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”Utmaning-
en med de gam-
la kyrkobyggna-
derna kommer 
inte att minska 
med åren, tvärt-
om.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

”Mitt i byn” är 
ofta dyr i drift

Gamla kyrkor kostar. Det bor-
de inte vara någon överraskning 
för någon.

Att hålla en medeltida kyrka i skick – helst 
ursprungligt sådant – och dessutom lyckas med 
konststycket att värma upp den och underhålla 
den på en nivå som motsvarar dagens standard 
för offentliga utrymmen och samlingslokaler är 
ur ekonomisk synvinkel sett inte en lyckad affär.

kraSST SETT är det ju faktiskt så att det finns be-
tydligt billigare och mer ändamålsenliga utrym-
men för en gudstjänstfirande skara som vill sam-
las en eller ett par gånger i veckan. 

I vårt land är vi ännu inte där – men i Storbri-
tannien samlas allt fler livliga och växande för-
samlingar inom den anglikanska statskyrkan i fa-
brikshallar, lagerbyggnader och hyrda offentliga 
utrymmen. Samtidigt förfaller de gamla kyrkor-
na därför att ingen längre har råd att underhål-
la dem. Livet har flyttat ur dem i stället för att gå 
under med dem.

DET är En framtidsvision som skär i hjärtat. Hos oss 
har de gamla kyrkobyggnaderna ett djupt känslo-
värde. För många är de inramningen för de vikti-
gaste brytningsskedena i livet, riterna och högti-
derna i glädjens och sorgens tecken. För många av 
oss är tanken att lägga ner underhållet eller sälja 
ut hembygdens kyrka ett helgerån, i ordets rät-
ta bemärkelse.

änDå kvarstår frågan: vem ska betala för den? När 
nu saken är den att de allt färre medlemmarnas 
skattemedel inte längre räcker till. 

Kyrkoherden i Ingå, Torsten Sandell, kommer i 
april med ett initiativ där han föreslår en lagänd-
ring i kyrkolagen som skulle ge staten ett stör-
re ansvar för de gamla kyrkorna. Enligt Sandell 
är de kyrkobyggnader som uppförts före år 1865 
de facto statliga – och då är det logiskt och rik-
tigt att staten också tar ansvar 
för att de här (dyra) bygg-
naderna hålls i skick, om 
de en gång anses vara såda-
na kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader att kyrkan 
som institution förutsätts 
göra detta. Han anser ock-
så att kyrkostyrelsen borde 
räknas till de instanser som 
kan göra framställningar till 
statsbudgeten om bevaran-
det av gamla kyrkobyggna-
der. Som det nu är har kyr-
kan inte rätt att kräva statligt 
underhåll av dem, även om museiverket ibland 
har skjutit till medel. Den andel av samfunds-
beskattningen som kommer kyrkan till del, 2,15 
procentenheter, går i detta nu nästan helt åt till 
att sköta begravningsväsendet.

uTmaninGEn med de gamla kyrkobyggnaderna 
kommer inte att minska med åren, tvärtom. De 
betalande medlemmarna blir allt färre. Till skill-
nad från vad många tror så skildes kyrka och stat 
åt hos oss redan år 1869.

Det är en smärtsam men kanske oundvik-
lig framtidsutsikt att det sker en skilsmässa i det 
dubbelbottnade begreppet kyrka-kyrka.

3 veckor 
av tro
Hon har ljusa ögon och blont hår. Jag 
kan föreställa mig hur hon såg ut för 
22 år sedan med tre små barn i kjolar-
na och ett fjärde på kommande. Ny-
inflyttad i eget hus i Sjundeå tillsam-
mans med mannen som avancerat sta-
digt i karriären.

– Den första kvällen vi träffades frå-
gade jag honom om han tror på Gud.

– Nej, sa han, jag är den förlorade so-
nen.

– Jag minns att jag tänkte att det mås-
te vara något särskilt med honom, sä-
ger Seija Korhonen.

Vi träffas i Sjundeå kyrka. Med ett 
förflutet som församlingens allt-i-al-
lo låser hon vant upp kyrkdörren med 
en enorm gammal nyckel. Inne i grå-
stenskyrkan är det tyst och ljust. Vi sät-
ter oss mitt under kristallkronan som 
hänger strax intill koret och Seija Kor-
honen berättar.

– Min första man kom att förändras 
väldigt mycket, först bara till det ytt-
re. I takt med att karriären gick framåt 
bytte han arbetskläderna mot snygga-
re tröjor och senare kostym.

Hon skrattar lite åt minnet.
– Jag ville gärna sätta barnen i sön-

dagsskola men han tyckte att de skulle 
få bestämma över sin tro själva i vuxen 
ålder. ”Jag förstår inte de där psalmer-
na”, sa han när jag gick till körövning-
arna med kyrkokören, men han lät mig 
hållas med min kyrka och mina sånger.

Tre veckor
När flyttlasset gick från Esbo till Sjun-
deå mådde Seija Korhonens man redan 

dåligt. Läkarna gav honom värkmedi-
ciner som inte hjälpte. När han blev gul 
i skinnet togs han in på Jorvs sjukhus 
för undersökningar.

– Det var den sista februari då jag be-
sökte sjukhuset och fick veta att han 
hade cancer.

Ingenting kunde längre göras och lä-
karna rekommenderade att han skul-
le ”arrangera sina personliga angelä-
genheter”, berättar Korhonen nästan 
på årsdagen 22 år efter mannens död.

Hon minns hur hon funderade över 
sin egen reaktion.

– Skulle jag gråta i förtvivlan framför 
honom? Förneka sjukdomen och väg-
ra se följderna? Nej, det kunde jag inte 
så jag sa bara: Jag skulle vilja att du ger 
ditt liv åt Jesus.

– Ja, jag har faktiskt redan börjat be, 
svarade mannen.

Han som inte förstod sig på psalmer 
uppmanande nu henne att fostra bar-
nen till kristna. Han gick också med på 
att besöka ett förbönsmöte där man ber 
för sjuka människor.

– Han gick fram till altaret och fick 
förbön. Jag tror att han blev helad på det 
viset att tron fick börja växa i honom.

De sista dagarna av sitt liv var han 
väldigt lugn och han sa själv att han var 
lycklig för att han börjat tro.

– Jag tillhör nu Jesus och lever den 
lyckligaste tiden.

Tre veckor efter cancerbeskedet av-
led han.

Våga berätta
Själv kände Seija Korhonen sig trött och 

sliten. Barnen grävde gropar på gården 
och lekte begravning.

– Gräv du också en grop åt din pap-
pa, uppmanande de grannflickan.

– Jag kan inte, han är inte död ännu, 
svarade hon.

I oktober föddes det fjärde barnet, en 
snäll baby som log mycket.

– Ge barnen kärlek för min del ock-
så, sa min man till mig. Nu känns det 
som om jag fått hans kärlek tillbaka av 
dem också. Och med fyra barn blir det 
mycket kärlek!

Själv sökte Korhonen stöd hos både 
anhöriga och församlingen. Samma dag 
som hon fick mannens cancerbesked 
berättade hon om läget för bibelgrup-
pen i lokalförsamlingen.

– Jag har fått så mycket hjälp, jag kan 

Seija Korhonen förlorade sin första man i cancer när 
hon var 32 år. ”Om pappa for till himlen kanske vi ock-
så kan få en ny pappa från himlen”, funderade barnen.

TexT och FoTo: nina ÖsTerholM

Profilen: SeIjA KoRHoNeN  
”Jag tror att han blev helad på 
det viset att tron fick börja växa 
i honom.”
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Korsholm valde Berndt Berg
kyrkohErDEval. Kyrko-
herden i Vörå Berndt Berg 
har valts till ny kyrkoher-
de i Korsholms svenska för-
samling. 

I valet som förrättades 
på söndagen fick Berg 200 
röster medan motkandida-
ten Mats Björklund fick 45 
röster. Valdeltagandet var 
5,3 procent.

– Jag är glad och tack-
sam för understödet, trots 

det låga valdeltagandet vi-
sar resultatet på ett starkt 
mandat, säger Berg till Va-
sabladet.

Berg, 57, verkade som 
kyrkoherde i oravais inn-
an församlingen slogs ihop 
med Vörå och Berg blev 
kyrkoherde i den sam-
manslagna församlingen år 
2011. I Korsholm efterträder 
han Per-erik Örn som går i 
pension i augusti.

Utställning på bibeltema i Aurelia
vErniSSaGE. Söndagen den 
första april blir det vernis-
sage på församlingshem-
met Aurelia i Åbo. Det är 
arkitekten eva Maria nord-
ling som ställer ut tavlor 
med bibelmotiv.

Utställningen är en del 
av Bibelåret 2012. I år fyl-
ler nämligen den finsk-
språkiga bibeln 370 år,  
den nuvarande kyrkbibeln 
20 år och Finska Bibel-

sällskapet 200 år.
Konstutställningen pågår 

under mars och april på Au-
ragatan 18 i Åbo.

aldrig betala tillbaka allt jag fått. Mi-
na medmänniskor har alltid gjort mig 
glad. Så fort jag kommit ut, bort ur en-
samheten hemma i köket, så har allting 
känts bättre.

Under mannens korta sjukdomstid 
bad många för familjen på flera håll.

– I Åbo och i Vasatrakten, alla släk-
tingar och bekanta i församlingar. Det 
kändes bra. Jag har fått så mycket tröst 
och glädje att jag inte kan annat än li-
ta på att Gud sköter om mig.

Hon tycker att vi borde vara öppna-
re gentemot varandra, inte vara rädda 
för att dela med oss av våra problem 
och svårigheter.

– När min man hade dött kände jag att 
jag borde berätta för alla om hur han kom 
till tro. Det blev många intressanta samtal 

i SjunDEå 
kyrka leder Seija 
Korhonen en 
lovsångsgrupp. 
Det var också 
på en kyrklig 
tillställning som 
hon träffade sin 
nya man.

SEijA KoRhonEn

Bor i SJUnDeÅ, ArBeTAr I IngÅ.

GifT För AnDrA gÅngen, 6 BArn.

Älskar loVSÅng.

den vägen och många nya bekantskaper. 
Vi behöver inte vara så rädda för varandra.

Be frimodigt
I dag är Seija Korhonen omgift och har 
två döttrar tillsammans med sin nya 
man. Hon bor i Sjundeå och arbetar i 
Ingå som ekonomichef i församlingen.

– Jag började i tiderna som prakti-
kant i Sjundeå församling efter att ha 
varit hemma med barnen i många år. 
Jag bokförde och fakturerade, vikarie-
rade både vaktmästaren och kantorn.

Hon spelar piano för husbehov och 
leder också en lovsångsgrupp som träf-
fas i Sjundeå varannan vecka.

– Andliga sånger har alltid varit viktiga 
för mig, jag lyssnar ofta på lovsång i bilen, 
sjunger med och får kraft av sångerna.

Med musiken, genom åren, har hen-
nes tro bara blivit starkare.

– Jag blev egentligen aldrig arg på Gud 
för att min man dog. Naturligtvis var 
jag ynklig och sörjde honom mycket 
men jag visste också hela tiden att li-
vet måste gå vidare.

Bland sina noter har hon en lapp med 
texten ”Be frimodigt om stora ting!”.

– Jag tror att det är den rätta vägen 
att gå, oberoende av vad saken gäller. 
Det fungerar både på enskilda männis-
kors liv och församlingar, vad som helst.

Hon tror också på tacksamhet som 
en slags hemlighet, något var och en 
själv måste upptäcka.

– Det står i Bibeln att de som har ska 
få ännu mera. Förr tänkte jag att det inte 
kan stämma men nu ser jag en ny me-

ning i det. Ju mer jag tackar, desto fler 
saker ser jag att tacka för.

Hon har en gång fått höra en profetia 
om sig själv. ”Du har det bra där du är 
därför att Gud har gett dig en försam-
ling där man ber.”

– Men jag vet inte om det gäller Sjun-
deå eller Ingå, kanske båda!

H a n g ö  C a m p u s

Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland
V a s a  C a m p u s

Medlemmar i garantiföreningen för Evangeliska 
folkhögskolan i Svenskfinland rf kallas till årsmöte 
torsdagen den 26 april 2012, kl.19.00.  Mötet hålls på 
folkhögskolans Vasa campus, Strandgatan 21-22, Vasa. 

Medlemmar erbjuds även möjlighet att delta i årsmötet 
på distans på folkhögskolans Hangö campus,  
Esplanaden 61, Hangö. Stadgeenliga ärenden.
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Vi träffas i Ingå gamla grå-
stenskyrka. Kyrkoherde Tor-
sten Sandell tittar upp mot 
valven som öppnar sig ovan-
för oss. Under kalkfärgen 
finns medeltida målningar, 
men det skulle kosta en mil-
jon att ta fram dem. Det är li-
ka mycket som församling-
ens hela budget. I följande 
sjuårsplan finns det inte ens 
anslag att reparera målfär-
gen som slitits bort framför 
altaret. Och ändå är Ingå en 
församling som går på plus.

– Jag har börjat fråga mig 
varför det är kyrkans med-
lemmar som ska betala för 
att upprätthålla en kultur-
skatt i Finland. Varför är det 
inte en allmän angelägenhet 
som staten skulle kunna ta 
hand om eller bidra till?

när stat och kyrka var ett
Sandell har suttit i stiftsfull-
mäktige i fyra år. I april deltar 
han i sitt sista stiftsfullmäk-
tigemöte som ombud, och då 
ska han presentera ett initi-
ativ om att kyrkomötet ska 
bereda ett lagförslag till riks-
dagen om att staten påtar sig 
ett ansvar för att upprätthål-
la kyrkliga byggnader som är 
byggda före år 1865.
    Varför just 1865?

– Det var då den sto-
ra brytningen skedde. Frå-
gar du gemene man så tror 
många fortfarande att kyrka 
och stat hör ihop. Men det var 
den första januari 1865 som 
kommunerna grundades. 
De fick merparten av skat-
ten och den lilla bit som blev 
kvar och i dag kallas kyrko-
skatt skulle bara upprätthål-
la det lilla kyrkliga arbetet.

När kyrkan byggde nya 
kyrkobyggnader efter 1865 
visste man vad man gjor-
de. Det som byggdes innan 
byggdes – ofta – av kungen 
eller kejsaren.

– Den första kyrkan i Ingå 
byggdes i medlet av 1200-ta-
let. Då var Birger Jarl rikets 
regent och Ragvald var bi-
skop för Åbo stift.

I och med reformationen 
blev Gustav Vasa kyrkans 
överhuvud. Då blev kyrka 
och stat verkligen ett, me-
ra än under den katolska ti-
den. När Ingå kyrka renove-
rades på 1730-talet var det en 
jättesatsning som tog fyra år 
och kostade miljoner i da-
gens pengar.

– Det hade inte ortens 
fiskare och lantbrukare råd 
med. Då var Fredrik I kung 
och det är rimligt att anta att 
han såg till att statliga medel 
användes för projektet.

skatten räcker inte till
Samfundsskatten då? Den ska 
ju täcka utgifter för gravvä-
sendet, folkbokföringen och 
kyrkans kulturarv?

– Jag har tittat på statis-
tik och sett att pengarna in-
te räcker till. Kyrkans andel 
av skatten täcker gravväsen-
det och lite av folkbokföring-
en. Ibland har den inte ens 
räckt till för gravväsendet. 
Det finns inga pengar för att 
upprätthålla kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader.

Sandell tror inte på att hö-
ja samfundsskatten eftersom 
den är ett politiskt verktyg 
och kopplas till regeringens 
skattepolitik.

– Dessutom blir det en 

massa bråk så fort man pe-
tar i den. Den är en nagel i 
ögat på många företagare. In-
te är det företagens sak heller 
att bidra till gravgårdar och 
gamla kyrkor. Det borde gå 
via en annan skatt.

Han skulle vilja ha en 
överenskommelse på affärs-
mässiga grunder: man kon-
staterar att de här sakerna 
sköter kyrkan och det kos-
tar så och så mycket.

– Inte en schablonmässig 
summa som ibland räck-
er och ofta inte räcker. Det 
är ingen hemlighet att grav-
gårdsväsendet eller upprätt-
hållandet av gamla byggna-
der inte är någon god affär 
för kyrkan.

Sandell tror att folk i all-
mänhet är villiga att betala 
för hemortens gamla kyrka 
– även om de inte skulle va-
ra villiga att betala till exem-
pel för kyrkans verksamhet.

– Folk har en nostalgisk 
känsla för sina kyrkor fast 
de kanske nästan aldrig be-
söker dem, utom vid någon 
anhörigs jordfästning och 
möjligen till jul. De är stolta 
över att bygden har en gam-
mal kyrka och är villiga att 
betala för den.

Mobilisering
Ingå kyrka är en vägkyrka 
och hör till ortens viktigaste 
turistattraktioner. Just nu är 
den inte i akut behov av re-
paration. Men Torsten San-
dell tror att ett verkligt fall 
med en kyrka som riskerar 
att rasa ihop skulle mobili-
sera folk.

– Säg att det finns en liten 
församling som säger att den 

inte har råd att reparera sin-
kyrka. Den är från 1400-ta-
let men kommer att förfal-
la för de har inte råd. Då tar 
det hus i helsike.

Då kanske kyrkan kon-
staterar att pengarna är slut 
i centralfonden också. Och 

församlingsrådet säger att de 
behöver inte den här kyrkan, 
församlingen samlas någon 
annanstans i stället.

– Kanske också kultur-
folk då börjar ställa frågor 
och upptäcker att så här kan 
vi inte ha det. Budgetdiskus-

sioner kan bli väldigt tråkiga. 
Ska vi reparera kyrkan eller 
ha ett barn- och ungdoms-
arbete?

Sandell påpekar att så 
länge 90 procent av befolk-
ningen hörde till kyrkan ha-
de det inte så stor betydel-

Många lediga jobb i kyrkan
Kyrkoherdetjänsterna i Saltvik, Brändö-Kumlinge, re-
plot och Ålands södra skärgårdsförsamling samt tre 
kaplanstjänster i Kimitoöns församling är alla lediga.

Det behövs också kantorer: c-kantorstjänsten i lil-
jendal, B-kantorstjänsten i Pernå, B-kantorstjänsten 
i hangö svenska, en B-kantorstjänst i Kimitoöns för-
samling, B-kantorstjänsten i Väståbolands svenska 
församling, B-kantorstjänsten i Jomala och B-kan-
torstjänsten i larsmo kan alla sökas senast 23 april.

läs mera om lediga tjänster i kyrkan på sidan 18.

Kyrkan släcker för earth Hour
Många församlingar släcker belysningen på lördag för 
en timme för att delta i klimatkampanjen earth hour. 
Bland annat samfälligheterna i Vasa och Karleby är 
med i kampanjen för att inspirera folk till ett klimat-
vänligare levnadssätt. Många församlingar ordnar an-
dakter kl 20.30 och firar med levande ljus. 

Finska Wikipedia nämner helsingfors domkyrka i sin 
lista över berömda byggnader som släcker sina lam-
por under earth hour tillsammans med eiffeltornet och 
pyramiderna utanför giza.

Skriftskolan håller ställningarna
Skriftskolan är en viktig del i den finländska ungdoms-
kulturen och når 83 procent av alla femtonåringar. 
räknar man in all konfirmandundervisning blir siffran 
86,2 procent.

en tredjedel av alla konfirmander fortsätter i för-
samlingarnas hjälpledarutbildning.

– hjälpledarverksamheten är Finlands största lek-
mannarörelse, säger ledande branschsekreteraren jar-
mo kokkonen på Kyrkostyrelsen. I fjol deltog 25 000 
ungdomar i hjälpledarutbildningen.

FinLAnD UNGDoMSKULTUR timmES KLIMATGäRNINGAnSöKning APRIL

Vem ska betala

kUlTUrarV. Medlemmarna flyr och kyrkans pengar tryter. 
Kyrkans andel av samfundsskatten täcker inte alltid ens kost-
naderna för gravväsendet. Vem ska betala för att hålla våra 
gamla kyrkor i skick? Staten, tycker Torsten Sandell.

TexT och FoTo: sofia TorValDs

för vår 
kulturhistoria?
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Håll fast vid 
närhets- 
principen
Ska man undervisa om 
andra religioner redan i de 
första klasserna i grund-
skolan är det viktigt att 
följa närhetsprincipen och 
ta upp de religioner och 

åskådningar som finns i 
elevens närmiljö. Det här 
säger Kyrkostyrelsen om 
förslaget att reservera en 
veckotimme för undervis-
ning i andra religioner i ett 
tidigt skede.

I övrigt håller Kyrkosty-
relsen med det förslag till 
fördelning av grundsko-
lans veckotimmar som 

regeringen senare ska 
besluta om. Det är bra att 
undervisningen i egen re-
ligion har kvar sitt nuva-
rande antal veckotimmar, 
likaså att man betonar 
värdefostran. Valmöjlig-
heterna behöver inte hel-
ler utökas i grundskolans 
lägre klasser.

gRUnDSKoLAn UNDeRVISNING I eGeN ReLIGIoN

om STaTEn trädde till kunde 
kanske de medeltida mål-
ningarna i Ingå kyrka tas 
fram. Församlingen har inte 
råd att sätta en miljon euro 
på ettt sådant projekt – då 
får man lägga ner verk-
samheten för ett år, säger 
Torsten Sandell. 

se vilken väg man samla-
de in pengarna för kyrkor, 
det var ju samma männis-
kor som betalade.

– Men jag är ganska över-
tygad om att vi just nu be-
vittnar en massiv omställ-
ning i vårt samhälle. Med-

Religiösa landskap 
under luppen
reliGiosiTeT. religio-
nens roll i Österbotten, 
närmare bestämt i ny-
karleby, blir nu undersökt 
och jämförd med Piteå i 
Västerbotten.

TexT och FoTo: 
johan sanDBerG

Österbotten och Västerbotten 
har många likheter i livsstil, 
kultur och religiositet. Men 
det finns inte mycket jämfö-
rande forskning på området.

–  Vi ville göra en jämfö-
rande studie med Väster-
botten och de valde religi-
ösa sektorn, säger sociolog 
Kjell Herberts. Det finns 
många paralleller att göra i 
det religiösa landskapet med 
kyrkan mitt i byn och om bö-
nehusens betydelse.

Precis som i Österbot-
ten präglas fortfarande by-
ar i Västerbotten av en viss 
väckelserörelse, antingen 
inomkyrklig eller frikyrklig.  

600 frågeformulär
Sexhundra slumpmässigt ut-
valda Nykarlebybor har nu 

fått ett formulär med frågor 
om sin religiositet och för-
samlingsaktivitet.

Frågornas karaktär varie-
rar från allmänna till den ty-
pen av fråga man kanske ald-
rig tidigare funderat på. 

Det här frågeformuläret 
följer religionsvetaren Ida 
Strandberg senare upp med 
att göra tolv djupintervju-
er med likaså slumpmässigt 
utvalda Nykarlebybor i oli-
ka åldrar.

– Intervjuerna blir som 
ett samtal med enkäten som 
bakgrund. I ett samtal får 
man fritt förklara vad man 
avser, säger hon.

Som bäst håller hon på 
med att ringa upp de tolv 
utvalda. Hittills har hon in-
te haft några större problem 
att få folk att ställa upp. Men 
det finns reserver. 

jämförs med Piteå
När undersökningen är klar 
ska resultatet sedan jämföras 
med den studie som gjorts av 
Umeå universitet i Hortlax. 
Hortlax är en del av Piteå i 
Västerbotten som är starkt 
präglad av den inomkyrkli-
ga väckelserörelsen Evange-

liska Fosterlands-Stiftelsen. 
–  Vi vill göra en jämföran-

de studie av religiositeten i 
Österbotten och Västerbot-
ten, säger Herberts. Om se-
kulariseringen, vad folk tror 
i dag och vilka förväntningar 
de har på församlingen.

norra delen intressant
Att man stannade för att un-
dersöka Nykarleby försam-
ling har att göra med att man 
vill röra sig i norra delen av 
svenska Österbotten.

