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”Också 2012 er-
bjuder den var 
och en mötet 
mellan det all-
mänt mänskli-
ga och det unikt 
gudomliga.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

En påsk  
i april 2012

Om julen till viss del kapats av kon-
sumismen, så har påsken fort-
farande ett lägre marknadsvär-

de. Det finns en gräns för hur mycket memma 
och påskägg man kan klämma i sig. Men trots att 
påsken har en mer religiös klang än julen är drag-
ningskraften till helgens gudstjänster och mässor 
inte lika stark och den liturgiska färgen riskerar i 
det allmänna medvetandet snarast att få en an-
strykning av kycklinggult. 

Att påsken trots allt bevarat en ton av allvarsam 
tillsammanshelg handlar troligen ändå om att den 
knyter an till något som fortfarande lever starkt 
inom var och en.

Våren 2012 vet fortfarande vad övergivenhet är 
eller hur sveket bränner när det träffar där det gör 
allra mest ont. Påsken rullar ut gräsplätten i gry-
ningen där det är naturligt och tillåtet att släppa 
ut den tillbakahållna gråten – och där den tårög-
da också får möta den stormande glädjen. 

sAmtidigt som påsken är berättelsen om Jesus som 
levde, dog och uppstod igen cirka år 30 är den be-
rättelsen om människan själv. Den talar om ett li-
dande vi kan känna igen, en död som kastar skug-
gor också över vår vardag, ett hopp om en him-
mel och en uppståndelse som de allra flesta till 
och med uttalat vågar hysa. Som högtid är påsken 
och dess kulmen under stilla veckan ett kraftfullt 
drama med hela skalan av våra känslostråk, styr-
kor och svagheter. Också 2012 erbjuder den var 
och en mötet mellan det allmänt mänskliga och 
det unikt gudomliga. Något av det här har KP:s re-
daktion velat åskådliggöra i vår påskvandrings-
feature i det här numret.

FörFAttAren, journalisten och numera också pre-
dikanten Göran Skytte berättar i en av sina krö-
nikor i Svenska Dagbladet om hur han blev upp-
ringd av en tidning som ville veta vad påsken be-
tydde för honom:

”Jag svarade: Jesu död och Jesu uppståndelse, 
och tystnaden ekade i tele-
fonluren. Den unge reportern 
svarade: Ja, jo, men – kan du 
ta om det där”.

Svaret var ”fel”. Skytte ut-
trycker sitt vemod inför re-
aktionen av främlingskap. 
Han drar parallellen till fot-
bollsentusiasternas värld. Att 
dra land och rike runt som 
hängivna fotbollsfans och 
jubla över ett mål eller känna 
sorg över en förlust ses som 
”normalt”. ”Om jag går i kyrkan en timme i veck-
an och där stillsamt lyfter mina händer en aning 
i tillbedjan räknas det av många som onormalt”, 
skriver Skytte. Han efterlyser en andlig nyfiken-
het som motvikt till andlig likgiltighet. 

påsken är den ultimata matchen. Här om någonsin 
är det både gråt och jubel. Det är en generös helg 
vi går in i och den presenterar kärnan i den krist-
na tron för var och en som ens är lite intresserad. 
Resten av kyrkoåret är mera knega på. 

nu går vi in för slutspel. Det finns gott om plats 
att vara med och jubla över målet.

Han hörde Gabriellas trotsiga och hoppfulla sång 
om att leva sitt liv fullt ut med hoppet om himlen i 
innerfickan.”Den låten är min”, tänkte han. 

TexT och foTo: may wiKStröm

prOFiLen: RIKI SoRSA  
”Jag vill ge tillbaka av det jag 
har fått.”

Riki 
Sorsa vill 
leva livet

Det är nu som livet är mitt
Jag har fått en stund här på jorden
Och min längtan har fört mig hit
Det jag saknat och det jag fått ...

Träffen med Riki Sorsa tar avstamp i 
hans cover av Helen Sjöholms Gabri-
ellas sång från filmen Så som i himme-
len. Hans version snurrade flitigt i ra-
dion för ett par år sedan, en raspig röst 
av en musiklegend inom finsk rock-
och pop som sprallade in sig i det bre-
da folkmedvetandet i sina salmiakru-
tiga byxor och slagdängan Reggae – OK.

Med det bidraget i Eurovisionsschla-
gerfestivalen 1981 började hans solo-
karriär. Lite senare skulle han spela in 
landets första CD-skiva. 

– Skivbolaget var motsträvigt, men 
jag hade sett den första skivan i Japan. 
Jag var envis och fick betala hälften av 
den själv med min royalty, minns han.

Experimenterat har han alltid, och 
han hörde till dem som tog in materi-
al från USA och Sverige innan det var 
så väldigt vanligt inom finsk popmusik.

nu har du sjungit färdigt
Fast, den här historien börjar kanske 
ändå inte där. Den börjar i ett mottag-
ningsrum 2006 där sångaren får veta 
att han har cancer. Där läkarens be-
sked löd: Nu, Riki, sjunger du inte mer. 

Riki Sorsa hade en metastas på vän-
ster sida av strupen, och så småningom 

hittades själva cancern längre in, bak-
om näsan. Utsikterna var att bli opere-
rad, med ett kraftigt ingrepp i ansiktet 
och avskurna nerver som skulle sätta 
stopp för sången för all framtid.
    Hur kändes det för en sångare att få det 
beskedet?

– Då var det där med att mista rösten 
småpotatis. Jag hade sjungit så länge, 
men det jag ställdes inför var att livet 
kanske var slut. Vi har cancer i släkten, 
jag skulle kanske inte klara mig, mina 
söner skulle bli utan sin pappa. 

Två läkare gav två olika förslag på be-
handlingar: den ena var operation, den 
andra en rejäl kombination av strålbe-
handlingar och mediciner. Det blev det 
senare. Han fick 37 behandlingar, var-
dera med 17 minuters strålning. Det var 
tufft, men redan efter två veckor märk-
te läkarna att behandlingen bet. I dag 
är han friskförklarad – och tacksam. 

Men visst har han också tappat hop-
pet. En gång när ångesten verkligen tog 
tag i honom var just när han fick beske-
det om hur det var ställt.

– Min pappa dog i cancer på det sjuk-
huset, just i samma våning. Då var det 
hemskt svårt. Jag var rädd för mig själv, 
rädd för mina destruktiva tankar, rädd 
för att få panikanfall, säger han.

Det var efter det han metodiskt bör-
jade bygga upp sig själv.

– Jag behövde bli hel igen och jag 
gjorde det genom att gå tillbaka till min 

barndom. Jag tittade på filmer jag ha-
de sett som barn, läste om böcker jag 
hade läst då. 

Då avverkade han både Greven av Mon-
te Christo och Borta med vinden, både som 
bok och film.

Bibeln också?
– Nej ...
Riki Sorsa  spänner de uppriktiga blå 

ögonen i mig.
– Bibeln är svår! Jag förstår den inte, 

jag är för enkel – skriv det! suckar han.

Kanske fanns det en mening?
Men han tror på Gud– ”naturligtvis!”– 
har alltid haft en andlig dragning. Att han 
fastnade för Gabriellas sång om him-
lalängtan är helt i linje med ett par an-
dra av hans stora låtar på finska: covern 
av Pugh Rogefeldts Aftonfalk (Muutto-
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Gäddnäs skriver hemligt scenverk
ålAnd. Tidningen Nya Åland 
berättar att författaren 
och KP-krönikören Katari-
na Gäddnäs, som 
för tillfället också 
jobbar som för-
samlingsassistent 
i finström-Geta, 
har fått ett ettår-
igt arbetsstipen-
dium från finlands 
svenska författa-
reförening.

Vad det är hon ska skriva 
avslöjar Gäddnäs inte i det 
här skedet för Nyan.

– Det är hem-
ligt men jätte-
spännande. Det 
ska förhopp-
ningsvis sät-
tas upp på Åland 
i någon scenisk 
form de närmaste 
åren, kommente-
rar hon.

Björkstrand glad över hjälpsamhet
pörtOm. Kyrkoherde Lars-
erik Björkstrand går i pen-
sion i sommar. Då har han 
tjänstgjort i Pörtom försam-
ling i 34 år.

Redan nu har avtackning-
arna börjat och hembygds-
föreningen kände kyrkoher-
deparet på pulsen vid sitt 
årsmöte häromveckan, rap-
porterar Syd-Österbotten. 

Lars-erik Björkstrand 
hann jobba i Tammerfors, 

hitis och helsingfors innan 
han landade i Pörtom.

Särskilt stolt och glad är 
Björkstrand över försam-
lingsbornas offervilja. han 
menar att det inte är nå-
gon slump att lilla Pörtom 
för tredje året i rad samlat 
tredje mest i stiftet till Ge-
mensamt Ansvar. 

– Jag har alltid uppskattat 
Pörtombornas givmildhet, 
säger han till SÖ.

nina Åström väljer långfredagen
påskFAvOrit. Den kristna 
artisten nina Åström avslö-
jar i tidskriften Sana att den 
viktigaste stunden på pås-
ken är långfredagens guds-
tjänst. om hon bara går en 
gång i kyrkan under påsken 
är det då.

– Storheten i det offer som 
Jesus gör talar alltid lika starkt 
till mig. Utan hans uppstån-
delse hade vi ingen chans, 
säger hon till tidningen.

Numera turnerar Åström 
huvudsakligen i ryska fäng-
elser. Turnélivet på krist-
na festivaler och scener här 
och i europa har sjunkit un-
dan.

– Jag känner mig hem-
ma i fängelser och rehabi-
literingscentraler numera. 
Människor där är naket äk-
ta. Jag vill ge dem något av 
Guds kärlek, säger hon.

riki sOrsA fick 
strupcancer 
2006. I dag är 
han frisk och 
sprider som 
ambassadör 
för cancer-
förbundet 
hopp till dem 
som lever 
med samma 
besked.

Riki soRsA

pÅ GÅNG MeD eN Ny INSPeLNING 
SoM äN SÅ LäNGe äR heMLIG. 
”BLIR NoG eN LITeN chocK fÖR 
MÅNGA!”

FamiLj: hUSTRUN BARBARA och 
SÖNeRNA RUfUS (21) och RASMUS 
(23).

haukka) och Styx Boat on the River (Joki).
Och han är inte längre rädd för döden.

– Jag blev av med dödsskräcken när 
jag var sjuk. Jag har tänkt på vad dö-
den är, och eftersom jag alltid har va-
rit nyfiken ser jag det som att det är en 
ny grej. När livet tar slut tror jag inte att 
det blir mörkt. Jag tror att vi har en själ, 
fastän jag inte vet vad som händer sen. 
Jag tror att jag träffar min pappa igen ...
   ”den himmel jag trodde fanns, ska jag 
hitta där någonstans”, för att citera Gab-
riellas sång?

– Exakt! För vi söker ju den där himlen 
hela tiden, något som gör oss lyckligare.

ny rangordning på det viktigaste
För hans del fick livet en annan pri-
oritering efter ”den stora Flunsan”, 
som han i ett skede valde att kalla sin 

sjukdom för att avväpna den.
– Det är klart att jag är en annan nu. 

Jag har inte så bråttom att vara Riki Sor-
sa längre. Jag kan inte turnera mera, jag 
kan ha musiken som en kul hobby. Allt 
har förändrats. Ändå har jag ”peace of 
mind” – fred i sinnet – och behöver in-
te springa i ekorrhjulet och tävla om en 
plats i solen.

När han får räkna upp sina priori-
teringar i livet nu handlar de först och 
främst om de nära och kära:

– Att barnen mår bra, min fru likaså 
och min lilla mamma, som nyss fyllt 90 
och äntligen fått plats på servicehem.

Han har också fått en ny roll, ett nytt 
jobb i och med att han sedan tre år till-
baka är PR-man för Cancerförbundet. 
Riki Sorsa har rest runt i landet och ta-
lat om sin cancer och berättat hur han 

har klarat sig. Överallt har han mötts 
av stor tacksamhet.

Själv ser han det som att det fanns en 
mening med att han klarade sig. Nå-
gon – Gud? – behövde honom och nu 
vill Riki Sorsa ge tillbaka det han har 
fått till andra.
   Bad du när du var sjuk och bad andra 
för dig?

– Jo, jättemycket. Nyss fick jag ett 
mejl av en flicka som skrev att hon 
bad massor för mig när jag var sjuk. 
Nu skrev hon och berättade att hon 
själv hade fått cancer. Jag skrev ett 
långt mejl tillbaka.

Och Gabriellas sång? Jo, den blev Ri-
ki Sorsas retur i studion. Han hade hört 
den ren innan han blev sjuk och vis-
ste att den var ”hans”. Efter sjukdo-
men dök den upp igen.

– Den berättar exakt om mig efter att 
jag har klarat den här cancern.

När han sjöng in den, först på finska, 
tog han i så att halsen blev sårig.

– Den var mitt budskap till hela fin-
ska folket. Att man ska våga tro.
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– Jag blev faktiskt ordentligt 
överraskad när jag läste ny-
heten i Kyrkans tidning, sä-
ger lagfarne assessorn Jorma 
Juutilainen på domkapitlet i 
Tammerfors stift.

Antalet anmälningar el-
ler klagomål mot präster 
och kantorer som kommit in 
på ett år kan räknas på ena 
handens fingrar, de är ald-
rig över tio.

Däremot talade Juutilai-
nen nyligen med folk på jus-
titieombudsmannens kans-
li som säger att klagomålen 
över lag ökat med tjugo pro-
cent per år.

– Är folk missnöjda med 
något så reagerar de mer än 
förr.

Lärotvister orsak
Domkapitlet i Tammerfors 
har på 2000-talet ”avkragat” 
två präster, som man säger 
i Sverige: Markku Koivisto 
var en central gestalt i Noki-
aväckelsen, som bildade eget 
samfund. Prosten Matti Vä-
isänen lät viga sig till biskop 
i den rikssvenska Missions-
provinsen.

– Läromässiga frågor som 
har med kyrkans bekännel-
se att göra är en grupp för sig, 
säger Juutilainen om anmäl-
ningarna.

En annan grupp är präs-
ter med alkoholproblem eller 
fall där prästen på annat sätt 
betett sig olämpligt. Folk kan 
komma med krav på präs-
terligt leverne som enligt da-
gens uppfattning är gammal-
dags. 

De flesta anmälningarna 
i Finland leder till det som i 
Sverige skulle kallas ”kritik”.

– Vi meddelar vederbö-
rande domkapitlets åsikt. Ett 
slags respons som kan upp-
fattas som tillrättavisande.

När anmälan tas på all-
var sätts disciplinsmaski-
nerinet i gång. Först gör ett 
särskilt undersökningsom-
bud en förberedande un-

dersökning som sedan ges 
till ett juridiskt kunnigt dis-
ciplinsombud.

– De motsvarar på sätt och 
vis polis och åklagare i det 
civila livet.

Ovanligt med följder
Domkapitlets ”straffskala” 
omfattar tre grader: skriftlig 
varning, avhållande av tjänst 
för viss tid eller avsättning 
från tjänst. 

– Påföljd utdöms kanske 

en gång per år, säger Juu-
tilainen.

Anmälningar mot präster 
och kantorer behandlas av 
domkapitlet. I övrigt är det 
den enskilda församlingen 
som står för alla disciplinä-
ra åtgärder.

– Det är mycket sällan vi 
på domkapitlet hört om så-
dana fall.

Mobbningsfall och liknan-
de problem inom försam-
lingens arbetsgemenskap 

hör till arbetarskyddet och 
den enskilda församlingen. 
Men om kyrkoherden är part 
i en personalkonflikt kopp-
las domkapitlet alltid in, sä-
ger Juutilainen. 

Däremot ställer domkapit-
lets personal ofta upp där man 
behöver utomstående hjälp 
för att lösa upp olika knutar 
inom arbetsgemenskapen,

– Vi har hela tiden någ-
ra sådana stödprocesser på 
gång, säger Juutilainen.

