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”ett exempel på 
hur kyrkans be-
slutsfattande 
organ kan gräva 
ner sig så till den 
grad att själva 
resultatet av be-
slutet väger lätt 
i jämförelse med 
processen att 
fatta det.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Kyrkomötet 
måste fokusera
för ett år Sedan höll hela kyrkomötet andan och 
fattade efter omröstning med enkel majoritet be-
slut om att skapa möjlighet till förbön för dem   
som registrerat sitt partnerskap.

Det tog kyrkans ”riksdag” åtta år, oändliga dis-
kussioner och två utredningar att komma dit. 

Summa summarum var att kyrkans möte med 
de homosexuella som vill något av sin församling 
styrdes till just det verkstadsgolv där det hör hem-
ma – till lokalförsamlingen. I beslutet gavs de för-
samlingsanställda rätt att inte tvingas ställa upp 
ifall förbönen stred mot deras övertygelse. Däre-
mot blev det lite luddigt både i kyrkomötet och i 
biskopsmötets anvisningar huruvida par har en 
subjektiv rätt att få förbön i sin församling. Den 
frågan sköts över till församlingarna.

Så hur gick det sen? Kyrkpressen har gjort en en-
kät bland stiftets församlingar. Det visar sig att 
efterfrågan på förbön inte har varit särskilt stor. 
Svaren visar också att många anställda ännu inte 
heller har velat – eller varit tvungna – att ta ställ-
ning till frågan.I 17 församlingar ställer alla anställ-
da upp på förbön, i 12 församlingar gör ingen det.

Talar man om kyrkan i affärstermer så är det här 
arrangemanget mer än lovligt spretigt ur kund-
perspektiv. Ur företagarens perspektiv kan man  
konstatera att det har satsats väldigt mycket tid 
och energi på en vara som få frågar efter. 

Men kyrkan är inte ett företag – och en av de 
svarande kommenterar att beslutet i sin öppen-
het ger de anställda lite mer tid att smälta beslu-
tet i praktiken.Gott så. 

det Är Bra att kyrkan agerar motvikt till snabbhets-
kulturen. Ändå är förbönsbeslutet ett exempel på 
hur kyrkans beslutsfattande organ kan gräva ner 
sig så till den grad att själva resultatet av beslutet 
väger lätt i jämförelse med processen att fatta det. 
Nu brinner det i knutarna igen för beslutsfattarna. 
Nästa kyrkomöte måste ta itu med utmaningen att 
granska och fatta beslut om ifall det  vill låta kom-
munreformen styra församlingarnas liv. Den här 
gången sitter trögheten inte 
i övertygelsernas återvänds-
gränd. Nu flyter motståndet i 
den kyrkliga byrokratins eg-
na blodådror, där rädslan för 
att rucka på ett skatteuppbä-
ringsarrangemang som fung-
erat hittills är så stor att det 
leder till en viss handlings-
förlamning. 

nÄSta vecka samlas sittande 
kyrkomöte för sista gången. 
I februari väljs nya ombud. Å 
ena sidan är det illa att kyr-
kans högsta beslutsfattande 
organ byts ut just i en tid när 
regeringen kör igång kom-
munreformsmaskineriet. 
Å andra sidan kan det vara en nystart, där nya, frä-
scha krafter klarar av att vända blicken mot och 
prioritera en av de sakfrågor som ser ut att bli av-
görande för församlingarnas – och därmed hela 
kyrkans – framtid. Församlingen är inte en för-
valtningsenhet inom kyrkan. Församlingen är kyr-
kan. Det är de nya  kyrkomötesombudens sak att 
slå vakt om den, och det finns ingen tid att förlora.

Kosmisk strid 
på mikronivå
Peter Klemets är biträdande överläka-
re på den inremedicinska enheten in-
om Helsingfors och Nylands sjukvårds-
distrikt. Vid sidan av dagligjobbet vid 
Borgå sjukhus har han också ett över-
gripande konsultativt ansvar inom di-
striktet för infektionssjukdomar. Han 
har en lång  relation till bakterier, och 
det var också studiet av dem som re-
sulterade i hans doktorshatt 2009. Pe-
ter Klemets har arbetat mycket med 
proaktiv information, både som radio-
doktor och läkare vid Institutet för häl-
sa och välfärd. På frågan om bakerier-
na hör himmel eller helvete till blir han 
ändå fundersam.

vänner som löpt amok
– Ja-a ... Bakterierna är ju i hög grad vå-
ra vänner, som vi verkligen inte skulle 
klara oss utan. 

Det finns över ett kilo bakterier i 
människan, särskilt i tarmsystemet. 
En sund bakterieflora är oumbärlig. 
Utan bakteriernas hjälp skulle ingen-
ting brytas ner.

– Men sen finns det ju de där som 
reser sig upp och blir våra fiender. Jag 
tror inte att de är onda i sig, men var-
för det är så här vet jag inte, säger Kle-
mets med en liten suck. 

De nya fienderna kan nämligen va-
ra fruktansvärda trots sitt lilla format. 
Forskarna för en ojämn kamp mot nya 
superresistenta bakteriearter, och ho-
tet om nästa oidentifierade virus lurar 
bara bakom hörnet, ingen vet bara när 
och var.

Som troende kan Peter Klemets spe-
kulera över om syndafallet förde in en 
kamp mellan människa och natur som 
inte fanns där från första början. Att ho-
tet från de okontrollerbara pandemier-
na däremot väcker existentiella fun-
deringar är enligt honom uppenbart.

–  Ibland kan helt profana medier och 
sakkunniga ta till mer bibliska termer 
än de tror, säger Klemets.

The British Medical Journal är en av 

världens mest respekterade och lästa 
medicinska facktidskrifter. Peter Kle-
mets kommer särskilt ihåg ett av tid-
skriftens omslag.

– Jag minns inte om det var fågelin-
fluensan eller sars det gällde då, men 
pärmbilden föreställde Apokalypsens 
vita ryttare, från de yttersta tiderna. Och 
världens kanske främsta medicintid-
skrift citerade Uppenbarelseboken. Helt 
klart väcker hoten sådana tankar hos 
folk, oberoende vad de har för uppfatt-
ning, säger han.

Samtidigt är yrkesmänniskan Peter 
Klemets rotad i det rationella tänkandet.

– Ser man det ur ett historiskt per-
spektiv har epidemier alltid funnits. De 
har kommit och gått i cykler med jäm-
na mellanrum. 

Klämd mellan hot och rädsla
Innan det allvarliga luftvägssyndromet 
sars brakade loss år 2003 hade läkarna 
väntat en pandemi ända sedan Hong-
konginfluensan på sextiotalet. Under 
sarsepidemin arbetade Peter Klemets 
på Institutet för hälsa och välfärd, och 
hans främsta arbetsredskap var infor-
mation och åter information. 

– Vi höll presskonferens varje dag, 
annars hade det blivit ohållbart. Det är 
viktigt att ha så mycket fakta som möj-
ligt och att berätta öppet och begripligt 
för allmänheten om hur man kan skyd-
da sig. Det skapar trygghet.

På det personliga planet lägger han 
till sin tro, som för honom handlar om 
att Gud har kontroll över allt trots att 
det ser kaotiskt ut.

Men trycket mot läkarkåren är hårt 
när pandemier bryter ut. Rädslan för 
det man inte kan kontrollera leder bå-
de till samarbete - och kanske även till 
felbedömningar.

– Under sars gick det väldigt snabbt. 
De första rapporterna kom från Kina 
och Sydostasien i början av februari och 
i början av april hade läkarkåren redan 
klart för sig vad det handlade om. Rap-

porteringen spreds som en unik online-
kunskap. Alla nya fakta delades genast.

Den tävling om anslag och publika-
tioner som annars finns inom den ve-
tenskapliga forskningen var borta. Nu 
gällde det mänsklighetens bästa.

– När hiv kom på åttiotalet dröjde in-
formationen betydligt längre. Där blev 
det direkt en armbrytning mellan frans-
män och amerikaner om vem som upp-
täckte viruset först.

Sedan kom svininfluensan år 2009 
och med efterräkningen för Finlands 
del i form av ett konstaterat samband 
mellan det vaccin man tagit fram och 
en ökad risk för barn att insjukna i 
narkolepsi. Grundvaccinet som för-
stärkts med komponenter mot svin-
influensa var visserligen testat på tu-
sentals människor, men den genetiskt 
betingade risken att drabbas av nar-
kolepsi kom fram först när miljoner 
hade blivit vaccinerade.

– När beskedet kom från Mexiko att 
folk dör i mängder gällde det att få ett 
vaccin. Läkarna trodde faktiskt att det 
här blir en allvarlig sak, som resulte-
rar i att massor av människor kom-
mer att dö. Sedan visade det sig att 
det inte var så farligt som man tänkt 
sig, säger Peter Klemets.

Samtidigt säger han att man in-
te heller ska bortse från att miljoner 
människor faktiskt blev vaccinerade 
och att ingen kan veta vad som hade 
hänt utan vaccinet.

– Svininfluensan slog av någon an-
ledning hårdast mot unga och gravi-
da. I Australien och Nya Zeeland kom 
smittan på sommaren, innan vacci-
net fanns. Där intensivvårdades och 
dog också en del gravida och unga.

Läkaren står mitt i korselden mel-
lan epidemin och trycket från patien-
terna.

– Jag vet att många av de involve-
rade har varit utmattade. Först var 
det enormt jobb att vaccinera såda-
na mängder av människor - och se-
dan kom det kritik från andra hållet.

Det som får honom själv att orka i 
jobbet är när han känner att hans ar-
bete gör livet bättre för någon annan.

– Den största belöningen är när en 
patient säger att någonting faktiskt 
har hjälpt. 

Teodicéproblemet kommer också i miniförpackning:  
”Är det Gud eller djävulen som har skapat bobborna?” 

TexT och foTo: mAy wiKsTröm

ProFiLen: PETER KLEMETS  
”Jag tror Gud har kontroll också när det är kaotiskt”
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Ungdomar övernattade i kyrkan
finStröm. Det blev inte 
mycket sömn när 43 ungdo-
mar övernattade i finströms 
kyrka. ”Night in the church” 
arrangerades av församling-
ens ungdomsarbete. 

– Det handlar om att av-
dramatisera kyrkorum-
met och får förhoppnings-
vis ungdomarna att se det 
på ett annat sätt än tidiga-
re, säger mathias Junell från 
Sund-Vårdö församling till 

Ålandstidningen.
Ungdomar från hela Åland 

deltog i satsningen.
– Det är kul, man får nya 

vänner, säger Jonathan 
smeds.

De flesta av deltagarna 
konfirmerades i våras och 
går nu församlingens hjälp-
ledarutbildning. I kyrknatten 
ingick också bibelkunskap, 
pyssel och kyrktornsklätt-
ring.

Nybakad präst  
till Vasa
prÄStvigning. förra sön-
dagen fick Borgå stift en ny 
präst när Tia-maria nord 
prästvigdes i Borgå dom-
kyrka. Nord börjar nu arbeta 
som tf kaplan i Vasa svens-
ka församling.

Bakterier i lagom stora 
mängder är i sin ordning. 
för Peter Klemets kan en 
lindrig förkylning någon 
gång till och med vara en 
välkommen anledning för 
kroppen att vila ordentligt. 

pEtER kLEmEts

KoPPLAr gärNa aV frÅN 
läKarrolleN meD eN 
PromeNaD eller eN 
aNDlIg BoK .

FAmiLJen BeSTÅr aV 
hUSTrU och TVÅ BarN.

hAr ocKSÅ eN mUSIKa-
lISK ÅDra och Klarar 
aV aTT haNTera TrUm-
PINNar och PIaNo.

Johansson herde i Hammarland
kyrkoherdeval. ingemar 
Johansson har valts till ny 
kyrkoherde i hammarland. 
Johansson fick 97 röster i 
valet på söndagen medan 
Peter blumenthal fick 33.
av församlingens 1 037 
röstberättigade medlem-
mar deltog 12,5 procent, 
alltså 130 personer, i valet. 

– Jag är glad och lättad, 
säger Johansson.

Någon direkt programför-

klaring har han ännu inte.
– Jag vill först sätta mig in 

i församlingens arbete, vad 
som fungerar och vilka be-
hoven är, säger han. men 
jag har förstått att försam-
lingen önskar en satsning 
på barnarbetet. man formas 
ju redan som barn och där-
för är det viktigt att barnen 
får en kristen fostran.

– Jag ser mig som för-
samlingens själasörjare.
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Kandidatlistor på Facebook
Kandidater till vårens val av stiftsfullmäktige och kyr-
komötet börjar synas på facebook. Valmansförening-
ar i bland annat esbo och helsingfors stift har lagt upp 
finskspråkiga valsidor på portalen.

– målet är att kandidaterna och deras valmansför-
eningar öppet berättar om sina valprogram och mål på 
sidorna, säger Kari Latvus till tidningen esse. 

latvus är docent i exegetik vid helsingfors universi-
tet och en av grundarna till sidan ”Kevään kirkko – Kir-
kolliskokousvaalit 2012” på facebook.

Valpredikan för besättandet av kyrkoherdetjänsten i Åbo svenska församling 
hålls så att kyrkoherden i Pojo svenska församling Johan westerlund förrättar 
högmässa 26.2.2012 och omsorgsprästen björn nalle öhman 4.3.2012 i Åbo 
domkyrka. Valet av kyrkoherde i Åbo svenska församling inleds efter högmäs-
san 18.3.2012.
 förordnandet för församlingspastorn i Åbo svenska församling Fredrik 
Portin har avbrutits på egen begäran från 1.1.2012.
 församlingspastorn i Väståbolands svenska församling sara grönqvist har 
beviljats tjänstledighet 15.12.2011 - 20.4.2012.
 Kyrkoherden i Korsholms svenska församling Per-erik örn har beviljats be-
gärt avsked från 1.8.2012, varefter han avgår med pension.  
    Kyrkoherdetjänsten i Korsholms svenska församling har förklarats ledig att 
sökas senast 25.11.2011 kl. 15. 
 fullmakt på kaplanstjänsten i Korsholms svenska församling har utfärdats åt 
tf kaplanen i Vasa svenska församling harry holmberg från 1.11.2011.
 fullmakt på a-kantorstjänsten i matteus församling har utfärdats åt tf a-
kantorn i samma församling musikmagister Kira Lankinen från 1.11.2011.

Teckenspråk och diakonatet
Kyrkomötets höstsession den 7-11 november i Åbo 
behandlar bland annat ett förslag till finlandssvensk 
teckenspråkig mässa. På agendan finns också 
diakonatet, det vill säga att man skulle ge till exempel 
ungdomsarbetsledare möjlighet att bli kallade och 
vigda till förkunnande, fostrande och tjänande 
uppgifter i kyrkan. 
   mötet behandlar också budgeten för nästa år och 
verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2012-
2014. Det är mandatperiodens sista session.

kyRkomötEt SLuTSESSIonkyRkovAL SocIALA MEdIER

Få frågar efter förbön

enkÄten SkickadeS per e-post till de 59 kyrkoherdarna i Borgå stift. av dem svarade 58 
på enkäten, vilket ger en svarsprocent på 98 procent.  

förSamlingarna Svarade på följande frågor: 

1. har något par av samma kön vänt sig till er församling och önskat förbön i enlighet 
med kyrkomötets beslut och biskoparnas anvisningar från februari i år?  
a) ja  b) nej

2. kyrkomötet och biskopsmötet säger att de anställda inte kan tvingas att förrätta 
förbönen, med hänvisning till samvetsfriheten. är er församlings präster redo att leda 
förbön för par av samma kön?
a) ja, alla      b) vissa ställer upp, andra säger nej   c) nej, ingen av dem ställer upp             
d) de har ännu inte tagit ställning till frågan

”det står me-
ra om vad för-
bönen inte ska 
vara än om vad 
den ska vara.” 
Pentti Raunio

För ett år sedan fattade kyrkomötet be-
slut om att par med registrerat partner-
skap ska kunna få en särskild förbön. 

En av de få som mottagit önskemål 
om en sådan ceremoni är kyrkoherde 
Pentti Raunio i Karis. I somras ordna-
de han förbön för ett bekant par på de-
ras hemort. 

Tillställningen bestod av följande ele-
ment: preludium, textläsning, solosång, 
tal, förbön och postludium.

– Paret tågade inte in i kyrkan utan 
satt i bänken med sina gäster när för-
bönen inleddes. När jag höll mitt för-
bönstal kallade jag fram paret, sedan 

enKäT. Kyrkpressens gallup visar att 
över hälften av församlingarna i Borgå 
stift är redo att leda förbön för samkö-
nade par. Tillsvidare har förbön ordnats 
endast två gånger. 

TexT: mArinA wiiK grafIK: mALin Aho  
IllUSTraTIoN: wiLFred hiLdonen

–  Resultatet är en kompromiss. En 
del ville ha ett formulär för välsignel-
se och andra ville inte ha några anvis-
ningar alls.

I Laxells församling har möjligheten 
att erbjuda par av samma kön förbön 
inte varit någon tvistefråga. Han hop-
pas att den inte heller behöver vara det 
i stiftet i stort.

Årligen registreras kring 250 partner-
skap i Finland. Laxell menar att det tro-
ligen bara är en bråkdel av paren i fråga 
som är intresserade av kyrklig förbön.

– Det kan vi ordna om vi hjälps åt in-
om kollegiet. Det viktigaste är att  både 
par och präster bemöts på ett sakligt sätt 
oberoende av sina åsikter, säger Laxell.

Tolv församlingar tackar nej
Enkäten visar att tolv församlingar i 
Borgå stift inte erbjuder någon möjlig-
het till förbön för par av samma kön.

Biskopsmötet konstaterade i en tidi-
gare utredning om partnerskapslagens 
följder i kyrkan att ingen kan tvingas 
förrätta förbön i strid mot sin överty-
gelse. 

– När jag började som präst var den här 
frågan inte aktuell överhuvud taget. Jag är 
inte ännu redo att tänka om, säger Lars-
Erik Björkstrand, kyrkoherde i Pörtom. 

Björkstrand har inte blivit kontaktad 
av några par av samma kön som öns-
kat förbön.

– Om det skulle hända skulle jag nog 
hänvisa till en prästbroder som är beredd 
att utföra förbönen, säger Björkstrand.     

satte de sig igen, berättar Raunio. 
Före ceremonin läste han igenom bi-

skoparnas anvisningar för förbön för 
dem som registrerat sitt partnerskap. 
Han bekantade sig också med den ram 
för  förbön som utarbetats i Borgå svens-
ka domkyrkoförsamling.

– Dessutom informerade jag bisko-
pen om mina planer, säger Raunio. 

Biskopsmötets anvisningar fann han 
inte stor glädje i.

– Det står mera om vad förbönen inte 
ska vara än om vad den ska vara. Å an-
dra sidan är det bra att biskoparna li-
tar på prästernas eget omdöme i frågan.

Lagen om registrerat partnerskap 
trädde i kraft i mars 2002, vilket gav 
också den kyrkliga diskussionen en ny 
dimension. 

– Fastän få velat ha förbön, är det bra 
att frågan aktualiserats. Det ger försam-
lingarna tid att begrunda saken så att 
vi inte en dag står med förvåningens 
finger i häpnadens mun, säger Raunio.      

Anders Laxell är kyrkoherde i Hangö 
och var assessor vid biskopsmötet när 
anvisningarna utformades.  

BiskopsmötEts Anvis-
ningAR föR föRBön

en präst eller annan kyrkligt anställd 
kan hålla en fritt utformad bön för 
personer som registrerat sitt partner-
skap. man tackar för livets gåvor och 
ber om omsorg och ledning. man ber 
också om kraft att respektera den 
andra och söka guds vilja. Det är in-
te fråga om välsignelse av ett par-
förhållande jämställt med äktenska-
pet. förbönen är ingen tjänsteplikt för 
prästen, som kan tacka nej.   

3 %

97 %

29 %

22 %

1.

2.

21 %

28 %

har ett par av samma kön önskat förbön?

är er församlings präster redo att leda förbön 
för par av samma kön?

Ja*

Ja, alla

Nej

Vissa ställer upp, 
andra säger nej

Nej, ingen av 
dem ställer upp

De har ännu inte 
tagit ställning

* Den ena gången hölls förbön före biskoparnas anvisningar tillkommit, den andra 
gången leddes förbönen av en kyrkoherde utanför hans hemförsamling. 

FRån doMKAPITLET
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Lärkkulla tar 
över Houtskär
Fri biLdning. Lärkkulla 
folkakademi tar över 
verksamheten i skär-
gårdsfolkhögskolan på 
houtskär. 

TexT: JohAn sAndberg 

Verksamheten i Houtskär 
kommer att fortsätta som 
en verksamhetsenhet un-
der marknadsföringsnam-
net Lärkkulla skärgård.

– Det fina i kråksången 
är att det här innebär en 
ny chans för Houtskär, sä-
ger rektor Jan Gräsbeck på 
Houtskär.

– Vi kommer att fortsätta 
ordna kurser på Houtskär i 
samma utsträckning som 
förr, säger direktor Greger 
Englund på Lärkkulla. Men 
vi försöker också utveckla 
verksamheten.

