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”Det finns nu-
mera en större 
ömsesidig res-
pekt för varan-
dra men ock-
så jämställdhet 
i juridiska ter-
mer.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Samexistens i 
respekt och tro
kring femtusen finlandssvenskar har sitt andliga 
hem i de samfund eller rörelser som brukar kallas 
frikyrkliga. Alla benämningar bär sina stigman. 
Visst kan en lutheran argumentera för att hans 
samfund tvärtemot missuppfattningen faktiskt 
inte är en statskyrka, tillika som en frikyrklig kan 
påpeka att hans samfund också består av folk.

Historien har haft sin knöliga gång, både i lag-
stiftning och attityder. I det här numret av KP 
annonserar frikyrkorna i en betald specialbila-
ga, precis som andra annonsörer har möjligheten 
att göra. Det är resultatet av ett initiativ som förra 
chefredaktören Stig Kankkonen kastade fram i en 
ledare och som baptisterna var de första att nap-
pa på. Den gör inte den lutherska identiteten hos 
Kyrkpressen mindre luthersk, lika lite som den 
förminskar det frikyrkliga hos frikyrkorna i fråga.  

däremot hade en sådan bilaga varit en omöjlig-
het för tjugo år sedan. Ännu på femtiotalet fick 
en lutheran som ville gå med i en frikyrka moti-
vera sitt beslut inför den lokala prästen. Det här 
satte djupa spår i den generationens förhållande 
till den lutherska folkkyrkan. Å andra sidan värj-
de den större kyrkan sig mot ivrig proselytism 
och själafiskande som också kunde förekomma.

i dAg lämnar man enkelt folkkyrkan med ett klick. 
I den verkligheten är det bra att kristna av olika 
kulörer kan se varandra som just sådana och att 
en anteckning i civilregistret inte behöver bety-
da avsaknad av tro – ja, inte ens i det fall perso-
nen lämnat alla samfund, bör påpekas.

Det finns numera en större ömsesidig respekt för 
varandra men också jämställdhet i juridiska ter-
mer. Med åren har frikyrkornas politiska mål upp-
nåtts: vigselrätt, statsbidrag, slopande av kravet 
på religionslärares tillhörighet i lutherska kyrkan.

i den brytingstid folkkyrkorna som bäst befinner 
sig finns det också de i våra led som börjat snegla 
åt frikyrkornas håll. Hur har de överlevt? Vad finns 
det i deras strukturer som fungerar respektive in-
te fungerar? Snabbt kommer 
verkliga teologiska bedöm-
ningsgrunder in som rätte-
snören, men det borde än-
då finnas en viss förutsätt-
ning för att göra en del jäm-
förelser.

en iAkttAgelse kunde vara den 
här: För ett par decennier se-
dan visionerade de finlands-
svenska frikyrkornas sam-
arbetsorganisation om en 
stor frikyrka. Den visionen 
är förkastad av de yngre ge-
nerationerna. Det här är motsatsen till den sam-
gångstrend bland frikyrkorna som sker i Sverige.  
I stället vill man jobba för det lokala och regio-
nala, för det finns lokalförsamlingar som blomst-
rar och de som riskerar att avregistreras över he-
la samfundsskalan. Det tolkade frikyrkobröder-
na och -systrarna som att nyckeln fanns på lo-
kalplanet – inte i centraliseringen. 

de tongångArnA låter inte så annorlunda än de 
som förts fram på senare tid också i den luther-
ska kyrkan.

En mamma 
av fem

När Elisabet Still var ung drömde hon 
inte om att ha en stor familj.

– Men jag har alltid drömt om att 
adoptera barn, säger hon. Jag har haft 
en stark känsla att jag inte ska ha fle-
ra biologiska barn än två. Jag ska sköta 
andras barn. Det är mitt jobb.

Barnen fyller hennes vardag. Hon ar-
betar som lågstadielärare i en byskola i 
Korsholm. Hemma börjar det andra ar-
betspasset. De tre äldsta barnen Jakob, 
David och Filip har flyttat ut. Hemma 
bor nu Rebecka och Aron samt tre fos-
terbarn. Under åren har också andra 
fosterbarn, sommarbarn och utbytes-
elever fått husrum hos Elisabeth och 
Mikael (Mikki) Still.

– Det kan vara kaotiskt. Jag brukar ib-
land fundera varför just jag ska ha barn 
som säger emot. Men mina barn be-
höver tydliga gränser med klara hem-
komsttider. Varje gång jag släppt efter 
har jag fått ångra det. 

Det finns stora skillnader i barnaska-
ran.

– Våra två biologiska barn liknar oss 
till utseendet, tanken och beteendet. 
Våra barn har fem olika mammor och 
pappor. Det är klart att de är olika. Det 
är en rikedeom. Men miljön påverkar 
dem också. När Rebecka svarar i tele-
fon vet Mikki inte om det är henne el-
ler mig han talar med.

Till de egna barnen räknar Elisabet 
Still de biologiska och de adopterade. 

– Ett adoptivbarn är ett eget barn. En 
adoption kan inte annuleras. Ibland har 
jag fått tillrättavisa folk som kallar de 
adopterade barnen för främmande.

Filip adopterades då familjen bodde 
i Illinois i USA.

– Man skulle bo i delstaten i sex må-
nader för att få adoptera svårplacera-
de barn. Det var Filip då han har en vit 
mamma och en svart pappa. 

– Domaren som avgjorde adoptionen 

frågade om vi förstår att han nu är vårt 
eget barn och att vi inte kan backa ur 
även om han blir handikappad. 

Att få ta Filip med till Finland var inte 
svårt efter att myndigheterna fick hö-
ra om det finska utbildningssystemet. 
När Filip växte upp ville Elisabet Still 
adoptera en flicka. Det blev en lång och 
besvärlig process innan Rebecka kom 
från Vietnam.

– Det hann gå fem år mellan Filip och 
Rebecka. Det var som att börja en ny 
kull. Vi tyckte hon behövde en kompis.

Redan före Aron kom utredde paret 
Still möjligheterna att bli fosterföräld-
rar till ensamma flyktingbarn, men det 
kom inga. Då adopterade de Aron från 
Thailand. 

– 2007 gick vi Kårkullas utbildning 
för fosterföräldrar i Vasa. Då skrev tid-
ningarna om det stora behovet av fos-
terföräldrar. Men det behovet fanns ba-
ra på finskt håll.

Det måste kännas rätt
På hösten för tre år sedan gav Elisbet 
Still ultimatum åt Gud.

– Jag gjorde som Gideon med ullen. 
Jag sa till Gud att om inget hänt före jul 
hoppar vi av. Strax erbjöds vi tre sys-
kon, en flicka och två pojkar. Tre barn 
kändes som ett alltför stort ansvar och 
vi funderade hela hösten. Vi hade ti-
digare haft ett fosterbarn som det inte 
fungerade med när han blev tonåring. 
Det kände jag som ett misslyckande. 
Det var viktigt för mig att det kändes 
bra hela vägen och att jag anknöt till 
barnen. Inför mötet med barnen sat-
te jag andra gången ull åt Gud. Jag sa 
att det måste kännas rätt och utom allt 
tvivel. Och det gjorde det.

Barnen flyttade in för två år sedan.
Den första tiden var tuff.

– Vi skulle lära känna varandra och 
barnen skulle anpassa sig till vår familj. 

De skulle lära sig göra läxor och lära sig 
läsa, tvätta sig och lägga sig. Man tänker 
inte på hur mycket man ska lära barn 
om hur familjen fungerar.

Men ibland har hon tvivlat.
– Jag har tvivlat på om jag är rätt per-

son att ta hand om barnen. Kanske nån 
annan hade kunnat göra det bättre. Jag 
känner att vi borde vara perfekta för-
äldrar som kan ställa allt till rätta efter-
som de upplevt så mycket. Det kan vi 
inte. Det känns ibland för svårt. 

Folk kan förundras över att de orkar.
– Ibland känner jag att jag inte orkar 

alls. Men jag brukar trösta mig med att 
det räcker att vara tillräckligt bra. De 
flesta barn klarar sig förutsatt att för-
äldrarna inte vill dem illa.

Som fosterförälder ställs de inför pro-
blem som inte andra föräldrar har. Då 
för de stöd av andra fosterföräldrar. 

– Jag tror att folk runt omkring upp-
lever att jag är onödigt sträng. Jag mås-
te ha en annan disciplin med barnen än 
vad de har, annars rinner det iväg utom 
kontroll. Det går inte att förklara heller 
för jag har ju tystnadsplikt. 

Maken pendlar till jobbet i Karle-
by och kommer hem åtta-niotiden på 
kvällarna. Han jobbar hemifrån ibland 
och kan komma hem tidigare vid be-
hov. Kör det ihop sig får Rebecka en 
slant för att sköta kvällsrutinerna.

– Jag tycker om mina fosterbarn. Men 
ibland måste jag komma ihåg att de är 
mitt jobb, för det är de till en del. Jag har 
skyldighet att göra vissa saker.

Var hämtar du kraften?
– Jag söker styrka i Guds ord. Jag vill 

inte vara borta från en enda Gloria Dei-
mässa. Jag önskar jag hade mera tid för 
andakt. Inte bara att läsa Bibeln ut-
an också för annan litteratur. För det 
mesta läser jag ur Dagens lösen innan 
jag somnar.

Egentiden är en bristvara.
– När jag är ensam hemma är jag liv-

rädd att telefonen ska ringa. Jag vill in-
te tala med någon då. 

Det första barnbarnet är fyra månader.
– Jag trodde inte det skulle vara så ro-

ligt med barnbarn. Ibland vaknar jag på 
morgonen och gläds över att hon finns: 
ett barn som jag får njuta av utan att be-
kymra mig för.

Vi har fått mycket. Vi är två, vi har resurser, ett stort 
hus och vi har ork. Det skulle kännas väldigt själviskt 
att hålla allt det för sig själv. Jag känner mig nästan 
skyldig att dela med mig, säger Elisabet Still. 

text och foto: jOhan sanDBeRG

pROFILen: ElISAbET STIll  
”Våra barn har olika mammor och pappor.  
Det är klart att de är olika. Det är en rikedeom.”
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Krucifixet på plats
kAris. triumfkrucifixet i 
S:ta Katarina kyrka i Karis 
har lyfts tillbaka på sitt ur-
sprungliga ställe uppe i ko-
ret. tidigare hängde kruci-
fixet på altarväggen där det 
var rätt osynligt på grund av 
de många pelarna i kyrkan. 

Krucifixet är 500 år gam-
malt och har bland annat 
jämförts med det krucifix 
som finns i Vadstena klos-
terkyrka i Sverige.

Karl af Hällström till Lovisa
borgå. karl af hällström, 
kaplan i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling, byter 
jobb i januari.

– Jag blir tf kyrkoherde 
i Lovisa, bekräftar af häll-
ström. 

Uppdraget börjar i janua-
ri och det är ännu inte fast-
slaget hur länge det fort-
sätter.

Som orsak till bytet av 
arbetplats nämner han dels 

att ett intressant jobb blev 
ledigt, dels att han fick nog 
av Borgå kyrkliga samfällig-
hets personalpolitik. 

Kyrkpressen rapportera-
de  13.10.2011 att samfällig-
heten sagt upp Karl af häll-
ströms hyresavtal för Kap-
lansgården i Borgå. 

Det var Borgåbladet som 
först skrev om af häll-
ströms nya arbetsuppdrag.

 

Jeppo bäst på gemensamt ansvar
hjälp. Årets insamling för 
kampanjen Gemensamt 
ansvar GA inbringade sam-
manlagt 4 381 956,40 euro. 
Jeppo församling är en av 
de församlingar som samlat 
in allra bäst.

– Av de 50 bästa i landet 
är 10 från Borgå stift, berättar 
stiftssekreterare Tua sandell.

Rankinglistan räkas ut 
enligt insamlade medel per 
församlingsmedlem. Därför 

ligger de små 
församlingar-
na vanligen i 
topp.

– oftast 
krävs det att någon i för-
samlingen tar GA till sitt 
hjärta och för fram kam-
panjen.

Medlen från årets insam-
ling går till att stödja unga 
ensamma människor i fin-
land och i Moçambique.Vä
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tid för sig själv, att sitta 
och läsa eller umgås med 
Gud, är en bristvara för eli-
sabet Still. hennes vardag 
fylls av barn, både i jobbet 
och hemma. Barnet på tav-
lan är hennes make Mikael  
i sin mormors famn.

ELisAbEt stiLL

LäRaRe i töLBy-ViKBy 
LÅGStADieSKoLA i KoRS-
hoLM

BOsaTT i VASA och Gift 
MeD MiKAeL.

Två BioLoGiSKA BARn: 
JAKoB föDD 1985 och 
DAViD 1988. tRe ADop-
tiVBARn: fiLip föDD 1990 
i USA, ReBecKA föDD 
1995 i VietnAM och ARon 
föDD 1998 i thAiLAnD. 
tRe foSteRBARn. ett 
BARnBARn.
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Se människan bakom tron
mArtin fAgerudd, kyrkoherde i Vanda svenska församling, har märkt att de muslimska imamerna i Vanda ofta har samma bekymmer och glädjeämnen som han själv. 

”varför kan vi 
inte hjälpa 
varandra i 
stället för att 
gnabbas?”
Martin Fagerudd

Gemenskapsveckan har fått sin bör-
jan i Frankrike och har firats i Fin-
land sedan 2007. Diskussioner och 
besök i moskéer ordnas i åtminstone  
Helsingfors, Vanda och Tammerfors.

I Vanda, som har flest invandrare i 
Finland, är samarbetet mellan kristna 
och muslimer redan väletablerat. Sta-
dens kyrkoherdar och imamer ingår 
I en samarbetsgrupp som samman-
strålar ett par gånger om året. 

Huvudmålet är att öka förståelsen 
och vänskapen mellan representan-
ter för de två religionerna. 

– Vi diskuterar inte kontroversiella 
frågor utan fokuserar på det som för-
enar oss. Vi behandlar teologiska frå-
gor endast i upplysningssyfte, säger 

ReLIGIOnsDIaLOG. För närvarande firas 
en sameuropeisk vecka för möten mel-
lan muslimer och kristna. Målet är att 
främja ömsesidig förståelse och fredliga 
relationer mellan de två religionerna.

text och foto: maRIna WIIk

got annat språk – dock inte svenska. 
– Det är finskan som är det gemen-

samma språket här, säger Fagerudd.
Tillställningen riktar sig till alla som 

är intresserade av möten över kultu-
rella och religiösa gränser. Fagerudd 
hoppas att speciellt kristna som inte 
sedan tidigare känner en muslim el-
ler vice versa ska dyka upp. 

– Det här är en gyllene chans att stilla 
sin nyfikenhet och ställa de frågor man 
funderat över, säger Fagerudd. 

Han påpekar att en förståelse för an-
dra religioner inte är det samma som 
likriktning. 

– För att kunna gå in i en religions-
dialog måste man ha en stark kris-
ten identitet. Den som är rädd för att 
utsättas för andra synsätt är kanske i 
grund och botten osäker på sin egen 
inställning.

Han påminner om att både kristna 
och muslimer tror på en levande Gud 
som är verksam här och nu. 

– Religionen är en kraftkälla som ger 
livet mening och hjälper oss att uthär-
da även de svåraste prövningar. Tron, 
vad man än kallar den, ger en mening 
åt livet och tillvaron.

Martin Fagerudd, kyrkoherde i Van-
da svenska församling. 

Enligt Fagerudd är det viktigt för 
hela lokalsamhället att de religiösa 
ledarna respekterar varandra och är 
personligt bekanta. 

– Vi möts inte som kristna och mus-
limer utan som människor. Det är vik-
tigt att kunna se människan bakom 
religionen och ideologin, säger Fa-
gerudd. 

stilla nyfikenheten
I år består den muslimsk-kristna sam-
arbetskommitténs huvudsatsning av en 
interreligiös diskussionskväll på ve-
tenskapscentret Heureka. Temat för 
kvällen är fred – något som engage-
rar alla oberoende av  religion eller 
nationalitet.

– De flesta muslimer och kristna är 
fredliga och vill bara leva ett vanligt liv 
som människor här på jorden. De mi-
litant sinnade är i klar minoritet. Var-
för kan vi inte hjälpa varandra i stället 
för att gnabbas?

Diskussionsinläggen av två imamer 
och två kyrkoherdar hålls på finska och 
kommer eventuellt att tolkas till nå-

GEmEnskApsvEckA

17–27.11 Firas som en vecka då krist-
na och muslimer möts. 
veckan har fått sin början i frankrike 
och har spritt sig till finland, tyskland, 
Storbritannien, Belgien och Sverige.
I Finland ordnas mötesveckan för 
femte gången. Arrangör är arbets-
gruppen Kirkko ja islam, som utsetts 
av Kyrkans utrikesråd, i samarbete 
med flera evangelisk-lutherska för-
samlingar och muslimska samfund.
I helsingfors ordnas en dialog med 
temat ”fred i islam och kristendom” 
i Masjid Al-imam-moskén söndagen 
den 19.11 kl. 13.
I vanda ordnas en öppen diskussion 
på vetenskapscentret heureka den 
17.11 kl. 18. temat är fred och vad fred 
betyder för kristna och muslimer. 

Mer info om temaveckan finns på www.semai-
neseric.eu

Tron sitter inte i orten
förändringar i församlingsstrukturer påverkar in-
te medlemmarnas andliga liv. Det visar en undersök-
ning som har gjorts av Kyrkans forskningscentral. en-
ligt undersökningen anser majoriteten av medlem-
marna att församlingsgränserna är oviktiga för det eg-
na andliga livet.

Det starkaste stödet för församlingsmedlemskap 
som baserar sig på bostadsort fanns bland försam-
lingsaktiva över 55 år. Undersökningen genomfördes i 
fyra församlingar där strukturen förändrades 1.1.2009.

peter Lindbäck, som 
citerades i förra veck-
ans Kp, kommer från 
Saltvik och ingen an-
nastans ifrån. Redak-
tionen beklagar felet.

Tre organisationer mister sitt stöd
Missionsorganisationerna folkmissionen, Såningsmannen och Sanansaattajat mister 
sitt stöd från helsingfors och Vanda kyrkliga samfällighet. Anledningen till beslutet är 
att organisationernas linjedragningar inte överensstämmer med kyrkans officiella linje 
när det kommer till frågor som kvinnopräster och sexuella minoriteter. 

Beslutet gäller för åren 2012–2014. om organisationerna ändrar sina linje i tvistefrå-
gorna kan de återfå sitt stöd.

helsingfors samfällighet har redan tidigare dragit in stödet för SLey och organisa-
tionens svenska systerorganisation SLef eftersom de motsätter sig kvinnliga präster. 
nu bestämde också Vanda kyrkliga samfällighet att inte fortsätta stöda de här mis-
sionsorganisationerna.

unDERstöD MISSIoN RättELsEunDERsökninG fÖRSAMlINgSgRäNSER
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Stefan 
Djupsjöbacka

I johan-
nes försam-
ling blandar 
man vatten 
i nattvards-
vinet. var-
för?

– Det är en gammal, all-
mänkyrklig sedvänja att 
blanda ut nattvardsvinet 
med en liten mängd vat-
ten. teologiskt har den 
motiverats med en hän-
visning till Kristi två naturer 
– den gudomliga och den 
mänskliga, som är fören-
ade med varandra på ett 
oskiljaktligt sätt. Men bru-
ket har också att göra med 
det som hände när den 
romerska soldaten stack 
hål i Jesu sida för att kon-
trollera att döden inträffat i 
samband med korsfästel-
sen, då ”det kom ut blod 
och vatten”, säger kyr-
koherde stefan Djupsjö-
backa.

har nattvardsvinets kon-
sistens en teologisk be-
tydelse?
– för själva nattvardsfi-
randet har konsistensen 
självfallet ingen avgörande 
betydelse. nattvarden är 
giltig oberoende av prax-
is. Men symbolspråkets 
djup kan framträda bättre 
när man förvaltar det all-
mänkyrkliga och ekume-
niska arvet och också be-
rättar om varför det görs 
just så.

är det här en ”högkyrk-
lig” sed?
– Det är ett ekumeniskt 
bruk som varit i bruk i al-
la stora kyrkor. Att bru-
ket fallit bort i många för-
samlingar hör ihop med 
en allmän missuppfattning 
som råder i vårt land gäl-
lande gudstjänstfirandet. 
Det som man kallar ka-
tolska eller ”högkyrkliga” 
bruk är egentligen gam-
mal lutherdom medan det 
som uppfattas som luth-
ersk gudstjänst egentligen 
är reformert och frikyrk-
lig påverkan. Många för-
domar beror på okunskap. 
i Johannes församling vill 
vi fira en högmässa på all-
mänkyrklig och ekume-
nisk grund. Vi själva står 
ju också för en mångfald i 
gudstjänstlivet.

 ¶ sofia torValds

3 FRåGoR TIll Snart kan församlings-
rådet välja herde
kyRkOmöTeT. I framti-
den kan kyrkoherde väl-
jas också genom indirekta 
val. Det nya valsättet 
antas slå igenom främst i 
stora församlingar.

text: sOFIa TORvaLDs

Av alla de beslut som fattades 
vid kyrkomötet förra veckan 
är ändringen i sättet att väl-
ja kyrkoherde antagligen det 
som tydligast kommer att 
synas i de vanliga försam-
lingsmedlemmarnas vardag.

I framtiden har försam-
lingarna möjlighet att välja 
mellan två alternativa sätt att 
välja kyrkoherde. Det första 
alternativet är att försam-
lingsmedlemmarna väljer 
kyrkoherde genom direkt 
val – som tidigare. Det nya 
är att domkapitlet på begä-
ran av församlingen kan be-
sluta att kyrkoherden väljs 
genom indirekt val. Då väljs 
kyrkoherden endast av kyr-
kofullmäktige eller av för-
samlingsrådet.

– Utvecklingen har gått 
mot indirekta val, tidiga-
re valdes ju också kanto-
rer och kaplaner i direkta 
val, säger stiftsdekan Six-
ten Ekstrand.

Han tycker det är bra att 
det nu finns två alternati-
va valsätt – det fanns också 
krafter som talade för att helt 
slopa möjligheten att väl-
ja kyrkoherdar i direkta val.