Kyrkorna gör 
viktigt jobb 
Kyrkostyrelsen vill att 
också staten ska få upp 
ögonen för hur viktig kyr-
kan är för integreringen av 
invandrare. Det här kun-
de göras genom att lyfta 
fram de religiösa samfun-
den i statens integrerings-

program.
I dag nämns de religiö-

sa samfunden visserligen 
i integreringslagen, men 
bara som aktörer som vid 
behov kan bidra. I prakti-
ken har samfunden spe-
lat en viktig roll vid inte-
greringen.

Kyrkostyrelsen påmin-
ner om att man inte ska 

underskatta religionens 
roll. Religionen styr livet 
för många invandrare.

Majoriteten av dem 
som invandrar till fin-
land är kristna. De kristna 
församlingarna bildar ett 
världsomspännande lo-
kalt nätverk som stöder 
invandrare på många oli-
ka sätt.

intEgRAtion InvAndRARe

det finns liv   
efter jobbet
– för den generation som 
nu går i pension är arbe-
tet viktigt. De är vana att 
arbeta och när det tar slut 
kan det vara svårt att fin-
na mening i livet, säger 
erja Viherkoski, som ar-
betar med diakoni i Åbo.

De finska församlingarna i 
Åbo har startat tre stödgrup-
per för nyblivna pensionärer. 
Arbetet är en del av ett stör-
re projekt, Selvä suunta, som 
stöds av Social- och hälso-
vårdsministeriet. Meningen 
med projektet är bland annat 
att förebygga alkohol- och 
mentala problem hos äldre.

pEnsion STÖdgRupp

Antalet klagomål mot  
präster har inte ökat

då prOsten Matti Väisänen år 2010 lät biskopsviga sig för det konkurrerande samfundet 
Missionsprovinsen beslöt Tammerfors domkapitel som påföljd att ”avkraga” honom. 
Foto: KP-ARKIV

KyrKOjUridiK. antalet 
klagomål mot präster och 
andra kyrkligt anställda i 
Svenska kyrkan har fyr-
dubblats på tio år. tren-
den syns inte i Finland.

TexT: rOLF aF HÄLLStröm  

Verksamhet i 
kapell ökar krav 
på ledarskap
FörSamLinGSFörVaLt-
ninG. Kyrkoherde Ulf 
Sundstén lämnar Kimi-
toöns församling efter 
vad som blev ett treårigt 
experiment i församlings-
förvaltning.

TexT: rOLF aF HÄLLStröm

Han kallar sig kyrkoherde ut-
an församling, Ulf Sundstén 
som lett Kimitoöns försam-
ling under dess tre första år. 
Det speciella med Kimito-
ön är att den är uppdelad på 
fyra kapellförsamlingar, Ki-
mito, Dragsfjärd, Västanfjärd 
och Hitis. Någon moderför-
samling finns inte.

När de fyra kaplanerna 
sköter det andliga arbetet i 
samråd med kapellråden blir 
kyrkoherden mera av en by-
råkrat.

– Det blir i praktiken väl-
digt lite kontakt med för-
samlingsmedlemmarna, sä-
ger Sundstén, som helst job-
bar i en så liten församling 
att han ”kan träffa de flesta 
medlemmarna under ett år”.

Han säger att en riktig ut-
värdering kan ske först ef-
ter tio år. Men redan nu stiger 
den stora fördelen fram: Det 
andliga arbetets perspektiv 
får dominera när man läg-
ger upp verksamheten i för-
samlingarna.

– I kyrkliga samfällighe-
ter är det ekonomer och ju-
rister som ställer upp ramar-
na. Här är jag verkligen med 
när ramarna dras upp, säger 
Sundsten,

En konkret fördel är att 
det är enklare att göra upp 
församlingens arbetslis-
tor med fridagar och annat. 
På Kimitoön har man kun-
nat öka antalet veckomäs-
sor och hålla gudstjänster 
av andra typer. Gudstjäns-
ter inne i veckan lockar li-
ka bra som söndagsförmid-
dagen. Under fjolåret öka-
de antalet gudstjänstbesö-
kare avsevärt.

Det finns också minus 
med en koncentrerad ad-
ministration:

– Informationen till mig 
kommer bara från medarbe-
tarna och kapellråden, säger 
Sundstén. 

Han nämner också risken 
för knutpatrotism och rivali-
tet mellan kapellråden om de 
inte klarar av att se till helhe-
ten. Den uppgiften faller då 
på kyrkoherden som mås-
te vara villig att verkligen ta 
på sig uppgiften att vara chef.

Den lösning som Kimito-
ön valt påminner om pro-
sterimodellen, den popu-
läraste av de framtida för-
valtningsmodeller man la-
borerar med inom kyrkan. 
Den skulle vara möjlig ock-
så för Väståboland, men att 
få in Åbo svenska församling 
under samma paraply är en 
knepigare fråga.

– Själavårdaren i mig läng-
tar efter en närmare kon-
takt med församlingen, sä-
ger Sundstén om orsaken till 
att han lämnar Kimitoön och 
söker sig till Solf. Förutom då 
att han är pendlare med fem-
hundra kilometer till hem-
met i Österbotten.

kimitOöns FörsAmling är uppdelad på fyra kapellförsam-
lingar utan någon moderkyrka. Bilden är från Dragsfjärd.
Foto: KP-ARKIV
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Missförstådd modell
Stiftsdekanen i Tammerfors, ari Hukari, 
presenterar sin syn på kyrkans omstruk-
turering i en youtube-video. enligt honom 
har man missförstått idén bakom stifts-
modellen och därför vill han lyfta fram den.

hukari tycker att kyrkan påminner 
mer och mer om ett bolag som förval-
tar egendom.

– Kunde man inte utlokalisera den sa-
ken? undrar stiftsdekanen.

viDEo lobbnIng

Minna 
Silfvergren
Vad har en ängel med 

hamma-
re i han-
den i kyr-
kan att göra? 
och vad be-
tyder de tolv 
korsen som 

finns målade här och var?
Pernå är den av våra 

medeltidskyrkor som hål-
lits mest intakt sedan den 
byggdes på 1400-talet. 
förra söndagen höll kap-
lan minna Silfvergren till-
sammans med kyrkoher-
de robert Lemberg en 
förklaring över kyrkans 
symboler, en slags sym-
bolvandring. 
Varför?

– Det finns många för-
samlingsbor som inte är 
så hemma i kyrkan. Kyr-
kans symboler öppnar sig 
inte för dem. Det finns så 
otroligt mycket historia i 
kyrkans väggar.
– Uppe på prediksto-
len finns till exempel fy-
ra änglar. Tittar man no-
ga ser man att den andra 
ängeln bär en hammare, 
den tredje bär på ett kors. 
Nerifrån kyrkan ser man 
det inte, men den fjärde 
har någonting som liknar 
en stav i handen. Staven 
är ett spjut. Det är kors-
fästelesens redskap som 
änglarna bär på.
Varför har pernå kyrka 
också ett dussintal adli-
ga vapensköldar på väg-
garna?
– Man bar vapensköldar-
na i begravningsföljet, till-
sammans med sorgefanor, 
och sköldarna placerades 
sedan i kyrkan. De har ing-
enting med församlingen 
att göra. Vapensköldarna 
har massor med detaljer, 
men för att förklara dem 
behövs en heraldiker.
Ska pernå församling 
fortsätta med symbol-
vandringarna?
– Jo, men nästa gång 
handlar det inte om kyr-
kans symboler utan om 
gudstjänstens. De är ge-
mensamma med andra 
kyrkor men flera av de 
kyrkliga textilierna är lo-
kalt tillverkade och har 
Pernåprägel. Det nyas-
te antependiet i den vita 
festfärgen har lånat den 
rödbruna ornamentiken 
från kyrkans tak.

 ¶ RolF AF HällstRöm

3 FRågoR TIll

Ingen frid i Åbo  
fridsförening
GammaLLaeStadianer. 
en kvinna som låter sig 
vigas till präst ställer sig 
utanför Guds rike. inställ-
ningen som turun rauha-
nyhdistys står för väcker 
förvåning också bland 
laestadianer.

TexT: jOHan SandBerG 

Föreningens medlem Mari 
Leppänen lät som den första 
gammallaestadianska kvin-
nan i Finland prästviga sig för 
en månad sedan.

Omedelbart efter prästvig-
ningen fråntogs Mari Leppä-
nen sitt uppdrag i förening-
ens informationskommit-
té. Någon vecka senare från-
togs också hennes man Risto 
Leppänen, ärkebiskop Kari 
Mäkinens teologiska sekre-
terare, uppdraget som predi-
kant i Åbo fridsförening.

kvinnligA präster ställer sig utanför Guds rike, menar den gammallaestadianska fridsföreningen i Åbo.  De finlandssvenska laestadianerna är inte lika 
kategoriska. Inom huvudfåran Rauhan Sana verkar två finskspråkiga laestadianska kvinnor. Foto: KP-ARKIV

”jag skulle inte 
utesluta någon 
på grund av en 
viss syn.”

Torsten 
Lassfolk

w
w

w
.fspc.fi

Rehabiliteringskurser
Högaktuellt att senast 13.4 ansöka till 
vår familjekurs, som ordnas i samar-
bete  med FPA. Psykosociala förbun-
det ordnar rehabiliteringskurser för 
personer med mental ohälsa. Behöver 
du stöd i din återhämtningsprocess? 
Då kan du ansöka om att komma med 

på våra rehabkurser som finansieras med RAY- och 
FPA-medel. 

Mer information om vår kursverksamhet finner du på 
www.fspc.fi eller genom att kontakta rehab.chefen 
på telefon 06-723 2517.

Motiveringen till att även 
han fråntogs sitt uppdrag är 
att han ändrat åsikt i frågan 
om kvinnliga präster och in-
te längre omfattar föreningens 
negativa linje.

Enligt fridsföreningens lin-
je, utlagd av ordförande Kim-
mo Puolitaival i tidningen 
Kotimaa, väljer den gammal-
laestadianska kvinna som lå-
ter prästviga sig att självmant 
ställa sig utanför Guds rike. Det 
gäller alltså Mari Leppänen.

Risto Leppänen anses ändå 
inte ha tagit steget ut ur Guds 
rike. Men av honom förväntas 
att han gör bättring.

- Han måste ändra sin in-
ställning till kvinnliga präs-
ter. På det sättet skulle han 
lyda församlingens (fridsför-
eningens) råd. Den egentliga 
synden är att inte lyda försam-
lingens råd, säger Puolitaival 
till Kotimaa.

Den här inställningen har 
väckt en häftig debatt bland 

annat på Kotimaas hemsida. 
Bland annat kyrkoherden i 
Haparanda, gammallaestadi-
anen Kimmo Sulila anser att 
Mari och Risto Leppänen ut-
satts för andligt våld. Puolitai-
vals ordval förvånar också Tor-
sten Lassfolk, verksamhetsle-
dare för LFF, Laestadianernas 
fridsföreningars förbund.

– Jag är inte domare, sä-
ger han till Kyrkpressen. Det 
är Gud som dömer, inte jag. 
Därför skulle jag inte använ-
da de orden. Inte heller skul-
le jag utesluta någon på grund 
av en viss syn.

De finlandssvenska laesta-
dianerna inom LFF hör till en 
annan gren inom laestadianis-
men än gammallaestadianer-
na. Den grenen går under hu-
vudfåran Rauhan Sana. Även 
inom Rauhan Sana är kvinn-
liga präster sällsynta, men de 
förekommer. Lassfolk känner 
till två finskspråkiga laestadi-
anska  kvinnliga präster, en av 

dem är verksam  i Toholampi.
- Jag har inte hört om att  nå-

gon svenskspråkig laestadi-
ansk  kvinna känt kallelse att 
bli präst, säger Lassfolk.

Puolitaivals uttalande har 
också fått professorerna Seppo 
Koskinen vid Lapplands uni-
versitet och Matti Tolvanen vid 
Östra Finlands universitet att 
uttala sig om huruvida det är 
juridiskt hållbart. Enligt Ko-
skinen kan det kränka män-
niskorätten medan det enligt 
Tolvanen kan vara olagligt dis-
kriminerande.

I Kotimaa  medger Koskinen 
att en förening kan bestämma 
om medlemskap, men att in-
te ens en religiös förening kan 
ha en bestämmanderätt som 
kränker medlemmarnas män-
niskorätt. Samtidigt förstår han 
hur svår kvinnoprästfrågan är 
för den laestadianska väckel-
sen.
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Kim Herold sjunger för gA
Som en del insamlingen Gemensamt ansvar uppträder 
den finlandssvenska modellen, sångaren och låtskriva-
ren Kim Herold i hagalunds kyrka den 13 april. Det var 
esbo svenska församling som tog initiativ till konserten.

– Det ska bli roligt att som omväxling sjunga i en 
kyrka, säger herold till hBL.

han tror att konserten kommer att locka en publik 
som kanske inte vanligtvis går regelbundet i kyrkan. 

Årets GA-kampanj stöder smålåneverksamhet i fin-
land och Uganda.

präster vill bredda debatten
Dagens kyrka är namnet på en ny miniportal, en blogg 
som samlar tolv skribenter från Svenska kyrkan med 
vitt skilda åsikter. Sajten vill visa att debatten inom 
Svenska kyrkan är bred. Alla skriver under eget namn 
och bloggen är ingen gemensam plattform eller poli-
tisk positionering. flera av skribenterna är präster. 

Portalen lär också enligt bloggare torbjörn Lindahl 
vara en pik till de ansvariga bakom den svenska tanke-
smedjan Seglora, som enlig uppgift är ute för att göra 
något liknande men för en stor summa pengar.

opinion bloggkonsERt välgÖRenHeT

Barman Anders Fma
* Timanttiporaukset ja -sahaukset
* Diamantborrning och -sågning
* Kaikki rakennussaneeraukset
* All byggnadssanering

040 728 7339
Rosenlundsvägen 83,
10710 Snappertuna

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

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

www.lindskok.fi
Påskdagen 8.4 och Annandag påsk 9.4 kl. 12-16

Stående påskbuffé. Boka Bord!

14. – 17.4.2012 Resa till Estland
25. – 28.5.2012 Speedway GP Göteborg
26. – 30.4.2012 Kulturresa till St Petersburg
29.6 – 1.7.2012  Friidrotts EM Helsingfors
13. – 16.7.2012 Jubileumsmaraton i Stockholm
27. – 30.7.2012 Formel 1 i Ungern 
28.7 – 3.8.2012 Resa till Nordkalottens fronter 
6. – 12.8.2012 Vandringsresa till Österrike
16. – 23.8.2012 Resa i JR24:ans och 
  Tunga 4:ans fotspår 
5. – 9.9.2012 Krigshistorisk resa till Karelska näset 
9. – 10.10.2012 Kristina från Duvemåla på 
  Svenska Teatern
6. – 7.11.2012 Kristina från Duvemåla på 
  Svenska Teatern

30.6 Postrodden över Kvarken
1-8.8 Musikfestspelen Korsholm
www.korsholmsmusicfestival.fi

Ingen marknad 
för kyrkor hos oss
KULtUrHiStOria. Gamla 
kyrkor är till salu över 
hela europa, en och 
annan också i Sverige. i 
Finland är ingen kyrka till 
salu. men i maj ska det bli 
möjligt att sälja.

TexT: rOLF aF HÄLLStröm 
foTo: andreaS anderS-
SOn

I Mellaneuropa kan man gå 
på krog i en gammal kyrko-
byggnad. I England beräk-
nas tusentals kyrkor stänga 
de närmaste åren. Svenska 
kyrkan har redan sålt ett tret-
tiotal kyrkor, oftast till andra 
samfund. En trend som drab-
bar också Finland?

Sakta i backarna, manar 
överarkitekt Antti Pihka-
la på Kyrkostyrelsen. Tills-
vidare har ingen församling 
velat sälja sin kyrka trots att 
ekonomin är ansträngd. 