En möjlig utveckling är 
att Lärkkulla återupplivar 
skriftskolan på Houtskär. 
Fram till 70-talet ordnades 
där skriftskolor främst för 
ungdomar som bodde på or-
ter som saknade svensk för-
samling.

– Det finns fortfarande 
en beställning på en sådan 
skriftskola, säger Gräsbeck. 

Folkhögskolan på Hout-
skär har de senaste åren haft 
cirka 650 studerandeveck-
or. Det räcker inte för un-
dervisningsministeriet som 
kräver minst 2 000 studeran-
deveckor. Därtill ska folk-
högskolorna ha ekonomin i 
skick, utbildad personal, en 
klar utbildningsuppgift och 
tillräckliga utrymmen.

– Mot bakgrund av de kra-
ven hade Houtskär förr eller 
senare sannolikt fått svårt att 
få ett nytt upprätthållartill-
stånd, säger Englund.

Det håller också Gräsbeck 
med om.

– Det verkar som om sta-
ten avsiktligt satt ribban högt. 
Även om vi hade en helårs-
kurs med 20 elever skulle vi 
inte komma upp till mer än 

1 250 studieveckor med vå-
ra kortkurser.

– Staten anser att det finns 
för stort utbud av skolor, in-
klusive yrkeshögskolor och 
universitet. Alla kyrkby-
ar med självaktning vill ha 
en utbildning och det ver-
kar som om ingen tar hel-
hetsansvar för att eleverna 
ska få ett jobb i framtiden. 
Utvecklingen i Houtskär är 
inget att förvånas över, sä-
ger Gräsbeck.

yogakursen lockar flest
När folkhögskolornas upp-
rätthållartillstånd skulle för-
nyas i augusti gick Lärkkul-
las och Houtskärs styrelser 
in för att lämna in endast en 
ansökan i Lärkkullas namn. 
Englund väntar att ministeriet 
ska behandla ansökningar-
na inom de närmaste veck-
orna. Avsikten är att Lärk-
kulla tar över vid årsskiftet.

– Vi söker hellre samarbe-
te med Lärkkulla nu än vän-
tar på att staten lägger ner 
oss, säger Gräsbeck.

Den mest populära kursen 
på Houtskär är den omtalade 
yogakursen varje sommar. 

Den står för 400 av skolans 
650 studerandeveckor.

– Man kan diskutera om 
yogakursen med hinduistisk 
teologi på programmet hör 
hemma på en kristen folk-
högskola. Men den har nu 
pågått i elva år och har stor 
betydelse för skolan, säger 
Gräsbeck.

Lärkulla tar endast över 
verksamheten i Houtskär. 
Fastigheterna och per-
sonalen kvarstår hos ga-
rantiföreningen för Hout-
skärs kyrkliga folkhögsko-
la. Lärkkulla blir hyresgäst 
i fastigheten.

– Vi kommer bara att ha 
en anställd i Houtskär, plats-
chefen. Som bäst söker vi en 
platschef som ska börja i ja-
nuari, säger Englund.

I Houtskär jobbar för till-
fället tre personer. De delar 
på 2,25 tjänster.

– Jag är den enda som är 
uppsagd, säger Gräsbeck. De 
övriga, en fastighetsskötare 
och en kanslist ska vi försö-
ka hålla kvar så länge vi kan. 

Av personliga skäl kom-
mer Gräsbeck inte att söka 
tjänsten som platschef.

Jan grÄSBeck har varit rektor vid skärgårdsfolkhögskolan på houtskär i olika repriser i 17 år. Nu stiger han av.  
Foto: Christina axén

”utvecklingen  
i houtskär är ing-
et att förvånas 
över.” 
Jan Gräsbeck

Svenska kyrkan kräver  
att alla präster ska viga
Kyrkomötet i Sverige har med röstsiffrorna 161 mot 77 
gett kyrkostyrelsen i uppdrag att säkerställa att samt-
liga präster har vigselbehörighet.

Samtidigt sade kyrkomötet nej till ett förslag att ge 
prästerna rätt att inte viga.  

ett fåtal präster i Svenska kyrkan har avsagt sig 
sin vigselrätt efter att kyrkomötet 2009 öppnade för 
samkönade vigslar. 

Muslimskt statsråd vill ha 
mera kristet England
Baronessan warsi, det enda muslimska statsrådet  
i england, anser att landet borde bli mera kristet.

– Vi bör skapa ett land där man inte lämnar sin reli-
gion hemma. Var stolta kristna. Nedvärdera inte kris-
tendomen, skriver hon i en kolumn i Daily Telegraph.

Ju starkare england är som en kristen nation,  
desto större blir förståelsen för andra religioner,  
anser hon.

EngLAnD dIALog svERigE KYRKoMÖTE

Unikt om 
frihet att tro
reLigionsFriheT.  
i Finland har tre religioner 
kunnat enas om ett ut-
talande om att ingen får 
utsättas för påtryckning 
i samband med byte av 
religion.

 
– De finländska religions-
ledarnas uttalande om re-
ligionsfrihet är unikt, me-
nar Utrikesministeriets am-
bassadör för demokrati- och 
mänskliga rättigheter Sau-
li Feodorow.

Uttalandet Tro fritt under-
tecknades redan i april men 
fick ytterligare offentlighet 
den 25 oktober som en del 
av Ekumeniska ansvars-
veckans program. Utta-
landet har överlämnats till 
republikens president Tar-
ja Halonen.

Genom uttalandet vill re-
ligionsledarna lyfta fram att 
religionsfriheten gäller al-
la tros- och livsåskådningar 
och att religionsfrihet är en 

förutsättning för demokra-
ti och mänskliga rättighe-
ter. Uttalandet befäster re-
ligionernas eget ansvar för 
religionsfriheten och kon-
staterar att ingen får utsät-
tas för påtryckning i sam-
band med byte av religion.

Alla var med
Religionsfrihetsuttalandet 
Tro fritt är undertecknat av 
ärkebiskop Kari Mäkinen 
(ev.luth.), ärkebiskop Leo 
(ort.) biskop Teemu Sippo 
(kat.), ordförande Gideon 
Bolotowsky, Centralrådet 
för de judiska församlingar-
na, ordförande Okan Daher, 
Suomen Islam-seurakun-
ta (tatarmuslimerna), ord-
förande Abdi-Hakim Yasin 
Ararse från Islamska rådet i 
Finland och generalsekre-
terare Heikki Huttunen vid 
Ekumeniska Rådet i Finland.

Uttalandet Tro fritt finns på 
både svenska och finska på 
Ekumeniska rådets webb-
plats www.ekumenia.fi

KAFFEKONSERT 
PÅ VILLA K 6.11 KL. 15.00

Maria Kalaniemi, en fenomenal dragspelsvirtuos, tar oss
med på ett underhållande musikäventyr. Glada folkmelodier 

och bl.a. härliga Taubetolkningar utlovas. Konserten
avslutas med kaffe med Kilobakelse och salt tilltugg.

Hjärtligt välkommen!

Kilobergsgränden 8, 02610 Esbo
www.villak.fi

Pris: 12 euro/person Längd: ca 45 minuter 
Arrangör: Kilo svenska stiftelse

Kom ihåg att reservera plats till farsdagsmiddag 13.11
(kl. 13 och 16). Reservationer per e-post villak@villak.fi.

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs, tfn (019) 246 2462
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Kyrkorna verkar för fred
JubiLeum. storbritannien 
har minskat på direktbi-
ståndet till malawi i pro-
test mot regeringen. men 
då kristendomen i malawi 
nyligen firade 150-års-
jubileum deltog brittiska 
ärkebiskopen i festen.

TexT & foTo:  
JoAnnA Lindén

I början av oktober samlades 
biskopar och politiker för att 
fira kristendomens 150-års-
jubileum i Chiradzulu i söd-
ra Malawi. President Bingu 
wa Mutharika deltog i fest-
ligheterna tillsammans med 
den anglikanska kyrkans är-
kebiskop Rowan Williams 
från Canterbury. Också den 
evangelisk-lutherska kyr-
kans biskop i Malawi, Joseph 
Bvumbwe, medverkade i ju-
bileumsmässan. Mässan fira-
des på flera stamspråk med 
femtusen deltagare.

Ärkebiskopen besökte 
Malawi som första brittiska 
representant sedan en dip-
lomatisk kris uppstått mel-
lan länderna. Storbritannien, 
Malawis största bidragsgiva-
re, har minskat biståndsstö-
det till Malawi i protest mot 
regeringen.

I ett festtal riktat till ärke-
biskopen fokuserade pre-
sident Mutharika på vikten 
av uppgörelse. Han påmin-
de om att de första skotska 
missionärerna förde med 
sig försoning och utveckling 

till Malawi: landet befriades 
från slavhandeln och stam-
folk enades.

– De skotska missionärer-
na var med och byggde upp 
nationen. Missionärerna ut-
vecklade från första början 
sjukvården och utbildnings-
systemet i landet, säger Mut-
harika.

biskopen medlar
Missnöjet med landets reger-
ing eskalerade i juli då pro-
tester blossade upp i huvud-
staden Lilongwe och i norra 
Malawi. Byggnader och bilar 
stacks i brand och 19 perso-
ner dödades av polisen i sam-
mandrabbningar mellan po-
lisen och demonstranterna.

– Det är första gången som 
så här våldsamma protester 
har brutit ut i landet, säger 
biskop Joseph Bvumbwe, 
som är mycket aktiv inom 
påverkansarbetet på reger-
ingsnivå i Malawi, till ex-

empel i kampen mot kor-
ruption.

Malawi har plågats av svår 
bränslebrist de senaste må-
naderna. Det statliga uni-
versitetet i Lilongwe har va-
rit stängt i ett år på grund av 
restriktioner gällande den 
akademiska friheten. Mat-
priserna stiger och lokalbe-
folkningens frustration ökar.

Biskop Bvumbwe repre-
senterar kyrkorna i en nyli-
gen tillsatt kommission med 
uppgift att stabilisera läget i 
Malawi, Presidential com-
mittee on contact and dia-
logue.

– Jag samarbetar med re-
geringen i den dialog som 
förs med landets civila aktö-
rer. FN har trätt in som med-
lare i konflikten.

missionärer behövs
Ärkebiskop Rowan Williams 
säger att det fortfarande be-
hövs missionärer i Malawi, 
liksom också stöd till häl-
sovården, jordbrukssektorn 
och skolväsendet, speciellt i 
kampen mot malaria och hiv.

– Kyrkorna i Malawi har 
alltid stått för frihet, fred och 
utveckling. Kyrkorna stöder 
medborgarna i deras vardag, 
säger Williams.

Williams får medhåll av 
presidenten som poängte-
rar att landets största utma-
ningar utgörs av utveckling-
en av skolväsendet och häl-
sovården samt att producera 
tillräckligt med mat för alla.

– Vi behöver fortfarande 
stöd så att vi kan utveck-

la landet med vishet och 
integritet. Vi ska inte leva i 
det förgångna. Vi behöver 
se framåt med tolerans och 
förståelse.

Joanna Lindén är informa-
tör vid finska missionssäll-
skapet

BiSkop JoSeph Bvumbwe (i mitten) från malawis evangelisk-lutherska kyrka deltar aktivt i påverkansarbete på regeringsnivå, bland annat i kampen mot korruption.

”Kyrkorna i malawi 
har alltid stått för fri-
het, fred och utveck-
ling.”
Rowan Williams

mED EvAngELiEt 
fRån skottLAnD

den skotska missionä-
ren och upptäcktsresenä-
ren David livingstone ut-
förde sin första expedition 
till området kring malawi-
sjön 1859. År 1861 fick ex-
peditionen sällskap av en 
grupp missionärer under 
ledning av biskop charles 
mackenzie. 

malawi har i stort sett 
varit förskonat från våld-
samheter sedan 1964 då 
motståndet mot den brit-
tiska övermakten resulte-
rade i självständighet. Be-
frielseledaren hastings 
Banda ledde den socialis-
tiska enpartistaten i tre de-
cennier fram till 1994.

malawi är i dag en de-
mokratisk republik med ett 
flerpartisystem. malawi är 
ett av världens minst ut-
vecklade och ett av afrikas 
folktätaste länder.

cirka 80 procent av ma-
lawis 15 miljoner invånare 
är kristna.

Arcada   |   Jan-Magnus Janssons plats 1   |   Helsingfors   |   www.arcada.fi

 
Tilläggsinformation:  
www.arcada.fi/specialiseringsstudier
Tel: 0207 699 501 eller 0207 699 505
stig.blomqvist@arcada.fi

20.3–24.10.2012

Under utbildningen får du många konkreta 
hjälpmedel och verktyg för att utveckla dig själv att 
bli en bättre ledare. Dina och de andra deltagarnas  
erfarenheter ger också många nya synvinklar och 
lösningar på de utmaningar ledare dagligen möter.

•	 Jag	som	ledare
•	 Effektiv	kommunikation
•	 Konsten	att	uppträda	och	övertyga
•	 Att	leda	sig	själv
•	 Att	leda	andra
•	 Deltagarnas	egna	slutarbeten

Pris: 250€ + 50€ materialavgift.  
Totalt tolv närstudiedagar.  
Ansökan om plats senast 6.3.2012.

ATT LEDA SIG SJÄLV  
OCH ANDRA
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vågA FRågA

Synd är att såra
i bibeln står det att ”den som ser på en kvinna har 

redan i sitt hjärta brutit hennes 
äktenskap” men var går gränsen 
i vardagslivet? Får en person som 
är gift eller i ett förhållande tycka 
att någon annan än ens partner är 
charmig eller attraktiv? 

Kära frågeställare!
När jag själv läser det som Jesus säger 
med tanke på sjätte budet lägger jag 
märke till flera saker. Den allra första 
och kanske viktigaste är att det var-
ken står i min eller någon annan män-
niskas makt att inte synda. Det jag 
kan göra åt synden är i en viss mening 
rätt kosmetiskt. Det är hemskt men så 
är det. Så djupt finns synden i oss och 

så stark är dess kraft mellan oss människor att vi inte för-
mår utrota den eller ta oss ur dess nätverk.

Det viktiga blir då inte att jag fokuserar på att ”undvika att 
synda” utan i stället koncentrerar mig på att göra rätt mot 
mig själv och mot andra. Det var också det som Jesus he-
la tiden försökte lära ut även om han fick mothugg av fari-
séerna, det vill säga de som var mest hängivna och ivriga i 
sin religiositet. 

en annan aspekt på det som Jesus säger är att han visar på 
medmänniskan. Synd handlar inte om att bryta mot regler 
utan om att skada eller såra min medmänniska, mig själv 
eller en relation. Jag behöver tänka mig in i den andras si-
tuation. hur känns det för min fru/flickvän om jag visar up-
penbar förtjusning och attraktion till en annan kvinna? 

Jag behöver också reflektera över mig själv. livet ige-
nom blir vi ju då och då förtjusta. Vi kan oberoende av sex-
uell läggning bli förtjusta i både män och kvinnor. orsa-
ken till att vi känner oss attraherade av andra människor är 
ju att de svarar mot något i oss själva som vi ännu inte lärt 
känna.

Vad betyder de här känslorna för mig själv, är det någon 
sida hos mig själv som jag ännu inte är bekant med? hand-
lar det om min sexualitet eller handlar det om helt andra 
sidor i min personlighet? all förtjusning är ju inte erotisk el-
ler sexuell, som många ibland tycks tro.

Så här kan man resonera sig fram, genom att reflektera 
över sina känslor, tänka efter vad man vill, vad man tycker 
är viktigt, hur man själv vill/inte vill bli bemött. Det är den 
vägen vi letar oss fram. ledstjärnan kan också i det här fal-
let vara: allt det som ni vill att andra ska göra mot er det 
ska ni göra mot dem. märkvärdigare än så är det inte, men 
ibland är det just det som är det svåraste.

lycka till! 
 

 ¶ jan-erik ”nan-
ne” nyberg
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

Fråga KP:s expertpanel
i KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. frågor om relationer, häl-
sa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyr-
kans familjerådgivare. redaktionen behöver ditt namn 
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din 
fråga anonymt i tidningen. redaktionen väljer och edite-
rar frågorna. adressen  är redaktionen@kyrkpressen.fi el-
ler Kyrkpressen, mannerheimvägen 16 a 9, 00100 hel-
singfors. märk kuvertet ”frÅga”. Panelen besvarar frågor 
endast i tidningen. 

på tväREn SoFIA ToRvALdS

Morfar ser på stjärnorna
Nära oss bor en familj med 
två små flickor vars mor-
föräldrar kommer från 

murmansk. 
mormodern 
har håret i 
knut och but-
ter uppsyn. 
morfadern är 
ett helgon i 

människoskepnad.
Jag har också haft en 

bra morfar, en morfar som 
spelat spel, sjungit sång-
er, beundrat mina presta-
tioner och gett mig en se-
del då och då. men inte ens 
han kan mäta sig med mor-
far från murmansk.

Den här morfadern bor 

en del av året med dot-
terns familj i finland, en del 
av året därhemma norr om 
polcirkeln. Vi ser honom 
nästan varje gång vi tar 
en promenad: fundersamt 
skuffande på en barnvagn, 
på hand-i-hand-promenad 
med en liten flicka eller med 
den yngsta lilla i sina armar. 

hon har röd overall och pe-
kar på någonting. han tit-
tar uppåt med total närva-
ro. Det är kväll. Berättar han 
om stjärnhimlens formatio-
ner? Diskuterar de månfär-
der eller hur träden böjer sig 
i vinden?

Vi hälsar hövligt på var-
ann var gång vi möts. min 

man säger att flickorna har 
föräldrar också, men jag har 
aldrig sett dem. De lär ska 
ha synts till en sommarkväll 
på stranden en gång.

morfadern är en kort man 
med stålgrått hår. Jag oroar 
mig för att något ska hända 
honom, vem ska då titta på 
stjärnor med de små? men 

han måste vara seg. Kom-
mer man från murmansk är 
man nog seg.

Sedan tänker jag att om 
ett barn fått ha en morfar 
som älskat henne så högt 
har hon kanske blivit så 
stark att hon klarar sig ock-
så när han är borta. mått-
te det vara så!

Senegalvardag på 
kyrkpressen.fi
bLogg. Anna Tikum 
ska blogga om livet 
som småbarnsmam-
ma i Senegal.

TexT: soFiA TorvALds 
foTo: ChrisTA miCKeLsson

Kyrkpressens nya webbsi-
dor presenterar en bloggare 
per månad. Först ute är An-
na Tikum, författare och mis-
sionär.
vad ska du jobba med i sene-
gal och för vem?

– Jag och min man Ber-
trand är anställda av Finska 
Missionssällskapet (FMS) 
för att arbeta här. Bertrand 
är ekonomisk rådgivare för 
den lutherska kyrkan och 
har också mycket att gö-
ra med de biståndspengar 
som kommer från Finland. 
Jag är mammaledig till fe-
bruari och ska försöka äg-
na mig åt att lära mig fran-
ska. Jag ska vara koordina-
tor för fadderbarnsarbetet 
och informatör för arbetet 
här i Senegal

du har nyligen blivit mamma, 
flyttat och börjat ett nytt jobb. 
hur kändes det med så många 
omställningar på en gång?

– Vår dotter Ronya föd-
des i slutet av maj i Fin-
land. Vi bestämde att det var 
bäst att Bertrand fick börja 
på med sina uppgifter i Se-
negal medan jag stannade i 
Finland. Han kom till Fin-
land till förlossningen och 
stannade i några veckor. 
Men sen var vi ifrån var-
andra igen under Rony-
as första levnadsmånader. 
Nu känns det nog som att 
äntligen är vi tillsammans 
och en familj. De senaste 
tio månaderna, sedan det 
blev klart att vi verkligen 
ska till Senegal, har vi ”va-
rit på väg” och bott än här 
och än där i kappsäck. Det 
är konstigt men skönt att nu 
vara ”framme”.

hinner du vara mammaledig? 
– Till pappers är jag mam-

maledig till februari, men i 
praktiken får vi se hur det 
blir. Jag måste se till att få 
tid för franskan, så nu ska 

vi ordna med barnvakt.

berätta lite om de människor du 
umgås med i din vardag.

– Det är umgänge mest 
med vår ”bonne” Seyna-
bou som vi inte skulle kla-
ra oss utan. Hon fixar maten 
och tvättar kläderna, sysslor 
som jag omöjligt skulle hin-
na med i ett land som det-
ta där vatten och elektrici-
tet inte är att lita på. Men här 
i grannskapet har Bertrand 
redan fått en massa vänner. 
Nästan varje kväll kommer 
någon granne och sätter sig i 
vårt vardagsrum, mest är det 
tonårspojkar som sitter och 

tar det lugnt framför vår tv. 
Och Ronya är redan jättepop 
här i kvarteren. Alla ropar 
”Ronya, Ronya” så fort hon 
visar sig utanför dörren och 
det räcker inte länge förrän 
någon tar henne i sin famn. 
Hon har vant sig vid det och 
tycker att det är skoj.

du har själv vuxit upp i Tanza-
nia och skrivit en bok om di-
na barndomsupplevelser. hur 
känns det att vara tillbaka – nu 
med en egen dotter?