Ekstrand tror att de direk-
ta kyrkoherdevalen kommer 
att finnas kvar också i fram-
tiden framför allt i stiftets 
mindre församlingar.

– I små församlingar vill 
nog medlemmarna vara med 
och påverka.

Brist i ledarskap katastrof
I stora församlingar tror Ek-
strand däremot att möjlig-
heten att välja kyrkoher-
de också indirekt tas emot 
med tacksamhet. Det här på 
grund av att församlings-
medlemmar på basis av en 
provpredikan kan ha svårt 
att ta ställning till om kyr-
koherdekandidaten faktiskt 
har de egenskaper som krävs 
för att leda många anställ-
da och se till att det admi-
nistrativa löper.

– I en stor församling kan 
det leda till katastrof om de 
rätta egenskaperna saknas.

Enligt det beslut som kyr-
komötet fattade kan för-
samlingen anhålla om in-
direkta val. Anhållan ska 
godkännas av domkapit-
let. Kan man tänka sig att 
domkapitlet skulle säga nej 
till en sådan anhållan?

–  När det gäller tjäns-

teutnämningar och för-
ordnanden har domkapit-
let i allmänhet nog litat på 
församlingens sakkunskap, 
säger Ekstrand.

Inskränkningar i demo-
kratin när det gäller kyrk-
liga val faller inte alla för-
samlingsmedlemmar på 
läppen. Finns det risk för 
att beslutet väcker ett ra-
maskri ifall många stora 

församlingar går in för in-
direkta kyrkoherdeval?

– Risken finns, seden 
är så inrotad. Folk vill va-
ra med och påverka. Vi får 
vänta och se och tänka om 
ifall lösningen inte funge-
rar, säger Ekstrand.

Inget diakonatbeslut
En fråga som diskuterats sedan 
70-talet och som kyrkomötet 
– igen – tog ställning till förra 
veckan är frågan om diako-
natet. Diakonatfrågan hand-
lar om huruvida det behövs ett 
ämbete vid sidan om prästäm-
betet som skulle ge vissa yr-
kesgrupper inom kyrkan rätt 
att till exempel predika eller 
dela ut nattvard. Diakonatfrå-
gan sändes till Kyrkostyrelsen 
för ny beredning.

– Det här kyrkomötet kan 
ännu inte fatta beslut om frå-
gan, menade lagutskottets 
ordförande Pirjo Pyhäjär-
vi och hänvisade till att det 
ännu finns teologiska frågor 
att lösa.

Det lär ändå finnas en 
enighet om hur man ska gå 
vidare.

mässa på teckenspråk
Kyrkomötet beslöt också göra 
en ändring i kyrkolagen som 
gör det möjligt för utlänning-
ar utan hemkommun att bli 
medlemmar i kyrkan. Kra-
vet är då att personen del-
tagit i församlingens verk-
samhet i minst tre månader.

Förra veckan godkändes 
dessutom en översättning av 
mässa, jordfästning och dop 
på finlandssvenskt tecken-
språk. Kyrkostyrelsen fick i 
uppdrag att ge ut översätt-
ningarna.

– Det är viktigt att man får 
fira andakt på sitt eget språk, 
sa biskop Björn Vikström då 
han i egenskap av ordförande 
för handboksutskottet pre-
senterade betänkandet för 
plenum.

Vikström konstaterade 
också att det handlar om ett 
språk som redan finns men 
som nu blir dokumenterat.

– Det var nytt för mig att 
det finlandssvenska teck-
ensspråket är närmare släkt 
med det finska teckensprå-
ket än med det sverigesven-
ska, sa Vikström.

Finlandsvenskt tecken-
språk är Nordens mins-
ta minoritetsspråk och an-
vänds dagligen av cirka 300 
personer – hörande famil-
jemedlemmar medräknade.

om försAmlingArnA väljer att gå in för indirekta kyrkoherdeval blir det färre turer till 
valurnan för de vanliga församlingsmedlemmarna. foto: kP-arkiV/ JohaN saNdberg

Biljettförsäljningen avslutas 1 h 15 minuter före stängning.

MÅN, ONS, FRE 06:00 - 21:00
TIS, TO                 08:00 - 22:00
LÖR                      10:00 - 18:00
SÖN                      08:00 - 18:00

SIMHALLEN
ÄR ÖPPEN

MÅN, ONS, FRE 06:00 - 09-00 MORGONSIM

Helgdagar ändrar öppethållningstiderna

en perfekt start på det nya året med spanska solkustens värme, gemenskap, upple-
velser, boende på högklassigt hotell, god mat, vila och glädje. Möjlighet att delta  
i utfärder varje dag, bland annat till Alhambra, Gibraltar, nerja, Malaga och Ronda. 
i priset på 880 € ingår flyg, logi på 4-stjärnigt hotell 8 nätter i dubbelrum, frukost  
och middagsbuffé varje dag.
mera information och anmälningar: 
Kalle Sällström, tfn 050-3562 475, kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi. 
Researrangör: församlingsförbundet
Teknisk arrangör: Göran Sundqvist – travelpartner

välkommen med på vår resa till almuñécar 14–22.1.2012
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Avfärden gick från försam-
lingshemmet i terjärv fre-
dagen den 30.9 med cirka 
50 ivriga resenärer ombord 
inklusive kyrkokören, under 
befäl av kaptenen Lindh.

Lördagen inleddes med 
besök i Gammel-
stads kyrkstad 
med nederluleå 
kyrka. Kyrk-
staden, cir-
ka 10 km utan-
för nuvarande 
Luleå, har tro-
ligen uppstått 
som ett resul-
tat av flera sam-
manlänkande faktorer; de 
långa avstånden till kyr-
kan, handelsmännens be-
hov av övernattningsbodar 
vid dåtida marknadsplat-
ser, kyrkstallarna, där häs-
tarna stod medan allmogen 
deltog i gudstjänsten samt 
inte minst  befolkningens 
skyldighet att regelbun-
det besöka kyrkan. hela 
kyrkstadsområdet finns på 
Unescos lista över särskilt 
värdefulla historiska ob-
jekt. 408 stugor uppdelade 
på 553 kammare antas ha 
börjat byggas på 1500-ta-
let. fängelse, sädesmagasin 
för nödår och butik fanns 
även på området. i dag är 
Gammelstad en levande 
kyrkstad med restauranger, 
butiker och pittoreska grän-
der mellan husraderna.

Vi kunde konstatera att 
nederluleå kyrka har en rik 
inredning och interiör. igen-
murade skottgluggar och 

en utsiktslucka i östra ga-
veln vittnar om att kyrkan 
använts som befästning i 
orostider. triumfkrucifix-
et inne i kyrkan drar turis-
ter i midsommartid, då den 
nedgående solen belyser 

krucifixet och gör 
det till en upple-

velse i rött.
terjärv kyr-

kokör sjöng 
i kyrkan och 
komminis-
ter Lindahl 

höll en kort an-
dakt. han påmin-

de bland annat om 
att fastän kyrkan är gam-
mal och fin så är kyrkbygg-
naden i sig ingenting värd 
om inte människorna sam-
las där till nattvardsfiran-
de och gudstjänst. först då 
blir kyrkan levande! Vi sjöng 
unisont psalmen ”Gammal 
är kyrkan ...”

nu gick färden mot Skel-
lefteå med snabblunch i 
Byske. inkvarteringen för vår 
resegrupp var bokad i kurs-
gården Luleå Stiftsgård strax 
utanför Skellefteå. en prost-
gård med anor genom år-
hundraden, med vacker 
trädgård, ett kurscenter och 
vackert läge vid Skellefteå 
älv. Kursgården utgör nu-
mera centrum för kurser och 
fortbildning, upplägget kan 
till vissa delar jämföras med 
verksamheten i Lärkkulla.

Det berättas att år 1945 
när kriget i finland var över, 
kom grupper av nordfinska 
flyktingar till bygden. prost-

gården blev då ett ”kris-
centrum” där bland annat 
insamlade kläder och skor 
delades ut till behövande. 
Kärlek och giftermål mellan 
finska flyktingar och lokal-
befolkningen var inte ovan-
ligt. Bl.a. terjärvkyrkoher-
den timo Saitajokis faster 
hittade sin livskamrat i byn 
Västra hjoggböle.

Söndagsmorgonen inled-
des med en kraftig frukost 

i prostgårdssalongen med 
bland annat ovanligt lös-
kokta ägg. Vi äntrade bus-
sen med sikte på Bureå kyr-
ka med högmässa och sång 
av vår kyrkokör. Kyrkoherde 
timo Saitajoki predikade vid 
högmässan.

efter kyrkobesöket bjöd 
Bureå  församling  på av-
skedskaffe med smörgåsar 
i församlingshemmet. Bl.a. 
träffade vi terjärv bördi-

BeRäTTa Om DIn 
FöRsamLInG! 
Den här sidan finns till för dig. 
Roliga verksamhetsidéer, fest-
liga jubileum eller en viktig ge-
menskap. Skriv, fotografera och 
berätta om vad som händer i 
Din församling! Skicka in din ar-
tikel till redaktionen@kyrkpres-
sen.fi. Redaktionen 
väljer och redige-
rar materialet. i min

FöRsAmLinG

i min
FöRsAmLinG

1 300 körkilometer på resa till vänförsamlingen

terjärv kyrkokör på församlingsresa till vänförsamlingen Bureå i Sverige. här i nederluleåkyrka. foto: Mita grahN

Vill du ha 
Kyrkpressen?

Tack vare de lutherska församlingarna når 
Kyrkpressen varje vecka 109 000 hem. 
   Om du inte tillhör dem som får tidningen 
via församlingen, kan du prenumerera på 
Kyrkpressen som privatperson. Du kan 

Ring 09 61261550 eller skicka e-post 
till prenumeration@kyrkpressen.fi

Priset för en 
privatprenumeration 
år 2012 är 62 euro. 
(moms 9% 
tillkommer) 

även ge en gåvoprenumeration till någon 
som inte får den.

Tinnituskurs
plats: hotell Victoria i tammerfors
Tipunkt: 26-28.1.2012
målgrupp:  personer med tinnitus
anmälan: senast 28 novemberi 2011 till Svenska hörselförbundet 
pris:  60e (inkl. kost, logi och program)

avslappningskurs med yoga 
plats:  Runsala Spa, Åbo
Tipunkt:  23-25.3.2012
målgrupp: vuxna hörselskadade
program: yoga och avslappning
anmälan:  senast 23 januari 2012 till Svenska hörselförbundet 
pris:  80e (inkl. kost, logi och program)

Har Du nedsatt hörsel, hörapparat, tinnitus,  
Ménières sjukdom eller annan hörselskada? 
kom med på en  

grundkurs
plats: norrvalla Rehab center 
Tidpunkt: 7-11.5.2012, uppföljning av kursen arrangeras 
  13-14.9.2012
målgrupp:  vuxna hörselskadade. 
kursens mål:  att ge deltagarna kunskap om hörselskador och  
  hörhjälpmedel.
anmälan: senast 7 februari 2012 till Svenska hörselförbundet rf.
ansökningsblankett: finns på alla folkpensionsanstaltens byråer 
(KU102r) samt kan beställas från Svenska hörselförbundet.
Ansökan och B-intyg (läkarens utlåtande med rekommendation 
för anpassningskurs) skickas till Svenska hörselförbundet.
Kursen arrangeras med stöd av folkpensionsanstalten och är  
avgiftsfri för deltagarna.

Svenska hörselförbundet rf 
Kajsaniemigatan 3 B 13, 00100 helsingfors

tfn 09-663 392, fax 09-684 6311, nora.stromman@horsel.fi

ga taina (Kaustby) och Bör-
je Bexar. Det konstaterades 
också att terjärv kyrkokör 
besökte Bureå år 1980 och 
att Bureå kyrkokör kom på 
svarsvisit 1983 då försam-
lingshemmet i terjärv tog i 
bruk sin nybyggda del. en 
rya/väggbonad tillverkad av 
Linnea forsén visades upp 
som erhållen gåva från tidi-
gare kontakter. Som ny gå-
va överlämnades till Bu-
reå församling en tavla med 
ladumotiv gjord av Sixten 
Ahlsved.

Alla närvarande var eni-
ga om att kontakterna mel-
lan vänförsamlingarna kun-
de vårdas oftare än med 30 
års intervaller.

hemfärden till terjärv på-
börjades vid middagstiden 
en färd, ett veckoslut om-

fattande 1 300 körkilome-
ter, fyllt med upplevelser 
och intryck i stora mått.

 ¶ texteN är iNskickad aV 
karl-gustaV grahN fråN 
terJärV
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Mormor till 
ett specialbarn
sTöDGRuppeR. När 
ett nyfött barn är all-
varligt sjukt behöver 
föräldrarna mycket 
stöd. Men vem ska 
trösta mormor?

text och foto:  
nIna ösTeRhOLm

När Sofia föddes var hennes 
matstrupe delad och hon ha-
de fem hål i hjärtat.

– Det var förstås en chock 
för oss föräldrar. Den hösten 
är det tyngsta tiden jag haft 
i livet, säger Michaela En-
holm-Suvilehto.

Utöver professionell hjälp 
har hon fått mycket stöd av 
sin egen mamma Helena En-
holm.

– Som Sofias mormor har 
jag på sätt och vis två rol-
ler. Dels som mormor till 
ett specialbarn, dels  som 
mamma till en dotter med 
ett specialbarn. Hos mig 
samsas oron för det lilla bar-
net med oron för hur mitt 
eget barn ska orka.

Tungt ansvar
Efter två månader på sjuk-
hus fick Sofia komma hem.

– Jag väntade så på att få 
hem min flicka och förstod 
inte att då började den verk-
ligt tunga tiden, säger En-
holm-Suvilehto.

Eftersom Sofias matstru-
pe var nyopererad och funk-
tionshindrad gick all kon-
centration åt till att få mat 
i henne. Hon skulle sond-
matas långsamt, medicine-
ras och vårdas dygnet runt.

– Jag försökte hjälpa till så 
mycket jag kunde men för-
äldrarna ville inte riktigt ge 
över ansvaret för Sofia till nå-
gon annan, berättar Helena 
Enholm och får medhåll av 
dottern.

– Visst var det så. Sofias 
vård fyllde hela mitt huvud 
och jag vågade inte låta nå-
gon annan sköta henne.

Hon är ändå tacksam för 
att mormor inte blev sårad 
utan ständigt fanns tillgäng-
lig för samtal och stöd, också 
för Sofias storasyster Annette 
som var drygt två år när So-
fia föddes.

– Det är klart att jag ställ-

de upp med allt jag kunde, 
säger Helena Enholm.

någon som förstår
Det gick ett halvår, sedan ra-
sade Michaela Enholm-Suvi-
lehto ihop. Det tunga ansvaret 
och vården av Sofia gav henne 
panikattacker. Som tur fanns 
professionell hjälp att få.

– Av min psykiater fick jag 
också höra om Bamsegrup-
pen, ett nätverk för föräldrar 
till barn med specialbehov. I 
gruppen har jag funnit både 
förståelse och gemenskap. 

Nu har Bamsegruppen ut-
ökat sin verksamhet med 
två nya grupper, en helt egen 
grupp för pappor till special-
barn och en grupp för mor- 
och farföräldrar. Helena En-
holm har deltagit i några träffar.

– Vi har varit omkring tio 
personer som mött upp. Efter 
något inledande föredrag har 
det blivit fri diskussion och 
det har varit väldigt givande. 
Vi delar alla samma känsla: 
oron över hur våra egna barn 
ska orka.

Också rollen som mormor 
har hon delvis fått omdefi-
niera. Det går inte att tränga 

sig på och säga hur man ska 
sköta ett sjukt barn.

– Ändå vill man ju hjälpa 
så mycket som möjligt. Det är 
en fin balans i att finnas där 
men inte vara påträngande.

vad har du för hälsningar till an-
dra mor- och farföräldrar med 
specialbarn?

– Stå vid sidan och låt för-
äldrarna veta att du kommer 
ögonaböj om det behövs. Vi-
sa att du finns där för dem 
om och när de behöver dig.

Michaela Enholm-Suvi-
lehto å sin sida uppmanar 
föräldrar till specialbarn att 
våga be om hjälp.

–  Du är inte ensam. Ge 
dig själv tid att anpassa dig 
till vardagen med ett sjukt 
barn. Våga be om hjälp sär-
skilt i början. Allt är värst 
i början men det blir bätt-
re. På något sätt ordnar sig 
allting.

Mera info på www.bamsegrup-
pen.org eller i Bamsegruppen på 
facebook. Mera information om 
Bamseträffar för anhöriga fås av 
gunn.eriksson@elisanet.fi.  
tfn: 050 352 4875

tre generAtioner tjejer runt köksbordet minns hur det var när lillasyster Sofia föddes och inte var helt frisk.

våGA fRågA

också prästerna har 
utvecklingssamtal

man hör ofta talas om samarbets-
svårigheter inom kyrkan. vad görs 
för att trivseln ska öka bland dem 
som är anställda i församlingarna? 
har de utvecklingsdiskussioner med 
sina förmän och får de veta hur de 
har lyckats med sin arbetsinsats och 
hur de kan utveckla den? Får präs-
ter, kyrkoherdar och biskopar någon 
utbildning i arbetsplatsfrågor?

Kyrkan har en stor resurs i de an-
ställda. Att ta hand om dem och se 
till att de trivs är viktigt. Varje anställd 
behöver bli sedd och hörd. Så att 

sätta tid på att gemensamt diskutera arbetsangelägenhe-
ter och planera tillsammans är väl använd tid. Det här gör 
man också regelbundet i de flesta församlingar. 

Den som är anställd behöver också tid för att arbeta med 
sig själv, exempelvis genom olika kurser och fortbildning-
ar. inom kyrkan tycker jag att man har blivit allt bättre på 
det här. Varje år sammanställs ett rätt så mångsidigt ut-
bildningshäfte för oss som arbetar inom Borgå stift. Att få 
delta i en bra kurs kan betyda att trivseln och motivatio-
nen ökar. 

Det så kallade utvecklingssamtalet, som går ut på att för-
mannen och den enskilde medarbetaren diskuterar arbe-
tet, har blivit vanligare de senaste åren. Vid en samling i 
höst uppgav många av stiftets kyrkoherdar att man ordnar 
utvecklingssamtal någorlunda regelbundet. endast en liten 
del hade inte alls hållit sådana. från stiftets sida har man 
gett modeller för hur samtalen kan genomföras.

Arbetshandledning är något som kan erbjudas åt kyrkans 
anställda tack vare att rätt många har utbildat sig till hand-
ledare inom kyrkan. Man kan få både enskild handledning 
och handledning i grupp.  Att gå i handledning kan vara en 
process som tar två år i anspråk, men som helt säkert ger 
utdelning. Det är också rätt vanligt i dag att man går en så-
dan handledning efter att först ha jobbat ett tag och skaf-
fat sig erfarenheter som man kan diskutera. 

präster, kyrkoherdar och biskopar har möjlighet att få ut-
bildning i arbetsplatsfrågor. Minimikravet för kyrkoherdar i 
dag är att man har en examen i församlingsledarskap. Det 
är en grundläggande kurs som ger en bra grund. från den 
kan man sedan bygga på med kyrkans ledskapskurser som 
följer ett visst schema. nya kurser startar med jämna mel-
lanrum och av egen erfarenhet vet jag att det lönar sig att 
gå dem. Men jag märker att man nog inte blir färdig med 
utvecklingen av sitt ledarskap och att det inte alltid är lätt. 
Då är det bra att få ha goda medarbetare vid sin sida.

 ¶ bo-göraN 
åstraNd
är kyrkoherde  
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och kyrka. 

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 NINA ÖSTERholM

Kvinnan i refrängen
”Du är som kvinnan i re-
frängen som man skriver 
sånger om. Du är som äm-

net på en bra 
bok, som från 
någon film ... 
Du får mitt 
sinne att flyga, 
jag klarar allt 
med dig.”

finska favoritgruppen 
sjunger om drömkvinnan och 
jag inser att jag aldrig kom-
mer att gifta mig med sö-
ta hannu Lepola från Rajaton 
– jag passar inte in på hans 
beskrivning av ”Kertosäkeen 
nainen” (kvinnan i refrängen).

för att räcka till både 
bok- och filmstoff behö-

ver man nog antingen vara 
smärtsamt vacker eller väl-
digt begåvad, eller kanske 
jättesnäll – helst sjunga bra 
också. Det är nog tungt att 
vara en ”refrängkvinna”.

i den här tidningen berät-
tar Gerd Snellman om den 
laestadianska kvinnan och 
hurdant kall hon känner in-

för livsuppgiften. Snell-
man har doktorerat i ämnet 
och visar att laestadianska 
kvinnor är mest som alla 
andra men med ett särskilt 
”kall till moderskap”. Men 
Snellman säger också att 
det finns kvinnor i rörelsen 
som känner kall att jobba, 
att forska och doktorera, så 

som hon själv gjort. olika 
vägar verkar alltså vara okej 
så länge man följer kallet. 
Men tänk om man inte hör 
något kall? tänk om man 
bara hör refrängen på ”Ker-
tosäkeen nainen”?

Jag tror att det finns otro-
liga förväntingar att leva 
upp till i dag, alldeles sär-

skilt för kvinnor. Det finns 
miljoner val att ta ställ-
ning till, miljoner alternati-
va vägar.

Det som tröstar är att 
det finns någon som redan 
skrivit mitt namn i en all-
deles egen refräng. Att jag 
är kallad vid namn att ba-
ra vara jag. 
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Kallad att 
doktorera  
i teologi
text och foto: jOhan sanDBeRG

Kallelsen tillsammans med tradition 
och identitet är de tre begreppen Gerd 
Snellman analyserat i sin avhandling. 
Hon disputerade i kyrkohistoria i Ja-
kobstad i lördags.

– Jag har föga överraskande kommit 
fram till att de laestadianska kvinnorna 
är mycket viktiga i traditionsförmed-
lingen inom rörelsen. Men det har va-
rit spännande att se hur saker hänger 
ihop  och att se utvecklingen. 

Visst påverkas också  den laestadian-
ska traditionen av samhällsutveckligen.

– Den är inte så oföränderlig som 
många kanske hoppas och tror. Vi står 
i ett korsdrag mellan samhälle och kyr-
ka och vi påverkas av utvecklingen där. 