Av de 800 kyrkorna i 
vårt land klassas alla som 
är byggda före år 1917 som 
kulturhistoriskt värdefulla. 
Dessutom har 44 nyare kyr-
kor lyfts upp i samma kate-
gori. Sådana kyrkor kan inte 
säljas, än mindre rivas.

Pihkala bekräftar att i 
praktiken betalar försam-
lingarna och deras medlem-
mar för en stor del av det fin-
ländska kulturarvet. Staten 
betalar ett litet stöd – för att 
upprätthålla de tjugo öde-
kyrkorna.

Församlingarna får drygt 
två procent av vad sam-
fundsskatten hämtar in. 
Det räcker knappt för be-
gravningsväsendet, inget blir 
över för det kulturhistoriska 
arvet. I Sverige betalar staten 
en blygsam ”kyrkoantikva-
risk ersättning” sedan skils-
mässan år 2000.

Vem tar över?
I maj diskuterar kyrkomötet 
ett förslag om att alla kyrkor 
äldre än 50 år ska klassas som 
kulturhistoriskt värdefulla. 
Men kyrkan binder inte ris 
åt egen rygg, säger Pihkala.

– I förslaget ingår också 
bestämmelser om vad man 
ska göra om församlingen in-
te vill hålla kvar en kyrka el-
ler vill sälja den.

Det betyder inte att det 
finns någon färdig meka-
nism om vem som tar över i 
fall en församling inte har råd 
eller vilja. Om kyrkan har ett 
kulturhistoriskt värde kopp-
las samhället in.

– Det blir en förhandlings-
fråga, säger Pihkala som un-
derstryker att redan dagens 
lagstiftning säger att en för-

samling inte kan åläggas att 
upprätthålla sin kyrka till 
oskäliga kostnader.

– Vi är det sista landet i Eu-
ropa att hålla kvar alla våra 
kyrkor, bekräftar överarki-
tent Martti Jokinen på Mu-
seiverket. Orsaken är en-
kel, församlingarna har haft  
pengar till underhållet. Och 
många av våra kulturhis-

toriska byggnader är – just 
kyrkor.

Jokinen var nyligen på en 
inspektionsresa i Österbot-
ten och tittade på ett tiotal 
kyrkor.

– Inga skador, det en-
da överraskande var att alla 
kyrkorna var i så gott skick.

lutherkyrkAn i helsingfors såldes av evangeliföreningarna i samband med en större 
fastighetsaffär. I dag är den nattklubb. församlingsägda kyrkor har inte funnits till salu.
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på tväREn MAY WIKSTRÖM

det du inte visste du ville veta
Jag har en lätt ta-reda-på-
fixering. Lösa trådar irrite-
rar mig och ibland är jag helt 

enkelt tvungen 
att knyta dem, 
också om de 
leder mig in 
på ett stick-
spår. fastän 
diskussionen 

kanske för länge sen pas-
serat ögonblicket när ing-
en kom ihåg namnet på den 
där sångaren i en viss grupp 
eller det där årtalet när nå-
got hände kan jag ha svårt 
att hålla händerna i styr och 
inte knappa in ett sökord på 
telefonen medan andra går 
vidare. förlåt, vänner!

Antagligen är det ock-
så därför jag storgillar pro-
gram som Vegas Kvant-
hopp. Suveränt presente-
rade fakta om det som vi 
lyssnare, enligt programde-
visen, inte visste att vi ville 
veta. Samma känsla får jag 
inför tidskriftspärlan Språk. 
Visste jag att andelen per-

soner med absolut gehör 
(såna som kan säga exakt 
vilken ton de hör utan någ-
ra externa hjälpmedel) fak-
tiskt är större bland kine-
ser än västerlänningar? Nä, 
det visste jag inte! Nu gör 
jag det.

Men också jag bär antag-
ligen på den motsatta för-

mågan: att förtränga infor-
mation om det jag inte vil-
le veta. för våra egna blinda 
fläckar är vi som bekant, ja 
just det - blinda.

Kompisarna runt Jesus 
hade lite svårt att fatta fast 
det skrevs dem på näsan: 
– om en kort tid ska jag tas 
tillfånga. Sen kommer jag 

att dödas. och uppstå igen 
efter tre dagar.

– Åhå ... Kan du skicka hit 
lite mera bröd är du snäll?

Det de inte visste att 
de ville veta kom som ett 
knytnävsslag på långfredag.

följt av ett 2000-årigt ju-
bel på söndag. 

Nu vet vi.

Lättare öppna 
sig online
CHatt. snabba svar 
på pinsamma frågor 
är ett skäl för unga att 
söka information via 
nätet.

TexT: nina öSterHOLm

– Det finns en stor rädsla för 
att vara annorlunda. Då kan 
det vara bra att få stämma 
av med någon som inte di-
rekt kan identifiera en. Kon-
takt över webben minskar på 
skammen.

Det säger forskare Ceci-
lia Löfberg från Stockholms 
universitet. Tillsammans 
med Margareta Aspán har 
hon forskat i ungas sätt att 
ta det virtuella rummet i an-
språk i samtal om den egna 
livssituationen. Forskning-
en visar att webbkontakten 
i vissa fall kan lätta på den 
ungas ångest.

– Att få den besvärliga frå-
gan eller berättelsen ur sig 
kan också avdramatisera 
hela saken. Man får proces-
sa problemet och tar kanske 

steget ut och berättar också 
för någon i ens omgivning, 
säger Löfberg.

Osynlig blir synlig
men varför kan man inte tala 
direkt med en vuxen?

– Många unga är rädda att 
inte bli tagna på allvar, att in-
te bli sedda. De är också oro-
liga för hur den vuxna ska re-
agera. Blir man arg på mig el-
ler jätteorolig för mig? Blir jag 
tvingad till någon psykolog?

I ett webbsamtal kan man 
också avsluta diskussionen 
när som helst om det känns så.

– Och det kommer inga 
motfrågor. Man kan fråga om 
tobak utan att för den skull 
bli anklagad: Jaha, så du har 
rökt nu?

Handlingsutrymmet är 
helt enkelt större på web-
ben. Unga människor råkar 
inte i direkt underläge gen-
temot den äldre.

– Att vara fysiskt osynlig 
för den man talar med öpp-
nar nya möjligheter att ut-
trycka sig utom normer och 
sammanhang. Det å sin si-
da, att våga sätta ord på det 
svåra, kan göra att den unga 

blir synlig, både för sig själv 
och för andra. Ungdomarna i 
vår undersökning säger att de 
känner en gemenskap trots 
att de inte har någon direkt-
kontakt med de andra på saj-
ten. De känns också viktigt att 
någon annan läst deras egen 
berättelse, säger Aspán.

Finns det risk för att de unga 
fastnar på webben och bara lär 
sig kommunicera där?
– Tja, risker finns det ju all-
tid. Hur man ser på webben 
är nog mera en generations-
fråga, tror forskarna.

Enligt dem handlar det 
snarare om att det virtuella 
stärker det lokala rummet. 
Om att webbstödet kan ge 
styrka att ta tag i sitt liv.

trovärdig vuxen
Också på webben finns det 
olika sätt att kommunicera. 

– Om den vuxna  på chat-
ten bara ställer frågor så av-
stannar samtalet. Fastän den 
vuxna kanske bara vill för-
tydliga frågan kan det hän-
da att den unga känner sig 
ifrågasatt om det kommer en 
massa motfrågor.

Att betona sin position, jag 
som vuxen och du som ung, 
fungerar inte heller.

– Eller att korrigera den 
unga, hänvisa till experter 
eller andra sajter. Det gäller 
att vara lyhörd, vad är det den 
unga vill berätta?

Det bästa för samtalet är att 
fokusera på sakfrågan.

– Det verkar också fungera 
när den vuxna går in i sam-
talet med hela sin person och 
vågar dela med sig av sin er-
farenhet.

Många unga är besvikna 
på vuxna i sin omgivning. De 
känner sig svikna och tyck-
er att de vuxna inte är ärliga 
gentemot dem.

– Jag tror inte att du som 
vuxen förlorar din trovärdig-
het genom att vara ärlig och 
äkta, också på chatten.

det tAlAs mycket om alla faror på nätet, men webben kan ändå kännas som den tryggaste platsen när man behöver stöd. 
Foto: sxc.Hu

sAJtER

•	i undersökningen tittade 
forskarna på umo.se, kill-
fragor.se och tjejzonen.se
•	Finländska frågesajter för 
unga är exempelvis sluta-
panta.fi och fragaprasten.fi

Avskalad men hoppfull
äggen hör till påsken. Chokladägg, prydnadsägg och, fram-
för allt, hönsägg. Innan vi äter vårt frukostägg ska det ska-
las. Tekniken varierar; en del slår lätt med skeden, andra 
knackar ägget i bordet.

Medan det till synes livlösa skalet bit för bit plockas bort 
öppnar sig ägget för våra ögon. Färdigt att ätas, färdigt att …
offras? Nej, något offer handlar det inte om vid frukostbor-
det. Men ägget bär på sin egen påskpredikan genom att hän-
visa till det offer som Jesus gjort för oss.

BiBeln BerättAr om hur Jesus avstår från sin allmakt och 
höghet då han föds hit till världen som ett skyddslöst barn. 
Samma gradvisa avskalande berättar också fastetiden om 
när den skildrar Jesus på lidandets väg. På korset framstår 
Jesus som totalt avskalad: han tycks ha förlorat all gudom-
lig fullkomlighet och all mänsklig värdighet.

Men Jesus förkunnar vetekornets lag och han väljer där-
för medvetet bort styrkans, maktens och rikedomens väg. 
Om inte vetekornet faller i marken och dör kan det inte gro 
och växa upp och ge rik frukt.

FAstetiden vill uppmärksamma oss på att livets verkliga vär-
de inte sitter i det yttre. En respektfull fasad, en ansedd po-
sition i samhället eller näringslivet, hälsa och utseende; allt 
det här är sist och slutligen någonting sekundärt. Vem som 
helst kan plötsligt bli avklädd, och tvingas då inse att soci-
al ställning och materiellt välstånd inte ger oss de resurser 
vi behöver för att hantera livets kriser.

Kyrkan kallas Kristi kropp. Under stilla veckan påminns 
vi om att denna kropp var långt ifrån perfekt och osårbar 
– tvärtom var den både plågad och sargad. Kyrkan är kall-
lad att vara en gemenskap för ofullkomliga människor. In-
te därför att vi tillsammans ska vältra oss i självförakt, ut-
an därför att vi som enskilda och som församling i hopp-
full förväntan ska få lägga våra bördor och vår skuld i Guds 
hand, och få höra förlåtelsens befriande ord.

ägget är Också en uppståndelsesymbol. Men då tänker jag 
inte på kokta ägg utan på ägg i fågelboet under den ruvan-
de honan. I Bibeln beskrivs Gud som en fågelmamma som 
hjälper ungarna att kläckas och vid behov skyddar dem med 
sina vingar. På samma sätt som graven inte kunde hålla Je-
sus fången vittnar den lilla ungen som pickar hål på skalet 
om hur livet oemotståndligt vill tränga fram: i vårt liv, i vårt 
hem, i vår kyrka och i vår värld. 

Där det här får ske, där är Guds rike mitt ibland oss.

En god och välsignad påsk!

Björn vikström, biskop 

BiskopEns påSKHälSnIng  
till borgå stift
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vi kan göra det till en nattvard tillsammans
jAg är väldigt glad över att Jesus instiftade natt-
varden. Att det var en måltid som han delade med 
sina lärjungar den sista kvällen och som blivit en 
symbol för gemenskap.

När jag pilgrimsvandrade genom Spanien för-
ra sommaren åt jag ett antal kollektiva middagar 
med alla gäster på härbärgena där jag bodde. På 
något ställe kände jag ingen av gästerna från förr. 
Trots att de kom från en annan kultur och kan-
ske hade annan religiös bakgrund än jag kände jag 
stark gemenskap med dem. Oberoende av vad vi 
hade bakom oss var vårt ”här och nu” detsamma, 
det som vi hade gemensamt.

jesus vAlde inte ut sina lärjungar med tanke på 
att de skulle vara så lika som möjligt. Annars ha-
de han väl inte kallat fiskare och tullindrivare och 
vad allt de sysslade med. Och när han kallade dem 
med orden ”följ mig” handlade det inte om att lär-
jungarna skulle gå bakom honom och vara obser-
vatörer. Titta på vad han gjorde, alltid på avstånd. 
Nej, Jesus kallade lärjungarna att leva i gemenskap 
med honom. Liksom han kallar alla människor.

Det är lättare att umgås och ha en gemenskap 
om man kan tänka i samma banor. Samtidigt kom-
mer människorna att utvecklas ifall det finns en 
brokig skara personligheter, vi överlappar varan-
dras brister. I en gemenskap kan man också för-
ändras, liksom lärjungarna förändrades radikalt. 
De lärde sig genom gemenskapen med Jesus och 
fortsatte att predika, bota och missionera också 
efter att Jesus lämnat dem.

men gemenskApens påverkan på individen är inte 
alltid positiv. Många mobbningsoffer är offer för 
negativt gruppbeteende. Grupptrycket, påtryck-
ningar från starka ledare och sökandet efter be-
kräftelse skapar behovet att hävda sig – vilket man 

gör på någon annans bekostnad. Det är ett ne-
gativt gruppbeteende som så småningom 
kommer att äta upp individen. Hon sitter 
kvar i gamla mönster. Det är de mönst-
ren som den dynamiska gemenskapen, 

med grunden i växelverkan, bryter.

”de trOendes gemen-
skap” är ett ganska 

luddigt be-
grepp. Visst, 
man hör till 
en grupp 
som tror på 
samma Gud. 
Men att vi 
skulle kän-
na konkret 
gemenskap – med tillit, trygghet, närhet och allt 
annat – med alla kristna är ibland svårt. För det 
behövs känsla.

Jo, människan är en varelse som inte klarar sig 
på en filosofisk och teoretisk gemenskap utan be-
höver en personlig gemenskap med andra män-
niskor. Jag har upplevt cellgruppen som en genuin 
gemenskap där de troendes gemenskap blir något 
konkret. Jag tror att en fungerande cellgrupp kan 
svara på det sociala behov som vi har, den kan ge 
tillhörighet, trygghet och närhet. Den uppmuntrar 
till tillit och till att växa som människa. I en cell-
grupp jag varit med i började vi kvällen med att äta 
tillsammans. Ibland var bordsbönen så kort som 
”tack för maten, Amen” men ändå kände jag att 
måltiden var en nattvard. Det var enbart på grund 
av Jesus som vi samlades, och han visade att mål-
tidsgemenskapen är meningsfull.

Vi behöver inte ligga till bords och bryta bröd 
för att fira nattvard. Om vi så dricker te eller äter 
bacon kan vi göra det till en nattvard om vi gör 
det tillsammans.

 ¶ AndReAs AndeRsson

Sveket börjar med att hoppa av inombords
judAs är den nattsvarta boven i påskens 
drama, förrädaren som säljer sin mäs-
tare för pengar. I Divina Commedia pla-
cerar Dante honom i helvetets djupaste 
håla. Judas är det svartaste av allt svart.

Judas är svikaren, men inte vilken svi-
kare som helst. Kanske lite likadan som 
styrelseordföranden som förser konkur-
rentfirman med vital information? Eller 
den äkta hälften som kör med ett lång-
varigt förhållande vid sidan om?

Trettio silverpenningar är en stor 
summa. Den räckte till att köpa en 
åker men inte till mer. Trettio silver-
mynt är inte det stora klippet som väck-
er beundran i finanskretsarna i Lon-
dons City.

Ännu på skärtorsdagskvällen, efter 
tre år tillsammans och några timmar 
innan dramats höjdpunkt, säger Jesus 
till Judas: ”Gör vad du skall göra.” För 
de övriga lärjungarna är Judas fortfa-
rande en av oss, en som gör och tän-
ker som vi andra.

