn WEbbKYRKA 

Varje gång kyrkan nämns  
i medierna ökar utskrivningarna
mEdIEr. Också 
positiva nyheter 
om kyrkan verkar 
leda till utskriv-
ningar.

TexT: joHAN SANdbErg  
BIlD: wILFrEd HILdoNEN

– Antalet utskrivningar är 
större då kyrkan nämns i ett 
negativt sammanhang än i ett 
positivt. Men också i sam-
band med positiva kyrkli-
ga nyheter kommer det en 
liten utskrivningstopp, och 
den överraskar mig, säger 
domprost Mats Lindgård i 
Borgå domkyrkoförsamling.

Ända sedan massflyk-
ten ur kyrkan efter Ajan-
kohtainen kakkonens Ho-
moilta för ett år sedan har 
Lindgård haft som vana att 
dagligen följa med antalet 
utskrivningar på  sajten er-
oakirkosta.fi. 

– Jag märkte att det ib-
land uppstod oförklarliga 
toppar i statistiken. Men då 
jag tänkte efter upptäckte jag 
att kyrkan figurerat i riks-
medierna dagen innan.

Lindgård påpekar att iakt-
tagelsen inte bygger på em-
pirisk forskning utan enbart  
hans fingertoppskänsla. Och 
att det gäller på riksplanet, 
inte hans egen församling.

– Jag följer ju också med 
den lokala statistiken och 
där har jag inte sett något 
samband.

Forskning saknas
Någon forskning i ämnet tor-
de det inte finnas.

– Det skulle vara intres-
sant att få veta om det verk-
ligen finns ett samband mel-
lan kyrkans synlighet och 
antalet utskrivningar. I så 
fall blir det ju bekymmer-
samt att veta hur man ska 
jobba. Man kan ju inte gå in 
för att minimera kyrkans 
synlighet. I så fall missar vi 
ju vårt uppdrag.

Mats Lindgård tror att det 
är unga vuxna som redan 
tidigare bestämt sig för att 
skriva ut sig,  men som inte 
verkställt beslutet, som står 
för utskrivningarna.

– I och med nyhets- 
rapporterna blir de påminda 
om kyrkan och sitt beslut.

Lindgård berättade om sin 

iakttagelse i samband med 
kyrkoherdarnas träff i Karis 
förra veckan. Lucas Snell-
man från kyrkostyrelsens 
central för det svenska arbe-
tet höll där ett föredrag  om 
prästen och pressen. Snell-
man menar att kyrkan har 
en given plats i det offent-
liga rummet.

– Det finns en regional 
skillnad på hur mycket de fin-
landssvenska dagstidning-
arna bevakar församling-
arna och kyrkan. De öster- 
bottniska tidningarna beva-
kar kyrkan mera än de ny-
ländska. Överlag innehåller 
tidningarna väldigt lite för-
kunnande material. Nyhets-
artiklar och personporträtt  
med anknytning till kyrkan 
förekommer däremot gläd-
jande ofta.

Intervjun är inget hot
Inom kyrkan ser Snellman 
också skillnader i beredskap, 
förmåga och villighet att fi-
gurera i medierna. Biskopen 

och prästerna behöver ha en 
god förmåga att möta och ut-
trycka sig i medierna och där 
ser Snellman biskop Björn 
Vikström som ett föredöme. 

– Vi präster ska se inter-
vjun som en möjlighet – in-
te  ett hot, säger Snellman. 
Ta er tid att träffa redaktö-
ren eller svara på deras frå-
gor per telefon. En god re-
lation till lokaltidningen är 
viktig. Jag föreslår att var och 
en stämmer träff med en av 
tidningens redaktörer över 
en kaffekopp. Berätta vem 
ni är, presentera ert special-
kunnande och lyft fram vad 
församlingen gör rent kon-
kret och vilken betydel-
se det har för lokalsamhäl-
let. Det är inte självklart att 
journalisterna har den kun-
skapen längre.

”man kan ju inte gå in 
för att minimera kyr-
kans synlighet.”
Mats Lindgård
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ärkebiskop vädjar för präst
ärkebiskop kari mäkinen vädjar för den kristna 
prästen yousef Nadarkhan i Iran. Nadarkhan anklagas 
för att ha övergett islam och är dömd till döden 
genom hängning. Domen kan verkställas i snabb takt, 
rapporterar Kyrklig tidningstjänst.

Vädjan riktar sig till Irans ambassadör i finland Seyed 
rasoul mousavi. mäkinen vädjar om att myndigheter-
na i Iran omedelbart tar Nadarkhans fall till ny behand-
ling. Nadarkhan har erbjudits möjligheten att undvika 
dödsdomen genom att förneka kristendomen.

Opinionsnämnden friade Anni
opinionsnämnden för massmedier anser inte att älä 
alistu-kampanjen utgjorde någon fara för de sexuel-
la minoriteternas människovärde eller att den var dis-
kriminerande. – Kampanjen byggde inte på de veten-
skapliga bevisen på hur sexuell identitet formas, utan 
på religiös övertygelse, som inte kan värderas utifrån 
Journalistreglerna, sägs det i beslutet. 
Nämnden ansåg inte heller att kampanjen riktade sig 
till någon enskild. Bland annat Seta ry hade anmält 
kampanjen till opinionsnämnden.

pREssEtik fRIKäNNANdEiRAn dÖdSdOM

Biskop Björn 
predikar i 
regnbågsmässan

Praise Club 
gör teve för barn

Hbt/QuEEr. regnbågs-
mässan firar 5-årsjubi-
leum. För första gången 
deltar stiftets biskop.

TexT: NINA öStErHoLm

En svenskspråkig regnbågs-
mässa hålls i morgon fredag i 
samband  den finlandssven-
ska Regnbågshelgen 2011 i 
Helsingfors. Biskop Björn 
Vikström deltar som predi-
kant tillsammans med teo-
logie doktor Peter Nynäs. De 
kommer att dialogpredika på 
temat  Kärlekens Frukter.

– Det är både roligt och 
spännande att en biskop 
nu för första gången deltar 
i den svenskspråkiga regn-
bågsmässan, säger Roh Pe-
tas som koordinerar Regn-
bågshelgen.

Biskopens medverkan ses 
som ett viktigt ställningsta-
gande för HBT- och queer-
frågor.

– Förstås är det också fint 
för mässdeltagarna själva 
att få ha biskopen på plats i 
regnbågsmässan. Samtidigt 
känns det viktigt att han är 
med mot bakgrunden av den 
debatt som pågår i kyrkan, 
säger Petas.

Biskop Björn Vikström 
ser själv ingen stor drama-
tik i saken.

– När jag blir ombedd att 
komma och hålla gudstjänst 
så gör jag det gärna, också på 
Regbågshelgen, säger Vik-
ström och betonar att han 
alltid försöker bemöta alla 
sorters grupper på lika vill-
kor.

Jämfört med en vanlig 
söndagsgudstjänst är regn-
bågsmässan inte särskilt av-
vikande.

– Alla ska ju alltid känna 
sig välkomna i kyrkan men 
på regnbågsmässan kan ock-
så HBT- och queerpersoner 
vara säkra på att intet sätt bli 
dömda, säger Petas.

bArNprogrAm. den 14 
oktober sänds det första 
programmet i en serie av 
tio av praise Club-tv.

TexT: joHAN SANdbErg 

Klockan 18 tio fredagar fram-
över kommer Praise Club att 
figurera i teve med barnpro-
gram som går ut i den krist-
na kanalen TV7.

–I programmen ingår mu-
sikvideon, inslag från någ-
ra häftiga grejer med kristet 
förtecken,dockteater och-
undervisning, säger Praise 
Clubs ledare Krister Lillas.

De häftiga grejerna är 
bland annat fotbollstur-
neringen Esse Nightfight, 
paintball och plättkarneval.

Praise Club, som också går 
under namnet Barnoas, bru-
kar ta hand om barn under 
kristna konferenser runt om 
i Svenskfinland.

– För några år sedan gjor-

de vi en DVD, Framåt marsch, 
som bland annat innehåller 
tio musikvideon varvat med 
undervisning. Vi sökte ytter-
ligare använding för videon 
och jag kontaktade TV7 som 
var intresserade av att göra 
barnprogram.

Först var tanken att Lillas 
skulle  göra femton minu-
ters program. Då tog Siv Ny-
lund kontakt och erbjöd in-
slag med handdockor. Pro-
grammet svällde ut till tret-
tio minuter.

–Handdockorna tillförde 
en helt ny dimension, sä-
ger Lillas. 

Inspelningarna har pågått 
i drygt två år.

-Vi har hållit  kostanderna 
nere genom att jag klippt och 
editerat själv. Stöd från pri-
vatpersoner och Oasrörel-
sen har bekostat filmandet 
och TV7 sändingstiden samt 
Teostoavgifterna.

Programmen är på svens-
ka men textade till finska.

Ekoskola öppnas i Haiti
Kyrkans Utlandshjälp öppnade förra veckan en eko-
skola i haiti. efter jordbävningen 2010 blev uppbygg-
naden av nya skolor allt viktigare. målet var en tryg-
gare skolomgivning som skulle vara hållbar med tan-
ke på miljön. Skolan heter Saint matthieu och har 350 
elever och 18 lärare. Den är uppbyggd av rasmassor 
och den hålls igång av elektricitet från solpaneler. Sko-
lan är också miljövänlig, jordbävnings- och orkansäker. 
Den första prototypen av skolan var ritad av arkitekten 
matti kuittinen.

ARkitEktuR SKOlOR 

Få svenskspråkiga 
ringer centralen 
rEkLAm. det svenska 
inslaget i den kristna 
mediakampanjen kraft till 
förändring kunde ha varit 
synligare, anser kyr-
korherde bengt Lassus i 
petrus församling. 

TexT: mArINA wIIk 
foTo: CHrIStA  
mICkELSSoN

”Nu är jag fri från droger”, för-
kunnar musikern Jukka To-
lonen från en stor poster på 
stadsbussens fönster. Under-
till finns ett telefonnummer 
och puffar för tv-program. 

Ingenting på affischen 
skvallrar om att det är frå-
ga om en kristen mediakam-
panj i Storhelsingfors med 
över 70 aktörer. 

– Vi vill inte slå folk med 
Bibeln i huvudet, utan få dem 
att tänka över sina liv och 
själva söka efter en föränd-
ring, säger kampanjinforma-
tören Jussi Mursula.

Den som ringer kampanj-
numret  kommer till en te-
lefoncentral där frivilliga tar 
emot samtalen. 

– De som ringer kan be-
ställa en gratis kampanjbok 
antingen via post eller per-
sonlig leverans. Många vill 
också tala om sitt liv och si-
na problem.

Kampanjboken innehåller 
texter om den kristna trons 
grunder. Dessutom berättar 
tolv finländare om hur tron 
förändrat deras liv. 

Under två veckors tid har 
4 841 böcker gått åt. Webb-
sidorna har haft 72 000 uni-
ka besökare. 

Återanvänt koncept
Trots ett antal svensksprå-
kiga affischer har svensk-
an inte varit speciellt synlig 
i kampanjen. 

– Hittills har ganska få 
svenskspråkiga ringt tele-
fonjouren. Jag hoppas att ak-
tiviteten ökar under de två 
sista veckorna, säger Bengt 
Lassus, kyrkoherde i Petrus 
församling. 

Enligt Lassus borde Pet-
rus ha gått med i kampan-
jen tidigare. 

– Attityden till oss svensk-
språkiga har varit positiv, 
men koordinationen mel-

lan språkgrupperna skul-
le ha kunnat fungera bättre. 

Lassus gläder sig över att 
närmare 40 församlings-
medlemmar ställt upp som 
telefonsvarare och bokku-
rirer. 

– Församlingen ska ha en 
gemenskap där man lovar 
Gud och också går ut med det. 

Lassus har fått motta en del 
kritik för kampanjmateria-
lets utseende. 

– Det kunde ha framkom-
mit tydligare vad som hän-
der när man ringer kam-
panjnumret. Konceptet har 
tidigare genomförts i bland 
annat Indien och Ryssland. 
Kanske fungerar det ännu 

bättre nästa gång en liknan-
de kampanj genomförs i väs-
terländsk miljö. 

Jussi Mursula vill inte ta 
ställning till kampanjens 
utseende.

– Jag har förstått att blått 
och gult är färger som fung-
erar bra i annonssamman-
hang.

telefoncentralen MeD över 2 000 frivilliga strävar efter att alltid ha någon som kan 
svenska på plats. De flesta beställer ändå sin kampanjbok via nätet. Kraft till förändring 
arrangeras av missionsorganisationen IRR-TV i samarbete med 73 församlingar och 
kristna organisationer.
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Diskussionen om diako-
natet har utvecklats till en 
riktig långkörare i vår kyr-
ka. Ärendet har i åratal bol-
lats fram och tillbaka mel-
lan kyrkliga instanser och 
arbetsgrupper.

Mats Fontell är ungdoms-
arbetsledare i Borgå och väl-
komnar ett eget ämbete för 
diakoner och ungdomsar-
betsledare.

– Självklart måste det ut-
redas grundligt både teolo-
giskt och praktiskt, men att 
det tagit så här länge är när-
mast pinsamt, säger Fontell.

Att han själv gärna skul-
le vigas till det nya ämbetet 
handlar mycket om identi-
tet i tjänsten.

– Vår tjänst skulle bli tydli-
gare. Inte har jag själv en svag 
yrkesidentitet men i flera si-
tuationer, till exempel när 
människor möter kriser, 
skulle det vara bra.

För Mats Fontell är ett av 
de starkaste argumenten för 
diakonatet, eller diakonins 
tjänst som biskopsmötet nu 
rekommenderar som term,  
att utbildningsnivån hos di-
akoner och ungdomsarbets-
ledare blivit allt högre.

- Yrkeshögskoleutbild-
ningen är mycket gedigen. 
Vår utbildningsnivå har be-
tydligt närmat sig prästernas.

När han började som ung-
domsarbetsledare var han li-
te av en springpojke som på 
sin höjd fick köpa tusch-
pennor till konfirmandun-
dervisningen. I dag är det en 
självklarhet att han genom-
för en del av undervisningen 
i skriftskolorna och deltar i 
församlingens gudstjänstliv.

– Det har hänt mycket. 
Prästerna har stigit ner från 
sina piedestaler och jäm-
ställdheten har också ökat i 
samhället i övrigt.

Han vill ändå inte blunda 
för att fördomar och status-
tänkande länge härskat in-
om kyrkan. Det har mins-
kat men knappast försvun-
nit helt.

– Det är möjligt att ett nytt 
ämbete kan upplevas som en 
prestigeförlust för prästerna. 
Om diakonins tjänst blir av 
måste lönefrågan också dis-
kuteras på allvar. Ska kapla-
nen ha nästan 1000 euro hö-
gre lön än ungdomsarbets-
ledaren?

teologiska hinder?
Vid det senaste biskopsmötet 
gav biskoparna ett uttalande 
om diakonatet till kyrkomö-
tet, som nästa gång samlas i 
november. Det står klart att 
biskoparna vill gå vidare med 
reformen och enligt förslaget 
får den som vigs till diakon-
ins tjänst bredare andliga rät-
tigheter. Det kan handla om 
att predika i gudstjänsten, le-
da kyrkans förbön i guds-
tjänsten eller dela ut natt-
vard till sjuka.

Yngvill Martola är docent 
i praktisk teologi vid Åbo 
Akademi och satt med i den 
kommitté som behandla-
de frågan redan i början av 
2000-talet. Hon är överty-
gad om att diakonatet som ett 
led i kyrkans ämbete blir av.

– I kyrkans samarbetsav-
tal med anglikanska kyrkan 
har vi rent av förbundit oss 
att skapa ett permanent di-
akonat eller arbeta för det.

Hon tycker inte att det 
finns några teologiska hin-
der för diakonins tjänst.

– Det finns inget i Bibeln 
som säger att vi inte kan ha 
ett flerledat ämbete. Det har 
vi ju egentligen redan nu, ef-
tersom biskoparna vigs se-
parat för sitt uppdrag.

En vigning till diakonins 
tjänst är en offentlig bekräf-

telse på att en person är kall-
lad av kyrkan att utföra sitt 
speciella uppdrag.

– Ett av motståndarnas ar-
gument är att personer som 
inte har möjlighet att förvalta 
sakramenten dop och natt-
vard inte kan ha del i pre-
dikoämbetet. Men även om 
ungdomsarbetsledarna och 
diakonerna skulle ha den 

möjligheten behöver det inte 
betyda att de ska utöva den. 

I bland annat Norge och 
Danmark tillåts diakoner  
jordfästa.

– Jag anser att ämbetet är 
ett, men att man kan fördela 
funktionerna. Den klassiska 
indelningen är ju biskopar, 
präster och diakoner, säger 
Yngvill Martola.

Vill ha en 
tydligare 
tjänst
dIAkoNAtEt. En hög utbildningsnivå 
och ökat ansvar gör att allt fler vill att 
diakoner och ungdomsarbetsledare får 
ett självständigt ämbete. Men alla håller 
inte med.

TexT och foTo: CHrIStA mICkELSSoN

DiAkonins tjänst

med ett kyrkligt ämbe-
te avses en särskild kyrk-
lig tjänst med vissa rättig-
heter. Diakonins tjänst kan 
bli ett självständigt andligt 
ämbete. 

Mats fontell har 
varit ungdomsar-
betsledare i 25 år. 
han tycker att ett 
nytt ämbete skulle 
stärka ungdoms-
arbetsledarnas 
och diakonernas 
yrkesidentitet 
och vara till hjälp 
i arbetet som före-
trädare för kyrkan.  

ANDAKT       BERÄTTELSER       TRÖST  

           ANDAKT      BÖNER         TRÖST  
Martin Lönnebo guidar 
vana och ovana bedjare in i 
själens gröna rum!

    Bibelord dag för dag.

        Beställ böcker i vår nätbokhandel    
          eller per tfn (09) 615 615 30

www.fontanamedia.fi
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vågA fRågA

Hur tar kyrkan hand 
om sina anställda?

Hur är det möjligt att det lär finnas 
så många utbrända församlingsan-
ställda? det känns märkligt för en 
utomstånde. Hur tar kyrkan hand 
om sin personal?

frågorna är viktiga och bottnar säkert 
i iakttagelser som frågeställaren själv 
har gjort. När man i undersökningar 
(Kyrkans arbetsbarometer) har frågat 
kyrkans anställda hur de har det på 
sin arbetsplats har det visat sig att en 
tydlig majoritet trivs och att de upplever 
sitt arbete mycket meningsfullt. Det 
är alltså inte så att kyrkans anställda 
genomgående vantrivs i sitt jobb. men 

det förtar inte allvaret i frågan. för det visar sig också att då 
någon får problem, så är de ofta komplicerade och svårlösta. 