– Det känns bara natur-
ligt och rätt. Inget drama-
tiskt, Ronya är ju till femtio 
procent afrikan, så utgångs-

läget är inte riktigt detsam-
ma som för mig. Jag tycker 
att det är min skyldighet att 
se till att hon får både Fin-
land och Afrika i sin upp-
växt eftersom hon är en del 
av båda.

vad har ni för framtidsplaner?
– Inga alls. Nu är vi här och 

det är här vi ska vara. Det är 
så skönt att inte vara på väg 
in i något annat kapitel!

hur ofta har du tänkt blogga?
– Minst 10–15 blogginlägg 

har jag tänkt mig, men det 
blir nog mer om jag känner 
mig rätt.

anna tikum bodde i Tanzania med sina föräldrar under sin tidiga barndom. Nu ska hon 
skriva om livet i Senegal på Kyrkpressens nya webbsidor.
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Lever 
med 
döden
TexT & foTo: JohAn sAndberg

Henry Marjamäki möter döden så gott 
som varje dag i sitt arbete som begrav-
ningsentreprenör i Jakobstad. Hans syn 
på döden har inte förändrats efter fyr-
tio år i branschen.

– Däremot har min syn på livet änd-
rats. Jag tar inget för självklart längre.  
Jag kan inte räkna med att jag kan gö-
ra saker senare. Jag försöker leva i nuet 
och göra det som ska göras nu. 

Han har också lärt sig att säga nej, 
den hårda vägen. Det kan fortfarande 
vara svårt.

–  Jag körde i väggen 1999 och lärde 
mig min läxa. Jag var så trött att jag inte 
visste om jag skulle komma igen över-
huvudtaget. Allt stjälpte över mig, oav-
sett om det var smått eller stort. Jag tog 
allt på mig, det är min läggning.

Nu tänker han efter om han orkar gö-
ra det han tar på sig.

– När man kört i väggen en gång mär-
ker man att varningslamporna börjar 
blinka, säger Marjamäki.

– Men i det läget brukar farten ock-
så öka. Lagom är en smal balansgång. 
Det gäller att lyssna till sin kropp och 
jag har märkt att motion är ett bra sätt 
att nollställa mig. 

I begravningsbyrån möter han för det 
mesta ofrivilliga kunder som är tyng-
da av sorg.

– Den mest positiva känslan kun-
derna kan känna är en lättnad, säger 
Marjamäki.

Är det jobbigt att möta sorg och död 
så ofta?

– Jag har fått en gudagåva att kunna 
lämna jobbet bakom mig när jag slu-
tar för dagen. Jag har ju tystnadsplikt 
så jag kan inte tala om dagens upple-
velser till höger och vänster. Jag har va-

rit lyckligt lottad då jag haft så pass bra 
medarbetare att vi kan använda varan-
dra som bollplank. Även inom det här 
skrået finns en galghumor som hjälper 
oss att koppla bort tankarna. Inget har 
blivit kvar och börjat snurra i huvudet, i 
så fall hade jag fått sluta för länge sedan.

brottades med gud
Henry Marjamäki har varit i bran-
schen sedan 1971. Han började med 
att hjälpa sin mamma som också var 
begravningsentrepenör. 1977 tog han 
över.  Men det var ingen självklarhet 
att han skulle göra det.

– Jag brukar skämta om att jag slu-
tade med växelström och började med 
likström. Jag är elektriker till min ut-
bildning och hade skiftesarbete på 
pappersfabriken i Jakobstad, så jag 
hade tid att hjälpa mamma. 1977 ha-
de jag skaffat arbete och bostad i Sve-
rige och var på väg dit. 

När Marjamäki berättade för sin 
mamma att han skulle flytta sa hon 
helt lugn: Jaha, då säljer vi företaget. 

– Det hade jag inte räknat med. Jag 
fick ingen lång betänketid, men jag 
bestämde mig för att stanna och ta 
över.

Beslutet föregicks av en brottnings-
kamp med Gud.

– Samtidigt fick jag ta ställning till 
min kristna tro.Jag ville ha rena pap-
per med min skapare för att kunna 
hjälpa andra i mitt jobb. Tills dess ha-
de jag daltat på båda sidorna och ald-
rig tagit ställning.

–  Jag fick ett så pass klart besked att 
jag inte behövde tvivla på mitt beslut. 
Men senare har jag nog tvivlat ibland. 
Det kommer situationer då man bara 
vill ge upp alltihopa. 

Nu står Marjamäki och hans företag 
snart inför ett generationsskifte. En av 

hans döttrar har jobbat på företaget i 
flera somrar, men det är osäkert om 
hon vill ta över.

– Att lyfta en del ingår i arbetet. Det 
finns nog kvinnor som driver begrav-
ningsbyråer. Men de säger också att ar-
betet blir fysiskt tungt. 

människokontakterna bäst
På frågan vad som är det bästa med job-
bet svarar Marjamäki:

– Jag är en social människa så det bäs-
ta är nog att ha kontakt med männis-
kor på olika nivåer.

I kontakterna får han ofta agera sjä-
lavårdare. Alla kunder vill inte prata, 
men en stor del vill det.

– A och O i det sammanhanget är att 
man är att man är en god lyssnare. Man 
måste ha ut känselspröten för att kun-
na säga de rätta orden. Då får man hop-
pas på hjälp från ovan.

Marjamäki brukar följa upp alla tele-
fonsamtal han han inte hunnit svara på.

-  Många människor drabbas av panik 
och allt låser sig när ett dödsfall inträf-
far. Då får jag ge råd och ofta löser situ-
ationen sig bara de får tala i tio minuter.

”glada” begravninar
Det finns också glada begravningar.

– Exakt vad som gör att en begraving 
kan kallas glad vet jag inte riktigt. Ofta 
har personen som avlidit varit en posi-
tiv och spontan människa och trott på 
livet efter detta.

En sådan person kan ha planerat be-
gravningen färdigt, valt psalmer, be-
stämt vem som ska tala och lite vad de 
ska säga. Under sådana begravningar 
kan det komma fram nästan vilka dråp-
liga historier som helst.

Finns det speciellt tunga begrav-
ningar?

– När en ung person dör knall och 
fall. Det är alltid känslomässigt tunga 
begravningar när det handlar om yng-
re personer. Om jag känner personen 
är det ännu jobbigare. 

Enligt kyrkolagen ska alla som är 
kyrkskrivna ha en kyrklig förrättning 
med präst.

Men en del som inte hör till kyr-
kan vill varken ha präst eller höra nå-
got Guds ord på begravningen. Ibland 
körs kistan direkt till graven utan någon 
förrättning. Men Marjamäki kan ock-

den Svarta bilen 
med flaggan 
på halvstång är 
ett tecken på 
ett annalkande 
begravningsfölje. 
henry marja-
mäki rekom-
menderar att 
man respekterar 
följet genom att 
stanna sin bil, om 
trafiksituationen 
tillåter det. 

begrAvningAr. Visst finns det glada 
begravningar. Då handlar det ofta om 
att positiva och medryckande män-
niskor som trott på livet efter detta 
gått bort. 
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henry marJamÄki har kistor av olka prisklasser och träslag.

”Jag körde i 
väggen 1999 och 
jag lärde mig 
min läxa. Jag var 
så trött att jag 
inte visste om 
jag skulle kom-
ma igen överhu-
vudtaget.”
Henry Marjamäki

så sköta en förrättning för en som inte 
varit medlem i kyrkan.

– I princip får vem som helst skö-
ta förättningen om någon som varit 
skriven i befolkningsregistret har av-

lidit. Men vem som helst får inte ut-
föra förrättningar i kyrkor och kapell. 
Man måste visa respekt för kyrkorum-
met. Jag får göra det då prästerna i nej-
den känner mig och vet vad jag står för.

Det finns inget färdigt formulär för 
sådana förrättningar.

– Det blir att tala fritt och jag säger så-
dant som jag fått känsla för under sam-
talen med de anhöriga. Jag försöker väl-
signa den som avlidit utan att stöta mig 
med deras önskemål. Någon kan ha sagt 
att jag får prata om vad som helst utom 
Gud och himlen.

Marjamäki ångrar att han inte skri-
vit upp olika episoder han varit med 
om under åren. 

–  Jag borde ha skrivit upp både bra 
saker och mindre bra. Det kunde ha 
blivit en intressant bok. Men nu är det 
för sent.

börjar med att nysta upp
Det finns också kunder som kommer 
in redan innan ett dödsfall inträffat.

–  De som har anhöriga som ligger 
för döden kommer in när de går förbi. 

I vanliga fall är det ändå först när 
ett dödsfall inträffat som kunderna tar 
kontakt. 

– Det gör de direkt efter ett dödsfall. 
Då börjar vi nysta upp från början, bo-
ka utrymmen och präster. Jag frågar vad 

de vill att jag ska göra och de berättar 
vad de gör själva.

I princip kan man göra allting själv 
utom att transportera kistan. För det 
krävs specialfordon.

Traditionerna lever
Traditionerna kring begravningarna har 
förändrats på fyrtio år. 

– För trettio år sedan var de anhöriga 
med och klädde kroppen inför begrav-
ningen. I dag är det byråerna som skö-
ter det. Det har också blivit allt vanli-
gare att de anhöriga inte är närvarande 
när  kistan flyttas från sjukhuset. Ofta 
har de tagit avsked  medan personen 
ännu var i liv.

Begravningsföljena – då kistan förs 
från sjukhuset till begravningskapellet 
– lever kvar även om man inte ser dem 
lika ofta i stadsbilden eller på landsvä-
garna som förr.

– Men antalet följebilar har minskat.
 Hur ska man egentligen bete sig när 

man möter ett begravningsfölje?
– Inom stadsgränserna kan man, om 

trafiksituationen medger, respektera ett 
mötande följe genom att stanna vid väg-
kanten. På landsvägen där hastigheten 
är högre ska man köra vidare. Hamnar 
man bakom ett följe på landsvägen får 
man köra om. En lång bilkö innebär en 
trafikfara .

inga fasta arbetstider 
För begravningsentreprenören är ar-
betstiderna i princip dygnet runt. Sker 
dödsfall utanför sjukhusen är det of-
tast begravningsbyrån som transpor-
terar kroppen till sjukhuset där läka-
ren konstaterar dödsfallet.

– Polisen kopplas in vid plötsliga 
dödsfall i hemmen. Polisen tar i sin tur 
kontakt med den begravningsbyrå som 
har jour, och då hämtar de kroppen. Vi 
är tre byråer i Jakobstad med omnejd 
som turas om med att ha jour.

Att dö är inte gratis. De totala kost-
naderna för en begravning rör sig van-
ligtvis mellan 3 500 och 5 000 euro. Re-
dan kistorna i Marjamäkis lager kostar 
mellan 750 och 4 500 euro. Träslaget, 
utsmyckningar och beslagen gör kistan 
dyrare. Massiv ek är billigare än furu. 

– Medelpriset på gravstenarna lär va-
ra 2 200 euro. Men så dyra stenar har vi 
inte. Våra gravstenar kostar under tu-
sen euro.

Mellan 15 och 20 procent av kistorna 
för Marjamäki till de närmaste krema-
torierna i Seinäjoki och Vasa.  Att han 
gärna såg att det planerade kremato-
riet i Karleby blev av är därför ingen 
överraskning.
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Lemminkäinen Hus Ab  
Olympiagatan 16 
65100 Vasa                 

     

Bostads Ab Vasa Sundet

	 	 	 	 	

	 	 	
	 m2											förs.p.	från						skuldfr	från	
3r+k+b	 83,0	 70	028	 179	500
4r+k+b	 93,0	 84	338	 207	000
5r+k+b	 100,0	 83	606	 215	500
garage	 	 	 13	000
biltak	 	 	 7	500
stolpplats	 	 	 2	000

 02071 58300

Söker	du	ett	nytt	hem	för	din	familj?	Då	är	det	värt	att	bekanta	sig	
med	Sundet	i	Västervik.	Detta	är	ett	radhusobjekt	på	ett	av	Vasas	
mest	grönskande	och	barnvänliga	bostadsområde,	där	havet	är	
bara	ett	stenkast	ifrån!	Du	får	flytta	in	i	ditt	nya	hem	under	detta		
år	utan	bekymmer	över	kommande	renoveringar,	eftersom	allt	
omkring	dig	är	nytt.	

Råstensgränd 1 
65280 Vasa

www.ot-resor.fi Tel. 06-318 4000
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Bygdens egen resebyrå

Med 

omtanke

Experten på gruppresorExperten på gruppresor

Vi ordnar gruppresor till alla delar
av Europa, med omtanke!

Både med buss och flyg, och givetvis
på svenska. Ta gärna kontakt, både
från Österbotten och Nyland, och

berätta om era resplaner.
Vi kan förverkliga dem!

 

 

 

Fira fridfull jul i trevligt sällskap!

Nykterhetsförbundets julresa 22-27.12.2011
till Raitismaja. Start från Vasa.
Pris 490 euro per person.

Mycket god mat på Raitismaja
och högklassig buss ingår i resan.

Tunaberg servicehus hyr ut

handikappanpassade 
seniorbostäder med basservice.
Tunaberg servicehus är beläget i naturskön 
miljö nära ”Stora Äpplet” i Esbo, Mattby. 
Lägenheten är 60 m2 och är genast ledig.
 
På Tunaberg finns matsal och café, läkarmot-
tagning och hälsorådgivning. I huset finns även 
frisör, fotvårdare, kosmetolog, fysioterapeut och 
en liten ”lanthandel” samt mycket aktiviteter 
och förströelse.

Kontakta föreståndare Mona Sandberg 
om mera information, tfn 050 520 2700, 
mona.sandberg@tunaberg.net
Framnäsängen 4 02230 Esbo.
www.tunaberg.net

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

LesChehemmeT
ett svenskspråkigt servicehem  

i havsnära jugendmiljö i södra Helsingfors

leschehemmet har för tillfället några rum lediga och miljön är 
hemlik. hemmet erbjuder tryggt boende med utbildad svensk-
språkig personal dygnet runt. Kosthållet förestås av en egen 
matglad kock.  Vi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottag-
ning, fysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter. 
för kortare perioder erbjuds intervallvård.

Kontakta föreståndare maria hall-Pänttäjä  
för mera  information 
tfn. 09-631 110, 040-582 8442. 
e-post: info@leschehemmet.org 
adress: Villagatan 3, 00150 helsingfors
hemsida: www.leschehemmet.org www.matkahaukka.com

j

 Alanya Algarve  
 
.
.

Långa resor till Alanya i Turkiet och till Algarve i Portugal.
Tid och längd kan man välja enligt önskemål.

I prisexemplen ingår ruttflyg, flyg-
fältstransporter, och inkvartering i
          lägenhetshotell.
Pris/person i 2 personers lägenhet.

KARIS ...................019 278 2800
KYRKSLÄTT.........  09 296 5000

Julshopping i Tallinn
30.11 och 7.12, 85€

I priset ingår bussresa med start i Veikkola, båtresor
med Viking XPRS, buffetlunch inkl. drycker på båten
och shoppingutflykt i Tallinn. Bussen är med hela
resan.

Julmarknad i Prag 1-5.12, 695€
Guidad gruppresa, med ett bra standard hotell i
kärncentrum och ett rikligt utflyktsprogram.

VINTERN I SÖDERN

4 veckor    785,-              865,-
8 veckor     1125,-           1265,-De uppgifter som lämnats i samband med inbetalning och omröstning 

behandlas konfidentiellt och förstörs när insamlingen avslutats 31.1. 2012. 
Från sms-bidraget avdras skatter och operatörsavgifter.  
Insamlingstillståndet 2020/2010/3754 har beviljats av Polisstyrelsen. 

Finlands Lucia  
Röstsedel

Mitt namn _________________________________

Postadress _________________________________

Tema för Luciainsamlingen 2011 är ofrivillig ensamhet 
bland äldre.

Jag bifogar ____________ euro till insamlingen.

Om du hellre vill sända ditt bidrag via bank, vänligen 
ange vilken bank du valt.
 Aktia 405511-245079
 Nordea156230-109332
 Sampo 800018-70892073
Röstsedlar utan bidrag beaktas inte. 
Posta kupong och bidrag till: 
Folkhälsan, Paasikivigatan 4, 00250 Helsingfors 
Du kan rösta på Lucia också via sms. Du kan välja 
mellan bidrag på 5 euro, 10 euro eller 20 euro.  
Vill du bidra med t.ex. 10 euro skriver du: 10E LUCIA X 
(x står för kandidatens nummer) och ditt namn  
t.ex. KALLE KARLSSON. Sänd meddelandet till  
nummer 17420 utan riktnummer. 
Du kan rösta och betala in ditt bidrag även via  
www.lucia.fi.
Din röst och ditt bidrag ska vara hos Folkhälsan  
23.11.2011 före kl. 24.00. 
Tack!

www.folkhalsan.fi/lucia

JAG RÖSTAR PÅ KANDIDAT NR  _____
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Rossini: Stabat Mater
Gounod: Gallia

Johanneskyrkan, H:fors
Söndag 13.11.2011, 19:00

Svenska Oratoriekören, Kammarkören Idun,
projektsångare, Hyvinkään Orkesteri

Dir. George Buckbee, instudering G. Buckbee, Karin PedersenDir. George Buckbee, instudering G. Buckbee, Karin Pedersen
Eva Comét, Leslie Maslow-Jauhiainen sopran, Margit Westerlund alt,

Thomas Ruud tenor, och Sören Lillkung bas

Nattandakt vid datorn

det Är mest 
pojkar som deltar 
i församlingens 
laN-läger. för 
att orka sitta 
vid datorn i 24 
timmar laddar 
de upp med läsk, 
godis och chips. 

Datorspelslägret LAN lockar 
också tonårspojkar till Kvevlax 
församling. – De skulle kanske 
inte annars delta i församling-
ens aktiviteter.

TexT & foTo: heidi hendersson

Sällskapsrummet i Korsholms kom-
muns ungdomslokal ligger i ett neon-
upplyst dunkel. Utspridda i rummet sit-
ter ett gäng tonårspojkar med datormu-
sen i högsta hugg. Med blickarna stint 
fixerade vid skärmen hojtar de åt var-
andra mellan högar av pringlesburkar 
och läskflaskor.

– Hej! Ser du inte att jag är där bak-
om dig? frågar en ung kille av dator-
kompisen bredvid sig.

– Nää! Nu dog jag ju! utbrister den 
andra argt.

– Haha! hörs ett triumferande rop 
från hörnet.

De här killarna befinner sig på ett da-
torspelsläger, även kallat LAN, som an-
ordnas av Kvevlax församling och Kors-
holms kommun. LAN:et går ut på att 
ungdomar får komma till lokalen och 
spela datorspel, umgås och lyssna på 
musik ända fram till klockan tre på nat-
ten. Allt under ungdomsledaren Tom-
my Rannanpääs övervakning. Rannan-
pää har anordnat LAN i ungefär sex års 
tid, men det här är första gången för-
samlingen slår ihop sig med kommunen.

– Vi har bra kontakt med kommunen 
och vi konstaterade att de har LAN och 
vi har LAN, så varför inte slå ihop dem?

Pop med datorspelsläger
LAN-lägren har varit populära i Öst-
erbotten de senaste tio åren. Rannan-
pää tyckte att de bra kunde inkluderas 
i församlingens ungdomsaktiviteter.

– Det gäller ju att hitta något som ung-
domarna tycker är deras grej för att det 
ska bli populärt.

Och det har det blivit. Ungefär tju-
go stycken välbesökta LAN har ordnats 
med ungdomar i åldrarna 13–17 år. Ran-
nanpää säger att LAN:en har varit ett 
bra sätt att få kontakt med ungdomar-
na i området.

– Det är många ungdomar som kom-
mer till LAN som sannolikt annars in-
te skulle ha så mycket med kyrkan att 
göra. Jag får ofta frågan ”Är det kyrkan 

som ordnar det här?” och de blir posi-
tivt överraskade när de får veta att för-
samlingen står bakom aktiviteten. När 
man fått kontakt med dem är det lättare 
att börja rycka med dem till andra akti-
viteter, såsom hjälpledarutbildningen.

Rannanpää poängterar att det är mest 
pojkar som deltar i församlingens LAN 
och att det här kanske kan hindra even-
tuell utskrivning ur kyrkan senare.

– Majoriteten av dem som skriver ut 
sig ur kyrkan är vuxna män. Det skulle 
kanske kunna förhindras om de kän-
de att kyrkan berörde dem på något vis 
när de var unga.

Andakt och uppesittande
Rannanpää är noga med att ha andli-
ga inslag under LAN-lägret.

– Vi har oftast en nattandakt på cir-
ka tio minuter då alla lämnar dato-
rerna och samlas för att ta det lugnt.

Annars är det inte många lugna stun-
der under maraton-datorspelandet. 
Vanligen håller LAN:en på i 24 timmar 
och de flesta sitter uppe största delen 
av tiden. De spelar, chattar, lyssnar på 
musik eller pratar. Datorspelandet var-
vas ibland med hockeyspel, biljard el-
ler en liten tupplur i soffan. 