I arbetet med avhandlingen Sions dött-
rar. De laestadianska kvinnorna som tradi-
tionsbärare i norra svenska Österbotten åren 
1927–2009 fann Gerd Snellman också så-
dant som förvånadehenne.

– Något som överraskade var att det 
finns en del ensamhet. Att man kan va-
ra ensam trots att man har en stor fa-
milj, säger hon.

På den punkten har hennes forskning 
redan burit en del frukt. I bönehusen i 
nejden samlas kvinnor numera regel-
bundet för att möta just det behovet.

kallelse till moderskap
I avhandlingen kommer kallelsen in 
som en delfråga gällande hur traditio-
nen förmedlats vidare. 

För avhandlingen har Gerd Snellman 
intervjuat nitton kvinnor och tre män 
och studerat vad som skrivits om äm-
net i Sions Missionstidning. 

– De laestadianska kvinnorna har 
känt en kallelse till moderskapet och 
allt som hör till det, säger hon. Men kal-
lelsen är ju individuell och det finns 
också de som känt kallelse till för-
värvsarbete.

Snellman ser att det på sätt och viss 
finns en laestadiansk kallelselära.

– Det blir lite traditioner, lite Bibel, li-
te Luther, lite Laestadius och lite influ-
enser från bland annat den karismatis-
ka rörelsen och samhällsutvecklingen.  

– De laestadianska traditionerna kan 
vara ganska specifika. Men jag har ock-
så konstaterat att de inte skiljer sig så 
mycket från andra väckelserörelsers 

tradition beträffande de etiska före-
skrifterna. Skillnaden syns mest på  den 
tröga förändringsbenägenheten inom 
laestadianismen. 

När det gäller arbetsfördelningen 
i hemmet ser Snellman att man följt 
samhällsutvecklingen.

– Förr skötte kvinnan det som fanns 
inom hemmet och mannen det som 
fanns utanför. Nu har nog jämställd-
hetstänkandet rotat sig också inom rö-
reslen. Att papporna kommit mera in 
i bilden är en nödvändighet, kvinnan 
kan inte klara av att sköta allt.

Hon ser också en skillnad mellan ge-
nerationerna.

– De äldre kvinnorna jag intervjua-
de var glada över att det blivit annor-
lunda nu jämfört med när de var unga. 

Biblisk förankring ger auktoritet
Snellman säger att det har varit intres-
sant att diskutera jämställdhet och ar-
betsfördelning och hur man lägger in 
olika saker i begreppen. De yngre kvin-
norna lade bland annat in rätten till fri-
tid. För dem var det viktigt att kvinnan 
och mannen fick varsin ledig kväll att 
göra vad de vill på.

– Det som skiljer laestadianismen 
från samhället i övrigt är synen på le-
darskap. Det finns de som uttryckligen 
tycker att mannen ska vara hemmets  
andlige ledare. Men mannen kan in-
te bestämma bara för att han är man. 
Kan han å andra sidan sin Bibel så bra 
att han kan förankra sitt ledarskap i 
den auktoriteten så är han värd ledar-
skapet.

– Men det finns också kvinnor som 
medger att det här är en idealbild som 
inte överensstämmer med verklighe-
ten. Det finns kvinnor som också har 
det andliga ledarskapet i hemmet. Pre-
cis som i samhället i övrigt.

De flesta artiklar som handlar om 
barnfostran i  Sions missionstidning 
vänder sig till bägge föräldrarna.

– Men i praktiken var mödrarna åt-
minstone tidigare mera närvarande i 
hemmet så fostran låg  självklart me-
ra på kvinnans ansvar.

Man har betonat det goda föredömet 
som etnologer kallar beteendeförmed-
ling. Där har man fäst speciell upp-
märksamhet vid kvinnors beteende. 

– Det ser man i nekrologerna där 
moderskapet betonas på ett annat sätt 

bönehuset i 
Skutnäs är som 
ett andra hem för 
Gerd Snellman. 
Det är också 
här hon vill ha 
en tydlig biblisk 
undervisning om 
könsrollerna. 

DOkTORsDIspuTaTIOn. Skillnaden mellan den laes-
tadianska kvinnan och kvinnan i övrigt är inte så stor 
som myterna låter förstå. Nu är den laestadiandska 
kvinnan föremål för forskning. Gerd Snellman har 
doktorerat i teologi.
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när det gäller kvinnor jämfört med vad 
som skrivs i en mans nekrolog. 

Bönehuset är mannens scen
Snellman ser det som en medveten ar-
betsfördelning att kvinnan undervisar 
i hemmet och mannen i bönehuset. 

Det har gjorts en progradu avhand-
ling om Esikoiset, det vill säga västlaes-
tadianerna, i vilken det konstateras att 
de uppgifter kvinnorna har i hemmen 
har de också i bönehuset.

– Det betyder inte att kvinnorna ned-
värderas i bönehuset. Moderskapet vär-
deras högt och i det konungsliga präs-
terskapet är man könsneutral. Det be-
tyder att alla roller är lika viktiga. Det är 
inte sämre att koka kaffe än att predi-
ka. Men det håller knappast alla kvin-
noforskare med om.

Numera tar kvinnan plats i bönehu-
sen om söndagsskollärare.

– Den uppgiften var självklar för 
kvinnorna i den tidiga laestadianis-
men men den har fallit bort på vissa 
ställen under resans gång.

mer undervisning behövs
Gerd Snellman efterlyser mera biblisk 

undervisning om kvinnans och man-
nens roller. 

– Jag är rädd att man dras med i de 
samhälleliga jämställdhetsdiskussio-
nerna på fel sätt. Det handlar inte om 
diskturer utan om respekt. Risken är att 
man lyssnar alltför mycket på feminis-
men utan se vad det står i Bibeln. Roll-
fördelningen är lite otydlig. Om kvin-
nans roll är att  föda och fostra barnen så 
kommer det att behövas mycket mera 
stöd från bönehuset. Man måste kun-
na motivera det bibliskt.

Hon ser att utvecklingen började då 
preventivmedelsboomen kom på fem-
tiotalet. Då började de laestadianska fa-
miljerna sticka ut på grund av sina stor-
lekar.

– Då var den sociala identitet star-
kare inom rörelsen. Man höll ihop me-
ra då. Nu är den individuella identite-
ten starkare. 

ny verklighet kräver nya former
Snellman efterlyser en fördomsfri  
”brainstorming” kring vad man kun-
de göra inom rörelsen. 

– De äldsta personerna som jag in-
tervjuade minns barndomstiderna  då 

”något som 
överraskade är 
att det finns en 
del ensamhet. 
att man kan va-
ra ensam trots 
att man har en 
stor familj.”
Gerd Snellman

släktingar kom cyklande och man sam-
lades för själavårdssamtal, inte för att 
diskutera kyrkopolitik.

De spontana mötena och andakter-
na i hemmen har försvunnit. Man  be-
söker inte varandra längre.

– Det betyder att vi antingen måste ar-
rangera mötena eller helt avstå från dem. 
Verksamheten har blivit en del av iden-
titeten och därför har den  cementerats. 

Nu anser Gerd Snellman att man 
måste anpassa sig till den nya verklig-
heten och ta nya former av verksam-
het till prövning.

– Vi vet ju att familjerna behöver stöd.

har du i samtalen upptäckt att kvinnorna 
förtrycks inom rörelsen?

– Inte bland dem jag intervjuat. Men 
jag har andra roller i bönehusförening-
en så jag känner till att det finns för-
tryck. Men ligger utanför min forskning.

väntar på besked av Gud
Gerd Snellman har forskat på heltid sedan 
2008. Hon började studera teologi 1999.

– Det var ett uttryck för min fyrtio-
årskris. De sju första åren studerade jag 
vid sidan om arbetet. Men när jag skulle 

börja skriva avhandlingen ansökte jag 
om och fick ett stipendium. 

Men det var ingen självklarhet att 
doktorera. 

–  Jag var osäker på Guds vilja. Jag bad 
för saken och fick ett tydligt bönesvar. 
Visst var det en kallelse. Nu vet jag in-
te vad jag ska göra. Jag tror att Gud har 
sina planer och jag väntar med spän-
ning på att se vilka de är.

ska du bli präst?
– Nej, den frågan har jag inte behövt ta 

ställning till. Den kallelsen har jag inte.

kan en kvinna bli präst?
– Det är en intressant fråga. Jag 

tror inte att Gud ursprungligen me-
nat det så. Men vem är jag att bedöm-
ma det någon annan upplever som sin  
kallelse.

Nu vill hon se en väckelse, inte ba-
ra bland laestadianerna utan också i 
kyrkan.

–  Jag vill se starka bibeltroende kvin-
nor och män växa fram, kvinnor och 
män som funnit sina roller och är tryg-
ga i dem. De kan föra Guds rike fram-
åt, säger hon. 
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Hon valde 
den stora 
kärleken
text: sOFIa TORvaLDs

foto: maO LInDhOLm

Hon är en kvinna med snabba rörelser 
och uppmärksam blick och hon ser be-
tydligt yngre ut än hon är. Syster Vero-
nica har just anlänt till Helsingfors och 
beklagar sig över sitt usla lokalsinne. 
Den här gången lyckades hon ta sig till 
Studium Catholicum på Riddaregatan 
tack vare en busschaufför från Elfen-
benskusten. Hans arbetstur var slut då 
han kört bussen från flygfältet till cen-
trum och då tog han sig tid att följa sys-
ter Veronica ända fram. Båda var glada 
över att få tala franska.

– Tänk, berättar hon, han läser inte 
kartor över huvudtaget. Alltid när han 
får en ny rutt som han ska köra lär han 
sig den genom att promenera längs den 
om nätterna.

Det är just de vardagliga mötena med 
människor som syster Veronica glatt 
sig mest över under sina år som nun-
na. Hon har mött väckelsepredikanter, 
missbrukare, prostituerade och män-
niskor som vill bli döpta men aldrig hört 
talas om Jesus – och i varje möte har en 
gemensam förundran växt fram.

Den större kärleken
Vad vet vi lutheraner om ett liv som 
nunna – ett helt liv som nunna? Inte 
mycket. I vår föreställningsvärld blir 
nunnan räddad undan ett liv i kloster 
av kärleken i form av en kapten von 
Trapp så där som Maria i The Sound of 
Music. Syster Veronica berättar uppgi-
vet om en medsyster som ställde upp 
på intervju i svensk teve bara för att 
få se programmet rubricerat med or-
den ”Tjejen som valde bort kärleken”.

– Hon har inte valt bort kärleken, hon 
har valt den stora kärleken. I vår tid har 
kärleken reducerats till sex, men kär-
lek är mycket mer än så.

Syster Veronica är i Finland dels för 
att berätta om sitt liv, dels för att leda en 
retreat på retreatgården Snoan i Lapp-
vik. Hon bor sedan många år tillbaka i 
en ekumenisk klosterkommunitet på 
S:t Davidsgården i Rättvik i Sverige och 
leder retreater och meditationskurser.

Vägen till meditationsledare i Dala-
skogarna har varit lång. Den började 
hemma i Frankrike när hon var barn.

– När jag kände ett kall för första 
gången var jag sex eller sju år.

Syster Veronica hade en moster som 
var dominikansyster och en gång häl-

sade familjen på henne i ett kloster ut-
anför Paris. Det var Stilla veckan och 
klostret hade byggt upp en korsväg i 
trädgården.

– Vid en av stationerna fanns en kvin-
na som hette Veronica, hon som torka-
de Jesu ansikte. Jag hette inte Veronica 
då, men jag kände att det handlade om 
mig. Det är svårt att beskriva en sådan 
andlig erfarenhet.

Sedan glömde hon den där scenen i 
klosterträdgården. Men den fanns kvar 
någonstans inom henne. Följande tyd-
liga kallelse kom under en familjemäs-
sa då hon var 13 år.

– Jag uppfylldes av en stor glädje och 
ett ljus. Det fanns ingen tvekan i mig.

Men när det blev vardag igen fanns 
det ingen att tala med. Hon gick i en 
skola där man aldrig talade om religion.

– Det var svårt. Glädjen försvann.
I gymnasiet bytte syster Veronica till 

en skola med dominikansystrar som 
lärare. Blåögd som hon var trodde hon 
att hon nu kommit till ett ställe där al-
la lärarna var helgon.

– Det var en illusion! skrattar hon 
men tillägger att det fanns en syster 
där som öppnade bönelivet för henne. 
Hon fick gå på en föreläsning om teo-
logen och filosofen Thomas av Aquino.

– Jag var som en svamp! Jag tror jag 
var den enda som lyssnade, de andra 
satt och läste romaner i hemlighet …

en droppe i havet?
Senare läste hon nobelpristagaren Ra-
bindranath Tagore och fascinerades 
och skrämdes av tanken att bara va-
ra en droppe i havet. Skulle hennes jag 
upplösas om hon gick i kloster? Skul-
le hon försvinna i Gud? En av systrar-
na i skolan skrev ner några ord från Je-
saja: Var inte rädd, jag har friköpt dig, gett 
dig ditt namn, du är min …

– De orden förvandlade mitt liv. Jag 
förstod att det handlade om kärlek, in-
te om att försvinna i havet.

När hon var 20 gick hon i kloster. 
De två första åren var underbara. Hon 
studerade Johannes av Korset, Thomas 
av Aquino, Katarina av Siena. Åren var 
som en enda lång retreat. Men efter två 
år av så mycket andlig näring släck-
tes ljuset.

– Jag gav mina klosterlöften och min 
första uppgift blev att undervisa i tys-
ka. Jag tvivlade aldrig på min kallelse, 
men det var svårt.

För att härda ut med lärarlivet i Paris 
drömde hon om Sverige. Att det hand-
lade om just Sverige berodde på att hon 

läst om Nils Holgersson som barn, och 
den boken gjorde ett outplånligt intryck 
på henne. Efter tio år fick hon veta att 
dominikansystrarna i Sverige behövde 
hjälp. Ville hon åka?

– Det var fantastiskt!
Hon kom till Stockholm efter en lång 

tågresa klockan åtta en vårkväll. Alla 
människor log, det var vår! Hon som 
kommit från behagliga tjugo plusgra-
der i Paris förstod ingenting. Hon ska-
kade på huvudet när systrarna i Sve-
rige förundrades över de första ynkli-
ga blommorna: tre tussilagon. En an-
nan syster från Frankrike sa: efter tio 
år här kommer du att vara lika förtjust.

spela pingis
Att lära sig ett nytt språk är inte så svårt, 
men att lära sig en ny kultur kan vara 
knepigare. Under den första julen i Sve-
rige utökades ordförrådet med ”julgran”, 
”jullöpare” och många andra ord. Se-
dan blev det påsk och då skulle det va-
ra ”påsklakan”. Hon lärde sig: nya la-
kan till påsk alltså.

– Det räckte många år innan jag för-
stod att det inte handlade om påsklakan 
utan om påslakan.

Efter en tid i Stockholm flyttade hon 
till Värmland för att finnas till för de 300 
katolikerna i länet. Det var ett spännan-
de och kreativt jobb. På 80-talet bilda-
de hon och tre andra dominikansyst-
rar en kommunitet i S:t Davidsgården 
i Rättvik. Hon var den enda som inte 
var svenska.

– Det var svårt. Att umgås med dem 
kändes ibland som att spela pingis: jag 
kastade bollen men den kom aldrig till-
baka. De blev rädda när jag hade mi-
na utbrott och jag förstod inte varför de 
inte sa vad de tyckte.

Hon träffade kristna från många an-
dra samfund. Småningom hittade till 
och med pingstvännerna till Rättvik.

– Jag fick lära mig att lyssna mycket 
och att lyssna i tro och tänka att den he-
lige Ande verkar i troende på olika sätt.

När den karismatiska väckelsen 
svepte över Sverige gick hon på ett möte 
med en amerikansk väckelsepredikant. 
Hon satte sig intill en präst som också 
såg lite reserverad ut. Men amerikanen 
kom genast fram till dem och frågade 
om de ville ta emot den helige Ande.

– Prästen sa nej, jag sa jo! skrattar hon.

Det är vackrare
I slutet av 80-talet sändes hon, till sin 
stora besvikelse, tillbaka till Paris. Då 
hade hon bott i Sverige i 18 år. Omgiv-

ningen hade svårt att förstå vilken stor 
omställning det var för henne, hon kom 
ju tillbaka till sin egen stad, till sin egen 
kultur. Dominikanernas kyrka i cen-
trum av Paris finns vid en liten gåga-
ta med många porraffärer och mycket 
prostitution och missbruk. De prosti-
tuerade inbjöds till böner och måltider 
och de berättade om sina liv.

– Då lärde jag mig att man inte be-
höver ge dem pengar, det viktigaste är 
att man ser dem, att man inte går förbi.

Småningom flyttade hon till en liten 
kommunitet norr om Paris och fick an-
svar för församlingens dopundervis-
ning. Där träffade hon en ung kvinna, 
Stephanie.

– Hon ville döpas för att kunna gifta 
sig i kyrkan, men hon hade aldrig vågat 
sig in i den kyrka där hon ville gifta sig. 
När jag frågade varför hon vill gifta sig 
där svarade hon: För att det är vackrare.

– Hon menade inte bara den vita 
klänningen, hon menade ”för att värl-
den är större”. Men hur säger man det 
när man inte har några ord?

Stephanie hade aldrig hört talas om 
Jesus eller läst Bibeln.

– I Frankrike är det möjligt, säger sys-
ter Veronica torrt.

Stephanie inledde sina studier med 
stor iver. Hon fick låna en bibel, stude-
rade omsorgsfullt de stycken hon fått 
i läxa. Hon sade sig inte förstå allting 
hon läste, men hon ville gärna lära sig.

– Det var fantastiskt att höra de här 
människorna som aldrig läst Bibeln ta-
la om den. Texten talade direkt till dem. 
De var de som lärde oss!

Syster Veronica återvände till Sverige 
år 2000 och fick aldrig veta om Stepha-
nie blev döpt och gifte sig i kyrkan till 
slut. Men hon fick vara med då Stepha-
nie blev mottagen i kyrkan som kate-
kumen. Det är en stark ceremoni som 
handlar om att öppna sina ögon och 
öron för det andliga.

– Hon bankar på kyrkdörren och får 
frågan: Stephanie, vad vill du? Och hon 
säger: Jag vill ta emot dopet och det evi-
ga livet. Man leder henne in i koret. Man 
säger: Stephanie, jag tecknar din pan-
na med korsets tecken så att du förstår 
Guds tankar. Stephanie, jag tecknar di-
na ögon med korsets tecken så att du 
ser vad Gud gör i ditt liv. Stephanie, jag 
tecknar dina öron med korsets tecken 
så att du hör Guds röst …

När hela Stephanie är tecknad med 
korset ger hon sig ut i världen med sin-
nen som också uppfattar tecken från 
Gud. Världen är större än den var innan.

”att umgås med 
dem kändes ib-
land som att 
spela pingis: jag 
kastade bollen 
men den kom 
aldrig tillbaka. 
De blev rädda 
när jag hade mi-
na utbrott och 
jag förstod inte 
varför de inte sa 
vad de tyckte.”
Syster Veronica 
beskriver kultur-
skillnader i klos-
ter.

kLOsTeRLIv. Syster Veronica kände att Gud ville 
henne något redan då hon var barn. Nu är det femtio 
år sedan hon gav sina klosterlöften. Livet som nunna 
har fört henne till Sverige, där hon fått lära sig ett och 
annat både om tussilago och påslakan.
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syster vero-
nicA bloggar 
regelbundet 
på adres-
sen srvero-
nica.blogspot.
com/
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Övning ger 
färdighet
som lutheran börjar man 
lätt sneg-
la avundsjukt 
på andra kyr-
kosamfunds 
trevlighe-
ter. Att aj 
vad dom har 
det kiva där 
i pingstkyr-
kan, en så-
dan innerlig tro på Guds 
gåvor. och attans vilket 
djup i den ortodoxa kyr-
kan, där talar dom min-
sann inte sönder saker. 
Det finns stunder då man 
önskar att också luth-
erska biskopar kunde le 
och hänvisa till mysteri-
et då de får riktigt kvisti-
ga frågor.

och katolikerna se-
dan, de har så underba-
ra ritualer att hjärtat rik-
tigt längtar efter dem. 
ibland törstar den luther-
ska själen efter skönhet 
så att den känns fläm-
tande och förkrympt.

Mycket av allt det där 
är yta. Men en sak som 
det är riktigt synd att 
vi lutheraner inte har är 
kloster.

på uppslaget här innan 
berättar dominikansyster 
Veronica om sitt liv. hon 
har skrivit några böcker 
om det hon jobbat mest 
med: dopundervisning 
och bön. när jag blädd-
rar i hennes bok Vägar 
till bön (Artos 2008) tän-
ker jag hela tiden på vil-
ken rikedom det finns i 
en kyrka som har haft så 
många människor som 
satsat hela sitt liv på att 
be, lära andra människor 
att be och försöka kom-
ma närmare Gud.

i morgontidningen kan 
man ibland läsa om folk 
som har titeln ”styrel-
seproffs”. De flesta man 
känner brukar sitta i sty-
relser på fritiden, men om 
man satsar hårt på sty-
relseuppdragen gör man 
det antagligen bättre än 
om man sköter jobbet 
med vänster hand.

Jag tror att detsamma 
dessvärre gäller för tro 
och bön. tränar man var-
je dag kommer man när-
mare målet. Vad bra att 
vi lutheraner får nappa åt 
oss smulor av andras ri-
ka klostertraditoner.

 ¶ sofia torValds

ELLips Vetenskap 
på kristen  
grund

Att hållA Gud 
utanför veten-
skapen är en 
konstgjord situa-
tion, menar tapio 
puolimatka. 

Föreningen Skepsis tilldelade för något 
år sedan författaren Tapio Puolimat-
ka sitt Huuhaa-pris med motivering-
en att Puolimatka sysslar med pseu-
dovetenskap.

– Det är en utmärkelse som många 
humanister i efterhand ångrat, berät-
tar han själv.

Publiciteten kring Puolimatka har 
nämligen lett till att hans böcker blivit 
bästsäljare och till att han är en efter-
traktad föreläsare och talare.