Det hänger samman med att arbetet inom kyrkan är krä-
vande på flera sätt. förväntningarna på kyrkans anställda är 
höga. församlingsmedlemmarna förväntar sig närvaro i oli-
ka situationer och ett välutfört arbete, både inne i veck-
an och på veckosluten, dag- och kvällstid. Arbetsgivaren 
kämpar med krympande resurser och hot om färre anställ-
da. medarbetarlaget kanske inte klarar konfliktlösning så bra 
och förandligar i sämsta fall helt vanliga, mänskliga problem. 
Samtidigt ser man yngre människor skriva ut sig ur kyrkan 
för att de inte ser någon större mening i sitt medlemskap. Då 
kan man som anställd bli trött, tappa modet eller få problem 
med någon arbetskamrat.

om man kommer in i svårigheter är läget ändå inte hopp-
löst. Vi kan gå i arbetshandledning och diskutera arbets-
situationen med en utomstående. Vi har också tillgång till 
utbildad personal inom familjerådgivningen. Dessutom har 
stiftet en person anställd för personalvården som man kan 
anlita. Den professionella hjälpen känns ändå rätt nära.

Som kyrkoherde har jag märkt hur viktigt det är att för-
samlingsanställda i det dagliga arbetet tillåter varandra att 
vara olika och ha olika åsikter. Konflikter skapas om någon 
blir dominerande och anser sig ha rätt i de flesta frågor och 
veta hur alla saker ska skötas. Då kan också mobbning lig-
ga nära till hands. I församlingsarbetet finns vi, liksom i he-
la kyrkan, inom ett spänningsfält av många frågor och syn-
punkter. Då måste man ge varandra rum. lika viktigt är det 
att de anställda kan stå tillsammans i alla arbetsuppgifter 
och jobba mot samma mål.

Som församlingsmedlem kan man också stöda de anställda 
mer än man kanske tror. Att ge rum för det mänskliga, att tillå-
ta sig själv och den församlingsanställda att vara sig själv, med 
sina styrkor och brister, är befriande. I ett uppriktigt möte mel-
lan människor finns kraft också för arbetet. ett uppmuntran-
de ord till en anställd efter gudstjänsten eller dopet kan betyda 
mycket. och har man själv tid och möjlighet så kan det betyda 
mycket om man ställer sig till förfogande i församlingen tillsam-
mans med de anställda. I dag, om någonsin, behövs mångas 
erfarenheter, kunskaper och personliga resurser.

I kp:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. frågor om relationer, hälsa, fa-
milj och fostran besvaras av sjukskötare och kyrkans famil-
jerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn och dina kon-
taktuppgifter, men du får gärna ställa din fråga anonymt i 
tidningen. Redaktionen väljer och editerar frågorna. Adressen  
är redaktionen@kyrkpressen.fi eller Kyrkpressen, manner-
heimvägen 16 A 9, 00100 helsingfors. märk kuvertet ”fRÅGA”. 
Panelen besvarar frågor endast i tidningen. 

 ¶ Bo-Göran 
Åstrand 
är kyrkoherde 
och svarar på 
läsarfrågor om tro  
och kyrka. 

på tväREn NINA ÖSTERHOlM

gruppgrejer
Gruppsykologi är intres-
sant och smärtsam läsning. 
Vem är jag i gruppen? Den 

som skyddar 
eller den som 
blir beskyd-
dad? Den som 
tar in eller stö-
ter bort?

Det finns 

många olika teorier om 
gruppen men ett är säkert, 
det händer saker när män-
niskor buntas ihop och för-
väntas agera tillsammans.

Jag tänker på alla mina 
skolklasser, hur jag försökte 
byta roll varje gång jag bytte 
skola. Jag minns att en lära-
re till och med uppmanade 

oss elever att ta chansen till 
förändring nu när högsta-
diet började med den för-
sta nya klassindelningen på 
sex år. min bästa kompis 
hade dessutom flyttat ut-
omlands sommaren mel-
lan sexan och sjuan så det 
fanns verkligen läge för nå-
got nytt. men det är tvek-

samt om jag lyckades för-
ändra den duktiga flick-
an särskilt mycket. Inte ens 
i skriftskolan kunde jag lå-
ta bli att göra alla läxor och 
extrauppgifter.

får man tro gruppsykolo-
gerna så går det fel förr eller 
senare, oberoende rollfördel-
ningen. Samtidigt längtar jag, 

liksom de flesta, efter att få 
sluta spela roller och bli mer 
äkta. men jag behöver hjälp. 
Jag hoppas på dig som lever 
med, jobbar med, ringer eller 
möter mig.

Särskilt i organisationer 
som skolor och på arbets-
platser kunde vi bli bättre på 
att se människorna bakom 

rollerna. Vem är den här män-
niskan som jobbar här egent-
ligen och vad är hon bra på? 

Jag tror att alla goda grup-
per börjar med människor-
na, inte med organisationen 
bakom. Trots att det är svårt 
måste vi våga se varandra 
bortom den gåtfulla spegeln. 
Ansikte mot ansikte.

Ligger inte  
på sofflocket
pENSIoNärSLIv. 
Sofflocket är pest. Där 
ska man inte parkera 
sig.

TexT & foTo:  
joHAN SANdbErg

Pensionerade kyrkoherden 
i Jakobstad, Jan-Erik ”Kak” 
Nyman lever som han lär.
– Så tar vi femton armhäv-
ningar, säger han åt nioår-
ingarna i IF Drotts gymnas-
tikgrupp.

De har lite svårt att hänga 
med i pensionärens takt.  
Även om det kanske handlar 
mera om pojkarnas motiva-
tion så visar det ändå att Ny-
man inte frekventerat soff-
locket sedan han gick i pen-
sion i juli 2007.

– Men de är ju så unga, för-
svarar han sina adepter.  

Fritidskalender
Pensionärstillvaron är något 
Jan-Erik Nyman  rekommen-
derar. 

– Det var en oerhörd be-
frielse när jag fick slänga bå-

de almanackan och klockan.
Den första dagen som pen-

sionär skulle Nyman på Ro-
tarymöte. Ända sedan han på 
sjuttiotalet gick med i Rotary 
har han kommit till möte-
na med andan i halsen, ofta 
nästan försenad.

– Nu satt jag i bilen utan-
för Stadshotellet och undra-
de hur tidigt man täcks gå in. 
Med tiden har jag nog återgått 
till gamla vanor, säger han.

Likaså har han fått ta kalen-
dern i bruk igen för att hålla 
reda på alla fritidsaktiviteter.

– Jag har nog tomma dagar 
i kalendern också. Somrar-
na håller jag programfria. Vi 
har köpt en holme i Nykar-
leby där vi pysslar på. 

Är det något du saknar 
som pensionär?

– Nej, jag vet inte vad det 
skulle vara. Jag har ju fått 
fortsätta med det jag tyck-
er om att göra. Man behö-
ver inte slå gräftan i marken 
och säga aldrig mera när man 
går i pension. Kan man hjäl-
pa människor så varför inte. 

Att träna IF Drotts gym-
naster är ingen ny pensio-
närshobby för Nyman. Det 

har han hållit på med sedan 
åttiotalet. Även om den egna 
tävlingskarriären tog slut så 
har han fortsatt i Drotts py-
ramidbygge.

– Min tävlingskarriär tog 
slut när jag stampade av den 
andra akillessenan samtidigt 
som jag tillträdde som kyr-
koherde 1979.

Familjepräst i jakobstad
Det enda nya engagemanget 
är Röda korset. Jan-Erik Ny-
man är ordförande för lokal-
avdelningen.

– Flera föreningar kon-
taktade mig och ville att jag 
skulle aktivera mig. Jag val-
de bara Röda korset. Man blir 
för splittrad annars.

– Det som är annorlunda 
är att jag nu nej kan säga när 
det inte passar. Familjen har 
väntat på mig i fyrtio år och 
nu är det deras tur att gå i för-
sta rummet. De senaste åren 
har jag hjälp min dotter med 
husbygge.

Nyman har två barn och 
fem barnbarn. Det äldsta 
barnbarnet blev konfirme-
rat i sommar och det yngs-
ta är ett år.

– Jag har mer eller min-
dre lärt barnbarnen att sim-
ma och skida. Men ingen av 
dem har visat intresse för 
gymnastiken.

Som pensionär hjälper han 
också till med förrättningar . 

– De var ganska många till 
en början. Men de har planat 
ut på ett behagligt sätt. Det 
är vådan av att vara ortsbo. 
Jag har vuxit upp i Jakobstad, 
arbetat här nästan hela livet 
och bor kvar som pensionär. 
Jag har oändligt många kon-
takter. För många har jag bli-
vit något av en familjepräst.

Nyman har också stått för 
några utredningar som för-
samlingar låtit göra inför 
samgångsdiskussioner. Det 
gjorde han också medan han 
var i tjänst. De senaste utred-
ningarna  han gjort är i När-
pes och Jakobstad-Pedersöre.  

Gudstjänsten har forfaran-
de sin givna plats.

– Vi går alltid i kyrkan på 
söndagarna. Det är så skönt att 
sätta sig längst bak i kyrkan 
då jag tidigare alltid stått där 
framme. I Jakobstads kyrka 
sitter vi alltid på tredje bänk-
raden bakifrån till vänster.

gyMnastiken Har alltid legat Jan-erik Nyman nära hjärtat. han tränar fortfarande If Drotts juniorer och deltar själv i 
pyramidbygget. 
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Immateriellt 
stormrika 
TexT och foTo: mArINA wIIk

”Kära sol och kära jord, er vi tackar vid 
vårt bord. Välsigna Gud, solens och jor-
dens Skapare, vår måltid och gemen-
skap.”

Eeva-Stiina Snellman tar bort kast-
rullen från vedspisen och öser upp ry-
kande varm fårköttsoppa. Maten är i 
högsta grad närproducerad. Alla ingre-
dienser kommer från den egna gården. 

– Potatis, morot, purjolök, persilja... 
och så fårläggen, förstås. Men oftast äter 
vi kött bara på söndagar, förklarar Pau-
la Hartman.

Hon kastar en blick genom fönstret 
på fåren Ruska och Rajâ’ som betar för-
nöjt i sin hage på bakgården. 

– Vissa tycker det är konstigt att vi 
äter våra egna husdjur, men jag tycker 
det är så etiskt det kan bli. Vi vet att de 
har haft ett gott liv och är tacksamma 
över att vi får leva i naturens kretslopp.

För snart tio år sedan flyttade de till 
en liten röd stuga med över en hektar 
stor tomt i dåvarande kommunen S:t 
Bertils utanför Salo. Målet var dels att 

stiga ur ekorrhjulet, dels att bli så själv-
försörjande som möjligt.  

– Jag jobbade tio år som präst på 
Åland, men tog i för hårt och blev ut-
bränd. Jag kände ett behov av att leva 
långsammare, ha ett mera jordnära ar-
bete och få tillbaka den helhetssyn på 
livet som jag upplevde att jag förlorat, 
säger Hartman. 

Hon gör inhopp på den svenska sko-
lan i grannbyn Halikko medan Snell-
man bland annat vikarierat som kantor 
och eftisledare i församlingen.

– Vi förvärvsarbetar i perioder och 
sätter pengarna på sparkontot. Officiellt 
lever vi under fattigdomsgränsen, men 
jag upplever inte att vi är fattiga, utan 
privilegierade, säger Snellman. 

Aldrig bråttom
I stället för mötestider och tidsfrister 
bestäms deras livsrytm av årstidernas 
växlingar. Mest att göra har de på vå-
ren och sommaren.  

– Då planterar vi, bygger stängsel, 
rensar i trädgården och kör ut kom-
post. Skördetiden börjar med nässlor 

och rabarber och slutar med grönsaker, 
bär och frukter sent på hösten. 

De brukar också hjälpa lokala bön-
der med höbärgning och få årets hö i 
gengäld.

– De respekterar vår livsstil och bru-
kar säga att ”Ett par får lyckas vi nog 
hålla vid liv”.

Innan den första nattfrosten kommer 
ska hönshuset, utedasset och fårhuset 
tömmas. Sedan kommer den lugnare 
vintertiden.  

– Ibland åker vi någonstans och så 
passar vi på att träffa bekanta. Eeva-
Stiina väver och tovar, jag har hand om 
snöskottning och vedhuggning. Ibland 
kan vi sitta och filosofera en hel dag. 
Om vi vill lyxa till det tar vi bilen till 
stan och går på konsert, men då hand-
lar vi på samma gång, säger Hartman.   

På en gård med självhushållning 
finns det alltid ogjort arbete, men en-
ligt Snellman strävar de efter att ald-
rig ha bråttom.

– När man vill öka sin självförsörj-
ningsgrad är det viktigt att ta små steg 
och följa sin egen rytm. Om man od-

lar för många sorter på en gång finns 
det en risk för att det känns övermäk-
tigt och att man ger upp.  

kyrkofasta
För Paula Hartman och Eeva-Stiina 
Snellman är ett naturnära liv varken 
en modefluga eller ett må bra-program. 
Det är en mycket allvarligare fråga. 

– Att vi tär flerfalt för mycket på jor-
dens resurser är också en andlig kris. 
Vi människor lever ofta med skygglap-
par: Det är inte lätt att ifrågasätta pro-
duktionskedjan och tvingas ta ställning 
till vem som måste ge avkall på något 
för att vi ska få vårt bomull eller våra 
apelsiner, säger Hartman. 

Snellman påminner om Gandhis ord 
om att man ska vara den förändring som 
man själv vill se i världen.

– Det värsta är att resignera  eller skyff-
la över ansvaret på andra. Inte undviker 
man heller att gå emellan om någon slår 
ett barn med motiveringen: ”Vi kom-
mer ju ändå inte åt allt våld i världen.”

Hartman påpekar att Bibeln med 
eftertryck uppmanar människorna 

Paula Hart-
Man (t.v. på 
bilden högst 
upp) och eeva-
Stiina Snellman 
producerar det 
mesta av sin mat 
själva men köper 
mjölkprodukter, 
salt och peppar i 
närbutiken. 

HÅLLbAr LIvSStIL. En enkel och naturnära livsstil 
kräver mod och ett praktiskt handlag. För Paula Hart-
man och Eva-Stina Snellman är andlighet och ekolo-
giskt tänkande olika sidor av samma mynt.  
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att sköta om varandra och skapelsen. 
– Kyrkan glömmer ibland bort att för-

kunna att vi är utsända att leva evang-
eliet. Det är bra att biskopar formule-
rar teser för till exempel matsäkerhet, 
men det är inte samma sak som att le-
va efter dem. Orden måste bli kött, sä-
ger Hartman.

Hon beklagar att evangeliets sociala 
sida nästan helt överlåtits åt diakonin.  

– Jag tycker inte det går att skilja på 
själens frälsning och hur människan 
eller naturen mår. Det individuella li-
vet och det som sker i församlingen, 
samhället och globalt är olika skikt av 
samma sak.

Enligt Hartman skulle en mer fas-
tande livshållning ge kyrkan större tro-
värdighet. 

– När kyrkan centraliserar sina guds-
tjänster har många lång väg till dem. För 
att inte tala om hur mycket bil anställ-
da åker för att kunna betjäna försam-
lingsbor på flera olika orter.    

delad glädje
Trots att livet i den lilla stugan från 

1920-talet är fysiskt belastande ång-
rar ingen av kvinnorna sitt val. I S:t Ber-
tils finns mindre jäkt, buller och blin-
kande lampor än i stadsmiljön.  

– Om det är något jag saknar så är det 
havet. Men det finns ju kvar, om än li-
te längre bort. Liksom operan eller te-
atern, säger Snellman. 

Paret har el men saknar innetoalett.  
Vattnet i kranen kommer från egen 
brunn, men det är kallt. 

– I bastun har vi tvättmaskin och en 
tunna där vi kan värma tvättvatten åt 
oss själva. Men det tar sin tid så det går 
inte att plötsligt bestämma sig för en 
snabbdusch. Å andra sidan gör lång-
samheten också småsaker till högtids-
stunder, säger Hartman. 

Enligt henne kritiseras människor 
som valt att leva enklare och mer eko-
logiskt ibland för att inte bidra till till-
växten genom att betala inkomstskatt.

– För mig är arbete något som har ett 
värde i sig förutom att skapa pengar. 
Ideellt arbete ökar det sociala och and-
liga kapitalet. Det är minst lika viktigt. 
Om vi skulle ta vara på allt som naturen 

”När jag ser på 
fåren som lig-
ger i solen och 
idisslar eller 
hönsen som ba-
dar känner jag 
djup tacksam-
het över att få 
vara med och 
öka skapelsens 
njutning av sig 
själv.”
Paula Hartman

ger och dela brödet i stället för smulor-
na skulle maten räcka till alla. 

Hon blir arg över att man talar om 
ekonomin som om den var en levande 
varelse som ska återupplivas och hål-
las på fötter. 

– Pengarna har blivit nutidens guld-
kalv och vi har blivit konsumenter i 
stället för människor. 

Skynda långsamt
Eeva-Stiina Snellman sätter in mer ved 
i spisen. Också veden kommer från den 
egna tomten, som måste gallras då och 
då. 

– En man som bor här i närheten hjäl-
per oss med trädfällningen. Man mås-
te veta vad man gör, annars kan det gå 
galet.

Både hon och Hartman kommer från 
Helsingfors och har lärt sig sköta olika 
gårdssysslor av den äldre generationen 
och genom försök och misstag.

– Jag växte upp bredvid en avstjälp-
ningsplats och blev tidigt  medveten 
om sambandet mellan människans 
och miljöns välmående. Mitt intresse 

för hållbar utveckling väcktes redan för 
30 år sedan, säger Snellman.  

Hon säger att många har tappat kon-
takten till olika produkters ursprung. 
Människan har inte klarat av att för-
dela jordens resurser rättvist. 

– Vi bidrar inte längre till naturens 
kretslopp och tar det som en självklar-
het att ha mat på bordet. 

Blir man lyckligare av att odla sin 
egen potatis? 

– Åtminstone har jag blivit mer mig 
själv här. Jag har märkt att lyckan ökar 
då stressen minskar. Och när lyckan 
ökar så ökar öppenheten för andra 
människor, säger Hartman.

Paret är noga med att inte leva i sin 
egen bubbla och har ett omfattan-
de bibliotek, dator och tv. Tills vida-
re tas elektriciteten från det kommu-
nala elnätet. 

– Jag drömmer om att vi ska få en 
liten vindmölla och kunna ta vara på 
solenergi. Och så ska vi skaffa några 
getter för att få egen mjölk. Men man 
kan inte göra allt på en gång. Vi hin-
ner nog. 
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TexT: SoFIA torvALdS

IllUSTRATIoN: mALIN AHo

Det hände sig att många av Mimma Ol-
soni-Bromans vänner, bekanta, gran-
nar, släktingar och kolleger plötsligt dog, 
inom loppet av ett par år. Det handla-
de om cancer, hjärtinfarkter, trafik- 
olyckor, hjärnblödning och självmord. 
De flesta var runt fyrtio och lämnade 
barn och tonåringar efter sig.