– Nykarleby är inte mitt 
i vad som kallas bibelbältet 
men religiositeten och tradi-
tionen är ändå stark här, sä-
ger Herberts. Demografiskt 
påminner Nykarleby också 
om Hortlax. 

Forskarna har begränsat  
undersökningen till Nykar-
leby församlings nuvarande 
område, Munsala och Jeppo 
står alltså utanför. 

Enligt Herberts är den här 
typen av frågor intressanta 
inte bara för Nykarleby utan 
för hela Svenskösterbotten. 

– Man aktar sig för att 
ställa frågor om religio- 
sitet i Svenskfinland, men 
 i Österbotten tar man reli-

gionen mera naturligt.
Han anser att det i norra 

svenska Österbotten finns en 
annan typ av folkreligiosi-
tet än på annat håll i Svensk-
finland.

– Man är frommare, har en 
starkare tro, ber oftare och 
går oftare i kyrkan än på an-
nat håll, säger Herberts. Det 
ska bli intressant att gå på 
djupet och fråga vilken typ 
av tro man har, hur mycket 
man ber, om tron är en tra-
dition och om den har någon 
betydelse i vardagen. 

För att uppfylla målet och 
ha materialinsamlingen klar 
i april önskar man få in sva-
ren på frågeformuläret inom 
två veckor.

iDa STranDbErG och Kjell herberts gör tillsammans med Mårten Björkgren en djupdykning i nykarlebybornas religiositet.

lemmarna flyr kyrkan. Ef-
teråt kan vi komma att häpna 
över det brytningsskede vi 
nu genomgår.

skapa diskussion
Den 19 april tas Torsten San-
dells motion upp vid stifts-
fullmäktige i Borgå stift. 
Egentligen skulle Sandell 
vilja komma åt den lag som 
säger att staten har hand om 
gamla kulturhistoriskt vär-
defulla byggnader, den lag 
som undantar just kyrkor-
na. Men eftersom kyrkomö-
tet bara kan påverka kyrko-
lagen hoppas han på att en 
ändring i den ska leda till 
att också andra paragrafer 
får skrivas om.

– Jag tror att stiftsfullmäk-
tige godkänner mitt initia-
tiv, men sen vågar jag inte 
gissa hur det går. I sådana 
här frågor måste man väcka 
tanken och skapa diskus-
sion. Om vi medvetande-
gör den här frågan nu kan 
det ske en ändring senare.

om våRD 
Av KULtURARv

* År 2010 investerade kyr-
kan 4,23 miljoner euro för 
att renovera kulturhisto-
riskt värdefulla byggnader.
* samma år använde kyr-
kan 9,74 miljoner euro för 
vård av kulturarvsegen-
dom.
* församlingarns andel av 
samfundsskatten har un-
der de senaste åren varie-
rat mellan 1,75–2,55 pro-
cent. Det är den ersättning 
som kyrkan får för att skö-
ta vissa samhälleliga upp-
drag.
* År 2010 täckte sam-
fundsskatten kostnaderna 
för begravningsväsendet 
och en del av folkbokfö-
ringen. Inget blev över för 
skötsel av gamla byggna-
der.

UnDERSöKningEn

•	Görs i samarbete med 
det Svensk-österbottniska 
Samfundet, Åbo Akademi 
och det Kungliga Skyttean-
ska samfundet i Umeå.
•	akademilektor Mårten 
Björkgren och sociolog Kjell 
herberts drar det kvantita-
tiva medan Ida Strandberg 
drar det kvalitativa projektet.

19,50
Fontana Medias böcker i
Kotimaakauppa-bokhandeln!

Öppet: 9–17 (vardagar)
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors

 www.fontanamedia.fi
 (09) 612 615 30

BÖCKER MED BÖNER OCH BILDER

   Olle Carlsson:
   Villkorslöst älskad

Margareta Melin:
Tiden kommer till oss

19,50
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När det inte går 
att rycka upp sig
UTan heM. en uteliggare 
räknas som bostadslös, 
men det gör också en 
25-åring som bor hemma 
hos sina föräldrar.

TexT: rolf af hÄllsTrÖM 

I våra finlandssvenska små-
städer finns en annorlunda 
grupp bostadslösa som ham-
nat utanför prestationssam-
hället. Församlingarnas di-
akoner säger att deras antal 
kan räknas i promille.

Deras historia brukar ha 
ett gemensamt drag. Pengar-
na går till annat än till hyran 
som blir obetald – följden blir 
vräkning.

Det finns en hyresmark-
nad också på små orter, men 
de som hyr ut blir allt nog-
grannare med kredituppgif-
terna.

– Den som haft bostad 
men förlorat den har myck-
et svårt att komma upp igen, 
säger en av de diakoner som 
Kyrkpressen talat med.

inga ”riktiga”uteliggare
De bostadslösa är i regel lång-
tidsarbetslösa, ensamståen-
de män. De kan ha flera på-
började utbildningar bakom 
sig och gå någon kurs då och 
då. De har ofta alkoholpro-
blem. Diakonin tar de kon-
takt med i sista stund när de 
redan är eller håller på att bli 
bostadslösa.

Mindre orter saknar i re-
gel natthärbärge, så diakoni-
arbetarna har ingen plats att 
hänvisa de här människorna 
till. De är inga ”riktiga utelig-
gare” som inte kan anpassa 
sig till en vanlig bostad. Låt 
vara att någon en tid kan ha 

bott i en trappuppgång.
Den här bostadslösa ki-

nesar hos dem som har bo-
stad. De ambulerar runt i ett 
slags slussboende, förklarar 
diakonerna för Kyrkpressen. 
De har ett nätverk av andra i 
en liknande situation. Därför 
ställer de upp för varann och 
försöker också att inte över-
belasta de andra.

– Det kan gå veckor, ib-
land månader, innan den 
som har bostaden säger ifrån, 
säger en av diakonerna.

Alkohol och droger hör 
till levernet och blir det för 
stökigt klagar grannarna och 
polisen kopplas in. Då kan 
bägge två råka illa ut.

De mest utsatta
Steget att rycka upp sig är 
stort. Att få ett jobb utan en 
plats för sina saker, en plats 
där man kan tvätta sina klä-
der och hålla sig i skick, är så 
gott som omöjligt om man 
bara tänker på var man ska 
sova nästa natt.

De mest utsatta bland di-

akonins klienter är över-
skuldsatta, har mentala pro-
blem eller har ett beroende 
i någon form. De bostadslö-
sa hör till dem.

– Problemen hänger ihop 
och förstärker varann. De rör 
sig i kretsar där det är oer-
hört lätt att få tag på droger 
eller låna pengar till alkohol.

De förstår mycket väl att 
man måste betala hyran. 
Men beroendet håller män-
niskan i ett stadigt grepp. När 
framtiden känns utsikts-
lös blir frestelsen för stor att 
dricka bort problemet.

Att flytta till en annan ort 
är nästan en förutsättning för 
att komma upp ur träsket och 
inte dras till sitt gamla gäng.

LEvA UTAN 
Under fastan lyfter Kyrk-
pressen fram en vardag 
som ständigt handlar om 
att avstå från eller vara ut-
an saker vi ofta tar som en 
självklarhet. 

Lillkyro blir egen 
församling i Vasa
fUsioner. lillkyro för-
samling ska bli självstän-
dig församling inom Vasa 
kyrkliga samfällighet.

TexT: johan sanDBerG

Det föreslår styrgruppen som 
förbereder strukturföränd-
ringen inom samfälligheten 
som föranleds av att Lillkyro 
kommun uppgår i Vasa stad.

Styrgruppen har i janua-
ri besökt Kurikka, Seinäjo-
ki och Karleby där försam-
lingssammanslagningar ge-
nomförts de senaste åren. I 
februari gjordes en förfrå-
gan om åsikter, förväntning-
ar, förhoppningar och räds-
lor i samband med struk-
turförändringarna. Förfrå-
gan skickades till cirka 240 
förtroendevalda och medar-
betare i Lillkyro församling, 
Vasa svenska och finska för-
samlingar och i Vasa kyrkli-
ga samfällighet. 

Förfrågan besvarades av 
cirka 110 personer. 60,4 pro-

cent av de svarande stödde 
förslaget att sammanslag-
ningen görs så att Lillky-
ro församling blir en själv-
ständig församling inom Va-
sa kyrkliga samfällighet.

Målet är att församling-
arnas initiativ till försam-
lingssammanslagning görs 
till domkapitlet i Lappo stift 
i juni 2012. Arbetet med för-
sta skedet fram till juni 2012 
är intensivt. Då ska eventu-
ella förslag på församlings-
sammanslagningar göras till 
domkapitlet. I det andra ske-
det, senast efter Kyrkostyrel-
sens beslut, fortsätter arbetet 
med planeringen av ledar-
skapsorganisationen, perso-
nalplaneringen och praktis-
ka arrangemang kring för-
ändringen.

I går kväll samlades för-
samlingsmedlemmar, för-
troendevalda och medarbe-
tare i församlingarna i Lill-
kyro och Vasa i Lillkyro kyr-
ka för att bli informerade om 
och diskutera styrgruppens 
förslag. 

Miste prästrätten för provinsen
Prästen jan-erik appel, 61, har fråntagits rätten att 
verka som präst i Svenska kyrkan. orsaken är att han 
efter sin pension arbetar för Missionsprovinsen, rap-
porterar Kyrkans tidning.

I slutet av november kom en anonym anmälan in till 
domkapitlet i lund mot Appell. Då övervägde han att gå 
ur Svenska kyrkan men avstod. Appell accepterar in-
te kvinnliga präster och prästvigdes i en tid då det fanns 
en samvetsklausul som garanterade präster med hans 
uppfattning att jobba vidare inom Svenska kyrkan.

Portad hund tilläts hos granne
en boxerhund som nekats tillträde till sin husses be-
gravning har väckt en liten mediestorm i Sverige. Kyr-
koherden i Kropps församling Markus von Martens, 
som inte släppte in hunden, hänvisade till allergirisk.

nu har anna eklund, kyrkoherde i grannförsamlingen 
Kvistofta, gett undantagstillstånd.

– Vi får inte upplåta kyrkorummet för något som krän-
ker kyrkorummets helgd men jag bedömer att vi kan säga 
ja till hund den här gången, men det är inget principbeslut. 
Varje situation måste bedömas för sig, säger eklund.

mEDiEDREv SVeRIGemiSSionSpRovinSEn ARbeTSRäTT

aTT bli vräkt från sin bostad på en liten ort kan göra det nästan omöjligt att få ett nytt hyreskontrakt. Foto: StoCK.SXC

”Det kan gå veck-
or, ibland må-
nader, innan den 
som har bostaden 
säger ifrån.”
Diakoniarbetare 
i Borgå stift

Musikpjäsen Saras döttrar
Manus & regi & dockor: Marina Motaleff
Musik o texter Monica o Ami Aspelund Piano; Jasse Varpama

I pjäsen får vi träffa Sara, Hagar, Rebecka, Lea och Rakel 
i forntid och nutid. Pjäsen räcker ca. 1 timme, inträde 15 euro. 
I priset ingår salt och sött + kaffe o te som finns framdukat från 
kl. 17.30. Varmt välkomna. Kilo svenska stiftelse. www.villak.fi, 
Kilobergsgränden 8, tel. 020-7497761.

4.4 kl. 18.30 Villa K

tid: lördagen 14 april 2012
plats: Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

tema: Frivilliga i församlingen
info: www.forsamlingsforbundet.fi

anmälning: kontakt@forsamlingsforbundet.fi

Inspirationsdag för församlingens förtroendevalda

FÖRTROENDEFORUM

VÄLKOMMEN PÅ FÖRTROENDEFORUM!
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på tväREn SofIA ToRVALDS

Det är nästan omöjligt men jag tränar
Jag har försökt öva mig i 
att leva i nuet men det går 
dåligt.

när jag var 
ångestfylld 
tonåring lev-
de jag mest i 
det förflutna. 
Antingen för-
sökte jag pep-

pa upp mitt självförtroende 
med att drömma om vad 
mer framgångsrika släk-
tingar uträttat i forntiden 
eller också spelade jag upp 
ett plågsamt band med mi-
na senaste sociala miss-
lyckanden.

numera lever jag mest i 
framtiden och största de-

len av mina lediga nu-stun-
der går åt till att bekymra 
mig för vad som ska hända 
i morgon, om ett år – och 
(tyvärr) om tio år. hur ska vi 
få tidtabellerna att gå ihop 
under veckoslutet? Tänk om 
någon blir allvarligt sjuk? 
Tänk om alla projekt jag lo-
vat sköta skiter sig rejält?

Det känns omöjligt att 
samla tankarna ens under 
en kort stund i gudstjänsten 
då församlingen uppma-
nas be i stillhet. Jag sänker 
min blick. Innan mitt hu-
vud hunnit säga ”jag ber för 
…” har jag avverkat hem-
färden från kyrkan, prästens 
intressanta uttal av nå-

got bibliskt ord och bänk-
grannens klädsel. Mina tan-
kar har någon sorts houdi-
ni-kapacitet och kan rym-
ma från vilka fängsel som 
helst.

Jag tränar på nuet men 
det går så långsamt. Just nu 
skriver jag. Just nu skulle jag 
ha lust att skrapa mig i hu-

vudet. Just nu känner jag 
ingen ångest eller sorg. Just 
nu känner jag faktiskt för-
väntan. Just nu skiner solen.

nuet är den punkt i ti-
den där vi har kontakt med 
evigheten, skrev c.S. lewis.

Försök själv. Det är så 
svårt. Men det är nästan 
värt det när man är där.

vågA fRåGA

Tradition och pedagogik
Varje söndag läser man i kyrkorna 
upp texter ur kyrkohandboken. 
Vem bestämmer vilka bibeltexter 
som ska läsas vilken söndag? läses 
samma texter i alla kristna kyrkor 
eller har den lutherska kyrkan ett 
helt eget system?

TExTErna Som används i gudstjänsten är 
valda enligt ett visst system som bygger 
på kyrkoåret. Kyrkoåret är kyrkans eget 
år som börjar den första advent. De tre 
stora avdelningarna i året utgörs av jul-
tiden, påsken och pingsten. Av dessa är 
påsken den största och utgör centrum 
för hela kyrkoåret. 

aTT kyrkoårET är uppbyggt på det här sättet gör att gudstjänst-
besökaren med hjälp av tillhörande bibeltexter tas med på 
en vandring genom frälsningshistorien. Man påminns om 
att Gud sände Jesus till världen, man får höra om vad Je-
sus gjorde och sade och man får ta del av Jesu lidande och 
död som utmynnar i uppståndelsen. Efter den delen i kyr-
koåret övergår texterna till att berätta om hur Jesus sände 
ut lärjungar och kyrkan grundades. Mellan pingst och ad-
vent lyfts sedan det kristna livet fram ur olika synvinklar. 
Bönerna och psalmerna är dessutom valda så att de ska un-
derstryka det som lyfts fram i bibeltexterna.

DET luThErSka kyrkoåret med sina texter är inte en egen ska-
pelse. I själva verket sammanfaller det långt med huvudlin-
jerna i den romersk-katolska och anglikanska kyrkan. Man 
brukar säga att dessa kyrkor har sina liturgiska rötter i samma 
västerländska tradition som sträcker sig långt bakåt i tiden.

Antalet möjliga texter för varje söndag är däremot olika. 
Den lutherska kyrkan i Finland har tre serier, eller årgång-
ar, med gammaltestamentlig text, episteltext (breven i NT) 
och evangeliet. En del andra lutherska kyrkor kan ha endast 
en eller två serier. Tre serier betyder i praktiken att guds-
tjänstbesökaren de flesta söndagar får höra samma texter 
bara vart tredje år. 

ETT annaT alternativ skulle vara att läsa hela bibelböcker i en 
kontinuerlig läsning söndag efter söndag. Men genom att an-
vända sig av ett kyrkoår som är uppbyggt på frälsningshisto-
rien får textvalet en annan karaktär och har också en peda-
gogisk funktion. Bibeln används alltså på ett mångsidigt sätt.

Valet av texter bygger långt på gamla traditioner och be-
aktar också andra kyrkors val för att ekumeniken ska synas 
i praktiken. Bakom själva urvalet av texter och böner finns 
en kyrkohandbokskommitté. Kyrkohandboken har sedan 
antagits av kyrkomötet.

Som präST tycker jag att det är bra att jag har ett visst möns-
ter att följa. Det kräver fördjupning i många olika slags tex-
ter och hindrar mig från att alltid välja mina favorittexter. 
Något som jag tror att lyssnarna är tacksamma för.

 ¶ 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 edi-
terar frågorna. Adressen  är redaktionen@kyrkpressen.
fi eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors. 
Märk kuvertet ”FrÅgA”. Panelen besvarar frågor endast 
i tidningen. 

I påskträdgården
får dramat växa
PÅskDraMa heM-
Ma. Barn konkretise-
rar gärna stilla veckan 
med fantasins hjälp.

TexT & FoTo:  
May wiksTrÖM

På palmsöndagen brukar Mo-
nica Vikström-Jokela plocka 
fram fröpåsarna med påsk-
gräs. Hon tycker att en påsk-
trädgård är ett tacksamt sätt 
att berätta om påskens bud-
skap för barn.

– Vid sidan av julen är pås-
ken den helg som erbjuder 
möjligheten att bygga upp 
en process där man väntar 
in  helgen, säger hon.

konkret på barns villkor
Att bygga en påskträdgård 
med gräs på en bricka är 
något som många gör både i 
daghem, skolor och hemma.

Helt konkret får barnen 
bygga trädgården, med all-
deles kal jord i början innan 
gräset spirar. Gångar, grotta 
och stenar får barnen också 
själva sätta dit.

Under stilla veckan läser 
hon för barnen om det som 
händer Jesus och lärjungarna 
och de låter trädgården byta 
skepnad vartefter. Rekvisitan 
behöver inte vara ”vacker”.

– Vi har ett gammalt kex-
paket som en gång i tiden 
blev huset där lärjungarna 
samlades på skärtorsdagen. 
Tre små kors instuckna i en 
bit äggkartong hör till lång-
fredagen.

estetiken mindre viktig
Nån gång har palmsöndagen 
firats med playmobil-gubbar 
som lagt ner sina blad fram-
för åsnan som Jesus rider in 
i Jerusalem på.

– En del barn älskar det här, 
och då är det bara att brassa 
på! Man ska vara lyhörd för de 
barn man gör det med. 

ibland för försiktiga
Hon tycker inte heller att för-
äldrar behöver vara rädda för 
att det blir för konkret. Kor-
sen på Golgata är kors, det ska 
inte gömmas bort.

–  Å ena sidan är barn väl-

digt känsliga, å andra sidan 
saknar de den vuxnas för-
måga att förstå hur grymt det 
här var.

Monica Vikström-Jokela 
tycker att försiktigheten ib-
land slår över.

– Jag har sett småbarnsbi-
blar där de inte fort nog kun-
de hoppa från skärtorsdagen 
till påskdagen. Där tror jag att 
man gör en felbedömning.

Men hon är noga med att 
påpeka att det är en helt an-
nan sak att servera barn dra-
matiseringar i stil med Mel 
Gibsons The Passion of the 
Christ.

– Det skulle jag aldrig ut-
sätta dem för.

Vill man göra det ännu 
enklare är en bukett vide-
kvistar också ett sätt att se 
påsken växa fram.

– Då kan man egentligen 
börja redan med fastlagstis-
dagen, ett enkelt, kalt ris.

På påskdagen kommer lil-
jorna med i vasen – samtidigt 
som löven i bästa fall hunnit 
spricka ut på riset.

hjälpmedel finns
Monica Vikström-Jokela har 
sammanställt bibeltexter för 
stilla veckan i Helgdagsboken 
(Fontana Media). 

– Teologiskt utgår de från 
Karin Karlssons tanke om att 
allt som hände under påsken 

handlade om att Jesus skul-
le öppna dörren mellan him-
mel och jord, den som ha-
de gått i baklås, säger Vik-
ström-Jokela.

Men det går naturligvis lika 
bra att använda Barnens Bibel 
eller någon annan barnbibel.

– Problemet med biblar-
na för de yngsta är ibland att 
texterna inte räcker riktigt till 
för hela veckan.

Det enda tillfället när för-
äldrarna agerar är natten 
mellan påsklördagen och 
påskdagen. 

Då rullas stenen framför 
grottan bort och påskens 
glädje slår ut med allsköns 
pynt i gräset.

DaGS aTT så gräset! 
en enkel bricka 
med jord och bar-
nens fantasi räcker 
långt i berättelsen 
om påsken. 
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bröDET kan vara hembakat och gott, som det nattvardsbröd Majvor Sjövall 
bakar. Vinet bör vara gjort på druvor. Men enligt Stefan Forsén blir Kristus 
närvarande oberoende av hurdant brödet och vinet är.
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en finländsk församling som brygger 
sitt nattvardsvin själv. Men det finns en 
producent i landet.

– Vi producerar främst vin av bär som 
odlas i området, men kyrkvinet är ett 
druvvin.

Timo Kettunen är produktionschef – 
anden i flaskan, som han själv kallar sig 
– på vineriet i Valamo kloster. På bisko-
parnas begäran tillverkar Valamo se-
dan femton år tillbaka nattvardsvin. Bi-
skopsmötet har bestämt att nattvards-
vinet bör vara ett druvvin, eftersom det 
är vad som högst antagligen dracks vid 
den sista måltiden. En enda droppe vin 
av bär är det lilla som krävs för att det 
inte ska få heta druvvin.

Valamos kyrkvin bygger på ett vin 
från Ungern. Vinet kommer färskt och 
halvfärdigt till klostret, där produktio-
nen fortsätter.

– Vingården i Ungern gör vinet på vår 
begäran, det är en blandning av tre oli-
ka druvsorter. Det är ett helt unikt vin.

När vinet kommer till Valamo sötas, 
stärks och lagras det. Enligt Timo Kettu-
nen är det viktigt att vinet har en kraf-
tig arom och är tillräckligt sött.

– Initiativet kom från ortodoxa kyr-
kan. Där är traditionen att man efter 
nattvarden dricker eftervin, en liten 
bägare nattvardsvin som är utspätt till 
hälften med hett vatten. 

Kravet på ett bra nattvardsvin är att 
det är gott också som utspätt tillsam-
mans med antidora, välsignat bröd, som 
i vissa kyrkor även icke-ortodoxa får 
äta av efter nattvarden. Traditionellt är 
nattvardsvinet ett rött vin för att det ska 
likna blod. 

– Röd råvara ger också intensivare 
smak, säger Timo Kettunen. 

Upplyft era hjärtan
I nattvarden förs brödet och vinet sam-
man. I kommunion, gemenskap, får 

församlingen ta emot de här elemen-
tära livsmedlen som plötsligt kallas kött 
och blod. Vad hände här?

– Det är verkligen Jesu kropp och 
blod som blir en del av oss. 

Enligt kyrkoherde Stefan 
Forsén är nattvarden ett 

mysterium som man 
kan förstå när man fått 
tron som gåva. I den 
katolska läran talar 
man om transsubstan-
tiation, då brödet och 

vinet endast behåller 
sin smak och ut-

seende men fy-
siskt förändras 
och blir Kristi 
kropp och blod. 

I luthersk teolo-

TexT och FoTo:  
anDreas anDersson

Elva deciliter mjöl blir sju–åtta bröd. I 
praktiken som vilket bröd som helst. 
”Kan med fördel ätas varma med smör 
som smälter, ost och marmelad” står 
det också i receptet. Men ändå är det 
något särskilt med just det här brödet. 
Det är Brödet som bryts i nattvarden.

– Det är en annan känsla att baka natt-
vardsbröd än vanligt bröd. Man vet att 
det ska användas till ett särskilt ändamål.

Majvor Sjövall är värdinna i Petrus 
församling och har bakat nattvardsbröd 
i närmare två år på prästernas initia-
tiv. Brödet används i nattvarden i för-
samlingens gudstjänsgemenskap Puls.

– Jag bakar och fryser ner nattvards-
brödet vid samma tillfälle som jag ba-
kar allt annat i församlingen, som kaf-
febröd, säger hon.

Brödet är inte speciellt i sig. Sjövall 
menar att hon ändå får en viss vörd-
nad när hon tänker på betydelsen. Man 
slänger inte omkring degen som om 
man bakade pizzabotten. 