Tapio Puolimatka är professor i Jy-
väskylä i pedagogikens teori och tra-
dition. Han har en docentur i filosofi i 
Helsingfors och har doktorerat i både 
statsvetenskap och pedagogik. I någ-
ra år forskade han vid det amerikan-
ska katolska universitetet Notre Dame 
och blev personlig bekant med Alvin 
Plantinga, den internationellt kanske 
mest kända kristna vetenskapsteore-
tikern och apologeten.

Renässans för kristen filosofi
Puolimatka har också undervisnings-
skyldighet i vetenskapsteori. Hans böck-
er är fullspäckade med citat av veten-
skapsteoretiker, både kristna och icke-
kristna. Förutom kurslitteratur och pe-
dagogisk litteratur är han mest känd för 
sin trilogi om relationen mellan tro och 
vetenskap. Temat för de tre böckerna 
är den moderna vetenskapliga myten, 
evolution och kreationism samt Bibelns 
trovärdighet. I sin nyaste bok svarar Pu-
olimatka på kritik mot tidigare böcker 
och diskuterar dagens slutna och in-
skränkta debattklimat inom det ve-
tenskapliga samfundet.

– Den naturalistiska hegemonin har 
redan brutits inom filosofi och veten-
skapsteori. I dag har teistiska och öp-
pet kristna filosofer ledande positioner 
vid många av västvärldens mest pre-
stigefyllda universitet. Den kristna fi-
losofin har haft en renässans under de 

TRO Och veTenskap För många är han en hjälte som vågar kriti-
sera det rådande vetenskapliga paradigmet för att vara inskränkt och 
ovetenskapligt. För andra är han ett rött skynke och en fundamenta-
list som blandar ihop religion och vetenskap.

text: TOmas vOn maRTens  iLLUStRAtion: maLIn ahO

senaste 20–30 åren, säger Puolimatka.
Samtidigt dominerar ett naturalistiskt 

grepp inom teologi och andra vetenska-
per. Många av dagens vetenskapsteo-
retiker, bland dem även ateister, säger 
att det varken i teori eller i praktik går 
att dra upp några klara gränser mellan 
vetenskap och icke-vetenskap. Varje 
gång man försöker skapa gränser för 
att utesluta ett teistiskt forskningspa-
radigm från ”riktig” vetenskap leder det 
till att man med samma kriterier även 
måste utesluta en stor del av redan eta-
blerad vetenskap.

– Samma ateistiska vetenskapsteore-
tiker som erkänner det här öppet i sina 
egna forum kan i rättegångar, i offent-
ligheten och i medierna ändå hålla sig 
till kriterier som de inte själva längre 
omfattar eller tror på. Det här för att de 
anser det vara berättigat att med vilka 
medel som helst utestänga ett teistiskt 
vetenskapsparadigm från att bli accep-
terat av de övriga vetenskapssamfun-
det, säger Puolimatka.

vårt begränsade förnuft
Puolimatka menar att man då har över-
gett det som är hela idén med veten-

tApio puolimAtkA har också fått kritik för sin kritik av det 
vetenskapliga paradigmet. 

Mer än bara historia
BOk

Sågspån och eld

Författare: Vibeke olsson
Förlag: Libris 2011

vibeke Olsson återvän-
der i Sågspån och eld till 
sågverksmiljön i slutet av 
1800-talet. för den som 
har läst de två första böck-

erna om Bricken – Såg-
verksungen och Bricken på 
Svartvik – blir miljön ett 
välbekant återseende. ny-
tillkomna läsare lär upp-
täcka att olsson kan miljön 
på sina fem fingrar och där-
med kan beskriva den utan 
ängsliga krumbukter.

i den tredje fristående 
delen har Bricken hunnit bli 
20 år och även om de yttre 
ramarna för liv och vardag 

ofta skiljer sig markant från 
nutiden är det lätt att kän-
na igen sig i hennes tankar 
och känslor.

Bricken saknar sin dö-
da mor och oroar sig för sin 
lungsjuka väninna som bli-
vit ett fall för fattigvår-
den. hon återknyter ock-
så bekantskapen med na-
tan och dras med i föräls-
kelsen samtidigt som hon 
grubblar över hans dragning 
till brännvinet. Baptistför-
samlingen hon tillhör ser in-
te heller med blida ögon på 

äktenskap mellan troende 
och icke-troende. här finns 
ingredienser till hur många 
banala vinklingar som helst 
– men i sällskap med Vibe-
ke olssons huvudpersoner 
går man alltid trygg.

olsson skriver på ett ef-
tersinnande sätt och info-
gar ofta rader som åter-
kommer likt omkväden. 
Ändå är hennes berättan-
de i allmänhet lätt att följa, 
och som få andra kan hon 
skriva liv i historien till den 
grad att man kan få för sig 

att hon varit med själv. Det 
är bara mot slutet av boken 
när hon vänder upp och ner 
på Brickens tillvaro samti-
digt som hon kastar läsaren 
ett par år in i framtiden som 
man blir förvirrad. också 
det reder upp sig tack vare 
täta återblickar.

Är man historiskt intres-
serad ger Sågspån och 
eld rikligt med informa-
tion om vardagen för dåti-
dens sågverksarbetare, om 
arbetarkvinnornas förmå-
ga att skapa ett hem näs-

tan var som helst, om stolt-
heten i arbetet och om 
rädslan för att falla hand-
löst och dras ner i fattig-
domen. Men framför allt är 
det här en fängslande be-
rättelse om vad det innebär 
att vara människa. har man 
läst olssons tidigare litterä-
ra produktion kan man kon-
statera att det i grunden 
är ganska likadant oavsett 
om man lever i 1800-talets 
Sverige, på Romartiden el-
ler i hitlers tyskland.

 ¶ erika röNNgård
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”att vår värld är be-
griplig för oss män-
niskor och att den 
följer givna lagar har 
sin grund i den krist-
na tron på en person-
lig Gud som är fri att 
skapa världen som 
han vill.”
Tapio Puolimatka

skap – nämligen att tillsammans och 
öppet söka efter sanningen. Att hålla 
Gud utanför vetenskapen är en konst-
gjord situation som inte gör rättvisa åt 
vår vetenskapshistoria och den väster-
ländska vetenskapens framväxt. Veten-
skapen som vi känner den i dag skulle 
aldrig ha uppstått om inte kristendo-
mens värderingar och läror hade do-
minerat bland de lärda på medeltiden.

– De vetenskapsteoretiska diskus-
sionerna på 1600-talet dominerades 
helt av diskussioner om hur arvsyn-
den starkt begränsar våra förnuftsför-
mågor. Det här ledde till utvecklandet 
av noggranna och omsorgsfulla meto-
diska regler för att garantera en i möjli-
gaste mån neutral kunskap. Den expe-
rimentella naturvetenskapen utveckla-
des av Francis Bacon just med utgångs-
punkt i arvsyndstänkande, påminner 
Puolimatka.

Gud en förutsättning för rationalitet
Den kristna läran om Gud som inkarne-
ras i en vanlig fattig hantverkare gjorde 
att man började värdera kroppsligt ar-
bete som något viktigt och värdefullt. 
Utan den här attitydförändringen hade 
vetenskapare aldrig börjat smutsa sina 
händer i laboratorier och verkstäder. 
Galileo Galilei byggde sin forskning helt 
på kristen grund och tro. Isaac Newton 
kunde frigöra sig från ett atomistiskt 
tänkande bland samtida vetenskapare 
tack vare en teistisk utgångspunkt som 
gav honom en friare och mer dynamisk 
syn på hur Gud hade skapat världen.

– Att vår värld är begriplig för oss 
människor och att den följer givna la-
gar har sin grund i den kristna tron på 
en personlig Gud som är fri att skapa 
världen som han vill.

Puolimatka säger att en ateistisk eller 
agnostisk utgångspunkt för vetenskap-
lig forskning är en logisk självmotsägel-
se. Det betyder inte att man inte kan va-
ra ateist eller agnostiker och samtidigt 
vara en framgångsrik vetenskapsman.

– Men på ett djupt intuitivt och omed-
vetet plan är många ateister och agnos-
tiker gudstroende. En tro på en ratio-
nell värld som kan utforskas och för-
stås förutsätter en tro på en rationell, 
god och kärleksfull Gud. Något annat 
är inte logiskt möjligt.

Mannen utan namn
BOk

pop

Författare: Marcus prest
Förlag: Schildts, 2011.  
233 sidor.

marcus prests romanlik-
nande nya bok Pop har som 
tema ett citat av den eng-
elska filmregissören Rid-
ley scott, mest känd för fil-
mer som Alien, Thelma & 
Louis och Blade Runner. 
”Deckard is a replicant”-ci-
tatet anspelar på karaktä-
ren Deckard (i Blade run-
ner) som spelas av harri-
son Ford. Det råder delade 
meningar om Deckard var 
en utomjording som i själ-
va verket var en kopia av en 
människa, eller om han var 
verklig. 

Med det här som ut-
gångspunkt kan man läsa 
prests intensiva berättel-
se, vars kapitel består av en 
nedräkning från 99 till 00, 
som en pastisch på post-
modern samhällskritik eller 
som en lek med olika deck-
argenrer. Den har även in-
slag av science fiction och 
påminner lite om Räddaren 
i nöden och liknande roma-
ner som balanserar mellan 
svart humor och kritisk re-
alism. 

till rytmen och genom sitt 
intensiva tempo och un-
danglidande bildspråk har 
berättelsen mycket gemen-
samt med ett filmmanus-
kript.

Läsaren vet inte vad han 
ska tro om förhållandet 
mellan fantasi, dröm, mar-
dröm och verklighet genom 
hela boken, vilket förstås 
ger den en intressant och 
spännande effekt. på bak-
pärmen står det att ”pop 
är en blandvändare” med 

mycket låg feelgoodfaktor. 
Mera exakt än så kan boken 
knappast beskrivas. 

Pop är en bok om ett 
samhälle där unga männis-
kor distanserar sig mer och 
mer från sin egen inre mo-
ral och etik. De unga kvin-
norna och männen som 
långsamt dras in i knark-
handel och komplicera-
de erotiska äventyr är ing-
alunda ytliga. Men de ser 
till exempel det annalkan-
de eller hotande kriget och 
världskrisen som hela tiden 
finns i bakgrunden i det 
helsingforsiska landskapet, 
och som skildras på ett 
ypperligt sätt, som någon-
ting som inte angår dem. i 
Pop är alla starkt engage-
rade i kärlek och i sin egen 
kroppsbyggnad, men de 
har inga sociala eller ideo-
logiska ideal. 

Det här är i första hand 
boken om mannen utan 
namn. Bland alla erik, Alex-
ander, eva, tina och så vi-
dare så har huvudpersonen, 
en ung studerande, inget 
egennamn. De flesta av hu-
vudpersonerna rör sig i ett 
fullständigt ipad- och inter-
netsamhälle, samtidigt som 
musiken i boken på ett rikt 
sätt inkluderar även tidiga-
re decennier än 2010-ta-
let. Läsaren ska kännas sig 
brydd och inte förstå var 
han befinner sig i tiden. Det 
förblir också en gåta var 
och på vilket sätt huvud-
personen egentligen befin-
ner sig och varför. 

till slut måste man upp-
fatta Pop som en mycket 
existentiell roman som stäl-
ler ljudlösa frågor om gott 
och ont i vår tid, även om 
den ger en blaserad bild av 
postmoderna yuppies.

 ¶ kaJ hedMaN

mArcus prest (f. 1979) är journalist och studerar filosofi. 
pop är hans debutbok. foto: kariN bloMqVist 

Kändisar om livets mening
rAdioserie. Meningen med 
livet dryftas i en program-
serie som börjar den 18 no-
vember på Radio helsinki. 

i varje avsnitt på en tim-
me diskuterar två kända 
finländare kring temat ut-
gående från sina egna erfa-
renheter. 

Studion gästas av bland 
andra skådespelaren vil-
le virtanen, serietecknaren 
kaisa Leka och årets flyk-

tingkvinna 2009 Fatbardhe 
hetemaj.    
  Serien som heter Elä-
män tarkoitus (Livets me-
ning) börjar den 18 augusti 
och pågår ända in i januari. 
Redaktörerna kommer från 
Kanal hoppet och Kyrkans 
informationscentral. 

Radio helsinki hörs i hu-
vudstadsregionen och i hela 
landet via internetadressen 
www.radiohelsinki.fi. 

Påsakaljafilmen fick kyrkans pris
filmpris. filmen Pussikal-
jaelokuva (ung. påsakalja-
filmen) fick kyrkornas pris 
på Lübecks 53:e nordiska 
filmfestival, rapporterar Ko-
timaa24. 

Juryn berömde filmens 
humor och påpekade att 
dess ”losertrio” har själv-
respekt, bryr sig om var-
andra och kämpar för att få 
ett meningsfullt liv. 

Mottagaren till priset på 

2 500 euro utses av den 
ekumeniska filmorganisa-
tionen interfilm. i juryn sit-
ter två tyskar, en baltisk 
och en nordisk kyrklig re-
presentant. 

påsakaljafilmen base-
rar sig på mikko Rimminens 
författardebut. filmen, som 
regisserats av ville jankeri, 
hade finlandspremiär i sep-
tember. 

Tua Forsströms dikter blir musik
konsertturné. en tur-
né med nyskriven mu-
sik till Tua Forsströms poe-
si drar genom Svenskfinland 
i veckan. Det är domkyrko-
organisten claes holmgren 
från Visby, Sverige, som har 
tonsatt dikterna. han kom-
mer själv att ackompanjera 
konserterna.

Sångerna framförs – del-
vis också uruppförs – av 
sångerskan nina Fogelberg.

på söndag framförs sång-
erna i helsinge kyrka S:t 
Lars, och då medverkar tua 
forsström själv med upp-
läsning.
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Mixa och Matcha
FRåGespORT. mixa och matcha dina kunskaper i kyrk-
pressens frågesport. vår tredje tävlande är jens Berg.
Konstruerad av Jesper von hertzen.

mEDtävLARE JENS bERg

namn: Jens Berg.
ålder: 41.
yrke eller titel: chefredaktör 
på hbl.
hemort: Kyrkslätt.
Favoritidrottsgren eller/och 
-lag: fotboll & Vasa Sport från 
ishockeyvärlden.
Tråkigaste hemgörat: Stryka 
skjortor.
min åsikt om frågesporter: 
tycker mycket om frågesporter 
och ägnar mig åt dem med mi-
na barn.
Om jag vore en biblisk så skul-
le jag vara: Bra fråga, svårt. Jag 
skulle kanske vara den barm-

härtige samariten. Kan man vara det?
motto eller livsfilosofi: Varje dag när man går och lägger sig 
ska man kunna svara JA på följande frågor: har man gjort 
någon annan människa glad? har man lärt sig något nytt? 
har man svettats? om man kan svara JA på alla tre har det 
varit en bra dag.
frågesportsresultAt: 13/25

Kombinera följande:
FöReTaG & sLOGaneR 

a) L’oréal 1) impossible is nothing.
b) Gillette 2) the best a man can get.
c) nike  3) Just do it.
d) Adidas 4) it’s the real thing.
e) coca-cola 5) Because i’m worth it.
jens Berg: 5/5

säLLskapsspeL & uRspRunGsåRTaL samT -LanD 

a) trivial pursuit 1) 1935 USA 
b) Monopol 2) 1938 USA
c) Scrabble 3) 1951 finland
d) Afrikas stjärna 4) 1979 Kanada 
e) Kimble 5) 1967 finland
jens Berg: 2/5

nyheTsByRåeR & huvuDkOnTOR 

a) Reuters 1) Montreal
b) Ap  2) Washington D.c.
c) interfax 3) London
d) QMi  4) new york
e) Upi  5) Moskva
jens Berg: 2/5

DöDssynD på LaTIn & DöDssynD på svenska 

a) Avaritia 1) Girighet
b) invidia  2) Vrede 
c) Gula  3) Vällust    
d) ira  4) Avund
e) Luxuria 5) frosseri
jens Berg: 1/5

BuDORDen enLIGT LuTheRsk TRaDITIOn & ORDnInGsFöLjD 

a) Du skall inte stjäla. 1) första budordet
b) Du skall inte dräpa. 2) femte budordet
c) Du skall inte begå  3) Sjätte budordet
    äktenskapsbrott.  
d) Du skall inte ha begär  4) Sjunde budordet
    till din nästas hus.  
e) Du skall inte ha andra  5) nionde budordet
    gudar vid sidan av mig. 
jens Berg: 3/5

Svaren:
företag & sloganer: a-5, b-2, c-3, d-1, e-4
Sällskapsspel & ursprungsårtal samt –land: a-4, b-1, c-2, 
d-3, e-5
nyhetsbyråer & huvudkontor: a-3, b-4, c-5, d-1, e-2
Dödssynd på latin & dödssynd på svenska: a-1, b-4, c-5, 
d-2, e-3
Budorden & ordningsföljd: a-4, b-2, c-3, d-5, e-1

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 17240 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  _____

Klassiska Peru 26.3-9.4.2012
*Lima-Paracas-Ballestaöarna-Cusco-Heliga Dalen-

Machu Picchu-Titicacasjön
Vin- och gourmetresa till Italien 10-21.4

*med Toscana-Ligurien-Piemonte-Lombardiet-
Veneto

Mainau-Holland med Floriaden 16-22.4
*världsträdgårdsutställningen Floriaden ordnas

endast vart tionde år!
Härliga Gardasjön 21-27.4

*en klassiker med bl.a. Venedig och Verona
Slovenien-Kroatien 4-11.5

*det vackraste av Europa!
Tyrolen 11-17.5

*gästvänligt och gemytligt
Ring och begär närmare program!

Ett urval av våra resor våren 2012!

Barn behöver inte ditt medlidande – 
de behöver din hjälp

Bli fadder
För mera information ring:
Birgitta Björk, 06-3201575, efter kl. 17.00
sbm.styrelse@netikka.fi
Bankgiro 567134-211455

BARNMISSIONEN
SKANDINAVISKA

www.barnmissionen.fi

Amaryllis,Malmgränd 1
2 parhus byggs under vintern-sommaren 2012
3R+K+b 73,0 m2 +biltaksplats (4st/1st res.)
Iris, Malmgränd 2
Projekt startar hösten 2012 med 2-3-4:or!
Begär förhandsritningar!!

STIG DAMSTÉN  byggkonsult kb

Tfn 722 5106,  
fax 722 5216, 

mobil 040-529 2106
www.kovjokisnickeri.fi

•  även icke 
    standardmått
•  ytterdörrar och 
    balkongdörrar
•  garagedörrar 
    och mellandörrar

Dörrar och fönster
• försäljning av 
   fönster 
   och värmeglas
•  färdigt monterade
•  övriga 
    snickeriprodukter

För renoveringar o. nybyggenFör renoveringar o. nybyggen

Dörrar och fönster
•	Ytterdörrar	 •	Fönster
•	Terassdörrar	 •	Övriga
•	Garagedörrar	 	 snickeriprodukter
•	Mellandörrar	 •Försäljning	av
	 	 	 värmeglas

Även	icke	standardmått
Montering

Annonsera i

www.kyrkpressen.fi
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åBOLanDs pROsTeRI 

 ¶ kImITOön
kimito:
högmässa: sö 20.11 kl 10. Donner, 
Sundroos
andakt: i Solkulla on 23.11 kl 14. 
Björkgren, Qwarfordt, Sundroos
Dragsfjärd: 
Guidning: Rolf Laaksonen guidar i 
Dragsfjärds kyrka må 21.11 kl 13.30
veckomässa: i Dfjärds kyrka on 
23.11 kl 17.30. Backström, Söder-
gård, Kvintoli+
västanfjärd:
Domsöndagshögmässa: sö 20.11 
kl 18. Donner, noponen
hitis:
högmässa: sö 20.11 kl 13. Kuok-
kanen

 ¶ åBO
Tors 17.11: kl.9.30-11 familjecafé i 
Aurelia (2 vån.)
kl. 19: Metallmässa i Domkyrkan
fre 18.11: kl.18-23 café aderton i 
Aurelia (2 vån.)
kl. 19: Jobs bok till orgelmusik av 
oskar Lindberg, Minna nyberg, 
recitation, Dag-Ulrik Almqvist, 
orgel, eilakaija Sippo, regi, i Mika-
elskyrkan. fritt inträde / program 
10 €.
Lö 19.11: kl. 11.30-13 Kyrkans 
barntimme i Aurelia (2 vån.)
sö 20.11: kl. 12.00 högmässa i 
Domkyrkan, portin (pred), Bäck 
(lit), forsman.
må 21.11: kl. 17.30 Äktenskapskurs 
i Aurelia
Tis 22.11: kl.18-19 Lovsångskören, 
övning i Aurelia (1 vån.).
kl.19: Lovsång och förbön i Aurelia 
(1 vån.) Ulla-christina Sjöman: 
Gud ger kraft genom anden.
Ons 23.11: kl.10-12 familjecafé i 
S:t Karins, papinholma försam-
lingshem (Kustö)
kl. 11: förbönsgruppen samlas i 
Aurelia (3 vån.)
kl. 13-15: café orchidé i Aurelia (1 
vån.) Mia Bäck: högmässans Kyrie 
& Gloria
kl. 17: Gudstjänstgrupp nr. 1, möte 
i Aurelia (3 vån.)

åLanDs pROsTeRI

 ¶ hammaRLanD
sö 20.11 kl 12: Domsönda-
gen  Gudstjänst Liisa Andersson, 
carl Micael Dan.