– Jag började fundera på ungdomar-
nas situation. Hur var det att leva vida-
re i de familjer som drabbats?

Hon bestämde sig för att göra inter-
vjuer med unga som mist en förälder 
och samla ihop berättelserna till en bok 
som skulle gå att sätta i handen på nå-
gon som drabbats.

– Vi vuxna har vänner och bekanta 
som upplevt förluster och sorg. Dem 
kan vi prata med och få stöd av. Det 
har inte nödvändigtvis ungdomarna.

Den förälder som finns kvar är kan-
ske förlamad av sin egen sorg. Skol- 
kuratorer- och psykologer är upptagna. 
Dessutom behöver personkemin va-
ra precis rätt för att tonåringen ska vå-
ga öppna sig. Ungdomar går dessutom 
omkring med en fasad. Man kan inte, 
får inte, visa sin svaghet.

Det är inte alldeles lätt att veta hur 
skolan borde hantera situationen.

– En del tycker att det är jättepinsamt 
om det talas om förälderns död i klas-
sen. Någon annan tycker kanske att det 
är fint att hålla en tyst minut och tända 
ett ljus. Men det räcker med att en klass-
kompis börjar fnissa, då är det total- 
förstört. Då blir det inte alls det vackra 
minne som läraren hade tänkt sig, sä-
ger Olsoni Broman.

våga förbereda
Många barn och ungdomar går in i sin 
sorg förvånansvärt oförberedda.

– Om det är frågan om en längre sjuk-
dom finns ju en möjlighet att förbereda 
och bearbeta. Det förvånade mig att det 
var så få som gjorde det. Det var som 
om föräldrarna i stället försökte skyd-
da sina barn genom att inte berätta vad 
det handlade om.

Att inte få veta vad som är på gång le-
der till ilska och bitterhet. Men för den 
som ska dö kan det vara svårt att ac-
ceptera vad som ska hända. Mimma 
Olsoni-Broman har hört talas om för-
äldrar som helt enkelt inte vill veta hur 

det står till med dem själva. Om de inte 
kan handskas med sjukdomen ens in-
ne i sitt eget huvud kan man knappast 
kräva att de ska diskutera saken med 
sina barn på ett balanserat sätt.

Det handlar inte alltid bara om förne-
kelse utan också om välmenade försök 
att dölja det som är smärtsamt.

– Som om man tänkte att om vi in-
te talar om det så existerar det inte. Det 
gjorde mig faktiskt upprörd att höra en 
del av de här berättelserna.

Aggression och skuld
Samtidigt är ungdomarna kanske mitt 
uppe i sina värsta tonår och ska hit-
ta sin identitet, hitta rätt i livet. Det är 
svårt även om man inte har en föräld-
er som är cancersjuk.

– Flickorna vänder sig inåt och blir 
depressiva, det förekommer ätstör-
ningar och självmordstankar. Killar-
na är mer utagerande: de kastar sig in i 
sin ishockey eller fotboll, hackar på si-
na trummor eller slår på sin boxnings-
säck för att bli av med aggressionen, sä-
ger Olsoni-Broman på basis av de in-
tervjuer hon gjort.

Dessutom anklagar ungdomarna sig 
själva. Varför ringde de inte det där sista 
samtalet? Varför åkte de inte till sjukhu-
set den där sista gången och hälsade på?

– Kanske det till och med på något 
sätt är lättare att acceptera det som skett 
om det sker plötsligt, i en olycka. Vi vet 
att olyckor sker och att det inte är så 
mycket vi kan göra åt saken.

Men om någon blir sjuk kan man 
klamra sig fast vid hoppet att det finns 
ett botemedel. Kanske en ny medicin, 
kanske en operation. Man kastas mel-
lan hopp och förtvivlan.

– Under ett långt sjukdomsförlopp 
blir du förtvivlad så många gånger att 
det kanske till och med blir svårare att 
acceptera döden sen när den kommer, 
säger Olsoni-Broman och berättar om 
flickan vars mamma varit cancersjuk 
länge. Det såg hoppfullt ut: hon skulle 
på en operation där de skulle konstru-
era en ny näsa åt henne, men i stället 
svängde det och mamman dog.

– Det var kanske ännu mer chock-
artat än om det varit en trafikolycka.

de mest ensamma
De som har det allra jobbigast är ung-
domar som bor med bara en förälder 
och av någon orsak förlorat kontakten 
till den andra föräldern.

– Om du då förlorar den förälder du 
bor med rasar hela din tillvaro samman. 

Plötsligt kan du vara tvungen att åter-
knyta kontakten till en mamma eller 
pappa som du redan förlorat en gång. 
Jag kan bara föreställa mig hur jobbigt 
det är.

Olsoni-Bromans bok innehåller någ-
ra sorgliga berättelser om ungdomar 
som inte har någon vuxen med nära 
band till efter att deras mamma eller 
pappa dött.

– Då hoppas man ju att det fanns en 
mormor eller farmor som kunde gri-
pa in. En av flickorna jag intervjuade 
hade det riktigt trassligt efter att hen-
nes mamma dog. Nu är hon 18 och ska 
själv bli mamma, säger Olsoni-Broman.

Hon har gråtit många gånger både då 
hon gjort och skrivit ut intervjuerna.

– När jag träffade ungdomarna för-
sökte jag hålla uppe journalistfasaden. 
Men när jag lyssnade på banden satt jag 
bara och tjöt.

vardag eller sorg?
Förr stannade livet upp när någon dog. 
Man klädde sig i svart, man sörjde. I dag 
vill man att barnen ska få ha ett liv som 
liknar det liv som fanns innan de för-
lorade en förälder: de ska fortsätta med 
sina hobbyer, gå i skola, träffa vänner. 
Hur blir det allra mest rätt?

– Jag tror att det kan vara bra att 
stanna upp och ge sig själv tid att tän-
ka. Många klamrar sig fast vid vardags- 
rutinerna bara för att överleva. De vill 
att allt ska vara som vanligt så att de 
inte behöver vara ensamma med sina 
tankar. Det är ganska svårt att säga vad 
som är lättare eller rättare.

Men Mimma Olsoni-Bloman tror att 
det är fel att anta att det är slutsörjt efter 
några månader eller ett halvår.

– Den som är ledsen kan kanske få 
höra att det är ju så länge sen nu, sör-

jer du än? Då har själva sorgeproces-
sen kanske inte ens börjat än. Sorgen 
är livslång. Vi har så bråttom med att 
skyffla undan döden.

Och varför gör vi det då? Kanske av 
rädsla. Den som ska försöka bemöta 
de sörjande ungdomarna på ett vettigt 
sätt sitter kanske själv där och funde-
rar att puh, tur att det inte drabbade vår 
familj …

Det är också viktigt att skilja på sorg 
och depression. Mimma Olsoni-Bro-
man berättar om Netti som bodde med 
sin svårt cancersjuka mamma. Mam-
man var länge på sjukhus och flick-
an var så djupt deprimerad att hon in-
te orkade stiga upp på morgnarna och 
gå till skolan.

– Det förstår jag att hon inte orka-
de. Men vad gör samhället? Jo, soci-
alen knackar på dörren och ser till att 
flickan släpas till skolan varje dag. Det 
var deras insats. Att bara trycka anti-
depressiva i handen och skjutsa i väg 
henne … det tog hårt på mig att höra 
den grejen.

Nya roller
Då en mamma eller pappa dör tar ung-
domarna på sig  – eller påtvingas – nya 
roller. Boken innehåller en hjärtskä-
rande berättelse om Frida som sitter 
på begravningsbyrån tillsammans med 
sin pappa och bror. Mannen på begrav-
ningsbyrån undrar vilken färg de ska 
ha på servetterna. Både pappan och 
brodern sneglar på Frida. Plötsligt in-
ser hon att hon är den enda kvinnan i 
familjen och förväntas klara av såda-
na saker, trots att det enda hon vill är 
att få sin mamma tillbaka.

– Efter en förälders död förändras 
den ungas roll. En kille blir delvis pap-
pa, delvis storebror. Nästan ingen får 
fortsätta vara den ansvarsfria tonåring-
en. Alla påtar sig ett ansvar för den för-
älder som finns kvar, men de får ock-
så en insikt om hur värdefull den som 
finns kvar faktiskt är. Hör de kompi-
sarna vara elaka mot sina föräldrar blir 
de ledsna.

Många drömmer om sina föräldrar. 
Drömmarna kan kännas så verkliga att 
de inte vill vakna. När minnena av den 
döda föräldern börjar kännas suddiga 
känns det ledsamt.

– Men i slutändan säger ungdomarna 
ändå att det finns en mening med livet, 
att man ska kämpa på och inte ge upp. 
Och många känner att den döda för-
äldern finns där hos dem fast han eller 
hon inte är fysiskt närvarande.

”om jag själv 
skulle bli svårt 
sjuk … jag skul-
le försöka va-
ra så öppen jag 
bara kan. Inte 
dölja eller skju-
ta ifrån mig ut-
an ta tjuren vid 
hornen och tala 
om det. och se-
dan försöka leva 
med det den tid 
jag har kvar.”
Mimma Olsoni-
Broman

uNgdomAr Som mISt EN FöräLdEr. Det är svårt 
att tala om döden. Ännu svårare blir det när någon 
som inte får dö blir svårt sjuk: en mamma eller pappa. 
Barnet blir kvar med en ny roll, ett nytt ansvar, en 
känsla av skuld och en längtan som inte tar slut.

Vi måste tala om 
det allra svåraste

nÄr Många barn och unga i mimma olsoni-Bromans om-
givning miste en förälder ville hon göra någonting för att 
hjälpa. Det resulterade i  boken om du ännu fanns.  
Foto: soFIa torVaLds
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I synnerhet om jag själv har 
haft en tung och stressig 

dag, så tänker jag att det inte 
alls skulle vara lika tungt om 

hon ännu fanns här.
Daniel

Jag ser så mycket av pap-
pa i fafa, det var ju han 
som uppfostrade pappa, 
och vad kan jag annat än 

säga ”bra jobbat”?
Ruben H.

Den där morgonen just innan 
sommaren blommade ut slutade 

jag längta hem. Nu fanns det inget 
kvar att längta efter.

Frida L.

Jag kommer aldrig mera att få se 
världens viktigaste person, 

min egen mamma. 
Aldrig mera kommer hon att säga 
till mig när det är dags att gå iväg 
till skolan, aldrig mera kommer 

hon att ropa att maten är klar. Nu 
finns det ingen mamma. Hur ska 

jag klara mig resten av mitt liv ut-
an henne? Jag är liten och behöver 

min mamma!
Astrid

Min största rädsla här i livet 
är att bli övergiven.

Emma
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Om 
anhörigork
den svenska sjukhus-
prästen Lars 
björklund har 
skrivit en bok 
som riktar sig 
till utmatta-
de anhörig-
vårdare. Den 
heter hur 
ska jag or-
ka? (libris 2011). 

Björklund bjuder sna-
rare på förståelse än på 
konkreta råd. När han 
vågar sig på att ge råd 
handlar de om att se 
verkligheten som den är, 
att inte göra mer än man 
orkar, att söka sig till 
rum där man får ge ut-
tryck för sin vrede och 
hitta någon som lyssnar.

Berättelsen om den 
egna livssituationen är 
inte bara en objektiv be-
skrivning utan också en 
existentiell beskrivning. 
Genom att man berät-
tar om något svårt flyt-
tas upplevelsen från pre-
sens till imperfekt och 
blir hanterbar.

hur ska jag orka? är en 
lågmäld, försiktig, lyss-
nande bok. Den som är 
arg och desperat blir an-
tagligen bara mera ilsken 
av att läsa den. Den som 
är trött och uppgiven tror 
jag att hittar tröst som 
leder en bit vidare.

 ¶ soFIa torVaLds

Klassiker i 
repris 
wilfrid Stinissens bok 
Jag dör inte, jag träder in 
i livet finns nu att få som 
nyutgåva (libris). 

Döden är en ofrån-
komlig realitet i varje 
människas liv, samtidigt 
verkar döden vara ett av 
vår tids sista tabun.  
Stinissen vill lära sina lä-
sare att leva ”i vänskap 
med döden”. han skriver 
om dödens fruktbarhet, 
om konsten att dö, om 
dödens sakrament, om 
själens 
odödlig-
het och  
förstås  
om him-
len.

 ¶ soFIa 
torVaLds

ELLips

bokslut av en man
bok

ottos liv – en samtids- 
roman

Författare: claes Anders-
son
Förlag: Söderströms 2011

otto är en gammal riks-
dagsman och författare som 
gillar jazzmusik och älskar 
att skriva. med pennan som 

verktyg analyserar han sin 
omvärld, 2000-talets fin-
land med dödsskjutningar 
och plågsamma värmeböl-
jor. Allt mer ser han också till 
sin inre värld och de minnen 
som både kroppen och hjär-
tat bär efter ett långt och 
händelserikt liv. Det har bli-
vit dags för bokslut för otto, 
eller är det för claes?

Som läsare gnager min 
egen nyfikenhet ständigt 

hål på berättelsen. är det 
här på riktigt eller på låtsas? 
handlar det om riksdags-
mannen och författaren 
claes Andersson som gil-
lar jazzmusik och älskar att 
skriva, eller är det fiktion?

Ja, jag stör mig så myck-
et på ottos person att jag 
måste gå och lyssna på ett 
boksamtal i en närliggan-
de bokhandel för att höra 
claes Andersson själv be-
rätta om ottos liv. Den öv-
riga publiken består till stor 
del av äldre män som med 

strålande ögon nickar igen-
kännande åt allt som An-
dersson berättar. om livs-
valen som kanske inte ut-
föll helt som väntat men 
om det trösterika i att det 
sällan handlar enbart om 
mitt eget felaktiga eller rik-
tiga beslutsfattande. Större 
krafter spelar in i livet.

Jag förstår att claes An-
dersson och bokens ot-
to är som Alfons och måll-
gan. De tänker och lever 
tätt inpå varandra men där 
som claes kanske stannar 

upp så fortsätter otto linan 
ut. han kysser sin terapeut-
väninna och är själv på plats 
vid dödsskjutningen i Borgå. 
Ja, han är till och med där 
på sin egen begravning.

Jag inser också att jag in-
te är primär målgrupp för ot-
tos liv – jag kan inte identifie-
ra mig med honom och hans 
historia. men jag kan lyssna. 
claes Andersson ger den åld-
rande mannen en röst. och 
dessutom gör han det bra.

 ¶ nIna österhoLm

annIka rauhaLa

Orgel och 
elgitarr  
möttes 
i harmoni

Markus WargH 
på orgel och 
Janne Schaffer 
på elgitarr gav en 
oförglömlig kon-
sert i Pedersöre 
kyrka senaste 
fredag. 

Två musiker med helt olika bakgrund 
och ålder. Under en 40 år lång musi-
kerbana har Janne Schaffer bland an-
nat medverkat i hälfen av de 110 regist-
rerade Abba-låtarna, spelat med Bob 
Marley och bröderna Porcaro från To-
to. Han möter  Markus Wargh en ung 
österbottnisk kyrkomusiker. 

– Det är spännande att jag med min 
tradition och Janne med sin kan mötas 
på halva vägen. Det blir ett möte mel-
lan två olika traditioner som blandas 
till en  väldigt stämningsfull musik, sä-
ger Wargh.

Den okonventionella duon belöna-
des med stående ovationer i Pedersö-
re kyrka senaste fredag på en konsert 
under Jeppis Jazz Festival.

Samarbetet dem emellan fick sin 
början för cirka tre år sedan när Wargh 
kontaktade Schaffer per e-post och fö-
reslog samarbete.

– Jag hade hört två norska musiker, 
en elgitarrist och en organist, som gjort 
en skiva, säger Wargh. Jag tyckte kom-
binationen lät otroligt vacker och jag 
kände att  det skulle vara roligt att pro-
va. Jag skrev till Janne utan större för-
hoppning om att han skulle svara. Men 
några dagar senare ringde han. 

De fann rätt snabbt en gemensam 
melodi.

– Jag frågade vilken typ av musik han 
hade tänkt sig och han kom med för-
slag, säger Schaffer. Då tänkte jag att 
det här kan ju blir kul. 

– Jag är väldigt stolt över att få spe-

kyrkomuSIk. Vad har Markus Wargh och Janne Schaf-
fer gemensamt? Inte mycket kan man tro. Ändå visar de 
att orgel och elgitarr skapar en harmonisk helhet.

TexT och foTo: joHAN SANdbErg

la med en så fantastisk musiker som 
Janne, säger Wargh. Vi behöver egent-
ligen inte prata utan vi möts på ett na-
turligt sätt.

I tre års tid har de spelat tillsammans i 
kyrkor runt om i Sverige. Senaste som-
mar spelade de också på Åland. 

Enligt Wargh lämpar sig Schaffers 
egen musik väldigt bra med orgel.

– Den är klassisk fast den har en 
touch av pop. Den är tacksam att spe-
la. Dessutom har  Janne ett spelsätt som 
passar bra till det här. 

Från bach till Elvis
Förutom Schaffers egna låtar såsom 
Clair och Norrland ingår också kora-
ler, låtar av Ted Gärdestad, Björn J:Son 
Lindh och Evert Taube, Abba-låten 
Eagle och I Can’t Help Falling In Love With 
You av Elvis i repertoaren. Desstom 
spelar Wargh ett stycke Bach och bäg-
ge improviserar på sina instrument. 

Schaffer håller som bäst på att skriva 
musiken till Lasse Åbergs nya film The 
Stig Helmer Story. För den har han skri-
vit psalmen Den gudomliga kraften som 
duon också spelade i Jakobstad.

– Det är fantastiskt att få spela i kyr-
korummet, akutisken är så bra, sä-
ger Schaffer.

Ligger det några speciella utma-
ningar i att spela gitarr till orgel?

– Markus är en  fantastiskt organist. 
Det är alltid en utmaning och en njut-
ning att spela med honom. Det krä-

ver att jag alltid är i yttersta toppform, 
utsövd och förberedd. Jag gillar lägen 
när jag måste skärpa mig ordentligt.

Schaffer försöker utveckla sitt  spe-
lande hela tiden.

– Jag tycker det är roligt att göra nya 
saker hela tiden, att hitta nya kombi-
nationer. Jag är nyfiken och det lockar 
inte att stå och spela blues hela livet. 
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Vad får ett liv vara? 
tEAtEr

Aurora Karamzin - De bäst 
anpassade

teater: Svenska Teatern
manus: Annina enckell
regi: Åsa Kalmér

Den kanske mest fascine-
rande kvinnan i 1800-talets 
finland. Så beskrivs den 
legendomspunna Auro-
ra karamzin, grundaren av 
Diakonissanstalten i hel-
singfors och initiativtagare 
till och finansiär av en rad 
sociala instanser.