– Jag vill göra en skillnad jämfört med 
vanligt bröd, och brukar därför göra ett 
kors ovanpå brödet. Antingen upphöjt 
av deg eller stucket med en gaffel. När 
prästen håller upp brödet ser man kor-
set, liksom på oblaten.

De flesta församlingar använder oblat 
som nattvardsbröd, men det finns en 
del som använder hembakt bröd. Oblat 
skulle man inte kunna tänka sig att an-
vända i något annat syfte, men hur är 
det med mjukt och gott nattvardsbröd? 
Är det okej att äta det till exempel om 
det vanliga brödet tar slut på försam-
lingens tebjudning?

– Ja, det skulle vara okej. 
Det är ju inte välsignat ännu.

Majvor Sjövall tycker 
själv att det inte spelar nå-
gon större roll hurdant natt-
vardsbrödet är.

– Huvudsaken med natt-
varden är försoningsoffret. 
Det känns lika äkta obero-
ende av om det är mjukt bröd 
eller oblat. 

Vin av druva
De solmogna druvorna mosas och saften 
får jäsa i stora tankar. Det är den vanli-
ga tillverkningsprocessen för vin, ändå 
är det något särskilt med det här vinet. 
Det är Vinet som delas i nattvarden.

Vindruvor växer inte i Finland. 
Att brygga sitt eget vin är in-
te heller lika enkelt som att 
baka bröd. Det visade sig va-
ra en omöjlig uppgift att hitta 

gi talar man om realpresens, om att Je-
sus är närvarande i brödet, med brödet 
och under brödet.

– När man läser instiftelseorden kon-
sakreras brödet och vinet och Guds re-
alpresens inleds.

Instiftelseorden? Konsakreras? Nej, 
nu backar vi lite.

Nattvarden har en viktig ställning i 
det lutherska gudstjänstfirandet. I de 
flesta församlingar firas nattvarden var-
je eller varannan söndag. I liturgin finns 
flera skeden som berör nattvarden.

– Syndabekännelsen är öppningen. 
Bekännelsen att jag behöver ta emot 
Kristus är en förutsättning för natt-
varden. 

I nattvarden får man bekräftelse på 
förlåtelsen. Under nattvardsdelen in-
går olika element som har som syfte 
att lämna tankarna på livet här och nu 
och fokusera på Gud. 

– Därför läser man ”upplyft era hjär-
tan till Gud”. Församlingen uppmanas 
att fokusera på Guds rikes närvaro.

Därefter följer påminnelsen om vad 
Gud har gjort för oss. ”Sannerligen, du 
ensam är värd att vi överallt och alltid 
tackar och lovar dig, allsmäktige Fa-
der, helige Gud” och så vidare. Också 
en bön om helig Ande finns med för att 
Anden ska vara närvarande när vi tar 
emot nattvarden. 

Tag och ät
Det absolut nödvändiga momentet som 
alltid ska finnas med är instiftelseorden, 
orden som Jesus enligt Bibeln uttalade 
vid den sista måltiden.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog 
han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav 
åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, det-
ta är min kropp som offras för er. Gör detta 
till minne av mig.” Likaså tog han bägaren, 
tackade Gud och sade: ”Drick av den alla. 
Denna bägare är det nya förbundet genom 
mitt blod, som blir utgjutet för många, till 
syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av 
den, gör det till minne av mig.”

– Vi går tillbaka till den situation där 
Jesus instiftade nattvarden. Inom ra-
men för den judiska påskhögtiden fort-
satte han med att ge ett tillägg: Detta är 
min kropp. Ät, bli en del av mig. Den-
na bägare, detta är mitt blod. Det är en 
påminnelse om att det var så här Jesus 
sa, och det blir vår bön. Vi blir på nytt 
närvarande, såsom lärjungaskaran var 
närvarande där. Och Kristus är närva-
rande i brödet och vinet som han sade 
då han instiftade nattvarden.

Enligt Stefan Forsén handlar allting 
om närvaro. Det svåra för oss män-
niskor är att vara så närvarande som 
möjligt. 

– Därför är det viktigt med uppma-

ningen ”upplyft era hjärtan till Gud”, 
försök vara närvarande.

närvarande
Nattvardsbröden som används i de flesta 
gudstjänster, oblaten, för inte tankarna 
direkt till bröd. Vinet däremot är riktigt. 
Varför använder man inte ”riktigt” bröd?

– Det är främst av ekonomiska orsa-
ker, oblaten är lätta att ta med sig. Ti-
digare var det vanligare att prästen ha-
de med sig ett så kallat sockentyg, när 
man gick till människor med nattvar-
den. Då var det lättare att ha osyrat bröd 
som fanns i färdiga små bitar. 

Han poängterar att det inte spelar så 
stor roll hurdant brödet är – mjukt och 
hembakt eller små och tunna oblater. 

– Oberoende av hurdant brödet är så 
tror vi att Kristus är närvarande i det.

Kristi närvaro, realpresens, är alltså 
det som händer i nattvarden. Den in-
leds vid konsekrationen, då instiftelse-
orden läses upp. Det är svårt att förstå 
men samtidigt ganska enkelt. Han är i 
brödet, med brödet och under brödet.

I samband med instiftelseorden kan 
prästen lyfta upp vinbägaren och fatet 
med oblaten. Det kallas elevation.

– Det har alltid hört till vår kultur att 
man lyfter upp det som är viktigt och 
värdefullt.

Lite som att lyfta en segerpokal, låter 
det som. Bägaren som pokal för segern 
över döden. Ett annat syfte med ele-
vationen är att alla ska kunna se brö-
det och vinet.

Så samlas församlingen för att ta emot 
bröd och vin, kropp och blod. Vinet som 
blir över kan antingen drickas upp el-
ler hällas ut i kyrkans grund. Brödet 
kan sparas till nästa nattvard. Använ-
der man hembakt bröd kan man ock-
så äta upp det. Men man ska alltid bi-
behålla respekten.

– Jag skulle inte uppmana någon att ta 
med sig en konsakrerad brödkaka och 
bre smör på den och äta den till lunch.

Nattvarden får kanske förbli ett mys-
terium. Vi kan inte helt förstå vad det 
innebär att vi blir en del av sakramen-
tet och det blir en del av oss. Men vi tror 
att det har en inverkan.

– Du är vad du äter. Den särskilda 
närvaron i sakramenten blir en del av 
dig, säger Stefan Forsén.

Han säger också att det är viktigt att 
hålla fast vid att det är just bröd och vin 
som man delar i nattvarden. Symboli-
ken fanns också i påskalammet, men 
Jesus tog inte en bit av det utan val-
de brödet. 

– Jag kan inte tänka mig att man skul-
le ha till exempel korv och läsk i natt-
varden, det är en befängd tanke, till-
lägger han skämtsamt.

”Gör detta till 
minne av mig.”
Jesus

naTTVarD. ”Kristi blod, för dig utgjutet.” Va? Är det inte vin?  
Och varför dricker vi över huvud taget vin i gudstjänsten? Och  
vad är poängen med den papperstunna tabletten som prästen 
kallar bröd? Häng med på en konkret vandring genom nattvarden.

bröd och vin
Mjöl och druva

kropp och blod
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Kyrkoherde Kaj Granlund i Esse testkör 
de nya strukturmodellerna för kyrkan på 
sitt eget prosteri. Ett tankeexperiment 
som får honom att ändra åsikt.

Livet i nya strukturer
där de anställda ska jobba. I stället för 
att anställningen görs nära församlings-
livet flyttar den mycket långt bort och 
avgörs av en majoritet som aldrig kom-
mer att ha att göra med den person de 
anställt. Den egna församlingen i me-
gakommunerna får mycket få platser i 
prosterirådet/fullmäktige.

Vems språkkrav ska gälla?
Hur blir det med språkkraven? Om pro-
steriets språkkrav ska vara de som gäller 
betyder det att församlingarna kommer 
att få personal som inte fullt ut behärskar 
församlingens språk Måste kontrakts-
prostarna ha fullständiga kunskaper i 
bägge språken för att kunna vara för-
man i församlingar som ändå inte hör 
till hans eget stift?

nästan alla mister svenskt prosteri
Uppenbarligen innebär reformen för 
Borgå stifts del att alla församlingarna 
i Östra och Mellersta Nyland, Helsing-
fors, Tammerfors, stora delar av Västra 
Nyland förutom nya Raseborg (+Ingå?), 

Åbo svenska och församlingarna från 
Korsnäs till Vörå samt Kronoby och Kar-
leby, blir utan ett eget prosteri. Alltså: 
största delen av våra församlingar har 
inget eget prosteri längre. 

Men samtidigt skulle de finska för-
samlingarna i Jakobstad, Kaskö (två-
språkig), Kristinestad, Väståboland och 
nya Raseborg enligt modellen tillhöra 
Borgå stifts prosterier. 

och ... inget domprosteri?
Borgå stift har inte längre något dom-
prosteri. Borgå domkyrka underlyder 
redan nu, via samfälligheten i Borgå, 
inte Borgå stift utan Helsingfors stift. 
Vi kan med fog säga att vår egen biskop 
inte har en egen domkyrka utan lånar 
”vår” domkyrka av Helsingforsbisko-
pen, som har två. Kan vi då ens läng-
re ha någon domprost eftersom vi in-
te har något domprosteri och inte nå-
gon domkyrka som underlyder Borgå? 

slopa samfälligheten men ändå inte
Prosterierna följer kommungränsen. 
Som kuriosum: Följs detta strikt får 
Åland många små prosterier. Detta inne-
bär i praktiken att vi slopar samfällig-
heterna som begrepp men skapar nya 

samfälligheter som bara ges ett mera 
kyrkligt namn. Men de beaktar inte den 
komplexa situation som finns på orter 
där många stift möts. Samtidigt överför 
vi viktiga funktioner som tillsättande av 
tjänster till det ”nya” samfällighetspla-
net, som för rumsrenhetens skull kall-
las prosteri. Men vi tar bort ett viktigt 
verktyg i förhållandet mellan försam-
lingen och det egna stiftet.

Samfälligheter kan fungera väldigt 
olika, men vi har erfarenhet av den 
modellen. Lagstiftningen har undan 
för undan utvecklats enligt behoven. 

för stor tårtbit – för snabbt
Jag är illa rädd att den lagstiftning vi be-
höver få till stånd måste köras igenom 
för snabbt. Det medför ofta mycket fler 
fel och problem.  Flera än de nuvarande 
samfälligheterna har. Varför inte vänta 
ut kommunerna först, leva med sam-
fälligheter tills vi ser våra egna behov 
och då utarbeta den modell som bäst 
gagnar kyrkan?

i den bästa av världar
För mig vore idealet ett system där för-
samlingarna är frikopplade från kom-
mungränserna och knutna till det egna 
stiftet både vad gäller verksamhet, ad-
ministration, fastigheter och ekonomi. 
Ett system där församlingarna skulle rå 
om sina egna fastigheter i större block 
inom det egna stiftet. 

Rikskyrkan kunde gärna sköta grav-
gårdarna så att gravpriserna låg på sam-
ma nivå för motsvarande gravgårdar i 
hela landet. Det skulle också göra att 

vi inte längre använder pengar från 
medlemmarnas skatter för att upp-
rätthålla gravgårdarna också för 
dem som inte hör till kyrkan – en 
situation där vi ändå inte haft rätt 
att ta ut högre avgifter av dem som 
under åren inte har betalt för upp-
rätthållandet. Det kunde också ge 

kyrkan en bättre förhandlingssitu-
ation med staten när det gäller kom-

pensation för den här samhällsinsatsen.

för mig: omvärdering följden
När jag började läsa rapporten var jag 
helt övertygad om att jag kommer att 
gilla prosterimodellen. När jag sluta-
de konstaterade jag att det enda vet-
tiga för oss i Borgå stift, om valet står 
mellan prosteri och stiftsmodellen, är 
stiftsmodellen. Inom den skapar vi en 
mycket långtgående delegering av allt 
till prosteriplanet. Stiftsmodellen skulle 
administrativt stärka stiftet och öpp-
na för att inlandsfinlandssvenskarna 
kan höra till stiftet. Vilken vinst! Pro-
sterimodellen, så som den nu ser ut, 
slår sönder för mycket.

Om vi inte får parallella prosteri-
er i det nya systemet skapar vi flera 

problem än vi löser och då måste vi få 
behålla samfälligheterna som det 

minst onda alternativet.

”i stället för att anställningen 
görs nära församlingslivet flyt-
tar den mycket långt bort och 
avgörs av en majoritet som ald-
rig kommer att ha att göra med 
den person de anställt.”

Kaj Granlund

I kyrkan finns en strukturrapport om 
hur församlingarna ska kunna organi-
seras i de nya megakommunerna. Kom-
munerna påverkar kyrkan och speci-
ellt Borgå stift.

Rapporten har tre lösningar. Den 
nuvarande modellen med samfällig-
heter, den så kallade prosterimodellen 
och stiftsmodellen. I korthet innebär 
stiftsmodellen att alla anställda, fast-
igheter och ekonomi skulle skötas på 
stiftsplanet. I prosterimodellen skulle 
allt detta skötas på prosteriplanet och i 
samfällighetsmodellen skulle det skö-
tas som hittills.

Rapporten rekommenderar proste-
rimodellen. 

ett konkret fall: Pedersöre
Jag tar mitt eget prosteri som exempel:
Till Pedersöre prosteri hör församling-
arna från Munsala till Karleby svenska. 
Inom prosteriet finns det en enskild för-
samling, tre samfälligheter som hör till 
Borgå stift och Karleby svenska, som in-
går i en samfällighet tillhörande Uleå-
borgs stift. I Jakobstad finns finska för-
samlingen som hör till Lappo stift. På 
området för Pedersöre prosteri finns det 
tre olika stift och tre olika prosterier.

Prosterimodellen som den nu ser ut, 
kommer att innebära att Karleby svens-
ka (+Kronoby församlingarna?) lyder 
under ett prosteri och en kontraktsprost 
som hör till Uleåborgs stift. Jakobstads 
finska kommer att lyda under Pedersö-
re prosteri och dess kontraktsprost.

Plötsligt bryts alltså kontakten till 
prosterinivån inom det egna stif-
tet dit församlingen ändå trots 
allt ska höra. Dessa försam-
lingars präster kan inte del-
ta i valet av ”egen” kon-
traktsprost eftersom de 
inte hör till proste-
riet längre. Knap-
past kan de hel-
ler delta i valet 
av kontrakts-
prost i sitt ”nya” 
prosteri eftersom de 
inte hör till det stiftet.

Hur går det vid val där kon-
traktsprosten ska sammankalla? 
Kan en kontraktsprost i ett stift sam-
mankalla prästerskapet i ett annat stift? 
Hur gör biskopen eller domkapitlet om 
de skulle behöva ha kontraktsprostens 
hjälp med något för en enskild försam-
ling eller prästs del? Vänder de sig till 
ett annat stifts kontraktsprost och med 
vilken fullmakt kan de ålägga ett annat 
stifts kontraktsprost att utföra något? Ska 
ett annat prosteris kontraktsprost i stiftet 
sammankalla prästerna som inte längre 
hör till något prosteri i stiftet?

Samarbetet med församlingar som 
hör till samma stift men inte länge in-
går i något av prosterierna kommer att 
försvåras.

anställningar blir problematiska
Prosterirådet/fullmäktige anställer per-
sonal. Pedersöre prosteri skulle göra 
anställningarna för Jakobstads finska. I 
Karleby ska det finska prosteriet anställa 
personal för Karleby svenska (och Kro-
noby?). Vi inför lätt bedömningar som 
är relevanta för den egna språkgruppen 
eller andliga geografin men som kan 
vara helt främmande i den församling 

kaj GranlUnD 
är kyrkoherde 
i Esse försam-
ling och tidigare 
kontraktsprost i 
Pedersöre pro-
steri. 

Texten är ett personligt 
inlägg i diskussionen kring 
kyrkans strukturreformer.

IlUSTrATIon: 
wilfreD 
hilDonen
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Shalom 
påsk! 

I god tid före påsk infinner sig texten 
kosher lePesach på matvaror. Kosher le-
Pesach betyder ”ren inför påsken”. De 
judiska påskförberedelserna är mycket 
omfattande. Allt syrat (hametz)ska ut 
och det ska även allt som varit i kontakt 
med syrat, nu ska ju det osyrade brö-
dets högtid firas till minne av uttåget ur 
Egypten. Allt som är jäst, allt bröd och 
allt som varit i kontakt med det, mås-
te man göra sig av med.

Man städar huset grundligt, man tar 
lån för att förnya alla hushållsapparater, 
man tar fram påskservisen. Om man in-
te är så nitisk att man förnyar allt finns 
det instruktioner för hur många minu-
ter man till exempel ska koka vatten i 
mikronvågsungnen för att göra den ren 
inför påsk. Ute på gatan kokar man si-
na kastruller i stora fat.

Sen kan man naturligtvis tillfälligt 
sälja allt orent till en muslim eller kris-
ten. Under den veckan som det osyra-
de brödets högtid firas finns inget van-
ligt bröd i butikerna. Inte ens hos kän-
da hamburgerkedjor får du vanlig sem-
la. Allt är ojäst och platt. 

fasta av olika slag
Också vi kristna försöker väl egentli-
gen få ut hametz eller synden som det 
jästa ofta liknas vid i Bibeln. Vår faste-
tid hjälper oss att kritiskt granska våra 
liv och prioritera om där det behövs. Få 
bort osunt beteende, trots att vi vet att 
Jesus bär vår synd och att han är den 
enda som kan göra oss verkligt rena.

De ortodoxa lokala kristna fastar. De 
äter inget kött eller mjölkprodukter un-
der fastan. I fjol blev jag väl medveten 
om skillnaden mellan en ortodox och 
en luthersk fasta när vår köksa var bor-
ta och jag kokade mat en dag. Jag kom 
ihåg fastan och gjorde vegetarisk mat, 
men min ortodoxa kollega kunde ändå 
inte äta. Jag hade använt mjölk.

Kristna från alla håll i världen ström-
mar till Jerusalem inför stilla veckan 
och påsken. Alla vill gå Via Dolorosa 
(Kristi lidandes väg) och helst bära sitt 
kors där. Ibland är korsen bara små trä-
kors i varje pilgrims hand, ibland ett 
stort träkors som gruppmedlemmar-
na bär turvis. Där är trängsel, trängsel, 
trängsel. Förra året satt vi och åt vid en 
restaurang längs Via Dolorosa en dag i 
stilla veckan och undrade vad som nu 
är på gång när polisen i full kravallut-
rustning ställde ut polisstaket längs hela 
gatan. Vi insåg snart att det var för al-
la oss kristna som vill gå Via Dolorosa 
just i stilla veckan.

För det vill vi ju. I fjol var stilla veck-
an och påsken härlig och jag hoppas 

De judiska påskförberedelserna går ut 
på att göra huset rent. Den kristna pås-
ken i Jerusalem är trängsel på Via Dolo-
rosa och påskmorgon på Oljeberget.

TexT: Malin linDBloM  FoTo: rUne linDBloM

SkärTorSDaGEnS luThErSka procession från gamla stan till getsema-
ne-trädgården vid foten av oljeberget.

”kristna från 
hela världen 
strömmar till je-
rusalem inför 
stilla veckan och 
påsken. alla vill 
gå Via Dolorosa 
och helst bära 
sitt kors där.”
Malin Lindblom vi kan göra det likadant i år.

Skärtorsdagsmässa i Gamla stan, ef-
teråt procession till Getsemane. Via Do-
lorosa på långfredag och mässa i sol-
uppgången på Oljeberget på påskmor-
gonen. Heliga gravkyrkan med Golgata 
och Jesu grav besökte vi på långfreda-
gen. På påsknatten samlas de ortodoxa 
kristna och sprider ljuset från graven 
vid tiden för Jesu uppståndelse. Jag 
skulle gärna vara med där också, men 
är för feg. Något år har människor tram-
pats ihjäl där och trängsel och eld är 
ingen bra kombination. Jag lär kolla in 
graven bara via internet fastän jag bor 
väldigt nära. 

Jag önskar er en välsignad stilla vecka 
och en glad påsk!

påSkmorGonEnS 
Sol går upp över 
den lutherska 
mässan på ol-
jeberget. Pastor 
Fred Strickert 
predikar med 
Döda havet i 
bakgrunden.

FinlanDSSvEnSk påSkhäxa möter en hassidisk 
jude.
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jo, det verkar lukta faktiskt
Bok

Det luktar inte. en antologi 
om pengar och ångest.

redaktörer: Andrea Svan-
bäck och Julia Wiræus
förlag: Söderströms 2012

Det är länge sedan jag bli-
vit så provocerad av en bok 
som jag blev av antologin 
Det luktar inte. Det har gi-

vetvis att göra med ämnet: 
pengar. Att diskutera peng-
ar väcker frustrationer och 
aggressioner till och med 
hemma vid köksbordet – 
hur ska det inte gå då man 
måste plöja igenom tio per-
soners utläggningar kring 
sina privatekonomier el-
ler deras syn på pengarnas 
plats i världsordningen?

roligast är (förstås) att 
läsa om dem som har li-

te pengar eller mest bara 
skulder. Svårast har jag för 
ronja Boijes mycket väl-
skrivna text om sin vadde-
rade vardag. I dagar efter-
åt går jag omkring och ojar 
mig över att en 24-åring 
kan ha över 11 000 euro 
på sitt brukskonto. På sitt 
brukskonto! (Jag har aldrig 
haft så mycket pengar på 
något konto alls.)

Det som händer är det 
som ska hända när man 
läser en antologi: man 
drabbas, funderar, speglar 

texterna mot sitt eget liv.
Jag tycker synd om dem 

som inte kan hålla i sina 
slantar (eftersom de in-
te är mina barn eller män, 
i så fall skulle jag gniss-
la tänder). Jag irriterar mig 
över de sparsamma, de 
förnöjsamma, de som all-
tid får det att gå ihop, de 
som fått mer (än jag) och 
har mer.

och så förvånas jag över 
att ingen tycker om peng-
ar. här finns inte en enda 
text som skulle handla om 

en människa som njuter av 
att se på sina kontoutdrag, 
som konsumerar utan dåligt 
samvete eller utan att psy-
kologisera över sina barn-
domstraumor. här finns 
ingen lycklig investerare. Är 
det för att sådan verksam-
het luktar så illa att man in-
te kan skriva om det i intel-
lektuellt sällskap?

Jag hade gärna läst mer 
om det kristna bekym-
merslöshetsidealet: alltså 
den där typen av människor 
som bara använder peng-

ar som medel och som helt 
sorglöst ger bort det mes-
ta till fattiga och räknar med 
att gud nog …ja, ni vet. Ma-
lin klingenbergs text kom-
mer kanske närmast det 
idealet.

Men det är intressant 
alltihop. Mycket intressant.

ett minus är att en av bo-
kens mest genomtänk-
ta texter, skriven av Perttu 
häkkinen, är skralt översatt 
från finskan och känns stel 
och svårläst.

 ¶ SoFia torvaldS

Padda eller 
papper?
en kompis som är präst 
ställer en knivig fråga på 
Facebook: får en präst lä-
sa upp sin predikan från 
sin Ipad i högmässan? 

Diskussionen på fb-
tråden blir lång och 
stundvis hetsig. Är läs-
plattan en statussymbol 
som vänder uppmärk-
samheten bort från det 
som är viktigt? eller är 
den helt enkelt ett be-
händigt hjälpmedel? Är 
det okej att använda en 
läsplatta om man göm-
mer den bakom en pärm 
så att gudstjänstbesö-
karna inte irriteras av äp-
pelloggan? Är det bättre 
att printa ut sin predikan 
från hemmadatorn som 
också pryds av ett äpp-
le och som kostat minst 
lika mycket? Kan den 
kristna konsumtionskri-
tiken leda till att vägen 
blir små smal att ingen 
vill gå den?