 ¶ jOmaLa
sönd. 20.11 kl. 18.00: förböns-
mässa Domsöndagen ”Kristus, 
herre över allting” med Roger 
Syrén, Kaj-Gustav Sandholm och 
Annika hedlund. Musik av elever 
från Ålands Musikinstitut. Kollekt 
för Jomala Diakoniförening.
Tisd. 22.11 kl. 10-16: Drop-in-
pyssel i klubbrummet.
 Onsd. 23.11 kl. 12.00: försam-
lingslunch i olofsgården med 
Gunnevi Styrström som berättar 
om ärkebiskop nathan Söder-
blom, en förgrundsgestalt i den 
ekumeniska rörelsen och nobels 

fredspristagare. Meny: Soppa 
med bröd, kaffe och kaka, 6 €.
kl. 18: Samtalsgrupp om aktuella 
frågor med kaplan Bertil erick-
son och diakoniarbetare Annika 
hedlund.
Fred. 25.11 kl. 19: Ungdomskväll i 
klubbrummet med ungdomsar-
betsledare Sonja Winé.

näRpes pROsTeRI

 ¶ kORsnäs
To 17/11 13.00: Molpe missions-
syförening i Bykyrkan.
Lö 19/11 17.00: Andakt i pens.
hemmet Bukettens samlingssal, 
pred. peter Thylin och Kurt en-
lund, khde Guy Kronqvist.
Lö 19/11 19.00: Andaktsstund i 
Andelsbankens klubblokal, harr-
ström, pred. peter Thylin och Kurt 
enlund, khde Guy Kronqvist.
sö 20/11 11.00: Gudstjänst i Kyr-
kan, predikan: peter Thylin.
sö 20/11 14.00: Andaktsstund i 
Molpe Bykyrka, pred. peter Thylin 
och Kurt enlund.
må 21/11 13.00: Korsbäck mis-
sionssyförening i bystugan.
Ti 22/11 13.00: taklax missions-
syförening i bönehuset.
Ti 22/11 19.00: träffpunkten i tak-
lax bönehus.
On 23/11 13.00: Vänstuga/träff för 
daglediga. Besök av sånggrupp 
från övermark.
To 24/11 13.00: Silvergruppen i 
församlingshemmet. Gäst: sjuk-
huspräst Rose-Maj friman.
To 24/11 19.00: Auktion i Molpe 
bykyrka till förmån för dess un-
derhåll och verksamhet. Gåvor till 
försäljning tas emot med tack-
samhet.

 ¶ LappFjäRD-kRIsTInesTaD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Internationell afton: fr 18.11 kl 19 
i K.stads kyrka, eklöf, toivanen, 
sång av barn, vittnesbörd
Församlingsafton: lö 19.11 kl 19 i 
K.stads förs.hem, eklöf, t. Berg-
man, nilsson
kristinestad
Gudstjänst: sö 20.11 kl 12, eklöf, 
nilsson
Lappfjärd
högmässa: sö 20.11 kl 10, eklöf, 
nilsson
Bibelsamtal: sö 20.11 kl 18 i förs.
hemmet, Vikfors 
sideby
Ingen gudstjänst 

 ¶ näRpes
www.narpesforsamling.fi
kyrkan: Domsöndag 20.11 kl 10 
Gudstjänst. Lö 19.11 kl 18 ”Kvälls-
musik i S:ta Maria”. 
Församlingshemmet: må 21.11 kl 
19 Sorgegruppen. 
Töjby bykyrka: sö 20.11 kl 12 
Gudstjänst. 
kaskö kyrka: fr 18.11 kl 19 Afton-
musik. 
övermark förs.hem: sö 20.11 kl 
14.30-17.30 fortbildning i grego-
riansk sång, –kl 19.30 Kvällsbön i 
övermark kyrka (offentlig). 
Luthergården: sö 20.11 kl 16 Sam-
ling för små och stora. 

skRIFTskOLa: Sö 20.11 kl 11.30-
14.30 Skriftskola i förs.hemmet/
Arken.
Böle bystuga: to 24.11 kl 13 Sam-
ling.Böle bystuga to 24.11 kl 13 
Samling.

 ¶ pöRTOm
Idag torsdag kl 18.30: Gemensam 
körövning i kyrkan.
söndag kl 10: högmässa Björk-
strand, Lidman, Benjamin Maars 
violin. Sångprogram. – kl 18: 
Kyrkosångskretsens årsmöte i 
övermark förs.hem. –kl 19.30: 
Kvällsbön i övermark kyrka, Åsa 
Westerlund m.fl.
måndag kl 12.45: Junior. –kl 17: 
Körövning i kyrkan. –kl 19.45: 
inspelning av tv-gudstjänst. Alla 
välk!
Tisdag kl 13: KU-sykretsen.
Onsdag kl 9: föräldra-barnträff, 
-kl 16: nattvard i prästhagen o. –
kl 17: i pörtehemmet, Björkstrand. 
–kl 18-19.30: Skriftskola.

 ¶ öveRmaRk
To 17.11 kl. 19.00: Kyrkokören 
börjar öva inför julmusikalen som 
hålls 17.12 i kyrkan tillsammans 
med skolan. intresserade sångare 
är välkomna.
Lö 19.11 kl. 18: Bibelstudium i bö-
nehuset om Ruts bok, Sandin.
sö 20.11 kl. 10: Gudstjänst, San-
din, Wikstedt, Alexander Söder-
back, piano.
sö 20.11 kl. 14.30 – 19: närpes 
prosteris kyrkosångskrets kör-
sångsdag i övermark. 
sö 20.11 kl. 19.30: Kvällsbön i 
kyrkan där prosteriets kyrkokörer 
sjunger, Johan eklöf, Ralf Sandin.

kORshOLms pROsTeRI

 ¶ BeRGö
To kl 19: completorium i kyrkan
Fr kl 19: Ungdomskväll i försam-
lingshemmet. Mera information 
på facebook!
sö kl 14: högmässa, Björklund, 
Richard Mitts
Ti kl 13: Missionssyföreningen i 
församlingshemmet
Ti kl 16: Junior i församlingshem-
met
On kl 7.45: Laudes i kyrkan
On kl 18: Alpha-kurs på Strand-
hyddan i Molpe. Middag, föredrag, 
kaffe. tema: ”Varför och hur ska 
vi berätta om vår tro för andra?” 
Arrangörer: Korsnäs, petalax och 
Bergö församlingar
To kl 10-12: föräldra-barn i för-
samlingshemmet

 ¶ kORshOLm
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i 
Singsby.
högmässa: sö kl 10 i kyrkan, örn, 
elis Snellman, holmgård.
missionssyförening: må kl 13 i 
Smedsby förs.gård.
pensionärssamlingar:
må kl 14: i Karperö, Giovanna 
Marroni-teir
ti kl 13: i Jungsund, Sonja Back-
lund
morgonfrukost: 3.12. kl 9.30 på 
hotell Vallonia i Smedsby, elisa-
beth nylund berättar om Santiago 
de compostela, anm senast 29.11. 

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

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

bEtRAktELsEn JuANITA fAgERholM-uRch

Bästa betyg
jAg glömmer Aldrig skolans gymnastiklektioner. Det är 
för att jag tyckte så illa om dem. Det var för att jag alltid 
kom sist. Var det brännboll som gällde så blev jag alltid 
uttagen sist. Ingen ville satsa på mig. Jag fick en plats i 
laget på nåder för alla skulle ju vara med. Ingen trod-
de på mig.  Jag släntrade in och måste bli godtagen.  För 
att inte tala om höjdhopp och sextio meter löpning. Ut-
klassad helt enkelt.

Det var domedag för mig, varje gång. Att inte duga, att 
bli utklassad under flera år, det är förgörande. 

När vi nu närmar oss kyrkoårets slut och ett slags dom-
slut står jag där på ett sätt som en elev som fruktar bety-
get. Jag är nog allt lite rädd för resultatet. Fast nu vet jag 
att det inte är viktigt att vinna tävlingen i höjdhopp och 
löpningen på sextio meter. Nu vill jag tro att det är vik-
tigt att se den som står bredvid mig. Det viktiga är inte att 
jag är först. Det viktiga är inte att jag är störst. Det vikti-
ga är att jag har gemenskap med andra. Att jag hör ihop.

Allhelgonahelgen påminde mig om att ett helgon är 
någon som ser in i en annan människas ansikte. Som ser 
människan. Som ser medmänniskan med kärlek. Jag tror 
att domsöndagen handlar om detsamma. 

Alltid, alltid, handlar det om att se medmänniskan. 
Jag ser nyheterna på tv. Bilder av människor som om-

kommer i Thailands översvämningar fastnar på näthin-
nan. Människor som svälter i Etiopien etsar sig fast. Eko-
nomin i Europa är på fallrepet. Grekland och Italien ser 
ut att falla. Politiska ledare räcker inte till.  

Här hemma är bilderna kanske inte så spektakulära, 
men vi har alla egna mål vi försöker uppnå. 

Jag planerar en festmåltid med mina vänner och und-
rar vad Jesus tycker om det. Jag hoppas han är med på 
noterna. Egentligen tror jag han är förtjust. Vi behöver 
glada mål att kämpa för. Vi behöver varandra.

Vi ställs inför en avvägning nu. Vad ska hända? 
Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte 

mot ansikte. Vi lever i en oerhörd spänning. Och sam-
tidigt i ett underbart hopp. 

Det finns så många bilder av människor som står in-
för himmelens port. Och där står han, Sankte Per, och 
väntar på oss. Långsamt förs vi in. Porten är inte hotfull. 
Den är en välkomnande port. För att stiga in genom por-
ten behöver vi leva vända mot varandra. Ansikte mot 
ansikte är viktigt också här på jorden.

Bästa betyget är kanske inte viktigt.

Juanita Fagerholm-Urch 
är kyrkoherde i Sund-Vårdö församling

FöRsTa LäsnInGen
Mal 4:1–2

anDRa LäsnInGen
1 Kor 15:22–28 eller 
hebr 12:18–25

evanGeLIum
Matt 25:31–46

Domsöndag. 
temat är Kristus, 
herre över allting.

ecce hOmO är latin och 
betyder se människan. 
Det är pilatus ord om Je-
sus som finns återgiv-
na i Johannesevangeliet 
(19:5). händelsen är ofta 
återgiven i konsten.

Källa: Kyrklig ordbok

hELGEns TExTER

i KlARSPRåK

”hjälp mig att 
leva ansikte mot 
ansikte.”

följ Kyrkpressens  
bönetwitter på  
sökordet #bönetwitter

139, 143, 432, 
293, 203 (n), 
164 v.3.
psalmerna är valda 
av tor Lindgård.

#bönetwitter

psALmFöRsLAG

Vad har du gjort med ditt liv?
Domsöndagen är den sista söndagen i kyrkoåret och 
handlar följdriktigt om tidens slut då Jesus ska komma 
tillbaka och vi ska möta Gud ansikte mot ansikte. Da-
gen präglas av både ansvar och befrielse. när tiden är 
ute får vi svara på frågan: Vad har du gjort med ditt liv?

Samtidigt är domsöndagen en glad dag. Vid tidens 
slut slår Jesus seger på korset fullt igenom och allt ont 
blir besegrat. Därför hör också hopp, glädje och triumf  
till grundstämningarna på domsöndagen.

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 ¤

”sannerligen, vad 
ni har gjort för 
någon av dessa 
minsta som är mi-
na bröder, det har 
ni gjort för mig.”

Helgens evangelietext 
finns i Matteusevang-
eliet kapitel 25:31–46.

shalom Ingå!

Israeliska danser i In-
gå. Alla danslystna 
samlas på fredag 18.11 
kl 18 i församlings-
hemmets källarvåning. 
Dansen leds av Viveca 
Unnérus.

uR EVANgElIET Runt KNuTEN

KALENDERN 
18.11-24.11

sankTe peR är i folk-
tron namnet på apos-
teln petrus som him-
melrikets portvakt. pet-
rus attribut är korset och 
nycklarna; de syftar på 
Jesu löfte till petrus: ”Jag 
skall ge dig nycklarna till 
himmelriket. Allt du bin-
der på jorden skall vara 
bundet i himlen, och allt 
du löser på jorden skall 
vara löst i himlen.”

vEckAns PERSoN
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till febe Westerlund 044-322 
6707 eller past.kansliet 356 0500.

 ¶ kvevLax
andakt vid Funisgården: to kl 14. 
östman, hakala, Andrén.
sorgegruppen: börjar fr kl 18 i ds, 
Lundström, hakala.
Lägerskriftskolan: samlas lö kl 
9-12 i fh.
Gudstjänst: sö kl 10, östman, An-
drén och Kvevlax gillet.
Diakonisymöte: on kl 19 hos Gun-
nel holms.

 ¶ maLax
www.malaxforsamling.fi
prosteriets innebandyturnering: 
lö 19.11 i pixnehallen.
Träffpunkt socken: öppen on 
10-14, lö 10-13. Loppis, kaffeser-
vering. Välkomna! på onsdagar 
aktiviteter, samvaro och soppa 
för daglediga. 
högmässa: sö 20.11 kl 10 i kyr-
kan. trallarna. Kyrktaxi. predikan 
biskop em erik Vikström. efteråt 
kyrkkaffe och bibeltimme med 
temat ”evangelium för alla”, med 
erik Vikström i Kh. tornberg, Bru-
nell, Kerstin och erik Vikström.
köpings skolas julandakt: fre 25.11 
kl 9 i kyrkan.
Daghemmens och Dagmammor-
nas julandakt: fre 25.11 kl 9.45 i 
kyrkan.

 ¶ peTaLax
högmässa: sö 20 11 kl 11, Björk-
lund, Mitts, efter högmässan in-
formation om kyrkorenoveringen.

 ¶ RepLOT
högmässa: i Replot sö kl. 10. 
Glenn Kaski, Michael Wargh.
pensionärsutfärd till malax 24.11: 
Mat på fredrikas i Solf. Guidning 
i Malax kyrka och försh. program 
och kaffe tillsammans med syför-
eningen i övermalax. Avfärd med 
buss kl. 10.30 i Sommarösund  
kl. 11 Replot försh. Anmälan till 
pastorskansliet  tel 3520005 el. 
diakoniarb. Marie-Louise örn tel. 
044-3520156.

 ¶ sOLF
högmässa: sö kl. 10, A-M. Audas-
Willman, K. Wargh.
pensionärssamling: on kl. 13. Vi 
sjunger äldre svenska visor, Karin 
Sandqvist.

 ¶ vasa
TReFaLDIGheTskyRkan
högmässa: sö kl. 13, Siv Jern, 
heidi Mäkelä, Monica heikius.
morgonbön: to 24.11 kl. 9, Anders 
Kronlund, Dan Andersson.
BRänDö kyRka
sunday service: at 1 pm, tia-
Maria nord, Mikael heikius.
DRaGnäsBäcks kyRka
Gudstjänst: sö kl. 10, heidi Mä-
kelä, Mikael heikius.
Dans i heligt rum: sö kl. 19, Siv 
Jern.
sunDOm kyRka
högmässa: sö kl. 10, Siv Jern, Mo-
nica heikius.

 ¶ vöRå
vörå
missionskväll: i Bertby bönehus 
fr kl. 19. Anna och Magnus Dahl-
backa. i Klemets, Granholm. Sång 
av Gretel, ingmar och Rolf samt 
Jenny Thors.
högmässa: sö kl. 10. t Klemets, 
Granholm, Gideoniterna med-
verkar.
konsert: i kyrkan sö kl. 18 (obs 
tiden) med kören MittiMiLLAn.

missionsringen: i fh. on 23.11 kl. 
13.
Oravais
kvällsmässa: sö kl. 18. Berg, 
Streng, lovsångsgrupp. Gideoni-
terna medverkar. efteråt kvällsté 
i fh.  
missionscafé: i fh on 23.11 kl. 13. 
Bengt forsblom medverkar.
missionsauktion: i fh fre 25.11 
kl.18.30. Andakt i Klemets.
maxmo
 Gudstjänst: sö kl. 12. Granlund, 
Bäck. Gideoniterna medverkar.

peDeRsöRe pROsTeRI

 ¶ esse
ett stort tack: till arrangörerna, 
medverkarna och alla ni som 
mötte upp på aftonkonserten 5.11.  
Kollekten till församlingens dia-
koni inbringade 1091 €.
To 19: Karagrupp i församlingsstu-
gan, t. forsblom.
Fr 13.30: Andakt i esselunden, 
Sundqvist, Johansson.
-18: Julbasar i punsar bönehus.
Lö 19: Sammankomst i kyrkan, 
Karl-erik innala.
sö 10: högmässa, Sundqvist, 
Johansson. Kör för alla. textläsare 
Jonas forsblom, ansvar ytteresse 
övre.
-14: Sammankomst i punsar 
bönehus, Karl-erik innala, Jorma 
pesämaa.
-19: Sammankomst i punsar bö-
nehus, Karl-erik innala.
-19: Musikafton i kyrkan. Medv 
harmonica-kören, dragspels-
grupp, allsång. Aftonandakt Ulf 
Sundqvist, kantor Susanne Gunell.
On 10: föräldra-barngruppernas 
adventsfest i punsar bönehus.
-17.30: pensionärskören startar 
i henriksborg, ledare Martin Kle-
mets.
-19: Blandade kören startar i 
henriksborg, ledare Martin Kle-
mets.
Fr 25.11 kl 9.30: Småbarnens ad-
ventsandakt i kyrkan, Sundqvist, 
Johansson.

 ¶ jakOBsTaD
To 19: ”Ja till Jesus”. om hopp och 
tvivel, längtan och avstånd. före-
läsning med journalisten och för-
fattaren Göran Skytte från Sverige 
i församlingscentret. Servering 
och kollekt.
sö 12: Gudstjänst i kyrkan, eng-
lund, östman. oldboyskören, dir 
A-c Storrank.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Magnus enkvist.
18: förbönsmässa i kyrkan, Salo, 
Johansson.
Ti 13: tisdagssamling på Station i, 
tomas portin.
To 18: Missionsafton i fc, Jan-erik 
nyman.
Tyst retreat: på Merilä lägergård 
2-3.12. Retreatledare Boris och 
Vivian Salo. pris 70 €. Anmälan till 
jsv@evl.fi eller tfn 0403 100 410.
Retreatledare Boris och Vivian 
Salo. pris 70 €. Anmälan till jsv@
evl.fi eller tfn 0403 100 410.

 ¶ jeppO
To 17.11 kl 13: Missionssymöte i 
klubblokalen. Gäst: nanny Wes-
terberg.
18-20.11 Domsöndagsserien i 
nykarleby-nejden:
Fr. 18.11 kl 19: Möte i Jeppo för-
samlingshem. tuomas Anttila: ” 
Löftet om det nya riket hos pro-
feten hesekiel”. Sång av purmo 
strängband. Andakt, kyrkoherden. 

Beträffande seriens övriga mö-
testillfällen: Se Munsala försam-
lings annons i Kyrkpressen.
sö 20.11 kl 10: högmässa, kyrko-
herden och kantorn. Lina Sandvik, 
violin.taxi trafikerar
To 24.11 kl 13: Missionssymöte i 
klubblokalen.
nu finns att köpa: ”Vinterblom-
mor och Kring krubban” i försam-
lingshemmet, bokhuset.

 ¶ kaRLeBy
sö kl 10: högmässa i socken-
kyrkan, församlingens diakoner 
välsignas till tjänst. efteråt soppa 
à 5 e i församlingshemmet  för 
diakonin. Rad. 105,9 Mhz.

 ¶ kROnOBy
Barnkören: fr 13.15 
sportdax: 17.30 i idr.h.
öppet hus: 19.30 vid Lyktan
konsert med mittimillan: Lö 19.00 
i kyrkan, 10-årsjubileum
Gudstjänst: Sö 10.00, Ventin, 
Salumäe, Kronoby Sångkör, dir. 
tobias elfving. Kyrkkaffe
söndagsbrunch: 14.00  hos Viola 
Björklund
stugmöte: 18.00 hos Birgitta och 
Lars Abbor, Ventin
morgonandakt: nästa to 8.40 i fh.

 ¶ LaRsmO
karagruppen: samlas to 17.11 kl. 
19 vid inremissionshemmet. Jonas 
Ahlsved medverkar. Bastun är 
varm från kl. 18.
Laestadius-seminarium: fre 18.11 
kl. 18 i Larsmo kyrka. ”Laesta-
dianismen förr och nu”, Bertil 
Kero. ”Vem var Laestadius som 
person”, Stig-erik enkvist. Se-
minariet inleds med servering i 
församlingshemmet. Arr: Lff.
ungdomssamling i xodus: fre 18.11 
kl. 19.30
Basar i västerby bönehus: lö 19.11 
kl.13 – 15.  Andakt Lassila, ser-
vering, lotterier. Gåvor till försälj-
ningen emottas med tacksamhet.
högmässa: sö 20.11 kl. 10, Lassila, 
Wiklund. Kyrkvärd: Karagruppen. 
Kyrkkaffe.
Träff i församlingshemmet: sö 
20.11 kl. 17 för alla dem som vår-
dar närstående. Servering.
höstförsäljning i Bosund mis-
sionsstuga: ons 23.11 kl. 18-20. 
Gåvor till försäljningen emottas 
med tacksamhet.
adventkyrka för de minsta: to 
24.11 kl. 9.30, Sjöblom, Wiklund.
nattvard vid sandlunden: to 24.11 
kl. 18, Sjöblom, Wiklund.
kvinnocafé vid Bjärgas: to 24.11 
kl. 18.30. Annett häggblom från 
Karleby m.fl. medverkar.

 ¶ munsaLa
Fredagslunch kl 11-13 i fh: gäst 
håkan Ahlnäs. 
nätet kl 19: ungdomssamling med 
bibel & bön. 
Dagar kring Ordet i nykarleby-
nejden 18-20.11: tema: ”tidernas 
fullbordan”.
Fre 19 i jeppo fh: ”Löftet om det 
nya Riket hos profeten hesekiel”, 
tuomas Anttila, hans Sandberg, 
purmo strängband, J Klingenberg.
Lö 19 i nykarleby fh: ”Riket och 
Människosonen hos profeten Da-
niel”, Anttila, Åke Lillas, pensala 
strängband, M edman. 
sö 10 högmässa: i Munsala kyrka; 
”Riket och fisknoten”, Anttila, M 
forslund, t enroth, projektkören.
sö 13.30 i pensala bönehus: ”ett 
orubbligt Rike enligt hebréerbre-
vet”, Anttila, Kent nygård, Gerby-
kvartetten, forslund. 
arr. sLeF:s avdelningar o försam-

lingarna i nykarleby samfällighet.
Ingen bön o lovsång 20.11.
Fre 25.11 kl 19 café kongo i fh: 
musikprogram, servering 5 euro, 
till förmån för Kyrkans Utlands-
hjälps Kongo-projekt. Välkomna!