Killarna på kvällens LAN är uppspel-
ta och har just kommit igång. De ro-
par, stojar och äter godsaker inköpta 
för kvällen. 

Robert Lindström, 13 år, från Kar-
perö sitter och spelar Call of Duty bred-
vid kompisen Alexander, 13, från Kvev-
lax. Alexander spelar tankespelet Mine-
craft. Killarna har laddat upp med lös-
godis och läsk och Robert säger att han 
ska hålla sig vaken tills lägret är slut.

– Jag tänker vara uppe till tre, säger 
han och tar en klunk av sin Fanta.

Joakim Siirilä och Niklas Lindevall, 

båda 14-åringar från Smedsby, sitter vid 
den ena väggen som är täckt av graffiti-
målningar. Killarnas elektronikutrust-
ning för kvällen är imponerande, breda 
dataskärmar och spelkonsoler. Killar-
na har varit på ungdomsledarens LAN 
flera gånger.

När jag frågar pojkarna om det inte är 
jobbigt att släpa på datorerna hemifrån 
till församlingens LAN, säger Joakim:

– Ska det va, så ska det va! Och Nik-
las nickar instämmande.

LAn-LägER

LAn är en förkortning för engelska lo-
cal area network, lokalt datornät. 
laN-läger går ut på att sitta tillsam-
mans och spela datorspel och umgås 
både virtuellt och ”på riktigt”.
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Papa, länge 
sen sist
det är femtio år sen er-
nest heming-
way tog sitt 
liv. han skul-
le strax fyl-
la 62, men 
han var bru-
ten av alltför 
många krig, 
alltför myck-
et alkohol, alltför många 
flygolyckor och – kanske 
– av att alltför länge och 
alltför intensivt ha odlat 
sitt eget varumärke.

Jag kopplar ihop he-
mingway med unga män. 
I min föreställningsvärld 
läses han av pojkar som 
gillar Kerouac och beat-
poeter, plinkar svårmo-
digt på gitarr och har sett 
filmen The Doors väldigt 
många gånger.

men när jag läser he-
mingway på nytt inser 
jag att jag har varit orätt-
vis. Jag hade glömt hur 
bra han kan vara, jag ha-
de glömt hur urbra han 
skriver som bäst.

Det är nils erik Fors-
gårds bok Hemingsway 
– en betraktelse (Söder-
ströms) som får mig att 
gräva i (det alltför tun-
na) hemingwayförrådet i 
bokhyllan. I boken analy-
serar forsgård arvet efter 
ernest hemingway, skri-
ver förlaget på bakpär-
men. forsgård har läst 
alla hemingways roma-
ner och noveller på nytt 
och besökt alla platser 
som hemingway gjorde 
kända.

resan har resulterat 
i en fin bok. Den hand-
lar om hemingway med 
forsgårds ögon, utan att 
alls handla om forsgård. 
Den handlar om Paris, 
madrid, Key West, Vene-
dig, Nairobi och Ketchum 
(och många andra ställen 
också). Den handlar om 
en mycket ung man som 
reser ut till ett krig och 
om hur resten av hans 
liv på något vis hand-
lar om det kriget. Den 
handlar om en man som 
är mycket intelligent och 
mycket tröttsam och in-
te alls snäll.

Den handlar om fru-
ar men inte alls om barn. 
och den handlar om död 
men inte alls om livet ef-
ter döden.

 ¶ soFia torvalds

ELLips

underhållande men 
alltför välbekant
TeATer

Pleppo live – Välkomna till 
mommos! (Wasa teater)

manus: Ted forsström och 
Kaj Korkea-aho
regi: håkan omars

Pleppokonceptet funge-
rar överraskande bra på te-

aterscenen. Kaj Korkea-
ahos och Ted Forsströms 
agerande med kropps-
språk och mimik överraskar 
mycket positivt, och su-
sanne marins och markus 
Lytts smälter utan problem 
in bland de båda plepporä-
varna. Speciellt Ted fors-
ströms namnlösa man med 
hundkoppel, knackkorv och 

obeskrivliga ansiktsuttryck 
hör till de detaljer som man 
glädjer sig över att ha fått 
se på teaterscenen och in-
te bara höra genom radi-
ons högtalare. en del av de 
sketcher och figurer som är 
bekanta sedan tidigare får 
ytterligare dimensioner och 
djup på teaterscenen. allra 
främst bland dem finns de 
raljerande kafferumstyper-
na murri och Backlund och 
föräldern med den blogg-
befriade babyn.

Det är också sympto-

matiskt att Pleppo live blir 
som bäst när komiker- 
paret tagit fasta på det 
verklighetsnära och skru-
vat gestaltningen precis la-
gom mycket. Vid sidan av 
underhållningen lyckas vis-
sa nummer också fånga 
upp tidsandan och klämma 
till med välformulerad sam-
hällskritik.

att publiken får återse 
gamla favoriter ur Pleppos 
persongalleri känns precis 
så självklart som det bor-
de vara. Däremot blir i syn-

nerhet första akten till stor 
del en upprepning av sket-
cher som Pleppofantas-
terna i publiken redan har 
hört. många gånger känns 
det som om man inte fullt 
ut har orkat utnyttja tillfäl-
let att bygga vidare på de 
populära karaktärerna ut-
an låter sig komma undan 
med att återupprepa gam-
la succéer.

exakt hur synd det är 
märker man i andra akten 
när sketcherna tas ett steg 
längre och blommar ut. av-

slutningsnumret Dagen då 
mommo bakade ihjäl sig 
är ett lysande exempel på 
Pleppohumorn när den är 
som bäst – en härlig språk-
användning med otaliga ko-
miska detaljer kombine-
rat med en varm under-
ton. Det är när man ser det 
här numret som man på all-
var inser vad publiken gick 
miste om under den första 
aktens långa startsträcka 
bestående av uppvärmd 
skåpmat. 

 ¶ erika rönngård

Publiken 
om nya KP: 
Fin och 
intressant

Johan candelin 
(högst uppe) 
har i sitt arbete 
för mänskliga 
rättigheter bland 
annat ätit chok-
ladkaka med 
Benazir Bhutto. 
Kocken michael 
Björklund (nere 
t. v.)önskar mer 
artiklar om mat 
i KP. 

– Välkomna till en profilintervju utan 
trycksvärta, säger Kyrkpressens chef-
redaktör May Wikström. Bredvid henne 
på Edith Södergran-scenen sitter Johan 
Candelin – Karlebybördig präst som är 
känd för att ”viska i Barack Obamas öra”.

Själv tillbakavisar han ändå påståe-
det till viss del. 

– Den enda som får viska i presiden-
tens öra är nog hans fru, säger Cande-
lin och ger upphov till spridda skratt i 
publiken. 

– Men jag har en vän som är pas-
tor och fungerar som Obamas andli-
ga rådgivare. Han ringer presidenten 
varje dag klockan sju, läser för honom 
ur Romarbrevet och ber tillsammans 
med honom. 

Om Candelin önskar framföra nå-
got till Obama når det presidenten in-
om 24 timmar. 

– Vanligen slår jag larm om att nå-
gon håller på att bli dödad för sin reli-
giösa övertygelses skull. Då kan Oba-
ma utöva påtryckning via de amerikan-
ska ambassaderna, säger Candelin, som 
bland annat representerat den Evang-
eliska världsalliansen i FN.

Under intervjuns gång får mässpu-
bliken höra om hur han blev bjuden på 
chokladkaka av Pakistans första kvinn-
liga premiärminister Benazir Bhutto 
och hur han en kort tid före minori-
tetsminister Shabbaz Bhattis död fil-
made hans testamente. 

Intervjun avrundas med en kvistig 
fråga: Är religion roten till allt ont i värl-
den? Candelin funderar en stund och 
säger sedan:  

KP På boKmässAn Nya Kyrkpressen fick idel lovord på Helsingfors 
bokmässa, som också bjöd på en live-version av tidningens profilin-
tervju.

TexT: mArinA wiiK  foTo: ChrisTA miCKeLsson

– När religion går fel går det väldigt fel 
och när det går rätt går det verkligt rätt. 
Var och en av oss har en möjlighet att 
göra världen lite bättre eller lite sämre.

”nya KP en vanesak”
För två månader sedan fick Kyrkpres-
sen ny layout. Också bland bokmäss-
besökarna finns flera KP-läsare som 
noterat förändringen. 

– Första nya numret kändes obekant, 
allt såg annorlunda ut och det var svårt 
att orientera sig. Men nu när jag blivit 
van tycker jag riktigt bra om det mes-
ta, säger Håkan Ahlnäs från Nykarleby.

Ahlnäs missar inte ett enda nummer 
av KP och läser oftast allt i tidningen. 

– Vissa artiklar skummar jag bara, 
andra läser jag upp till tre gånger, sä-
ger han. 

Gun Erikson-Blomfelt hörde på live-
versionen av personintervjun, som hör 
till hennes favoriter också i tidningen.

– En bra personintervju berör på ett 
personligt plan, den ska innehålla en 
intressant story, säger hon.

Nya KP beskriver hon med orden 
”fräsch, fin och intressant”.

– Men jag förstår också dem som 
tycker att brödtexten är lite svårläst.

”olika röster kommer fram”
Vid en gulgrann monter ett stenkast från 
scenen står Barbro Teir, nyvald vd för 
Söderströms-Shildts förlagskoncern. 
Hon får inte KP hem till sig, men fun-
derar på att bli prenumerant. 

– Den nya tidningen ser jättefräsch 
ut! Innehållet är strukturerat och dy-
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namiken mellan större och mindre gre-
jer fungerar bra.

Teir berömmer KP för att den låter 
olika människoröster komma fram. 

– Mina familjemedlemmar fick tidi-
gare hem tidningen och då läste jag den 
alltid. Speciellt gillade jag personinter-
vjuerna, kulturartiklarna och polemiskt 
innehåll. Layoutförändringen kan va-
ra den lilla droppe som får mig att göra 
slag i saken och bli prenumerant. 

Kocken Michael Björklund från 
Åland får inte heller hem Kyrkpres-
sen, men brukar läsa den ibland hos 
sina svärföräldrar. 

– Jag är allmänt taget ingen storlä-
sare, men har noterat att den ser snyg-
gare ut nuförtiden. För att jag skulle bli 
verkligt intresserad borde Kyrkpressen 
skriva om mat, jag är lite insnöad på 
det ämnet.  

Narcissismbok publikens favorit
åretS kriStna Bok. Maail-
mankansalaisen uskonto 
(ung. Världsmedborgarens 
tro) av Juha sihvola är årets 
kristna bok 2011. 

I boken undersöker 
Sihvola religionernas ställ-
ning i den globaliserade 
världen. fokus ligger bland 
annat på spänningarna 
mellan liberala och konser-
vativa strömningar och på 
situationen i mellanöstern. 

Till publikens favorit ut-
sågs minna rissanens verk 
Sieluani et saa – Narsistin 
uhrista selviytyjäksi (ung. 
Du får inte min själ – från en 
narcissists offer till överle-
vare).    

Årets kristna bok val-
des den här gången av af-
färsmannen Jari sarasvuo. 
I tävlingen deltog 40 verk 
från 22 olika förläggare. 

TeATer Oscar, tio år, 
ska dö. Men de vuxna 
i hans närhet flyr 
undan. Anneli Mä-
kelä och Kristin Olsoni 
satte upp en pjäs om 
hopp. 

TexT & foTo:  
soFiA TorvALds

En pjäs som handlar om en 
tioåring som dör i leukemi – 
kan den bli något annat än 
djupt tragisk?

– Den är den mest livs-
bejakande text jag någonsin 
läst! Den berättar om hur li-
vet ska levas. Inte lineärt, så 
att ett långt liv blir ett bra liv,  
utan så att man tar vara på 
varje sekund, säger Anne-
li Mäkelä.

Mäkelä har arbetat som 
dramaturg och regissör i 
många år. Nu har hon – som 
egentligen är utbildad skå-
despelare – fått omsätta sin 
regierfarenhet i praktiken. 
Hon har en dubbelroll som 
både Oscar och tant Rosa, 
Oscars stödperson på sjuk-
huset. Hon står ensam på 
scen i två timmar.

– Tant Rosa blir den som 
får Oscar att tänka på livet 
och inte på döden. Och han 
får ett bra liv.

älska din nästa
Pjäsen Oscar och den ro-
sa damen utgör den krist-
na delen av en serie där den 
franska författaren och dra-
maturgen Éric-Emmanuel 
Schmitt i dramatisk form sö-

ker kärnan i fyra olika religi-
oner: buddism, islam, juden-
dom och kristendom. Regis-
sör Krisin Olsoni tyckte att 
den ”kristna” pjäsen passade 
perfekt att sättas upp i sam-
band med Johannes försam-
lings kulturvecka.

– Pjäsen är en underbar 
manifestation av det mest 
centrala i kristendomen: äls-
ka din nästa. Den saknar helt 
salvelsefullhet, den använ-
der i stället konsten och fan-
tasin som redskap.

För Anneli Mäkelä har det 
varit en utmaning att spela 
ett barn.

– Det handlar inte ba-
ra om minspel och hållning 
när jag förvandlas till Oscar: 
hela sättet att tänka föränd-
ras. En vuxen människa har 
hela tiden livet innan. Ett 
barn har nuet och lever ex-
akt i stunden.

På medeltiden lade sig hel-
gonen i kistor för att vänja sig 
vid tanken att de skulle dö. 
Idag har vi gått till den andra 
ytterligheten: vi talar inte om 
det. Det här är något Mäke-
lä själv känt av då en anhö-
rig dog, hon hade inga red-
skap att handskas med situ-
ationen.

– Jag såg ett program om 
cancersjuka barn. En skö-
terska sa att barnen frågar 
mycket om döden, men de 
vuxna vågar inte svara, sä-
ger Mäkelä.

– Ingen annan än tant Ro-
sa. Hon vågar, säger Olsoni.

oscar och den rosa damen 
spelas den 5, 7, 8, 10 och 11 
november på Den lilla Skill-
naden i anslutning till kul-
turveckan i Johannes för-
samling i helsingfors.

En pjäs om 
en bra död

regiSSör kriStin olsoni och skådespelare anneli mäkelä 
gläder sig över att få tackla en livsbejakande text. 

förlagSchef 
BarBro Teir 
(mitten) gillar 
dynamiken i KP. 
gun erikson-
Blomfelt och 
håkan ahlnäs 
(längst ner) 
har också vant 
sig vid den nya 
layouten. ”Den 
är fräsch, fin 
och intressant”, 
säger erikson-
Blomfelt.  

”var och en av oss har 
en möjlighet att göra 
världen lite bättre eller 
lite sämre.”
Johan Candelin
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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

svenska  
kristna böcker

Antikvariska och nya.  
Nyöppnad kristen bokhandel,

mannerheimv. 47,  
helsingfors, gatuplanet.

Luther-Divari.   
Öppen onsd. och torsd. 13-17.

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 Marjamäki Ab

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt

VÅR ERFARENHET –  ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Även gravstenar m.m.

Blommor, binderier och presentartiklar för alla tillfällen
OBS! Tel.06- 322 2544

Irenevägen 8, Smedsby

Kyrkslätt Begravningstjänst 
Bo R. Lindström Ab 

tfn (09) 298 8903 
kvällar tfn 0400-813 586

Innehavare Bo R Lindström 
Står till tjänst med alla begravningsarrangemang

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.

Blue_eye_kjell_kyrkpressen_208x350+5mm.indd   1 2011-04-01   10:25:41
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domProsTerieT

 ¶ borgå
Lö 5.11 kl. 12: högmässa i dom-
kyrkan ekholm, Puska, Tollan-
der,  helenelund. gaudeamus-
kören. 
kl. 14: andakt i Näsebackens 
begravningskapell, S lindgård, 
Tollander. 
5.11 kl. 16: ljuständning och pa-
rentation över de församlingsbor 
som har avlidit sedan alla helgons 
dag 2010. S lindgård, Söder-
ström, laura leisma solosång  i 
domkyrkan
sö 6.11 kl. 10: gudstjänst i Svart-
bäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, 
Puska, Söderström
 kl. 12: högmässa i domkyrkan, 
m lindgård, biskop emeritus erik 
Vikström, helenelund, Tollander, 
rebecka Stråhlman, gudstjänst-
kören. färdtjänst.Kyrkkaffe efter 
högmässan i församlingshemmet 
kl. 15: gudstjänst i mikaelskapel-
let, ekholm, helenelund

 ¶ LAPPTräsK
To 3 kl 13: andakt i Servicehusets 
matsal och kl 15 andakt med 
ljuständning på tallmogårdenh, 
cÅ, VT
kl 18: cantando i kyrkan
Fr 4 kl 9.30: skolans allhelgo-
naandakt i kapellet, cÅ, VT, alla 
välkomna
Lö 5, Allhelgona, kl 10: mässa och 
ljuständning i kyrkan, cÅ, VT. Taxi
sö 6 kl 18: Stmårtensmässa i 
kyrkan
on 9 kl 9.30: vuxen-barngrupp 
i fh
kl 15: Barnklangen i fh

 ¶  LiLJendAL
Andakt med hhn: fr 4.11 kl 10 i 
servicehuset. ljuständning för 
under året avlidna.
högmässa: lö 5.11 kl 10 i Sävträsk 
kapell med ljuständning för un-
der året avlidna. Djupsjöbacka, 
Jokinen.Körsång. oBS! Tiden och 
platsen.
Lö 5.11 kl 12: i andreaskapellet 
med ljuständning för under året 
avlidna. Djupsjöbacka, Jokinen. 
Körsång. marthorna bjuder på 
kaffe i annagården efter högmäs-
san.
Aftongudstjänst: Sö 6.11 kl 18 i 
Sävträsk kapell. Djupsjöbacka, 
Jokinen
vuxen-barngruppen: Ti 8.11 kl 10-
12 i Kantorsgården
ordets och bönens kväll: To 10.11 
kl 18.30 i lovisa kyrka
insamlingar: Julpaket som vida-
rebefordras av hoppets Stjärna 
samt kläder mm till lettland mot-
tages  14.11-18.11 och 21.11-25.11 kl 
18-20 på Stenhagen (Saarinens 
fastighet invid riksväg 6).

 ¶  LovisA
gudstjänst: lö 5.11. kl 10 i lovisa 
kyrka, minna Silfvergren, Paula 
Jokinen
Ljuständning för de avlidna: 

sedan föregående alla helgon i 
samband med gudstjänsten
högmässa: sö 6.11. kl 10 i lovisa 
kyrka, minna Silfvergren, Paula 
Jokinen 
samkristen förbönstjänst: må 
7.11. kl 18 i församlingsgården
Puzzelkväll i valkom kyrka: ti 8.11. 
kl 16.15-20
morgonkaffe i Tikva: to 10.11. kl 
8.30
ordets och bönens kväll: to 10.11. 
kl 18.30 i lovisa kyrka

 ¶ Pernå
högmässa: lö 5.11 kl. 10.00 i 
kyrkan, robert lemberg, Ilia 
Kalioujnov-Salminen.
Allhelgonadagens tvåspråkiga 
minnesandakt: lö 5.11 kl. 16.00 
i kyrkan, minna Silfvergrén, Ilia 
Kalioujnov-Salminen, camilla 
Wiksten-rönnbacka, elina mie-
skolainen.
högmässa: sö 6.11 kl. 10.00 i 
kyrkan, robert lemberg, Ilia 
Kalioujnov-Salminen.
Tvåspråkig andakt: sö 6.11 kl. 
13.00 i Isnäs servicehus, robert 
lemberg, Ilia Kalioujnov-Salmi-
nen.
Forsby diakonikrets: må 7.11 kl. 
13.00 i Pensionärshuset, Vivica 
Bruce-andersson.
baggnäs-Tervik diakonikrets: ti 
8.11 kl. 18.00 hos Karita ek, Vivica 
Bruce-andersson.
Konsert: to 10.11 kl. 19.00 i kyrkan, 
kyrkokören Kaanon.