Argumenten förföljer 
mig där jag sitter på bus-
sen och petar på min te-
lefon med samma förhat-
liga logga. nej, jag skulle 
inte vilja att en präst vid 
en högmässa jag deltar i 
läste upp sin predikan från 
en Ipad. Själv har jag ing-
en läsplatta och uppfat-
tar den fortfarande som 
en statussymbol. Det är 
en viss typs personer som 
sitter med dem på bus-
sen: de som är lite bätt-
re klädda, de som jobbar 
på ett lite finare kontor. På 
en södernresa såg jag väl-
beställda resenärer för-
söka läsa böcker från sina 
paddor vid poolen. Det var 
hopplöst opraktiskt för de 
såg ingenting och tving-
ades bygga tält omkring 
sig. Men det var snärtiga-
re att ha en sådan än en 
gammal pocketbok.

Men diskussionen 
känns viktig, för den 
handlar ju inte bara om 
Ipadar. Den handlar om 
vad kristna gör med sina 
pengar och varför. Det 
är en jobbig fråga som få 
av oss vill eller vågar ta 
itu med.

ELLipS Kören fyller 
kyrkan med 
passion

DET FinnS 
mycket att upp-
täcka i passions-
musiken, kända 
psalmmelodier 
och musikaliska 
finurligheter att 
lyssna efter.

– Även om det är frågan om kompli-
cerade verk så är passionsmusiken i 
sig inte svår.
Det säger Kari Turunen som dirigera-
de de akademiska körerna Lyran och 
Akademiska Sångföreningen, ackom-
panjerade av barockensemblen Opus 
X, genom Bachs Matteuspassion i lördags.

Enligt Turunen är särskilt Matteuspas-
sionen väldigt melodisk, harmonisk och 
vacker, lyssnarvänligt helt enkelt. Han 
får medhåll av koristen Henri Lindén:

– Musiken i sig är inte svår, samma 
teman med bekanta melodier och psal-
mer återkommer flera gånger. Det är 
skönt också för sångarna eftersom man 
som då får mera tid att koncentrera sig 
på tolkningen, på nyanser och käns-
lan i musiken.

Han har märkt hur passionsmusiken 
engagerat körmedlemmarna i Akade-
men och Lyran.

– Det är verkligen musik som slukar 
en. Efter körövningarna har diskussio-
ner om musiken ofta fortsatt.

Vad handlar det om?
Sångtexten i passionsmusiken skildrar 
vanligen Jesu lidande och död. Det finns 
belägg för att man redan på 300-talet 
läste passionsberättelserna i gudstjäns-
ten under stilla veckan. Med tiden ut-
vidgades denna läsning med flera rös-
ter, kör och instrument. Bachs Matteus-
passion uruppfördes troligtvis på lång-
fredagen 1727 i Thomaskyrkan i Leipzig 
där Bach var kantor.

– Bach kallas ibland för den fem-
te evangelisten och det är en stor san-
ning enligt mig. En passion är en and-
lig upplevelse.

Det säger Hedvig Långbacka som till-
sammans med Kammarkören Jubilate 
och Wegelius Kammarstråkar uppförde 
ett annat passionsverk, Joseph Haydns 
Stabat Mater, förra veckan.

Stabat Mater betraktar passionsbe-

PassionsMUsik. Jesu lidande och Marias sorg är tema i passions-
musiken som fyller kyrkorna inför påsk. Jämfört med julkonserternas 
höga mysfaktor känns den klassiska påskmusiken ganska tung och 
svåråtkomlig. Vågar man gå på passionskonsert?

TexT: nina ÖsTerholM  IllUSTrATIon: Malin aho

rättelsen ur Jungfru Marias perspek-
tiv. Verket baserar sig på en medelti-
da text som tonsatts av otaliga kom-
positörer.

– Texten är naturligtvis tung, det 
handlar ju om den sörjande modern 
vid Jesu kors. Musiken är däremot in-
te alls särskilt svår, säger Långbacka.

Enligt henne andas passionsmusiken 
också hoppfullhet. Både för sångarna 
och publiken är verken som en slags 
resa som man måste gå in i.

kören egen klubb
Carola Ekrem, själv körsångare och 
musikfantast, besökte både Jubila-
tes, Lyrans och Akademens konser-
ter i helgen.

– För mig hör passionsmusiken till 
påskförberedelsen. Matteuspassionen 
snurrar i bakhuvudet för jämnan och 
jag lyssnar mycket på skivor, det är 
som julsångerna i advent.

Under en passionskonsert sjunker 
Ekrem ner i musiken.

– Man kommer in i ett underbart 
tillstånd av koncentration, man hin-
ner tänka mycket, Fast visst domnar 
ju baken också, skrattar hon.

Matteuspassionen är tre timmar 
lång, så det gäller att ha sittmuskler.
   Tror du alla i konsertpubliken förstår sig 
på musiken eller hör det liksom till att gå 
på passionskonsert?

– De flesta känner nog igen melodi-
erna, särskilt i Matteuspasssionen som 
är en av mina favoriter. Den innehål-
ler många örhängen. Här och där kän-
ner man igen sig, ajo, det där är ju en 
psalm. Men alla passioner är inte lika 
lätta att älska.

Hon tror också att populära körer 
som Jubilate, Lyran och Akademen har 
en egen publik som följer med kören 
och dess repertoar.

– De är lite som en fanklubb, man 
vill veta vad de gör, skrattar Ekrem.

 ¶ SoFia torvaldS
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Tammerfors faller och blöder
filM

Slaget om näsilinna 1918.

regi: claes olsson, efter 
ett manus skrivet i sam-
arbete med robert Alftan. 
Biopremiär 23 mars.

Inbördeskriget är det grym-
maste, det mest skamli-
ga och traumatiska av krig. 
Talande är att där vinter- 

och fortsättningskriget med 
jämna mellanrum skildrats 
på film så har inbördeskri-
get förbigåtts med betyd-
ligt större tystnad – fram till 
våra dagar.

Men där Peter lindholm 
i kjell westö-filmatisering-
en Där vi en gång gått upp-
märksammar inbördeskri-
gets förspel samt dess tra-
giska efterspel – med fokus 
på den moraliska och emo-

tionella baksmällan – kon-
centrerar sig Claes olsson i 
Slaget om Näsilinna 1918 på 
en enskild (om än på många 
sätt avgörande) samman-
drabbning.

I början av april skick-
as Melins kompani från Va-
sa till Tammerfors, ett av de 
rödas sista fästen. Fram-
för sig har de österbottnis-
ka bondsönerna, av vilka de 
flesta saknar stridserfaren-
het, ett veritabelt eldprov. 
efter en krutstänkt språng-
marsch genom Tammerfors 

centrum  ska de försöka inta 
näsilinna palats i norr.

Det är fråga om en dra-
madokumentär där stridens 
hetta varvas med arkivbilder 
och högst personliga anek-
doter som levereras rakt in 
i kameran. Tanken här är att 
klä av kriget dess fiktiva as-
pekter, att stärka det auten-
tiska intrycket, men opro-
blematiskt är greppet inte.

gärna välkomnar man 
den dokumentära inram-
ningen och vad gäller själ-
va stridshandlingarna bul-

lar olsson upp med många 
smärtsamt intensiva sce-
ner. Men som persondra-
ma har ”näsilinna” sina up-
penbara begränsningar och 
samtidigt som de person-
liga ”syndabekännelserna” 
hjälper oss att förstå bevä-
ringarnas bevekelsegrunder 
tenderar dessa att stjälpa 
det dramaturgiska bygget.

ett annat problem är att 
nicke lignell (gunnar Melin) 
är omgiven av amatörskå-
despelare som inte alltid är 
uppgiften mogna. Men när 

det gäller att skildra brödra-
krigets kaos och skonings-
löshet darrar claes olsson 
minsann inte manschetten.

Fram träder bilden av ett 
mänskligt inferno som var-
ken tillåter nåd eller he-
roism men som innehåller 
desto mera lidande med allt 
vad det innebär av arkebu-
seringar och annat svineri. 
ofattbart är bara förnam-
net, precis som när det gäl-
ler dagens Syrien och går-
dagens libyen.

 ¶ KriSter Uggeldahl 

Uppfriskande omskakning
Bok

Kärleken vinner

författare: rob Bell
förlag: libris 2011

gud älskar oss och vill bara 
vårt allra bästa – men om 
vi inte tror på rätt sätt eller 
inte hinner be om förlåtel-
se för allt ont vi gjort innan 
vi dör kommer han att se till 
att vi plågas i helvetets el-
dar för all överskådlig fram-
tid. Är det här ett påståen-
de som gör dig både provo-
cerad och förvirrad? Då kan 
rob Bells Kärleken vinner 
vara en bok som väcker ditt 
intresse. Bell verkar näm-
ligen också ha haft gan-
ska stora problem med att 
få ihop logiken i att många 
kristna talar dels om kärle-
kens gud, dels om helve-
tet som väntar alla de som 
inte hör till de rätta kret-
sarna. gud är större än så, 
hävdar Bell, och fortsätter 
med att förklara varför vå-
ra föreställningar om hel-
vetet verkar vara mänsk-
liga konstruktioner snara-
re än bibliskt underbyggda 
sanningar.

när man läser Kärleken 
vinner kan man föreställa 
sig Bells predikostil: humo-
ristisk och strösslad med 
både bibliska och popkul-
turella hänvisningar. Texten 
i boken är luftigt layoutad 
och stilgreppet känns ibland 
som sakpoesi – Bell använ-
der sig av lyriska grepp ut-
an att tappa markkontak-
ten. resultatet blir inte till-
krånglat utan snarare med-
ryckande.

Varför är det så, und-
rar Bell, att de som oftast 
är mest upptagna med att 
tala om helvetet i livet ef-
ter detta är de som är minst 
bekymrade över det hel-
vete många människor le-

ver i här 
på jor-

den? Men om helvetet är 
en mänsklig konstruktion 
innebär det att männis-
kor som ägnat sig åt onda 
handlingar kan fortsätta sin 
onda karriär mitt bland al-
la godhjärtade människor i 
himlen? Är gud tillräckligt 
stor för att verkligen rädda 
alla människor?

Bell ställer många frågor. 
läsaren kommer inte nöd-
vändigtvis ut på andra sidan 
med en bunt färdiga svar 
utan snarare med nya frå-
gor. Ändå är hans sätt att 
närma sig de stora och de 
svåra frågorna befriande.

Jesus är större än kristen-
domen, skriver Bell – men 
samtidigt ser han inget be-
hov av att avskaffa begrep-
pet synd.

Kärleken vinner är en bok 
som man kanske borde läsa 
om man undviker de kristna 
sammanhangen för att allt 
känns så smått där. Det är 
också en bok för den som 
tycker att de egna kristna 
sammanhangen är allde-
les problemfria. Man behö-
ver inte nödvändigtvis hål-
la med honom i allt han ut-
manar läsaren med, men 
läsningen är hälsosamt om-
skakande. en sökning på 
nätbokhandeln amazon ger 
fler titlar med mothugg mot 
rob Bell – i synnerhet mot 
just Kärleken vinner – än 
den ger titlar av författa-
ren själv.

Själv läser jag med hö-
gre hastighet än vanligt och 
kommer på mig med att 
fnittra högt på bussen åt en 
del av Bells formulering-
ar. efteråt upptäcker jag att 
viljan och behovet av att gå 
i dialog med andakter och 
predikningar förstärkts dra-
matiskt. läsningen gör mig 
både mera beredd att ta till 
mig och vila i en del av pre-
dikningarna samtidigt som 
den gör mig beredd att ifrå-
gasätta annat.

 ¶ eriKa rönngård

rob bEll är grundare av Mars hill Bible church i grand 
rapids. Kärleken vinner är hans tredje bok på svenska.

”för mig hör passions-
musiken till påskförbe-
redelsen. Matteuspas-
sionen rullar i bakhu-
vudet för jämnan och 
jag lyssnar mycket på 
skivor, det är som jul-
sångerna i advent.”
Carola Ekrem

LitEn oRDLiStA

•	oraToriUM är ett större musika-
liskt verk för orkester, sångsolister 
och kör med berättande text. hand-
lingen bygger ofta, men inte alltid, på 
berättelser ur Bibeln. Det mest väl-
kända oratoriet är händels Messias.
•	Passion är ett oratorium som 
handlar om Jesu lidande och död. när 
Kristi lidande framställs i någon av 
evangelierna så kallas det för pas-
sionshistorien. De två sista veckorna i 
fastan kallas också för passionstiden.
•	sTaBaT MaTer Dolorosa är la-
tin och betyder Modern stod sörjan-
de. Det är inledningsorden till en litur-
gisk sång från 1200-talet som skildrar 
Jungfru Marias smärta vid Kristi kors. 
•	koral är melodin på en psalm eller 
hymn. Delar av passionerna bygger på 
kända psalmer. I Matteuspassionen 
återkommer exempelvis psalm 60, O 
huvud, blodigt, sårat, i flera repriser.
•	GloriaeffekTen. Varje gång den 
solist som sjunger Jesus roll i Bachs 
Matteuspassion sjunger så ackom-
panjeras han av stråkar. Violiner-
na skapar då ljudbilden av en gloria 
för Jesus. (Källa: Kyrklig ordlista, Wi-
kipedia.)

”for dummies”
hur kan man som nybörjare bekanta sig 
med passionsmusik?

– Det kan ju vara bra att läsa igenom 
berättelserna om Kristi lidande i evang-
eliet innan man lyssnar på passionen, 
så att man minns vad det handlar om. 
Det finns också mycket passionmusik 
tillgänglig på nätet och på skivor. Lyss-
na igenom något innan du går på kon-
sert så har du någon av melodierna i 
huvudet, säger Kari Turunen.

Om man går på konsert finns texterna 
vanligen i programbladet så att det är lätt 
att följa med. Texterna går också att hitta 
på webben, både på tyska och svenska.

– Kom i  tid till konserten så att du 
hinner läsa igenom programbladet inn-
an det börjar. Det är en bra grundregel 
gällande all obekant musik, säger Hed-
vig Långbacka.

Strax innan påsken, i passionstiden, uppförs 
mycket vacker kyrkomusik. Se annonseringen 
för din egen församling på sidorna 15–17.
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moderna kosttillskott för moderna människor

* På www.elexirpharma.fi  kan du läsa mer om de vetenskapliga studier som nämns ovan i texten. Har du frågor om Blue Eye, 
kontakta: Elexir pharma AB. Telefon 06 3436 506. www.elexirpharma.fi . Elexir pharma är ett svenskt företag som utvecklar natur-
liga och ekologiska egenvårdsprodukter för den nordiska marknaden. De högkvalitativa produkterna tillverkas uteslutande 
i Norden och fi nns att köpa i både Sverige, Norge och Finland.

”Mina ögon har varit med om en hel del 
genom åren. Och då pratar vi inte om vad jag 
råkat bli åsyn till i showbizens märkliga värld. 
Som när jag var beroende av de där drop-
parna som får röda ögon att bli vita. Inför en 
fotografering hade jag brått och tog fl askan 
med lösnagelklister istället. Borde inte klister-
fl askor ha knallröd hatt? Nej, nu pratar vi om 
något annat. Något blått kanske?

Blåbären i min trädgård hemma i Järvsö 
brukar hamna i muffi ns, som konsumeras 
av turister som besöker mitt café en bit 
härifrån (tag vänster vid campingen). Men 
när jag köper blåbär är de i extraktform 
med sexton tabletter per karta. Och de är 
svenska i grunden. Och de är vilda. 

Extrakt från svenska blåbär som vuxit 
i Norrland när solen skiner dygnet runt 
skiljer sig från extrakt av inomhusodlade 

amerikanska kusiner. Halten av antioxidanter 
blir betydligt högre, har jag fått lära mig. 
Och antioxidanter är för ögonen vad blåbär 
är för muffi ns.

Därför äter jag regelbundet extrakt av 
svenska blåbär. För mina ögons skull. Mitt 
favoritfabrikat innehåller fl est blåbär per 
tablett på marknaden. En hel kopp till och 
med. Och mest lutein, fem gånger mer än 
något annat kosttillskott. Och resultatet? 
Jag är inte mer bevandrad än andra svenska 
kvinnor (eller män) rörande gula fl äckens 
mysterier. Men så mycket vet jag att tablet-
terna bidrar till min synförmåga. Mina ögon 
är klara, känns rent ut sagt … unga. 

Om jag känner mig ålderstigen i övrigt? 
Jag säger som en av mammas väninnor i 
Järvsö som blev 102 år: ”Nej, jag är inte 
gammal. Men jag har levat rätt länge.”

Hennes livsuppgift: Att underhålla.
Även ögonen

Lins

Ljus

Gula fläcken

Lutein

Vetenskapliga studier visar att ett tillskott av minst 6–14 mg 
lutein/dag kan vara gynnsamt mot åldersförändringar i gula 
fl äcken*. Genom kosten får vi endast i oss ca 2,2 mg lutein/dag. 

Lutein fi nns i växter och bär och ansamlas i gula fl äcken. Gula
fl äckens funktion är att bevara synskärpan och skydda ögat mot 
datorns strålning och solens skadliga UV-strålar. Gula fl äcken är 
avgörande för synförmågan, exempelvis vid läsning. Med åldern 
avtar mängden lutein – och därmed synförmågan. Därmed kan 
ett tillskott av lutein vara av nytta.

FAKTA OM BLUE EYE®

• Lutein bevarar synskärpan och skyddar ögats 
näthinna/gula fl äcken mot skadlig UV-strålning.

• Blue Eye® innehåller blåbärsextrakt, lutein, zink, 
zeaxanthin och andra antioxidanter.

• Blue Eye® är Sveriges mest köpta blåbärs-/lutein-
produkt för ansträngda och åldrande ögon. 

EN BLUE EYE® TABLETT PER DAG
... motsvarar en hel kopp färska svenska skogsblåbär.

... innehåller 25 mg ekologiskt lutein.

... innehåller 5 gånger mer lutein än någon annan 
blåbärs-/luteinprodukt.

... innehåller 11 gånger mer lutein än vad den dagliga 
kosten ger.

En Blue Eye® tablett om dagen räcker! 

Blue Eye® tillverkas i Norden under stränga kvalitetskrav.
Finns i hälsobutiker samt vissa apotek, kan dessutom 
beställas fraktfritt på telefon: 06 3436 506 eller på 
www.elexironline.fi direkt hem i din brevlåda inom 
1–2 vardagar. Inga avgifter tillkommer. 

Pris 24€ för 32 tabletter, 37€ för 64 tabletter.

Barbro_BE_208x250.indd   1 2012-02-13   10:41:36

Tel. 018-28 040. www.alandsresor.fi

Åland!
Semesterstuga veckohyra från 186 €

Golfsemester från 128 €/person
Cykelsemester från 206 €/person

Trädgårdsresa för grupper  
från 115 €/person

På GåNG

Påskvandring utanför 
Munsala kyrka
Munsala församling ordnar i år en 
påskvandring för allmänheten kring 
Munsala kyrka. Måndag, tisdag och 
onsdag kväll i stilla veckan, den 2-4 
april, företas en guidad vandring 
som tar ca 30 minuter. 

Starten sker vid fattiggubben kl. 
18.00 varje kväll. Vandringen sker 
utomhus och den tar oss med till 
Jerusalem och ger glimtar av olika 
centrala skeden i påskens hän-
delser. 

efteråt ordnas servering á 2 euro 
i församlingshemmet. Daghems- 
och skolbarnen från de lokala sko-
lorna deltar i vandringen i grupper 
på torsdag förmiddag istället för 
en gemensam skolgudstjänst. På 
skärtorsdagen är det nattvards-
andakt kl. 14 i pensionärshemmet 
och kvällsmässa kl. 18 i kyrkan. Det 
övriga påskprogrammet innehål-
ler de traditionella gudstjänsterna i 
kyrkan och i Pensala bönehus. Alla 
varmt välkomna!

Vi gick i skriftskola hösten 
1961-våren 1962 och blev konfir-
merade den 8.4.1962 – alltså för 
femtio år sedan. nu skulle vi gärna 
träffa våra kamrater från skriftsko-
letiden så ta kontakt om du är 
en av oss. Vi gick i norra svenska 
församlingen och många av oss 
var också klasskamrater i Svenska 
Flickskolan ”Arken”.

hör av dig till christine Konno – 
e-post ceko.titti@saunalahti.fi, 
mobil 050-5833065 eller carita 
eklund (nyholm) – e-post  
eklund.carita@saunalahti.fi, mobil 
050-3749246

håller sitt 
årsmöte

lördagen den 14 april
kl.15.00

i Högbergsgården
Högbergsg. 10 D Helsingfors

FINLANDS SVENSKA
PRÄSTHEMSFÖRBUND rf

Monica Vikström- Jokela
berättar om boken:

Allt är nära.
Kaffeservering.

Annonsera i

www.kyrkpressen.fi
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DoMProsTerieT

 ¶ BorGÅ
sö 1.4 kl. 10: gudstjänst i Svart-
bäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, 
Anderssén-löf, helenelund 
kl. 12: Familjemässa i domkyrkan, 
ekholm, eisentraut-Söderström, 
Tollander, Barnlägerdeltagare. 
kl. 15: gudstjänst i Mikaelskapel-
let, Puska, Tollander
Må 2.4 kl. 18: De dövas mässa i 
Mariagården, Slingervägen 1, elina 
Jokipaltio, Maria lindberg. 
efteråt påskpyssel och kvällsbit.
Må 2.4, tis 3.4, ons 4.4 kl. 19.30: 
Dramatiserad andakt i domkyr-
kan, ungdomar, geisor, S lind-
gård, Wilén, Ingmar hokkanen

 ¶ laPPTrÄsk
To 29 kl 14: Mission i fh
kl 18: cantando övar i kyrkan
lö 31 kl 18: Johannespassion i 
Sibbo kyrka
sö 1, Palmsöndagen, kl 15: Famil-
jemässa i kyrkan (obs! klocksla-
get), cÅ, VT, Barnklangen. efteråt 
kyrksaft och -kaffe och snabb-
lotteri till förmån för missionen i 
församlingshemmet
Må 2, Måndagen i stilla veckan, 
kl 17: konfirmandundervisning i 
kyrkan
kl 18: Andakt i kyrkan med läsning 
ur Kristi lidandets historia, cÅ, VT, 
Kerstin Busk-Åberg (sång). Kon-
firmanderna deltar
Ti 3, Tisdagen i stilla veckan, kl 
18: Andakt i kyrkan med läsning 
ur Kristi lidandets historia, cÅ, VT, 
Musikensemble
on 4, onsdagen i stilla veckan, kl 
10.30: Påskandakt för dagis och 
vuxen-barngruppen i kyrkan, cÅ, 
VT. Alla välkomna!
kl 18: Andakt i kyrkan med läsning 
ut Kristi lidandets historia, cÅ, VT, 
giséla gren-nordström (sång)
To 5, skärtorsdagen, kl 9.15: 
Skolgudstjänst i kyrkan, cÅ, VT. 
Alla välkomna!
kl 11.45: Samtalsgrupp i fh
kl 13: Andakt i Sevicehuset, cÅ, 
VT
kl 14: Andakt i Marttahemmet, 
cÅ, VT
kl 15: Andakt på Tallmogården, 
cÅ, VT
kl 19.30: (obs! klockslaget) natt-
vardsmässa i kyrkan, cÅ, VT, 
Sångensemble. Taxi

 ¶ liljenDal
högmässa: Sö 1.4 kl 10 i Sävträsk 
kapell. h Djupsjöbacka, A Jokinen. 
gästpredikant: gunnar Weck-
ström.
församlingsafton: Sö 1.4 kl 18 på 
Mariagården. Tema: ”Att vara PK 
eller SK?” gäster: gunnar o liisa 
Weckström.
filmförevisning: on 4.4 kl 18.30 
visas ”The Passion of the christ” 
(F18) med Mel gibson i huvudrol-
len på   Mariagården. Kom med 
om en oförglömlig kväll vars bud-
skap gör påsken till det vad den 
egentligen är.