Styrelseordföranden gör ett gott ar-
bete, säger kollegerna. Vi har det så gott 
tillsammans, säger hustrun. Inga väck-
arklockor ringer.
är judAs den typen av människa som 

underrättelsetjänsterna söker efter för 
att kunna engagera som infiltratörer? 
Ekoförbrytaren som målmedvetet ar-
betar sig fram till sin position för att 
kunna göra sitt klipp? Eller mytoma-
nen som är en mästare i att klara flera 
förhållanden parallellt?

Knappast, så skärpt är han inte. I 
dag skulle väl Judas ha fått diagno-
sen penningberoende. Han försnilla-
de ur den gemensamma kassan, han 
var upprörd över att man slösade äk-
ta nardus på Jesus fötter i stället för att 
sälja och dryga ut den gemensamma 
kassan. Men det sa han först efter att 
”skadan” var skedd.

Att etablissemanget kunde locka ho-
nom att sälja sin mästare ryms möjligen 
inom diagnosen. Det finns de som säger 
att Judas i likhet med de övriga lärjung-
arna var övertygad om att Jesus skulle 
fixa sig ur etablissemangets grepp, som 
han gjort så många gånger förr.

svikAren finns ju både inom oss och utom 
oss. Judas hade som de andra gått in för 
ett för ett flerårigt projekt i form av läro-
avtal med en mästare. Man kan svika si-
na egna ideal. Hoppa av inombords. Men 

följderna behöver inte bli så 
katastrofala som för Judas.

Maria som fick kallelsen att bli 
Jesu mor var en tonårsflicka utan nå-
gon extraordinär förmåga. Lovsången 
hon sjöng vid sin bebådelsedag fanns 
mer eller mindre färdig i hennes kultur.

Det är inte heller något extraordinärt 
med Judas som bidrog till Jesu död. Tex-
terna talar om att han var ”fördärvets 
man”. Att han från början tilldelats en 
roll i ett spel som måste föras till det 
ytterst bittra slutet. Hade han chan-
sen att välja en annan väg?

kristenheten har 
alltid haft problem 
med det här att 
somliga var kalla-
de till evigt liv och 
andra inte. Judas gör 
inte frågan enklare 
för oss.

Det gäller väl inte 
mig, Herre?

 ¶ RolF AF  
HällstRöm

Vandra
med oss

Påskberättelsen är en historia om bittra svek, smärta, tomhet och his-
nande glädje. På vilket ställe i berättelsen står du just nu? Följ med på 
en vandring från nattvardens gemenskap till uppståndelsens triumf.

Gemenskap
Svek

Foto: AnnInA HIotu
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Nu tar de alla avstånd 

GetSemane. Gripandet av 
Ledaren igår natt föregicks av 
en rad dramatiska händelser. 
Ledaren och hans medarbetare hade enligt 
uppgifter samlats i en trädgård utanför sta-
den efter en fest inne i staden. Enligt dem 
som var med var Ledaren tydligt ångest-
fylld. Han ska ha uttryckt sig i termer av att 
hans ”själ var bedrövad ända till döds” och 
uppmanade sina vänner att stanna och va-
ka med honom.

Vid upprepade tillfällen drog sig Ledaren 
undan i något som såg ut att vara en svår 
personlig inre kamp som fick honom att gå 
ner på knä.

– Ibland kastade han sig raklång på mar-
ken. Han bad högt till Gud om att 
slippa gå igenom 

det som låg framför honom – om det var möj-
ligt och i enlighet med planen, berättar ett 
ögonvittne, som föredrar att kalla sig Matteus.

Somnade på vakten
Något skamset redogör Matteus för att hans 
ledare också hade vädjat till sina anhängare 
att stanna och vaka tillsammans med honom.

–Vi somnade. Tre gånger. Ingen orkade helt 
enkelt hålla ögonen öppna, tillfogar Petrus, 
som hörde till dem som var med.

Enligt Petrus var Ledarens besvikelse stor.
– Han sa: ”Ni orkade alltså inte hålla er 

vakna en enda timme med mig?”. Den sis-
ta gången han kom tillbaka hade han tydli-
gen fått veta att det var slut. Han berättade 
för oss att den man som gått över till fien-
desidan var på väg. Ja, och så var det ju ock-
så. En stund efteråt såg vi facklorna och av-
hopparen Judas.

Är ni besvikna på ert eget handlande? Vad är er 
relation till honom nu?

Petrus och Matteus vill i det här skedet in-
te kommentera den frågan.

Grillad inför rådet
Den gripne fördes från trädgården till ome-
delbart förhör i översteprästen Kajafas per-
sonliga bostad. En rad andra höga dignitä-
rer var närvarande vid mötet, som verkar 
ha varit förberett, eftersom en rad vittnen 
också var med. De förde fram grava ankla-
gelser mot Ledaren.

– Han bara teg. Till slut tappade jag tålamo-
det och sa åt honom att han för Guds skull ska 
bekänna färg! Jag sa: ”Har du inget att sva-
ra på deras beskyllningar?” medger övers-
teprästen Kajafas.

Det resulterade i att Ledaren slutligen öpp-
nade munnen.

– Han försökte lägga bevisbördan på oss, 
men det han sade räckte till för att föra sa-
ken vidare, uppger Kajafas.

De närvarande, med Kajafas i spetsen 
ansåg redan vid nattens förhör att Ledarens 
handlingar kommer att få allvarliga konse-
kvenser. 

Enligt de flesta bedömare tyder allt på att 
loppet för Ledaren verkar vara kört. Några 
starka krafter som stöder honom i det här 
läget finns det inte, och hans medarbeta-

re har varken utta-
lat sitt stöd eller ens 
synts till.

Utsiktslös 
framtid 
jerUSaLem. 
de satsade allt 
på den mannen. 
Besvikelsen 
och förvirringen 
är stor i den 
närmsta kretsen.
– I ett skede sade han till oss att de som föl-
jer hans himmelske fars vilja är både ”hans 
bror och syster och mor”, säger en lärjunge 
som nu vill förbli anonym.

Arresteringen i Getsemane och Ledarens 
märkliga handlingsförlamning och brist på 
självförsvar har slagit förtroendet för honom 
i spillror.

”Var det inte mer än så här?”, är den all-
männa rådande stämningen. De allra närms-
ta medarbetarna ligger lågt och deras fram-
tid är mycket oklar.

Många av dem har offrat mycket. Jakob och 
Johannes lämnade sin far Sebedaios och sin 
fiskerinäring vid Galileiska sjön.

Vid arresteringen i Getsemane ska bara en 
av medarbetarna, vars identitet är okänd, ha 
försökt sig på motstånd mot myndigheter-
na. När Ledaren själv kritiserade honom, slet 
sig medarbetaren loss från soldaterna med 
den påföljd att han fick fly därifrån naken.

En annan anonym medarbetare konsta-
terar:

– Visst sade han för en tid sedan att han 
skulle överlämnas i människors händer och 
bli dödad. Men vi vågade inte fråga honom 
vad det betydde. Ingen av oss anade att det 
skulle gå så här. Vi gav honom vårt allt.
Fritt improviserat efter Matteus och Markus, 
med inslag av händelser i finsk press under våren.

Skammen – att bli medveten om vad man var kapabel till
jAg trOr att alla människor bär en Pet-
rus inom sig. Jag tror att vi har våra ide-
al och framför allt vår uppfattning om 
grundläggande moral i ryggraden och 
självbilden. Det finns saker som är så 
fel att vi kan deklarera högt att vi na-
turligtvis aldrig skulle – men ofta är det 
så självklart att vi inte ens behöver sä-
ga det högt. 

Jag tänker på Petrus förtvivlan i den 
mörka påsknatten när Mästaren är gri-
pen och gemenskapen skingrats av sol-
dater. När han vilsen och skrämd för-
söker hänga i utkanten och snappa upp 
information om vad som kommer att 
hända. Utsatt är han, osynlig försöker 
han göra sig. Nattmörkret står mörkt 
omkring dem utanför översteprästens 
hus och soldaterna värmer sig kring 
kolelden. Nu känns det redan avlägset 
att massorna jublade när Mästaren red 
in i staden, nu har misstänksamhe-
tens ögon riktats mot skaran omkring 
honom. Och Petrus, han som skulle ha 
gjort vad som helst för sin Mästare, han 
vågar inte längre ens ge sig till känna 
inför kretsen runt elden.

när jAg sjunger påskpassion är det mest 
skrämmande att vi i kören kan skifta 
så snabbt från hyllningssång till vred-
gade uppmaningar att korsfästa. Al-
la som har rört sig i grupp bland en-
gagerade människor vet att i vissa si-
tuationer kan stämningen vända med 
en vindpust.

Nej, säger Petrus, jag vet inte vem ni 
talar om. Nej, jag är verkligen inte en av 
dem som följde honom. Hör ni vad jag 
säger: Jag känner honom inte!

Och scenen spelas upp, om och om 
igen. Bästa vännen som ställer sig på 
mobbarens sida. Tuppen som gal se-
kunden efteråt när hon möter den ut-

sattas blick. Den där hastiga kyssen 
på dansgolvet, ringen som bränner på 
fingret efteråt. Modern som i uppgiven 
vrede skakar om sitt trotsiga barn. Vål-
det i rädsla, våldet i självförsvar. För-
tvivlan, stunden när vi går över grän-
serna vi aldrig skulle korsa. Och efter-
åt: Skammen. 

Hur kunde jag? Hur kunde jag så to-
talt tappa greppet om vad som är rätt, 
vad som är fel? Hur kunde jag göra den 
jag älskar så illa? Min egen blick i spe-
geln efteråt: Vem är jag egentligen? Vad 
finns kvar av den jag trodde mig va-
ra? Hur lite eller hur mycket kommer 
att krävas för att jag ska göra det igen?

skAmmen hAndlAr kanske inte bara om 
vad vi gjort utan också om upptäckten 
att inte heller jag och inte heller Petrus 
i sin stora kärlek var mer än människa. 
Hur mycket vi än trodde oss vara stör-
re än så, hur gärna vi än ville.

 ¶ eRIKA RönngåRd

Övergiven

Skam

 ¶ mAy WIKstRöm
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diagnos: människa
För OtåligA människor, så som jag, måste nog 
väntan vara en sorts lidande. Någon har fak-
tiskt beskrivit lidandet som ”när saker och ting 
känns långdragna och jobbiga. Att inte kunna 
acceptera verkligheten som den är och att vil-
ja ändra den”.

Så måste det ha känts för lärjungarna, Maria 
och de andra som trodde på Jesus när han blev 
korsfäst på långfredagen. Ofta är det minst lika 
hemskt att stå maktlös vid sidan om och se på 
som att själv befinna sig i elden. Den sjuka är 
oftast lugnare än de anhöriga. För mig innebär 
åskådarplatsen också lidande.

på långFredAgen inleds gudstjänsten med tyst-
nad. Ingen orgel, inga klockor. Altaret är tomt. 

Inga blommor, inga symboler.
För lidandet i sig kan inte förklaras eller defi-

nieras. Tortyr i något fruktansvärt fängelse långt 
bort är väl det närmaste man kommer bilden 
av korsfästelse i dag. Men det betyder ju inte 
att tortyr skulle vara det enda ”riktiga” lidan-
de i världen. Alla har sitt eget kors att bära, al-
la har lidande inom ramarna för sitt eget uni-
versum. Alla vet hur det känns att lida även om 
lidandet i sig inte kan inte jämföras. Det är all-
tid mest synd om mig.

lidAndet skA inte heller förhärligas. Jag tycker 
inte sången om hur ”hammarslagen ekar än i 
dag” är särskilt trevlig. Lidandet är alltid, per de-
finition, fel. Det var ju inte så här det skulle bli.

genOm histOrien har religionen 
olyckligt nog ofta fått stå för för-
klaringen när det kommer till psy-
kiskt lidande. Trons principer har 

gett lidandet en mening. Gud straffade och prö-
vade och plågade – människan led.

Numera, läser jag, har vi delvis bytt ut det 
religiösa språket mot medicinska termer. Vi 
får en diagnos i stället för förbön. När lidandet 
får ett vetenskapligt namn, en diagnos, känns 
smärtan ibland en aning mer hanterlig. Ja, vi 
har faktiskt blivit rätt bra på att klassificera det 
psykiska lidandet men är fortfarande inte i stånd 
att ta bort det. Trots nya diagnoser och medi-
ciner kommer lidandet alltid att finnas kvar.

– Människan är i botten en lidande varelse, 
säger den svenska filosofen Fredrik Svenaeus. 
Lidandet är inte något som vi kommer undan. 
Det söker sig alltid nya vägar.

men när du lider så minns att du inte är ensam. 
I Tyskland kallas långfredagen för Karfreitag, 
sorgens dag. Engelsmännen säger Good Friday, 
för långfredagen är också dagen då Gud och 
människa försonas.

Enligt kristendomen finns det ett samband 
mellan lidande och räddning: Den långa 
fredagen när Jesus led på korset led han 
för vår skull. Han led för att det som gått 
sönder mellan Gud och människan skul-
le bli helt igen. Jesus uppdrag var att öpp-
na dörren mellan himmel och jord så att 
de som längtar till Gud ska kunna kom-
ma till honom.

Vi har en lidande Gud som vet hur smär-
ta känns.

”Jag tänker på dig Herre, 
du känner all tortyr, 
Du är där fångar plågas 
och där förföljda flyr”

skriver Margareta Melin.

Vi är aldrig ensamma, inte ens i det 
djupaste lidandet.

 ¶ nInA östeRHolm

I mörkret låter han sig finnas
det är mörkt. Klockan är tre på eftermidda-
gen men ändå är det beckmörkt. Solförmör-
kelsen har redan hållit på i tre timmar och 
den visar inga tecken på att avta. 

Tre timmar tidigare var det karnevalstäm-
ning utanför staden. Alla var där. Både de som 
hörde till innegänget och de som inte gjorde 
det. Hela stadens befolkning var där tillsam-
mans med stadens ledning och alla prästerna. 
Tre män skulle avrättas på det mest förned-
rande sätt man kände till, genom att bli kors-
fästa. Två förbrytare och en som var dömd för 
att han påstod sig vara Guds son.

Men den uppsluppna stämningen avtog i 
takt med att det blev allt mörkare. Då solen 
inte längre värmde blev det också kallare och 
folket svepte sina mantlar tätare omkring 
sig. Man började skruva på sig oroligt: vad 
var det egentligen som hände? Det var inte 
lika roligt längre. De yngsta barnen började 
gråta och man började sakta söka sig hemåt 
fast männen på korsen fortfarande var vid 
liv. Folket lämnade tillställningen innan den 
nått sin kulmen.

Det var en decimerad skara som fanns 
kvar när klockan närmade sig 

tre. Soldaterna fick inte lämna sin post, så de 
stod kvar. Några av vännerna till Jesus, han 
som dömts för att han påstod sig vara Guds 
son, stod också i närheten och såg på. Det var 
bland andra några kvinnor och en ung man 
som följt honom från Galiléen.

Då ropar Jesus: Eli, Eli lema sabachtani. Vad 
säger han, undrar folket, ropar han på Elia? 
Nu ska vi se om Elia kommer och hjälper ho-
nom. Och Jesus ropar en gång till med hög 
röst: Far, i dina händer lämnar jag min an-
de. Och när han sagt det slutar han andas.

då Brister förhänget i templet i två delar, 
uppifrån ändå ner. Det betyder att vägen till 
Gud öppnar sig. Marken skakar och klipporna 
rämnar. Gravar öppnar sig och många döda 
vaknar till liv igen och går in i staden. Det är 
en underdrift att säga att de som är ögonvitt-
nen till denna mörka stund är rädda.

Men i detta kaos står en man, en romersk 
officer, som ser det som sker. När han ser allt 
går det upp för honom att Jesus, mannen vars 
död han nyss bevittnat, är Guds son. Office-
rens reaktion är fascinerande: han prisar Gud. 
Han har nyss medverkat till att Guds son bli-
vit oskyldigt avrättad. Och han prisar Gud. 
Som om han sa: Jag har nyss dödat din son, 
Gud, all ära till dig. Det är nog inte den re-
pliken jag skulle använda i den situationen.