 ¶ neDeRveTIL
andakt med hhn: fr 13 i servicec.
Tillväxtkväll: lö 18 i fh, David pet-
terson.
högmässa: sö 10, Store lit., Stig-
erik enkvist pred., Mia hästbacka 
sång, Smedjebacka.
Finsk högmässa: sö 12, Store lit., 
Stig-erik enkvist pred., Smed-
jebacka.
Infomöte om gravgården: må 19 i 
fh. Kom med och påverka!
pensionärssamling: ti 13 i fh.
Dagklubben: stängd onsdag p g a 
personalmöte.
Finska bibelgruppen: nästa to 
19.30.

 ¶ nykaRLeBy
Fr kl 15.30-18: Skriftskola i fh  
Lö kl 15 ku:s höstmöte på Krist-
liga folkhögskolan
-kl 17: Bibeltimme på Krfolk, bi-
skop erik Vikström 
-kl 19: Kvällsmöte på Krfolk, erik 
Vikström, Leon Jansson, KU:s 
blåsorkester m.fl.
-kl 19: Möte i Kovjoki bönehus, 
Seppo tupeli, Sture Wargh
sLeF:s mötesserie i samfällighe-
ten, se övrigt i Munsala försam-
lings annons
-kl 19: Domsöndagsseriens möte 
i fh, tuomas Anttila, edman, Lil-
las, pensala Strängband
sö kl 10: högmässa, edman, 
Ringwall, torvald Lund trombone
 -kl 12: Bygudstjänst i Socklot, 
edman, Ringwall   
må kl 13: Missionssyförening i fh, 
Sandvik, tema Ryssland
-kl 13.30: Socklot missionskrets i 
bönehuset
-kl 19: Kenyamission i fh, turkiet-
resan, Åke Lillas, Börje Sandberg
-kl 19.30: forsby missionskrets i 
byagården

 ¶ peDeRsöRe
högmässa: Sö 10 i kyrkan, lit. 
erikson, pred. catharina eng-
lund, kantor Sandstedt-Granvik, 
textläsare yvonne Löf, dörrvärdar 
Bennäs
Orgelkonsert: Lö 19 i kyrkan med 
Roman perucki, polen, program-
blad 10 €, internationella musik-
dagarna
Familjesöndag: Sö 10.30 i forsby 
bykyrka, David pettersson, ser-
vering
Domsöndagsmöten i kållby 
bönehus: Sö 14 Sebastian 
Grünbaum, Kristian nyman, sång-
program, 19 Sebastian Grünbaum, 
hans Sandberg, syskonkören. Må 
19 Bengt Strengell, Stefan erikson
symöten: Må 13 i Lövö böne-
hus, 13 i forsby bykyrka. ti 13.30 
Sundby-Karby hos Britta holm-
ström. to 13.30 i Kållby bönehus
körövning: fr 19 forsby sångkör i 
bykyrkan 

 ¶ puRmO
To 19.30: Bibelkväll i Kyrkhem-
met. tema: ”Maria & Josef” med 
J-e & M Sandström
19.30: Strängbandet övar i Åvist 
bykyrka
Lö 9-12: Skriftskola i Lillby förs.h 
19.30: Möte i Åvist bykyrka, J-e & 
M Sandström. önskesånger.
sö 10: högmässa i kyrkan, Seppo 
tupeli, khden.
19: Lovsångs- o förbönskväll i 
kyrkan, Matts Aspvik.

On 13: Samling för sörjande i 
prästgården
To 12: Dagens lunch (anmälan se-
nast måndag till 040-3100 465)
13: intervju med Viktor Klimenko
19.30: Jubileumskonsert i kyrkan 
med Viktor Klimenko (program-
blad á 15€ kan köpas) efteråt 
servering i Kyrkhemmet

 ¶ TeRjäRv
närvårdarträff: to 17.11 kl 13, 
förs.h. 
ungd.samling fr 18.11 kl 19, förs.h.
Gudstjänst: sö 20.11 kl 10, A. 
Lönnquist, kantorn.
aftonmusik: med prosteriets 
kyrkokörer sö 20.11 kl 18, christian 
Ahlskog, dirigent; Marguerithe 
Sandstedt-Granvik, sopran; hen-
rik östman, ackompanjemang; 
Johan Klingenberg, andakt.efteråt 
kyrkosångkretsens årsmöte och 
servering i förs.h.
Finsk bibel- o. samtalsgrupp: to 
24.11 kl 18, Småbönders skola, 
o. Åivo.
Bibelstudium: to 24.11 kl 19, 
förs.h, khden, servering.

REGion 2

DOmpROsTeRIeT

BORGå
sö 20.11 kl. 10: Gudstjänst i emsalö, af 
hällström, ingmar hokkanen.
kl. 12: högmässa i domkyr-
kan, S Lindgård, af hällström, 
hokkanen,Runebergskören, veteraner o. 
hjälpledare medv.
To 24.11 kl. 14: Kråkökretsen samlas i 
Sjötorp, nattvard, af hällström.

LappTRäsk
To 17 kl 13: Andakt på Lovisa hvc avd 
2, cÅ, Vt
kl 14: Mission i fh
kl 18: cantando i fh
sö 20 kl 10: Mässa i kyrkan, cÅ, KBÅ
On 23 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 15.15: Barnklangen i fh
To 24 kl 13: Adventsandakt  Servicehu-
set och kl 15 på tallmogården, cÅ, Vt
kl 18: cantando i kyrkan
kl 18.30: tjejgruppen i fh

LILjenDaL
Gudstjänst: Sö 20.11 kl 12 i Sävträsk ka-
pell. tord carlström, Antti Jokinen
kl 13: i Andreaskapellet med pernå 
församling
vuxen-Barngruppen: ti 22.11 kl 9-12 
fotografering på Mariagården.  oBS! 
platsen.
Insamlingar: Julpaket som vidarebe-
fordras av hoppets Stjärna samt kläder 
mm till Lettland mottages 14.11-18.11 och 
21.11-25.11 kl 18-20 på Stenhagen (Saa-
rinens fastighet invid Riksväg 6).

LOvIsa
Gudstjänst: sö 20.11. kl 10 i Lovisa kyrka, 
t carlström, A Jokinen
Bibelstudiegrupp: ons 23.11. kl 18 i för-
samlingsgården
morgonkaffe i Tikva: to 24.11. kl 8.30
Födelsedagsfest för de inbjudna gäster: 
to 24.11. kl 15 i församlingsgården
julbasar: lö 26.11. kl 9-12 i tikva

peRnå
högmässa: sö 20.11 kl. 10.00 i kyrkan, 
Ann-Britt hedman, ilia Kalioujnov-
Salminen.
Gudstjänst: sö 20.11 kl. 13.00 i Andre-
askapellet, Ann-Britt hedman, Mia 
Aitokari.
Tervik basar: sö 20.11 kl. 13.00, Rolf 
Steffansson, camilla Wiksten-Rönn-
backa, Vivica Bruce-Andersson.
pensionärssamling: to 24.11 kl. 12.00 i 
Sarvsalö Byagården, Robert Lemberg.

sIBBO
sIBBO kyRka: Sö kl 12 mässa helene 
Liljeström, Simon Djupsjöbacka. Grup-
pen  Kvinnor  mitt i livet medv.
Fest för 4-åringar: Sö kl 15 i Kyrkoby 
församl.hem, Katja Korpi, isabella 
Munck, Djupsjöbacka.
kyrkobröderna: fr kl 19  18.11 i Kyrkoby 
församl.hem. K-h Boxström: n f S 
Grundtvig med utvikningar.
kyrkans ungdoms lördagssamling: Lö 
kl 18 i Kyrkoby församl.hem. Gäst: Katja 

Korpi.
sexeuroslunch: on kl 12 i Kyrkoby för-
saml.hem. inledn fjalar Lundell.

heLsInGFORs pROsTeRI

jOhannes
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
Fr 18.11:
kl. 10-11.30 Familjeklubb i s:t Jacob: 
Kvarnbergsbrinken 1. Lökström.
kl. 10-11.30 humlans familjeklubb i hör-
nan: högbergsgatan 10. ollberg
kl. 12-13.30 veckolunch:  Johannessa-
len, högbergsgatan 10 D 2 vån. Vi bjuder 
på veckolunch. frivillig avgift till Kyrkans 
Utlandshjälp.
sö 20.11 domsöndagen:
kl. 10 högmässa: S:t Jacobs kyrka. 
Sundström, enlund. Kyrkkaffe.
kl. 10 högmässa: tomas kyrka. Sund-
blom-Lindberg, Löfman. Kyrkkaffe
kl. 12 högmässa: Johanneskyrkan. 
Sundström, Djupsjöbacka, Böckerman, 
enlund, Löfman. ensemblen Groppo. 
Blåsensemble ledd av Johan cantell. 
Kyrkkaffe.
kl. 15 nattvardsgudstjänst: folkhälsans 
seniorhus. Sundblom-Lindberg, Böck-
erman.
må 21.11:
kl. 10-11.30 Tomas familjeklubb:  tomas 
kyrkas dagklubbsutrymme, Rönnvägen 
16. ingång från gården. frände. 
kl. 10-12 café kardemumma: S:t Jacobs 
kyrka. Salenius
kl. 15 Diakonikretsen: Konfirmandsalen, 
högbergsgatan 10 D 2 vån. ollberg.
kl. 18 samtalsgruppen Bibel, tro och 
tvivel: tomas kyrkas utrymmen. Kon-
taktperson Kisa Korkman kisa.kork-
man@gmail.com eller Gunvor frände.
Ti  22.11:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan. 
enlund.
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och dagle-
diga: Adventsutfärd till esbo. Start från 
Kiasmas turisthållplats kl. 11.
On 23.11:
kl. 10-11.30 Familjeklubb i s:t Jacob:  
Kvarnbergsbrinken 1. Lökström.
kl. 14-15.30 Diakoniträff : S:t Jacobs 
kyrka. Salenius
kl. 15-16.30 mariakretsen: tomas kyr-
kas församlingssal. frände.
kl. 18 kvällsmässa: Gamla kyrkan. 
Busck-nielsen, Böckerman, Almqvist. 
To 24.11:
kl. 16-17 samtalsgrupp:  Mariakapellet, 
högbergsgatan 10 D 2 vån.  ollberg. 

maTTeus
matteus hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus
pastorskansliet: är öppet må, ti, to, 
fr kl. 9-14, samt on kl. 12-18 tfn (09) 
2340 7300
maTTeuskyRkan: Åbohusv. 3
Fr 18.11 kl. 19: samling för män (2 vån).  
Johan hallvar: Kyrkan i informations-
samhälle. Diskussionskväll. 
Lö 19.11  kl. 10 – 10.45: Klapp & klang (9 
mån-4 år med vuxen) med Anna Brum-
mer(2 vån). ingen anm. 
Lö 19.11  kl. 10 – 12: Adventspyssel för 
hela familjen. Möjlighet att pyssla jul-
klappar till släktingar eller dekorationer 
till hemmet. Materialet fixar vi gratis. 
Kom med hela familjen, med en kom-
pis eller på egen hand. församlingens 
hjälpledare finns på plats för att hjälpa 
till när det behövs. Vi avslutar med en 
gemensam sång- och andaktsstund (2 
vån). ingen anm. 
sö 20.11 kl. 12: högm, hallvar, Malm-
gren. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 
må 21.11 kl. 18: samlas kvinnor mitt i 
livet (2 vån).
nORDsjö kyRka: hamnholmsv. 7
må 21.11 kl. 12.30: nordsjö samtals-
grupp, Karin Degerman. höstens sista 
gång.
DeGeRö kyRka: Rävsundsv. 13
sö 20.11 kl. 10: högm, hallvar, Malm-
gren. Kyrka, kammarmusik och lied 
-konsert Vid kyrkkaffet berättar helga 
och ingmar tollander on studieresan 
till församlingarna i St petersburg och 
Keltto. .

peTRus
www.petrusforsamling.net
Fr 18.11: 
- kl. 10 musiklek för barn och föräldrar: 
i Lukascentret (Vespervägen 12 A). Sussi 
sö 20.11:
 - kl. 10 högmässa (n): i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Varho. Kyrkkaffe.
 - kl. 12 högmässa (n): i Malms kyrka. 
Kass, Varho. Kyrkkaffe.
 - kl. 15.30 Lillajulsfest för stora och 
små: i Månsas kyrka. Björk, Kass m.fl. 
Änglakören och knatte- och babygrup-
perna medverkar. Knytkalas.
 - kl. 16 Gudstjänst och fest: i Södra 
haga kyrka. Barnen från fritidshemmen 
medverkar. Basar och lotteri till förmån 

Rätt man på rätt plats
efter att ha kastat en hink med vatten över en ung 
thailändsk flicka kände sig  håkan enqvist ganska 
misslyckad som missonär. Man kan predika på olika 
sätt, säger han. Man kan till exempel predika om Guds 
kärlek utan att visa någon kärlek. Ur det föddes tan-
ken på barnhemmet. idag kallas han ”pappa håkan” 
av omkring 300 före detta barnhemsbarn.

himlaliv söndag 20.11 kl. 20.30 i fSt5 och i repris 
måndag 21.11 kl. 16.25

himLALiv MED håKAN ENqVIST

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
fre 18.11 Marina Wiik, helsingfors Lö 
19.11 8.54 familjeandakt. Lars col-
lmar läser ur sin bok helga hund i 
himlen. Må 21.11 henna Liljeström, 
Borgå (repris från 7.9.2010) ti 22.11 
Marica enlund, Sibbo ons 23.11 
Kaj-Mikael Wredlund, Karis to 24.4 
Mayvor Wärn-Rancken, Borgå

aftonandakt kl. 19.20
fre 18.11 Musikandakt, Jan enström, 
esbo Lö 19.11 17.58 ett ord inför hel-
gen, S:t Lars kyrka i Vanda. Sö 20.11 
Mårten Andersson, eckerö Må 21.11 
Kristina Klingenberg, Karleby ti 22.11 
catarina olin, Sundom ons 23.11 Leif 
erikson läser texter av f G hedberg 
to 24.4 erik och Kerstin Vikström lä-
ser ur boken Min bön.

Gudstjänst kl. 13.03 
20.11 Jakobsmässa - om människans 
livsresa. text: erik hillestad. Musik: 
Karoline Krüger. Kör: Larskören. Diri-
gent: nina fogelberg. pianist: chris-
toffer isaksson. Liturg: Kaj Anders-
son. Mässan bandades i S:t Lars
kapell i Vanda den 26 september 
2011.

RADio & TV
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för eftermiddagsverksamheten. Thylin, 
Söderström, Martikainen, Lundström 
m.fl. Servering.
må 21.11:
- kl. 10 musiklek för barn och föräldrar: 
i Lukasgården (Munkstigen 2). Sussi.
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka. 
Sandell.
- kl. 19 samling för män: i Lukascentret. 
Stig-olof fernström.
Ti 22.11:
- kl. 13 pensionärskrets: i Malms kyrka. 
Bodil Sandell.
- kl. 19 Litteraturkväll: i Månsas kyrka 
med Aicka och Micke nyström. ”en man 
och hans samvete”, roman av Jarl hem-
mer. inledning av ola Byfält.
On 23.11:
- kl. 18.30 petruskören: i Lukascentret. 
Söderström.
To 24.11:
- kl. 10 knatterytmik: i Seuris (Månsas-
vägen 21). Sussi och Bodil.
- kl. 10.45 Babyrytmik: i Seuris. Sussi.
Fre 25.11:
 - kl 13: Sopplunch i Månsas kyrka. 
”Bingolotteri”. ta med små vinster. 
Anmäl gärna till tove Monnberg 050-
3589310

heLsInGFORs pROsTeRI
specialskriftskola: ordnas den 12-
17.6.2012 på Lärkkulla stiftsgård i Karis. 
Konfirmanden bör vara född år 1997 eller 
tidigare. Ansvariga ledare är omsorgs-
pastor nalle öhman och diakonissan 
för handikapparbetet Kristina Jansson-
Saarela. ytterligare uppgifter ger, K 
Jansson-Saarela, tfn 09-23402540
kvinnoveckoslut: på Kaisankoti i norra 
esbo för personer med handikapp, den 
3-4.12.2011 (lördag-söndag). i program-
met ingår god mat, bastu, simning, 
indisk huvudmassage, utevistelse, 
gemenskap. Anmälningar till Kristina 
Jansson-Saarela, tfn 09 2340 2540 
senast d 25.11. taxitransport från Kiasma 
till Kaisankoti turretur. Avgift 25 euro.
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour. Användaren 
behöver inte uppge namn, e-postadress 
eller andra uppgifter som kan leda till 
identifiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv när Du 
behöver stöd!
huvudstadsregionens församlingars 
pODcasT:  Aktuellt från kyrka och för-
samling. Lyssna:  www.pod.fi/svenska
mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

DeuTsche GemeInDe
so 20.11. 11.00 uhr: Gottesdienst zum 
ewigkeitssonntag (panzig)

meLLeRsTa nyLanDs pROsTeRI

esBO
högmässor sö 20.11:
esbo domkyrka: Kyrkparken 5, kl. 12.15 
psalmmässa med esbo sångkör, dir. 
Barbro Smeds. Lindqvist, Karhuluoma. 
esbo kyrkomusikvecka inleds. 
köklax kapell: handelsb. 1, kl. 16. ert-
man, Karhuluoma. Kyrkkaffe.
esbo kyrkomusikvecka: G. f. händels 
Messias-oratorium: hagalunds kyrka, 
Kyrkst. 6, sö 20.11 kl. 18. esbo kantor-
skör, helsingfors barockorkester, dir. 
heikki Seppänen. 
Tro på ljuset: Konsert i esbo domkyrka 
fre 25.11 kl. 19 med församlingens alla 
barn- och vuxenkörer och alla kantorer. 
hellberg, Mozart m.m.  Mer info: www.
espoonkirkkomusiikkiviikko.fi/
ungdomsaktuellt: Unga vuxna träffas på 
Röda stugan, Brinkängsv. 4 i Gröndal, to 
24.11 kl. 18. Kom och prata med anställ-
da och gamla vänner över en kaffekopp. 
ta familjen med dig.
ungdomar: är välkomna till Sode, 
Sököv. 14,  varje on kl. 17.30-20. pro-
gram kl. 17.30-18.30, vi firar ljuskyrka 
18.30.
kretsar för pensionärer & daglediga kl. 
13-15: träffdax i Köklax kapell ti 22.11, 
adventsfest i Sökö kapell ti 22.11, Kalaj-
ärvi kapell to 24.11.
öppet hus: hagalunds kyrka, Kyrkst. 6, 
varje ti kl. 12-14. ti 22.11 besök av kaplan 
heidi Jäntti.

GRankuLLa
To 17.11 kl 10: Samtal kring tro i övre 
brasrummet.
- kl 10.30: förbön och lovsång i övre 
brasrummet. 
- kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos, ton-
berg-Skogström
sö 20.11 kl 12: högmässa, tonberg-
Skogström, peitsalo. Aulakaffe.
- kl 12: Söndagsskolan i övre brasrum-
met.
må 21.11 kl 13-15: Måndagscafé i Sebas-
tos. Andakt kl 12.45 i kapellet. 

Till guds ära och för våra sinnen
i flera års tid har kyrkomusikerna i esbo gått 
in för att med gemensamma krafter ordna 
konserter och musikevenemang. i år erbju-
der esbo kyrkomusikvecka Laulux 20-27.11 
ett tvärsnitt av all den musik som ljuder i 

församlingarna. Den verkliga storsatsningen på svens-
ka är tro på ljuset fre 25.11 kl. 19 i esbo domkyrka – en 
konsert med församlingens alla barn- och vuxenkörer 
och alla kantorer. hela programmet finns på www.es-
poonkirkkomusiikkiviikko.fi/sv.

musikALisk SToRSATSNINg I ESbo

MARKNAD

önskas hyRa
Rökfri, husdjursfri 25 årig kvinna 
söker långvarig hyresbostad i 
centrala helsingfors, 1 eller 2 rum 
för december eller januari framåt. 
Alexandra 040 5137758.

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

Kaksikymmentävuotias kaup-
patieteiden opiskelija etsii yksi-
ötä helsingin keskustan läheisyy-
destä puh: 0407263572

Skötsamt studerande par söker 
2 rums hyreslägenhet i centrala/
södra helsingfors f.o.m. 1.12 el-
ler 1.1.2012. Rök- och djurfria. 
ta gärna kontakt! Sara Ramberg 
0407212035.

ÄR DU INTRESSERAD AV MISSION?
Vill du lära dig mer om missionsarbete? Är du intresserad av 
främmande kulturer? Drömmer du om utlandspraktik? 

Då är preliminärutbildningen något för dig!

Preliminärutbildning är en grundkurs i mission för unga 
vuxna. Ansökningstiden för följande kurs på kursgården 
Lärkkulla, Karis och på FMS i Helsingfors går ut 18.1.2012.

Mer info får du på www.mission.fi/preliminarutbildning

Ta kontakt: Finska Missionssällskapet/missionspedagogen 
Tfn 09-1297 360, 043-8240640

Mera information om våra kurser och vår övriga verksamhet hittar 
du på www.larkkulla.net. Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

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

Endagsretreat ”Smaka 
på retreat”
Tid: Lö 11.2.2012
Pris: 40 €
 

Ignatiansk 
introduktionsretreat
Tid: To–sö, 16–19.2.2012
Denna retreat vänder sig till dig 
som är intresserad av ignatiansk 
andlighet och är öppen för att 

lyssna till Guds röst i bön och 
reflektion. Den som deltagit i en 
introduktionsretreat har sedan 
möjlighet att delta i en 8-dagars 
retreat.
Retreatledare: Susanne Carlsson, 
Sverige/England
Pris: 300 €

RETREATGÅRDEN SNOAN
en oas för kropp och själ, bara  
100 minuter från Helsingfors centrum

lEDIgA TJäNSTER

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma 
förvaltningen, ekonomin och verksamheten 
för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 
Kyrkans hus finns på Skatudden i 
 Helsingfors.