När Aurora Karamzin in-
tar scenen i Svenska tea-
terns uppsättning de bäst 
anpassade faller ändå hu-
vudkaraktärens sociala en-
gagemang i skymundan. 
Det är Auroras personli-
ga livsöde med rikedo-
men och tragiken i för-
grunden som präglar före-
ställningen. De många liven 
som slocknar i hennes ar-
mar blir en röd tråd. Aurora 
överlever alla sina sexton 
syskon, sin första fästman, 
sina två äkta män och bå-
de sin son och fosterdotter. 
Själv blir hon 96 år gam-
mal - en anmärkningsvärd 
ålder i en tid då barnsäng-
ar, sjukdom och missbruk 
innebar kort livslängd ock-
så för överklassen.

Tiden som kejsarinnans 
hovdam är upptakten till 
ett händelsefullt liv där Au-
rora bland lyx och stora till-
gångar samtidigt förmår 
ta samhällets utstötta till 
sitt hjärta. hennes existen-
tiella kval över varför hon 
får leva medan andra dör 
och vad godheten egentli-
gen tjänar till får utrymme 
i en av slutscenerna. Auro-
ra sätter till slut sin tillit till 
herren och accepterar hans 
outgrundliga vägar. 

Jag hade ändå gärna sett 
att pjäsen gått djupare in i 

hennes samhällsengage-
mang och de många fråge-
ställningar hon uppenbart 
berördes av - överflödet, 
fattigdomen och frågan 
om vad ett liv egentligen är 
och får vara.

ett problem är den täck-
ande bild som ges av Auro-
ra Karamzins nästan hund-
ra levnadsår och de många 
historiska händelser som 
utspelar sig under tiden. 
mer än så ryms helt en-
kelt inte med. Det är än-
då glädjande att det digra 
innehåll som kunde upple-
vas som en över två tim-
mar lång transportsträcka, 
i Åsa kalmérs regi i stället 
blir en gripande berättelse 
om skakande livsöden, kär-
lek, makt, skönhet och om-
sorg. 

Aurora Karamzin i olika 
åldrar porträtteras av he-
la tre skådespelare, Ing-
rid Söderblom, Anna Hul-
tin och Sophia Heikkilä. 
Samtliga rollprestationer 
är övertygande. Vad gäl-
ler de övriga skådespe-
larinsatserna är Sue Lem-
ström värd ett särskilt om-
nämnande. hennes närva-
ro på scenen i form av ett 
antal olika biroller är var-
je gång lika imponerande - 
vare sig hon spelar kejsa-
rinnan Alexandra feodo-
rovna, gammal informator 
eller dödsdemon.

Den sparsmakade sce-
nografin i kombination med 
den moderna, lite trol-
ska musiken ger pjäsen ett 
samtida uttryck, utan att 
för den skull kännas för ex-
perimentell. Niklas brom-
mare har tonsatt musi-
ken som framförs av Ce-
cilia runolf. hennes sång-
partier lyfter helheten och 
fungerar som ett bra kom-
plement till den annars tra-
ditionella talpjäsen. 

 ¶ ChrIsta mICkeLsson

riko eklunDH och Anna hultin spelar Andrej och Aurora 
Karamazin i teaterpjäsen De bäst anpassade.

Vikström-Jokela bokfinalist
litteratur. finalisterna till 
Årets kristna bok är klara. 
Sex verk tävlar om titeln.

finalisterna är Kafekisk-
mus av jaakko Heinimäki, 
raamatullinen sota av Niko 
Huttunen, sieluani et saa – 
narsisistin uhrista selviy-
tyjäksi av minna rissanen, 
maailmankansalaisen us-
konto av juha Sihvola, aika 
pyhä! (allt är nära) av mo-
nica vikström-jokela och 

Eero jokela samt Jumalai-
nen nainen – neitsyt mari-
aa etsimässä av Elina vuo-
la. Ursprungligen deltog 40  
verk från 22 olika förläggare 
i tävlingen.  

Årets kristna bok utses av 
affärsmannen jari Sarasvuo 
på helsingfors bokmässa 
den 30 oktober.  

Vinnaren, som ska vara 
finsk medborgare, belönas 
med 2 000 euro. 

S:t Lars kapell prisbelönades
arkitektur. S:t lars ka-
pell i Vanda har vunnit för-
sta pris i arkitekturtävlingen 
The european copper in ar-
chitecture awards, rappor-
terar Kotimaa24. 

Arkitekterna Anu puus-
tinens och ville Haras be-
gravningskapell korades till 
segrare bland 66 bidrag. 
Kapellet består av sam-
ma material som de gam-
la byggnaderna på områ-

det. Kapellets tak är av är-
gad koppar liksom i närlig-
gande S:t lars kyrka. 

Priset delas ut vartannat 
år som erkännande för an-
vändning av koppar i euro-
peisk arkitektur. 

Tävlingen ordnades i år 
för 15:e gången av european 
copper Institute, som har 
sitt huvudkontor i Bryssel.

Skicka in dina pilgrimshistorier
litteratur. Bokförlaget li-
bris ska ge ut en ny bok 
med temat pilgrimsvand-
ring. förlaget uppmanar 
människor som pilgrims-
vandrar att dela med sig av 
sina berättelser och tips. 

I samband med bokpro-
jektet har libris också star-
tat en blogg där man kan 
skicka in upplevelser från 
pilgrimsfärder och läsa om 
andras erfarenheter. Bidra-

gen till pilgrimsboken ska 
skickas in senast 14 okto-
ber 2011.

”jag tycker det är roligt 
att göra nya saker hela 
tiden, att hitta nya kom-
binationer. jag är nyfiken 
och det lockar inte att 
stå och spela blues he-
la livet. då hade jag nog 
tröttnat för länge sen.”
Janne Schaffer

Då hade jag nog tröttnat för länge sen. 
Markus Wargh säger att han å sin 

sida får en större frihet när han spe-
lar tillsammans med gitarren.

– Utifrån de givna ramarna får jag  
mera svängrum, vilket är fantastiskt. 
Det kompletterar den improvisato-
riska sidan hos mig. Det blir lite oli-
ka varje gång vi spelar.

– Jag improviserar ofta men i en 
klassisk stil. Att ackompanjera gitar-
ren innebär  improvisation nästan he-
la tiden. Det följer vissa ackord men av 
dem bygger jag upp en klangmatta och 
ett fundament för gitarren.

poplåt på begravning
Markus Wargh har funderat mycket på 
kyrkomusiken.

– Jag är uppvuxen i en traditionell 
miljö men i min tjänst i domkyrkan i 
Luleå har jag mött andra behov. Vid be-
gravningar kan anhöriga önska sig en 
speciell låt, till exempel en poplåt som 
den avlidne har tyckt väldigt mycket 
om. Då är det inte är så enkelt att sä-
ga att vi spelar bara en viss typ av mu-
sik i kyrkan.

Enligt Wargh handlar det mycket om 
att musiken spelas på ett seriöst och 
konstnärligt sätt.

– Det blir en annan sak om man 
sjunger en text till sången, då mås-
te man ta hänsyn till texten. Men så 
länge det handlar om instrumental 
musik kan var och en associera till 
vad man vill.

Låt gud såtta gränserna
Markus Wargh anser att det handlar om 
att våga pröva de gränser som männis-
korna skapat. 

– När jag vågat tränga mig genom 
dem har jag upptäckt nya världar. Jag 
vill inte leva i en mänsklig tradition ut-
an vill vara öppen och låta Gud sätta 
gränserna. Jag ser det också som en del 
av mitt konstnärskap att frigöra mäns-
korna från onödiga ramar som vi ska-
pat åt varandra. Jag vill visa att Gud är 
ofantligt mycket större än vi tror. Vi 
människor är experter på att förmin-
ska Gud så att han ska passa in i den 
inskränka värld vi skapat. Jag vill vara 
öppen för Guds storhet och hans vilja 

för människan. Det har musiken be-
rättat åt mig på nåt sätt. Musiken har 
en enorm frihet i sig som kan leda oss 
till detta.

Fortfarande spelar Wargh mest klas-
sisk musik på begravningarna. Han be-
rättar om en begravning av en femår-
ig flicka då man ville att Pippi-sången 
skulle spelas. Det var vad flickan ha-
de önskat.

– Det blev starkt och personligt. Vi 
måste vara lyhörda och varsamma så 
att vi inte kränker människorna.

Även Janne Schaffer har erfarenhet 
av att spela på både begravningar och 
bröllop.

– Jag  har spelat på Cornelis Vrees-
wijks, Ted Gärdestads och miljöminis-
ter Kjell Larssons begravningar. 

musiken inte konstant
Markus Warg påpekar att musiken in-
te är konstant. 

–  För femtio år sedan spelade man 
inte Bach på samma sätt som vi gör 
idag. För  tjugo år sedan spelade vi 
också stycket på ett annat  sätt. Det är 
samma stycke, men vi tolkar det oli-
ka. Tempot och uttrycket i musiken är 
annorlunda. I och med att tiden ändrar 
upplever människan saker på olika sätt.

Han ser det som viktigt att  musiken 
tolkas så att den är aktuell i den tid vi 
lever i, så att den i varje tidsålder talar 
till människorna.

– Det är som Bibeln. Lika lite som 
jag ändrar Bibeln ändrar jag  stycket. 
Men man måste se vad som är viktigt i 
vår tid. Annars riskerar det bli ett mu-
seum. Det är inte lätt och jag har inga 
givna svar.

radio vega bandade Janne Schaffers 
och markus Warghs konsert i Peder-
söre  kyrka. Konserten sänds den 30 
oktober klockan 19.45.
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hok-elannonhautauspalvelu.fi 
perunkirjoitustoimisto.fi
Telefonejour 24 h: 050 347 1555 

Forum  tel.  010 76 66620
Hagnäs  tel.  010 76 66500
Tölö  tel. 010 76 66530
Östra 
Centrum  tel.  010 76 66590
Alberga  tel.  010 76 66610
Hagalund  tel.  010 76 66570
Dickursby  tel.  010 76 66560
Myrbacka  tel.  010 76 66600
Kervo  tel.  010 76 66550
Hyvinge  tel.  010 76 66580
(0,0828 €/tel + 0,1199 €/min)

En byrå med 
komplett service

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

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

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

Jaakko Leinonen
Optometrist Marcia Westerback

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

fr 9.30-18.00, lö stängt

MED FINKÄNSLIG SAKKÄNNEDOM  FRÅN ÅR 1945

 BEGRAVNINGSBYRÅ

ARMAS BORG & Co Ab

Annegatan 12 00120 HELSINGFORS
www.armasborgoy.fi   

Tel  612 9890
Jour 0400 977 000 
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Fullständig begravningsservice 
– med omtanke och mångårig erfarenhet

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs, tfn (019) 246 2462

Att se bättre 
ger mig högre 
livskvalitet

”Med åldern har jag fått sämre syn.” 
    Det berättar Luleåbon Kjell Lundberg, en glad
pensionär på 79 år och fd rektor. Under fl era år
har han varken  kunnat läsa tidningen eller lösa
korsord mer än någon minut i taget. 
   ”Blue Eye är bra för mina ögon. Nu kan jag
köra bil igen och jag löser fl era korsord varje 
kväll.”

Bättre syn ger mig större frihet
Idag är Kjell verksam som guide i Gammelstad kyrka, samt i

olika ideella organisationer för handikappade ungdomar.

    – Jag hade läst att Luteinet i Blue Eye är gynnsamt för synen.

När man blir äldre förändras synen, så jag tyckte det var värt att 
prova. Han fortsätter:

    – Jag förväntade mig inga underverk, men var glad att man

bara behövde ta en tablett om dagen, lätt att komma ihåg och 
inte så jobbigt att svälja.

   – Att åter kunna göra det jag en gång kunde, ger livet en annan

dimension säger Kjell. Bättre syn ger mig mycket större frihet

och glädje i livet.

Lutein är bra för synen
Lutein, utvunnet ur ekologisk ringblomma är en antioxidant som

ansamlas och fi nns naturligt i gula fl äcken (Macula lutea) i ögats

näthinna. Med kosten får vi i oss cirka 2,2 mg Lutein per dag.

Forskning och vetenskapliga studier* visar att ett extra tillskott av

Lutein på minst 6-14 mg per dag är bra mot åldersförändringar i

ögat. Lutein kan hjälpa till att bevara en god synskärpa och klara ögon. 

Bevarar synskärpan
Det unika kostillskottet Blue Eye innehåller antioxidanter som

bevarar synskärpan och skyddar ögat. Dagsdosen  1 tablett

motsvarar en hel kopp svenska blåbär (blåbärsextrakt) samt

hela 25 mg Lutein från ekologisk ringblomma, en väldokumenterad 
medicinalväxt.

Mindre ansträngda ögon
Blåbär hjälper kroppen att motverka ansträngda ögon samt att

bibehålla cirkulationen i de små kapillärerna. Blue Eye innehåller 

även andra antioxidanter så som Zink, Selen, E- vitamin,

Salvia,Quercetin och Rutin, som även de kan motverka oxidativ

stress i ögonen.

* På www.elexirpharma.fi kan du läsa mer om de vetenskapliga studier som nämns i texten ovan. Har du frågor om Blue Eye, 
kontakta: Elexir pharma filial i finland AB. Telefon 06-343 65 06. www.elexirpharma.fi. Elexir pharma är ett svenskt företag som 
utvecklar naturliga och ekologiska egenvårdsprodukter för den nordiska marknaden. De högkvalitativa produkterna tillverkas 
enligt läkemedelsstandard uteslutande i Norden.

Fakta om Blue Eye
För ansträngda och åldrande 
ögon.

Bevarar synskärpan och 
skyddar ögat mot solens 
skadliga UV-strålar. 

Blue Eye är Sveriges mest 
använda blåbärsprodukt 
med hela 25 mg ekologiskt 
lutein per tablett.

Blue Eye fi nns i 2 olika
storlekar (32/64 tabletter). 
Rekommenderat pris 
22€/32€.

Finns i hälsobutiker samt vissa apotek, kan dessutom beställas fraktfritt  på tel: 
06-343 65 06 eller www.elexironline.fi  direkt hem i din brevlåda inom 2-3 vardagar.
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ÅboLANdS proStErI 

 ¶ kImItoöN
kimito:
diskussionsgruppen: fr 7.10 kl 14 i 
ungdomsgården
Andakt med anledning av vete-
ranföreningens jubileum: lö 8.10 
kl 12. Björkgren, Noponen
gudstjänst: sö 9.10 kl 10
dragsfjärd:
Högmässa: sö 9.10 kl 12 i Dfjärds 
kyrka. Backström, Södergård
Hitis:
Högmässa: sö 9.10 kl 13. Kuok-
kanen, Noponen 

 ¶ Åbo
tors 6.10: kl.9.30-11 familjecafé i 
Aurelia (2 vån.) 
kl. 19 mässa i Skarpskyttekapel-
let, mullo
fre 7.10: kl.18-23 café aderton i 
Aurelia (2 vån.) 
lö 8.10 kl. 11:30-13 Kyrkans barn-
timme i Aurelia (2 vån.)
sö 9.10: kl. 12 högmässa i Dom-
kyrkan, mullo (pred), Bäck (lit), 
forsman. 
kl. 16 Gudstjänst i S:t Karins kyrka, 
Portin, forsman. Kyrkkaffe efter 
gudstjänsten. 
kl. 17 GloriaDei mässa på Träd-
gårdsgatan 19b.
må 10.10: kl.17:30 äktenskapskurs 
i Aurelia (1 vån.), barnpassning i 
2 vån.
tis 11.10: kl.18-19 lovsångskören, 
övning i Aurelia (1 vån.). 
kl.19 lovsång och förbön i Aurelia 
(1 vån.) lars Julin: Gud bereder 
rum.
ons 12.10: kl.10-12 familjecafé i 
S:t Karins, Papinholma försam-
lingshem (Kustö) 
kl. 11 förbönsgruppen samlas i 
Aurelia (3 vån.) 
kl. 13-15 café orchidé i Aurelia 
(1 vån.)

ÅLANdS proStErI

 ¶ HAmmArLANd
Sö 9.10 kl 12: högmässa Ingemar 
Johansson, cm Dan. Den första 
valgudstjänsten, med kyrkkaffe 
på catharinagården.

 ¶ jomALA
utvidgade öppettider: från 7.10 
har kansliet öppet även fredagar 
kl. 9-12.
Sönd 9.10 kl. 11: högmässa med 
konfirmandundervisning 17 s e 
pingst ” Jesus ger liv”  kaplan 
Bertil erickson, Kaj-Gustav Sand-
holm, Sonja Winé, sånggruppen 
laudamus medverkar. Kollekt; 
församlingens missionärer.
kl. 12.00-16.00: hantverksmark-
nad i olofsgården till förmån för 
missionen. Servering och lotteri.
tisd 11.10 kl. 10-16: Drop-in-
pyssel i klubbrummet.
Höstlov: tors 13- fre 14.10 Ingen 
gruppverksamhet. 

www.jomalaforsamling.com

 ¶ SuNd-vÅrdö
Sö 9.10 Högmässa: i Vårdö kyrka 
kl 11.00. mathias Junell, Juanita 
fagerholm-Urch, Katrin Gwardak. 
Kyrkkaffe på bönehuset efteråt.

NärpES proStErI

 ¶ korSNäS
to 6/10 molpe missionssyfören-
ing: i Bykyrkan.
Fre 7/10 13.00 de äldres dag: i 
församlingshemmet. Gästtalare 
helge Söderlund. Isabella Nyman 
från äldrecentrum Österbotten, 
representanter för kommunen 
och församlingen medverkar.
Fre 7/10 15.30: Barnkören övar.
Sö 9/10 11.00: Gudstjänst i 
Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm.
må 10/10 13.00: Korsbäck mis-
sionssyförening i bystugan.
må 10/10 17.30: hanna-kerho i 
församlingshemmet.
ti 11/10 13.00: harrström sjö-
mansmissionssyförening hos 
Alice Grönlund.
ti 11/10 13.00: Taklax missionssy-
förening hos Anna Sundström.
ti 11/10 19.00: Träffpunkten i Tak-
lax bönehus.
on 12/10 13.00 :Vänstuga/träff för 
daglediga i församlingshemmet.
on 12/10 18.00: Skriftskola i för-
samlingshemmet.
Fre 14/10 18.30: fredagscafé för 
kvinnor i alla åldrar i församlings-
hemmet.