 ¶ loVisa
Morgonkaffe to 29.3: kl 8.30-10 i 
Tikva
högmässa för små och stora 
sö 1.4: kl 12 i lovisa kyrka, Karl 
af hällström, Arno Kantola, gy? 
Kaustell, Ann-Mari Karlsson
sTillaVeCkan:
aktläsning  må 2. 4 - ons 4.4: kl 
18 i lovisa kyrka, eva-lotta Blom, 
Arno Kantola
Pensionärer  ti 3.4: kl 13, Utfärd 
till heureka
Morgonkaffe to 5.4: kl 8.30-10 
i Tikva
skärtorsdagens mässa: kl 18 i 
lovisa kyrka, Karl af hällström, 
Arno Kantola
långfredag 6.4. Gudstjänst: kl 12 
i lovisa kyrka, eva-lotta Blom, 
lovisakören medverkar
långfredag stabat Mater : kl 18 i 
lovisa kyrka

 ¶ PernÅ
radierad familjemässa: sö 1.4 kl. 
10.00 i kyrkan, robert lemberg, 
Minna Silfvergrén, erica Wallén, 
Paula Jokinen. Kaffesevering i 
Sockenstugan.
- oBs! Tvåspråkiga andakten i is-
näs servicehus är annullerad.
skolgudstjänst: ti 3.4 kl. 11.30 i 
kyrkan, Minna Silfvergrén, Paula 
Jokinen.
Möte i stilla veckan: ti 3.4 kl. 18.00 
hos lolan Sundvik i Kabböle, Minna 
Silfvergrén.
oBs! Pensionärssamlingen: on 
4.4 i Forsby pensionärshus är an-
nullerad.
”som en bön” – en meditativ mu-
sikandakt: on 4.4 kl. 19.00 i kyrkan. 
Medverkande: May Wikström (tex-
ter), niklas Mansner (gitarr), lauri 
Palin (orgel), Patrik Frisk (flygel). 
Kvällste i Sockenstugan.

 ¶ siBBo
siBBo kyrka sö kl 12: mässa med 
hjälpledarvälsignelse  (Människa-
kom fram! mässa komponerad av 
Stefan Myrskog) Katja Korpi, helene 
liljeström, lauri Palin, Jan edström, 
trumpet, Kjell Wikström, bas, Tho-
mas Törnroos, trummor, Patrik Frisk, 
piano, ungdomskören. Särskilt för 
konfirmander. Kaffe i kyrkan. 
j s Bach johannespassionen: i Sibbo 
kyrka lö kl 18 31.3. Borgå oratorie-
kör, lojo stadsorkester, Jouni Kokora 
- Jesus, Tom nyman – evangelist & 
tenorarior, Tuuli lindeberg – sopran, 
Teppo lampela – alt, hannu Fors-
berg – Pilatus och basarior. Dir: eric-
olof  Söderström. Biljetter 18 €/13 €.
som en bön: Må 2.4 kl 20 i Sibbo 
kyrka. Texter, böner och improvisa-
tioner framförs i meditativ anda. May 
Wikström texter, niklas Mansner 
gitarr, Patrik Frisk piano, lauri Palin 
orgel.
kyrkobröderna: Fr kl 19 30.3 i Kyr-
koby församl.hem. namngivning 
eller dop.
Diakonisyförening: Må kl 18.30 hos 
carita Broman östra Storkärrsgr 5 c.

helsinGfors ProsTeri

 ¶ johannes
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
fr 30.3:

kl. 10-11.30 humlans familje-
klubb: hörnan, högbergsgatan 10. 
ollberg.
kl. 12-13.30 Veckolunch: hög-
bergsgården. högbergsgatan 10 e 
2 vån. Vi bjuder på lunch. 
Frivillig avgift till Kyrkans Utlands-
hjälp.
sö 1.4 Palmsöndagen:
kl 10 högmässa: S:t Jacobs kyrka. 
Ahonen, enlund. Kyrkkaffe.
kl.10 högmässa: Tomas kyrka. 
Djupsjöbacka, Almqvist. Kyrk-
kaffe. 
kl. 12 familjemässa: Johan-
neskyrkan. Sundblom-lindberg, 
Djupsjöbacka, Kummel-Myrskog, 
henricson, Almqvist. Kronans 
barnkör. Kyrkkaffe.
Må 2.4:
kl. 17.45 samtalsgruppen Bibel, 
tro och tvivel: Tomas kyrkas 
utrymmen. Kontaktperson 
kisa.korkman@gmail .com eller 
Frände.
kl. 19 Passionsandakt: S:t Jacobs 
kyrka. Bibelmeditation. Torvald 
Sandvik, Ahonen, enlund. 
Ti 3.4:
kl. 12 lunchmusik: gamla kyrkan. 
Sixten enlund.
kl. 19 Passionsandakt: S:t Jacobs 
kyrka. Bibelmeditation. Torvald 
Sandvik, Ahonen, enlund  
on 4.4 dymmelonsdag:
kl. 10 Påskmässa: med högsta-
dieskolan lönkan Tempelplatsens 
kyrka, luthersg. 3.
kl. 12 Påskgudstjänst: med 
Minervaskolan, Kronohagens 
lågstadium och Topeliusskolan i 
Tempelplatsens kyrka.
kl. 19 Passionsandakt: S:t Jacobs 
kyrka. Bibelmeditation. Torvald 
Sandvik, Ahonen, löfman. 
To 5.4 skärtorsdag:
kl. 8.15 Påskgudstjänst: med 
Drumsö lågstadium i S:t Jacobs 
kyrka.
kl. 15 Mässa: Folkhälsans senior-
hus. Ahonen, löfman.
kl. 18 Mässa: gamla kyrkan. 
Busck-nielsen, Böckerman, en-
lund. Passionärerna.
kl. 19 Mässa: S:t Jacobs kyrka. 
Torvald Sandvik, Ahonen, hen-
ricson.
kl. 19 Mässa: Tomas kyrka. ray, 
Almqvist.

 ¶ MaTTeUs
Matteus hemsida: www.helsing-
forsforsamlingar.fi/matteus
MaTTeUskyrkan: Åbohusv. 3
sö 1.4 kl. 12: familjemässa, rönn-
berg, lankinen, Matteus barnkör. 
De nya hjälpledarna välsignas. 
Kyrkkaffe och saft. 
Åsnevandring: Kl. 13.30 serveras 
korvsoppa (gratis) utanför Matte-
uskyrkan. Kl. 14 startar åsnevand-
ringen till Botbygårds kapell. Kort 
andakt ute (på finska). Vandringen 
fortsätter till Botby kyrka. Kaffe- 
och saftservering. Du kan också 
vara med en del av vandringen.
Må 2.4 kl. 18.30: Kom och upp-
lev Matteuskyrkans påskstig. 
Påskens innehåll är inget man 
kan läsa sig till – man behöver få 
uppleva och erfara vad påsken 
handlar om! nio stationer, dvs 
scener ur stilla veckans händel-
ser är uppsatta i Matteuskyrkan. 

INSIDAN ansvarig redaktör:  
erika rönngård, 
(09) 612 615 50,  
annons@kyrkpres-
sen.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 MoNIcA HeIKeL-NYbeRG

Släpp duvorna fria!
jESuS SäGEr: Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni har 
gjort det till ett rövarnäste. Sammanbitet välter han duv-
stånden och lammfållorna där människorna allt enligt sin 
plats på samhällets ekonomiska och sociala rangskala kö-
per offerdjur, allt för att få Guds uppmärksamhet. Offergå-
vans värde, vem som kunde ge något finare än grannen, 
blänker som en reflex från berättelsen om Kain och Abel, 
där Kain förstod att det han kunde ge inte var lika mycket 
värt i ”Guds ögon”. Och så slog Kain ihjäl sin bror Abel och 
begick Bibelns första mord. 

jaG Tror FakTiSkT att det är det här som gör Jesus så förbittrad. 
Att människor står i olika ställning inför Gud, åtminstone i 
sina egna ögon. Att jämförelsen har slagit rot till och med i 
trons innersta hjärta. Templet som var tänkt som mötesplat-
sen mellan Gud och människa har blivit en plats där en del 
människor får skämmas inför andra. Det är vad jag tror att 
ett rövarnäste är: en plats för snikenhet och skam. Inte en 
mysig borg som hemma hos Ronja Rövardotter, med kam-
ratskap och omsorg om de gamla eller svaga. Tvärtom, det 
är en plats där den som inte hela tiden kan eller orkar för-
svara sitt eget blir fråntagen också det lilla han samlat ihop. 
Där mänsklig värdighet inte är vatten värd. 

briSTEn på rESpEkT finns ofta också i våra egna gudstjänster, 
när vi blir hemmablinda och glömmer att den som inte är 
så van vid kyrkan kanske har andra behov. När ska vi för-
stå att det är viktigare att vi funderar över hur vi kunde ta 
emot konfirmander/ barn/ funktionshindrade/ ”utsock-
nes” så att de får känna sig som fullvärdiga deltagare i ge-
menskapen än att vi oroar oss över om traditionen följs till 
punkt och pricka? 

Templet är också någonting mera, det är en mötesplats 
i mig, i min egen kropp, där jag möter min Gud. Här finns 
också duvstånd som måste slås omkull. Varför låter jag mi-
na känslor vara olika värda, oftast så att jag låter de negati-
va känslorna påverka mitt liv mera? Vad är det som hindrar 
mig från att visa respekt för mig själv? För mina egna behov 
av vila, av rörelse – eller av utrymme för möten med Gud? 

Ett bönens hus vill Jesus att templet ska vara. Både det ytt-
re templet och mitt inre. Ett bönens hus. En plats för möten, 
för skratt och gråt. En plats där Gud och jag tillsammans får 
sörja över det som blev fel och med glädje vända oss mot 
morgondagen. Där duvorna inte behöver symbolisera offer 
utan fria får svinga sig mot himlen! 

Monica Heikel-Nyberg är församlingspastor i Kyrkslätts 
svenska församling.

stilla veckan kall-
lar vi veckan som följer 
på palmsöndagen och 
som kulminerar i påsk-
firandet. 

Stilla veckan har tra-
ditionellt varit en tid av 
lugn och eftertanke när 
man stillar sig och för-
bereder sig på att fi-
ra påsk. Stilla veckan 
började firas redan på 
300-talet i Jerusalem. 

I många kyrkor sam-
las man för att läsa pas-
sionshistorien – berät-
telsen om Jesu lidande 
och död – under de tre 
vardagarna i början av 
veckan. 

            Källor: evl.fi m.fl

i KLARSPRåK

”Tack herre för 
att du vill rase-
ra alla murar som 
skiljer oss åt, bå-
de i yttre och inre 
mening. amen.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

79, 72, 76:8-10, 
71, 220 (n), 87.
Psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

pSALmFöRSLAg

Palmsöndagen handlar om samma 
händelse som första advent – Jesus rider in i 
Jerusalem ackompanjerad av hosianna-rop 
och viftande palmkvistar. 

I vår kyrka har vi bytt 
ut palmkvistarna mot vide och 
många församlingar ordnar 
familjegudstjänster 
där barnen får gå i 
procession med videkvistarna. 

om HeLGeN

Via Crucis
- RISTIN TIE  - KORSETS VÄG

LÅNGFREDAGEN DEN 6 APRIL KL. 20
Nu i Borgå med specialskriven text och musik!

Näsebacken – sista måltiden och Getsemane
Rådhustorget – domen
Kyrkbacken – korsfästelsen

Start vid Näsebacken kl. 20. Speltid ca 1 ½ h.
Vi ber att Borgåborna lämnar bilarna hemma!

www.viacru.org

”Det står skri-
vet: Mitt hus skall 
kallas ett bönens 
hus. Men ni gör 
det till ett rövar-
näste.”

Läs mera i Matt. 21:12-
17.

UR eVANGeLIeT

KALENDERN 
30.3–4.4

fÖrsTa lÄsninGen
Jes. 50:4-10 eller Sak. 
9:9-10

anDra lÄsninGen
Fil. 2:5-11 eller hebr. 
7:24-27

eVanGeliUM
Matt. 21:12-17 (18-22)

Palmsöndagen.
Temat är ”Ärans konung 
på förnedringens väg”.

hELgEnS TexTeR

”från brud-
marsch till 
risgryn.” 

Informationskväll för 
brudpar 18.4 kl. 19  
i Trefaldighetskyrkan 
i Vasa.

RUnt KNUTeN

Videkvistar och procession
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Scenerna består av små dockor 
och figurer i varierande omgiv-
ning. Vi deltar genom att sjunga 
och lyssna. helena rönnberg och 
Anna Brummer följer med på 
vandringen.
on 4.4 kl. 19: passionsmusik. Mu-
sik av Arvo Pärt.
MarielUnDskaPelleT: I norD-
SJö KYrKA hamnholmsv. 7
To 5.4 kl. 18: nattvardsgudstjänst, 
Ahlfors, Anders Forsman.
DeGerÖ kyrka: rävsundsv. 13
To 5.4 kl. 20: nattvardsgudstjänst, 
hallvar, lankinen.
BoTByGÅrDs kaPell, Botby-
gårdsv. 5
To 5.4 kl. 20: nattvardsgudstjänst, 
Ahlfors, Anders Forsman.

 ¶ PeTrUs
www.petrusforsamling.net
fr 30.3:
- kl. 10 Musiklek: i lukascentret 
(Vesperv. 12 A). Sussi.
- kl. 13 Missionskretsen: i Månsas 
kyrka. Tove Monnberg och Bodil 
Sandell.
- kl. 18-21 Bibelns röda Tråd: i 
Månsas kyrka.
lö 31.3:
- kl. 10-18 Bibelns röda Tråd: i 
Månsas kyrka. Intressant genom-
gång av Bibelns böcker med chef-
redaktör leif nummela och gen.
sekr. prosten henrik Perret. Under 
lördagen framförs också musik av 
händel, elgar och Kreisler. Manfred 
gräsbeck på violin, vid flygeln hen-
rik Perret. Kaffe och lunch serveras. 
Frivillig avgift.
- kl. 19 Ungdomssamling: i Månsas 
kyrka. Jesus Power night.
Palmsöndag 1.4:
- kl. 10 högmässa (n): i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Varho. Konfirman-
derna från grupp lekholmen 2011 
deltar. Samling 08.30.
- kl. 10 högmässa (n): i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, hilli. Kyrk-
kaffe.
- kl. 12 högmässa (n): i Kårböle ka-
pell. Thylin, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Mån-
sas kyrka. 
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms 
kyrka. Sandell.
må 2.4:
- kl. 19 Passionsandakt: i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell. hilli.
ti 3.4:
- kl. 19 Passionsandakt: i Åggelby 
gamla kyrka. lassus. Varho.
on 4.4:
- kl. 09.15 skolkyrka: i Malms kyr-
ka, för Åshöjdens, Kottby, Månsas 
och Staffansby skolor. Fredrik Kass, 
Daniel Björk, P. hilli.
- kl. 19 Passionsandakt: i Åggelby 
gamla kyrka. Kass. Petruskören, 
Söderström.
skärtorsdag 5.4:
- kl. 17 kvällsmässa: i norra haga 
kyrka. Bonde. hilli. Sirpa lilius, sång.
- kl. 18.30 kvällsmässa: i Kårböle 
kapell. Kass, Varho.
- kl. 18.30 kvällsmässa: i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Karin Kullberg, Sö-
derström.
- kl. 19 kvällsmässa: i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell. hilli. Sirpa 
lilius, sång.
långfredag 6.4:
- kl. 10 Gudstjänst: i Munksnäs 
kyrka. lassus, Karin Kullberg, Sö-
derström och Petruskören.
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, hilli.
- kl. 15 Passionsmusik: i Kottby 
kyrka. Bonde, hilli. Vokalensemble, 
Sirpa lilius solosång. Fri entré.
lö 7.4:
- kl. 23.30 Påskvigilia (n): i Åg-
gelby gamla kyrka. Sandell, hilli.

Påskdagen 8.4: 
- kl. 10 Påskdagens festhögmäs-
sa (n): i Munksnäs kyrka. 
- kl. 12 festhögmässa: i Malms 
kyrka. Sandell, hilli.
- kl. 17 Puls-gudstjänst: i Månsas 
kyrka. 
Påskannandag 9.4:
- kl. 10 annandag påsk guds-
tjänst: i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, hilli.
- kl. 18 “Guds ord är levande”: i 
Södra haga kyrka. Bibeluppläs-
ning, Karin Kullberg. orgel, olav 
Söderström.

 ¶ 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 omsorgspastor nalle 
öhman och diakonissan för han-
dikapparbetet Kristina Jansson-
Saarela. Ytterligare uppgifter ger, K 
Jansson-Saarela, tfn 09-23402540
församlingarnas samtalstjänst 
dejourerar: på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. en webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan  leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
rekreationsdagar för närståen-
devårdare anordnas 9-12.5.2012: 
i Kaisankoti herrgårdshotell i 
norra esbo. Vi erbjuder samvaro 
med andra närståendevårdare, 
möjlighet att röra på kroppen och 
knoppen både inom- och utom-
hus tillsammans med en ledare. 
Deltagaravgift är 90 euro. Sista an-
mälningsdag 13.4.2012. Mer infor-
mation om programmet ger Jonna 
Skand, som också tar emot an-
mälningar. Tfn 09-3155537, 046-
8105037. Arrangörer: Folkhälsans 
förbund och helsingfors kyrkliga 
samfällighet med stöd av rAY.
Mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

 ¶ DeUTsChe GeMeinDe
so 1.4. 11.00 Uhr: gottesdienst 
zum Palmsonntag (Panzig)

MellersTa nylanDs ProsTeri

 ¶ esBo
högmässor sö 1.4. Palmsöndagen.
esbo domkyrka: Kyrkparken 5, 
kl. 12.15. Kanckos, Wikman.  Pen-
sionärskören Furorna medverkar. 
Marthorna inbjuds speciellt. Kyrk-
kaffe i församlingsgården. Symam-
sellernas försäljning. 
olars kyrka: olarsbäcken 4, kl. 
10.30 mässa med små och stora, 
lindqvist, Bengts. Kaffe 9.30-12
karabacka kapell: Karabackav. 12, 
kl. 10 mässa med små och stora, 
Ahlbeck, Wikman. Dagklubbarna 
i röda stugan och gammelgård 
medv. 
sökö kapell: Sökögr. 3,  kl. 15 
gudstjänst med små och stora, 
Ahlbeck, Bengts. Barnkörerna 
Tonsökarna & Stämsökarna med-
verkar. Kyrkkaffe.
TV-gudstjänst från Tyska kyrkan: 
i helsingfors sö 1.4 kl. 14.50 i Yle 
Fem. Predikan av John Vikström. 
esbo sv. församlings kör Kråksån-
gen, Pia Bengts och håkan Wik-
man medverkar.
stilla veckan:
Taizéandakt: Köklax kapell, han-
delsb. 1, må 2.4. kl. 19, von Mar-
tens, Wikman.

Gröndalsafton: Köklax kapell må 
2.4 kl. 19 (oBS plats och tid!) Vi 
deltar i stilla veckans andakt.
kvällsmässa: Södrik kapell, Kirsti-
gården 3, ti 3.4 kl. 18, von Martens, 
Bengts.
Passionsandakt: carlberg, Ung-
domsv. 10 i gammelgård on 4.4 kl. 
18, Jäntti, Wikman.
skärtorsdagsmässor 5.4: Ka-
rabacka kapell kl. 17, Jäntti, 
esbo domkyrka kl. 18, rönnberg, 
Bengts. hagalunds kyrka kl. 18, 
lindqvist, Kronlund. Sökö kapell kl. 
19, Ahlbeck, olars kyrka kl. 19.30, 
von Martens, Kronlund.
Dagklubbsanmälan: 
Församlingens dagklubbar för barn 
i åldern 3-6 år tar emot anmäl-
ningar inom april. Våren 2012 har 
vi verksamhet på följande platser 
och tider:
röda stugan, Brinkängsv. 4 i 
Gröndal: äldre barn (4-5-åringar) 
må, ti, to, kl. 9.15-12.15, yngre 
barn (3-4-åringar) on och fre kl. 
9.15-12.15.
Carlberg, Ungdomsv. 10 i Gam-
melgård: må, on, fre 9.15-12.15
esbo domkyrkas församlingsgård, 
kyrkstr 2: må - to kl. 9.15-12.15
esbovikens kyrka, skepparg. 8: 
må- to kl. 9-12.
olars kyrka, svenska sidan, olars-
bäcken 4: må, on, to, fre kl. 9-12
anmälan till hösten 2012: må 16.4 
kl. 17-19 i klubbarna eller elektro-
niskt inom april på www.esbos-
venskaforsamling.fi
Tisdagsgruppen i olars kyrka: ti 
3.4  kl. 18-19.30.
kretsar för pensionärer & dagle-
diga: Köklax kapell ti 3.4.
kyrkrunda till kimito: sö 22.4, start 
kl. 9 från parkeringsplatsen vid 
hagalunds simhall, tillbaka ca kl. 
18. Pris 30 €. Anmälan senast 19.4 
till Ann-christin lintula, 08050 
3211, 050 432 7526, ann-christin.
lintula@evl.fi. 

 ¶ GrankUlla
To 29.3 kl 10: Samtal kring tro i övre 
brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i 
övre brasrummet.
- kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos, 
carola Tonberg-Skogström.
sö 1.4 kl 12: Palmsöndagens hög-
mässa, carola Tonberg-Skogström, 
heli Peitsalo, catherine granlund. 
grankulla kammarkör medverkar 
med dirigent Juha Kuivanen.  
Pensionärernas kyrksöndag. Kyrk-
kaffe i övre salen.
- kl 12: Söndagsskolan i övre bras-
rummet.
Må 2.4 kl 10-12: Bönejour i Stilla 
veckan, Sebastos kapell, catherine 
granlund, Arla nykvist.
- kl 20: Passionsandakt, Ulrik 
Sandell, Barbro Smeds. Jannika 
lindholm, flöjt.
Ti 3.4 kl 16-18: närvårdarträff i Se-
bastos med påsktema. grani när-
hjälp och finska församlingen. 
- kl 19: SIlenT-MUSIc konsert i 
grankulla kyrka. Musik under stilla 
veckan. UMo, solist helena Juntu-
nen, sopran. Inträde 20€/15€/10€ 
stud., barn 4-17 år. Biljetterna från 
lippupiste eller 1 timme före vid 
dörren.
on 4.4 kl 10-12: Påskbasar för 
gemensamt Ansvar vid södra S-
Market. Bakverk, bröd, sylt, mar-
melad, lotteri.
- kl 20: Taizéandakt, Ulrik Sandell, 
heli Peitsalo, Maami Talus-Puzesh. 
Jennifer Pitkänen flöjt. 
To 5.4 kl 20: Skärtorsdagens 
mässa, carola Tonberg-Skog-
ström, heli Peitsalo. 
Damkören grazia medverkar.

 ¶ kyrkslÄTT
Palmsöndagens högmässa: 1.4 kl. 
12 i Kyrkslätts kyrka. Wasström, 
Joki. Ungdomskören medverkar. 
Påskandakter för barn: ti 3.4 kl. 
9.30 och 10.15 i Kyrkslätts kyrka. 
höglund, heikel-nyberg. Alla barn 
är välkomna med!
Passionsandakt på stor-raula: 
ons 4.4 kl. 18. höglund, Joki
nattvardsmässa i kyrkslätts 
kyrka: Skärtorsdagen 5.4 kl. 18. 
heikel-nyberg, Joki
nattvardsmässa i haapajärvi kyr-
ka: Skärtorsdagen 5.4 kl. 19.30. 
heikel-nyberg, Joki 
långfredagens gudstjänst i kyrk-
slätts kyrka: 6.4 kl. 12. heikel-
nyberg, Stewen.
högmässa: sö 8.4 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. höglund, Joki, Ste-
wen. Mikaelikören medverkar. 
De vackraste vårpsalmerna: må 
9.4 kl. 16 i Kyrkslätts kyrka: hög-
lund, Stewen. oBS! ingen guds-
tjänst kl. 12!