Det verkar som om han redan tjuvläst slu-
tet av evangeliet och visste hur det kommer 
att sluta. Han verkar förstå det som ingen an-
nan förstår i den stunden, Guds räddnings-
plan. Det förstår inte ens lärjungarna. Åt-
minstone har officeren en stark tro på att Gud 
kommer att ställa allt till rätta igen oavsett 
omständigheterna. Vilket Gud kan. 

Jag har svårt att föreställa mig det mörker 

som härskade över jorden då Jesus dog. Det 
är bara följa med nyheterna för att vi ska få 
belägg för att människor försätts i mörker 
än i dag genom olika katastrofer som drab-
bar dem på det personliga och det kollekti-
va planet. Katastrofer som förorsakats av bå-
de medmänniskor och naturens krafter. Men 
skillnaden är ändå den att vi vet hur evange-
liet slutar. Vi vet att Jesus uppstod och att han 
ger oss hopp i vårt mörker. Även om det in-
te alltid känns så.

Jesus låter sig ofta finnas i våra djupaste mör-
ker och mest hopplösa situationer. Det var ju 

där den romerska officeren upptäckte honom.

eFter Att tsunAmin dragit över Indiska ocea-
nen på julannandagen 2004 tog många thai-
ländare som bodde norr om Khao Lak – där 
de flesta finländarna omkom – sin tillflykt till 
Gud. Två små nya kyrkor grundades i staden 
Takuapa och fiskarbyn Nam Kem. Den thai-
ländska pastorn som flyttade till Takuapa för 
att grunda församlingen där säger att folket 
upptäckte att Jesus var den som bar när allt 
annat rämnade. 

 ¶ JoHAn sAndbeRg

Mörker

Lidande
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när något man hade dött för tar slut
BiBeln säger inte så mycket 
om vad som hände med lär-
jungarna efter korsfästelsen. 
Jag tänker mig att de satt nå-
gonstans tillsammans. Jag ser 
framför mig en liten stock-
stuga, som om lärjungarna 
förvandlats till fattiga bön-
der i ett medeltida Finland. 
Där sitter de och stirrar på 
sina händer och det gör så 
ont i dem att de ingenting 
har att säga.

Jag försöker träffa den 
där tomheten som drabbar 
en människa när något hon 
skulle ha dött för tar slut. Är 
det som att få kicken från ett 
jobb som man slet för dag 
och natt i många år? Är det 
som att bli dumpad av en 
pojkvän som man inbilla-
de sig att var mannen i ens 
liv? Är det som att förlora sin 

mamma eller pappa? Som att förlora 
ett efterlängtat barn? Allt det som du 
trodde på och levde för är borta. Kvar 
finns bara ett ingenting eller kanske 
en grav som du pysslar med i stigan-
de desperation och tomhet. Alla da-
gar verkar vara blåsiga dagar och är 
de inte det känns också det fel.

Är det som att vara djupt deprime-
rad? Allt blir grått och ett ingenting, 
allt det som var och allt det som ska 
komma. Ingenting har någon bety-
delse längre. Du ligger i sängen. Du 
slutar äta. Du slutar stiga upp.

Den enda som hade någonting att 
göra efter Jesus död var den rika Jo-
sef från Arimataia som i evangeli-
um efter evangelium går till Pilatus, 
ber om att få Jesu kropp och sveper 
in den i linnetyg. Johannes vet be-
rätta att kroppen lindas in med en 
blandning av myrra och aloe som Ni-
kodemos fixat fram, hela trettio ki-
lo. Sedan läggs kroppen i en ny grav 
som man låtit hugga i berget. Gra-

ven finns i en trädgård. De två 
Mariorna och Salome köper 
(mer?) kryddor och planerar 

att smörja kroppen (på nytt?). 
När kroppen ska smörjas är 

graven tom.

det Finns en tomhet som ock-
så handlar om att en aktivitet 
tagit slut. Julen kom och gick, 

du äter konfekt och tittar ut ge-
nom fönstret. Du kom hem från 
en efterlängtad resa. Den visade 

sig vara mindre upplivande än du 
tänkt dig. Var det här allt? Kom 

det inget mer?
Lärjungarna satsade allt på ett en-

da kort. De följde sin Mästare och så 

dog han. Slutade de tro på att han nå-
gonsin var en Mästare?

Kan alla som förlorat sin tro kän-
na igen sig i den stunden? Det nyas-
te numret av tidningen New Scientist 
rapporterar att nästan alla barn tror 
på någon sorts Gud (också barn till 
ateister). Vi tycks vara inprogram-
merade att anta att det finns en tän-
kande aktör bakom all ordning i värl-
den, bakom det som fungerar som 
det ska. Tidningen spekulerar i om 
det är så att Skandinavien sekulari-
serats med sådan fart för att staten ta-
git över Guds uppgifter: att övervaka 
att alla beter sig vänligt mot varann 
och blir omhändertagna i livets al-
la skeden. Det enda staten inte kun-
nat fixa är ett liv efter döden. Där har 
Gud fortfarande monopol.

Lärjungarna hade inte ens en väl-
färdsstat att luta sig tillbaka på. De 
hade bara ett ingenting när deras tro 
tog slut.

Ni vet: efteråt kan man alltid säga 
att det var en fas. Hallå lärjungarna, 
han uppstod på tredje dagen! Det är 
en väldigt kort period faktiskt. Slu-
ta gnälla. Men när man är mitt i sitt 
ingenting vet man inget om allt det 
där. Då tror man att det som är grått 
kommer att vara grått för evigt. Se-
nare inser man: det var övergången.

Jag tänker ännu på tomheten när 
du just fött ett barn. Magen förvandlas 
från något spänt och hårt till ett stort, 
löst skinn, en trött ballong. Smärtan 
tar slut som om någon klippt av den 
med sax. Plötsligt är allt stilla. Och 
just då, då du ännu är ganska förvir-
rad, är det någon som skriker. Jag är 
här! Jag finns!

 ¶ soFIA toRVAlds

glädjen fyller mig som 
en stadig luftström
min glädje är sällan översvallande. Den är snarare en stilla gläd-
je som växer fram mot en bakgrund av existentiell ångest, där 
mitt liv reducerats till en självreproducerande automat. Lite så 
där som i min barndoms Bigglesböcker. Guppande i en rädd-
ningsflotte känns det nerskjutna flygplanet oändligt tryggt, när 
flotten kapsejsar och hjälten trampar vatten i kulregnet känns 
flotten som himmelriket.

För mig betyder uppståndelsen att jag väljer att tro på under. 
Jag väljer att tro på det som inte går att väga, mäta eller bevi-
sa. Jag väljer det fast någon kan tycka jag är en dum stackare 
som inte kan se sanningen i vitögat. Det är inte ett intellektu-
ellt pussel. Det är glädje.

jAg står i påskljuset och känner hur glädjen fyller mellangär-
det. Den bor där, jag vet.

Den är motsatsen till den hemska stövelklacken av trötthet 
och skräck, just under bröstkorgen. Har vi inte alla känt den?

Nu fyller glädjen mig som en stadig luftström som finns och 
finns och finns … Den håller både att tiga på och för ett höga c 
som varar i åtta hela slag.

Återseende

Tomhet
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Jag är 
vägen 
till dig
TexT och foTo: SOFia tOrVaLdS

För några år sedan passerade Bo Lars-
son en kyrka med ett anslag: garante-
rat predikofritt. Läsaren fick veta att 
den kyrkan erbjöd en gudstjänst ut-
an predikan för att man inte ville ta-
la om för någon hur han/hon ska tro. 
De som kom till gudstjänsten skulle 
i stället få en chans att vara tysta och 
umgås med sig själva.

– Först tyckte jag det lät ganska 
sympatiskt men sedan började jag 
fundera på hur den prästen ser på pre-
dikans uppgift. Finns det bara två al-
ternativ: terror eller tystnad?

Bo Larsson är stiftsprost i Stock-
holms  stift och docent i tros- och 
livsåskådningsvetenskap vid Upp-
sala universitet. Dessutom har han 
skrivit en rad böcker om liv och tro 
i modern svensk skönlitteratur samt 
om homiletik – eller predikokonst 
som det också heter. I tio år pratade 
han om predikan för blivande präs-
ter och lyssnade på fem–sex predik-
ningar per dag.

Han har hört många dåliga predik-
ningar, ändå vill han inte gå med på att 
predikningarna per definition skulle 
vara någonting som tvingas på någon 
som inte vill ha dem.

– Vi vet ju att talar vi inte om tro 
kommer tron inte längre att vara för-
ståelig. Det tomma korset förblir tomt.

Gestalta en möjlig värld
Samtidigt, menar Larsson, kan vi inte 
komma ifrån att många uppfattar pre-
dikan som just ordterror. Själv tycker 
han att en predikan kunde ha i upp-
drag att gestalta möjliga världar.

– De vill säga att dela erfarenheter 
av Gudsnärvaro så att den som lyss-

nar både oroas och utmanas.
Vi kommer inte ifrån att det finns ett 

centrum i kristen tro. Kristendomen är 
en berättelse om en person som frågar 
vad du vill befrias  från eller befrias till.

– Men samtidigt måste vi hela ti-
den fundera på hur vi kommunice-
rar den tron.

I mitten av 1970-talet fick Svens-
ka kyrkan en prästmötesavhandling 
som handlade om problemen med att 
kommunicera tro. Slutsatsen blev att 
det fanns två problem: kunskapsför-
medlingen saknades och språket var 
alltför alldagligt och trivialt. Prediko-
idealet i mitten av 70-talet var fortfa-
rande att man skulle ge mer kunskap 
med ett högtidligt språk.

Samtidigt jobbade predikoteoretiker 
i USA med alldeles andra hypoteser. 
Där föddes den nya homiletiken (pre-
dikokonsten) som ville befria predikan 
från terrorstämpeln. Predikans upp-
gift är inte alls att förklara hur folk ska 
tro utan att dra in dem i en berättelse.

– Man ville pensionera ”three points 
and a poem”, det vill säga den typen 
av predikningar som tar upp tre vikti-
ga poänger och avslutar med en trev-
lig knorr.

predikan som berättelse
Den predikningen har vi alla hört. Präs-
ten säger ”för det första” och så stänger 
man av. Den nya homiletiken vill på-
minna om att prästens auktoritet in-
te är given.

– I stället ser man på predikan som 
ett skeende där man vill dra in lyssna-
ren i någon han eller hon inte kan vär-
ja sig emot.

I Sverige har den typen av predikan 
som är en berättelse fått fotfäste.

– Lyssnaren vet naturligvis vart hon är 
på väg, men vägen dit kan vara intressant.

Larsson tror att kyrkan i ett sekulari-
serat samhälle blir tvungen att se över 
sin inställning till kunskap.

– Människor i dag har inte kunskap 
om Bibelns berättelser och det finns 
många sanningar som konkurrerar om 
deras uppmärksamhet.

Själv tror han att prästerna måste bör-
ja fråga sig om det i första hand är de-
ras uppgift att komma med empiriska 
bevis på att det kristna sättet att tän-
ka är rätt eller om deras uppgift kan-
ske snarare är att erbjuda en menings-
full livstolkning.

– Kunde man söka mer mening och 
inte så mycket sanning? Kan man sä-
ga att Gud är Gud och vi kan ändå ald-
rig förstå allt? Tron är någonting jag kan 
leva eller dö på.

Gud kommer framifrån
Vi har ofta en känsla av att vi tidsmäs-
sigt måste leta oss tillbaka till urkyrkan 
för att hitta den verkliga sanningen.

– Men Gud kan ju också komma 
emot oss framifrån. Kan man vända 
på det och tänka tvärtom?

Bo Larsson citerar teologen Gustav 

risken med att 
relatera bibel-
berättelsen till 
det egna livet 
ligger i att alla 
predikningar 
börjar handla om 
att diska. Men 
Bo Larsson tror 
att det bli bra så 
länge man är ärlig 
och berörd. 

taLa Om GUd. Är en predikan något 
man utsätts för eller något man tack-
samt får ta till sig? Många gudstjänst-
besökare är rädda för predikoterror. 
Predikan ska vara en möjlig värld och 
inte ett färdigt bygge, tycker Bo Lars-
son.

Wingren som skrev mycket om predi-
kan: Predikan är det sätt varpå Kristus 
färdas när han kommer oss till mö-
tes framifrån.

– Man kan sätta en parentes kring 
frågor som sant eller falskt. Det mest 
fantastiska kan ha hänt men det lig-
ger inte på det planet.

Han menar att de livsfrågor som 
människor tampas med i dag kanske 
inte är samma frågor som de tampa-
des med för hundra eller tvåhundra 
år sedan.

– Tron måste svara på olika frå-
gor i olika tider, säger Larsson och 
sammanfattar teologi som ”en tol-
kad mänsklig erfarenhet som kläs i 
ett språk”.

– Språket är en fristad men också 
ett fängelse. Det vi inte har ord för, 
det finns inte.

Om en präst i sin predikan aldrig 
klär svåra frågor som våld och incest 
i ord, då existerar de inte.

– Då kan vi gå in i en egen kyrklig 
värld och slippa dem.

Bo Larsson använder två metaforer 
för hur man kan bygga upp en predi-
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”Språket är en fristad men 
också ett fängelse. det vi inte 
har ord för, det finns inte.”

Bo Larsson

kan. En är att man bygger en potatislå-
da med botten och sidor och ett tak. Då 
startar man i hjärnan och konstruerar 
ett bygge som handlar om text och lära.

– Den lådan kan man se på och tän-
ka att den är fin, men sen är det inte så 
mycket mer med det.

Eller också siktar man på lyssnarens 
hjärta och försöker bygga ett rum där 
du kan leva och pröva hur det känns. 
Det rummet kan se ut som ett akva-
rellgalleri. Utgångspunkten är berät-
tarens erfarenhet.

– Hur talar jag om omvärlden så att 
den inte blir något som ligger i grann-
skapet utan något jag verkligen får sma-
ka på?

tala dig själv tillrätta
Det som sker i predikan är att talaren 
bygger en bro från kunskap, teologi och 
bibelord över till verkligheten.

– Det är du och jag som är brobyg-
garna. Hur ser mitt liv och min guds-
relation ut? Jag kan ju ändå aldrig vara 
annat än ärlig mot mig själv.

En annan fråga predikanten kan 
ställa sig är: Vad vill jag att ska hän-
da med dem som lyssnar? Larsson tror 
på en lyssnare som erfar och känner 
något.

– Människor vill bli tagna på allvar, 
de vill inte bli utsatta för predikoterror. 
Predikantens uppdrag är att gestalta en 
möjlig värld.

På samma sätt kan predikanten gå 
i närkamp med bibeltexterna. Något 
händer i mötet med Bibeln och den 
egna erfarenheten.

– Man kan gå i närkamp med texten 
och skjuta undan vad alla andra sagt. 
Vad har man själv att säga om en text 
man läst tjugo böcker om?

Larsson talar om våra sakrament, do-
pet och nattvarden. I sakramenten har 
orden en performativ kraft. ”Jesu kropp, 
för dig utgiven.”

– Då händer något. Ibland tänker jag 
att vi ska se på predikans språk på sam-
ma sätt: När orden uttalas så sker nå-
gonting.

Han citetar Romarbrevet: att tala om 
det som inte ännu finns som om det re-
dan fanns.

Och så citerar han Ingmar Ström som 
var journalist och biskop i Stockholms 
stift: Jag brukar tala mig själv tillrätta, 
då angår det andra också.

Vart är predikan på väg i dag?
– Det finns ingen väg tillbaka till en auk-
toritativ predikan, tror Larsson.

– Den narrativa, berättande, predik-
ningen har kommit för att stanna.

Samtidigt ser utvecklingen lite olika 
ut i Sverige och i Finland.

– Det som utmanar de svenska pre-
dikanterna i dag är alla nya kommuni-
kationsformer som finns på nätet, sä-
ger Larsson.