 ¶ LAppFjärd-krIStINEStAd
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
bastukväll för män: to 13.10 kl 19 
på Jonnsborg
kristinestad
Slef södra distrikts höstfest: fr 
7.10 kl 19 i Påskmark hembygds-
gård, marcus Jakobsson, J marti-
kainen, Nisula, Nådehjonen
Höstfest: lö 8.10 kl 19 i förs.hem-
met, Kristian Sjöbacka, Nisula, 
laudate-kören
rockmässa: sö 9.10 kl 16, Nisula, 
Daniel Norrback med band
Lappfjärd 
Högmässa: sö 9.10 kl 10, Nisula, 
martikainen
bibelsamtal: sö 9.10 kl 18 i förs.
hemmet, Saarinen
kenyasyföreningen: ti 11.10 kl 13 i 
förs.hemmet
Sideby
gudstjänst: sö 9.10 kl 10, Bror 
Vikfors, Saarinen, Nilsson

 ¶ NärpES
www.narpesforsamling.fi
kyrkan: 17 sö e pingst 9.10 kl 
10 Gudstjänst. lö 8.10 kl 18 
”Kvällsmusik i S:ta maria”. för-
samlingshemmet må 10.10 kl 19 
Sorgegruppen. To 13.10 kl 12 Pen-
sionärsträff börjar med mat. 
töjby bykyrka: sö 9.10 kl 15 hög-
mässa. 
Norrnäs bönehus: sö 9.10 kl 18 
Aftonsång. 
Arken: må 10.10 kl 13 maanan-
taikerho. 
v.yttermark bönehus: ti 11.10 kl 13 

Symöte.
SkrIFtSkoLA: Sö 9.10 kl 13 
Rockmässa i Kaskö kyrka, buss 
avgår fr. församlingshemmet kl 
12.30. Alla konfirmander med!

 ¶ pörtom
Idag torsdag kl 15: Pensionärskö-
ren o. kl 19 Kyrkokören. 
Lördag kl 19 i kyrkan: Sångguds-
tjänst S-e Syrén, Dragspelsgrup-
pen, Övermarks pensionärskör, 
Anja Rimpiläinen, Björkstrand 
m.fl.
Söndagen kl 12 (obs): Gudstjänst 
(skrivtolkad) Björkstrand, lidman. 
Sångprogram. Ansvarsgrupp: 
Röda korset. Textläsare: helena 
Nylund.
onsdag kl 16: Sångandakt i Präst-
hagen o. kl 17 i Pörtehemmet, 
Björkstrand.

 ¶ övErmArk
Sö 9.10 kl. 10: Gudstjänst, Björks-
trand, lidman.
Sö 9.10.kl. 19: höstfest i frönäs 
bönehus, Björkstrand, Nyholm.
on 12.10 kl. 13: Pensionärssam-
ling i förs.h., marcus Jakobsson, 
Sandin,  
Wikstedt, Norrgård.
to 13.10 kl. 18: Tacksamling efter 
Slef:s årsfest i förs.h. Servering.
to 13.10 kl. 19.30: Kyrkokören 
övar i förs.h.

korSHoLmS proStErI

 ¶ bErgö
Fr kl 19: Rockmässa i kyrkan. 
Brave Art, englund. Tema: ”Jesus 
gör oss verkligt fria”
Sö kl 14: Gudstjänst, Rune Öst-
man, Björklund, harri Kahlos
ti kl 13: missionssyföreningen i 
församlingshemmet
ti kl 16: Junior i församlingshem-
met
on kl 7.45: laudes i kyrkan
on kl 13: Träffpunkt i församlings-
hemmet
on kl 18: Alpha-kurs på Strand-
hyddan i molpe. middag, föredrag, 
kaffe. Tema: ”hur kan jag vara 
viss om min tro?” Arrangörer: 
Korsnäs, Petalax och Bergö för-
samlingar
to kl 10-12: föräldra-barn i för-
samlingshemmet

 ¶ korSHoLm
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i 
Singsby Uf-lokal.
pensionärskören: fre kl 12 i 
Smedsby förs.gård.
gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, Örn, 
Nordqvist-Källström.
Familjegudstjänst: sö kl 12 i 
Smedsby förs.gård, Örn, olof Jern, 
Nordqvist-Källström, dagklubbs-
barnen sjunger.
missionssyförening: må kl 13 i 
Smedsby förs.gård.
pastorskansliet och ekonomikon-
toret: är stängt: ons 12.10.

 ¶ kvEvLAx
mottagning av gåvor inför höst-
marknaden: to kl 18-19 i stallet 
eller direkt till förs.bordet på fred. 
Gåvor mottages med tacksamhet.
gemensamma kyrkofullmäktige: 
sammanträder to kl 19 i Solf.

INSIDAN Ansvarig redaktör:  
marianne Tanttinen, 
(09) 612 615 50,  
marianne.tanttinen@
kyrkpressen.fi

Annonsera i kyrkpressen! 
Tom Kytöpuro 041 447 5725, tom.kytopuro@kyrkpressen.fi 
Björn Sten 0400 012 390, bjorn.sten@kyrkpressen.fi  
leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

BEtRAktELsEn MIA bäcK

Kärlekens segerfest
Barnen i försaMligens barnkör är klädda i röda, färgspra-
kande t-skjortor. Glädjen i deras ansikten lyser ikapp 
med färgen på blusarna. Det är familjehögmässa i Mi-
kaelskyrkan och vad passar bättre än en entusiastisk rö-
relsesång? Ivrigt sträcker barnen upp händerna, sedan 
ner och till sist utåt för att illustrera sången de sjunger 
av hjärtats lust.

Så hög (händerna sträcks högt över huvudet, några står 
på tå), jag kan ej gå över den, så djup (händerna sträcks 
så långt ner det går mot golvet), jag kan ej gå under den, 
så vid (händerna sträcks med sprätande fingrar långt ut-
åt sidorna), jag kan ej gå ut ur den, kärlek så underbar!

Barnen sjunger om Jesu kärlek, att den är underbar 
och omsluter oss på alla sidor. Vi är alltid, alltid älska-
de och alltid, alltid sedda. Barnkören förkunnar evang-
eliet, det glada budskapet, så äkta och så inlevelsefullt 
att ingen i kyrkbänkarna lämnas oberörd.

Kanske du har sjungit den här sången någon gång? Jag 
lärde mig den när jag var aktiv i ungdomsverksamhe-
ten i min hemförsamling. Och när jag läser söndagens 
bibeltexter om Jesus som ger liv är det just den sången 
som börjar sjunga inuti mig… ”Jesu kärlek är så under-
bar, Jesu kärlek är så underbar, Jesu kärlek är så under-
bar, kärlek så underbar!”

Bibeltexterna den här helgen handlar om en kärlek 
så stor och så mäktig att den till och med sträcker sig 
över dödens gränser. En kärlek som segrar över döden 
och befriar det bundna! En kärlek så stor och abstrakt 
att våra ord inte räcker till. Och samtidigt så tydlig och 
konkret i Jesus Kristus. Därför kallas den här söndagen 
för lilla påsken. Vi firar uppståndelsen och livets seger 
över döden.

När allt flyter, när vi är lyckliga, när vi har männis-
kor omkring oss som vill oss väl - när vi är höga på li-
vet, då omsluter Jesus oss med sin kärlek!

När vi kämpar för att orka, när vi är deprimerade eller 
ångestfyllda, när vi känner oss ensamma och uteläm-
nade - när vi är längst nere i djupet, då omsluter Jesus 
oss med sin kärlek!

När vi slösar bort våra liv, när vi prioriterar helt åt sko-
gen, när vi väljer ytan framom djupet - när vi är alldeles 
vilsna i världen, då omsluter Jesus oss med sin kärlek!

Vi är alltid, alltid älskade och alltid, alltid sedda.
För Jesus finns inga gränser, inte ens döden begränsar 

honom och hans självutgivande kärlek. Inte ens den dag 
som vi passerar gränsen mellan liv och död lämnar Je-
sus oss ensamma. Jesu kärlek är så underbar!

Mia Bäck är församlingspastor i Åbo svenska församling.

Ekumenik (grek) bety-
der världsomfattande. 
Begreppet används om 
kyrkornas och de krist-
na samfundens arbete 
för enhet. för att främ-
ja denna enhet bilda-
des Kyrkornas världsråd 
år 1948. I finland verkar 
ekumeniska Rådet i fin-
land (eRf).
Källa: Kyrklig ordbok.

NAtHAN SödErbLom
är en av den ekumenis-
ka rörelsens förgrunds-
gestalter. Som person 
var den svenska präs-
ten och senare ärkebis-
kopen radikal för sin tid. 
han tog arbetarnas par-
ti och fick rykte om sig 
som omstörtare och fri-
tänkare. År 1925 samla-
de han till ett stort eku-
meniskt möte i Stock-
holm där nästan alla 
kyrkliga samfund träffa-
des. Senare fick han No-
bels fredspris för sina 
insatser bland annat in-
om det kristna samar-
betet. Samtidigt förblev 
han en av  1900-talets 
mest folkliga kyrkole-
dare. Nyligen spelades 
hans liv som sommarte-
ater i hälsingland.

i KlARSpRåK

vEckAns pERSON

”jesus, jag be-
höver många ut-
ropstecken för 
att beskriva din 
kärlek. och ändå 
kan jag inte fånga 
den med ord. 
Hjälp mig att visa 
den istället.”
följ Kyrkpressen
#bönetwitter

542,388,187,406,
224 (N)537 v4.
Psalmerna är valda 
av Tor lindgård.

#bönetwitter

psALmföRsLAg

lilla påsken
Nästa söndag är det 17 söndagen efter pingst men da-
gen kallas också för lilla påsken eller höstens påsk. Te-
mat ”Jesus ger liv” kommer från söndagens evange-
lietext som berättar om hur Jesus bryter dödens makt.

Den 8–9 oktober är det också de kristnas gemen-
samma ekumeniska missionshelg. med missionshel-
gen vill ekumeniska Rådet i finland och finska mis-
sionsrådet stöda och uppmuntra bland annat de unga 
till missionsansvar. ett material för helgen finns på 
ekumeniska rådets webbplats www.ekumenia.fi.

om HElgEN

”jag är uppståndel-
sen och livet. den 
som tror på mig 
ska leva om han än 
dör, och den som 
lever och tror på 
mig ska aldrig nå-
gonsin dö.”
Helgens evangelietext 
finns i Joh 11:21–45.

”En intressant 
blandning mel-
lan rockmusik och 
högkyrklig liturgi.” 

Lovar Cay-Håkan 
Englund om Rock-
mässan 7.10 kl 19 Ber-
gö, 9.10 Kaskö kl 13 
och Kristinestad kl 16.

uR EVANgElIET Runt KNuTEN

KALENDERN 
6.10-13.10

Platsen i högerkrysset ger 
annonsören synlighet i hela 
landet, fri utformning och 
fyrfärg i storlek 81 x 55 mm för 
bara 150 euro inklusive moms! 

Bland alla Smörögats 
annonsörer under ett år lottar 
vi dessutom ut ett gratis 
Smöröga att använda under 
följande år. Platsen är unik i 
varje nummer, så först till kvarn 
vinner!

Gäller endast församlings- och 
kyrkligt relaterade annonser!

Lust att
vara mitt i

smÖr
ÖGat
- när er
fÖrsamLinG har
nåGot extra på GånG?

2 x 55 / pris 150 ¤
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Samling för kvinnor: to kl 20 i 
Kuni  
bönehus. maria Åsvik.
Höstmarknad: fr kl 10-14 utanför 
Sale till förmån för missionen. 
försäljning av grönsaker, rotfruk-
ter, hembakt, gurksallad m.m. 
lopptorg med prylar o böcker. 
lotteri.
gudstjänst: sö kl 10. lundström, 
Richard mitts. Tacksägelse för 
höstens skörd. Gudstjänsten ra-
dieras av Radio fyren. 
pastorskansliet stängt: onsdag.

 ¶ pEtALAx
gudstjänst: sö kl 11 , liturg  mats 
Björklund, predikan Rune Öst-
man, kantor harri Kahlos
Andakt:  i Solbo 13 10 kl 13, i pen-
sionärshemmet kl 14

 ¶ rEpLot 
gudStjäNSt: I rEpLot Sö kL. 
10. HENrIk öStmAN, mICHAEL 
wArgH. 
Högmässa: i Björkö sö kl. 12.30. 
henrik Östman, michael Wargh.
minns du sången: I Replot kyrka 
sö kl. 19. Solosång: michael Wargh 
och Sofie lindvik, Replot mans-
kvartett, allsång, andakt henrik 
Östman, prog.led. Bertel lindvik.
missionssyföreningen: i Björkö 
startar 11.10  kl. 13. hos Gunvor 
Strahl. 
pensionärssamling: i Replot försh. 
to 13.10 kl. 13. Glenn Kaski, micha-
el Wargh, pensionärkören, besök 
av Solf pensionärer. Pensionär-
skören övar kl. 12 i försh. 
Församlingskören: övar varje 
torsdag kl. 19. Välkomna, säger 
körledaren michael Wargh.
musikverkstad: börjar i Björkö 
skola fre. 14.10 kl. 18-20.

 ¶ SoLF
Skriftskola: lö kl. 9.30 i fh.
koralkör: övar sö kl. 9.
gudstjänst: sö kl. 10, Audas-
Willman, Brunell, koralkör.

 ¶ vASA
trEFALdIgHEtSkyrkAN
knattekyrka: sö kl. 13, Tia-maria 
Nord, heidi mäkelä, mikael heiki-
us. Utdelning av Barnens bibel till 
4-åringarna.
morgonbön: to 13.10 kl. 9, heidi 
mäkelä, Dan Andersson.
drAgNäSbäCkS kyrkA
gudstjänst: sö kl. 10, heidi mä-
kelä, Tia-maria Nord, mikael 
heikius. Vokalensemblen Röster, 
dir. hanna Kronqvist.
SuNdom kyrkA
vuxensoppa-träffpunkt: för 
vuxna fre 7.10 kl 18-20 i prästgår-
den. Soppa, kaffe, hemlig gäst. 
Avgift 5€.

 ¶ vörÅ
                    vörå
Andakt: i pensionärscentret fre kl. 
14. Nuuja, Nyman, Granholm.
Högmässa: i kyrkan sö kl. 10. 
Berg, Granholm.
bibelläsningsgruppen: i prostgår-
den må kl. 17.30. Nyman.
missionsringen: ons kl.13 i fh.
oravais
Högmässa: i kyrkan sö kl. 10. I. 
Klemets, Streng.
missionscafé: ons kl. 13 i fh.  
maxmo
Högmässa: i kyrkan sö kl. 12. 
Granlund, Granholm. efteråt 
servering och skriftskolinskriv-
ning i fh.
Symötesstart: on kl 13 i fh. Gran-
lund.
vi över 60: to 13.10. kl 13 i Pingst-
kyrkan. Granlund, Kanto, pensio-

närskören, hildur Rönnlund. Taxi 
12.15 Ölis-Kärklax-Tottesund, 
12.30 Kvimo-lövsund, 12.30 Öst-
erö. Taxiavgift 5 €.

pEdErSörE proStErI

 ¶ ESSE
to 17: Barnkörerna Angelus och 
Tonfiskarna övar tillsammans i 
henriksborg, Johansson.
-18: ”Kör för alla” i henriksborg, 
Johansson.
-19: Karagrupp i församlingsstu-
gan, T. forsblom.
Fr 13.30: Andakt i esselunden, 
Portin, Johansson.
-14.15: Andakt i essehemmet, 
Portin, Johansson.
-19.30: Gemensam start från 
stugon till ungdomssamlingen i 
Purmo.
Sö 10: Gudstjänst, Portin, Kle-
mets. Ansvarsby Ytteresse nedre.
-10: Söndagsskolan startar i för-
samlingsstugan.
-14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus, Jorma Pesämaa.
-18: mer-kväll i församlings-
stugan.
on 19.10 kl 19.30: Karakväll i 
lappfors skidstuga. Tema: Var 
dags utmaningar, Sebastian Wid-
jeskog. fisk/korv med sallad o 
batong, pris 10 €. Anmälan senast 
14.10 till 040-3100450. Välkom-
men med!

 ¶ jAkobStAd
Lö 19: Konsert med Damkören 
madrigalen i kyrkan. Kollekt till 
barnhemmet i Azerbadjan. An-
dakt, Åstrand.
Sö 12: högmässa i kyrkan, 
Åstrand, Krokfors, Södö, Östman, 
Kyrkokören.
18: fokus i fc. Vittnesbördskväll. 
Barnpassning.
ti 13: Tisdagssamling på Station I, 
Åke lillas.
on 9: morgonmässa i kyrkan, 
Salo, Östman.
to 12: Öppet hus för daglediga i 
fc. Inleds med lunch kl. 12. Pris 8 
€. Anm. för maten senast 10.10 
tel. 040-3100410. Programstund 
kl.13. Tema: mission, Åsa eklund. 
Passning.

 ¶ jEppo
to 6.10 kl 13: missionssymöte i 
klubblokalen. Gäster: missionä-
rerna mona o Alf Wallin.
Sö 9.10 kl 10: högmässa, kyrko-
herden och kantorn. Prosteriets 
gemenskapsdag för utvecklings-
störda inleds i kyrkan.
- kl 16: eftermiddagskonsert med 
kammarkören Belcanto, J:stad. 
Dir: Dan lönnqvist. fritt inträde- 
kollekt.
ti 11.10 kl 18.30: finska kvinno-
gruppen i förs.hemmet.
to 13.10 kl 19: missionscafé i förs.
hemmet. Gun och hans Sandberg 
berättar om sitt besök hos heik-
kiläs i Keltto, Ryssland.

 ¶ kArLEby
Sö kl 11: familjegudstjänst i An-
ders-salen. Närvilä söndagsskola 
och barnkören. Barnledare lena 
Borg avtackas och nya barnle-
daren christel Wargh välsignas. 
efteråt lunch för ungdomsarbetet. 
kl 12: högmässa i stadskyrkan.

 ¶ kroNoby
barnkören: fr 13.15 i fh
Sportdax: fr 17.30 i idr.h.
öppet Hus: 19.30 vid lyktan
ungdomsmässa: lö 19.30 i hospi-
talskyrkan. efteråt ca 20.30 Ung-

domssamling i församlingshem-
met med Albert och Tom
kommenterad högmässa: sö 
10.00, Ventin, häggblom, Salu-
mäe
Söndagsskolan: församlingshem-
met kl 10.00, merjärv byahem 
11.00, Torgare kl 11.00
Skriftskola: on 18.30 i fh.
kyrkokören: to 19.00 i fh

 ¶ LArSmo
ungdomssamling i xodus: fre 7.10 
kl. 19.30
missionsafton: lö 8.10 kl. 19 i för-
samlingshemmet, med mona och 
Alf Wallin. Servering.
Högmässa (sk): sö 9.10 kl. 10, 
lassila Wiklund, församlings-
kören. De äldres kyrksöndag. 
Kyrklunch à 5 €. Vid behov av 
skjuts, ring carina 040 707 4062. 
Kyrkvärd: Diakonidirektionen. Vin-
terskriftskolan deltar och fortsät-
ter med lektioner. 
missionsstugan i bosund fyller 20 
år i oktober: och firar hela måna-
den med att bjuda på kaffe under 
öppethållningstiderna, må kl. 12-
14, ons kl. 18-20.