 ¶ TaMMerfors
oBs! kanslieTs nya Telefon-
nUMMer: 040-8048150
sö 1.4. Palmsöndagens gudstjänst 
för stora och små: kl 10.30 i gam-
la kyrkan med Kim rantala, Paula 
Sirén och Anne-riitta Sola
Ti 3.4. Dagis påskbasar: Svg kl 
11-13, också Fontanas bokbuss på 
skolgården denna dag!
Ti 3.4. Tisdagsklubben: Svg grupp 
I kl 13.30 – 14.30 och grupp II kl 
14.30-15.30.
ons 4.4. konsert med näsin Ääni: 
kl 19 i gamla kyrkan.
ons 4.4. Männens bastukväll: i 
Ilkko kl 18.30, vid behov skjuts 
från gamla kyrkan kl 18. Vi har 
påsken som tema.
oBs! Den 16. maj 2012 gör för-
samlingen en utfärd till Borgå 
tillsammans med pensionärerna 
och kvinnoklubben.: Anmälningar 
(senast den 9. maj) och informa-
tion om resan; ring kansliet tel. 
040-8048150.  Pris: 20 €/pers.

 ¶ VanDa
sottungsby-håkansbölekretsen: 
to 29.3. kl. 13 i håkansböle kyrka, 
rea Anner.
orgelbrus och kapellklang!: fr 30.3. 
kl. 19 i S:t lars kapell. Konsert den 
nya orgeln till ära. Sång av Vanda 
samfällighetens kantorer.
Påskpyssel: lö 31.3. kl. 10-13 i Ba-
garstugan. Vi bjuder på saft, kaffe 
och tilltugg. harriet Forsstén och 
Ulrika laxström.
Palmsöndagens högmässa: sö 1.4. 
kl. 10 i helsinge kyrka S:t lars, Kaj 
Andersson och nina Fogelberg.
Palmsöndagens högmässa: sö 1.4. 
kl. 12 i S:t Martins kapell, Kaj An-
dersson och nina Fogelberg.
familjecafé: ett sammarbete med 
Folkhälsan må 2.4. kl. 9-12 i Mar-
tinristi. Värd Katja Kairisalo.
Barnens påskkyrka: må 2.4. kl. 
9.30 i Martinristi, Martin Fagerudd 
och ti 3.4. kl. 9.30 i Martinristi, Da-
niela hilden.
Veckomässa: on 4.4. kl. 14 på 
Folkhälsanhuset i Dickursby, Anu 
Paavola och nina Fogelberg.
nattvardsgång: to 5.4. kl. 18 i hel-
singe kyrka S:t lars, Anu Paavola 
och nina Fogelberg.
nattvardsgång: to 5.4. kl. 19.30 i 
S:t Martins kapell, Anu Paavola och 
nina Fogelberg.

raseBorGs ProsTeri

 ¶ BroMarV
lö 31.3: skriftskolan till ramsdal 
start kl. 8.30 vid kyrkan, retur 

ca.kl.16.20
sö 1.4. kl.10: högmässa, Salmi-
nen, lindgård

 ¶ ekenÄs
På djupet: to 29.3 kl.19 i förs.h. 
Bibeldiskussion med Karl-g.
Sandelin.
Gemensam bön: lö 31.3 kl.9.30 i 
Pingstkyrkan.
högmässa: Palmsöndag 1.4 kl.10, 
A.lindström, n.Burgmann.
sTilla VeCkan 
Bibelläsning, bön och musik: må-
on 2-4.4 kl.19 i kyrkan.
småbarnens påskkyrka: ti 3.4 
kl.9 och 9.45 i kyrkan. 
Tisdagslunch: ti 3.4 kl.12 i förs.h.
skärtorsdagens nattvards-
gudstjänst: to 5.4 kl.19.30, 
A.lindström, M.cleve, 
M.Danielsson, n.Burgmann.
långfredagens gudstjänst (utan 
orgel): fr 6.4 kl.10, A.lindström, 
M.Danielsson, kyrkokören.
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ hanGÖ
sö 1.4 Palmsöndagens högmässa: 
i kyrkan kl. 12, A. laxell, r. näse.

 ¶ inGÅ
fre 30.3: ungdomskväll i ung-
domshuset.
lö 31.3. kl 19.00: förbön och lov-
sång i Degerby kyrka.
sö 1.4 kl 10.00, Palmsöndagen: 
familjemässa i Ingå kyrka. eeva 
Makweri, Anita Sontag, Karin ek-
lund, barnkören, Marianne gus-
tafsson Burgmann.
To 5.4 kl 10.00: Skolornas påsk-
kyrka i Ingå kyrka.
To 5.4 kl 19.00: Skärtorsdagens 
kvällsmässa i Ingå kyrka.
Verksamhet på finska:
To 29.3 kl 10.00: Perhekerho ko-
koontuu rantatie 11:ssa.
Pe 30.3: sählyä pelataan Merituu-
len koululla
su 1.4 klo 12.00: palmusunnuntai, 
perhemessu Inkoon kirkossa. 
Maa 2.4 klo 17.30: Puuhakerho 
Päivölässä
Tii 3.4 klo 18.00: etsijät ja löytäjät 
rantatie 11:ssa. ”Tyhjän ristin 
kertomus”.
To 5.4 klo 9.00: Merituulen kou-
lukirkko Inkoon kirkossa.
To 5.4 klo 20.00: Kiirastorstain 
iltamessu Inkoon kirkossa.

 ¶ karis
högmässa med små och stora: 
Sö 1.4 kl. 12 i S:ta Katarina kyrka. 
Terlinden ; Bonacci; råstedt. 
hjälpledarna välsignas.
Påskvandring: Må 2.4 kl. 18  i S:ta 
Katarina kyrka. Kom med och 
upplev påskens händelser via oli-
ka stationer i S:ta Katarina kyrka.
Passionsandakt: Ti 3.4 kl. 19 i S:t 
olofs kapell. raunio; Bonacci.
stick- och väncafé: on 4.4 kl. 
13.30-15.30 i Servicehuset, Klä-
desfabriksgatan 6.
Passionsandakt: on 4.4 kl. 19 i 
S:ta Katarina kyrka. Terlinden. 
Bonacci.
Pastorskansliet stängt: To 5.4.
skärtorsdagens nattvardsmässa: 
To 5.4 kl. 18  i Svartå kyrka. rau-
nio; Bonacci.
skärtorsdagens nattvardsmässa: 
To 5.4 kl. 19.30  i S:ta Katarina 
kyrka. raunio; Bonacci. DeFärg-
gladaSångarna och Pensionär-
skören medverkar.

 ¶ Pojo
To 29.03: Kl 18.30 Församlingskö-
ren i förs.hemmet. 
fr 30.03: Kl 13.45 Pensionärskö-
ren i förs.hemmet. 

kl 15-17: Brödförsäljning i S-mar-
ket för gemensamt Ansvar. 
sö 01.04: Kl 10 högmässa i kyr-
kan. 
Ti 03.04: Kl 14 Missionsklubben i 
diakonikansliet. 
on 04.04: Kl 10.30 Barnens påsk-
andakt i kyrkan, efteråt servering 
i förs.hemmet. 
kl 14: Pensionärssamling i förs.
hemmet. gäst: Pirjo lukander.
To 05.04: kl 12.45 nattvardsgång i 
Mariahemmet. 
kl 18: Skärtorsdagens kvälls-
mässa i kyrkan. 
fr 06.04: Kl 10 långfredagens 
gudstjänst i kyrkan. 
sö 08.04: Kl 8.30 Påskfrukost i 
förs.hemmet. Anmälning senast 
04.04. till pastorskansliet 019 
2239930. 
kl 10: Påskdagens festhögmässa 
i kyrkan. 
Må 09.04: Kvällsgudstjänst i 
ramskulla kapell.

 ¶ sjUnDeÅ
Palmsöndagens familjemässa: sö 
1.4 kl. 12 i kyrkan, Kaiku Mäenpää, 
hanna noro. Dagklubben och 
barnkören medverkar.
Palmsöndagens konsert: sö 1.4 kl. 
16 i kyrkan, natalie Bell, sopran 
och Pami Karvonen, piano.
Passion på piano, stilla veckans 
konsert: on 4.4. kl. 20 i kyrkan, 
Pami Karvonen.

 ¶ snaPPerTUna
to 29.3 kl 18-21: Ungdomskväll i 
langansböle
sö 1.4 kl 10: högmässa Markus 
Weckström och Tony Wuorinen
ti 3.4 kl 9.30-11: Familjekafé i 
langansböle
on 4.4 kl 15.30: Barnklubb i Snap-
pertuna
on 4.4 kl 16.30: Barnklubb i 
langansböle
to 5.4 kl 18-21: Ungdomskväll
oBs! lopptorg i langansböle till 
förmån för insamlingen Gemen-
samt ansvar: lördagen den 14.4. 
kl 10-14. Barnkläder, leksaker 
och allt mellan himmel och jord! 
Köptare o säljare välkomna! 
Bordshyra 10€. Kontakta Martina 
Frilund 044-3235566.

 ¶ Tenala
To 29.3: Pastorskansliet stängt! 
lö 31.3: Skriftskolan på ramsdal. 
Se utskickat brev!
sö 1.4 kl. 13: gudstjänst, Salmi-
nen, lindroos. efteråt kyrkkaffe 
i kyrkan.
Må 2.4 kl. 18.00: läsning ur Kristi 
lidandes historia i kyrkan. 
Ti 3.4 kl. 13.00: Missionskretsen 
hos Birgitta nyberg (obs plats!).
Ti 3.4 kl. 18.00: läsning ur Kristi 
lidandes historia i kyrkan. 
Ti 3.4 kl. 18.30: (efter kyrkan) 
Studiegruppen i församlingshem-
met.
on 4.4 kl. 18.00: läsning ur Kristi 
lidandes historia med och för 
ungdomar, i kyrkan.

esBo sTifT

 ¶ lojo
Ti 3.4. kl. 13.30: Svenska kretsens 
nattvard i stilla veckan i Virbky 
kyrka. raimo Kuismanen, Timo 
Saario och Mari nurmi.
fre 6.4. kl. 13.00: långfredagens 
gudstjänst i Virkby kyrka. Präst 
raimo Kuismanen och kantor 
Pirjo rajalin-Tymura.
sö 8.4. kl. 13.00: Påskdagens fa-
miljehögmässa i Kapellsalen lilla 
lars vid lojo församlingshem. 
Präst raimo Kuismanen och kan-

jesus christ Superstar i Andrum
Under stilla veckan följer Monica heikel-nyberg pas-
sionshistorien genom musikalen Jesus christ Superstar 
i morgnarnas Andrum. 

I Aftonandakterna väljer kent Danielsson fem av 
korsvägens stationer och frågar sig vem som är vem 
på smärtans väg.

RADioAnDAKtER

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
fre 30.3 nina österholm, helsing-
fors lö 31.3 8.53 Familjeandakt. lars 
collmar läser ur sin bok helga hund 
i himlen. Må 2.4 Monica heikel-ny-
berg, grankulla Ti 3.4 Monica hei-
kel-nyberg, grankulla ons 4.4 Moni-
ca heikel-nyberg, grankulla

aftonandakt kl. 19.15
fre 30.3 claus Terlinden, Karis lö 
31.3 17.58 ett ord inför helgen, Pernå 
kyrka. sö 1.4 Mikael Forslund, Mun-
sala Må 2.4 Kent Danielsson, Marie-
hamn Ti 3.4 Kent Danielsson, Marie-
hamn ons 4.4 Kent Danielsson, Ma-
riehamn

Gudstjänst kl. 13.03 
sö 1.4 Familjemässa med Pernå för-
samling. Predikant: Minna Silfver-
grén. liturg: robert lemberg. 

Gudstjänst sö kl.14.50
50-årsjubileum för tv-gudstjänsten. 
I festgudstjänsten predikar ärkebis-
kop em. John Vikström. liturg är Tor-
björn ohls.

repris 4.4 kl. 15.40 

RADio & TV

VeGa VeGa

VeGa

yle feM
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tor Timo Saario. Kyrkvärd Krister 
Isaksson. Kyrkkaffe.
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kiMiToÖn
kimito kapellförsamling:
Tvåspråkig familjegudstjänst: sö 1.4 kl 
10. Mura, Sundroos
Passionsandakt: må 2.4 kl 18. Mura, 
Sundroos
Passionsandakt: ti 3.4 kl 18. Mura, 
Sundroos.
Passionsandakt: on 4.4 kl 18. Mura, 
Sundroos.
Diskussionsgruppen: on 4.4 kl 15.30 i 
ungdomsgården.
skärtorsdagens nattvard: to 5.4 kl 19. 
Sundroos, Sundroos.
Västanfjärds kapellförsamling:
familjegudstjänst: sö 1.4 kl 10. Don-
ner, noponen, barnkören medverkar. 
Kyrkkaffe.
Passionsandakt: må 2.4 kl 19. Donner, 
lundell
Passionsandakt: ti 3.4 kl 19. Donner, 
noponen
Passionsandakt: on 4.4 kl 19. Donner, 
noponen
nattvard på silverbacken: to 5.4 kl 
13.30
skärtorsdagens nattvard: to 5.4 kl 19. 
Donner, Markus ollila
Dragsfjärds kapellförsamling:
Dragsfjärds kyrka:
Gudstjänst: sö 1.4 kl 12. Sundstén, 
Sundroos
Passionsandakt: må 2.4 kl 17.30. Sund-
stén, Södergård
Passionsandakt: ti 3.4 kl 17.30. Sunds-
tén, Södergård. Kaj Kulla medverkar
Passionsandakt: on 4.4 kl 17.30. Sunds-
tén, Södergård
skärtorsdagens nattvard: to 5.4 kl 17.30. 
Backström 
Dalsbruks kyrka – Taalintehtaan kirkko:
Passionsandakt: må 2.4 kl 18.30. Sund-
stén, Södergård
Passionsandakt: on 4.4 kl 18.30. Sunds-
tén, Södergård
skärtorsdagens nattvard: to 5.4 kl 
18.30. Backström, Södergård, Kulla
hitis kapellförsamling:
familjehögmässa: sö 1.4 kl 16. Kuokka-
nen, noponen. Barnkören.
Passionsandakt i rosala skola: må 2.4 
kl 18. Kuokkanen, noponen
Passionsandakt i kyrkan: ti 3.4 kl 18. 
Kuokkanen, lumme
Passionsandakt i rosala skola: on 4.4 kl 
18. Kuokkanen, Pettersson
Mässa på solglimten: to 5.4 kl 16. 
Sundstén
skärtorsdagens nattvard i kyrkan: to 
5.4 kl 18. Sundstén, Kuokkanen, no-
ponen

ÅBo
tors 29.3 kl.9.30-11: öppen dagklubb 
i Aurelia (2 vån.). Vi tar emot max 10 
barn/gång, du bör anmäla ditt barn se-
nast dagen innan kl.12 till 040-3417628. 
Ta med eget mellanmål och egna innes-
kor. Verksamheten är gratis.
kl.13: Torsdagsträffen i S:t Karins kyrka 
(Voudinkatu 2, S:t Karins)
kl.17: Fastegruppen samlas i Domkyrkan
kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet. 
Björkgren
fre 30.3 kl.19-23: café Aderton i Aurelia 
(2 vån.)
lö 31.3 kl.11.30-13: Kyrkans barntimme i 
Aurelia (2 vån.)
sö 1.4 kl.12: högmässa i Domkyrkan. 
Sepponen (pred), Björkgren (lit), Fors-
man. gudstjänstgrupp 4 medverkar. 
Kyrkkaffe serveras efter högmässan.
kl.15: Vernissage för eva Maria nordlings 
utställning ”lux Aeterna” i Aurelia (1 
vån.). Utställningen är en del av Finska 
Bibelsällskapets 200-års jubileum. 
Utställningen har öppet mån-tors kl.13-
15 då konstnärinnan själv är på plats. 
Konstverken finns till försälning. 10% av 
intäkterna går till förmån för Bibelåret.
må 2.4 kl.19: Passionsandakt i Aurelia 
(1 vån.)
tis 3.4 kl.18-19: lovsångskörens övning 
i Aurelia (1 vån.)
kl.19: Passionsandakt i Aurelia (1 vån.). 
lovsångskören medverkar.
ons 4.4 kl.10-12: Familjecafé i Papin-
holma församlingshem (Käräjäkalliontie 
4, Kustö)
kl.17: gudstjänstgrupp 5 möte i Aurelia 
(3 vån.)
kl.19: Passionsandakt i Aurelia (1 vån.)
kl.20.30: Konsert med camerata Abo-
ensis i Martinskyrkan

ÅlanDs ProsTeri

haMMarlanD
sö 1.4 kl 12 Palmsöndagen: Familje-
gudstjänst i hammarlands kyrka. 
Ingemar Johansson, carl Micael Dan.

joMala
1.4 kl. 13 Palmsöndagen ”Ärans konung 
på förnedringens väg”: Knatteguds-
tjänst i olofsgården r Syrén, K-g Sand-
holm, S Winé, M häggblom. Servering.
Kollekt: För missionsarbetet i Afrika och 
inom Istanbuls lutherska kyrka, Svenska 
lutherska evangeliföreningen rf
1.4 kl. 19 konsert: Passionsmusik 
The crucifixion/Korsfästelsen av John 
Stainer, oratoriekören, christian Juslin, 
tenor, gunnar lundberg, bas, gunnar 
Julin, orgel, Knut grüssner, överstepräst, 
roger Syrén och gösta helander, rö-
vare, Kaj-gustav Sandholm, dirigent. 
Programblad med svensk text 15€.
2.4 kl. 19: Måndagen i Stilla veckan ”Je-
sus i getsemane”. Taizéandakt i torn-
kyrkan kl. 19 r Syrén, K-g Sandholm

3.4 kl. 19: Tisdagen i Stilla veckan ”Jesus 
förhörs”. Andakt vid ljusgloben r Syrén
4.4 kl. 19: onsdagen i Stilla veckan 
”Jesus döms”. Andakt vid krucifixet  B 
erickson K-g Sandholm

sUnD-VÅrDÖ
sö 1.4 Gemensam familjegudstjänst: i 
Vårdö kyrka kl 11.00. Juanita Fagerholm-
Urch, Mathias Junell, Katrin gwardak. 
Barnkören. Kyrksaft och korvgrillning 
efter gudstjänsten.

nÄrPes ProsTeri

korsnÄs
fre 30/3 13.00: Silvergruppen i Försam-
lingshemmet. gäst khde Mats Björk-
lund, Petalax.
lö 31/3 14.00: Auktion i Korsbäck 
byagård till förmån för projekt i Kenya. 
Servering.
sö 1/4 11.00: Palmsöndagsgudstjänst i 
Molpe bykyrka, guy Kronqvist, Deseré 
granholm. efteråt Molpe evangelisk-
lutherska bönehusförenings rf årsmöte i 
bykyrkan. Stadgeenliga ärenden.
sö 1/4 18.00: Ung gudstjänst i Kyrkan. 
Medv. pastor Jessica Bergström, Jon-
zons, Daniella lindström, Jan-ola gran-
holm och skriftskolan. Scoutdubbning. 
efteråt korvgrillning utomhus. Kaffe och 
saft serveras i Församlingshemmet.
Må 2/4 18.00: hanna-kerho i Försam-
lingshemmet.
Må 2/4 19.00: Passionsandakt i Andels-
bankens klubblokal i harrström.
Ti ¾ 19.00: Passionsandakt i hele-
nelunds byagård.
on 4/4 19.00: Passionsandakt i Kors-
bäck byagård.
To 5/4 19.00: nattvard på skärtorsdagen 
i Kyrkan.

laPPfjÄrD-krisTinesTaD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Miniweekend för kvinnor: på Jonnsborg 
13-14.4. Tema: vandra. Anm före 10.4 till 
Anna-lisa.
kristinestad
Gudstjänst: sö 1.4 kl 12. nisula, nilsson
Passionsandakt: 2.4 kl 19.30 nisula, 
nilsson, T. Bergman flöjt
Passionsandakt: 3.4 kl 19.30 nisula, 
nilsson, K-h gullans saxofon
Passionsandakt: 4.4 kl 19.30 nisula, 
nilsson, K. Bergvik violin
lappfjärd
kvällsmässa: lö 31.3 kl 18 Dagsmark 
bönehus, Saarinen, Martikainen
Gudstjänst: sö 1.4 kl 18 Saarinen, Marti-
kainen, sångkvartett
Passionsandakt: 3.4 kl 19 Uttermossa uf 
lokal, eklöf Martikainen
Passionsandakt: 4.4 kl 19 Åsändans ka-
pell, eklöf, Martikainen, nådehjonen
ekumeniskt bönemöte: 4.4 kl 20  Åsän-
dans kapell
sideby
högmässa: sö 1.4 kl 10 Saarinen, nilsson
Passionsandakt: 2.4. kl 19 henriksdals 
bystuga Saarinen, Ingves, e.grahn sång
Passionsandakt: 3.4 kl 19 Skaftung by-
kyrka Saarinen, Ingves
Passionsandakt: 4.4 kl 19 hed-Vestervik 
byagård Saarinen, Ingves

nÄrPes
www.narpesforsamling.fi
kyrkan: Palmsöndagen 1.4 kl 12 
obs tiden! gudstjänst. lö 31.3 lö 18 
”Kvällsmusik i S:ta Maria”. Ti 3.4 kl 19 
Passionsandakt. on 4.4 kl 19 hiljaisen 
viikon hartaus. To 5.4 kl 19 nattvards-
gudstjänst.
luthergården: lö 31.3 kl 19 Ungdoms-
samling.
nämpnäs bönehus: må 2.4 kl 19 Pas-
sionsandakt. 
V.yttermark bönehus: on 4.4 kl 19 Pas-
sionsandakt. 

PÖrToM
söndag kl 16 (obs tiden): gudstjänst 
lembit Tammsalu, Björkstrand, lidman. 
Sång av Varbla-gäster. Textläsare: 
henrik rönnqvist. efteråt kyrkkaffe och 
småprogram i förs.hemmet. Alla välk.
Tisdag kl 18: Sångfåglarna (obs, ingen 
annan barnverks. vecka 14).
onsdag kl 16: nattvard i Prästhagen och 
–kl 17 i Pörtehemmet. Kl 18 Passions-
andakt i Sidbäck bystuga o. kl 19.30 i 
Velkmoss byagård, Björkstrand, lidman. 
Sångprogram. 

ÖVerMark
sö 1.4 kl. 10: högmässa, Sandin, Wik-
stedt, strängbandet.
sö 1.4 kl. 11.30: Födelsedagsfest i förs.h. 
för dem som fyller 70 och 75 år under 
år 2012.
Må 2.4 kl. 18: Passionsandakt i Frönäs 
bönehus, Sandin, Wikstedt, norrgård, 
kören Sjunger hellre än bra.
Må 2.4 kl. 19.30: Passionsandakt i Bod-
backa bönehus, Sandin, Wikstedt, norr-
gård, kören Sjunger hellre än bra.
Ti 3.4 kl. 18: Passionsandakt i räfsbäck 
byagård, Sandin, Wikstedt.
on 4.4 kl. 18: Passionsandakt i Valsberg 
hembygdsgård, Sandin, Wikstedt.
Ti 3.4 och on 4.4 kl. 15.00 och 18.00: 
Påskvandring för alla i kyrkan. Väl-
komna!
ingen barnverksamhet i församlingen 
vecka 14.

korsholMs ProsTeri

BerGÖ
sö kl 14: Palmsöndagens gudstjänst, 
englund, Kahlos. efter gudstjänsten 
samtal och bön i församlingshemmet. 
Alla välkomna!
Må kl 19: Passionsvesper, englund
Ti kl 16: Junior med påskspårning
Ti kl 19: Passionsvesper, englund
on kl 7.45: laudes i Stilla veckan, 
englund
on kl 19: Passionsvesper, englund
To kl 19: Skärtorsdagens mässa, eng-
lund, Patrik Vidjeskog

korsholM
Musikskolans elevmatiné: to kl 19 i förs.
hemmet.
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Singsby.
högmässa: sö kl 10 i kyrkan i, Berg-
ström, Westerlund.
stilla veckans passionsandakter:
Må: Kl 18.30 i Smedsby förs.gård, 
holmberg, nordqvist-Källström, pen-
sionärskören.
kl 20: i kyrkan, holmberg, Westerlund, 
Psallite-kören, kyrktaxi. 
Ti: Kl 18.30 i Smedsby förs.gård, Berg-
ström, Westerlund.
kl 20: i kyrkan, Bergström,Westerlund, 
Kör för alla, kyrktaxi. 
ons: Kl 20 i kyrkan, holmberg, nord-
qvist-Källström, kyrkokören, kyrktaxi.
nattvardsmässa: To kl 20 i kyrkan, örn, 
nordqvist-Källström, kyrktaxi.
långfredag: kl 10 gudstjänst i kyrkan, 
Bergström, n-K, kyrkokören, kyrktaxi.
Påskdagen: kl 10 gudstjänst i kyrkan, 
örn, Westerlund, nordqvist-Källström, 
körskolorna, barnkören, kyrkokören, 
kyrktaxi. 
Påskkonsert Gloria: påskdagen kl 19 i 
kyrkan. rutter, Mozart, Vivaldi. Kam-
markören Psallite, Korsholms kammar-
orkester, ostrobothnia Brass Quintet. 
Kajsa Dahlbäck sopran, Mauritz Brunell 
orgel, Susanne Westerlund dirigent. Bilj. 
15/10 €. 

kVeVlax
familjegudstjänst: (lekmannaledd) sö  
kl 10, ruth Vesterlund, Kerstin haldin-
rönn, Bengt-erik rönn, rodney An-
drén. Barnkören och dagklubbsbarnen 
medverkar.
stilla andakt: må kl 20, östman, An-
drén, Kvevlax sångkör dir. richard Mitts.
stilla andakt: ti kl 20, Kerstin och 
Bengt-erik rönn, Andrén, damkören 
cayenne dir. Margot enström.
stilla andakt: on kl 20, östman, Andrén, 
pensionärskören .