En vanlig predikan i Svenska kyrkan 
är 6–8 minuter lång.

– Den ska vara kort, kärnfull, rak 
och berörande, sammanfattar han. Och 
gudstjänsten ska helst aldrig vara läng-
re än i en timme.

Söderlångviks museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum inrymt i Amos Andersons 
forna sommarresidens i Dragsfjärd på Kimitoön. I museets huvudbyggnad visas huvudsak-
ligen fi nländsk 1900-tals konst. I utställningshallen arrangeras i år två specialutställningar. I 
utställningshallen fi nns även en kafeteria.

Söderlångvikin museo on taide- ja kulttuurihistoriallinen museo, joka sijaitsee Amos An-
dersonin entisessä kesäasunnossa Dragsfjärdissä Kemiönsaarella. Museon päärakennukses-
sa esitellään pääasiassa suomalaista 1900-luvun taidetta. Näyttelyhallissa järjestetään tänä 
vuonna kaksi erikoisnäyttelyä. Näyttelyhallissa on myös kafeteria. 

 

SÖDERLÅNGVIKS
MUSEUM

25870 Dragsfjärd
tfn (02) 424 662, (02) 424 549

Kafeteria (02) 425 037

www.soderlangvik.fi 

Öppet 15.5-31.8.2012 dagligen kl 11-18 och veckoslut i september, stängt midsommaren 22-24.6.2012
Vuxna 3,5€, pens. 2,5€, stud. och grupper (min. 15 personer) 2€ Barn under 18 år har fri entré.
Avoinna 15.5-31.8.2012 päivittän klo 11-18 ja viikonloput syyskuussa, suljettu juhannuksena 22-24.6.2012
Aikuiset 3,5€, eläkel. 2,5€, opisk. ja ryhmät (min. 15 henk.) 2€. Lapset alle 18 vuotta vapaa sisäänpäästy.

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

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

Mer information och katalogbeställning på www.humanova.com

Helsingfors - Stockholm - Göteborg - Malmö - Oslo

På HumaNovas ettåriga psyko-
synteskurs växer du som män-
niska och lär dig förstå dig själv 
och andra bättre. Du undersöker 
din innersta vilja, din potential 
och ditt syfte med livet.

HumaNova utbildar också 
diplomerade samtalsterapeuter, 
coacher och organisations-
konsulter. All utbildning sker 
på deltid.

Bli den du är

Har du också en längtan 
efter något mer i livet?
Välkomna på informationskväll 24.4, 7.5 och 29.5, 
kl.18-19.30, Fredriksgatan 55, H:fors. Introduktionskurs 
28-29.4. Besök www.humanova.com för anmälan.

Samtalscoachutbildningen möjliggör 
internationellt kvalitetssäkrat
coachcertifikat genom EMCC.

WWW.UUWANAS.FI

må–to 10–15, fr 10–22
lö 12–22, sö 12–18

www.fredrikas.fi     Solfvägen 219, 
Solf 045-133 3956

Lördagar och söndagar
DAGENS SCHNITZEL

10.80 €
inkl. salladsbord

“Den leende generalen” - specialutställning om Man-
nerheim som civilperson i Hangö museum! I paketet 
för grupper: guidning i Hangö, pianomusik i kyrkan, 
besök i utställningen, lunch på Fyra Vindarnas Hus, 

besök vid Mannerheims minnesmärke i skogen.
Kontakta leena.immonen@saaritours.fi, 

040-8407679

 (06) 224 1271        www.westerlines.fi

När Du vill resa tryggt och bekvämt...

Till vardag som fest
från oss

såväl salt som sött

Oy Othello - Products Ab

Oy Othello - Products Ab
Brändövägen 18

Hovrättsesplanaden 19
Saluhallen

Annonsera i

www.kyrkpressen.fi
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Ateisttempel
Gud. Kan inte leva med 
honom, kan inte leva ut-
an honom, 
skriver den 
brittiska ve-
tenskaps-
tidskriften 
New Scien-
tist i ett av 
sina senas-
te num-
mer.

New Scientist har 
bland annat talat med 
alain de Botton, en brit-
tisk författare och tv-
personlighet som är ak-
tuell med boken Religion 
for Atheists (religion för 
ateister). de Botton är 
ateist, men kritiserar 
Dawkins sätt att betrak-
ta de troende som idi-
oter. Det tycker han är 
trångsynt. Det centrala 
budskapet i hans bok är 
att religionerna bjuder på 
många nyttiga strukturer 
som ateisterna förkastat 
alldeles i onödan. Var-
för slänga ut barnet med 
badvattnet?

Vi har alla ett behov 
av att lära oss handskas 
med hemska saker som 
händer med oss – i sis-
ta hand med döden. Re-
ligionerna, menar de 
Botton, är ett försök att 
trösta oss själva, att hela 
oss, att kontrollera oss. 
en del av de manövrarna 
kan vara tillgängliga ock-
så för den som inte tror.

Varför skulle in-
te ateister kunna ha ett 
tempel där de sam-
las, där de kan lära kän-
na varann och få vänner, 
där de kan påminna var-
ann om att det är viktigt 
att vara god och vänlig?

han menar att seku-
lariseringen vek in på fel 
väg eftersom ateisterna 
kände ett behov av in-
tellektuell ärlighet: ef-
tersom de inte kan ta till 
sig en tro på gud lämnar 
de ”allt det” bakom sig. 
”ett mycket ärligt beslut 
och mycket modigt, en-
samt”, säger de Botton.

Men alla ateister tyck-
er inte som han. Åt-
ta miljoner personer har 
meddelat honom på 
Twitter och facebook att 
det är en fruktansvärt 
dålig idé men tempel för 
ateister.

och vad tycker kyr-
korna? Konkurrens?

 ¶ soFIA toRVAlds

ELLips

stickcafé

26,50

ETT CP-BRA LIV

8,-

av Anna Braw 
& Carine Johansson

Virka och baka chokladbollar 
och kanelbullar - här finns 
både beskrivningar och recept!

av Jonas Helgesson
Nu i pocket!

CP-skadade succéförfattaren: 
”Ibland blir det inte som man har 
tänkt sig, ibland blir det bättre.”

Fontana Medias
böcker i Sacrum-
bokhandeln! 
Sandvikskajen 13
 00180 Helsingfors

www.fontanamedia.fi(09) 612 615 30

Påsk som upplevelse

påskvAdnringen viA 
crusis samlade 15 000 
deltagare i fjol. 
Foto: lIIsA HuImA

Påsken är kristenhetens 
största högtid. Det innebär 
att man inte bara behöver sitta 
hemma och äta chokladägg 
och begrunda hur fort påsk-
gräset växer. Under helgen 
erbjuder församlingarna runt 
om i landet ett stort smörgås-
bord med program. Vi pre-
senterar här ett axplock.

påskpassion
Passionsvandringar, som of-
ta går under namnet Via Cru-
cis (korsets väg), följer pås-
kens händelser på olika sta-
tioner. Till världens kändas-
te passionsspel hör dramat i 
Oberammergau, som spelas 
vart tionde år och lockar tu-
sentals turister. Traditionen 
med passionsspel har blivit 
populär också i Finland och 
passioner spelas numera på 
flera orter. Nytt för i år är en 
tvåspråkig Via Crucis i Borgå.

Tips för alla passionsvand-
ringar: Klä dig varmt och ta 
bekväma skor, vandringen 
tar 1–1,5 timme.

•	Borgå
Kristi lidandes väg går från 
sista måltiden på Näseback-
en och över ån till Rådhustor-
get där Jesus döms. På kyrk-
backen vid domkyrkan spi-
kas han upp på korset.

Borgå får sitt första pas-
sionsspel på långfredagen. 
Jesus talar både svenska och 
finska och de övriga roller-
na talar någondera språket. 

Vandringen börjar vid be-
gravningsplatsens ingång 
klockan 20 på långfredagen. 

Tips: Det finns ett begrän-
sat antal parkeringsplatser så 
lämna gärna bilen hemma.

Mer information på www.
viacru.org.

•	Helsingfors
Via Crucis i Helsingfors torde 
bli mäktigt också i år. I fjol 
deltog 15 000 personer. Pas-
sionsvandringen ordnas för 
sjuttonde gången och invol-
verar sjuttio proffs och ama-
törer inom teater och musik. 

Vandringen går från Kajsa-
niemiparken till domen vid 
ständerhuset och korsfästel-
sen på domkyrkans trappa. 
Start klockan 21 på långfre-
dagen.

Tips: Tänk på var du stäl-
ler dig för att se och höra bra. 
15 000 åskådare kan skym-
ma sikten till exempel vid 
ständerhuset.

•	Vasa
Påskpassionen 7 dygn i Jeru-
salem blev en succé när den 
uruppfördes förra året i Vasa. 
I år blir det repris. Passionen 
är modern såtillvida att mu-
siken innehåller bland an-
nat groovig gospel. Hela pas-
sionen bygger på musiken 
som framförs av Ungdoms-
kören Evangelicum och mu-
siker från Evangeliska Folk-
högskolan.

Till skillnad från klassiska 
passioner behandlar denna 
inte bara Jesu sista dygn ut-
an hela tiden från intåget i Je-
rusalem till uppståndelsen.

Passionsspelet framförs i 
Vasa Övningsskolas gymna-
siums gymnastiksal klock-
an 15 och 19 på påskdagen. 

Konserter
I många kyrkor ordnas påsk-
konserter under hela helgen.

•	Karleby
Mellersta Österbottens kam-
marorkester framför Johan-
nespassionen i Karleby kyrka 
klockan 19 på långfredagen.

•	Korsholm
Påskkonserten Gloria i Kors-
holms kyrka klockan 19 på 
påskdagen.

•	Åbo
Kompositören Franz Liszts 
verk Via Crucis framförs i S:t 
Marie kyrka klockan 18 ons-
dagen den 4 april.

•	esbo
Långfredagskonsert i Esbo 
domkyrka klockan 21.

Gudstjänster
På påsken firas flera olika 
gudstjänster. På skärtors-
dag firar många nattvard, 
på långfredagen har somli-
ga församlingar en andakt 
vid Jesu dödsstund. 

Kring midnatt mellan lör-
dag och söndag firas påskvi-
gilia, påsknattsmässa, på oli-
ka håll. I påskdagens guds-
tjänster delas ofta ut blom-
mor som man kan ta med 
sig och föra till dem som in-
te kunde delta i gudstjänsten. 

Se din egen församlings annon-
sering på insidan!

övrigt
I Finlaysonkyrkan i Tammer-
fors ordnas en påskdocktea-
ter (på finska) lördagen den 7 
april varje heltimme klock-
an 11–17.

Sionförsamlingen i Vasa 
ordnar den årliga ungdoms-
festivalen Easter Conferen-
ce 5–8.4 under temat Closer.

pÅSKprOGram. Korsfäst på kyrkback-
en och uppstånden i Övis. Påsken bjuder 
på en bred palett med program.

TexT: andreaS anderSSOn
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BiOGraFi

Gustaf Aulén – biskop och 
motståndsman

Författare: Jonas Jonson
Förlag: Artos 2012

Sällan, om någonsin, har 
jag läst en biografi som har 
gett mig så mycket som Jo-
nas Jonssons bok om en av 
hans företrädare som biskop 
i Strängnäs, Gustaf Aulén, 
tidigare professor i Lund. 
Visserligen har jag vetat att 
Aulén var en av 1900-talets 
främsta och mest inflytelse-
rika teologer. Hans viktigaste 
teologiska böcker var under 
flera decennier i medlet av 
1900-talet stående kurslit-

teratur vid en rad teologis-
ka fakulteter i flera länder, 
bland annat vid fakulteten i 
Åbo. Men att han har haft en 
direkt avgörande betydelse 
för gudstjänstlivets, kyrko-

musikens och den kristna 
spiritualitetens förnyelse 
i Sverige under 1900-ta-
let visste jag inte. Hans 
ekumeniska insatser och 
hans starka engagemang 
för räddandet av rätts-
staten inför hotet från 
30- och 40-talens to-
talitära regimer har in-
te heller varit lika kän-
da som hans teologiska 
insatser.

Undertiteln till bo-
ken lyder Biskop och 
motståndsman. I bi-
skopsgården i Sträng-
näs inhystes flykting-
ar från Finland och 
speciellt från Norge, 
hans hustrus hem-
land, som han en-
gagerade sig särskilt 

starkt för under den tyska 
belägringen. Men han arbe-
tade också för Finlands sak. 
Också här fanns ett famil-
jeband. Hans mormors far 
var Ålandsprosten Henrik 
Johan Gummerus, som un-
der kriget 1808–09 tillsam-
mans med länsmannen Erik 
Arén ledde en liten bonde-
här och avväpnade en rysk 
truppstyrka i Kumlinge. 
Där, på det så kallade Fäl-
berget, står i dag en sten till 

minne av den bedriften.
Gustaf Aulén, född 1879, 

började sin teologiska ba-
na i ett läge då den svens-
ka kyrkan i flera avseen-
den befann sig i en allvarlig 
kris. Ett gudstjänstliv stel-
nat i 1800-talsformer med 
slentrianmässig liturgi och 
släpiga koraler och en teo-
logi fastkörd i en ofruktbar 
motsättning mellan konser-
vativ ortodoxi och liberal 
kulturprotestantism gjor-
de att man var illa skickad 
att möta den nya tidens ut-
maningar från kulturradika-
lism, frikyrklighet och arbe-
tarrörelse. 

I det läget tog Aulén som 
sin första uppgift att ta del i 
förnyelsen av teologin. Han 
eftersträvade en teologi som 
med allmän vetenskap-
lig metod undersöker den 
kristna tron genom tider-
na för att finna det centra-
la och allmänna. Sitt inter-
nationella genombrott fick 
han på 1930-talet med bo-
ken Den kristna försoningstan-
ken, som översattes till flera 
språk och utkom i över tju-
go upplagor. Den engelska 
titeln Christus Victor anger 
bokens huvudtanke. Kris-
ti försoningsgärning ska in-
te fattas i juridiska termer, 
såsom man gjort inom den 
västliga kyrkan. Denna gär-
ning ska ses som en kamp 
mot de fördärvsmakter som 
ständigt hotar människa och 

värld. I denna kamp är Kris-
tus segraren och kyrkan är 
kallad att ta del både i kam-
pen och i segern.

Förnyelsesträvandena in-
om gudstjänstlivet i Borgå 
stift i medlet av 1900-talet 
har vi delvis Gustaf Aulén 
att tacka för. Intensivt, ofta 
i samarbete med högkyrkli-
ga kretsar, arbetade han för 
en förnyelse av gudstjäns-
ten, kyrkomusiken, psal-
merna. 

Aulén var en aktad per-
sonlighet också inom kul-
turlivet. Han väckte stor 
uppmärksamhet genom 
den grundliga analys som 
han ägnade den personli-
ga vännen Dag Hammar-
skjölds Vägmärken, framför 
allt den kristna tro som där 
kom till uttryck och chock-
erade kulturkretsarna.

Vid en anglo-skandina-
visk teologkonferens i Cam-
bridge 1967 frågade jag den 
då 88-åriga Aulén var hem-
ligheten ligger till hans be-
varade vitalitet, skapar-
kraft och livsglädje. Jag tror 
att det svar som jag då fick i 
vårt ganska muntra lag säger 
rätt mycket både om denna 
hemlighet och hans person-
lighet: ”I min hemtrakt ha-
de man en livsregel som ly-
der: Fram till sextio ska man 
leva som man vill, och efter 
det är det inte bra att ändra 
sina vanor.”

 ¶ JoHn VIKstRöm

En flitig och glad förnyare

passion på tv
musik. J.S. Bachs uppsätt-
ning av passionshistorien 
efter Matteusevangeliet 
för solist, kör och orkester 
framfördes första gången 
på långfredagen 1729. Un-
der påskhelgen får vi ta del 
av verket uppfört av Kors-
holms svenska församling i 
en produktion från 2006.