 ¶ sibbo
sibbo KyrKA: lö kl 12 mässa 
fjalar lundell, helene liljeström, 
anders ekberg, Ingegerd Juntu-
nen, ann-christine Wiik. lju-
ständning för medlemmar som 
avlidit sedan senaste allhelgona-
dag. Samling för sörjande efter 
gudstj i församl.hemmet. Sö kl 12 
psalmgudstj (ej nattv). liljeström, 
ekerg, lauri Palin, kyrkokören.
Kyrkobröderna: fr kl 19 i Kyrkoby 
församl.hem. K-h Boxström:  N f 
S grundtvig, med utvikningar.
diakonisyförening: må kl 18.30 
hos marianne Blomstedt, Käsisv 
204.
sexeuroslunch: on kl 12 i Kyrkoby 
församl.hem. Inl lundell.
Adventsutfärd: onsdag 30.11 ca 
kl 8.30-14.30, två bussar. Något 
trevligt, med  julförväntan. Något 
intressant. Något vi inte visste. 
gemenskap. andakt. Nya vyer. 
Julhandla så smått. Piggas upp. Vi 
besöker bl.a. Domarby museum, 
hagnäs hallen, arabiastranden, 
Viks kyrka och centrum, Prakti-
cum. reservation för ändringar. 
förmiddagskaffe och lunch. med 
är ann-christine Wiik, elisabet 
lundström, Ingegerd Juntunen, 
fjalar lundell mfl. Busstidtabell, 
se Kp 24.11. anmälan och info: ring 
pastorsexp. tfn (09) 239 1005, 
vard. kl 9-12, eller anmäl dig på 
sexeuroslunchen 9.11.

heLsingFors ProsTeri

 ¶ JohAnnes
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 4.11:

kl. 10-11.30 Familjeklubb i s:t 
Jacob: Kvarnbergsbrinken 1. lök-
ström.
kl. 10-11.30 humlans familjeklubb 
i hörnan: högbergsgatan 10. 
ollberg.
kl. 12-13.30 veckolunch:  Johan-
nessalen, högbergsgatan 10 D 
2 vån. Vi bjuder på veckolunch. 
frivillig avgift till Kyrkans Utlands-
hjälp.
Lö 5.11 Alla helgons dag: 
kl. 12 högmässa med parenta-
tion:  Johanneskyrkan. lindström, 
lindblom, ahonen. Johannes kan-
tori och diakonissor.
kl. 19 oscar och den rosa damen: 
Premiär på Den lilla Skillnaden. 
Skillnadsgatan 5. Biljetter à 10/20 
€ från luckan. 
sö 6.11:
kl. 10 Jesu sändebud. högmässa: 
S:t Jacobs kyrka. lindström, hen-
ricson. Kyrkkaffe.
kl. 12 Jesu sändebud. högmässa: 
Johanneskyrkan. Djupsjöbacka, 
lindström, enlund. manskören 
manifestum. Kyrkkaffe.
kl. 17 minnesmärken och grav-
konst som utrotningshotat kul-
turarv: föredrag i Tomas kyrka. 
liisa lindgren är docent, inten-
dent vid riksdagen och specialist 
på skulptur. hennes bok memo-
ria. gravvårdar, skulpturkonst och 
minneskultur (2009) behandlar 
skulpturkonsten på de lutherska 
begravningsplatserna i finland 
under slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet. Program-
met arrangeras i samarbete med 
minnesvårdarna r.f.
kl. 18 requiemmässa: på alla 
själars dag i Tomas kyrka. Busck-
Nielsen, almqvist. Tomas voka-
lensemble. efter mässan enkel 
gemenskapsmåltid. 
må 7.11: 
kl. 10-11.30 Tomas familjeklubb: 
Tomas kyrkas dagklubbsutrym-
me, rönnvägen 16. Ingång från 
gården. frände. 
kl. 10-12 Café Kardemumma: S:t 
Jacobs kyrka. Salenius.
kl. 18.30 hela kyrkan sjunger 
gospel: Johanneskyrkan. gos-
pelkonsert där unga spelar och 
sjunger med och för unga och 
ungdomligt sinnade. medv. för-
samlingens kör aTSo, Suvanto-
duo, Pia lindholm, gospelkören 
his master´s Noise, duon anton 
&Toivo, skribakören 2011, helsinki 
Pipes and Drums. allsång med 
Urbana Undulater. Konserten 
är samtidigt inledningskväll för 
sommarkonfirmanderna 2012. 
gratis inträde. Kollekt för inköp 
av skolböcker till romska barn i 
rumänien.
kl. 19 oscar och den rosa damen: 
Den lilla Skillnaden. Skillnads-
gatan 5. Biljetter à 10/20 € från 
luckan. 
Ti  8.11:
kl. 12 Lux aeterna: lunchmusik 
i gamla kyrkan. Sixten enlund, 
orgel.
kl. 13 dag hammarskjöld. stats-
mannen – Poeten – sökaren: Be-
rättarmusikal med göran frölén. 
högbergsgården, högbergsgatan 
10 D 2 våningen.
kl. 19 På rymdens strand: Samtal 

INSIDAN Ansvarig redaktör:  
marianne Tanttinen, 
(09) 612 615 50,  
marianne.tanttinen@
kyrkpressen.fi
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leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

BEtRAktELsEn RobERT LEMbERg

De saliga
vÄrlden SJunger en sång om salighet. Den hörs i varje 
TV-serie, den syns i varje veckotidning, den finns i all 
reklam. Den lyder i all enkelhet så här: 

Saliga är de framgångsrika, saliga de fräcka, saliga de själv-
goda, saliga de som kräver sin rätt, saliga de hårda, saliga de 
skrupelfria, saliga de konkurrenskraftiga, saliga de opportu-
nistiska. Saliga är ni som gör karriär. Människor skall beundra 
er och ni skall bli lyckliga. 

Världens sång om salighet och lycka känner vi alla 
igen. Många arbetar träget på sitt lyckoprojekt. Många 
väntar också på det mirakulösa ingripandet då lottovin-
sten ska utfalla och saligheten utbreda sig. När tiderna 
blir kärvare blir drömmarna djärvare.

De saligprisningar som Jesus uttalade när han under-
visade på berget har aldrig vunnit samma popularitet 
som världens sång om salighet. Men de har varit minst 
lika seglivade. De har genom seklerna varit en tröst för 
dem som längtat och sörjt. De har varit ett hopp för dem 
som hungrat och törstat efter rättfärdighet och för dem 
som arbetat för fred. De har varit en bekräftelse för dem 
som velat leva ett liv i enkelhet och barmhärtighet. Or-
den har berättat om himmelriket på jorden och om ett 
folk, saligprisningarnas folk.

Saligprisningarna öppnar den upp och nedvända värl-
den och ber oss stiga in. Ingen av oss utlovas framgång 
eller berömmelse i vanlig mening. Däremot öppnar sa-
ligprisningarna en annan dimension i vårt liv, himmel-
riket, Guds rike. Där finns en annan värdeskala och det 
påverkar vårt sätt att leva. Saligprisningarna är ingen 
världsflykt, utan en känslighet och lyhördhet för den 
söndertrasade världen. Saligprisningarnas folk vet vad 
fattigdom, sorg och konflikter är.

Hoppet hjälper oss att vända ansiktet mot den dag som 
kommer. Saligprisningarna är fyllda av hopp. Ingenting 
är förgäves. De fattiga ska ärva himmelriket, de sörjande 
ska bli tröstade, de som hungrar och törstar efter rättfär-
dighet ska bli mättade. De barmhärtiga ska möta barm-
härtighet. De som förföljs för rättfärdighets skull, dem 
tillhör himmelriket.

Saligprisningarna måste ha strömmat fram ur Jesus 
innersta. Så såg han själv på livet och världen. Så vil-
le han leva. Så levde han också och förändrade världen 
och förde oss fram till himmelriket

Robert Lemberg är kyrkoherde i Pernå församling.

helgon är ett begrepp 
som under 200-talet 
började användas om 
kristna människor som 
på ett särskilt sätt visat 
sin tro som martyrer el-
ler lärare i kyrkan.

Inom den romersk-
katolska kyrkan är det 
sedan medeltiden en-
dast påven som har rätt 
att förklara någon för 
helgon.

I andra kyrkosamfund 
är det traditionen och 
upplevelsen som be-
stämmer om en person 
ska minnas som helgon. 
Den lutherska refor-
mationen avvisade in-
te vördnaden för helgo-
nen, de anses vara vikti-
ga som förebilder.

Källa: Kyrklig ordbok 

FörsTA Läsningen
Jes 60:18–21

AndrA Läsningen
Upp 21:1–4

evAngeLium
matt 5:1–12

alla helgons dag. Temat 
är De heligas gemen-
skap.

i KLARSPRåK

HELgEns TExTER

”gud, låt mig vå-
ga leva ditt rikes 
liv och låt mig få 
se ditt rike i värl-
den.”
följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

298, 129, 581, 
584, 127(n), 130.
Psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

psALmföRsLAg

vi står vid vinterns tröskel
alla helgons dag är en sammansmältning av två helg-
dagar: alla helgons dag den 1 november och alla troen-
de avlidnas minnesdag den 2 november.

I finland brukar vi fira allhelgona genom att tända 
ljus på våra anhörigas gravar. enligt en gammal tradi-
tion skulle allt utearbete vara avslutat till alhelgona ef-
tersom dagen ansågs inleda vintern.

I anglosaxiska länder motsvaras alla helgons dag 
närmast av halloween, en förvrängning av det ur-
sprungliga all hallows’ eve (alla helgons afton).

om HELgEn 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 ¤

”saliga de ren-
hjärtade, de skall 
se gud.”

Helgens evangelietext 
finns i Matt 5:1–12

På lördag ordnar 
de flesta försam-
lingar minnes-
gudstjänster för 
dem som dött un-
der året. 
Kolla in programmet i 
din församling i Insi-
dans församlingsan-
nonsering.

UR EvAngELIET RUnt KnuTEn

KALENDERN 
4.11-10.11

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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och utställning i Johanneskyrkans 
krypta. carina Nynäs, rebecka 
eklund och Dan Sundell samtalar 
kring Peter Sandelins bildkonst 
och lyrik. moderator: Stefan Djup-
sjöbacka.
kl. 19 oscar och den rosa damen: 
Den lilla Skillnaden. Skillnads-
gatan 5. Biljetter à 10/20 € från 
luckan. 
on 9.11:
kl. 10-11.30 Familjeklubb i s:t 
Jacob: Kvarnbergsbrinken 1. lök-
ström.
kl. 14 sjötorpet: Konfirmandsa-
len, högbergsgatan 10 D 2 vån. 
ollberg.
kl. 14-15.30 diakoniträff:  S:t Ja-
cobs kyrka. Salenius.
kl. 15-16.30 mariakretsen: Tomas 
kyrkas församlingssal. frände.
kl. 18 mariamässa: gamla kyr-
kan. Busck-Nielsen, Sundström, 
enlund.
kl. 19.30 marianergraven: ora-
torium för solister, damkör, 
stråkkvartett och cembalo i 
Johanneskyrkan. Text: Tua fors-
ström, musik: Kaj chydenius; 
minna Nyberg, sopran; Pasi Vuoti, 
baryton; marie Busck-Nielsen, 
recitation; Tomas vokalensemble; 
anna maria Böckerman; cembalo; 
stråkkvartett; Dag-Ulrik almqvist, 
musikalisk ledning.  
To 10.11:
kl. 13 samtalsgrupp: folkhälsans 
seniorhus. Djupsjöbacka.
kl. 14 Psalmforum: med Kaj-erik 
gustafsson i Berghällsgården.
kl. 19 Jobs bok för orgel och re-
citation: i Johanneskyrkan. oskar 
lindberg. musik till Jobs bok op. 
30 (1928). minna Nyberg, recita-
tion; Dag-Ulrik almqvist, orgel; 
eilakaija Sippo, regi.
kl. 19 oscar och den rosa damen: 
Den lilla Skillnaden. Skillnads-
gatan 5. Biljetter à 10/20 € från 
luckan. 
utfärder: adventsutfärd till esbo 
tisdag 22.11. Start från Kiasmas 
turisthållplats kl. 11. Pris 15 €. 
anmälan senast 15.11 till Päivikki 
ahonen tfn (09) 23407717 eller 
paivikki.ahonen@evl.fi
 Julmiddag för Johannes försam-
lings pensionärer: på Westerby 
gård i Ingå onsdag 14.12. Start kl. 
11.30 från Kiasma. retur i helsing-
fors ca kl. 17. anmälan till Barbro 
ollberg tfn (09) 2340 7704 senast 
fredag 2.12. Begränsat antal plat-
ser. Välkommen!

 ¶ mATTeus
matteus hemsida: www.helsing-
forsforsamlingar.fi/matteus
Pastorskansliet: är öppet må, ti, 
to, fr kl. 9-14, samt on kl. 12-18 
tfn (09) 2340 7300
mATTeusKyrKAn: Åbohusv. 3
Lö 5.11 kl. 12: högm, forsén, 
malmgren. Kyrkkaffe. 
sö 6.11 kl. 12: högm, hallvar, lauri 
Palin. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 
on 9.11 kl. 8.30: morgonmässa, 
forsén.
nordsJö KyrKA: hamnholmsv. 7
må 7.11 kl. 12.30: Nordsjö sam-
talsgrupp, Karin Degerman.
boTbygårds KAPeLL: Botby-
gårdsv. 5
Lö 5.11 kl. 18: nattvardsgudstjänst 
med parentation, forsén, ahlfors, 
Brummer, Jonas franzon cello.
ösTersundom KyrKA: Kapellv. 
65
sö 6.11 kl. 10: högm, ahlfors, lauri 
Palin. Kyrkkaffe.

 ¶ PeTrus
www.petrusforsamling.net
Fr 4.11: 

- kl. 10 musiklek för barn och 
föräldrar: i lukascentret (Vesper-
vägen 12 a). Sussi 
Lö 5.11: 
- kl. 10 gudstjänst: i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, hilli. 
- kl. 16 minnesguddstjänst: med 
ljuständning i månsas kyrka. las-
sus, Bonde, hilli och Söderström. 
Petruskören medverkar. Kaffe-
servering.
sö 6.11:
 - kl. 10 högmässa (n): i munks-
näs kyrka. Thylin, Bengt Bergman. 
Kyrkkaffe.
 - kl. 10 högmässa (n): i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, hilli. Kyrk-
kaffe.
må 7.11:
- kl. 10 musiklek för barn och 
föräldrar: i lukasgården (munk-
stigen 2). Sussi.
- kl. 18 bibelträff: i månsas kyrka. 
Sandell.
- kl. 18 Tempeltjänarna: i haga-
salen. Thylin, Sjövall, Varho. Tema 
”fruktsallad”. 
Ti 8.11:
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik: i 
malms kyrka. Sussi och Bodil.
- kl. 13 Pensionärskrets: i malms 
kyrka. B.Sandell, hilli.
on 9.11:
- kl. 17 sorgegrupp startar: i lu-
kascentret. Bonde, ruth franzén.
- kl. 18.30 Petruskören: i lukas-
centret. Söderström.
To 10.11:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris 
(månsasvägen 21). Sussi och 
Bodil.
- kl. 10.45 babyrytmik: i Seuris. 
Sussi.
Kvinnobrunch:  i hagasalen lö 
12.11 kl. 10.30. gunvor Österlund. 
anmäln. senast 9.11 till kansliet, 
09-2340 7100.

 ¶ heLsingFors ProsTeri
specialskriftskola: ordnas den 
12-17.6.2012 på lärkkulla stifts-
gård i Karis. Konfirmanden bör 
vara född år 1997 eller tidigare. 
ansvariga ledare är omsorgspas-
tor Nalle Öhman och diakonissan 
för handikapparbetet Kristina 
Jansson-Saarela. Ytterligare upp-
gifter ger, K Jansson-Saarela, tfn 
09-23402540
hela kyrkan sjunger gospel: i 
Johanneskyrkan måndag 7.11. 
kl.18.30. medv. Bl.a församling-
ens kör aTSo, Suvanto-trio, Pia 
othman-lindholm, gospelkören 
his masters Noise, duon anton & 
Toivo, skribakören 2011, allsång 
med Urbana Undulater. gratis 
inträde. Kollekt till skolböcker för 
romska skolbarn i rumänien. arr. 
Johannes församling.
Jourhavande i samtalstjänsten, 
något för dig?: en ny grundkurs 
för frivilliga i Samtalstjänsten 
planeras starta i höst. för  när-
mare information, tag kontakt 
med verksamhetsledare caritha 
Sjöberg, tel. 09-2340 2292 eller 
caritha.sjoberg@evl.fi.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. en webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour. användaren 
behöver inte uppge namn, e-
postadress eller andra uppgifter 
som kan leda till identifiering utan 
väljer själv en signatur och ett  
lösenord. ring eller skriv när Du 
behöver stöd! 
huvudstadsregionens försam-
lingars PodCAsT:  aktuellt från 
kyrka och församling. flera nya 
inslag varje vecka. lyssna:  www.

pod.fi/svenska
mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ deuTsChe gemeinde
so 6.11. 11.00 uhr: abendmahls-
gottesdienst (Panzig)

meLLersTA nyLAnds ProsTeri

 ¶ esbo
högmässor:
Alla helgons dag, lö 5.11: esbo 
domkyrka, Kyrkparken 5,  kl. 
12.15. rönnberg, Jäntti, Bengts, 
malmgren, håkan Wikman. Nam-
nen på de församlingsbor som 
avlidit sedan senaste alla helgons 
dag läses upp och ljus tänds. 
Allhelgonacafé: i Sockenstugan 
kl. 10-18, församlingens personal 
på plats, möjl. till samtal. Tapiola 
kammarkörs konsert i esbo dom-
kyrka kl. 20.
sö 6.11. esbo domkyrka: kl. 12.15. 
ahlbeck, Karhuluoma.
Kvällsmässa: Södrik kapell, Kir-
stigården 3, ti 8.11 kl. 18. von mar-
tens, Karhuluoma. Kyrkkaffe.
ungdomsaktuellt: Unga vuxna 
träffas på röda stugan, Brin-
kängsv. 4 i gröndal, to  24.11 kl. 18. 
Kom och prata med anställda och 
gamla vänner över en kaffekopp. 
Ta familjen med dig.
ungdomar: är välkomna till Sode, 
Sököv. 14,  varje on kl. 17.30-20.
Program kl. 17.30-18.30, vi firar 
ljuskyrka 18.30.
Familjeklubbar: 
Köklax kapell, handelsb. 1, famil-
jecafé, må 9.30-12.  
Sökö kapell, Sökögr. 3, Sång och 
lek, ti 9.30-11.  
mattby kapell, lisasgr. 3, Imse-
Vimse, on o. fre 9.30-11.30. 
Pappa-barngruppen: röda stu-
gan, Brinkängsv. 4 varje ti kl. 
17.30-19.
gröndalsafton: gröndals ka-
pell, grönbackav. 2, må 7.11, Pia 
mantila. Tema: allhelgonatid.
samtalsgruppen: hagalunds 
kyrka, svenska rummet, to 3.11 kl. 
16-17.30.
öppet hus med lunch: hagalunds 
kyrka varje ti kl. 12-14. 
Jobb & mat-gruppen: hagalunds 
kyrka varje må kl. 18.
symamsellerna: Vita huset, 
Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 15-18.
stilla dagar med samvaro, hand-
arbete & god mat:  hvittorps 
lägercentrum, masaby, Kyrkslätt 
må 28.11 kl. 11 – ti 29.11 kl. 18. 
Pris 15 €. Taxi från Kyrkog. 10 i 
esbo  centrum. anmälan: Synnöve 
heikkinen, 8050 3405, 040 547 
1856, synnove.heikkinen@evl.fi
Kretsar för pensionärer & dag-
lediga kl. 13-15: Träffdax i Köklax 
kapell ti 8.11, Sökö kapell ti 8.11, 
Kalajärvi kapell to 10.11.
Pastorskansliet: är stängt on 9.11 
p.g.a. personalutbildning.
Tapiola kammarkörs konsert: i 
esbo domkyrka kl. 20.

 ¶ grAnKuLLA
To 3.11 kl 10: Samtal kring tro i 
övre brasrummet.
- kl 10.30: förbön och lovsång i 
övre brasrummet. 
- kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos, 
Tonberg-Skogström.
Fr 4.11 kl 19: Jyrki linjamas kon-
sertversion av kyrkooperan Die 
geburts des Täufers (Döparens 
födelse). Juhani lamminmäki, 
dirigent. Ursula langmayr, so-
pran, Susannah haberfeld, mez-
zosopran, Niall chorell, tenor, esa 
ruuttunen, baryton. Kammaror-

kestern Soli Deo gloria. Biljetter 
till konserterna: 25/10 euro kan 
beställas från lippupalvelu, säljs 
även i grankulla på festivalbyrån 
samt vid dörren en timme innan 
konserten. www.grankullamu-
sikfest.fi
Lö 5.11 kl 12: högmässa med 
parentation, Sandell, Peitsalo. 
ljuständning för under året av-
lidna församlingsmedlemmar. 
J.S. Bach: Kantaten ”gottes Zeit 
ist die allerbeste Zeit” (actus 
tragicus). Sångensemble och ba-
rockorkester. Solister anna marte, 
heikki Kulo, Teppo lampela, elja 
Puukko. Kyrkkaffe i övre salen.
sö 6.11 kl 10: Tvåspråkig guds-
tjänst, Sandell, Vihko, Peitsalo. 
asasello-kvartetten. Susannah 
haberfeld, mezzosopran. Kyrk-
kaffe i övre salen.
må 7.11 kl 13-15: måndagscafé i 
Sebastos. andakt kl 12.45 i ka-
pellet. 
Ti 8.11 kl 9.30-12: familjelyktan i 
Sebastos. musiklek, sång, rytmik 
och rörelse, Peitsalo, fransman. 
Kort morgonandakt i kapellet. 
farsdagspyssel. Kaffeservering 
och fri samvaro.
- kl 13: Pensionärskören i nedre 
salen, Smeds.
- kl 13.30: Tisdagsträffen i övre 
salen. Vår sommarvikarie emma 
Villman hälsar på och berättar om 
sin Taiwanresa i ord och bild.
- kl 15-20: Pysselstund inför 
adventsbasaren i nedre salen. för 
tilläggsuppgifter och anmälan, 
kontakta Susanna ohls, tfn 050-
374 0843.
on 9.11 kl 13.30: Syföreningen i 
övre brasrummet.
- kl 19: Taizéandakt, arla Nykvist, 
Sandell, Peitsalo. Välkommen 
med och öva sångerna i Taizékö-
ren kl 18.
To 10.11 kl 10: Samtal kring tro i 
övre brasrummet.
- kl 10.30: förbön och lovsång i 
övre brasrummet.