Malax
www.malaxforsamling.fi
Ungdomsmässa: lö 31.3 kl 19 i kyrkan.
högmässa: sö 1.4 kl 10 i kyrkan. 
Kyrktaxi. norrback, Brunell.
Passionsandakt: må 2.4 kl 19 i kyrkan. 
Tornberg, Brunell.
Passionsandakt: ti 3.4 kl 19 i kyrkan. 
Duettsång Wilhelm Bonn och camilla 
Brunell. Tornberg, Brunell.
Passionsandakt: on 4.4 kl 19 i kyrkan. 
Trallarna. norrback, Brunell.
nattvardsmässa: to 5.4 kl 19 i kyrkan. 
Kyrktaxi. norrback, Brunell.

PeTalax
högmässa: sö 1 4 kl 11, Björklund, 
Kahlos, taxi
Passionsandakt: må 2 4 kl 19 i försam-
lingshemmet, Björklund, Kahlos 
ti 3 4 kl 19 i församlingshemmet, 
Björklund 
on 4 4 kl 19 i nybygården, Björklund, 
Kahlos

rePloT
Gudstjänst: i replot sö kl. 10. östman, 
Sten.
Gudstjänst: i Björkö sö kl. 12.30. öst-
man, Sten.

solf
skriftskola: lö kl. 9.30.
högmässa: sö kl. 10, Audas-Willman, 
Brunell.
Måndagssamling: må kl. 13.
Passionsandakter: i kyrkan kl. 19.30 
må A-M. Audas-Willman, P. Brunell, 
konfirmander. 
ti h. östman, P. Brunell, stråkorkestern. 
on A-M. Audas-Willman, P. Brunell. 
to mässa, A-M. Audas-Willman, P. 
Brunell.

Vasa
TrefalDiGheTskyrkan
Gudstjänst med juniorkyrka:  sö kl. 13, 
heidi Mäkelä, Monica heikius.
aktläsning:
Må kl. 18: gunnar Särs, Ungdomsorkes-
tern, dir. Monica heikius.
Ti kl. 18: Tia-Maria nord, Mikael heikius, 
altviolin hanna Mäkipää.
ons kl. 18: Anders Kronlund, Dan 
Andersson, odd Fellow kören, dir Per-
håkan Jansson.
Tysk gudstjänst: ti 3.4 kl. 18 på Stora-
långg. 77, hans-Martin röker, Patrik 
Vidjeskog.
från brudmarsch till risgryn: ons 18.4 kl. 
19. Informationskväll för brudpar. 
DraGnÄsBÄCks kyrka
högmässa: sö kl. 10, Tia-Maria nord, 
Mikael heikius.
aktläsning:
Må kl. 19.15: gunnar Särs, Ungdomsor-
kestern, dir Monica heikius.
Ti  kl. 19.15: Tia-Maria nord, Mikael 
heikius, altviolin hanna Mäkipää.
ons kl. 19.15: Anders Kronlund, Dan 
Andersson, odd Fellow-kören, dir. Per-
håkan Jansson.
sUnDoM kyrka
högmässa: sö kl. 10, Anders lundström, 
Monica heikius.

VÖrÅ
läsmöte: fre kl. 19 i Andkil bystuga. I 
Klemets, granholm. Värd: Byarådet.
Dagar kring ordet: lö kl. 19 i Koskeby 
bönehus. Boris Sandberg, I Klemets, 
granholm. Sångprogram av Bogi nygård 
m.fl. Servering.
Gudstjänst palmsöndagen: kl. 10. Berg, 
granholm.
Dagar kring ordet: sö kl. 14 i Koskeby 
bönehus. Bengt Djupsjöbacka, T Kle-
mets, granholm. Sång av lina Forsblom 
o Samuel erikson. Servering.
konsert: sö kl. 18 i Vörå kyrka. Sång av 
Jenny Sandelin o outi Pekkarinen, stråk-
kvartett.
Passionsandakt: må  2.4 kl. 19. Å lillas, 
J heikkilä. Aktläsare Ingvald Back, sång 
av Tegengrenkvartetten.

Passionsandakt: ti 3.4 kl. 19. T Klemets, 
granholm. Aktläsare eva hietanen. Sång 
av Ingemar heikius, rolf hjorth o Tor 
Simons.
Passionsandakt: on 4.4 kl. 19. I Klemets, 
granholm. Aktläsare Annette lillas. Sång 
av Marja-lena Södergård.
oravais
soppdag: lö kl. 11-13 i fh. Missionsar-
betsgruppen serverar den traditionella 
”köttsoppan med klimp” till förmån för 
missionen. Pris: vuxna/ 8 €, barn u 12 
år/ 4 €.
Gudstjänst: sö kl. 10. I Klemets, nord-
qvist.
nattvardsgång: on 4.4 kl. 14 på hVc o kl. 
15 på Aftonbo.
nattvardsgång: to 5.4 kl. 13.30 på gull-
vivan o kl. 14.15 på Solrosen.
Maxmo
Gudstjänst: sö kl. 12. Berg, Bäck, pen-
sionärskören.
aktläsning: on kl. 19 i kyrkan. granlund, 
Bäck.
skärtorsdagens nattvardsgudstjänst: to 
kl. 19 i kyrkan. granlund, Bäck. Taxi kl. 
18.30 från ölis, kl 18.45 från Tottesund, 
kl. 18.10 från österö via Kvimo. Avgift 
5 euro.

PeDersÖre ProsTeri

esse
To 19 karabön: i församlingsstugan.
sö 10 Gudstjänst: Portin, Johansson. 
Ansvarsby Slätkulla, Fors-gers.
-14 sammankomst: i Punsar bönehus, 
Per-erik häggman.
Må 19 aktläsning: i kyrkan, Sundqvist, 
Johansson. Ansvar konfirmandgr 10.
Ti 17.30 PoP-klubben: (minior för åk 
1-3) i församlingsstugan.
-19 aktläsning: i kyrkan, Portin, Johans-
son. Ansvar konfirmandgr 11.
on 19 aktläsning: i kyrkan, Portin, Jo-
hansson. Ansvar konfirmandgr 12.

jakoBsTaD
Palmsöndag 12: gudstjänst i kyrkan, 
Åstrand, Södö, östman, cantate.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Stefan Snellman.
18: Fokus i Fc, 5. Mosebok, Krokfors. 
Barnpassning.
Påskvandring må-ons kl. 19.00-20.00: 
Upplev påskens budskap under en 
vandring med olika stationer som le-
vandegör Jesu lidande och uppståndel-
sens glädje. Start med 15 minuters mel-
lanrum från Församlingscentrets aula.
Må 18: Aktläsning i kyrkan, Åstrand, 
Södö.
Ti 18: Aktläsning i kyrkan, Turpeinen, 
östman.
ons 18: Aktläsning i kyrkan, Krokfors, 
östman.
18: U-klubbens nattvardsgång i Peder-
söre kyrka, Åstrand, Maria emet. efteråt 
servering i Kyrkostrands förs.hem.

jePPo
fr 30.3 kl 19: Ungdomscafé Bönan i bö-
nehuset. Johan Klingenberg medv.
sö 1.4 kl 10: gudstjänst, kyrkoherden 
och kantorn.
Må 2.4 kl 19.30: Passionsandakt med 
aktläsning, håkan Mattjus saxofon.
Ti 3.4 kl 19.30: Passionsandakt med 
aktläsning, erik nygård violin.
on 4.4 kl 19.30: Passionsandakt med 
aktläsning, Kaj Ahlsved gitarr.
To 5.4 Pastorskansliet stängt!
anmälan till höstens dagklubb: för 
barn födda 2007-2008 bör göras inom 
april månad. ring församlingshemmet 
7642120 ti el to kl 9.30-12.30 el gunilla 
Jungarå 050-4656569 el pastorskansliet 
7642153
To 12.4. kl 13.30: Missionssyförenigar-
nas gemenskapsdag i nykarleby för-
samlingshem. Anmälan till Astrid 050 
3688554.

kronoBy
Barnkören: fr 13.15 i fh
sportdax: fr 17.30 i idr.h.
stugmöte: lö 19.00 hos Anette och Dag 
Strandvall
högmässa: sö 10.00, khden, kantorn, 
norrby läslag
ettmeddaskaffi i knytkalasstil: sö 14.00 
hos familjen Widjeskog i Jeussen
Passionsandakter: må 19.00 norrby 
skola, 20.00 hopsala byagård. Ti 19.00 
Finskspråkig i kyrkan, kyrkkaffe. 20.00 
Svenskspråkig i kyrkan. on 18.00 Påras 
byahem (obs platsen) 19.00 Merjärv 
byahem, 19.00 Jeussen byahem.
Musiklekis: on 9.30 i fh
nattvard: to 14.00 Sandbacka Vårdcen-
ter, Tallgården, 17.00 Sylviahemmet, 
17.30 Storågården. 
nattvard: to 20.00 i kyrkan, khden, 
kantorn

larsMo
To 29.3 kl. 19 karagruppen: samlas vid 
Inremissionshemmet. Kvällens gäst är 
Ingmar rönn.
fre 30.3 kl. 19.30 Ungdomssamling: i 
xodus
lö 31.3 kl. 19 lördagssamling i försam-
lingshemmet: heidi Tyni medverkar. 
Barnpassning, servering.
sö 1.4 kl. 10 Gudstjänst: lassila, Wik-
lund, sång av Johanna lill-Thylin. Kyrk-
kaffe. Kyrkvärd: Murmästar.
ons 4.4 kl. 9.30 Barnens påskkyrka: 
lassila, Wiklund. Servering.
To 5.4 kl. 14 nattvard vid sandlunden: 
lassila, Wiklund.
kl. 18 finsk mässa: Sjöblom, Wiklund.
kl. 20 skärtorsdagens nattvardsgång: 
Sjöblom, Wiklund, musik Ulf Axell.

MUnsala
nätet fre kl 19: ungdomssamling med 
påsktema. 
högmässa sö kl 14: i Pensala bönehus. 
Khden, kantorn o projektkören med-
verkar.
Påskvandring må, ti, on 2-4.4: kring 
kyrkan. guidad vandring utomhus. Start 

varje kväll kl 18 från fattiggubben. ef-
teråt servering á 2 e i förs.h.
Påskvandring skolor: to 5.4. 
nattvardsandakt i pensionärshemmet: 
to 5.4 kl. 14. 
andakter i Pensala bönehus:
Må 2.4 kl 19: Ingemar Klemets, sång 
tjejgruppen.
Ti 3.4 kl 19: Kurt hellstrand, sång Jeppo-
Pensala skola.
on 4.4 kl 19: Bengt Djupsjöbacka, sång 
MIrAmen. 
Påskblommor för utdelning: beställ via 
Munsala Trädgård el. ta med till påskda-
gens gudstj. 
soppdagen 21.2: inbringade totalt 591,10 
e till SleF o FMS. Tack, alla som bidrog!

neDerVeTil
kvällsgudstjänst: sö 19 i förs.h. khden, 
kantorn, lovsång, barnprogram.
andakter i stilla veckan: må 19 musi-
kandakt i kyrkan, violin c-J Bergdal. Ti 
19 i gåsjärv hos Margit Känsälä. on 19 i 
Brännkärr hos Anna och Matias Finell. To 
13 med hhn i servicec. 
kvällsmässa: to 19 i kyrkan, khden, kan-
torn, kyrkokören.

nykarleBy
To kl 19: Kovjoki bönehusförenings r.f. 
årsmöte i bönehuset
fr kl 19: Konsert i fh med Trinity choir
lö kl 19: Musikafton i kyrkan med David 
Strömbäck. ”lilla Människa”. Kollekt.
sö kl 10: högmässa, Sandvik, Sirpa 
lilius
Må kl 19.30: Passionsandakt kyrkan, 
edman, rabbe Forsman, orgelmusik
Ti kl 19.30: Passionsandakt i kyrkan, 
edman, Forsman, sång av gun-Britt 
hammarström
on kl 19.30: Passionsandakt i kyrkan, 
Sandvik, ringwall, kyrkokören
To kl 19.30: Skärtorsdagens nattvards-
gång i kyrkan, Sandvik, ringwall, Jessica 
Aho, tvärflöjt
församlingsresa 7.5. till seinäjoki: 
guidning gåendes i Seinäjoki, besök på 
Sydösterbottens landskapsmuseum 
samt hunurinjärvi. Start kl 9 från fh, hem 
ca 17.30. Pris 68 €. Anmäl senast 20.4 
till pastorskansli tel 7897200 (kl 10 – 13) 
el. epost: nykarleby.forsamling@evl.fi. 
Utfärden ordnas i samarbete med Slefs 
avdelning i nykarleby.

PeDersÖre
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, Barnkören, 
lit. erikson, pred. häggblom, Sandstedt-
granvik, D. häggblom, textläsare gurli 
Sjöberg, dörrvärdar Bennäs
night Café special: Fr 20 i Kyrkhemmet, 
Välgörenhetskonsert för vattenbrun-
nar i Kenya, Zadiq, näse, Jimmy, fria 
förmågor
sammankomster i flynängens bönehus: 
- lö 19 lassi rauhala, tolkning, radie-
ring, servering 
- Sö 15 lassi rauhala, tolkning, radie-
ring, matservering 
- Sö 18 Markus Ventin, tolkning, ra-
diering 
kvällspredikan: Sö 18 i Kållby bönehus, 
Albert häggblom
kristi lidande i ord och bild i kyrkan: 
- Må 19.30 näse, häggblom, Sandstedt-
granvik, musik: Manskören 
- Ti 19.30 häggblom, erikson, Sand-
stedt-granvik, D. häggblom, Musik: 
Daniel nylund cello 
- on 19.30 erikson, näse, Sandstedt-
granvik, D. häggblom, musik: Kyr-
kokören 
nattvardsgudstjänster:  
- Ti 14 i Pedersheim, häggblom, Sand-

stedt-granvik, alla i byn välkomna! 
- on 13.30 i Flyngärdets pensionärshem, 
erikson 
- on 18 med U-klubben i kyrkan, B-g 
Åstrand, efteråt servering i församlings-
hemmet 
- To 14 nattvardsgudstjänst i hedbo se-
niorboende, häggblom, D. häggblom 
- To 19.30 herrens heliga nattvard, kyr-
kan, musik: St olofskören, violin Folke 
nylund,  häggblom, erikson, Sandstedt-
granvik, D. häggblom, dörrvärdar 
edsevö nya
Bönegrupp: Ti 18.30 i Kyrkhemmet
Årsmöte och andakt: Ti 19 i lövö böne-
hus, Jan-erik nyman
symöten: 
- Ti 13 i Kyrkhemmet i Bennäs 
- Ti 13.30 i Bulderbackagården
anmälan till maten: efter familjeguds-
tjänsten annandag påsk 9.4 kl. 11 tas 
emot i förs.kansliet tfn 040-3100440 
(sms går bra), senast ti 3.4. Meny: 
köttbullar, mos, och efterrätt. Pris: 8 
€, 4-12 år 5 €, under 4 år gratis. Max 
30 €/familj

PUrMo
To 19: Missionsbasar för FMS o SleF i 
lillby förs.h. Försäljning, lotterier, serve-
ring. gäst: heidi Tyni
fr 19: Drängstugans personalmöte i 
prästgården
19.30: Strängbandet övar i lillby förs.h.
sö 10: gudstjänst i kyrkan, khden, 
kantorn
14: läsmöte i lillby förs.h. Tema: Purmo 
församlings framtid
19.30: läsmöte i prästgården.
Må, Ti, on 19.30: Aktläsning i lillby 
förs.h. o Åvist bykyrka
on 4.4 kl.17.30: Sedermåltid i prästgår-
den, anmälan senast idag till 040-3100 
463 (max.28 delt.)
To 5.4 19.30: Skärtorsdagens nattvards-
gång i kyrkan

TerjÄrV
samling för frivilliga kollektbärare: to 
29.3 kl 17, förs.h.
Bibel och bön: fr 30.3 kl 18, efteråt öp-
pet hus kl 19.30, övning inför påskvand-
ring, förs.h.
Gudstjänst: sö 1.4 kl 10, khden, kantorn. 
Pensionärernas kyrksöndag. 
efteråt serveras mat i förs.h.
andakt och gemenskap: sö 1.4 kl 19 i 
Kortjärvi, B. Söderbacka.
stilla veckans program:
lovsång: med Martina Broberg och he-
lén Timgren, må 2.4 kl 18, förs.h.
andakt i kyrkan: må 2.4 kl 19,  A. lönn-
quist, kantorn, duettsång.
andakt i småbönders: må 2.4 kl 19, B. 
Strengell.
andakt i Drycksbäck: må 2.4 kl 19 hos 
Ulf och linda Drycksbäck, khden. 
andakt i kyrkan: ti 3.4 kl 19, khden, 
kantorn; Bill ravall, sång.
finsk andakt i kyrkan: ti 3.4 kl 20, kh-
den, kantorn; Bill ravall, sång.
Påskvandring: on 4.4 för allmänheten kl 
17, kl 17.30, kl 18, förs.h. Välkomna!
andakt i kyrkan: 4.4. kl 19, khden, kan-
torn, kyrkokören.  
skärtorsdagens mässa: to 5.4 kl 19, kh-
den, kantorn; Kristine Storbacka, violin.

http://sanktjohannes.info
1.4 kl 11 gudstjänst i Biblion, 
kl 14 (obs!) i Lepplax bykyrka.

http://evl.fi/rekrytering
 Fullständig platsannons finns på adressen 

www.evl.fi/rekrytering

Nu ledigförklaras tjänsten som 

Kyrkostyrelsen är rikskansli för Evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland och sköter kyrkans 
gemensamma förvaltning, ekonomi och 
verksamhet. Huvudkontoret finns på Skatudden 
i Helsingfors. Kansliet har nästan 300 anställda 
och leds av en kanslichef.

KANSLICHEFENS SEKRETERARE
Kanslichefens sekreterare assisterar kanslichefen i 
hans tjänsteutövning. Förutom att vara personlig 
sekreterare hör det till uppgiften att bland annat 
bereda och utarbeta bakgrundsmaterial, självstän-
digt ta fram information och sköta kontakter till 
samarbetspartner.

Marjamäki Ab

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt

VÅR ERFARENHET –  ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Även gravstenar m.m.

LeDIGA TjäNSTeR
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MARKNAD

Önskas hyra
Skötsamt ungt par (läkare och 
ekonom) söker en 60-80 kva-
dratmeters lägenhet i södra hel-
singfors. Vi är rök- och djurfria. 
Kontakta tel: 045-6302611

Skötsam och rökfri familj på 3 
personer utan husdjur önskar 
hyra 3 r+k i centrala helsingfors. 
Vänligen kontakta Ulrika och Juho 
nirkkonen tel. 040 050 1624.

hyreslägenhet sökes! Skötsam, 
rökfri ung kvinna med fast in-
komst letar efter förmånlig etta/
liten tvåa i huvudstadsregionen 
för längre tid. gärna nära goda 
kollektivtrafikförbindelser. Tfon 
040-7304345.

lugnt par önskar hyra 2:a i cen-
trala helsingfors fr.o.m. 1.6.  
Tel : 0407441845

UThyres
nyrenoverad 1:a 25 m2 i gamlas, 
hfors till icke-rökande skötsam 
dam, inga husdjur. genast ledig. 
Svar efter kl. 18 t 040-5834610.

1:a i Berghäll, kokvrå + dusch. 1.5-
30.9. hyra 550. Tel. 050-3715219.

Fin 2:a på Drumsö 40m2, Knipg. 4. 
830€/m. 040-8443697 f.April

TjÄnsTer
hemtjänster. registrerade skötare 
vid behov. huvudstadsregionen. 
Märta&Martin. 040-1645151.

Kvinnoweekend med kraft och inspiration
Ordet Kraft var det genom-
gående temat på den kvin-
noweekend som ordnades 
på Alskat lägergård i mitten 
av mars. Varifrån får vi vår 
kraft och vad är det som för-
brukar kraften? Maria Björk-
gren-Vikström talade inspi-
rerande om dessa saker på fre-
dag kväll och lördag förmid-
dag. Genom sina personliga 
berättelser och med en stor 
portion humor fick vi många 
skratt men också tankeställa-
re. Är det så att man kan va-
ra som starkast när man är 
svag? Eller blir vi starka av att 
vara svaga? Björkgren-Vik-
ström delade med sig av si-
na tankar om hur hon upp-
levde livet som småbarns-
mamma och många iaktta-
gelser på hur man kan orka 
i arbetslivet. Den ungdomli-
ga ivern och energin avmat-
tas med åren men istället er-
sätts den av erfarenhet.  

Ett femtiotal kvin-
nor i olika åldrar 
hade slutit upp till 
kvinnoweekenden 
som ordnades av Va-
sa svenska församling 
och Kyrkans Ungdom i 
samarbete med svenska stu-
diecentralen. De flesta del-
tagarna kom från Vasa och 

Korsholm. Det här var 
första gången som 

en kvinnoweek-
end ordnades på 
Alskat och re-
sponsen på hel-
gen var positiv. 

Stämningen var 
avslappnad och skön 

under det dygn som lägret va-
rade.

På fredag kväll fick vi nju-

ta av en akustisk konsert 
med Sofie Björkgren-Näse 
som tolkade egna låtar och 
sånger skrivna av andra. Ef-
ter konserten följde förbön, 
bastu och samtal i större och 
mindre grupper.

På lördag eftermiddag 
fanns olika temagrupper att 
välja mellan. I den grupp som 
jag valt koncentrerade vi oss 
på handens kraft. Med Ann-

Chatrin Snickars-Hoxell som 
lärare tovade vi änglar av får-
ull och fick ihop en fin äng-
lakör, fast tovning för många 
var något helt nytt. De andra 
kraftgivande workshopar-
na var bön, balans och sång. 
Utöver ett bra program fick 
vi njuta av god, vällagad mat 
och promenader i ett härligt 
vårväder. 

 ¶ Johanna BaCKholm

i min
FöRSAmLing

maria björkGrEn-vikSTröm talade på kvinnoweekenden med temat ”Kraft” i Vasa. Foto: 
Johanna Backholm

Vanda svenska församling 
lediganslår tjänsten som

FÖRSAMLINGSSEKRETERARE

att sökas senast torsdagen den 5 april 
2012 kl. 15.00. 

Församlingssekreteraren  ansvarar  för 
församlingens  information  och  bör  därför 
inneha  tillräckliga  kunskaper  i  datateknik 
och  erfarenhet  av  sekreteraruppgifter. 
Kännedom  om  församlingsarbete  räknas 
som merit. Avlöning enligt kravgrupp 403.