 ¶ muNSALA
Nätet fre kl 18: Konfirmandspecial 
med KU:s leon Jansson i prästg. 
Högmässa sö kl 10: i kyrkan, 
khden, kantorn. Kyrkkaffe före o 
efter högm. 
missionskafé ti kl 19: i Pensala 
bönehus, Alf & mona Wallin. Arr. 
Slef.
diakoniloppis 14-15.10: hela, rena 
kläder o skor (ej saker) tas tack-
samt emot vid prästg.

 ¶ NEdErvEtIL
Andakt: fr 13 i servicecentret.
Höstmöten: fr 19 Bibeltimme 
kring missionsbefallningen, erik 
Vikström, pensionärskören. lö 19 
”Visioner och minnen som bär”, 
erik och Kerstin Vikström, Anna 
finell, Jenny Pulkkinen, kyrkokö-
ren.
Högmässa: sö 10 ”Jesus ger liv”, e 
Vikström, A Store, blåsorkestern 
och pensionärskören. Kyrksöndag 
för pensionärerna.
Söndagslunch: kl 11 – 13. Pris 10 €.

 ¶ NykArLEby
Sö kl 10: högmässa, edman, 
Ringwall
kl 12: Bygudstjänst i markby, 
edman
kl 17.30: Pilgrimsminnen i fh, 
minna Rudnäs berättar i ord och 
bild om sin vandring till Santiago 
di compostela. Servering (KU)
må kl 13: missionssyförening i fh
kl 13.30: Socklot missionskrets i 
bönehuset
kl 18: Tilkkuryhmä/Sygrupp i fh, 
varje måndag
kl 19: Kenyamission, sångkväll 
med andakt, Bengt forsblom
ti kl 19.30: forsby missionskrets 
hos Ruth linqvist
to kl 13: Talko på gravgården. Vi 
rätar upp gamla gravstenar. Ser-
vering. Alla välkomna!
kl 14: Dagledigas eftermiddags-
kaffe i Kovjoki bönehus, Iris och 
Pehr Tonberg
kl 19: församlingsfaddrarna i fh, 
Birgitta Kjellberg-Karvonen
Söndagsskolorna: har startat i 
markbygården kl 10, Socklot bö-
nehus kl 10.30. Söndagsskolorna i 
centrum och forsby byagård hål-
ler paus läsåret 2011-12.

 ¶ pEdErSörE
gudstjänst: Sö 10 kyrkan, lit. 
häggblom, pred. erikson, D. 

häggblom, sång av ungdomar, 
textläsare elly Appel, dörrvärdar 
lövö. Konfirmander och föräldrar 
i skriftskolan 2011-2012 deltar i 
gudstjänsten och samlas efteråt i 
församlingshemmet.
möte: lö 19 KU:s offerkväll i Kyr-
kostrands församlingshem, sång 
christoffer Streng, Boris Salo, D. 
häggblom
Helgmålsbön: lö 18 Kyrkhemmet
Andakt: on 14 Pedersheim, man-
skören, frantz
Lastningstalko: Ti 16.15 missions-
stugan, långtradare packas med 
bistånd till litauen, starka armar 
behövs!
körövning: fr 19 forsby sångkör i 
bykyrkan
Symöten: må 13 lövö bönehus. 
må 13 forsby bykyrka, Näse. Ti 
13.30 Karby-Sundby hos Viola 
Knuts, Näse. To 13.30 Kållby bö-
nehus, Näse

 ¶ purmo
to 14: Andakt i Purmohemmet, 
Ulf Sundqvist 
19.30: Bibelkväll i Kyrkhemmet. 
Tema: Bön, med Peter Sundqvist. 
Kl.19 mat. Anm. senast mån tel. 
0403100465.
Fr 20: Ung gudstjänst i kyrkan 
med ungdomar från prosteriet, Ulf 
Sundqvist, mi lassila, houseband.
Sö 10: högmässa i kyrkan, Ulf 
Sundqvist, Rolf Blomqvist. 
19.30: Konsert i kyrkan med hå-
kan mattjus och Tomas enroth.

 ¶ tErjärv
Finsk bibel- o. samtalsgrupp: to 
6.10 kl 18, Småbönders skola, o. 
Åivo. 
ungdomssamling: fr 7.10 kl 19 
förs.h A. häggblom.
bönehusets skördeförsäljning: 
i Kortjärvi fr 7.10 kl 19, inledn. B. 
Strengell.
SLEF/ Norra distriktets höstfest: i 
Terjärv 8-9.10:
Forna ungdomskören: övar lö 8.10 
kl 17.15 i förs.h.
missionsmöte: lö 8.10 kl 18 i 
förs.h. medv.: Anna Dahlbacka, 
Bengt forsblom.
möte: lö 8.10 kl 19 i förs.h. mö-
tesled., Yvonne Skytte; bibelstud. 
magnus Dahlbacka; tal, Peter 
Kankkonen; sång av forna ung-
domskören, led. Göran Stenlund 
o. Niklas lindvik. Servering.
Högmässa: i kyrkan sö 9.10 kl 10, 
khden, kantorn, kyrkokören. ef-
teråt mat i förs.h.
möte: sö 9.10 kl 13 i förs.h, mö-
tesled. Bengt forsblom; bibelstud. 
magnus Dahlbacka; tal, Bengt 
Djupsjöbacka; sång av ND-man-
skören. Servering.
bibelstudium: to 13.10 kl 19, 
förs.h. Albert häggblom.
Söndagslunchen 25.9: inbringade 
783 € netto, till förmån för konfir-
manderna i Terjärv. Vi tackar alla 
som ställde upp och kom och åt!

REgion 2

domproStErIEt

borgÅ
Sö 9.10 kl.12: högmässa i domkyrkan, 
eisentraut- Söderström, af hällström, 
helenelund. färdtjänst
kl. 10: Gudstjänst i S:t olofs kapell, Pel-
linge, Puska, helenelund
kl. 18: Kvällsmässa i lilla kyrkan, 
eisentraut-Söderström, evning mess. 
Tebjudning
kl. 19: Konsert i domkyrkan, finländska 
kammarkören, dir.eric-olof Söderström

LAppträSk
to 6 kl 14: mission i fh
kl 18: cantando i fh
Lö 8 kl 18: konsert i kyrkan med Giséla 
Gren-Nordström (sång), Karolin Wargh 
(sång) och Vera Tollander (sång och 
orgel)
Sö 9 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, prosten 
Anita Widell, V.T
on 12 kl 9.30: vuxen-barn i fh

LILjENdAL
musikkväll: Ikväll, torsdag 6.10 kl 19 på 
mariagården med homecoming musik 
och allsång. Kyrkokören medverkar.Alla 
välkomna!
gudstjänst: Sö 9.10 kl 12 i kyrkan. håkan 
Djupsjöbacka, Antti Jokinen
vuxen-barngruppen: Ti 11.10 kl 10-12 på 
Kantorsgården

LovISA
Högmässa: sö. 9.10. kl. 10 i kyrkan.
Esplanad: andaktsstund tis. 11.10 kl. 14.
bibelstudium: ons. 12.10. kl. 18 i förs-
gården.
ordets o bönens kväll: 13.10. kl 18.30 
i kyrkan.

pErNÅ
Högmässa: sö 9.10 kl. 10.00 i kyrkan, 
minna Silfvergrén, Ilia Kalioujnov-
Salminen.
mässa: sö 9.10 kl. 13.00 i Sarvsalö ka-
pell, minna Silfvergrén, mia Aitokari.
Forsby diakonikrets: må 10.10 kl. 13.00 
i forsby pens.hus hos hilkka forslund, 
Vivica Bruce-Andersson.
baggnäs-tervik diakonikrets: ti 11.10 
kl. 18.00 hos Viola forsström, Vivica 
Bruce-Andersson.

SIbbo
SIbbo kyrkA Sö kl 12: mässa Katja 
Korpi, Anders ekberg, lauri Palin. Kaffe 
i kyrkan.
N pAIpIS Sö kl 10: mässa  Korpi, Palin.
kyrkobröderna Fr kl 19: 7.10 i Kyrkoby 
församl.hem. Bönen fader vår.
kom med så sjunger vi: Sö kl 16 allsång 
i Wessmansalen. helene liljeström, 
ekberg, Seppo J Järvinen, Juhani ”Junnu” 
Aaltonen, olle Granqvist, Patrik frisk, 
Kjell lönnqvist.
diakonisyförening: må kl 18.30 hos ca-
rita Broman, enbackav 72.
Sexeuroslunch: on kl 12 i Kyrkoby för-
saml.hem. Inl.andakt fjalar lundell.

HELSINgForS proStErI

joHANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
Fr 7.10:
kl. 10-11.30 Humlans familjeklubb:  hör-
nan, högbergsgatan 10. ollberg.
kl. 10-11.30 Familjeklubb i S:t Jacob: 
Kvarnbergsbrinken 1. lökström.
kl. 12-13.30 veckolunch:  Johannessa-
len, högbergsgatan 10 D 2 vån.
kl. 21 regnbågsmässa: ”Kärlekens 
frukter” i Johanneskyrkan. Ray; dialog-
predikan mellan prof. Peter Nynäs och 
biskop Björn Vikström. Ta gärna med 
en frukt eller sak som kan symbolisera 
kärleken och som kommer att bli del av 
konstverket livets cirkel på kyrkgolvet. 
Kyrkkaffe.
Lö 8.10:
kl. 17 tongivningstillfälle: Berghälls-
gården, Suoniogatan 7. Gitarr, oscar 
Somersalo. Barn och unga ger en 
transfusion spelglädje som stärker i 
höstrusket!
Sö 9.10:
kl. 10 Högmässa: Tomas kyrka. Ahonen, 
Böckerman. Kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. 
Ahonen, Djupsjöbacka, enlund. Svenska 
oratoriekören. Kyrkkaffe.
kl. 15 Nattvardsgudstjänst: folkhälsans 
seniorhus. lindblom,  Böckerman.
kl. 16 Familjegudstjänst: S:t Jacobs 
kyrka. Sundblom-lindberg, henricson. 
S:t Jacobs barnkör. Kyrkkaffe.
 må 10.10:
kl. 10-11.30 tomas familjeklubb: Tomas 
kyrkas dagklubbsutrymme, Rönnvägen 
16. Ingång från gården.  frände. 
kl. 10-12 Café kardemumma: S:t Jacobs 
kyrka. Salenius.
kl. 15 diakonikretsen: Konfirmandsalen, 
högbergsgatan 10 D 2 vån. lindblom.
kl. 18 Samtalsgruppen: Bibel, tro och 
tvivel i Tomas kyrkas utrymmen. Kon-
taktperson Kisa Korkman kisa.kork-
man@gmail.com eller Gunvor frände.
ti 11.10:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan. Dag-
Ulrik Almqvist, orgel.
kl. 13 träffpunkt för seniorer och dagle-
diga: Johannessalen, högbergsgatan 10 
D 2 vån.  Anhild Träskman: ”Tiden mellan 
midsommar och alla helgons dag i folk-
traditionen” Ahonen, enlund.
on 12.10:

kl. 10-11.30 Familjeklubb:  S:t Jacob, 
Kvarnbergsbrinken 1. lökström.
kl. 14 Sjötorpet: Konfirmandsalen, hög-
bergsgatan 10 D 2 vån. lindblom.
kl. 14-15.30 diakoniträff:  S:t Jacobs 
kyrka. Salenius.
kl. 15-16.30 mariakretsen: Tomas kyr-
kas församlingssal. frände.
kl. 18 kvällsmässa: Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Almqvist.

mAttEuS
matteus hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus
pastorskansliet: är öppet må, ti, to, 
fr kl. 9-14, samt on kl. 12-18 tfn (09) 
2340 7300
mAttEuSkyrkAN: Åbohusv. 3
Sö 9.10 kl. 12: högm, forsén, malmgren. 
Vid kyrkkaffet berättar missionärsparet 
Riikka-maria och Tomas Kolkka om det 
bibelöversättningsarbete som de gjort i 
Papua Nya Guinea och vilka deras upp-
gifter kommer att bli i Thailand.
Sö 9.10 kl. 16: knattekyrka för hela 
småbarnsfamiljen. Rönnberg, Bärlund-
Palm, Brummer, Riikka-maria och 
Tomas Kolkka medv. leksakskollekt. 
Kaffe, saft och bröd. I samband med 
knattekyrkan ordnas möjlighet att byta 
barnkläder (0-6 år) och –leksaker.
mArIELuNdSkApELLEt: I NoRDSJÖ 
KYRKA hamnholmsvägen 7
Sö 9.10 kl. 10: högm, Tomas Kolkka 
pred, forsén lit, malmgren. Vid kyrk-
kaffet berättar missionärsparet Riikka-
maria och Tomas Kolkka om det bibelö-
versättningsarbete som de gjort i Papua 
Nya Guinea och vilka deras uppgifter 
kommer att bli i Thailand.
NordSjö kyrkA: hamnholmsvägen 7
må 10.10 kl. 12.30: Nordsjö samtals-
grupp, Karin Degerman. Nya medlem-
mar välkomna!
ALpHA 2011-2012: en grundkurs i kris-
ten tro. Kursen omfattar 9 torsdagskväl-
lar i matteuskyrkan samt ett veckoslut. 
en kurskväll börjar med att man äter 
en bit mat tillsammans. Sedan följer ett 
föredrag om kvällens ämne. Därefter 
samtalar man i mindre grupper. Kursen 
startar 12.10 kl. 18.30-21.00 och week-
enden blir 18-20.11. Du kan anmäla dig 
per tel. 09-2340 7300 till pastorskans-
liet senast 7.10.

pEtruS
www.petrusforsamling.net
Fr 7.10:
- kl. 10 musiklek för barn och föräldrar: 
i lukascentret (Vespervägen 12 A). 
Sussi.
Lö 8.10:
- bibeldag: på Björkebo. Start från mån-
sas kyrka kl. 9.30, start tillbaka ca kl. 17. 
mat till självkostnadspris. Anmälan/info 
Tove monnberg tfn 050-358 9310.
Sö 9.10:
- kl.  10 Högmässa (N): i munksnäs 
kyrka. Björk, Kass, Söderström. Konfir-
manderna (96:orna) deltar. Konfirman-
derna samlas kl. 8.30 i församlingssalen 
(mittemot kyrkan). efter högmässan 
tårtcafé till förmån för missionen.
- kl. 10 Högmässa (N): i Åggelby gamla 
kyrka. Granlund, Sandell, hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 puls-gudstjänst:  i  månsas 
kyrka. Björk m.fl. Tema: Andens frukter 
– tålamod. Dop. Pizzamingel.
må 10.10:
- kl. 10 musiklek för barn och föräldrar: 
i lukasgården (munkstigen 2). Sussi.
- kl. 18 bibelträff: i månsas kyrka. 
Sandell.
ti 11.10:
- kl. 10 knatte- och babyrytmik: i 
malms kyrka. Sussi och Bodil.
- kl. 13 pensionärskrets: i malms kyrka. 
Bodil Sandell, hilli.
- kl. 18.30 Infokväll om skriftskolan: 
i hagasalen, Vespervägen 12 A. Gäller 
dem som kommer att delta i lägret på 
lekholmen sommaren 2012.
on 12.10:
- kl. 18.30 petruskören: övar i hagasa-
len. Söderström.

HELSINgForS proStErI
rEgNbÅgSmäSSA: Regnbågsmässa 
fredag 7.10 kl. 19 i Johanneskyrkan. Te-
ma: Kärlekens frukter. Dialogpredikan: 
Biskop Björn Vikström och teol.dr Peter 
Nynäs.liisa Tuovinen m.fl  medverkar. 
mässan ordnas femte året i rad och är 
en del av den finlandssvenska Regn-
bågshelgen 2011.
jourhavande i Samtalstjänsten, något 
för dig?: en ny grundkurs för frivilliga i 
Samtalstjänsten planeras starta i höst. 
Intresserade kallas på basen av ansökan 
till individuell intervju. Kursen, som hålls 
i helsingfors inleds i slutet av oktober 
och avslutas i mitten av januari 2012.  
Antalet kurstillfällen är sju och antalet 
kursdeltagare max. 12. Samtalstjänst är 
en riksomfattande telefon- och nät-
tjänst, som upprätthålls av den ev.luth.
kyrkan. Till Samtalstjänsten kan man 

utbildning och lån åt daliter
Söndagen den 16 oktober går den riksomfattande kol-
lekten till Nepals lägsta kast, daliterna. Av Nepals 30 
miljoner invånare är 6 miljoner daliter. De är utstötta 
och lever under mycket svåra förhållanden, ofta i yt-
tersta fattigdom.

De insamlade medlen från årets Utjämningsinsam-
ling används till att hjälpa Nepals daliter och handikap-
pade. Barn ska få möjlighet att gå i skola och skaffa sig 
en yrkesutbildning. Vuxna får identitetsbevis och mik-
rolån och byar utrustas med brunnar.

koLLEkt TIll NEpAl

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
fre 7.10 caterina Stenius, helsingfors 
(repris från 21.2.2011) lö 8.10 8.54 
familjeandakt. lars collmar läser 
ur sin bok helga hund i himlen. må 
10.10 leif olin, Sundom Ti 11.10 Karl 
af hällström, Borgå ons 12.10 Johan 
Westerlund, Pojo To 13.10 Jan-erik 
lindqvist, helsingfors.

Aftonandakt kl 19.20
fre 7.10 musikandakt, Ulf Särs, hel-
singfors lö 8.10 17.58 ett ord inför 
helgen, helsinfors domkyrka. Sö 9.10 
Anni maria laato, Åbo må 10.10 Kai-
sa mäkelä-Tulander, hyvinge Ti 11.10 
Stefan Sigfrids, Vasa ons 12.10 Bi-
belstudium över Romarbrevet med 
Stig-olof fernström, helsingfors To 
13.10 erik och Kerstin Vikström läser 
ur boken min bön.

gudstjänst kl. 13.03 
Sö 9.10 Samnordisk gudstjänst från 
frihavns kyrkan cD/DR i Köpen-
hamn. Predikant: Andreas christen-
sen. organist: morten Schousboe. 
Gudstjänsten introduceras av hedvig 
långbacka. 