Till enheten för diakoni och själavård vid Kyrko- 
styrelsens verksamhetsavdelning söker vi en 

BRanschsekReTeRaRe 
som ansvarar för utveckling av diakonin. till branschsekreterarens 
uppgifter hör också att ansvara för koordineringen av Samtals-
tjänsten och dess nättjänst och för internationella kontakter som 
hör till verksamheten.
hela platsannonsen och mera information om ansökan, behörig-
hetsvillkor och arbetsuppgifter finns på adressen evl.fi/rekrytering.
Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas inklusive bilagor till 
Kyrkostyrelsens registratorskontor på adressen Lotsgatan 1 B, pB 
185, 00161 helsingfors eller per e-post på adressen kyrkostyrel-
sen@evl.fi senast den 30 november 2011 kl. 16.00. Ansöknings-
handlingar returneras inte. frågor besvaras av chefen Kalle Kuus-
mäki, tfn 050 501 2901 eller kalle.kuusimaki@evl.fi .
(Annonsen finns på finska på webbsidor www.evl.fi/rekrytointi)

Borgå svenska domkyrkoförsamling lediganslår ett vikariat som 

ungdomsarbetsledare
Ungdomsarbetet i domkyrkoförsamlingen handhas av ett team be-
stående av tre ungdomsarbetsledare och en ungdomspräst. en av 
de ordinarie ungdomsarbetsledarna är tjänstledig fram till 31.8.2014 
och därför söker vi en vikarie.
Av den sökande förutsätts behörighet för ungdomsarbetsledartjänst 
inom kyrkan eller erfarenhet av församlingsarbete. Sökande som 
saknar formell behörighet kan komma i fråga. Den vi söker bör vara 
medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Lön utbetalas enligt 
kravgrupp 502.
Vikariatet tillträds 1.2.2012 eller enligt överenskommelse. Den som 
väljs skall förete utdrag ur straffregistret.
Ansökan riktas senast 5.12.2011 till församlingsrådet i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling, pB 140, 06101 Borgå. Märk kuvertet: Ansökan. 
Mer information ger ledande ungdomsarbetsledare Gun Geisor tfn 
050-411 1210 eller kyrkoherde Mats Lindgård tfn 019-661 1220.

Ti 22.11 kl 9.30-12: familjelyktan i 
Sebastos. Musiklek, sång, rytmik och 
rörelse, peitsalo, fransman. Kort mor-
gonandakt i kapellet. Kaffeservering och 
fri samvaro.
- kl 13: pensionärskören i nedre salen, 
Smeds.
- kl 13.30: tisdagsträffen i övre salen. 
fontana Media besöker oss med böcker 
och informerar om nyheter och om hur 
vi idag kan handla vår kristna litteratur.
On 23.11 kl 13.30: Syföreningen i övre 
brasrummet.
adventsbasar: till förmån för diakoni 
och mission 26.11 kl 11-13 i Grankulla 
kyrka. fina handarbeten, julpynt, hand-
stöpta ljus, bakverk – salt och sött, lot-
terier mm. i caféet serveras julgröt och 
kaffe. Arr. Grankulla Svenska Kyrkoför-
ening och Grankulla svenska församling.

kyRksLäTT
arne alligator & Djungeltrumman kon-
sert: fr 18.11 kl. 10 i församlingshemmet 
i centrum. Alla barn med föräldrar och 
familjedagvårdare inbjudes gratis till 
konserten. 
Tag gärna sittunderlag med! 
högmässa på missionens utjämnings-
dag: sö 20.11 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka, 
höglund, Stewen. furahakören medv. 
Missionslunch i församlingshemmet och 
workshop med furahakören. Måndags-
gruppen har lotteri. 
samtalsgruppen vardagskraft: ti 22.11 
kl. 18.30-20.30 i församlingshemmet.  
en möjlighet för Dej att få ut någonting 
mera av din vardag.  vi samtalar om 
himmel och jord. Ledare: kyrkoherde 
Lars-henrik höglund. 
adventsbasar: lö 26.11 kl. 10-13 i för-
samlingshemmet i centrum. privatper-
soner, föreningar och församlingens 
grupper säljer hantverk, bakverk, hand-
arbeten, pyssel m.m. Lotteri. försäljning 
av soppa och kaffe. plättstekning och 
korvgrillning ute. Arr:  Kyrkslätts för-
samlingar.

TammeRFORs
sö 20.11. Gudstjänst: kl 10.30 Gamla 
kyrkan, ola Byfält, p Sirén
Ti 22.11. mammor, pappor o barn: kl 
10 SvG
Ti 22.11. Tisdagsklubben: SvG grupp i 
kl 13.30 - 14.30 och  grupp ii kl 14.30-
15.30.
Ons 23.11. Diakonikretsen: kl 13 Svh, 
hosianna och tankar om första advent 
Ons 23.11. skriba för vuxna: kl 18, De 
Gamlas hem, kyrkoherden inleder. 
Aleksanterinkatu 19 A ingång från går-
den. tryck på dörrklockan. Knytkalas!
OBs! Lägg i kalendern: församlingens 
JULfeSt lördagen den 3.12.  kl 14-16 

vanDa
högmässa sö 20.11 kl. 10 i helsinge 
kyrka s:t Lars, Kaj Andersson, ViAn-
dakören medv. Kantor och körledare  
nina fogelberg, organist domkyrkoor-
ganist claes holmgren från Visby. efter 
högmässan träffas konfirmanderna från 
år 1961 på prostgården.
musik och lyrik sö 20.11  i helsinge 
kyrka s:t Lars kl. 18. nina fogelberg, 
sopran, framför nya tonsättningar av 
tua forsströms dikter ackompanjerad av 
tonsättaren claes holmgen från Visby. 
tua forsström medverkar med uppläs-
ning. fritt inträde.
s:t Martins diakoni- och pensionärs-
krets ti 22.11 kl. 13 i S:t Martins kapell
viandakören: övar ti 22.11 kl. 13.30 i 
Dickursby kyrka
Dickursby pensionärskrets: on 23.11 kl. 
14 i folkhälsanhuset i Dickursby, Rea 
Anner
sottungsby-håkansbölekretsen: to 
24.11 kl. 13 med julgröt hos Ann-Lis 
helenius
Församlingens julfest: är på prostgården 
den 4.12 kl. 11 efter avslutad högmässa 
i helsinge kyrka S:t Lars. Vi bjuder på 
julmat och sjunger tillsammans De 
Vackraste Julsångerna, musikprogram 
m.m. Anmäl dig till kansliet tfn 09 830 
6262 senast 25.11 kl. 13 eller per e-post 
vandasvenska@evl.fi. Välkommen!

RaseBORGs pROsTeRI

BROmaRv
sö. 20.11 kl. 13: högmässa. Uolevi Sal-
minen, Sofia Lindroos.

ekenäs
på djupet: to 17.11 kl. 19 i förs.h. Bibeldis-
kussion med Karl-Gustav Sandelin.
Gemensam bön: lö 19.11 kl. 9.30 i Mis-
sionskyrkan.
Göran skytte: lö 19.11 kl. 16 i yh novias 
matsal (Raseborgsvägen). Den riks-
svenske mediekändisen berättar om sin 
väg till tro. fri entré, servering. 
söndagskulan: sö 20.11 kl. 10-11.30 i Ku-
lan. Söndagsträffpunkt för barn från 3 år. 

högmässa: sö 20.11 kl. 10, t.Wilman, 
n.Burgmann.
körkonsert: sö 20.11 kl. 18 i kyrkan. 
chorus Sanctae ceciliae, dir. Dag-Ulrik 
Almqvist.
Obs! Diakonimottagningen har nytt 
telefonnummer: 044-755 3604.
Info om övr. verks: www.ekenasfor-
samling.fi

hanGö
To 17.11 en sorgegrupp startar kl. 17.30: i 
Villa teresa, Boulevarden 17. Sorgegrup-
pen erbjuder en gemenskap där vi delar 
sorgens erfarenheter och kan finna hopp 
och nytt livsmod.
To 17.11 Baltikum-info kl. 18: i försam-
lingshemmet, parkg. 7. Kom med och lär 
dig mera om Baltikum och möjligheten 
att göra en insats där. tage nylund och 
Sören Lönngren berättar och visar bil-
der. ilze Jundze-Lundegran ansvarar för 
smakupplevelsen.
sö 20.11 kvällsmässa i kyrkan kl. 18:, 
t. Sjöblom, M. Lasonen. Genast efter 
mässan (kl. 19.15) hålls ljuständning för 
dem som begått självmord. platsen är 
trappan upp mot kyrkan i Kyrkparken.
Församlingsnytt: kom med posten förra 
veckan, om du inte fått det, ring 019-
2630620.

InGå
Fre 18.11 kl 18.00: israeliska danser i för-
samlingshemmets källarvåning. Viveca 
Unnérus.
Lö 19.11 kl 19.00: Konsert Missa festiva. 
Dir. timo-Juhani Kyllönen, esbo kam-
markör, Västnyländska Kammarkören, 
orkestern, Marianne Gustafsson Burg-
mann.
sö 20.11, Domsöndagen, kl 10.00: 
högmässa i ingå kyrka. eeva Makweri, 
Marianne Gustafsson Burgmann.
Ons 23.11 kl 14.00: Syföreningen träffas 
i prästgården.
verksamhet på finska:
To 17.11 klo 9.00: perhekerho Rantatie 
11:ssa. Mira neuvonen
To 17.11 klo 19.00: nikolausmessu in-
koon kirkossa. hilkka olkinuora, eeva 
Makweri, Mira neuvonen, noora Karhu-
luoma, Gaudete-kuoro, Sinikka, Matti ja 
Kalle Kontio sekä Antti Soininen.
pe 18.11 klo 17.30: sählyä Merituulen 
koululla.
Tii 22.11 klo 12.15: Merituulen koulun 
joulukirkko. eeva Makweri, noora Kar-
huluoma.
Tii 22.11 klo 18.00: etsijät ja löytäjät 
pappilassa. ”Kuoleman jälkeen”.
ke 23.11 klo 18.00: raamattupiiri Bläck-
hornetissa. eeva Makweri

kaRIs
Barnens dag firas: Sö 20.11 kl. 16 med 
Gudstjänst för små och stora  i S:t olofs 
kapell.  terlinden, Wuorinen.  Därefter 
servering och teater (ca 17.30), törnrosa 
med Vnf:s teaterlinje samt ansiktsmål-
ning på församlingshemmet.
stick- och väncafé: må 21.11 kl. 13-15 
på Köpmansgatan 20 i samarbete med 
Röda Korset.
Bibelgruppen i svartå: må 21.11 kl. 14-
15.30 i kyrkstugan.
adventsandakt för barn i svartå skola: 
to 24.11 kl. 9.15 i Svartå kyrka. terlinden; 
Bonacci; Råstedt.

pOjO
Torsdagar: Kl 18.30 församlingskören 
i förs.hemmet. fr 18.11: i förs.hemmet: 
Kl 13.45
pensionärskören. kl 19 Open house. 
Lö 19.11: Kl 12-14 Basar för diakoni och 
mission i för.hemmet. Sö 20.11: Kl 12 
högmässa i kyrkan. Göran hellberg, tor 
nordström. Kl 15. peter Lindroos min-
neskonsert i förs.hemmet. on 23.11: Kl 
13 Diakonisyföreningen i förs.hemmet. 
Kl 14 Karlakaffe i diakonikansliet.

sjunDeå
Bönegrupp: to 17.11 kl. 18 i capella, Gun 
Venäläinen.
mässa: sö 20.11 kl. 12 i kyrkan, Kaiku 
Mäenpää, hanna noro och helene hell-
ström, sång.
sångstund: to 24.11 kl. 10 i capella. 
Skjuts kan ordnas vid behov, kontakta 
Gun Venäläinen 040 533 6946.
veckans text: to 24.11 kl. 18 Bibelstu-
dium i församl.hemmet, Riitta Mäenpää.

På gåNg

International evangelical church 
every Sunday: 10am Worship Ser-
vice & Sunday School in finnish 
(13yrs+ in english) in Mellunmäki 
parish center, Korvatunturintie 2 
(300 m from Mellunmäki metro 
station) and 2pm Worship Service 
& Sunday School in english, christ 
church, Apollonkatu 5. coffee 
fellowship after both services. 
international christian center & 
BooKShop: Ruoholahdenkatu 16 
(Kamppi). office open Mon-fri 10-
17 hrs, Bookshop open Mon-fri 
9-17 hrs. Wednesday: Bible Study 
19-20:30 hrs. friday night ca-
fé:19:30-23 hrs. Details about ac-
tivities available from the church 
office and website. tel. (09) 5868 
770, email office@church.fi, ho-
mepage www.church.fi

kyrka, kammarmusik och lied 
-konserten i Myrbacka kyrka i 
Vanda söndag 20.11 kl. 18.15 bjuder i 
år på smakbitar av finska och ryska 
kompositörer. Årets konsert “en 
finsk-rysk afton” blandar stäm-
ningar från det innersta djupet. 
Medverkande är violin-piano duon 
Leena-Maaria Kantlin-Annalina 
Backman och piano-piano -duon 
Backman- Soile pohjasniemi. pro-
grambladet 10 €, kaffeservering i 
pausen.

”mIssa 2011”. esbo kammar-
kör och Västnyländska Kammar-
kören ger en gemensam konsert 
19.11.2011 kl. 19 i ingå kyrka. Kon-
serten ordnas i samarbete med in-
gå församling, Medborgarinstitutet 
Raseborg och esbo Arbis svenska 
enhet. programblad à 10 €.

kyrkobröderna: to 24.11 kl. 19 i försam-
lingshemmet, Riitta  
Mäenpää.

snappeRTuna
To 17.11 kl 18-21: Ungdomskväll i 
Langansböle
sö 20.11 kl 12: Kyrkoherdeinstallation.
sö 20.11 kl 14: Kyrkkaffe på tunaborg
må 21.11 kl 19: snappertuna kören övar i 
prästgården
Ti 22.11 kl 9.30-11: familjekafé i 
Langansböle
Ti 22.11 kl 16.30: Barnklubb i Langans-
böle
On 23.11 kl 15.30: Barnklubb i Snap-
pertuna
To 24.11 kl 18-21: Ungdomskväll i 
Langansböle

TenaLa
sö. 20.11 kl. 10: högmässa. Uolevi Sal-
minen, Sofia Lindroos.
sö 20.11 kl. 14-17: LoppiS i församlings-
hemmet. Kaffe och saft. Bordshyra 20 
€ för tendelaskolan. Vill du hyra bord: 
Kontakta Anna-Mari (0408396733) eller 
tomppa (0408453942) senast 18.11!
On 23.11 kl 15-16.40: Skriftskolan i 
församlingshemmet.  Redovisning av 
gjorda intervjuer.

esBO sTIFT

LOjO
sö 27.11. kl 13.00: 1. s i Advent hög-
mässa i Lojo kyrka. Svenska föreningen 
i Lojo medverkar. nora peltola sjunger 
i högmässan. Kyrkkaffe i församlings-
hemmet.

Annonsera i

www.kyrkpressen.fi
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vAL KYRKoMÖTET

åsiktslistor efterlyses
Det vore bra om valet av om-
bud i kyrkomötet denna gång 
skulle ske med listor som öp-
pet redovisar sina åsikter. Va-
let för fyra år sedan bekräfta-
de att de konservativa i Borgå 
stift genom god taktik har va-
rit överrepresenterade i kyr-
komötet. 

I valet av prästombud har 
de konservativa i val ef-
ter val fått den ena av stif-
tets två platser, trots att de-
ras andel av rösterna är min-
dre än 30 procent. Det beror 
på att de liberala har splitt-
rat sig på flera listor. Eftersom 
Borgå stift har bara två präst-
ombud vore det bäst om va-
let skulle stå mellan en libe-
ral och en konservativ lista. 
Det finns inga röster att är-
va i kyrkomötet.

Då valet av lekmanna-
ombud sker genom regi-
onala listor för Österbot-
ten och Nyland-Åboland 
har de konservativa genom 
röstkoncentration tryggat 
sin plats i kyrkomötet. Se-
nast flyttades rösterna från 
Göran Stenlund i Österbot-
ten till Stig Kankkonen i Ny-

land. Det innebar samtidigt 
att Åboland för första gången 
på länge inte fick något om-
bud i kyrkomötet.

Liksom i församlingsvalet 
vill rörelsen Kom alla verka 
för en kyrka som inte dis-
kriminerar kvinnliga präs-
ter eller sexuella minorite-
ter, men arbetar för de sva-
gaste. På finskt håll har rörel-
sen egna listor i många stift. I 
Borgå stift har vi inte resur-
ser till det men kandidater 
som vill stöda rörelsens pro-
gram kan presentera sig på 
webbplatsen www.tulkaa-
kaikki.net.

ulf särs
kontaktperson 
för Kom alla i Borgå stift

svAR TIll STIg KANKKoNEN

I vissa frågor går 
åsikterna utpräglat isär
Förra torsdagen höll gemen-
samma kyrkofullmäktige i 
Helsingfors ett fyra timmar 
långt möte. Debatten var in-
tensiv, det handlade om en 
fråga där åsikterna gick ut-
präglat isär. Det gällde om 
Helsingforssamfälligheten 
skulle fortsätta att ekono-
miskt understöda missions-
organisationer som är mot 
kvinnliga präster eller inte.

Om det i församlingsva-
let i Helsingfors i fjol inte 
hade funnits valmansför-
eningar med klart uttalade 
kyrkopolitiska åsikter kun-

de det ha hänt att resultaten 
i omröstningarna inte ha-
de motsvarat väljarnas vil-
ja. I valmansföreningar där 
mycket olika åsikter samsas 
leder det till att om man rös-
tar på en kandidat som inte 
blir invald så kan det hjäl-
pa en annan kandidat med 
en helt annan ståndpunkt 
att komma in. Därför är det 
vettigt att valmansförening-
ar i kyrkliga val har kandi-
dater med närstående åsikter 
och att de med andra åsik-
ter samsas i egna valmans-
föreningar. Detta låg bakom 
min undran kring behovet 
av att bygga upp listorna på 
basis av åsikt. Detta hindrar 
inte invalda från att bedriva 
samarbete.

rolf kokkolA
Helsingfors

FöRbönsEnkät  KoMMENTAR

Diskriminering att 
vägra välsignelse
I nummer 44 i Kyrkpressen 
(3.11) stoltserar man på pär-
men med rubriken Stiftets 
präster oftast redo be för sam-
könade. I själva artikeln (s. 4) 
kan man läsa att i hela tolv 
församlingar (av stiftets 64) 
ställer inte en enda präst upp 
och välsignar par där parter-
na har samma kön. Dessut-
om framgår det redan i rub-
riken att intresset för denna 
typ av förbön varit litet. 

”Biskopsmötet konstate-
rade i en tidigare utredning 
om partnerskapslagens följ-
der i kyrkan att ingen kan 
tvingas förrätta förbön i strid 
mot sin övertygelse.” (citat 
ur ovannämnda artikel)

Tolv av 64 församlingar 
är nästan en femtedel av al-
la svenskspråkiga försam-
lingar i Finland. En femte-
del av våra finlandssvenska 
församlingar välsignar allt-
så endast par där parterna är 
av olika kön, medan par av 
samma kön kan räkna med 
att deras önskemål i 20% av 
fallen strider mot prästens 
eller församlingens religiö-
sa övertygelse. 

Om vi bortser från kön och 
tänker oss följande: Du och 
din partner vill få ert för-
hållande välsignat i kyrkan. 
Skulle du själv vilja be om 
denna förbön med vetska-
pen om att den du talar med 
i en femtedel av fallen skul-
le vägra med motiveringen 
att det står i strid med hans 
eller hennes övertygelse? 
Hur skulle du reagera på att 
bli behandlad som en andra 

klassens församlingsmed-
lem? Enligt mig är det ren och 
skär diskriminering att för-
vägra vissa personer en väl-
signelse som man förunnar 
andra. Hur skulle det se ut 
om alla fick leva ut sina per-
sonliga fördomar med moti-
veringen att det är ens per-
sonliga övertygelse? Om till 
exempel en präst skulle väg-
ra döpa ett handikappat barn 
för att barnet är annorlun-
da? Eller om en läkare skul-
le vägra behandla någon med 
mörk hud?

Listan kan göras hur lång 
som helst. Regler existe-
rar för att alla ska bli jäm-
likt behandlade och för att vi 
ska förstå att vi inte kan leva 
enligt de fördomar vi bär på.

Du ska älska din nästa som 
dig själv. Enligt mig kan man 
inte älska sin nästa om man 
fördömer hennes sätt att le-
va. Så kära medmänniskor, 
sluta döma varandra och var 
istället öppna för olikheter.

fAnny bergmAn
Helsingfors

När man kissar 
i havet gråter 
jorden …

vissA tror att Gud blir glad 
om man kan rabbla den 
nicaeno-konstantinopolitanska 
trosbekännelsen i sömnen. 
Andra att man får guldstjärnor 
för varje gång man avslöjar ett 
syndigt leverne medan somliga 

är övertygade om att Gud blåser upp de 
största ballongerna när man sökt sig från det 
värdsliga. Själv misstänker jag att Hon hurrar 
högst när vi gnagar obesprutat och låter 
hönan springa vilt. Om Jesus kom till oss nu 
skulle marginalmänniskorna fortfarande vara 
uppdraget men han skulle säkert också sätta 
ner den späda foten i Östersjön och kräva en 
förändring. Med messiasauktoritet  skulle 
han möta böndernas blick och be dem våga 
vägra gifter, genmanipulerat och omänskliga 
djurförhållanden. Eventuellt skulle han också 
sätta sig på huk framför redan stressade VR 
och fråga varför det är dyrare att åka tåg än 
bil i Finland. Men den mesta tiden skulle 
han troligtvis ändå 
tillbringa med dig och 
mig. Upplurade på 
något sopberg håller 
han kanske ett tal till 
den konsumerande och 
etiskt apatiska massan 
om att överflödet inte 
gör oss lyckliga, utan 
att saligheten finns i det 
enkla. Att vi faktiskt 
syndar när vi köper 
barntillverkat billigt. 
Att bättre är mindre 
och av vuxen inhemsk 
hand. Jesus lyfter sen 
upp en liten människa 
i famnen och påminner 
oss högljutt om de hårda 
bud han gav oss sist 
han var här. Om att den 
som förleder eller gör 
illa någon av dessa små …ja, ni minns … 
– Nu förleder ni dem med ert välfärdsprojekt, 
förstör deras  sommarsimmande och ger dem 
skolmat som ni själva knappast skulle äta. Och 
där bland blöjor, konservburkar och oändligt 
mycket plast skulle vi sänka vår blick av skam.