Ansökningar  riktas  till  Församlingsrådet  i 
Vanda svenska  församling,  PB 69,  01301 
Vanda.  Ansökningshandlingar  kan  skickas 
elektroniskt till vandasvenska@evl.fi.
Tjänsten kan också besättas på deltid enligt 
överenskommelse.

Närmare  upplysningar  om  uppgifterna 
tillhörande  tjänsten  ger  kyrkoherde  Martin 
Fagerudd 050-4661183.

Lediga tjänster i stiftet
Kyrkoherdetjänster
Kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling

Tjänsten är förenad med boendeskyldighet i Kumlinge präst-
gård.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

Kyrkoherdetjänsten i replots församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

Kyrkoherdetjänsten i saltviks församling lediganslås ånyo
Tjänsten är förenad med boendeskyldighet i prästgården.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.
Tidigare sökande kvarstår som sökande.

Kyrkoherdetjänsten i Ålands södra skärgårdsförsamling
Tjänsten är förenad med boendeskyldighet i Föglö prästgård.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

Kaplanstjänster
Kaplanstjänsten i dragsfjärds kapellförsamling i Kimitoöns 

församling
Kaplanstjänsten i Hitis kapellförsamling i Kimitoöns församling
Kaplanstjänsten i Kimito kapellförsamling i Kimitoöns församling

Språkkraven för ovan nämnda tre kaplanstjänster är utmärkta 
muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda munt-
liga och skriftliga kunskaper i finska.

Kantorstjänster
Kantorstjänsten i Hangö svenska församling

Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd högre 
högskoleexamen eller innehar motsvarande behörighet (kyr-
kans författningssamling nr 108).
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

Kantorstjänsten i jomala församling
Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd högre 
högskoleexamen eller innehar motsvarande behörighet 
(kyrkans författningssamling nr 108). Språkkraven är utmärkta 
muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig 
förmåga att förstå finska.

En kantorstjänst i Kimitoöns församling
Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd högre 
högskoleexamen eller innehar motsvarande behörighet (kyr-
kans författningssamling nr 108).
Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Kantorstjänsten i Larsmo församling
Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd högre 
högskoleexamen eller innehar motsvarande behörighet (kyr-
kans författningssamling nr 108).
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

Kantorstjänsten i Liljendals församling (75 %)
Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd examen 
som krävs för kantorstjänst eller innehar motsvarande behörig-
het (kyrkans författningssamling nr 108).
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper 
i svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i 
finska.

Kantorstjänsten i Pernå församling
Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd högre 
högskoleexamen eller innehar motsvarande behörighet 
(kyrkans författningssamling nr 108). Språkkraven är utmärkta 
muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda munt-
liga och skriftliga kunskaper i finska.

En kantorstjänst i Väståbolands svenska församling
Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd högre 
högskoleexamen eller innehar motsvarande behörighet 
(kyrkans författningssamling nr 108). Språkkraven är utmärkta 
muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig 
förmåga att förstå finska.

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

Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 
23.4.2012 klockan 15.00.
adress: PB 30, 06101 Borgå

LeDIGA TjäNSTeR

NYTT fRåN DoMKAPITLeT

Församlingspastorn i Väståbolands svenska församling sara Grönqvist 
har beviljats tjänstledighet 19.4 - 28.7.2012.
Församlingspastorn i Väståbolands svenska församling Daniel norrback 
har förordnats att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i 
samma församling 19.4 - 28.7.2012.
Församlingspastorn i Mariehamns församling anna lindén har förordnats 
att fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst i samma försam-
ling 22.3 - 31.5.2012.
Tf kyrkoherden i Brändö-kumlinge församling Peter Blumenthal har för-
ordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma försam-
ling 1.4 - 31.5.2012.
Tf kyrkoherden i saltviks församling sirkka liisa enqvist har förordnats 
att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.4 - 
31.5.2012.
Pastor Mikael Busck-nielsen har förordnats att sköta en församlingspas-
torstjänst i johannes församling från 1.4.2012 tillsvidare.
Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Marina smeds 
har beviljats partiell tjänstledighet (50 %) 1.5 – 31.8.2012.
Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamlingen fred wilén 
har förordnats att sköta 50 % av en församlingspastorstjänst och 20 % 
av två kaplanstjänster 1.5 – 31.8.2012.
Församlingspastorn i esse församling Ulf sundqvist har förordnats att 
fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i samma församling 
26.7 - 31.8.2012.
Kyrkoherden i Malax församling Tomi Tornberg har beviljats tjänstledig-
het 18–23.4.2012.
Kaplanen i Malax församling kristian norrback har förordnats att vid 
sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 
18–23.4.2012.

LeDIGA TjäNSTeR

Fullmakt på en kaplanstjänst i johannes församling har utfärdats åt för-
samlingspastorn i samma församling fred lindström från 1.4.2012.
Fullmakt på kyrkoherdetjänsten i Väståbolands svenska församling har ut-
färdats åt kaplanen i Dragsfjärds kapellförsamling i kimitoöns församling 
harry Backström från 1.5.2012.
enda sökanden till kyrkoherdetjänsten i solfs församling, kyrkoherden i ki-
mitoöns församling Ulf sundstén har förklarats behörig för tjänsten.
Kyrkoherdetjänsterna i saltviks församling, Brändö-kumlinge församling, 
replots församling och Ålands södra skärgårdsförsamling samt tre kap-
lanstjänster i kimitoöns församling, nämligen kaplanstjänsterna i kimito, 
Dragsfjärds och hitis kapellförsamlingar har förklarats lediga att sökas se-

nast 23.4.2012 kl. 15. Den som utses till någon av tjänsterna skall i enlighet 
med Kl 6: 4 a visa upp straffregisterutdrag.
c-kantorstjänsten i liljendals församling (75 %), B-kantorstjänsten i 
Pernå församling, B-kantorstjänsten i hangö svenska församling, en B-
kantorstjänst i kimitoöns församling, B-kantorstjänsten i Väståbolands 
svenska församling, B-kantorstjänsten i jomala församling samt B-
kantorstjänsten i larsmo församling har förklarats lediga att sökas senast 
23.4.2012 kl. 15. Den som utses till någon av tjänsterna skall i enlighet med 
Kl 6: 4 a visa upp straffregisterutdrag.
Prästassessor anders laxell har utsetts till prästassessor i domkapitlet för 
en ny treårsperiod 1.4.2012 – 31.3.2015.
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Reformer 
behövs
Patrik hellström, chefre-
daktören för de finlands-
svenska pingstförsam-
lingarnas tidskrift livet 
hakar i senaste nummer 
på kommunreformsde-
batten.

hellström säger att 

många små lokalförsam-
lingar kämpar med ut-
flyttning och demografis-
ka förändringar. ”Frikyr-
korna får inte gömma hu-
vudet i sanden när det 
gäller behovet av att ra-
tionalisera.” han frågar 
sig om bönehusen är för 
många i förhållandet till 
antalet engagerade. 

FRiKyRKoRnA STRUKTURDebATT

”en shoppingrun-
da kan ge en till-
fällig kick, men 
jag tror att kris-
tet givande ger en 
glädje som går på 
djupet.”
Rolf Steffansson be-
svarar tio frågor om 
givande i Mission nr 1

givAnDEtS GLäDje

Original eller 
efterapning?

varjE ny generation kristna har i upp-
gift att omtolka det kristna budska-
pet till sin samtid. Inte på det sättet 
att själva kärnan i evangeliet skulle 
förändras med tiden, men det omgi-
vande samhället förändras ständigt 
och därför är det inte heller konstigt 

att sättet att uttrycka tron eller vilka konsekvenser 
tron får i våra liv varierar i takt med tidernas gång.

aTT EvanGEliET omtolkas innebär att vi får en mas-
sa rörelser och grupperingar som arbetar för olika 
aktuella frågor, men ur ett kristet perspektiv. Vi 
har kristna miljörörelser, kristna veganer, kristna 
feminister och kristna mansnätverk. Ser vi bakåt 
i tiden hittar vi kristna nykterhetsrörelser, kristna 
revolutionärer, kristen vänster och kristen höger 
och så vidare. Alla de här grupperna arbetar för 
ungefär samma ideal som deras icke-konfessio-
nella gelikar men de gör det från en kristen platt-
form, med utgångspunkt i sin kristna tro.

EllEr Gör DE DET? Har alla de här rörelserna verk-
ligen fötts ur människors övertygelse om vad som 
är Guds vilja? Har vi som kristna verkligen gått till 
Fadern, frågat Honom vad världen behöver och 
fått i svar att den behöver just den ena eller an-
dra formen av aktivism? Eller handlar det om att 
kristna människor sett vilka trender som varit på 
gång i samhället för tillfället, plockat upp dem och 
bara stöpt om dem i kristen form? Är vår kristna 
samhällspåverkan sprungen från Guds vilja för 
världen eller är den en efterapning av det som det 
omgivande samhället gör, men med lite kristna 
förtecken för att vi ska kunna påstå att just den 
här aktivismen minsann är vad också Gud vill? 
Leder kyrkan och de kristna debatten i samhäl-
let eller följer vi bara efter? Är kyrkan delaktig i 
att lyfta upp aktuella samtalsämnen på agendan 
eller nöjer vi oss med att ge ett kristet perspek-
tiv på det som andra slagit fast att ska diskuteras?

kyrkanS anSpråk är ganska 
stort om man tänker efter: 
vi påstår på fullt allvar att det 
finns en högre makt och dess-
utom att vi har någon sorts 
aning om vad denna högre 
makt vill med oss, vår värld 
och vårt samhälle. Vi anser 
rentav att denna högre makt 
är välvilligt inställd till oss 
och vill vårt bästa. Vår bild 
av denna högre makt är in-
te heltäckande och vi påstår 
oss inte veta allt om den, men 
vi tror oss ha en uppfattning 
om vilka värderingar den hö-
gre makten har och vilka saker som är viktiga. 
Då borde vi väl kunna göra mer än bara uppre-
pa det som andra redan gör och istället sträva ef-
ter att hitta de teman och de frågor som ligger på 
Faderns hjärta men som kanske samhället i öv-
rigt ännu inte upptäckt.

Borde vi i högre grad hitta källorna till vår ak-
tivism hos Skaparen än hos det omgivande sam-
hället? Gör vi det redan?

Mats Björklund är far, make, troende 
och jordbrukare

”leder kyrkan 
och de kristna 
debatten i sam-
hället eller följer 
vi bara efter?”

inKASt MATS bjÖRKLUND
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RELigion I SAMTIDeN

Religionens funktion
I Kyrkpressen 9/2012 pene-
treras religion i samtiden – var 
är religionens plats?

En blick i forntiden ger be-
sked. Människorna och re-
ligionen föddes samtidigt. 
De första människorna som 
blev primärt medvetna är 
våra äldsta förfäder.

All religion går ut på att 
lära sig samverka ”i godo” 
med livslagarna. Dessa går 
inte att helt förstå – Gud är 
alltid mer. Ondska är mot-
polen till de goda makterna. 
Men Gud som är god går in-
te med på det onda. Det on-
da förintar sig självt.

Religion och makt är en 
farlig kombination. Miss-
bruk av idealism är en form 
av ondska. Bevare oss för 
missriktad idealism – att än-
damål helgar medel.

En nation som Finland 
har skrivna lagar (gemen-
samt överenskomna regler) 
som uppdateras vid behov. 
Lagen säger vad man inte får 
göra. I en nation som Finland 
är religionen överlevnadens 
melodi under ytan. Utan re-
ligion eller med falsk lära går 
nationen och folket under.

Sista boken i Bibeln – Up-
penbarelseboken – åsyftar 

detta; att världens sista tid är 
på gång. Den vill uppmuntra 
människorna till rätt lever-
ne med gudsfruktan och ger 
hopp om överlevnad när vi 
lever i lydnad inför skaparen 
Herren Gud.

Vördnad för skaparen Her-
ren Gud ger en god framtid 
med andlig och psykisk häl-
sa. I historisk tid har vi be-
vis för detta. I vår nation får 
de rättrogna ibland epitetet 
”bättre folk”. De mår bätt-
re, de är friskare och lever 
längre – de lever efter Guds 
tio budord (med framgång). 
Jesus från Nasaret var tyd-

lig med att förklara vår livs-
grund. Han lyfte religionen. 
Religionens etik blev än mer! 
Religionen blev sinnelagse-
tik.

EU är att gratulera. En ge-
mensam kristen etik med 
kristna värderingar ger en 
god grund för ett gott sam-
hälle i global miljö.

Tro är rätt tro,
när tro är lydnad.
Tro utan lydnad
är otro.

ChriSTEr FG SmEDS
Oravais

Rådplägningsdag i mission 
och inteRnationell diakoni 

VänföRsamlingstRäff

Tiit Salumäe berättar om Estland idag. 
Temacafé med olika diskussionsteman: 
materiella bidrag, andligt utbyte, ekono-
miska bidrag, personalutbyte.
På EFÖ i Vasa, adress Strandgatan 21-22.
Gratis, men middag till självkostnadspris.
Anmäl dig senast 23.4 till maria.
westerling(at)mission.fi, (09)129 7282.
Arrangör: Missionskommittén i Borgå stift och Borgå 
domkapitel.

5 maj 2012 i Vasa
Är du församlingsanställd eller försam-
lingsmedlem som är engagerad i och 
intresserad av mission och internationell 
diakoni? Kom med hör mera om de trender 
som präglar världen och kristenheten idag 
och hur de påverkar den kristna missionen 
och diakonin lördag 5.5 kl. 9-17 på Efö.

Medverkande: Anna Norrback, Johan 
Candelin, Heidi Tyni, Margareta Kanto, 
Stig- Olof Fernström, Heidi Sandberg och 
Birgitta Sundin.
Det är gratis att delta men maten kostar ca 
25 €. Anhåll om stöd från din församling. 
Logi: kontakta Maj- Sofie Teir (06-317 
4913, logi@efo.fi).
Anmälan: senast 23.4 till Maria Westerling, 
09- 1297 282, maria.westerling(at)mis-
sion.fi. Uppge ev. allergier och dieter!
Program på www.borgastift.fi/verksam-
het/mission/utbildning.
Arr: Missionskommittén i Borgå stift

4 maj 2012 i Vasa
Har din församling en vänförsamling i 
närområdena? Är du inspirerad, ansva-
rig, engagerad för detta?  Frivillig eller 
anställd? Kom och dela erfarenheter och 
tankar fredagen den 4 maj kl. 17-21.

EKonomi bojKoTT

Kyrkans Utlandshjälp svarar om Israel
I en insändare i Kyrkpres-
sen (den 15.3 ) har det fram-
förts en felaktig uppfattning 
om att Kyrkans Utlandshjälp 
bojkottar Israel och uppma-
nar till att göra det. Vi be-
klagar att en sådan uppfatt-
ning har uppkommit och att 
vi inte tillräckligt tydligt har 
kunnat informera om Kyr-
kans Utlandshjälps hållning 
i frågan.

Kyrkans Utlandshjälp boj-
kottar inte Israel och uppma-
nar inte heller till att göra det. 
Kyrkans Utlandshjälps håll-
ning i den här frågan avviker 
inte på något sätt från inter-
nationell humanitär rätt och 
FN:s beslut. Bosättningarna 

är ett hinder för fred och de-
ras placering på ockuperade 
områden leder till männis-
korättskränkningar.

Shir Hever, som medver-
kade vid föreläsningarna, 
är en israelisk ekonom som 
forskat i den ekonomiska as-
pekten av Israels ockupa-
tion. Han representerar Al-
ternative Information Cen-
ter, inte Kyrkans Utlands-
hjälp. Det är inte hans åsikter 
som ligger till grund för Kyr-
kans Utlandshjälps officiel-
la ståndpunkt. Däremot är 
han för närvarande en av de 
mest sakkunniga på områ-
det och därför är det viktigt 
också för Kyrkans Utlands-

hjälp att känna till vad han 
har att säga.

Vid de föreläsningar som 
Tomas Sandell hänvisar till 
framförde Kyrkans Utlands-
hjälps representant  att Kyr-
kans Utlandshjälp önskar att 
myndigheterna följer den 
utrikespolitiska linjedrag-
ningen och instruerar åter-
försäljare att tydligt märka 
de produkter som kommer 
från ockuperade områden så 
att deras korrekta ursprung 
framgår.

pauliina liukkonEn, 
EAPPI-koordinator

SpRåK RADIo

guds namn på radio 
och i tv

Man hör då och då sägas i ra-
dio eller TV att i dessa medi-
er får man inte svära, och det 
låter ju kultiverat. Men tydli-
gen får man missbruka Guds 
namn helt obegränsat. Vart 
tog kulturen vägen? 

EhrEnGarD höGnäS
Kvevlax

oRD INNebÖRD

Fackslang frälser ingen

Risto Räty: Läste ditt inlägg 
”Symbolerna har sina grän-
ser” i KP nr 11. Det är en sak 
jag inte fattar:

Hur kan du dra till med så-
dana esoteriska ord som so-
teriologi utan att förklara dess 
innebörd för läsarna?

Som bot i efterhand kunde 
du skriva några ord i KP om 
detta ord och dess bakgrund! 

bo EjErSTaD
Åshöjden

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

Du når oss på:
041 447 5725, 0400 012 390

050 329 4444, 050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi



Kalle har varit på begravning och är nu bekym
rad:

–
 M

am
m

a, om
 det sant som

 prästen säger att vi är ”kom
na ur jord och jord skall du åter vara”, så är det bäst att du kollar under m

in säng för där är någon antingen på kom
m

ande eller farande.

nÄsTa VeCka blir vi övergivna i Getsemane och glada 
vid den tomma graven.

Han har kommit ut 
ur mörkrummet i 
dubbel bemärkel-
se. Han vet vilken 
dag han kom till 
tro. Och han är en 
ivrig användare av 
Lightroom.

TexT: johan sanDBerG

Möt Johan Eklöf, månadens 
bloggare och fotointresserad 
präst i Lappfjärd. Fotointres-
set har hängt med ända sedan 
mörkrumstiden och sedan 
2004 ägnar han tisdagskväl-
larna åt att undervisa i digi-
tal fotografering på medbor-
garinstitutet i Kristinestad.

Du är alltså både präst och fo-
tolärare i dag?
– Ja, på kursen träffar jag ock-
så församlingsmedlemmar 
jag kanske annars inte skulle 
träffa. Som lärare har jag fått 
uppleva glädjen i att se mina 
elever gå förbi mig eftersom 
en del av dem varit med så 
länge att de börjat ordna eg-
na fotoutställningar. 

hur upplevde du övergången 
från analog till digital fotogra-
fering?
– När digitaltekniken börja-
de komma på 90-talet insåg 
jag den stora fördelen med att 
kunna ta obegränsat med bil-
der utan att behöva betala för 
filmen. Men digitalteknikens 
kvalitet på den tiden gick inte 
att jämföra med filmens. När 
jag fyllde femtio år 2000 sam-
lade mina vänner ihop till en 
digital kompaktkamera med 
den tidens största upplösning 
på hela 2,5 megapixel. Fyra år 
senare köpte jag min första di-
gitala systemkamera och nu är 
jag inne på min tredje. 

– Jag tycker att all ”mörk-
rumsarbetsglädje” finns 
kvar men man slipper 
kladda med alla vätskor. 
Jag riktigt njuter av att an-
vända bildbehandlingspro-
grammet Lightroom. Det är 
ett ypperligt program som 
räcker till för alla vardagli-
ga behov som att korrigera 
vitbalans, exponering och 
plocka bort små dammkorn 
från bilden.

Blir din blogg en fotoblogg?
–  Kanske sätter jag med li-
te bilder här och där för att 
lätta upp helheten eller illus-
trera det jag vill säga. 

Vad tänker du blogga om?
– Det finns så mycket jag vill 
säga, fundera kring aktuel-
la saker eller meditera kring 
andliga sanningar. Eller så 
blir det avstamp i någon av 
mina hobbyn, fotografering 
och hi-fi. 

– Mina tankar rör sig ofta 

kring andliga sanningar och 
det avspeglas också i det jag 
skriver. Det är inget påklist-
rat utan sådant som  jag fun-
derar på. Precis som jag fun-
derar på om något kan bli en  
vacker bild.

– Tidsmässigt samman-
faller bloggandet med att 
jag ska in på sjukhus för en 
knäoperation. Det blir blog-
ginlägg från en sjukledighet 
som kanske ger nya tankar.

 
Du har sysslat med mycket an-
nat innan du blev präst?
– Det typiska för mitt liv är 
ett mångsyssleri. Om jag in-
te vore präst har jag två eller 
tre andra yrken som jag kun-
de ta itu med. Jag kunde vara 
matematiklärare, journalist/
fotograf eller till och med so-
cialarbetare. Jag har inte rik-
tigt vetat var jag hör hemma 
innan jag blev präst.

Du har alltså en annan utbild-
ning i grunden?
–  Ja, jag har en lägre högsko-
leexamen i matematik. Men 
jag ville inte ägna mitt liv åt 
ett så teoretisk ämne som jag 
upplevde var långt från män-
niskorna. Så jag började job-
ba på tonårshemmet Sva-
lan i Helsingfors, ett kris-
tet tonårshem. Jag var ny-
gift och fick plötsligt ansvar 
för en bunt missanpassade 
tonåringar som de vanliga 
institutionerna inte klara-
de av. En målade väggarna 
med sitt eget blod, en hade 
bränt upp ett hus. Efteråt kan 
man se att ansvaret var för 
stort för en ung människa. 

Men du var aldrig rädd?
– Nej, men jag kände stor 
hjälplöshet. Jag kom till tro 
med buller och bång under 
första studieåret 1969 i Hel-
singfors. Jag hör till dem som 
kan säga både dag och unge-
färligt klockslag när jag kom 
till tro. Jag tydde mig till tron, 
jag gick bönevägen med svå-
righeterna på jobbet.

Blev det teologi efter det?
– Nej. Märkligt nog fick jag 
jobb på Kyrkpressen som 
kombinerad redaktör och 
fotograf, trots att jag i stort 
saknade mörkrumserfaren-
het. Jag jobbade på tidning-
en åren 1975-76 och flyttade 
sedan vidare till Borgåbladet. 

– Men sen upplevde jag en 
så stark kallelse att börja stu-
dera teologi att den inte gick 
att stå emot. Jag hade nog inte 
vågat ta steget ut om jag inte 
sett Guds ledning i det. Vi bad 
om att få en bostad och det 
ordnades på ett sätt som var 
ett tydligt bönesvar. Jag tyck-
te det var fantastiskt roligt att 
studera teologi. Det under-
liga var att också ekonomin 
ordade sig.

Vilket år blev du prästvigd?
– Jag studerade relativt 
snabbt, på fyra år, och blev 

prästvigd 1985. Min första 
prästtjänst var i Karis och 
jag sökte sedan till Houtskär. 

– När allt flera av barnen 
skulle börja i gymnasiet 
1996 sökte jag till Lappfjärd 
för att barnen skulle kunna 
fortsätta att bo hemma. Jag 
hade aldrig tänkt flytta till 
Österbotten, men jag upp-

levde en så klar ledning att 
om jag låtit bli att söka så ha-
de jag stått emot Guds vil-
ja. Jag trivs bra i Lappfjärd.

hur har arbetet förändrats?
– Församlingarna i Kristi-
nestad slogs ihop 2006 och 
jag blev kaplan. Jag slapp det 
mesta av byråkratin och fick 

koncentrera mig på präst-
arbetet och det tycker jag 
om. Som kyrkoherde lycka-
des jag aldrig hålla mina två 
lediga veckodagar, åtmins-
tone en gick till arbetet, ib-
land båda. Det var varken 
bra för mig eller för famil-
jen. Nu håller jag mina ledi-
ga dagar ganska bra.

Ut ur mörkrummet

månaDEnS bloGGarE Johan eklöf. Fotot är taget av en kursdeltagarna på medborgarinsitutets kurs i 
digital fotografering i Kristinestad. 

”Mina tankar rör 
sig ofta kring andli-
ga sanningar. Precis 
som jag funderar på 
om något kan bli en  
vacker bild.”
Johan Eklöf