RADio & TV
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ringa anonymt alla dagar kl. 20-24 eller 
skicka ett meddelande till nätjouren, 
www.natjour.fi. för  närmare informa-
tion, tag kontakt med verksamhetsle-
dare caritha Sjöberg, tel. 09-2340 2292 
eller caritha.sjoberg@evl.fi.
Huvudstadsmission 2011: kallas den 
mediaevangelisationskampanj, som 
anordnas 15.9 – 15.10.2011 i huvudstads-
regionen. 60 församlingar är med.Under 
en månads tid håller man via kampanjen 
fram evangeliet i massmedia och målet 
är att komma till tro och att få komma 
med i en kristen gemenskap. mer info: 
Petrus församling.
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour. Användaren 
behöver inte uppge namn, e-postadress 
eller andra uppgifter som kan leda till 
identifiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv när Du 
behöver stöd! 
Huvudstadsregionens församlingars 
podCASt:  Aktuellt från kyrka och 
församling. flera nya inslag varje vecka. 
lyssna:  www.pod.fi/svenska. mer info: 
www.helsingforsforsamlingar.fi

dEutSCHE gEmEINdE
So 9.10 11.00 uhr: Gottesdienst (m. Rö-
ker) mit dem Dt.-finn. chor

mELLErStA NyLANdS proStErI

ESbo
Högmässor sö 9.10:  
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15  
skördegudstjänst, ertman, Karhuluoma, 
esVoces. Kyrkkaffe i Sockenstugan med 
föredrag av agronom och jordbrukare 
mikael Jern: ”Den enes bröd är den 
andres död – tankar kring de höga 
livsmedelspriserna i världen”. Öppet för 
alla intresserade. 
olars kapell, månskivan 4, kl. 10.30. von 
martens, Bengts. Kaffe 9.30-12.  
esbovikens kyrka, Skepparg. 8, kl. 14. 
konfirm. av mataskär 4-skriftsk. Ahl-
beck, von martens, Kronlund, Bengts.
Skriftskolan 2012: information för för-
äldrar i Köklax kapell, handelsb.1, ti 18.10 
kl. 18. Infobrev om skriftskolan kommer 
v. 40 till alla medl. i församlingen som är 
födda 1997. 
kretsar för pensionärer  & daglediga kl. 
13-15: Karabacka kapell to 6.10,Träffdax 
i Köklax kapell ti 11.10, Sökö kapell ti 
11.10, Kalajärvi kapell to 13.10.

grANkuLLA
to 6.10 kl 10: Samtal kring tro i övre 
brasrummet.
- kl 10.30: förbön och lovsång i övre 
brasrummet. 
- kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos, Ton-
berg-Skogström.
Sö 9.10 kl 12: högmässa med Ulrik 
Sandells kyrkoherdeinstallation som 
förrättas av biskop Björn Vikström 
med assistenter. Kantorerna Peitsalo 
och Smeds. Damkören och christoffer 
Kruse, saxofon. Kaffeservering.
må 10.10 kl 13-15: måndagscafé i Se-
bastos. Andakt kl 12.45 i kapellet. 
ti 11.10 kl 9.30-12: familjelyktan i 
Sebastos. musiklek, sång, rytmik och 
rörelse, Peitsalo, fransman. Kort mor-
gonandakt i kapellet. Kaffeservering och 
fri samvaro.
- kl 13: Pensionärskören i nedre salen, 
Smeds.
- kl 13.30: Tisdagsträffen i övre salen. 
hur Jesus gestaltas i svensk diktning, 
Ulla Bäck och Arla Nykvist. Sång av heli 
Peitsalo.
on 12.10 kl 13.30: Syföreningen i övre 

brasrummet.
- kl 19: Taizéandakt, Arla Nykvist, Ton-
berg-Skogström, Peitsalo. Välkommen 
med och öva sångerna i Taizékören kl 18.
to 13.10 kl 10: Samtal kring tro i övre 
brasrummet.
- kl 10.30: förbön och lovsång i övre 
brasrummet.

kyrkSLätt
Högmässa: sö 9.10 kl. 10 i haapajärvi 
kyrka, lovén, Joki. högmässa: kl. 12 i 
Kyrkslätts kyrka, lovén, Joki.
Söndagsskolorna börjar enligt följande: 
lö 8.10 kl. 10-11 i lyan , Prästgårds-
backen 5. Sö 9.10 kl. 10-11 i Veikkola 
församlingshem, Sportvägen 1. Sö 9.10 
kl. 10-11 i masaby kyrka, Tinavägen 4. 
Därefter varje vecka. Rune lith, tfn 
0500-687 023 svarar på frågor.
Församlingsträff: ti 18.10 kl. 13-15. Vi 
deltar i Sjundeå församlingsträff och 
besöker bl.a. kyrkan. Bussrutt: Gesterby 
kl. 12.15, församlingshemmet kl. 12.20, 
Överbyvägen. lindalsvägen, Volsvägen, 
evitskog, Sjundeå kyrka. Anmäl senast 
den 14.10 och meddela var du stiger på 
till Gunne Pettersson tel. 0500-462 243.

tAmmErForS
Lö 8.10. konsert med kammarkören bel 
Canto: dir. Dan lönnqvist kl 19 i finlay-
sons kyrka. fritt inträde. 
Sö 9.10. Högmässa: kl 10.30 Gamla kyr-
kan, ola Byfält, P Sirén och Noora laiho, 
kantele. Kyrkkaffe i Waynes coffee. 
Sö 9.10. kymppisynttärit: kl 15 i Kaleva 
kyrka, alla 10-åringar välkomna!
ti 11.10. mammor, pappor o barn: kl 
10 SvG
ti 11.10. tisdagsklubben: SvG grupp I 
kl 13.30 - 14.30 och  grupp II kl 14.30-
15.30.
ons 12.10. diakonikretsen: kl 13 Svh, 
Scaramella presenterar olika flöjter
ons 12.10. Skriba för vuxna: kl 18, De 
Gamlas hem, kyrkoherden inleder. 
Aleksanterinkatu 19 A ingång från går-
den. Tryck på dörrklockan. Knytkalas!

 vANdA
Högmässa: sö 9.10 kl. 10 i helsinge kyrka 
S:t lars, Kaj Andersson, håkan Wikman
Högmässa: sö 9.10 kl. 12 i S:t martins 
kapell, Kaj Andersson, håkan Wikman
konsert med psalloo-kören: sö 9.10 
kl. 16 i helsinge kyrka S:t lars, dirigent 
Raimo Pores. På programmet traditionell 
ortodox musik.
LArSkörEN: må 10.10 kl. 18 övning i S:t 
lars kapell
viAndakören: ti 11.10 kl. 13.30 övning i 
Dickursby kyrka
kansliet: stängt må-ti 10-11.10 p.g.a 
kanslipersonalens utbildningsdagar.

rASEborgS proStErI

bromArv
Sö 9.10 kl.13: gudstjänst, Söderlund, 
lindroos
Förhandsinfo: SKRIfTSKolAN startar sö 
16.10 med högmässa kl.13 i kyrkan och 
INfo i församlingshemmet!

EkENäS
må bra-dag: lö 8.10 kl. 9.30-16 i förs.h. 
Välkommen, även oanmäld, till en an-
norlunda hälsodag med workshopar, 
hälsosamma måltider (10€) och andakt 
i Taizé-stil.
gemensam bön: lö 8.10 kl.9.30 i me-
todistk.
Söndagskulan: sö 9.10 kl.10-11.30 i 
Kulan. också nya barn från 3 år uppåt 
är välkomna!
Högmässa: sö 9.10 kl.10, A.lindström, 
N.Burgmann.
Familjekören: on 12.10 kl.18 i Österby 

förs.h.
på djupet: to 13.10 kl.19 i förs.h. Bibel-
diskussion med K-G.Sandelin.
ytterligare info: www.ekenasforsam-
ling.fi

HANgö
Sö 9.10 Högmässa: i lappvik kyrka kl. 
10:, A-S. Nylund, R. Näse. Kaffeservering
Sö 9.10 Högmässa: i hangö kyrka kl. 12:, 
A-S. Nylund, R. Näse.
må 10.10 ”mitt i prick”-födelsedags-
fest: för årets 10-åringar kl. 18 i försam-
lingshemmet. Anmälan till pastorskans-
liet tel: 019-2630620.
on 12.10 onsdagsöppet: för ungdomar 
startar: kl. 18-20 på Bang. 27.
Sö 16.10 Familjegudstjänst: ”Noas 
äventyr” kl. 12: i kyrkan. efteråt lunch 
i församlingshemmet, anmälan till den 
senast 12.10 till pastorskansliet tel: 019-
2630620

INgÅ
Fre 7.10 kl 18.00: israeliska danser i 
församlingshemmets källare. Viveca 
Unnérus.
Sö 9.10, 17 s e pingst, kl 10.00: Skörde-
mässa i Degerby kyrka. hannele harju, 
Tony Wuorinen, Rolf Sonntag och DoRe-
mingå, Åke Grandell, Degerby lantman-
nagille. Kyrkkaffe på mangsgård. 
ons 12.10 kl 14.00: syföreningen träffas 
i Prästgården. 
to 13.10 kl 19.00: Konsert i Ingå kyrka. 
Raseborgs kyrkosångskrets.
verksamhet på finska:
to 6.10 klo 9.00-11.00: perhekerho 
Rantatie 11:ssa. mira Neuvonen.
ma 10.10 klo 17.30-19.00 puuhakerho 
6-12 -vuotiaille päivölän koulussa.
ke 12.10 klo 18.00: Raamattupiiri Bläck-
hornetissa. eeva makweri.

kArIS
Andakt i servicehuset: to  6.10 kl. 14.  
Terlinden; Bonacci.
gudstjänst :  sö 9.10 kl.10 i S:ta Katarina 
kyrka. Terlinden; Bonacci. 
Stick- och väncafé: må 10.10 kl. 13-15 
på Köpmansgatan 20 i samarbete med 
Röda Korset..
bibelgruppen i Svartå: må 10.10 kl. 14-
15.30 i Svartå kyrkstuga
”Hur får jag pengarna att räcka till?: 
on 12.10 kl. 17-19   Kom till försam-
lingshemmet, centralgatan 23 där ger 
marthaförbundets ekonomiska rådgi-
vare Janine Smeds dig goda råd, som 
inte är dyra utan helt gratis. Anmäl dig 
senast 10.10 till pastorskansliet 044 755 
3625 eller e-post gunilla.wikstrom@evl.
fi.  meddela  ev. dietmat. Barnpassning 
är ordnad. Arr. Karis Tysta nöd o. Karis 
sv. församling.

pojo
torsdagar: Kl 18.30 församlingskören i 
förs.hemmet. 
Fr 07.10: Kl 13.45 Pensionärskören i förs.
hemmet. 
Sö 09.10: Kl 12 Gudstjänst och skörde-
fest för missionen.  JW, hl. Dagklubben 
medverkar. Skördeprodukter till lotteriet 
tas gärna emot. lunch vuxna 6 euro, 
barn över 3 år 3 euro.
on 12.10: Kl 13 Diakonisyföreningen i 
förs.hemmet. Vi pysslar inför julbasaren.

SjuNdEÅ
bönegrupp: to 6.10 kl. 18 i capella, Gun 
Venäläinen.
mässa: sö 9.10 kl. 12 i kyrkan, Irene er-
kko, hanna Noro.

SNAppErtuNA
to 6.10 kl 18-21: Ungdomskväll i 
langansböle
Sö 9.10 kl 10: högmässa med markus 
Weckström och Pia Nygård

må 10.10 kl 19: Snappertuna kören övar 
i Prästgården
ti 11.10 kl 16.30: Barnklubb i langans-
böle
on 12.10 kl 17: Barnklubb i Snappertuna
to 13.10 dagträff: i Prästgården. ca-
milla Skrifvars från fmS är vår gäst. 
Välkomna!
to 13.10 kl 18-21: Ungdomskväll i 
langansböle
Höstutfärd: till Tavastehus lördagen 15 
oktober. Vi besöker slottet och musé-
erna vid slottet. På hemvägen besöker 
vi hyvinge kyrka. Pris 45 euro.  för 
anmälan och närmare uppgifter vänligen 
kontakta pastorskansliet senast torsda-
gen 6 oktober. Tel. 044 755 36 24 (må 
– to kl. 9-13). Alla intresserade är varmt 
välkomna med på utfärden!

tENALA
17 sönd. e. pingst, 9.10 kl. 10, Famil-
jemässa: Staffan Söderlund, Sofia 
lindroos, Tom Blomfelt m.fl. Sångpro-
gram. Skördefest. Donerade skördepro-
dukter säljs efter gudstjänsten på auk-
tion i församlingshemmet, till förmån för 
Tendelaskolan i Kongo.
ti 11.10 kl. 13: missionskretsen i försam-
lingshemmet.

ESbo StIFt

Lojo
ti 11.10 kl 13.30: Svenska kretsen samlas 
i Virkby kyrka. Raimo Kuismanen och 
Timo Saario.
Sö 16.10. kl 13: högmässa i lojo kyrka. 
Raimo Kuismanen, Timo Saario. Kyrk-
värd Birgitta Piippo. Kyrkstig: vi prome-
nerar till mässan. Start från Virkby kyrka 
kl 10.15. Anmälning till Raimo Kuismanen 
044 3284357, raimo.kuismanen@evl.fi 
senast fredag 14.10

Talko i borgå och Esbo
Då synen förändras måste glasögonen bytas ut men 
de kan återanvändas. Vision for All-glasögontal-
ko hålls lördag 8.10. med början kl. 10 i Borgå på mör-
skomvägen 429. följande hålls lördag 19.11, olars för-
samlings klubbrum i Iso omena kl. 10-18. Vid båda till-
fällena mottas använda glasögon.

Ytterligare information fås på föreningens hemsida 
http://www.visionforall.info eller på den rikssvenska 
föreningens sida http://visionforall.org/. föreningens 
informatör svarar på frågor på numret 040 517 4613.

Karlebykantorerna lyfter fram barocktonsättare
åtERAnvänDning AV glASÖgON oRgELmusik MEd bIldSpEl

naturBilDerna Är från 
Abisko-området där Dag  
hammarskölds pilgrimsled 
sammanfaller med Kungsleden.

Kantorerna i den svenska och den fin-
ska församlingen i Karleby gör i höst en 
gemensam satsning kring en orgelafton 
med Böhms musik. 

georg böhm ( 1661 - 1733 ) var en tysk 
barocktonsättare och organist och känd 
bland annat för sina fina koralbearbet-
ningar. Christian Ahlskog har gjort en 
fritt sammanställd orgelmässa och kris-
tina klingenberg ett bildspel som visas 

under hela konserten. orgelaftonen med 
bildspelet ordnas i Yxpila kyrka sönda-
gen den 9 oktober kl. 18.00 och i repris i 
Gamlakarleby stadskyrka torsdagen den 
13 oktober kl. 19.00. Alla Karlebykanto-
rer medverkar. 

fritt inträde, kollekt vid utgången till 
stöd för den gemensamma konsert-
verksamheten i svenska och finska för-
samlingen. 

Vid Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning,  
ansvarsområdet allmän förvaltning,  
utlyses tjänsten som 

EkoNomIpLANErINgSCHEF
Närmare information om ansökan, uppgifterna och behörighets-
villkoren finns på adressen evl.fi/rekrytering. Annonsen  
finns på finska på samma webbsidor. 
Ansökningstiden går ut 20.10.2011 kl. 16.15. frågor om tjänsten 
besvaras av ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn (09) 1802 203  
och förvaltningschef mikko Tähkänen, tfn (09) 1802 223. 

lEdIgA TJäNSTER

Vanda svenska församling lediganslår en befattning som 

Ledande barnledare
att sökas senast fredagen den 21 oktober 2011 
kl. 15.00. Behörighetskrav är kyrkans grundexamen 
i barn- och familjearbete. Lön enligt kravgrupp 501.
Närmare information ger kyrkoherde Martin 
Fagerudd 050-4661183. 
Information om ledande barnledarens uppgifter finns 
också på församlingens webbplats 
www.vandasvenskaforsamling.fi. 

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

Vanda svenska församling
Församlingarna i Vanda 

http://sanktjohannes.info 
9.10 kl 11 Gtj i Biblion, Vasa, 
kl 18 Lepplax bykyrka.

 

 

“Utan tak
över 

huvu?!”

Genom våra förmånliga ra-
dannonser når du hela Svensk-

hyresgäster har funnit varan-
dra genom oss. Kontakta 09 
61261550 eller skicka e-post 

Stöd det finlandssvenska
musiklivet!

FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND mottar
donationer och testamenten för sitt arbete med att stöda det
finlandssvenska musiklivet.

Vi förvaltar också flera fonder som uppkommit genom donationer
eller som instiftats för att hedra bemärkta musikpersoner i
 Svenskfinland.

Genom att göra en inbetalning till någon av fonderna är Du med
och understöder det finlandssvenska musiklivet.

För mer information, kontakta
Verkamhetsledare
Toni Sjöblom. tfn 06-3206812
Finlands svenska sång- och musikförbund
Hovrättsesplanaden 15 C 36, 65100 Vasa

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

Var dag är en sällsam gåva 
- en skimrande möjlighet
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Esbo svenska församling le-
ver just nu mitt i höstsäsong-
ens verksamhet och bjuder på 
positiva nyheter. Inom ung-
domsarbetet har församling-
en flera orsaker att glädja 
sig. Ungdomsmässan i 
Sökö kapell som inled-
de höstens verksam-
het var en succé och ett 
nytt, historiskt rekord 
har slagits – 74 ivriga ungdo-
mar har anmält sig till hjälp-
ledarutbildningen!  

– Det är pop att gå hjälp-
ledarutbildningen, det är en 
verklig ”boom”, säger ung-
domsarbetsledare Camil-
la Dannholm inför de bli-
vande hjälpledarnas för-
sta träff på Kyrktian lörda-
gen 1.10. Sammanlagt har vi 

nu ca 100 hjälpledare i Esbo 
svenska församling, vilket är 
jätteroligt! Av de 74 nya är 22 
pojkar - vi har aldrig haft så 

många pojkar förut! 
En ny klubb för 

ungdomar i ål-
dern 17+, Klubb GT 
(get together/ga-
mylträff) har ock-

så startat och sam-
las varannan torsdag på 

Röda stugan i Gröndal. Ung-
domskvällarna fortsätter på 
ny plats och dag, i ungdoms-
centret Sode i Sökö på ons-
dagar.

Aktiv Ansvarsvecka
Ansvarsveckan  kommer att  
vara aktuell i slutet av okto-
ber, bl.a vid  en samling kring 

i min
föRsAmLing

Bergvärme?
Fråga oss om pris på borrning av
energihål och vattenbrunnar ...
då vet du att du gjort en bra affär.

044-525 9143    info@drilltec.fi     www.drilltec.fi

öNSkAS HyrA

Pålitlig medelålders man önskar 
hyra möblerad etta eller tvåa i 
helsingfors oktober-december, 
på grund av rörsanering i egen 
bostad. Ring 050 344 6349.

Kompistvåa önskas hyras i hel-
singfors, under 1/2 h till centrum 
och Vik. Ida, 040 848 9971

MARKNAd

Siisti, tupakoimaton ja lemmik-
kieläimetön 26v. työssäkäyvä 
nainen haluaa vuokrata hyväkun-
toisen yksiön helsingin keskustan 
läheisyydestä. eija-riitta.risti-
luoma@jyu.fi / 050 304 7008.

Pålitlig pensionär önskar hyra för-
månlig bostad i huvudstadsregio-
nen för långvarigt bruk. Vänligen 
kontakta +46(0)768434807.

• Färdiga träelement  
• Ritningar ingår
• Husen levereras 
   kompletta 
  med allt material 
• Transport direkt 
   hem –  10 olika  
   storlekar.