Att vArA förvAltAre är inte bara att ha oändliga 
tillgångar och rättigheter. Att ha skapelseansvar 
är tvärtom begränsade resurser och skyldigheter.  
Att vara vuxen är att kunna välja. Att vara kris-
ten är att vilja. Att vara lärjunge är att våga. Så låt 
oss vilja och våga välja ett annat sätt att leva, äta, 
färdas och förvalta framtiden.

du kAn fAktiskt be med din plånbok. Tjäna Her-
ren med en ekologisk morot. Gå i Kristi fotspår 
genom att inte äta ledsen gris. Visa tro genom att 
inte ta bilen, sjung lov genom att handla närod-
lat och tacka Gud med en tygkasse.

Maria Sundblom Lindberg är präst.

”Och där bland 
blöjor, kon-
servburkar och 
oändligt myck-
et plast skulle vi 
sänka vår blick 
av skam.”

inkAst MARIA SuNDbloM lINDbERg

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

svAR TIll lISbETh gIlJAM

Johannes gudstjänster 
ska erbjuda mångfald
I KP 44 (3.11.2011) uttryck-
er Lisbeth Giljam sin läng-
tan efter en gudstjänst som 
skulle präglas av närhet och 
värme. I insändaren räknas 
upp gudstjänstbruk som upp-
fattas som pråliga och ste-
la. Jag tror att vi båda, Lis-
beth och jag, kan vara ense 
om att gudstjänsten som ett 
möte bör präglas av delaktig-
het. Att kunna tillfredsställa 

alla smakriktningar är ock-
så i gudstjänstsammanhang 
en omöjlighet. En deltagare 
väntar sig tystnad och still-
het, en annan vacker musik, 
en tredje har kommit för att 
lyssna till predikan, en fjär-
de bryr sig inte om så mycket 
annat än att få ta emot natt-
varden.

När gudstjänstlivet i den 
nya Johannes församling 

började planeras var jag från 
början mån om att huvud-
gudstjänsten i Johanneskyr-
kan, högmässan, skulle vara 
festlig, musikaliskt och litur-
giskt rik. Varje söndag är en 
festdag och vi kan inte till-
räckligt sträva efter att fylla 
gudstjänstrummet med al-
la slags uttrycksformer som 
gör mötet med Gud till en 
verklighet. Men samtidigt 
har vi från början poängte-
rat en mångfald i gudstjänst-
livet. Allt i gudstjänsten ska 
inte likriktas. Alla gudstjäns-
ter ska inte se lika ut. Fram-
för allt ska det finnas plats 
för olika slag av människor 
i våra gudstjänster. Det finns 
dessutom olika uppgifter att 
gå in i. Det är så begreppet 
delaktighet blir verklighet. 
Alla våra församlingsmed-
lemmar är välkomna att va-
ra med och göra gudstjäns-
ten till rik upplevelse. 

stefAn djupsjöbAckA
Kyrkoherde i Johannes 
församling 

”Framför allt ska 
det finnas plats för 
olika slag av män-
niskor.”

”Det är vettigt att 
kandidater med 
andra åsikter sam-
sas i egna val-
mansföreningar.”

”De konservati-
va har genom god 
taktik varit överre-
presenterade i kyr-
komötet.”

”hur skulle du rea-
gera på att bli be-
handlad som en 
andra klassens för-
samlingsmedlem?”

tAck!

För alla gratulationer och 
bidrag vid våra respektive 
70-årsdagar vårt varma tack!

Per 10.11 hade det för sväl-
ten i Östafrika och för arbetet 
i Senegal influtit samman-
lagt 8510 euro på FMS:s kon-
to. Gud välsigne er alla!

kerstin och erik vikström
Borgå
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unGDomspRästEns SVAR

gemenskap med stora utmaningar
Det finns mycket i det ni skri-
ver jag håller med om. Kyr-
kan har definitivt stora ut-
maningar att finna sin plats 
i en värld som stundvis inte 
verkar vilja ha den.

Jag förstår också om ni är 
frustrerade över att kyrkans 
värderingar inte alltid stäm-
mer överens med era egna. 
Denna frustration delar jag 
med er. Men jag tror inte att 
kyrkans roll i världen är att 
skapa regelsystem (trots att 
det ibland händer). Dess roll 
är istället att skapa en levan-
de gemenskap – en gemen-
skap mellan medmänniskor 
och Gud. Olika åsikter i vis-
sa frågor får aldrig vara av-
görande för gemenskapens 
existens.

Det jag vill säga är att jag 
tror på Gud. Jag tror på med-
mänsklig kärlek och att det 

är vårt ansvar att visa denna 
kärlek till andra. Men denna 
tro hänger på en skör tråd. Jag 
märker ofta att jag inte för-
mår älska Gud och min med-
människa som jag borde. Jag 
behöver hjälp.

Hjälpen finner jag i kyr-
kans gemenskap. Där finns 
en massa människor som 
inte har samma åsikter som 
jag. Där finns t.o.m. individer 
jag inte gillar. Men vi jobbar 
ändå tillsammans på vår tro 
och kärlek genom att sam-
las bl.a. till gudstjänst eller 

Höstdagarna (som ni kan lä-
sa om i förra veckans Kyrk-
pressen).

Jag tror att alla, precis 
som jag, behöver hjälp med 
sin tro. Jag tror dock inte att 
kyrkans tid är förbi, som ni 
skriver. Jag ser istället kyr-
kan som en levande gemen-
skap med stora utmaningar. 
Vi strävar så gott det går efter 
att lösa dessa utmaningar för 
vår tro är alltför viktig för att 
vi skall misslyckas.

Jag hoppas att ni tar sam-
ma intellektuella skärpa och 
tro som ni uttryckte i er in-
sändare till kyrkans gemen-
skap. Jag hoppas att även ni 
vill hjälpa mig med min tro.

fredrik portin
Ordförande för Förbundet 
Kristen Skolungdom

bankförebild
Låt oss godkänna tanken 
på att en chef på högsta 
nivå ska ha rejält betalt. 
Men vad är ”rejält”, vad 
är en rimlig lön? hur 
många banktjänstemän 
ska det gå på en 
clausen? Vi är inne på 
ett fält som det är svårt 
att lagstifta om. Men 

våra tongivande politiker 
talar gärna om behovet 
att agera förebild 
för gemensamma 
värderingar. Solidaritet 
är en sådan värdering vi 
gärna hörde något om i 
den här diskussionen.

henrik Othman
på ledarplats

väRDERinGAR I PENgAR

Väss armbågarna, kyrka!
Det stod korvförsäljare med sina vagnar vid alla in-
gångarna till Skogskyrkogården i Stockholm under hel-
gen kring Alla helgons dag. (...) Svenska kyrkan kan in-
te sägas ha mer tillträde till kyrkogårdarna än korv-
försäljarna (...) det blir en indikator på attityd och en-
gagemang – och det är slående hur diskret kyrkan är. 
Varför armbågar sig inte kyrkan fram bland försäljarna, 
ens när de som samlats gjort det av skäl som är så nä-
ra tron och livsfrågorna man kan komma?
anders ahlberg på ledarplats i kyrkans Tidning 10.11

vARmkoRvtEoLoGi SVERIgE

sLutDEbAtt PAuluS, NYMAN och holMbERg

Paulus ord kan inte nonchaleras
Bo Holmberg argumente-
rar inte. I stället proklame-
rar han. ”Om Jesus och Pau-
lus skulle ha träffats skulle 
Jesus kraftfullt ha tillrättavi-
sat Paulus...” Detta blir fak-
tiskt lite lustigt. Hur kan Bo 
Holmberg veta detta? Tyd-
ligen har han tillgång till nå-
gon form av hemlig kunskap 
som är fördold för oss andra. 
Jag för min del väljer att hål-
la mig till det en gång för al-
la – och för oss alla – uppen-
barade. Alltså Guds ord. Och 
vad säger då Guds ord angå-
ende detta? 

Intressant nog så träffa-
de Paulus, eller Saulus som 
han då ännu hette, faktiskt 
Jesus – på vägen till Damas-

kus. Där får Paulus uppdra-
get att vara ”tjänare och vitt-
ne, både till vad du har sett 
och till det jag kommer att 
visa dig”. (Apg. 26:16) Det är 
detta Paulus gjorde när han 
reste runt och förkunnade 
och när han skrev sina brev. 
Det Paulus skriver och för-
kunnar, det gör han på Jesu 
uppdrag, på hans vägnar och i 
hans namn. (1Thess. 4:2) Som 
om detta inte skulle räcka till 
så har vi ännu ordet i 1Thess. 
4:8 om att ”den som avvisar 
detta (d.v.s. det som Paulus 
skriver), avvisar inte en män-
niska (Paulus), utan Gud som 
har gett er sin helige Ande”. 

Det Paulus skriver är allt-
så Guds eget ord. På samma 

sätt som det som Matteus, 
Markus, Lukas och Johan-
nes skriver är det – alltså de 
källor vi har till kunskap om 
vad Jesus säger och vad han 
gjorde medan han vandrade 
på jorden. Paulus skriver på 
Jesu vägnar, och det innebär 
att vi inte kan, och inte får, 
ställa upp någon mur mellan 
Jesus och Paulus och välja att 
låta de ord som går tillbaka på 
Jesus gälla medan vi noncha-
lerar det som Paulus skriver. 
Om vi gör detta så får vi/ska-
par vi oss en skev bild av Gud 
och av oss själva och vårt för-
hållande till Gud. Med andra 
ord så skapar vi oss en avgud. 
Dessutom bör vi, med störs-
ta allvar, betrakta de ord som 

Paulus skriver om att den som 
inte erkänner detta inte heller 
kommer att bli erkänd (1Kor. 
14:38) samt det ovan citera-
de ordet om att den som av-
visar Paulus ord avvisar Gud 
själv. Det är allvarliga saker vi 
håller på med när vi sätter oss 
ner och täljer våra guldkalvar!

Nu tror jag att detta får 
räcka för mig. Bo Holmberg 
får gärna fortsätta debat-
ten om han vill, men jag har 
den närmaste tiden andra sa-
ker som pockar på min upp-
märksamhet. 

kristiAn nymAn
Esse

unGDomAR IfRågASäTTER MENINgEN

Kyrkans tid är förbi – men inte trons
De flesta i samhället tror på 
något. Om det så är tur och 
otur, ödet eller någon form av 
högre makt må kvitta, men 
vi människor finner en viss 
trygghet i att vi har något ab-
strakt på högre nivå som vi 
anser existera och hjälper oss 
genom vardagen.

Förr var kyrkan den ledan-
de makten som hade svaren 
på alla de livets stora frågor 
som folk bar på. Alla hörde 
till kyrkan och var uppväx-
ta med samma åsikt och tro 
som kyrkan hade. Idag är det 
inte så längre. Vetenskaper-
na utvecklas snabbt och de 
svar som de kommer med 
anses vara mer tillförlitliga 
och intresserar allt mer.

De flesta människor finner 
ingen mening i att gå till kyr-
kan för att visa sin tro, med-
an kyrkan funderar över var-

för det finns ett så litet in-
tresse, speciellt bland ung-
domar. Det borde de inte 
göra. Om ungdomar verk-
ligen ansåg kyrkan och det 
som den står för vara lock-
ande skulle situationen va-
ra annorlunda. Kyrkan pas-

sar inte in i dagens samhälle, 
kyrkans värderingar är för-
åldrade. 

Fakta borde accepteras 
- man vill inte gå med i ett 
samfund vars värderingar 
strider mot ens egna uppfatt-
ningar. Varför vill kyrkan till 
exempel inte låta homosex-
uella par vigas? Vi påstår att 
kyrkans tid är förbi, men ab-
solut inte tiden för tron. Tron 
kommer förmodligen alltid 
att existera.

ellen järvinen & Adrienne 
WesterbAck
Studerande vid Kimitoöns 
gymnasium 

ellen Järvinen och Adrienne 
Westerback har gått en kurs i 
modersmål med temat ”tala 
- skriv - påverka!”. på kursen 
fick gymnasiestuderande lära 
sig skriva insändare. här är 
deras resultat. 

Kyrkpressen bad fredrik 
portin, präst och ordförande för 
förbundet Kristen skolungdom, 
att besvara insändaren.

”Olika åsikter i vis-
sa frågor får aldrig 
vara avgörande för 
gemenskapens ex-
istens.”

LäsARREspons

saknar planen för den egna bibelläsningen
Den nya Kyrkpressen är bra, 
men varför blev veckans bi-
belläsningsplan borta? För 
varje tidning har jag väntat att 
någon skulle efterlysa den. Så 
nu väntar jag på en förklaring. 
Vi är flera som saknar den.

ullA Antfolk 
Närpes

Svar: När Kyrkpressen gjor-
des om flyttades det material 

som förr fanns på helgsidan i 
början av tidningen till Insi-
dan i samband med försam-
lingsannonseringen. Att bibel-
läsningsplanen inte togs med 
i omläggningen beror på att 
planen inte produceras av oss 
här på redaktionen utan finns 
tillgänglig i en liten bok som 
heter Dagens Lösen. Vi hop-
pas att alla som saknar planen 
ska kunna hitta den där i stället!  
redAktionen

RADioGuDstjänst

tack för stämningsfull Allhelgonaradio
Alla Helgons Dag.  Jag har tänt 
två ljus på bordet. Det ena
för min make som avled för 
fyra år sedan. Det andra för 
min bror som dog i febru-
ari i år.

Radieringen från hög-
mässan i Ekenäs kyrka bör-
jar. Klockklang. Orgeltoner.  
Allt är så fint upplagt. Kyrko-
herden Anders Lindströms 
stämningsfulla predikan 
fångar en helt.

Också de andra som deltar 
med klara och tydliga rös-
ter får en eloge.  Inte att för-
glömma musiken och sång-
en.

Min barndoms- och ung-
domskyrka. En vägvisare för 
den rätta vägen.

göthA träskelin 
Kyrkslätt

svAR TIll KRISTIAN NYMAN

Kristus stöder jämlikhet 
och respekt
Kristian Nyman har uppre-
pat kraftigt beskyllt mig för 
min kristna livssyn och för att 
jag ger en felaktig beskriv-
ning av Kristi budskap och 
påbud. Beskyllningar förut-
sätter motiveringar och kon-
kretisering, men trots upp-
maning har Nyman inte för-
mått ge sådana.

I sitt senaste påhopp kon-
centrerar han sig på vad jag 
kritiserar i Pauli förkunnel-
se och verksamhet. Nyman 
tar till det kraftigaste artille-
riet och utvidgar det nu mot 
alla som instämmer i samma 
kritik och mot hela vår folk-
kyrka och därmed även mot 
riksdagen som godkänt kyr-
kolagen som vi följer. Och 
enligt Nyman har vi hår-
da påföljder att vänta för vi 
kommer inte att bli erkän-
da som kristna inför Gud 
och genom att vi noncha-
lerar Pauli ord förnekar vi 
Gud själv och skapar oss en 
avgud.

Nyman ironiserar även 
över att jag skrev om att Je-
sus och Paulus inte träffa-

des och kunde föra en dia-
log över Pauli hårda stånd-
punkter. Nyman frågar hur 
jag kan veta detta, det vet 
jag på basen av en omfat-
tande teologisk litteratur i 
ämnet. Av min text fram-
gick att jag avsåg ett sam-
manträffande medan Jesus 
vandrade på jorden. Nyman 
däremot hänvisar till den 
uppenbarelse som Paulus 
upplevde i Damaskus.

Paulus har förkunnat att 
kvinnor varken får predi-
ka eller undervisa, att sla-
var eller trälar ska vara si-
na ägare lydiga och under-
kastade och han stödde ute-
slutning av kvinnor från 
medborgerliga rättigheter, 
de skulle leva under män-
nens förmynderi. Kristus 
stöder jämlikhet, respekt, 
och kamp mot förtryck och 
kärlekslöshet. Gud är kär-
lek och allt som är mot kär-
lek är mot Gud.

bo holmberg
Karis

”samtidigt som faderskapet ser ut att sit-
ta allt bekvämare hos dagens pappor får 
männen nya roller att bära i takt med att 
kärnfamiljerna upplöses. allt fler får erfa-
ra hur vardagen ser ut för en frånskild och 
bortaboende pappa och att bli styvpappa 
i en nyfamilj kan man knappast träna på 
förhand.”
anneka pitkänen i farsdagsledare i västra nyland 13.11

pAppoR NYA RollER

Något vi borde skriva om?  

Tfn 09-61261549 e-post: redaktionen@kyrkpressen.fi



Peter Södergård 
vill inspirera både 
erfarna och nya 
sångare att sjunga 
gospel. Nu bjuder 
han till gospelhelg 
i Åbo.

text och foto:  
anDReas anDeRssOn

vad är gospelhelgen?
– Det är ett tillfälle för sång-
intresserade att träffas och  
sjunga gospel. Sångarna 
kommer att öva hela lörda-
gen och söndagen. Helgen  
som är ett samarbete mel-
la Åbolands svenska kyrko-
sångkrets och Åbo svenska 
församling avslutas med en 
konsert på söndag kväll.

vem kommer att delta?
– Vi har över hundra anmäl-
da sångare, varav nästan hälf-
ten är medlemmar i körerna 
Baltic Gospel Singers från Ki-
mitoön och South Point Gos-
pel från Hangö. Evenemang-
et leds av Mikael Svarvar och 
en fyramannaorkester. Sarah 
Tiainen  medverkar som so-
list och Roland Näse, Jenni 
Engblom och jag själv kom-
mer att dirigera.

måste man kunna sjunga?
– Gospelhelgen är inte en-
dast för erfarna sångare ut-
an alla får vara med. Det vik-
tigaste är att det är roligt att 
vara med. Helgen är till för 
att man ska få upp ögonen 
för att det är roligt att sjunga 
i kör och upptäcka gospel-
musiken. Dessutom är det 
ett sätt att sprida budskapet.

varför just gospelmusik?
– Det är roligt att sjunga gos-
pel. Det svänger, man blir glad 

och det känns i hela kroppen, 
och det finns ett angeläget 
budskap. Begreppet gospel 
används mycket allmänt idag 
om kristen musik inom olika 
genrer. Gospelhelgen kom-
mer främst att innehålla tra-
ditionell gospel. Det blir ame-
rikansk, bluesig gospel men 
också en del ballader. En del 
av sångerna är arrangerade 
av Mikael Svarvar.

varifrån fick du som initiativ-
tagare idén till gospelhelgen? 
– I Österbotten har det ord-
nats liknande gospelevene-
mang, så jag funderade över 
varför vi inte skulle kunna 
göra något liknande här. Jag 
har också kontakter till oli-
ka gospelevenemang i Sveri-
ge, och en del av inspiratio-
nen kommer därifrån. Kyr-
kosångkretsarna har tidigare 

ordnat konserter och barn-
musikevenemang men nu 
ville vi bredda repertoaren 
med annan musik. Det är för-
sta gången en gospelhelg ord-
nas på svenska i Åbo.

hurdan är din egen relation  
till gospelmusik?
– Jag började med gospel på 
80-90-talet då jag jobbade i 
metodistkyrkan i Åbo. Sedan 

dess har den ”lättsammare” 
kyrkomusiken följt med. När 
jag började jobba som kyr-
komusiker i Dragsfjärds för-
samling startade jag en kyr-
kokör som också sjöng lätt-
sammare musik. På  90-ta-
let grundades kören Baltic 
Gospel Singers i samarbe-
te mellan Dragsfjärds för-
samling och jazzfestivalen 
Baltic Jazz.

vilka förväntningar har du  
på helgen?
– Jag hoppas att helgen fung-
erar som en puff för regio-
nen. Jag  skulle gärna se fle-
ra gospelkörer i Väståboland.

Den avslutande konserten hålls 
i henrikskyrkan i Åbo på söndag 
klockan 18. oanmälda intresserade 
som vill delta i helgen kan ta kon-
takt med peter Södergård.

näsTa vecka lägger en riddare ner sin lans. KP knackar på hos 
människan och hjärtat bakom stridsärr och duster.

etiska grubblerier i den försam
lingsanställdas fam

ilj: ”M
am

m
a, stjälade du allt när du var själavårdare?”

Var är alla gospelkörer?

peter södergård leder den finlandssvenska gospelkören Baltic Gospel Singers. han är också initiativtagare till gospelhelgen novemberglädje, som är 
ett samarbete mellan Åbolands svenska kyrkosångkrets och Åbo svenska församling.

”Det är små detaljer och till 
synes alldagliga minnen som 
ger den bästa bilden. Det är 
också det som gör texterna så 
gripande. Det blir så äkta och 
nära. ÖT                

”Om du ännu fanns är en bok 
som behövs. För alla de unga 
som mist en förälder, men också 
för dem som kommer i kontakt 
med ungs som lever i den här 
situationen. KP

 ”Jag kunde inte sluta leva. Det 
var bara att fortsätta och kämpa 
och minnas allt det fina vi gjort 
tillsammans. 
                             Ann-Sofi
”Man kan sörja och sakna utan 
att glömma, men sorgen ska inte 
få dominera vardagen. Minnena 
finns kvar. Livet går vidare.              
                              Ruben

”Jag började fundera på 
ungdomarnas situtaion. Hur 

orkar man vidare efter att 
man mist en förälder?

Bokfika på Luckan 25.11 
kl.12-13

Möt författaren 
Mimma Olsoni-Broman 

som intervjuas av 
förlagsredaktör 

 Barbara Huldén. 
Diskussionen handlar om 

unga som mist 
en förälder med

    Om du ännu fanns som 
utgångspunkt 

Välkommen till 
Simonsgatan 8 i Helsingfors. 
         Anmälningar: 
                     info@luckan.fi
                     tel. 0207-738 400

Sagt i media: Ungdomar som
medverkar:

                             
                             

   
    
  När någon fattas
                Monica Vikström-Jokela

      
  

Författaren
Mimma Olsoni-Broman 23,90

När ungdomar sörjer,
Om du ännu fanns

Om barn sörjer,
   När någon fattas

Berättelser, böner och 
tankar om sorg

Boken är skriven så att barn kan känna 
igen sina tankar och känslor om sorg. 
Monica Vikström-Jokelas texter bygger på 
egna upplevelser och på något som andra 
berättat om. Det är texter att läsas av barn 
och vuxna tillsammans.

13,50