 ¶ KyrKsLäTT
mässa med parentation på Alla 
helgons dag: lö 5.11 kl. 12  i Kyrk-
slätts kyrka. lars-henrik höglund, 
Susann Joki, henrico Stewen, 
Birgitta lindell. I parentationen 
uppläses namnen på de sedan 
förra alla helgons dag bortgångna 
och vi tänder ett ljus för var och 
en av dem. efter mässan är alla 
hjärtligt välkomna på kyrkkaffe i 
församlingshemmet.
högmässa: sö 6.11 kl. 10 i haapaj-
ärvi kyrka. lars-henrik höglund, 
Susann Joki.
högmässa: sö 6.11 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. lars-henrik höglund, 
Susann Joki.
Adventsbasar: lö 26.11 kl. 10-13 
i församlingshemmet i centrum. 
Privatpersoner och föreningar 
har möjlighet att sälja egna pro-
dukter, t.ex. hantverk, bakverk, 
handarbeten m.m. (ej lopptorgs-
saker!) försäljningsbord á 5 €. 
reserveringar; Birgitta lindell, tfn  
050-3761489, birgitta.lindell@
evl.fi  eller gunne Pettersson 
tfn 0500-462243. arrangör är 
diakonin i samarbete med finska 
församlingen.

 ¶ TAmmerFors
4.-6.11. höstdagarna i Lembois!
Lö 5.11. Alla helgons dagens 
kvällsbön: med nattvard och lju-
ständning kl 18 gamla kyrkan, K 
rantala, P Sirén och manskören 
Kelot
sö 6.11. gudstjänst: kl 10.30 
gamla kyrkan, K rantala, P Sirén. 

Kyrkkaffe i Waynes coffee!
Ti 8.11. mammor, pappor o barn : 
kl 10 Svg  
Ti 8.11. Tisdagsklubben: Svg 
grupp I kl 13.30 - 14.30 och  grupp 
II kl 14.30-15.30.
ons 9.11. diakonikretsen: kl 13 
Svh,  vi får besök från hervanta

 ¶ vAndA
veckomässa :fre 4.11 kl. 14 i folk-
hälsans hus, Vallmovägen 28, 
Dickursby.
mässa till de dödas minne: på all-
helgonadagen lö 5.11 kl. 16 i hel-
singe kyrka S:t lars, anu Paavola, 
Nina fogelberg
högmässa: sö 6.11 kl. 10 i helsinge 
kyrka S:t lars, martin fagerudd, 
Nina fogelberg
högmässa: sö 6.11 kl. 12 i S:t mar-
tins kapell, martin fagerudd, Nina 
fogelberg

rAseborgs ProsTeri

 ¶ bromArv
Lö 5.11 Alla helgons dag kl.13: 
högmässa med ljuständning, Sal-
minen, lindgård.Körsång.
sö 6.11  kl.10: finsk högmässa i 
Tenala kyrka,Salminen,lindroos.
Ingen gudstjänst i Bromarv.

 ¶ eKenäs
musikandakt: fr 4.11 kl. 19 i begr.
kapellet. Svenska och finska öns-
kepsalmer kring allhelgonatemat. 
m.Danielsson, e.rinne.
högmässa: alla helgons dag lö 
5.11 kl.10, a.lindström, T.Wilman, 
m.Danielsson, N.Burgmann, 
kyrkokören. I gudstjänsten, som 
radieras, tänder vi ljus de för-
samlingsmedlemmar som avlidit 
sedan allhelgona 2010.
Aftonmusik: lö 5.11 kl. 18 i kyrkan, 
m.Danielsson, N.Burgmann, a-S.
Storbacka.
söndagsKulan: sö 6.11 kl.10-11.30 i 
Kulan. Söndagsträffpunkt för barn 
över 3 år.
högmässa: sö 6.11 kl.10, e.rinne, 
N.Burgmann.
Kyrkobröderna: må 7.11 kl. 18 i 
förs.h.
Familjekören: on 9.11 kl. 18 i Öst-
erby förs.h.
Konsert: on 9.11 kl. 19 i kyrkan, 
musikinstitutet raseborg. Pro-
gram 5€.
bokpratarna: to 10.11 kl. 18.30 i 
förs.h. gästerna gustav Björks-
trand, Jolin Slotte, Jan lindroos 
och marita hellberg samtalar kring 
rubriken När ljuset blir mörker-
maria Åkerblom-fenomenet. mo-
derator: anders lindström. 
info om övr. verks: www.ekenas-
forsamling.fi

 ¶ hAngö
Lö 5.11  Allhelgonadagens hög-
mässa med ljuständning i kyrkan 
kl. 12:, lit. a-S. Nylund, pred. a. 
laxell, r. Näse. Tony Wuorinen 
medv. med sång. ljuständning 
för alla församlingsmedlemmar 
som avlidit under tiden 1.11.2010-
30.10.2011.
sö 6.11 gudstjänst kl. 15: i för-
samlingshemmet, Parkg. 7, a. 
laxell, r. Näse. gideoniterna 
medv. Servering.
To 10.11 Psalmafton i Lappvik 
kyrka kl. 19: med roland Näse

 ¶ ingå
Fre 4.11 kl 18.00: israeliska danser 
i församlingshemmets källarvå-
ning. Viveca Unnérus.
Lö 5.11 kl 10.00: högmässa på alla 
helgons dag i Ingå kyrka. min-

nesljus tänds för de under  året 
avlidna. Torsten Sandell, eeva 
makweri, marianne gustafsson 
Burgmann, kyrkokören.
sö 6.11, 21. s. e. pingst,  kl 10.00: 
gudstjänst i Ingå kyrka. Torsten 
Sandell, marianne gustafsson 
Burgmann.
ons 9.11 kl 14.00: syföreningen 
träffas i Prästgården.
verksamhet på finska:
To 3.11 klo 9.00: perhekerho ran-
tatie 11:ssa. mira Neuvonen.
Pe 4.11 klo 17.30: sählyä merituu-
len koululla.
La 5.11 klo 12.00: pyhäinpäivän 
messu Inkoon kirkossa. Torsten 
Sandell, eeva makweri, Noora 
Karhuluoma. muistokynttilät 
sytytetään kuluneen vuoden ai-
kana kuolleille.
maa 7.11 klo 17.30: puuhakerho 
6-12 vuotiaille Päivölän koulussa.
Ke 9.11 klo 18.00: raamattupiiri 
Bläckhornetissa. eeva makweri.

 ¶ KAris
Andakt i servicehuset: to 3.11 kl. 
14. raunio; Bonacci.
högmässa med ljuständning: 
fr  4.11 kl. 18 i Svartå kyrka. Ter-
linden.  Bonacci.  ljus tänds för 
de Svartåbor som avlidit  se-
dan senaste alla helgons dag.  
Kyrktaxi från periferin. lämna din 
beställning till pastorskansliet tfn  
279 3000, senast torsdag 3.11 kl. 
14.00. 
högmässa med ljuständning: lö 
5.11 kl. 16  i S:ta Katarina kyrka. 
raunio; Bonacci. ljus tänds för 
dem som avlidit sedan senaste 
alla helgons dag.  Kyrktaxi från 
centrum.  Start kl. 15.30 från 
råckers torg, kör vanliga rutten.
en barnvänlig allhelgonaguds-
tjänst : Sö 6.11 kl. 17  i S:t olofs 
kapell.  Terlinden. Ta med fick-
lampa eller lykta och ett ljus. Vi 
tar en promenad på gravgården. 
Saftservering efter gudstjänsten.
stick- och väncafé: må 7.11 kl. 13-
15 på Köpmansgatan 20. I samar-
bete med röda Korset.
bibelgruppen i svartå: må 7.11 kl. 
14-15.30 i kyrkstugan.
sorgegrupp: on 9.11 kl. 18-19.30  
för dig som mist en anhörig el-
ler vän, samlas  4 gånger i för-
samlingshemmet, ingång från 
gravgårdsgatan. följande gånger:  
16.11, 23.11 och 30.11.

 ¶ PoJo
Torsdagar: Kl 18.30 församlings-
kören i förs.hemmet. 
Fr 04.11: Kl 13.45 Pensionärskören 
i förs.hemmet. 
Lö 05.11 Alla helgons dag: Kl 12 
högmässa i kyrkan. JW, hl. Taxi.
sö 06.11: Kl 18 Kvällsgudstjänst i 
ramskulla kapell. JW.TN. 
on 09.11: Kl 13 Diakonisyfören-
ingen i förs.hemmet. Vi förbereder 
inför basaren. Kl 14 Karlakaffe i 
diakonikansliet.

 ¶ sJundeå
bönegrupp: to 3.11 kl. 18 i capella, 
gun Venäläinen.
Tvåspr. parentation: lö 5.11 kl. 18 
i Sjundeå kyrka. Ismo Turunen, 
Irene erkko, Pami Karvonen. Vid 
gudstjänsten läses de under året 
avlidnas namn och ett ljus tänds 
till deras minne. Kyrkokören Vox 
Petri och sopranen Johanna rusa-
nen-Kartano medverkar.
mässa: sö 6.11 kl. 12 i kyrkan, Ismo 
Turunen, hanna Noro.
sångstund: to 10.11 kl. 10 i capella. 
Skjuts kan ordnas vid behov, 
kontakta gun Venäläinen 040 533 
6946.

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
fre 4.11 marina Wiik, helsingfors lö 5.11 
8.54 familjeandakt. lars collmar läser 
ur sin bok helga hund och Nospussaren. 
må 7.11 gun geisor, Borgå Ti 8.11 mayvor 
Wärn-rancken, Borgå ons 9.11 Kaj Wred-
lund, Karis To 10.11 hedvig långbacka, hel-
singfors.

Aftonandakt kl 19.20
fre 4.11 17.58 ett ord inför helgen, ekenäs 
kyrka 19.20 Ulf Särs, helsingfors Sö 6.11 
mårten andersson, eckerö må 7.11 gösta 
Söderström, esbo Ti 8.11 Nya psalmer. ca-
milla cederholm med ensemble sjunger 
sin tonsättning av en text av lena frilund 
som håller andakt kring psalmen ons 9.11 
leif erikson läser texter av f g hedberg To 
10.11 erik och Kerstin Vikström läser ur bo-
ken min bön.

gudstjänst kl 13.03 
Lö 5.11 högmässa med ekenäs församling.
Predikant: anders lindström. liturg: Tuija
Wilman. organist: Niels Burgmann. Kantor
och körledare: marjo Danielsson. Kör: eke-
näs kyrkokör. Textläsare: christina hårdh. 
Psalmer: 579 (När får jag se dig), 582 (De 
skall gå till den heliga staden), 228:1-3 (Till 
måltid herren kallar), 568b:1,9 (I himme-
len). Bandad kl. 10.00 i ekenäs kyrka. 
radio Vega.

gudstjänst kl 13.03  
sö 6.11 mässa från förbundet kristen skol-
ungdoms höstdagar i lempäälä. Predikant 
och liturg: malena Björkgren. Kantor:  
Kira lankinen. musik: kompgrupp under 
ledning av christer romberg.
Tv-gudstjänst i extra repris 
sö 6.11. kl 13.55 gudstjänst: Tro och otro. 
Predikant camilla Klockars, liturg Bo- 
göran Åstrand. Jacob gospel, mikael Svar-
var. repris pga tekniska problem. fST5.

RADio & Tv
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basar i Capella: lö 12.11 kl. 10-13, 
buffé och lotteri. Kom och sälj 
egna saker, bordshyra 10€. Intäk-
terna går till Peeteli församlings 
arbete bland gatubarn i Tallinn. 
Bordreserveringar tas emot på 
pastorskansliet tel 819 0910 var-
dagar kl. 9-13.
gung och sjung: babyrytmik (0-14 
mån) varje tisdag kl. 10 i Postilla, 
Kati Kvarnström.
barnkören: samlas varje torsdag i 
församlingshemmet kl. 17, hanna 
Noro.

 ¶ snAPPerTunA
To 3.11 kl 18-21: Ungdomskväll i 
langansböle
Lö 5.11 kl 18: alla helgons guds-
tjänst med nattvard och ljuständ-
ning. markus Weckström och Pia 
Nygård, kören medverkar.
sö 6.11 kl 10: gudstjänst med 
markus Weckström och Pia Ny-
gård
må 7.11 kl 19: Kören övar i präst-
gården
Ti 8.11 kl 9.30-11: familjekafé i 
langansböle
Ti 8.11 kl 16.30: Barnklubb i 
langansböle
on 8.11 kl 15.30: Barnklubb i 
Snappertuna
To 9.11 kl 13.30: Dagträff i Präst-
gården. Kaj-mikael Wredlund be-
rättar om poeten och författaren 
Bo Setterlund. Pia Nygård och 
markus Weckström medverkar. 
alla intresserade varmt välkomna!
Lö 12.11 kl 18: orgelmusik i höst-
kvällen, helgmålsbön.  ann-Sofi 
och anders Storbacka.

 ¶ TenALA
Alla helgons dag, lö 5.11 kl. 10: 
högmässa, Staffan Söderlund, 
Sofia lindroos och kyrkokören. 
ljuständning för de döda. Kyrk-
skjutsar. 
sö. 06.11 kl. 10: finsk högmässa. 
Uolevi Salminen, Sofia lindroos.
Ti 8.11 kl 11-13: Köttsoppa serve-
ras i församlingshemmet. Pris: 5 
euro. arr. missionskretsen.

esbo sTiFT

 ¶ LoJo
Lö 5.11. kl 13.00: alla helgons dag 
högmässa i lojo kyrka. Kantor 
Piia hemminki med kör. lojo 
samfund medverkar. Uppvaktning 
vid minnesmärket, kaffe i lilla 
lars (kapellsalet)efter mässan.
Lö 5.11. kl 16.00: alla helgons 
dags tvåspråkig andakt i Virkby 
kyrka.
Ti 8.11 kl 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka. raimo Ku-
ismanen och mari Nurmi.
sö 13.11. kl 13.00: gudstjänst 
i Virkby kyrka. Kyrkvärd mari 
Nurmi. Konfirmandernas första 
samling. Kyrkkaffe.

 ¶ Tusby
högmässa: i Paijala Kapell (Pai-
jalannummentie 11)  alla helgons 
dagen 5.11 kl 13. Klemetskogskö-
ren medverkar. Kyrkkaffe.

REgion 2
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KimiToön
Kimito – Kemiö:
Alla helgonsdag 5.11 kl 10: Tvåspråkig 
högmässa med ljuständning. Sundstén, 
Sundroos. medv. St andreas kören 
och anna Välimäki, ackompanjemang 
& cello
sö 6.11 kl 12: gudstjänst. Sundstén, 

Sundroos.
dragsfjärd:
Alla helgonsdag 5.11 kl 12: Tvåspråkig 
högmässa med ljuständning i Dfjärds 
kyrka. Backström, Södergård.
sö 6.11 kl 15: musikandakt i Dbruks 
kyrka. mirja liisa Jauho, gita o lefa 
lindgren, Peter Södergård, Kvintoli+. 
Servering.
västanfjärd:
Alla helgons dag 5.11 kl 10: gudstjänst 
med ljuständing. Donner, Noponen
hitis:
Alla helgonsdag 5.11 kl 13: högmässa 
med ljuständning. Kuokkanen, Noponen.
on 9.11 lö 19: veckoandakt. Kuokkanen, 
Noponen

åbo
Tors 3.11: kl.9.30-11 familjecafé i aurelia 
(2 vån.)
kl. 19: mässa i Skarpskyttekapellet, 
Sepponen
Lö 5.11: kl. 12 gudstjänst i martinskyr-
kan, mullo, forsman.
kl. 15.15: musikandakt med parentation i 
Uppståndelsekapellet, Sepponen, fors-
man. Kammarkören Tolvan, Kyrkokören 
och stråkorkester medverkar.
sö 6.11: kl. 12 högmässa i Domkyrkan, 
Bäck (pred), mullo (lit), forsman.
kl. 16: gudstjänst i S:t Karins kyrka, 
Sepponen, Dahlström. Kyrkkaffe efter 
gudstjänsten.
må 7.11: kl. 17.30 äktenskapskurs i 
aurelia
kl. 18: Sorgegrupp i aurelia (3 vån.). Den 
som mist en anhörig och sörjer kan bli 
hjälpt genom att dela erfarenheter med 
andra sörjande. Intresserade kan anmä-
la sig till eller fråga mera av pastor Johan 
mullo, tel. 040-3417 465 och diakon eija 
grahn, tel. 040-3417 467.
Tis 8.11: kl.18-19 lovsångskören, övning 
i aurelia (1 vån.).
kl.19: lovsång och förbön i aurelia (1 
vån.) Ingvar Dahlbacka: gud förlåter
ons 9.11: kl.10-12 familjecafé i S:t 
Karins, Papinholma församlingshem 
(Kustö)
kl. 11: förbönsgruppen samlas i aurelia 
(3 vån.)
kl. 13-15: café orchidé i aurelia (1 vån.)

åLAnds ProsTeri

hAmmArLAnd
Lö 5.11 kl 12:  alla helgons dag hög-
mässa. mårten andersson, carl micael 
Dan, Körsång. minnesljus över dem som 
avlidit sedan senaste alla helgons dag. 
efteråt uppvaktning på kyrkogården.
sö 6.11 kl 13.30: gudstjänst hammar-
gården med mårten andersson och carl 
micael Dan.

JomALA
Fred 4.11 kl. 14.30-16.00: orgelmusik i 
kyrkan inför alla helgons dag med kan-
tor Kaj-gustav Sandholm.
Lörd 5.11 kl. 11.00: alla helgons dag ”De 
heligas gemenskap”. högmässa med 
parentation roger Syrén, Bertil erickson, 
Kaj-gustav Sandholm, St olofs kyrkokör 
medverkar. Kollekt: förbundet Kristen 
Skolungdom r.f.
kl. 18.00: Israelsafton i S:t olofsgården 
med Dr. herbert goldberg och David 
goldberg som analyserar senaste nyhe-
terna i mellanöstern och bibelprofetior-
nas uppfyllelse.
sönd 6.11 kl. 18.00:  ”Sånger om 
himlen” med S:t olofs kyrkokör, sång-
gruppen laudamus, solist roger Syrén, 
andakt med kaplan Bertil erickson och 
kantor Kaj-gustav Sandholm på orgel. 
Kollekt: för omsorgsprästens verksam-
het.

sund-vårdö
Tors 4.11 Allhelgonamässa: i Vårdö kyrka 
kl 19.00. Juanita fagerholm-Urch, Katrin 
gwardak, hanna Nordberg solosång.
Lör 5.11 högmässa: i Sunds kyrka 
kl. 11.00 med ljuständning. Juanita 
fagerholm-Urch, Katrin gwardak, kyr-
kokören. 
sön 6.11 nattvardsgudstjänst: på 
Strömsgården kl 13.30. Juanita fager-
holm-Urch, Katrin gwardak.

närPes ProsTeri

Korsnäs
To 3/11 13.00: molpe missionssyförening 
i Bykyrkan.
Lö 5/11 11.00: allhelgonagudstjänst med 
ljuständning för de avlidna, cay-håkan 
englund, Deseré granholm, Kyrkokören. 
om ljuständning önskas för andra än 
medlemmar av Korsnäs församlings 
som avlidit sedan senaste allhelgona, 
kontakta pastorskansliet, tel 06-
2802320. efter gudstjänsten kyrkkaffe 
till förmån för missionen i församlings-
hemmet.

när ljuset blir mörker
Bokpratarna i ekenäs församling ordnar en litteraturafton 
torsdag 10.11 kl. 18.30 i församlingshemmet. medverkan-
de är biskop emeritus gustav björkstrand, som har skri-
vit  både en doktorsavhandling och en biografi om ma-
ria Åkerblom, Jolin slotte som i sin roman redogör för 
den påverkan rörelsen hade på generationer i tredje och 
fjärde led, verksamhetsledaren för Västnyländska ung-
domsringen Jan Lindroos, som skrivit en pjäs om maria 
Åkerblom och sjukvårdsläraren marita hellberg, som be-
rättar om sin fars erfarenheter av Åkerblomrörelsen.