Garage, förråd, båthus 
TILL HÖSTPRIS!

68800 KÅLLBY. TEL. 06-766 7922,
kvällar 723 5429. Gsm 0400-560 744

Även enligt 
egna ritningar 
– lätt att 
montera själv. 
Ring oss!

bErättA om dIN 
FörSAmLINg! 
Den här sidan finns till för dig. 
Roliga verksamhetsidéer, 
festliga jubileum eller en viktig 
gemenskap. Skriv, fotografera 
och berätta om vad som händer 
i DIN församling! Skicka in din 
artikel till redaktionen@kyrk-
pressen.fi. Redaktio- nen 
väljer och redigerar 
materialet. i min

föRsAmLing

veckans tema ”Tänk själv – 
tro fritt. Om religionsfrihet 
och utveckling” i Esbo dom-
kyrkas församlingsgård lör-
dag  29.10. Samma dag brakar 
Ansvarsveckans metallmäs-
sa loss i Esbo domkyrka och 
vi väntar oss att en stor ska-
ra ungdomar och andra som 
är unga till sinnet dyker upp 
och fyller kyrkan!

tro det om du vill!
Satsningen på vuxenkate-
kumenatet som inleddes år 
2010 fortsätter – i november 
startar en ny grupp med te-
mat ”Tro det om du vill! Vux-
enväg till tro genom samtal” 
i Alberga kyrka. 

–Vi vänder oss till vux-
na som har frågor om kris-
ten tro och vill veta mer om 

vad tron går ut på, berättar 
gruppledaren Hannele Ny-
gård och kyrkoherde Roger 
Rönnberg. Vi välkomnar bå-
de nya medlemmar i kyr-
kan och dem som varit med 
länge, men som är nyfikna 
och vill få en fördjupning i 
sitt liv med Gud. I gruppen 
möts vi med våra egna frågor 
och erfarenheter, för att de-
la med oss av vår livshistoria 
och gå på upptäcktsfärd för 
att tillsammans lära känna 
Gud. Den första träffen hålls 
3.11 med fortsättning under 
senhösten och våren.  Ock-
så gudstjänster ingår. 

 ¶ sheILa LILjeBerG-eLGert

mer info:  
www.esbosvenskaforsamling.fi 

Hjälpledarrekord i Esbo
en Del av de 74 ivriga blivande hjälpledarna på sin första "skolningsträff" på Kyrktian 1.10. FOTO: JESPER STENHOLM

i min
föRsAmLing
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Vigselrätten
”Det är hög tid att, som 
man för länge sedan gjort i 
många andra länder, från-
ta kyrkan den juridiska 
rätten till vigsel och göra 
akten i kyrkan till en frivillig 
angelägenhet. om man då 
lagstiftar om jämlika äk-
tenskap är det upp till var-
je religiöst samfund att 

ta ställning till vilka kon-
stellationer man vill ge sin 
välsignelse. med ett så-
dant beslut skulle den fin-
ländska äktenskapslag-
stiftningen uppdateras till 
2000-talet och ge frihet åt 
kyrkorna att agera enligt 
sin tolkning av bibeln.”

Henrik othman

kLipp ÖSTERbOTTENS TIdNINg

Skicka insändaren till: 
kyrkpressen/opinion
mannerheimvägen 16 A 9, 00100 hel-
singfors 
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 
fax: (09) 278 4138. 

Insändare måste förses med skribentens 
namn samt för redaktionens bruk även 
adress och telefonnummer. Anonyma in-
lägg accepteras endast i undantagsfall. 

Standardlängden för de kortare insän-
darna är 1200 tecken. Redaktionen för-
behåller sig rätten att förkorta insändar-
na. Insänd text returneras inte.

radbytet är en längre insändartext med 
bildbyline som rymmer 2000 tecken. Vill 
du skriva ett Radbyte bör du kontakta 
redaktionen på förhand.

”Att sälja kyrkor, 
riva eller spränga 
sönder dem är att 
våldföra sig på 
generationer av 
folkminnen och 
kultur.”
Daniel Grahn om för-
slaget att spränga dy-
ra, oanvända kyrkor.

opinion INfORMATION citAt dAgEN.SE

Vad ska vi äta? 

Mina guMMistövlar blir blöta av daggen i träd-
gårdslandet. Höstluften är frisk. De sista solrosor-
na nickar leende ner mot mig. Doften - åh dof-

ten! – av fuktig mylla och den där 
känslan i kroppen när man grabbar 
tag om blasten och drar upp en stor 
saftig rödbeta. Jorden släpper var-
samt greppet om den och jag står där 
lycklig som ett barn. Skördetiden fyl-
ler mig med glädje och tacksamhet. 

Inget smakar så gott som det man själv odlat och 
skördat. Kokt potatis, gräddstuvade morötter och 
svartrötter, gratinerad rödbeta, mild purjosoppa, 
smörslungade bondbönor, plocksallad och rädi-
sor. Dill, persilja och alla kryddväxter. Ja och så 
allt det som finns i skogen: höstkantareller, ling-
on, slånbär, havtorn, nypon och tranbär. Allt det-
ta har Skaparen gett åt oss att äta. 

Mitt i Min tacksÄgelse- och skördefest stannar jag 
upp. Jag tänker på mina afrikanska systrar och 
bröder. De som fått vänta på regn i åratal och ser 
sina djur och barn svälta. Jag tänker på männis-
kor vars skördar slår fel, på odlingsmarker som 
stjäls och utarmas av multinationella bolag, på 
jordar som förgiftas av kemisk industri. Jag tän-
ker på barn i storstädernas slum som söker mat på 
gator och soptippar. Jag tänker att något har gått 
alldeles snett i vår värld. Också i dag kunde var-
enda människa på jorden få äta sig mätt om re-
surserna vore annorlunda fördelade. I västvärl-
den slängs hälften, jo det är sant, hälften av all 
mat som produceras slängs bort.

vi kan fara till månen och forskarna tror nu att 
vi kan skicka partiklar med högre hastighet än 
ljusets. Kan det då vara så svårt att ordna bevatt-
ningssystem och livsmedelstransporter till kata-
strofområden?! Vi kan bygga fasansfulla vapen 
och hängande trädgårdar i New York, kan det då 
faktiskt vara så svårt att utveckla hållbara jord-
bruksmetoder för tredje världen?  Om de klokaste 
hjärnorna slås ihop och de rikaste börsarna öpp-
nas kan vår underbara planets fantastiska resurser 
fördelas jämnare. Det handlar om vår inställning. 
Det handlar om vår girighet. 
Det handlar om stormakter-
nas beslut, men också om di-
na och mina beslut i varda-
gen. Jag handlar lokalt i så 
stor utsträckning som möj-
ligt. Jag köper rättvisemärk-
ta produkter. Jag frågar efter 
ekologiska varor i butik och 
på restauranger. Tillsammans 
kan vi förändra. Vi är Guds 
händer på jorden.

Katarina Gäddnäs är författare 
och journalist.

”I västvärl-
den slängs hälf-
ten, jo det är 
sant, hälften av 
all mat som pro-
duceras slängs 
bort.”

inkAst KATARINA gäddNäS RADBytEt TOMAS VON MARTENS

Evolutionismen har blivit sekulär religion
Debatten mel-
lan evolutio-
nister och kre-
ationister bör-
jade inte med 
Darwin, utan 
tog sin början 

redan i antiken. De filoso-
fiska giganterna Sokrates, 
Platon och Aristoteles var al-
la kreationister av lite olika 
variant. Däremot såg atomis-
terna och speciellt Lucreti-
us världens uppkomst som 
ett resultat av helt slump-
mässiga faktorer. Hos Lu-
cretius kan man återfinna 
en stor del av de grundidé-
er som sedan vidareutveck-
lades av Darwin. Av intresse 
är också att kyrkofadern Au-
gustinus på 300-talet ansåg 

att Gud verkar huvudsakli-
gen indirekt genom det som 
sker i naturen. 

Kreationister brukar be-
skyllas för att vara oveten-
skapliga, eftersom man i 
grunden har en orubblig tro, 
som man med alla medel vill 
försöka hitta bevis för. Men 
detsamma gäller för evolu-
tionen och även för många 
av de verkligt stora natur-
vetenskapliga upptäckter-
na i historien. Det har först 
funnits en tro och en hypo-
tes som man orubbligt hållit 
fast vid, trots ett ofta mycket 
hårt motstånd från sin sam-
tid, innan man sedan sent 
omsider hittat bevis för den 
egna tron och hypotesen.

Vetenskapsfilosofer har 

påpekat att evolutionismen 
uppvisar starka drag av reli-
giositet och mytbildning och 
tjänar som en sekulär religi-
on för många. Michael Ru-
se är en av de främsta och 
mest kända förespråkar-
na för evolutionsläran. En-
ligt Ruse, som alltså själv är 
darwinist ut i fingerspetsar-
na, är det helt klar att dar-
winismen för en del veten-
skapare har en nästan reli-
giös betydelse. Precis som 
i fallet med annan religion 
inbegriper evolutionsläran 
vissa antaganden som inte 
kan empiriskt bevisas.

”Varken när det gäller 
kreationismen eller evolu-
tionismen borde vi förneka 
detta faktum. Istället bor-

de vi öppet erkänna att så 
är fallet, och sedan se var vi 
hamnar om vi tillsammans 
startar från denna utgångs-
punkt”, menar Ruse.

Newton är fortfarande den 
naturvetenskapliga ikonen 
nummer ett inom vår veten-
skapshistoria. Att han var en 
utpräglad kreationist var 
inget hinder för god veten-
skap, tvärtom. Hans driv-
kraft och motivation kom ur 
en stark längtan att kunna 
förstå hur universums Ska-
pare konstruerat vår magni-
fika värld.

toMas von Martens
Helsingfors

föRsoningEns TJäNARE

Kön eller ämbete?
Återigen gör några gällande 
att manligt kön är förutsätt-
ning för ’ämbete’ i den krist-
na kyrkan. Jesu val av man-
liga lärjungar, prästerskapet 
under det förra förbundet 
tas som utgångspunkt. Ing-
en tycks vilja fråga varför det 
är så. Man nöjer sig med att 
konstatera att det var så och 
alltså måste förbli så.

Det fundamentala skä-
let till det är emellertid in-
te historiskt utan teologiskt. 
Synden kommer in i värl-
den genom Adam. Inte ge-
nom Eva. Försoningstjäns-
ten skall därför bäras av dem 
som genom sin omedelba-
ra släktskap med Adam är 
medskyldiga i Adams fall. 
En syndade, alla är inklu-
derade i fallet.

Försoningens ämbete, hur 
det sedan än utformas, base-
ras alltså på insikten att det 
är mannen som på grund 
av sin medskuld till synden 
skall vara den som också fö-
reträder och utverkar förso-
ningens ämbete.

Nya förbundet är emeller-
tid inte på samma sätt som 
det förra en köttets ordning. 
Här är det likgiltigt vilket 
kön eller vilken social ställ-
ning individen är bärare av. 
Guds Ande väljer att utrusta 
vem Anden vill. Anden sak-
nar väderkorn för kön.

Förbundets tecken i GT 
är omskärelsen. Den ’drab-

bar’ bara den manliga de-
len av befolkningen. Det är 
genom könet männen syn-
dar mest påtagligt. Det finns 
ingen anledning att yvas över 
sitt manliga kön eller hävda 
att det ger ’andliga företrä-
den’. Tvärtom: det borde föra 
till den ödmjukhet som fö-
regår all tjänst. Ämbetstan-
ken sådan den utförs i dagens 
kyrka är tjänandets egentli-
ga motpol.

Få av dem som bär ämbe-
tet är ’försoningens tjänare’ 

annat än i en formell eklesi-
astisk bemärkelse. En kyr-
ka som bygger på missupp-
fattningen att ’försoningens 
ämbete’ är det samma som 
kyrkans hierarkiska mans-
dominerade struktur sådan 
den ser ut idag har små möj-
ligheter att vara en sann re-
presentant för det Jesus Kris-
tus kom för att göra.

Björn DonoBauer
Finström

föDELsEDAg

john vikström 80 år

Den som vill ihågkomma John Vikström med an-
ledning av hans åttioårsdag kan göra det med 
en inbetalning till  S:t Henriks ekumeniska konstka-
pell, kontonummer IBAN  FI80 5713 4520 0415 33,  
”J Vikström 80 år”.

REsA

tack

Till alla deltagare i försam-
lingsförbundets resa till Ita-
lien 17-24.9. Hjärtligt tack 
för gott kamratskap och 
djup samhörighet i gläd-
je och allvar. Välsignelse-
rik höst! önskar Karin och 
Kaj Sandholm

karin ocH kaj sanDHolM

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

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

Endagsretreat
Tid och plats: 8.10.2011, 
Retreatgården Snoan

Retreat i veckan 
Tid och plats: 10–12.10.2011, 
Retreatgården Snoan

Höstretreat
Tid och plats: 28–30.10.2011, 
Retreatgården Snoan

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

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.

RETREATGÅRDEN SNOAN
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 G

ud, låt m
ig inte bli försenad, ber lilla Lisa m

edan hon springer till söndagsskolan.
O

lyckligtvis halkar hon i en pöl m
ed gyttja och blir alldeles sm

utsig. M
en hon reser sig och forstätter springa och be: G

ud, låt m
ig inte bli försenad och du behöver inte heller duscha av m

ig!

Prenumerera på den allt mer 
populära finlandssvenska 

veckotidningen Kuriren. På ett år 
har läsekretsen ökat med 25% och 

är nu uppe i

–tidningen för Dig!



JA TACK!
X JAG VILL PRENUMERERA PÅ KURIREN

för resten av år 2011och hela året 2012 för 66 € (inom Norden)

Tre (3) provnummer för endast 12 euro.
Ett halvt år för endast 35 euro.

NAMN

ADRESS

TEL/MOB.

SÄND KURIREN TILL:

Nej tack, jag vill inte prenumerera på Kuriren. Jag deltar endast i utlottningen av 
Hackman Matador kastrullerna. Jag returnerar beställnings-, och utlottningsblan-
ketten försedd med ett 1-klass frimärke till adressen Kuriren, PB 12, 65101 VASA 
(var snäll och stryk över den färdigtryckta adressen på kupongen och skriv in den 
nya under).

XJAG DELTAR I UTLOTTNINGEN AV 
TRE PAR HACKMAN MATADOR KASTRULLER 
 (värde ca 135 euro/par)

Kan sändas 
ofrankerat 

inom Norden
Kuriren betalar 

portot

PB 12
SVARSFÖRSÄNDELSE
KOD 5005430
65103 VASA

SÄND RÄKNINGEN TILL:
NAMN

ADRESS

TEL/MOB.

Erbjudandet gäller till den 30.11.2011

Prenumerera 
och delta i utlottningen

50.000!

Nu har du möjlighet att vinna ett par kastruller av hög klass. 
Kuriren lottar ut tre par kastruller med glaslock av märket 
Hackman Matador. Kastrullerna är 2,5 och 4 liter och har ett 
sammanlagt värde på cirka 135 euro.

VI LOTTAR UT TRE PARHACKMAN KASTRULLER

KP 6.10.

Sänd in din beställning till Sven-Erik Syréns förlag,
Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo,
tfn. 06-345 0190 eller 050-301 6598, fax 06-345 0100
Namn:_______________________________________________________________
Adress:______________________________________________________________
_____________________________________________Tel_____________________

Fakturan sänds med varorna. 10 dagars betalningstid postporto tillkommer

Pris 23,50€
206 s.

”Kommer du ihåg sjukhu-
set, Colton?” frågade
Sonja. ”Ja, mamma, jag
kommer ihåg”, sa han.
”Det var där som änglarna
sjöng för mig”

Pris 23,70€
237 s.

Frukta inte morgonda-
gen. För de flesta av oss
är det lättare sagt än
gjort. Vi lever ett osäkert
liv i osäkra tider. Vi läng-
tar efter trygghet och
svar, men istället fyllda
med frågor.
Vem ska...?Tänk om...?
Var...? När kommer ..?
Varför i nte...?

Pris 25€

Boken innehåller även 45
bilder, 253 sidor.

Det här är en bok skri-
ven av Robert Taisto
Tallgren
Taisto är född 1918 i
Teuva. Hans mamma
dog när han var 5 år Ef-
ter en tid flyttade famil-
jen till Munsala. 1939
grusades alla framtids-
planer vid andra världskri-
gets utbrott.
En man i ledet av det le-
gendariska IR 61, som
spelade en nyckelroll i
förhindrandet av Sovjetu-
nionens frammarsch.
Han slogs för sitt liv, sina
kamrater och fosterlan-
det Finland i 5 år.
Här är berättelsen om vad
som verkligen hände, och
hur det gick sen

Boknyhet!

Pris 21,90€
258 s.

De är två unga kvinnor
som växer upp med
flera generationers
mellanrun, men genom
dramatiska förändringar
i livet går de båda ige-
nom en tid som kom-
mer att forma dem mer
än de någonsin varit
beredda på.
”Hannas böcker är
bland det bästa jag
läst och jag grät flera
gånger”

2 st. 16,00€

Väggkalender för 2012
vackra bilder med bibeltext o. tänkvärda ord.
Foto: Christine Eliasson 15 år

Pris 8,90€

Julkortspaket
40 st. bl. julkort såsom: ljus, blom-
mor, julkyrkan, Jesu födelse, land-
skap samt 3 st. dubbla julkort och
småkort
ALLT detta endast 22€
(värde 35€)

Alla tiders kortpaket á 22€
40 st. enkla kort såsom: grattis,
barn, djur, tänkvärda ord och bibel-
språk samt 2 st. dubbla
och 5 st. småkort

Pris 18,70€

Pris 19,60€

Tankar om livet är ett bib-
liotek fyllt med insiktsfulla
ordspråk, förnuftiga råd
och medryckande slo-
gans som kan vara pre-
cis vad du behöver för att
göra det mesta möjliga av
varje dag.

Syréns bokhandel säljer böcker,
musik, kort o. tavlor på följande platser.
PÖRTOM PRÄSTHAGEN
FREDAG 7.10 kl. 9.30-11.00

ANDELSBANKENS KLUBBLOKAL
I JEPPO
Måndag 10.10 kl. 12.00-16.30

METEORITEN I BENNÄS
Torsdag 13.10 kl 9-17
Syréns bokhandel presenterar:
HÖSTENS BOKNYHETER  Julkort m.m.
Kaffebjudning, utlottas 50€ köpkort och 3 st. kaffe-
paket VÄLKOMMEN! DAGENS LÖSEN  för 2012

Den lilla andaktsboken för hela året

Pris 8,90€Kulspetspennor med text:
1. Blott en dag ett ögonblick i sänder
2. Var dag är en sällsam gåva

Pris 1,00€/st
Vid beställning fås gratis
kassett              eller CD

NäStA vECkA hälsar vi på hos Gun, 89, som har dåligt minne, 
dåligt hjärta och dåliga ben. Hur länge kan hon bo ensam hemma?