Solister i Matteuspassio-
nen är Heikki rainio i rollen 
som evangelist, Sören Lill-

kung i rollen som Jesus, och 
Susanne westerlund, so-
pran, wivan Fagerudd, alt, 
nigel Chorell, tenor, och 
Hans Lydman, bas.

Korsholms kammaror-
kester, kammarkören Psal-
lite samt Maria vokalen-
semble medverkar under 
ledning av rainer Holm-
gård.

Passionen sänds i två 
delar den 5 och 6 april  
kl. 14.55 på yle fem.

Markus 
Wargh möter 
Amigo Choral
Den ”djärva organisten” 
markus wargh samarbetar 
i vår med gospelkören Ami-
go choral.

– Det blir en tredelad 
konsert: Kören har en egen 
del med traditionell reper-
toar av psalmer och visor, 
Markus Wargh har också en 
egen sektion med orgel-
musik. Tillsammans framför 
vi sedan nya arrangemang 
på välkänd musik, berättar 
jan-erik Holmkvist som är 
ordförande för kören.

På låtlistan över de om-
arrangerade låtarna finns 
bland annat psalmen Den 
blomstertid nu kommer och  
gospelklassikern Go tell it 
on the mountain. 

Kören, som blivit något av 
en fortsättningskör på gos-
pelkören his Masters Noise, 
leds av Sören Lillkung.

Konsertorganisten Mar-
kus Wargh har studerat or-
gelspel vid Sibeliusakademin 
och är känd för sin improvi-
sationstalang, ofta i samar-
bete med andra instrumen-
talister och sångare.

Konsert 15.4 i Gamla kyr-
kan, helsingfors. 

mArkus WArgh konser-
terade i Jakobstad i höstas 
tillsammans med ABBA-
gitarristen Janne Schaffer. 
Foto: JoHAn sAndbeRg

MÄSSDAGS!
Österbottens Stormässa

21-22. april i Botniahallen, Korsholm-Vasa • www.suurmessut.fi

Mat Båt & MotorTrädgård Må bra Hem & villa TurismTjänster & IT

UNDERBAR 
MÄSSTRÄDGÅRD
Vigsel lö klo 15!

MC-UTSTÄLLNING

ÖVER
270
UTSTÄLLARE!

TRÄFFA DIN FAVORIT-FÖRFATTARE

VÄRDERING AV BÖCKER
på Bokmässan

+ Vasa Bokmässa

TEMA“Festligt”I MÄSSKÖKET

Katarina 
Harrison Lindbergh

Bobby
Andström

Peter
Sandström

Christel
Sundqvist

Dick
Harrison

Anita
Wikman

Birgitta Maria
Storgårds

Désirée
Saarela-Portin

Solveig
Rabb

Ursula
Vuorenlinna

Maria
Österåker

Claes 
Anderson

Boris 
Salo

Anna-Maria Nordman, Margareta Söder-
gård, Marianne Nordman, Alice Lillas

Hundarnas Kalevala 
Wasa Teater

Foto: Jan Ericsson

Öppet: lö-sö 10-17  • Biljetter: 12 € / 8 € / Familj 25 € / 7-15 år 8 € / under 7 år gratis  •  Parkering vid Botniahallen 3€  • Arr: Expo Österbotten Ab, www.pohjanmaanexpo.fi,  (06) 318 5100

Pleppo: Ted & Kaj

Trädgårdsrådgivning 
och -arbetsvisningar
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psALMvävEn ApRIl

Fyll i de ord som sökes på raderna A-x. 
Motsvarande siffra i kombination med 
radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
flytta över bokstäverna så att den första 
bokstaven på rad A motsvarar A75, den 
andra A22 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första 
bokstäverna i raderna A-x bildar psal-
mens namn.
    oftast håller sig Psalmväven till den 
nya psalmboken, men för att det ska 
vara klurigt kan det ibland hända att 
vi använder oss av en äldre version av 
någon psalm. 

rätt svar på förra psalmväven är psalm 
282, vers 2, som börjar med orden 
hans helga lag förkunnar. Vinnare i förra 
Psalmväven är: Urda nyqvist, helsing-
fors, Ulla itkonen, esbo och Sylvi wiik, 
yttermark. Grattis! Prisböckerna kom-
mer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors 
senast 2.5.2012. 
Märk kuvertet ”April-psalmväv”. Bland 
de rätt svaren lottar vi ut tre bokpris. 
Lycka till!

psALMvävEn

skickA In!

psalm nr och vers i psalmboken:

som börjar med orden

namn & adress:

Vinn BöCKer!

A   svenskt undermålig     ___     ___     ___     ___
                                            75        22       110       33
B   Förhöra     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                          38       12         5        107       111        45      96  
c   väljer inte sida     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                     48       118       55       125      36        13        90
D   Utförs     ___     ___     ___     ___                        124      10        28        72   
E   Ljusriktning     ___     ___     ___     ___     ___                                  6        56        92       70        46 
F   ”neka frimodigt, ty ingen har sett, 
      när du gjorde det”                               ___     ___     ___                                                                      43       103      69    
g   kan ej användas      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                          83       27        19        116       21        60        32      106        
H   skult     ___     ___     ___     ___     ___     ___                     112      26       35        97        11         88
i   kniv och dolk     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                     105     44       123       52       29        114       4  
J   Binder     ___     ___     ___                      59        42       84 

k   ”Ur smålands gråstenshällar
      Hans fåle gnistor sprängt”     ___     ___     ___     ___                                                        121       66        8        100 
L   Fallandesjuka     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                   50       102      15        82       67        39        20       77
M   nappatag     ___     ___     ___     ___                                14       47        86       119 
n   För betande djur     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                           2          71       57        93        63       16        80       117
o   plats för ängladans?     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                                34       40       23         1         85       108       76       91 
p   konstfiber     ___     ___     ___     ___     ___                               58       31          7        61        98 
R   illa att springa     ___     ___     ___     ___                                    24        74       94        87   
s   tummen upp för detta     ___     ___     ___     ___                                                 89      99        65       120  
t   Framåt på kommando     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                                    17        79        9         54       30       104 
U   prenumeration     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                        101        41        3         68       109      25        73       113        81       62  
v   Mjuk under huvudet     ___     ___     ___     ___     ___                                              95        18       115       37        53  
X   pondus     ___     ___     ___     ___     ___                         64       122       51       78        49



INSIDAN 17KyrKpressen onsdag 4.4.2012 • nr 14-15/P
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

ÅBOLandS prOSteri 

 ¶ KimitOön
Kimito kapellförsamling:
Skärtorsdagens nattvard: to 5.4 
kl 19. Sundstén, Sundroos
andakt i Vestlax bönehus: fr 6.4 
kl 14. Sundstén, Sundroos
Lukaspassion: fr 6.4 kl 18. 
Gudstjänst: sö 8.4 kl 10. Mura, 
Sundroos
Gudstjänst: må 9.4 kl 18. Mura, 
Sundroos
Gudstjänst: sö 15.4 kl 10. Kuok-
kanen, Södergård
Västanfjärds kapellförsamling:
nattvard på silverbacken: to 5.4 
kl 13.30
Skärtorsdagens nattvard: fr 5.4 kl 
19. Donner, Markus ollila
Gudstjänst: sö 8.4 kl 10. Donner, 
Noponen
Högmässa: sö 15.4 kl 10. Donner, 
Noponen
dragsfjärds kapellförsamling:
dragsfjärds kyrka:
Skärtorsdagens nattvard: to 5.4 
kl 17.30. Backström, Markus ollila
Gudstjänst: fr 6.4 kl 12. Back-
ström, Södergård
midnattsmässa: lö 7.4 kl 24. 
Backström, Södergård.
Familjegudstjänst: sö 8.4 kl 12. 
Sundstén, Backström, Södergård. 
Kaplan harry 
Backströms avskedskaffe
Högmässa: sö 15.4 kl 12. Donner, 
Södergård
Veckomässa: on 18.4 kl 17.30. 
Backström
dalsbruks kyrka:
Skärtorsdagens nattvard: to 5.4 
kl 18.30. Backström, Södergård, 
Kulla
tvåspråkig familjegudstjänst: må 
9.4 kl 15. Sundstén, Södergård, 
Kvintoli+
Hitis kapellförsamling:
mässa på Solglimten: to 5.4 kl 16. 
Sundstén.
Skärtorsdagens nattvard: to 
5.4 kl 18. Sundstén, Kuokkanen, 
Noponen
Gudstjänst: fr 6.4 kl 16. Kuokka-
nen, hitis kyrkokör
Högmässa: sö 8.4 kl 16. Kuokka-
nen, Noponen
Veckomässa: on 11.4 kl 19. Kuok-
kanen
Gudstjänst: sö 15.4 kl 16. Kuok-
kanen, Noponen

 ¶ ÅBO
tors 5.4 kl.14: Nattvardsgudstjänst 
i Aurelia (1 vån.). Mullo, forsman.
kl.17-19: fastegruppen samlas i 
Domkyrkan.
kl.19: Nattvardsgudstjänst i 
Skarpskyttekapellet. Sepponen, 
forsman.
kl.21: Gudstjänst i henrikskyrkan. 
Mullo, forsman.
fre 6.4 kl.12: Gudstjänst i Mar-
tinskyrkan. Sepponen, forsman. 
Kyrkokören medverkar.
kl.15: Andakt vid Jesu dödsstund 
i Skarpskyttekapellet. Sepponen, 
forsman.
sö 8.4 kl.12: högmässa i Domkyr-

kan. Björkgren (pred), Sepponen 
(lit), forsman. Kyrkokören och 
kammarkören Tolvan medverkar. 
Kyrkkaffe efter högmässan.
må 9.4 kl.12: högmässa i Pikis 
kyrka. Mullo (pred), Sepponen (lit), 
forsman. Kyrkkaffe serveras efter 
högmässan. Kyrkbussen till Pikis 
startar 11:20 från ortodoxa kyrkan 
och kör rutten: Auragatan- Ka-
skisgatan – Kaskisvägen – Ny-
landsvägen – Koristontie – Pyhän 
Katarinan tie – S:t Karins centrum 
– Voivalantie – Saaristontie – Ny-
landsvägen till och från Pikis kyrka.
tis 10.4 kl 18: Lovsångskörens öv-
ning i Aurelia (1 vån.)
kl.19-20: Lovsång och förbön i 
Aurelia (1 vån.). Ingvar Dahlbacka: 
”Blicken fäst vid Jesus”.
ons 11.4 kl.10-12: familjecafé i Pa-
pinholma församlingshem (Käräjä-
kalliontie 4, Kustö).
kl.11: förbönsgruppen samlas i 
Aurelia (3 vån.)
kl.12: frukostklubben för herrar 
på Svenska Klubben (Aurag. 1). 
Ralf Karlsson: ”TV-gudstjänsterna 
50 år- hur formas de av sitt me-
dium?”.
kl.13-15: café orchidé i Aurelia (1 
vån.). Ragnar Bäckström. ”Seder 
och bruk i olika länder”.
kl.17: Gudstjänstgrupp 6 samlas i 
Aurelia (3 vån.)
tors 12.4 kl.9.30-11: Öppen dag-
klubb i Aurelia (2 vån.). Vi tar emot 
max 10 barn/gång, du bör anmäla 
ditt barn senast dagen innan kl.12 
till 040-3417628. Ta med eget 
mellanmål och egna inneskor. 
Verksamheten är gratis.
kl.17-18: fastegruppens avslut-
ning i Aurelia (1 vån.). Diskussion 
tillsammans med Patrik hagman 
kring hans bok ”om kristet mot-
stånd”.
kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet.
fre 13.4 kl.19-23: café aderton i 
Aurelia (2 vån.)
lö 14.4 kl.11.30-13: Kyrkans barn-
timme i Aurelia (2 vån.)
sö 15.4 kl.12: högmässa i Domkyr-
kan. Bäck (pred), Mullo (lit). Guds-
tjänstgrupp 6 medverkar. Kyrk-
kaffe serveras efter högmässan.
må 16.4 kl.14: Missionskretsen 
samlas i Aurelia (3 vån.). Tema: 
Senegal.
kl.18: West coast Gospel choirs 
övning i Aurelia (1 vån.)
tis 17.4 kl.18: Lovsångskörens öv-
ning i Aurelia (1 vån.)
kl.19-20: Lovsång och förbön i 
Aurelia (1 vån.). fredrik Portin: 
”Vandra i ljuset”.
ons 18.4 kl.10-12: familjecafé i Pa-
pinholma församlingshem (Käräjä-
kalliontie 4, Kustö)
kl.11: förbönsgruppen samlas i 
Aurelia (3 vån.)
kl.13-15: café orchidé i Aurelia (1 
vån.). Svante Lundgren: ”Judarnas 
historia”
kl.17: Gudstjänstgrupp 1 samlas i 
Aurelia (3 vån.)
kl.18: Gudstjänstmöte i Aurelia (1 
vån.). På mötet, som är öppet för 
alla, diskuterar och utvärderar vi 
församlingens gudstjänstliv och 
arbetet med gudstjänstgrupper. 
Kom med och berätta hur du erfar 
högmässorna. Därtill planerar vi 
höstens gudstjänstgrupper och 

fördelar kyrkvärdsturer. Vi bjuder 
på servering!
tors 19.4 kl.9.30-11: familjecafé i 
Aurelia (2 vån.)
kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet.

ÅLandS prOSteri

 ¶ HammarLand
tor 5.4 Skärtorsdagen
Kvällsmässa: kl 19.30 med alta-
rets avklädande, hammarlands 
kyrka 
Musik: Marie Johansson klarinett, 
piano och Anna Randelin oboe. 
Ingemar Johansson, carl Micael 
Dan.
fre 6.4 Långfredag
Långfredagsgudstjänst: kl 12, 
hammarlands kyrka 
Ingemar Johansson, carl Micael 
Dan.
sö 8.4 påskdagen
Högmässa: kl 11 (oBS Tiden !!!) 
hammarlands kyrka 
Kyrkokören medverkar. 
Ingemar Johansson, carl Micael 
Dan.
mån 9.4 annandag påsk
nattvardsgudstjänst: på ham-
margården kl 13 
Ingemar Johansson, carl Micael 
Dan, Berit Paulsson.
11.4 Samling i Ålands prosteri för 
förtroendevalda: i Mikaelsgården, 
finström.Biskop Björn Vikström 
och notarie clas Abrahamsson 
berättar om de nya församlings-
strukturerna.
sö 15.4 första söndagen efter 
påsk
Högmässa: med konfirmation 
kl 12
ingemar johansson, Carl micael 
dan, Berit paulsson.
19.4 Gemensamt ansvars-lunch: i 
catharinagården kl 16-18 
Rådjurssoppa med kaffe och 
kaka. 
Vuxna pris 10€, barn under 12 år 
gratis.

 ¶ jOmaLa
5.4 kl. 14 Skärtorsdag: Nattvards-
gudstjänst i De Gamlas hem med 
R Syrén
5.4 kl. 19 Skärtorsdag: ”Den heliga 
nattvarden” Nattvardsgudstjänst R 
Syrén, B erickson, K-G Sandholm, 
St olofs kyrkokör.
6.4 kl. 11 Långfredagen: ”Guds 
Lamm” Passionsgudstjänst som 
börjar i tornkyrkan R Syrén, K-G 
Sandholm, Korallkören medverkar. 
Kollekt: Püha församling på Ösel.
6.4 kl. 19: Konsert med Passions-
musik av G.B. Pergolesi  Stabat 
mater m.m med Gun Jansson, 
sopran, erika Danielsson, alt, 
sångensemblen Laudamus, Kaj-
Gustav Sandholm, orgel, och Karin 
Sandholm, textläsning. Program 
10€ till Gemensamt Ansvar.
8.4 kl. 11: Påskdagen ”Kristus är 
uppstånden” Påskmässa Roger 
Syrén, Bertil erickson, Kaj-Gustav 
Sandholm, St olofs kyrkokör och 
Sandra Sundblom, trumpet. Kol-
lekt: Kyrkans Utlandshjälp.
9.4 kl. 13: Annandag påsk ”Mötet 
med den uppståndne” Gudstjänst 
i Önningeby museum .(oBS Plats 
och tid!) Bertil erickson, Kaj-Gus-
tav Sandholm, Roger Syrén, sång, 

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

Dubbelexponerad 
verklighet
när jAg vAr liten hade jag svårt att förstå tiden: på något 
sätt kändes det som om det jag mindes hände på nytt 
någon annanstans, men utan att jag var med. Årsda-
garna var värst– en påminnelse om roligheter som jag 
inte längre hade del i. Och även om jag numera tänker 
mig tid lite annorlunda är långfredagen alltid en dag för 
dubbelexponering: Jesus, en riktig människa blir ihjäl-
pinad, och det är mitt fel. Samtidigt står jag där nästan 
två årtusenden senare med facit i hand, och vet att be-
rättelsen inte slutar där.