EkEnäs MARIA åKERbLoM
sö 6/11 11.00: gudstjänst i molpe by-
kyrka, rune fant.
må 7/11 13.00: Korsbäck missionssyför-
ening i bystugan.
må 7/11 18.00: hanna-kerho i försam-
lingshemmet.
Ti 8/11 13.00: Taklax missionssyförening 
i bönehuset.
Ti 8/11 19.00: Träffpunkten i Taklax 
bönehus.
on 9/11 13.00: Vänstuga/träff för dagle-
diga i församlingshemmet.
Fre 11/11 18.30: fredagscafé för kvin-
nor i alla åldrar i församlingshemmet. 
lappfjärd-Kristinestad

närPes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan Alla helgons dag lö 5.11 kl 10: 
högmässa med parentation. 21 sö e 
pingst 6.11 kl 10 gudstjänst. Sö 6.11 kl 
12 finskspråkig högmässa. lö 5.11 kl 18 
orgelmeditation i allhelgonatid. 
Församlingshemmet to 10.11 kl 12: Pen-
sionärsträff, börjar med mat. 
Arken fr 4.11 kl 13.30: Träffpunkten. 
Luthergården lö 5.11 kl 18: allhelgona-
samling. 
norrnäs bönehus sö 6.11 kl 18: afton-
sång. 
rangsby bykyrka on 9.11 kl 13: Symöte.

PörTom
Fredag kl 19: reseträff i förs.hem-
met, linda Tikkala, Björkstrand m.fl. 
Knytkalas.
Alla helgons dag 5.11 kl 18: minnesguds-
tjänst, ljuständning och uppläsning av 
avlidnas namn, Björkstrand, lidman, 
Kyrkokören.
söndag kl 10: finsk gudstjänst, Björk-
strand, lidman. Sångprogram. –kl 18: 
recitation och sång i kyrkan, Dorothy 
röj, anne-may Wallin, J-e Nyholm. Pre-
sentation av cd.
måndag kl 12.45: Junior åk 3-4.
onsdag kl 9: föräldra-barnträff, -kl 16: 
andakt i Prästhagen o. kl 17 i Pörtehem-
met, Kecklund.
Torsdag 10.11: Pens.utfärd till Närpes. 
Buss kl 11.15 fr. kyrkan. Kontaktperson: 
heddy 0500-163701.
Kvinnofrukost för småbarnsmam-
mor: från Övermark och Pörtom 
lördag 12.11 kl. 9.30-11.30 i Övermark 
församlingshem. reflektioner kring 
föräldraskap med carita frants. avgift 
5,00. anmäl senast 9.11 till lillemor 050 
5711966.

övermArK
Alla helgons dag 5.11 kl. 10: högmässa, 
Sandin, Wikstedt, kyrkokören, parenta-
tion. Kyrkkaffe i fh för de anhöriga.
sö 6.11 kl. 10: finsk högmässa, Sandin, 
Wikstedt.
sö 6.11 kl. 12: familjegudstjänst, Sandin, 
Wikstedt, dagklubben, miniorer och 
juniorer.
Ti 8.11 kl. 19: legatos blåsarkonsert i 
kyrkan.
on 9.11 kl. 13: Pensionärssamling i 
förs.h, håkan ahlström, tal, Yngve 
Dahlin, dragspel, Sandin, Wikstedt, 
Norrgård.
Kvinnofrukost för småbarnsmam-
mor: från Övermark och Pörtom 
lördag 12.11 kl. 9.30-11.30 i Övermark 
församlingshem. reflektioner kring 
föräldraskap med carita frants. avgift 
5,00. anmäl senast 9.11 till lillemor 050 
5711966.

KorshoLms ProsTeri

bergö
To kl 19: completorium i kyrkan
Lö kl 16: gudstjänst på alla helgons dag, 
englund, Kahlos, kyrkokören.  ljuständ-
ning för dem som avlidit sedan senaste 
alla helgons dag.
sö kl 14: högmässa, englund, Kahlos
Ti kl 13: missionssyföreningen i försam-
lingshemmet
Ti kl 16: Junior i församlingshemmet
on kl 7.45: laudes i kyrkan
on kl 18: alpha-kurs på Strandhyddan 
i molpe. middag, föredrag, kaffe. Tema: 
”hur leder gud oss?” arrangörer: Kors-
näs, Petalax och Bergö församlingar
To kl 10-12: föräldra-barn i församlings-
hemmet

KorshoLm
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Singsby.
gudstjänst alla helgons dag:  kl 10 i 
kyrkan, ljuständning för dem som avlidit 
sedan senaste alla helgons dag, Örn, 
holmberg, holmgård, Nordqvist-Käll-
ström, kyrkokören.  Kyrktaxin trafikerar.
Konsert alla helgons dag: kl 19 i kyrkan, 
J S Bachs sonat i g-moll för soloviolin, 
erik Nygård violin, John rutters requiem 
medv Kammarkören Psallite, musiker, 
solist Susanne Westerlund, dir rainer 
holmgård, inträde 10/5€.
högmässa: sö kl 10 i kyrkan, holmberg, 
Nordqvist-Källström.
missionssyförening: må kl 13 i Smedsby 
förs.gård.

KvevLAx
gudstjänst: alla helgons dag  kl 10, 
lundström, andrén, kyrkokören. lju-
ständning för de under året avlidna.
människa kom fram mässa: sö kl 18, 
lundström, andrén.
Pensionärssamling: on i fh, mat från 
kl 12.45, samling kl 13.30. Sven-erik 
Kjellman, Pensionärskören, lundström 
o andrén.
Julcafé med hantverks- o missionsför-
säljning: fre 25.11 kl 14-18 i fh. Intres-
serade försäljare: boka bord per tel. 
3462300, 23€/bord.

mALAx
www.malaxforsamling.fi
vänstugan socken: stängd lö 5.11, on 
10-14. loppis, kaffeservering. Välkomna!
minnesgudstjänst: lö 5.11 kl 18 i kyrkan. 
Kyrkokören. Tornberg, Brunell.
högmässa: sö 6.11 kl 10 i fh. Tornberg, 
Brunell.

ekumenisk bönegrupp: ti 8.11 kl 18 i 
Betel.
Träffpunkt socken: onsdagar kl 10-14. 
minivänstuga för daglediga. Välkommen!
vi över 60: inbjudna till Solf on 9.11 
kl 13. anmälan till kansliet 3651 048, 
senast 7.11. 
bussrutt: Start från hattula 12 - Paxal-
vägen - Övermalax Smarket 12.10 - ma-
laxvägen - Köpings hVc 12.20.
Andakt hhn på uddnäs: on 9.11 kl 13.30.
Alphakurs: onsdagar kl 17.30 i Betel, 
Klockarbacken, ginstigen 120b. 
uPPhiTTAT: damglasögon hittades på 
gravgården på våren.

PeTALAx
gudstjänst: lö 5 11 kl 19 Björklund, 
Kahlos, kyrkokören, ljuständningen för 
under året avlidna.
högmässa: sö 6 11 kl 11 Björklund, 
Kahlos, taxi

rePLoT
gudstjänst: i replot allhelgonadagen 
kl. 10. Kyrktaxi. glenn Kaski, michael 
Wargh. ljuständning för de under året 
avlidna.
gudstjänst: i Björkö allhelgonadagen kl. 
12.30. glenn Kaski, michael Wargh. lju-
ständning för de under året avlidna.
byagudstjänst: I Södra Vallgrunds skola 
sö kl. 10. glenn Kaski, michael Wargh.
bibelsamtal: i Björkögården ti 8.11 kl. 
18.30. Bertel lindvik.

soLF
högmässa: alla helgons dag kl. 10, Öst-
man, Brunell, sång av camilla Brunell. 
ljuständning för avlidna sedan senaste 
alla helgons dag.
gudstjänst: sö kl. 10, Östman, Brunell.
söndagsskola: sö kl. 10.
Konsert: sö kl. 18 i kyrkan, Kristoffer 
Streng, sång, Stefan Jansson, piano, 
henrik Östman, andakt, Peter Brunell, 
orgel. fritt inträde, kollekt.
Pensionärssamling: on kl. 13. Pensio-
närer från malax inbjudna, T. Tornberg, 
a-m. audas-Willman, P. Brunell, g-B. 
Bäck.

vAsA
TreFALdigheTsKyrKAn
Alla helgons dag högmässa lö 5.11 kl. 
13:  anders Kronlund, Janne hänninen.  
ljuständning o namnuppläsning för de 
församlingsmedlemmar  som avlidit 
sedan alla helgons dag  2010. Trefaldig-
hetskyrkans kör, Brändö kyrkokör, anna 
Bühler, flöjt, John alén, klarinett, Dan 
andersson, monica o mikael heikius.
stilla musik i Allhelgonatid lö 5.11 kl. 17: 
i Uppståndelsekapellet. Ungdomsor-
kestern, dir. monica heikius, violinsolo 
Taina Kuusela o aurora heikius, anna 
Bühler, flöjt, John alén, klarinett. anders 
Kronlund, tvåspråkig andakt.
högmässa sö kl. 13: anders Kronlund, 
Tia-maria Nord, Dan andersson, Juliana 
andersson. församlingens 75-åringar är  
särskilt inbjudna. radieras i radio Vasa 
99.5 mhz.
morgonbön to 10.11 kl. 9: gunnar Särs, 
Dan andersson.
drAgnäsbäCKs KyrKA
Alla helgons dag högmässa lö  5.11 kl. 
10: anders Kronlund, Dan andersson.
sundom KyrKA
Alla helgons dag högmässa lö 5.11 kl. 10: 
Janne hänninen, Sundomkören, dir. mo-
nica heikius. ljuständning o namnupp-
läsning för de Sundombor som avlidit 
sedan alla helgons dag 2010.

vörå
vi över 60: i Vörå fh to 10.11 kl. 13. ge-
mensam samling för Vörå, oravais och 
maxmo. maxmo pensionärskör, Paula 
rex, församlingens medarbetarkör. 
Buss fr. Stubbrösl kl. 11.25 via eljasus, 
Seiplax 11.35, Tallåsen 11.45, Karvat 11.55, 
Kyrkoby 12.05, Kimo 12.15, Komossa 
12.20, Keskis 12.30, Kaurajärvi 12.40 via 
Vörå city café. Taxi fr. maxmo.

vörå
högmässa: alla helgons dag i kyrkan lö 
kl. 10. T Klemets, granholm, kyrkokören. 
Kyrktaxi fr. Bertby 9.00 via Karvat, Kait-
sor och Tuckor; fr. Karlsborg via Pens.
centret och Nygatan kl. 9.30.
Tvåspråkig minnesgudstjänst: alla hel-
gons dag i kyrkan lö kl. 19. T Klemets, 
granholm, lenis sånggrupp. ljuständ-
ning.
Knattegudstjänst: i kyrkan sö kl. 11. T 
Klemets, granholm. Sång av dagklubbs-
barnen och Notdragarna. matservering i 
fh. Pris 10 €/familj, 5 €/person.
Andakt: i mäkipää byasal sö kl. 14. T 
Klemets, granholm. Naturbilder.
missionsringen: i fh on kl. 13. Ingrid Jern. 
även nya deltagare välkomna med.
missionslunchen: 30.10 i fh inbringade 
1440 €. Tack till alla som bidrog.

oravais
högmässa: alla helgons dag i kyrkan 
lö kl. 10. I Klemets, Boris Sandberg, 
Nordqvist.
minnesgudstjänst: alla helgons dag i 
kapellet lö kl. 15. I Klemets, Svarvar. 
ljuständning. finsk högmässa: i kyrkan 
sö kl. 12. I Klemets, Nordqvist. ljuständ-
ning.

maxmo
gudstjänst: alla helgons dag i kyrkan lö 
kl. 12. granlund, Bäck, kyrkokören. lju-
ständning. Kyrkkaffe i fh. Kyrktaxi.
högmässa: i ky
rkan sö kl. 12. granlund, bäck.

Pedersöre ProsTeri

esse
To 17: Barnkörerna angelus och Tonfis-
karna övar tillsammans i henriksborg, 
Johansson.
-18: ”Kör för alla” i henriksborg, Jo-
hansson.
-19: Karagrupp i församlingsstugan, T. 
forsblom.
Fr 13.30: Nattvardsgång i esselunden, 
Sundqvist, Johansson.
-14.30: Nattvardsgång i essehemmet, 

åRSMÖTEn

Pedersöre prosteris kyrkosångs-
krets kallas till årsmöte söndagen 
den 20 november 2011 kl. 19.30 i 
Terjärv församlingshem. Stadge-
ändring. före årsmötet medverkar 
prosteriets kyrkokörer i aftonmu-
sik i Terjärv kyrka kl. 18.00.  alla 
välkomna!

Styrelsen

LördAgssAmLing
12.11 kl 18 i Södra haga kyrka, 
Vespervägen 12.
stig-olof Fernström och
Tommy Johansson med
en busslast österbottningar!

Välkomna!
Inremissionen

http://sanktjohannes.info
6.11 kl 11 Gudstjänst i Biblion 
och kl 18 i Lepplax bykyrka. 
Bibelhelg 12–13.11. Följ 
www.facebook.com/stjinfo.

Sundqvist, Johansson.
-20: Ungdomssamling i församlings-
stugan, Wikblad.
Lö 10: gudstjänst med parentation, 
Portin, Johansson. efter gudstjänsten 
samling för anhöriga i henriksborg. 
Servering.
-19: aftonkonsert i kyrkan till förmån för 
diakoniarbetet i församlingen.
sö 10: högmässa, Sundqvist, Johansson.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, 
elis Snellman.
-18: Kvällspredikan i Ytteresse bönehus.
Ti 13: Symöte i Ytteresse bönehus, gul-
lan lind.
-18.30: Kvinnokväll i henriksborg. Sky-
kosmetolog carina Nybacka-Pouttu 
berättar om hudvård. Åsa Tylli: en liten 
stund med Jesus. Servering: fajitas o 
burritos, kaffe o efterrätt, pris 10 €. 
anmälan senast 4.11 till 040-3100450. 
Välkommen med!

JAKobsTAd
Alla helgons dag 12: högmässa i kyr-
kan, englund, Salo, Södö, Östman, 
Kyrkokören.
14: allhelgonasamling i Vestandlid-
gården, Jakobstads Damkör, dir. ann-
christin Storrank, Jenny Strandvall violin, 
Salo, Södö.
16: Sorgesamling i fc, englund, Södö, 
diakonissorna.
18: Parentation i fc, Åstrand, Östman, 
hannah rinne cello, elsa rinne violin, 
riku rinne violin, Sara Nyman flöjt. ett 
enskilt ljus tänds och den avlidnes namn 
läses för var och en av våra försam-
lingsmedlemmar som har avlidit sedan 
senaste alla helgons dag (oberoende 
av var jordfästningen ägt rum). ett ge-
mensamt ljus tänds även för dem som 
avlidit och begravts på annan ort och för 
annan sorg.
sö 18: musikgudstjänst ”Den himmelska 
lovsången” i kyrkan, Salo, Södö, Öst-
man, chorus Novus.
18: fokus i fc, Vivian Salo. Barnpass-
ning.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, max-
olav lassila.
To 10-14: mariahemmets basar i fc 
(oBS! Platsen). försäljning av hembakt 
och handarbeten. lotterier. Servering av 
köttsoppa och pannkaka 8 €, kaffe med 
dopp 3 €. Köttsoppa 5 €/liter.
To öppet hus för daglediga: i fc. Inleds 
med lunch kl. 12. Programstund kl. 13.
To (17.11) kl. 19: ”Ja till Jesus”. föreläs-
ning med journalisten och författaren 
göran Skytte från Sverige i fc. Servering 
och kollekt.

JePPo
To 3.11 kl 13: missionssymöte i klubb-
lokalen.
Fr 4.11 kl 19-23: Ungdomscafé Bönan i 
bönehuset.
Lö 5.11 Alla helgons dag kl 19: Tvåsprå-
kig parentationsmässa i kyrkan, khden 
och kantorn, sång av kyrkokören.
sö 6.11 kl 10: familjegudstjänst i för-
samlingshemmet, khden och kantorn, 
sång av dagklubbsbarnen.
Ti 8.11 kl 18.30: Naisryhmä seurakun-
takodissa.
To 10.11 kl 13: missionssymöte i klubb-
lokalen.

KArLeby
Lö kl 10: gudstjänst med parentation i 
sockenkyrkan, kyrkokörssångare.  
Kl 12: gudstjänst med parentation i 
stadskyrkan, kyrkokörssångare.
sö kl 10: högmässa i sockenkyrkan, 
församlingskören. rad. 105,9 mhz. 
Kl 11: mikaelmässa  i mikaelsalen, barn-
körsbarn- och musiklägerdeltagare.

Kronoby
barnkören: fr 13.15 i fh
nattvard: 15.00 vid Sylviahemmet, 15.30 
vid Storågården
högmässa: alla helgons dag 10.00, 
Ventin, Salumäe, Kyrkokören, Karin 
lövsund. Parentation.
möte: 14.00 i hopsala byagård, magnus 
Dahlbacka
musik i allhelgonatid: 19.00 Kyrkokören, 
Peter och robert Slotte, lars-Victor 
Öst, emma Kruegle, Salumäe, B. Öst
Familjemässa: sö 11.00 (obs tiden), Ven-
tin, Salumäe, Barnkören.

LArsmo
bibelkväll i församlingshemmet: to 3.11 
kl. 19. ”Skulle då gud ha sagt?”; om bi-
belns inspiration och auktoritet, lassila.
ungdomssamling i xodus: fre 4.11 kl. 
19.30.
Allhelgonadagens högmässa med pa-
rentation (sk): lö 5.11 kl. 10.00, Sjöblom, 
lassila, Wiklund, församlingskören. 
Kyrkvärd: Björn, Björnvik, långstranden. 
efter gudstjänsten samling i sorgens 
tecken i församlingshemmet. aila fin-
holm, anna-Pia Svarvar och elisabeth 
holgers delar med sig av sina upplevel-
ser från vandringen i sorgens landskap. 
Servering.
högmässa (sk): sö 6.11 kl. 10, lassila, 

Wiklund, sång av mikael Svarvar. Kyrk-
värd: Bosund gårdsnummer.
Kaffeväsktalko: ti 8.11 kl. 17.30 i försam-
lingshemmet.
Föräldrasamling för skriftskolorna: ons. 
9.11 kl. 19, i församlingshemmet. Dana 
fagerholm från Karleby medverkar. 
Servering.

munsALA
Kvällsgudstjänst med ljuständning lö 
kl 18: i kyrkan, khden, kantorn, pro-
jektkören. 
högmässa sö kl 10 : i Pensala bönehus; 
khden, kantorn. Ingen gudstj. i kyrkan.
bön o lovsång kring brasan sö kl 19: i 
prästg. 
sorgegrupp: on kl. 18; startar i prästg.  
Café Kongo: 25.11, ungdomar; anmäl er 
för uppträdande senast 10.11 till Johanna. 
dagar kring ordet i Pensala bönehus 
4-6.11
Fre 19 inledningsmöte: max-olav las-
sila, Åke lillas, Syskonkören.
Lö 14 möte: Bengt Djupsjöbacka, Kristi-
an Nyman, Nådens vind, dir. Tor lindén.
sö 10 högmässa: arr. Slef.

nederveTiL
Andakt: fr 13 i servicecentret.
stilla musik inför alla helgons dag: fr 19 
i kyrkan, en kantelegrupp från Kaustby 
medv. 
högmässa: allahelgons dag 10, Store, 
Smedjebacka, kyrkokören, ljuständning 
till de avlidnas minne, kyrkkaffe. Kyrkbi-
lar kan beställas.
högmässa: i Norrby byagård 10, Store 
lit., S lidsle pred., Smedjebacka

nyKArLeby
Lö kl 10: högmässa med parentation, 
Sandvik, ringwall, kyrkokören
-kl 18: Psalmandakt i gravgårdens kapell
sö kl 10: Bygudstjänst i Kovjoki, Sand-
vik, ringwall
-kl 18: Sång och musik i allhelgonatid i 
kyrkan. anna-maria Storgård, Siv Ny-
lund, (KU)
må kl 13: missionssyförening i fh
-kl 13.30: Socklot missionskrets i bö-
nehuset
-kl 19: Kenyamission i fh, helena Sö-
derbacka.
Ti kl 19.30: forsby missionskrets hos 
gunnel löv
To kl 14: fest i fh för alla som fyller 75 år 
under juli- december
-kl 19: församlingsfaddrarna i fh, Åke 
lillas

Pedersöre
högmässa (nattvard): lö 10 i kyrkan, lit. 
häggblom, pred. erikson, Kyrkokören, 
Sandstedt-granvik, D. häggblom, text-
läsare Ulla Storbjörk, dörrvärdar Karby. 
Ljuständningsandakt: lö 19 i kyrkan, 
erikson, St olofskören, folke och Daniel 
Nylund, Sandstedt-granvik, D. hägg-
blom, emet. 
gudstjänst: Sö Ingen gudstjänst i 
kyrkan, istället Byagudstjänst i forsby 
bykyrka kl. 14, häggblom, Sandstedt-
granvik. 
musikandakt i hoppets ljus: Sö 19 i kyr-
kan, St olofskören, folke Nylund, hägg-
blom, Sandstedt-granvik, D. häggblom
Andakt: on 14 i Pedersheim, eklund
symöten: må 13 i lövö bönehus och 
kl. 13 i forsby bykyrka. Ti 13.30 Karby-
Sundby i Sundby byahem. To 13.30 i 
Kållby bönehus, Bengt forsblom.
missionsstugan: Inkomster från försälj-
ningen går under tiden 1.11 – 22.12 till 
behövande i nejden via diakonin i Pe-
dersöre, Jakobstads svenska och finska 
församlingar.

Purmo
To 14: andakt med nattvard i Purmo-
hemmet, khden, kantorn
19.30: Strängbandsövning i lillby förs.h.
19.30: Bibelkväll i Kyrkhemmet. 
Tema:”abraham & Sara” med J-e & m 
Sandström. mat kl 19, anmäl senast mån 
040-3100 465
Lö 10: högmässa med parentation. 
Khden, kantorn, kyrkokören, efteråt 
samling för sörjande i Kyrkhemmet
19.30: möte i lillby förs.h. khden, kan-
torn, strängbandet
sö 10: gudstjänst med nattvard  i Åvist 
bykyrka, khden,  kantorn
14: möte i lillby förs.h.

TerJärv
ungd.samling: fr 4.11 kl 19 förs.h.
högmässa: lö 5.11 kl 10 alla helgons dag 
ljuständning, khden, kantorn, emma 
hanhikoski och mikaela Storbacka, 
sång; Kristine och mikaela Storbacka, 
violin; kyrkokören. 
strängbandet: övar sö 6.11 kl 9 i 
högnabba. 
gudstjänst: i högnabba sö 6.11 kl 10 kh-
den, kantorn, Terjärv strängband.
Finsk bibel- o. samtalsgrupp: to 10.11 kl 
18, förs.h, osmo Åivo.
bibelstudium: to 10.11 kl 19 i förs.h,  
khden, servering.
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Församlingen handlar till stor 
del om gemenskap. Den ska 
vara ett kravlöst forum för al-
la åldrar med en tröskel som 
varje fot kan kliva över. Mun-
sala församling vill på olika 
sätt erbjuda en sådan mö-
tesplats för dess medlem-
mar. Ett nytt koncept som 
startats i höst är Fredagslun-
chen i Munsala församlings-

hem. Den erbjuder ett tillfäl-
le för gemene man att drop-
pa in och få sig en bit mat i 
god gemenskap och samti-
digt öka sitt kulturella kun-
nande.

Fredagslunchen har ord-
nats två gånger hittills och 
responsen har varit god. Un-
der lunchen får man avnju-
ta en god måltid för en liten 
slant, och frivilligt stanna 
och lyssna på den för tillfäl-
let inbjudne gästföreläsaren. 
Senaste tillfälle var fredagen 
den 14.10 där inbjuden gäst 
var den lokale byaforskaren 
Valfrid Back. Omkring 
45 personer var sam-
lade och stämningen 
var gemytlig med iv-
riga diskussioner, gla-
da skratt och en avslapp-
nad atmosfär. 

På menyn stod utsökt 
skinkfrestelse, grekisk sal-
lad, kokta morötter och till 
kaffet bjöds bärkvarg eller 
glass. Enligt Dorothy Pirilä 
var lockbetet att man slip-

i min
föRsAmLing

den lokala byaforskaren 
Valfrid Back stod för det 
kulturella inslaget.

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@kyrkpressen.fi. redaktionen väljer 
och redigerar materialet.

i min
föRsAmLing

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  
 

Besittningsrätten till vissa 
gravplatser 

på Helsingfors kyrkliga samfällighets begravningsplat-
ser (Sandudd, Furumo, Brändö, Malm, Månsas och 
Östersundom) löper ut vid utgången av år 2012.

Eftersom kontaktuppgifterna till gravrättsinneha-
varna och de anhöriga delvis inte uppdaterats kan 
vi inte nå dem alla. Därför har följande meddelande 
fästs på de gravar vars besittningsrätt löper ut:

Gravrätten löper ut

Enligt gällande avtal löper rätten till denna grav ut 
den 31 december 2012. Om ni vill förlänga gravrät-
ten måste ni teckna ett nytt avtal före 30 juni 2013. 
Avtalet tecknas hos Helsingfors ev.luth. församling-
ars centralregister, gravtjänstenheten, Tredje lin-
jen 22 B, 00530 Helsingfors, tfn (09) 2340 6000,  
e-post: helsinki.hautapalvelut@evl.fi.

Om avtalet inte förnyats per 30.6.2013 övergår graven 
jämte gravsten i Helsingfors kyrkliga samfällighets ägo. 
Innehavaren kan om han så önskar avlägsna gravste-
nen före den 30.6.2013.

Helsingfors kyrkliga samfällighet

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

LEdIgA TjänSTER

per koka maten själv, vilket 
får understöd av flera an-
dra jag pratar med. Värdin-
nan Marita Nystedt är myck-
et nöjd med dagens fredags-
lunch och speciellt med till-
strömningen av gäster. Hon 
betonar dock att program-
met under fredagslunchen 
inte är bindande, utan man 
kan gott komma in på lunch-
rasten i arbetet och äta, och 
sedan åka tillbaka till job-
bet igen. 

Jag passade på att fråga 
några hungriga gäster var-

för de kom hit just idag. 
Börje Sandberg har 
hittills deltagit till 
100procent i fre-
dagsluncherna som 
ordnats, och enligt 

honom är det lyckat 
att kombinera mat och kul-
tur, i och med att församling-
en alltid har en gäst inbjuden 
som föreläsare. Detta under-
stryks av Jarl Dahlbacka med 

hustru som var intresserade 
av att höra Valfrid Back be-
rätta om Kantlax byaforska-
res planerade arkeologiska 
utgrävning av ’Kappasand’ i 
Kantlax där man förväntas 
hitta spår av ett medeltida 
katolskt kapell, och grav-
platsen för de som varit ak-
tiva där. 

Det var med andra ord en 
lyckad tillställning och kyr-
koherde Mikael Forslund av-
slutade med att tacka Valfrid 
Back och alla som kommit 
och meddelade att nästa fre-
dagslunch blir den 18.11 kl. 
11.00-13.00 i Munsala för-
samlingshem. Då är Görel 
Ahlnäs inbjuden gäst och 
temat är St. Petersburg. Al-
la är välkomna och tidpunk-
ten annonseras också i Kyrk-
pressen. 

 ¶ text oCh bild: 
johanna häggblom

Fredagslunch – mat, kultur  och gemenskap
Ledig tjänst i stiftet
Kyrkoherdetjänsten i Korsholms svenska församling 
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Den som valts till 
tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregister-
utdrag.
Tjänsten söks hos Domkapitlet i Borgå stift senast 25.11.2011  
kl. 15.00. adress: PB 30, 06101 Borgå

Väståbolands svenska församling lediganslår 

FörsAmLingsseKreTerArTJänsTen
i församlingen att sökas senast 18.11.2011.
Tjänsten förutsätter en lämplig examen på institutnivå, yrkeshög-
skoleexamen eller branscherfarenhet samt god förmåga att i tal och 
skrift använda svenska språket och nöjaktiga kunskaper i finska 
språket. Till arbetsuppgifterna hör att ansvara för församlingens 
pastorskansli samt uppgifter som är förenade med informationen i 
församlingen.
Tjänsteplatsen är pastorskansliet i Pargas.  
lön utbetalas enligt kravgrupp 501.
Närmare information om tjänsten ger kyrkoherde henric Schmidt, 
tel. 0407287660.
ansökningarna sänds till församlingsrådet i Väståbolands svenska 
församling, Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas. 

församlingsrådet

Ingå församling lediganslår tjänsten som

Församlingssekreterare 
Ingå församling är en självständig tvåspråkig försam-

ling med cirka 4500 medlemmar. Då vår församlingssekreterare 
pensioneras, söker vi en efterträdare för henne. Tjänsten är en 
heltidstjänst, men även deltidsarrangemang kan komma ifråga.  Till 
uppgiften hör bl a ansvar för pastorskansliet, folkbokföringen och 
arkiveringen.
Kompetenskraven för tjänsten är lämplig examen på institutsnivå, 
yrkeshögskolexamen eller tillräcklig erfarenhet av kansliarbete och 
adb. församlingssekreteraren bör vara medlem av ev.luth kyrkan 
och ha god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift. 
Den som väljs till tjänsten bör visa upp godtagbart läkarintyg. 
Tjänsten har en prövotid på 4 månader. lön enligt kravgrupp 403. 
Tillträde enligt överenskommelse.
ansökningshandlingarna skall sändas in senast 23.11.2011 kl 16 till 
Kyrkorådet i Ingå församling, PB 5, 10211 Ingå. Upplysningar om 
tjänsten ges av ekonomichef Seija Korhonen tel. 040-7379228 eller 
kyrkoherde Torsten Sandell tel. 0500–584 839. 
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Mod att ställa 
till rätta
”I den finländska själen 
händer det att bottnen 
faller ur, att någonting går 
sönder för gott när livet 
blir för svårt. Skam, skuld 
eller heder är inte ba-
ra primitiva känslor som 
bara finns i andra kultu-

rer. De finns hos oss ock-
så. och vad värre: vi har 
få ord, rutiner, ceremo-
nier för att återställa det 
att man skäms så djupt 
eller har en sådan klump 
av skuld att bära.”

Jan-erik Andelin om 
hur vi ser på en männis-
kas värde när  mycket har 
gått på tok. 

kLipp boRgåbLAdET

”Kristendomen 
banade väg för 
biografin. den för-
kunnade att varje 
människa var unik 
och värd sin egen 
historia.”
Nobelkommitténs Pär 
Wästberg på Helsing-
fors bokmässa 30.10

CitAt gÖRA goTT

Inte sorg, 
men gemenskap

hur prÄSter genomför begravningar 
får man vid mina år allt oftare anled-
ning att göra sig tankar om och det 
jag på senaste tiden alldeles särskilt 
har tänkt på är hur präster använder 
ordet sorg. Det kan tyckas paradoxalt 
just i begravningssammanhang men 

det har slagit mig att präster kunde vara mer nog-
räknade med det – och i synnerhet då med för-
stärkningar som ”tung”, ”djup” och ”svår”.

helt nyligen BegravdeS en studiekamrat vars liv 
ända sen ungdomen präglats av sjukdom och som 
varken hade man eller barn. Icke desto mindre var 
kyrkan väl fylld av syskon, syskonbarn och sys-
konbarnbarn, kusiner och sysslingar, klasskamra-
ter, studiekamrater och kolleger. Det var en vacker 
och berörande begravning – bortsett från ett stäl-
le i prästens tal som handlade om den tunga sorg 
som drabbat oss och som hon ville försäkra oss att 
Gud skulle trösta oss i. Den här gången byttes inga 
blickar, snarare tittade vi alla ner i golvet fram-
för oss för vi kände saknad, vi kände vemod över 
ett liv som varit mer präglat av lidande än många 
andra och vi kände i många fall också skuld för 
att vi varit för självupptagna 
och inte funnits till hands så 
mycket som vi bort. Men tung 
sorg var det helt säkert ingen 
av oss som kände och prästens 
ord fick oss med ens att kän-
na oss som hycklare.

med orÄtt, menar jag bestämt, 
med orätt, för om man bara 
vill samla de djupast sörjan-
de har man begravning i still-
het, men vad just den här be-
gravningen ville visa var sna-
rare att det faktiskt kan finnas 
en större krets också kring en ensamstående, yt-
terst stillsam människa. Vi hade samlats av vän-
skap, vi hade samlats av respekt och lojalitet, vi 
ville ta avsked, vi ville också – och kanske fram-
förallt – bekräfta ett sammanhang, en gemenskap 
med henne som dött.

och med varandra, de ännu levande, med dem 
vars tur ännu inte kommit.

Det hade vi ingen anledning att skämmas för. 
Det är noga taget vad begravningar är till för.

”Tung sorg var 
det helt sä-
kert ingen av oss 
som kände och 
prästens ord fick 
oss med ens att 
känna oss som 
hycklare.”

inkAst MERETE MAZZARELLA

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.

opinion InFoRMATIon

RADBytEt uLF SäRS

Mellan förföljelse och välsignelse
Finlands roll 
mellan Sveri-
ge och Estland 
präglade det 
första ekume-
niska regnbågs-
forumet i Trä-

skända 15–16 oktober. 
Biskop Martin Lind fram-

höll att Svenska kyrkans be-
slut att viga samkönade par 
byggde på kyrkans egen teo-
logiska grund och grundli-
ga utredningar. Redan 1974 
kom en utredning till att kyr-
kan bör stöda homosexuella 
relationer byggda på ömsesi-
dig kärlek. Utredningar gjor-
des också 1994 och 2004, då 
församlingarna hördes.

År 1995 rekommenderade 

biskoparna andakter för re-
gistrerade partnerskap och 
2006 antogs ett formulär för 
välsignelse av partnerskap. 
Då samkönade äktenskap 
infördes 2009 beslöt kyr-
komötet hålla kvar kyrkans 
vigselrätt. Men ingen präst 
tvingas förrätta vigsel.

Heino Nurk, avsatt som 
präst i Estlands lutherska 
kyrka på grund av sin sex-
uella läggning, berättade 
att det estniska samhället 
snabbt förändrats i en mer 
tolerant riktning. Han trod-
de att registrerat partnerskap 
snart införs.

Rädslan för samhällsför-
ändringen och kyrkans för-
svagade ställning har enligt 

Nurk lett till auktoritarism, 
slutenhet och homofobi i 
kyrkan. Men många vill att 
olika åsikter ska få komma 
till tals. I höst publicerades 
ett manifest för humanistisk 
kristendom som bland annat 
önskar sexuella minoriteter 
välkomna i kyrkan.

Estland befinner sig i 
sin tur mellan Finland och 
Lettland, där homosexu-
ella kristna har tvingats gå 
i landsflykt av fruktan för 
sitt liv. Forumet diskutera-
de möjligheter att stöda de 
sexuella minoriteterna i de 
baltiska länderna.

Gemenskapsrörelsens 
ordförande Sakari Häkkinen 
konstaterade i en hälsning att 

läget i Finland är annat än i 
grannländerna. Han efter-
lyste öppna samtal i stället 
för tvärsäkra ställningsta-
ganden. 

Vår kyrka godkänner för-
bön för samkönade par. Ge-
menskapsrörelsen verkar för 
välsignelse av partnerskap, 
men har inte tagit ställning 
till vigsel av samkönade. 
Själv hoppas jag att staten 
ska gå in för jämlika äkten-
skap och att kyrkan ska vi-
ga eller åtminstone välsigna 
samkönade äktenskap.

ulf SÄrS
Helsingfors

gUDstjänstEn

Prålig mässa

Jag är en av dem som sör-
jer över att högmässan i Jo-
hannes kyrka och kvällsmäs-
san i Gamla kyrkan har bli-
vit så pråliga och tunga. Var-
för varje gång procession in 
och ut och evangelieproces-
sion, den långa, obekanta-
re Nicenska trosbekännel-
sen, nattvard med vatten i 
vinet och intinktion, rökel-
se och i kvällsmässan kor-
gosse och klockringning för 
konsekration? Är allt detta 
nödvändigt?

Vi längtar efter värme, 
andlig påfyllning och ro. 
Mera enkelhet då det inte är 
speciella högtider!

liSBeth gilJam
Helsingfors

LäRA ToLKnIngAR

vad ska vi tro på?
Från barnsben har man bli-
vit lärd i hem, skola och kyr-
ka (exempelvis vid konfir-
mationen) och andra ställen 
att vi har en allsmäktig Gud 
och Hans son Jesus Kristus. 
Sedan kommer lärjungar-
na, evangelisterna och an-
dra, många ”trappsteg” lägre 
ned. De fick som uppgift att 
sprida Ordet och bra så, men 
var det oaktat vanliga män-
niskor. Tills han kom till Da-
maskus var Paulus en myck-
et kontroversiell person som 
begick många grymma brott 
mot de kristna. Se Apostla-
gärningarna! Om han dess-
utom enligt tidens sed råka-

de säga ”Kvinnan tige i för-
samlingen …” må detta efter 
2000 år vara honom förlåtet! 
Han var ju ingen Gud, så or-
den var hans egna. Tack Bo 
Holmberg för att du försö-
ker få oinitierade personer 
att förstå allt detta!

Lärjungarna och seder-
mera Paulus, med flera, har 

gjort sitt bästa för att sprida 
Jesu lära. Och ännu angåen-
de kvinnliga präster: Varför 
ses det mellan fingrarna då 
vissa manliga präster vägrar 
samarbeta med dessa? Inte 
kunde jag som kvinnlig lära-
re vägra arbeta med en man-
lig sådan av personliga skäl, 
vilket naturligtvis aldrig var 
aktuellt! Borde inte lag och 
ordning följas?

Och sist, följer man Je-
su lära behövs inga special-
tolkningar!

aSta erikSSon
Ekenäs

tACk

fint om Räsänen
Tack till KP (nr 42) som be-
skrev inrikesminister Räsä-
nen som person. Det har varit 
beklämmande att få ta del av 
allt det förakt och den smuts-
kastning hon fått bemöta det 
senaste året för sin konserva-
tiva syn och försvar av tradi-
tionella värden. Vi stöder Dig, 
via mig, varmt även i den fort-
satta kampen mot könsneu-
trala äktenskap och adop-
tionsrätt.

fred koroleff
Helsingfors

”varför ses det 
mellan fingrarna då 
vissa manliga präs-
ter vägrar samar-
beta med kvinnliga 
präster?”

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

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

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.

Retreat med temat Den heliga 
Treenigheten och vårt liv
Tid: To–sö, 10–13.11.2011
Retreatledare:  
Dominikansyster Veronica, Sverige
Några platser finns!

Öppen snoanvecka i advent
Tid: On–ti, 30.11–6.12.2011
Unna dig några dagar av stillhet och 
eftertanke inför julens stora mysterium. 
Du kommer de dagar som passar dig. 
Snoan erbjuder sin fridfulla miljö med 
morgonmässa, tideböner och måltider. 
Tystnad råder under dagarna.
Pris: 60 €/påbörjat dygn

lägenhet i h:fors önskas hyra 
fr.om 1.12 eller 1.1, av skötsam tjej 
från Åland. Jobbar på sjön. garan-
tihyra. tel. 0405719222.

Skötsam rök- o. djurfri ämnes-
lärarstud. söker möblerad el. 
omöblerad etta i Vasa jan-maj 
-12. Vänl. kontakta ann-charlotte 
0400-439697.

Skötsam djur- och rökfri hanken 
studerande önskar hyra etta i 
helsingfors centrum. Jenna Jalava 
0505358424.

Önskar hyra etta eller tvåa i eke-
näs, omedelbart el. senare. 32 
år rökfri, fast jobb, skötsam. Tel 
0407202565.

Skötsam och rökfri jur. stud. med 
fast anställning önskar hyra etta 
eller liten tvåa i södra helsingfors. 
Vänligen ring maria 0503743543.

Skötsamt, rökfritt par önskar hyra 
stor 2:a eller 3:a i centrala Vasa. 
max hyra 700 euro. Skicka SmS till 
anna 040-8230135.

MARKnAd

önsKAs hyrA



www.folkhalsan.fi/lucia

Vi är här – delta i luciavalet 
och insamlingen!

2  Ingrid Lise Taraldset
 Kimitoön 3  Ellen Eklund

 Pedersöre 4  Sophie Nylund
 Jomala

5 Cecilia Ebbe
 Borgå 6  Heini Rautoma 

 Helsingfors 7  Nora Peltola
 Vichtis 8  Jacintha Damström  

 Helsingfors

9  Johanna af Hällström
 Esbo 10  Emma Liljeroth 

 Åbo

1  Ann-Sofie Nyholm
 Ekenäs

Vi tio vill vara med och föra en 
vacker och klok tradition vidare.  
Vi tror att lucia kan hjälpa oss alla  
att se dem i vårt samhälle som är 
värda särskild omsorg och omtanke. 
Nu i höst handlar luciainsamlingen om 
att minska ensamheten bland äldre. 

Ofrivillig ensamhet är ett växande 
problem. Redan nu upplever var 
tredje äldre att de är ensamma.  
Genom att stöda människor att  
bryta tystnaden och ensamheten  
kan Folkhälsan via luciainsamlingen 
öka livskvaliteten och meningsfull-
heten och minska effekterna av de 
välfärdsförluster som åldrandet för 
med sig. Stödåtgärderna utformas 

med respekt för den enskilda män-
niskans integritet, önskningar och 
behov och i samarbete med andra 
organisationer, med församlingarna 
och kommunerna. 

Alla som deltar i insamlingen kan 
rösta på lucia. Det går bra att göra 
det via Folkhälsans webbplats, via 
sms eller genom att fylla i den  
kupong som ingår i Kyrkpressen.  
Kupongen och ditt bidrag kan du 
lämna i något av Folkhälsans hus,  
i Luckorna, på Hufvudstadsbladets 
kontor i Helsingfors eller posta till 
den adress som finns angiven på 
kupongen. 

Rösta senast 23 november.  

näsTA veCKA möter vi en pappa som vill bryta mönstret från sin 
egen uppväxt.

Predikanten åker om
kring på den skotska landsbygden och predikar. efter predikan skickar han sin hatt 

att gå runt bland åhörarna, för att sam
la kollekt. Innan han åker vidare tar han hatten för att räkna kollekten.

hatten är tom
. han knäböjer, knäpper sina händer och ber: Tack g

ud för att jag fick tillbaka m
in hatt. 