Jesus går hela vägen. Han stannar inte där festen är 
som roligast och hosiannaropen ekar mellan husen, han 
går vägen ända fram till döden, genom misshandel och 
ångest. Han dör som han har levat, som en av de utstöt-
ta, en som inte räknas.

i jesus lider också Gud, för Jesus är ju samtidigt helt och 
fullt både människa och Gud, samtidigt. Ingenting kan 
vara mera motsägelsefullt: en gud som lider och dör – en 
människa som triumferar över döden. Guds stora hem-
lighet som vi inte ens behöver försöka förstå. 

På korset bär Jesus misslyckandet samtidigt med smär-
tan. Han bär dem för att jag ska slippa. På det sättet ristar 
han in Guds kärlek till oss människor ända längst in i allt 
mänskligt liv. Inte ens när han blir slagen och torterad 
ändrar han sig. Gud vill att jag ska få nya möjligheter, få 
vara fri från sorg och bitterhet, få älska och vara älskad.

Det gör ont att tänka på att någon annan behöver bära 
all min bitterhet, min skam och min skuld. Ännu mera 
ont skulle det göra om det inte var så, om det inte exis-
terade ord som ”förlåt” eller ”börja om”. Om alla miss-
lyckanden, allt som bara är så in i grunden ont i mig och 
i det jag tänker och gör skulle följa mig som en stor svart 
skugga, omöjlig att komma ifrån. 

Facit säger mig att det inte är så. Kristus steg ned i 
dödsriket med hela världens mörker på sina skuldror. I 
två dygn, medan världsalltet höll andan, brottades han 
med döden. Den tredje dagen var kampen över. Livet 
vann. Mitt liv, våra liv. 

I långfredagens skymning sjunger koltrasten om nya 
möjligheter. 

Monica Heikel-Nyberg är församlingspastor i Kyrkslätts 
svenska församling.

inri. När Jesus korsfäs-
tes placerades en skylt 
på korset med bostä-
verna INRI. Det står för 
Iesus Nazarenus Rex Iu-
daeorum som betyder 
Jesus från Nasaret Ju-
darnas Kung.

Texten på skylten var 
kanske ironiskt menad, 
något i stil med att sol-
daterna satte på ho-
nom en röd mantel och 
en kungakrona. Men i 
det här fallet var det Pi-
latus själv som formu-
lerat den. Därför vägra-
de han att ge efter för 
översteprästernas öns-
kan om ändring: ”Vad 
jag har skrivit, det har 
jag skrivit”, sade Pilatus. 
(Joh 19:22).

i KlARSpRåK

”du, Herre bar 
min kärlekslös-
het ända in i dö-
den. Hjälp mig att 
minnas att jag 
är älskad av dig 
och fri att älska. 
amen.”
följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

60, 67, 68:2-3, 
74, 71:6.
Psalmerna är valda 
av Tor Lindgård.

#bönetwitter

psALMFöRsLAg

den sanna fredagen
Långfredagen är den allvarligaste dagen på hela kyr-
koåret, den enda dagen vars liturgiska färg är svart. 
förr i tiden var alla nöjeslokaler stängda, det ansågs 
olämpligt att hälsa på någon. hela samhället tog paus.

I dag är de flesta av ”förbuden” avvecklade. I kyrkan 
finns ändå stillheten kvar. Ljusen släcks på altaret, or-
geln tystnar.

I frankrike kallas långfredagen Vendredi saint, den 
heliga fredagen. I långfredagen ligger också en vänd-
punkt för mänskligheten.

oM Helgen 7 DYGN I JERUSALEM
EN MODERN PÅSKPASSION AV MARTIN ALFSEN

Två körer, solister och kompband
dirigent: Niklas Lindvik, kapellmästare: Mattias Björkholm

Vasa Övningsskolas gymnasiums festsal, Skolhusgatan 31, Vasa

Påskdagen 8.4.2012 kl 15 och 19

FRITT INTRÄDE!
Programblad 10€ / 5€  (stud., arbetslösa)

arr:  EVANGELICUM,  SLEF,  EFÖ

”då brast för-
hänget i templet i 
två delar, uppifrån 
och ända ner, jor-
den skakade och 
klipporna rämna-
de.”

Läs mera i Matt. 
27:33-54

en bit av mänsk-
lighetens historia 
återskapas på ga-
torna i Borgå! 

Via Crucis, fredag 6.4 
kl.20 i Borgå.

UR evAngelIeT RUnt KnuTen

KALENDERN 
5.4–19.4

FörSta LÄSninGen
Jes. 53

andra LÄSninGen
hebr. 5:7-10

eVanGeLiUm
Matt. 27:33-54

Långfredagen
Temat är ”Guds lamm”.

HELgEns TexTeR
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Ida Kronholm, sång och violin, Siv 
ekström, violin. Kyrkkaffe. Kollekt: 
Önningebymuseet.
14-15.4 kl. 17-12.30: ”Night in the 
church” i finströms kyrka för alla 
ungdomar från åk 9 och uppåt. 
Anmälan och info hos Sonja Winé 
04573427633 sonja.wine@evl.fi
15.4 kl. 11 1 s e påsk: ”Uppstån-
delsens vittnen” Gudstjänst B 
erickson, kantor Mats Backman. 
Kollekt: förbundet Kristen Skol-
ungdoms rådgivningstjänst för 
ungdomar på internet. Kyrkkaffe 
med Diakoniföreningen och års-
möte efteråt.
17.4 kl. 10-16: Pysseldag, drop-
in-pyssel för föräldrar och barn, 
lågstadie- och högstadieelever.
19.4. kl. 18-20: Loppis i olofs-
gården med tema ”Barn”. Ingen 
bordshyra utan 10% till Gemen-
samt Ansvar. Boka bord hos Maria 
häggblom 04573427885 maria.
haggblom@evl.fi eller Sonja Winé 
04573427633 sonja.wine@evl.fi

 ¶ SUnd-VÅrdö
5.4 nattvardsmässa: i Sunds kyr-
ka kl. 20.00. Juanita fagerholm-
Urch, Katrin Gwardak
nattvardsmässa: i Vårdö kyrka 
kl. 20.00. Mathias Junell, Maria 
Sjölund
6.4 passionsgudstjänst: i Vårdö 
kyrka kl. 11.00. Mathias Junell, Ka-
trin Gwardak
7.4 påsknattsmässa: i Sunds 
kyrka kl 23.00. Juanita fager-
holm-Urch, Katrin Gwardak och 
kyrkokören
8.4 Högmässa: i Vårdö kyrka kl 
11.00. Mathias Junell, Katrin Gwar-
dak, Påskkören
9.4 nattvardsmässa: på Tallgår-
den kl. 13.00. Juanita fagerholm-
Urch, Katrin Gwardak
nattvardsmässa: på Strömsgår-
den kl 15.00. Mathias Junell, Katrin 
Gwardak
15.4 Högmässa: i Sunds kyrka 
kl. 11.00. Mathias Junell, Katrin 
Gwardak

nÄrpeS prOSteri

 ¶ KOrSnÄS
On 4/4 19.00: Passionsandakt i 
Korsbäck byagård.
to 5/4 19.00: Nattvard på skär-
torsdagen i Kyrkan.
Fre 6/4 11.00: Långfredagsguds-
tjänst i Kyrkan. Sång av Kyrkokö-
ren.

Sö 8/4 11.00: Påskdagens familje-
gudstjänst i Kyrkan. Sång av Sön-
dagsskolan, Kyrkans barntimme 
och Kyrkokören.
Sö 8/4 15.00: 7 dygn i Jerusalem 
i Vasa övningsskolas gymnasium. 
Bussen går från harrström 13.10, 
Taklax 13.20, Bjurbäck 13.25, 
Korsbäck 13.30, Korsnäs för-
samlingshem 13.40, Molpe 13.50. 
Skriftskolan deltar. Övriga intres-
serade ring 044-4101821.
må 9/4 11.00: Gudstjänst i Taklax 
bönehus, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm.
ti 10/4 13.00: Taklax missions-
syförening i Bönehuset.
ti 10/4 19.00: Träffpunkten i Tak-
lax bönehus.
On 11/4 13.00: Vänstugan i för-
samlingshemmet. Program och 
utställning av handarbeten från 
MI:s handarbetskurs.
to 12/4 10.00: Torsdagsträffen i 
församlingshemmet.
to 12/4 13.00: Molpe missions-
syförening i Bykyrkan.
Fre 13/4 18.30: fredagscafé för 
kvinnor i alla åldrar i församlings-
hemmet. Gäst: Ann-Mari Audas-
Willman.
Lö 14/4: Shoppingutfärd till Tuuri 
för Gemensamt Ansvar. Start från 
Molpe 8.00, Korsbäck 8.10, Kors-
näs församlingshem 8.20, Taklax 
8.35, harrström 8.45 . Pris: 25,-. 
Anm tfn 044-4101825 senast 12.4.
Sö 15/4 11.00: högmässa i Kyrkan, 
Guy Kronqvist, Deseré Granholm.
må 16/4 13.00: Korsbäck mis-
sionssyförening i Byagården.
On 18/4 12.00: Träff för närståen-
devårdare och anhöriga i försam-
lingshemmet.
to 19/4 13.00: Silvergruppen i 
församlingshemmet.
Fre 20/4 19.00: Karasamling i 
församlingshemmet.
Lö 21/4 19.00: cafékväll i Molpe 
bykyrka.

 ¶ LappFjÄrd-KriStineStad
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
miniweekend för kvinnor: på 
Jonnsborg 13-14.4. Tema: vandra. 
Anm före 10.4 till Anna-Lisa tel: 
040-5277611.
Kristinestad
påskgudstjänst: to 5.4 kl 12 i 
Tjöck skola, Nisula, Bergman
nattvardsgudstjänst: to 5.4 kl 
19.30 Nisula, Nilsson
Gudstjänst: fr 6.4 kl 12, Nisula, 

Nilsson, kyrkokören
Gudstjänst: sö 8.4 kl 12, Nisula, 
Nilsson, kyrkokören
Gudstjänst: må 9.4 kl 12 i Påsk-
mark hembygdsgård, eklöf, 
Nilsson
Gudstjänst: sö 15.4 kl 12, Maria 
Sten, Nisula, Nilsson
pensionärssamling: on 18.4 kl 11.15 
i förs.hemmet, hellman m.fl
Lappfjärd
nattvardsgudstjänst: to 5.4 kl 
19 i kyrkan, eklöf, Martikainen, 
kyrkokören
Gudstjänst: fr 6.4 kl 10 i kyrkan, 
eklöf, Martikainen, kyrkokören
Högmässa: sö 8.4 kl 10, eklöf, 
Martikainen, kyrkokören
Gudstjänst: må 9.4 kl 10 i Dags-
mark bönehus, eklöf, Martikai-
nen, Nådehjonen
Gudstjänst: sö 15.4 kl 10, Maria 
Sten, Nisula, Nilsson
Bibelsamtal: sö 15.4 kl 18 i förs.
hemmet
pensionärssamling: on 18.4 kl 13 
på Kantilena tills. med pensio-
närsföreningen. obs! Ingen lunch. 
Tema: seniorrådgivning
Sideby
nattvardsgudstjänst: to 5.4 kl 19 
Saarinen, Ingves
Gudstjänst: fr 6.4 kl 10, Saarinen, 
Nilsson
Gudstjänst: sö 8.4 kl 10, Saarinen, 
Nilsson
Högmässa: må 9.4 kl 18 i Skaft-
ung bykyrka, Saarinen, Nilsson
Gudstjänst: sö 15.4 kl 18, Saari-
nen, Nilsson
pensionärssamling: to 19.4 kl 12, 
hellman m.fl

 ¶ nÄrpeS
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: Skärtorsdag 5.4 kl 19 Natt-
vardsgudstjänst. Långfredagen 6.4 
kl 10 Gudstjänst. Påskdagen 8.4 kl 
10 familjegudstjänst. –kl 12 finsk 
högmässa. Annand.påsk 9.4 kl 10 
högmässa. Ti 10.4 kl 19 Brasskon-
sert musikinstitutet Legato. 1 sö e 
påsk 15.4 kl 10 Gudstjänst.
SöFF: fr 6.4 kl 18 Allkristen lång-
fredagssamling Nyholm.
norrnäs bönehus: må 9.4 kl 14 
Påsksamling ”Pilgrimsvandring till 
Santiago de compostela”.
Luthergården: må 9.4 kl 18 Påsk-
samling. Lö 14.4 kl 19 Ungdoms-
samling.
Församlingshemmet: to 12.4 kl 12 
Pensionärssamling, börjar med 
mat.

nämpnäs bönehus: lö 14.4 kl 18 
Samling.
Helenelunds byagård: sö 15.4 kl 14 
Samling.

 ¶ pörtOm
Skärtorsdag kl 19: Passionsan-
dakt hhN i kyrkan, Björkstrand, 
Lidman. Sångprogram.
Långfredag kl 10: Gudstjänst 
Björkstrand, Lidman, Kyrkokören. 
–kl 18 Allkristen långfredagssam-
ling i SÖff, c-J Nylund, Björks-
trand, Good News dir Lidman, J-e 
Nyholm m.fl.
påskdagen kl 10: högmässa 
Björkstrand, Lidman, Kyrkokören. 
Ansvarsgrupp: Trivselträffen. Text-
läsare: Maj-Len Malm o. Gerda 
Björklund.
annandag påsk kl 13: finsk guds-
tjänst Björkstrand, Lidman, Anja 
Rimpiläinen sång. Kyrkkaffe. –Kl 
18 Sånggudstjänst i kyrkan S-e 
Syrén, Dragspelsgruppen, Björk-
strand m.fl.
tisdag 10.4 kl 13: KU-sykretsen.
Onsdag 11.4 kl 9: föräldra-barn-
träff, -kl 18-19.30 Skriftskola.
torsdag 12.4 kl 15: Pensionär-
skören.
Söndag 15.4 kl 12: Gudstjänst 
Sandin, Wikstedt. Legato-medv.
måndag 16.4 kl 12.45: Minior.
Onsdag 18.4 andakt i prästhagen 
kl 16 och i pörtehemmet kl 17, 
Björkstrand.
torsdag 19.4 kl 13: Pensionärs-
samling, helena Söderbacka: 
”Uganda”, Pensionärskören, 
medarb.
Kvinnofrukost för småbarns-
mammor 21.4 kl 9.30-11.30. 
Gäst: Mikaela Björklund. Anm. 
senast 18.4 till Lillemor 050-
5711966.
anmäl till höstens dagklubb (-07 
o. -08 födda): sker inom april till 
Lillemor (050-5711966).
Obs, rätt datum för Ga-soppda-
gen är sö 29.4 kl 11-!

 ¶ öVermarK
to 5.4 kl. 19: Kvällsmässa i kyr-
kan, Sandin, Wikstedt.
Fr 6.4 kl. 10: Långfredagens 
gudstjänst, Sandin, Wikstedt, 
kyrkokören.
Fr 6.4 kl. 18: Allkristen långfre-
dagssamling på SÖff, Björks-
trand, Lidman, Good News kören 
m.fl.
Sö 8.4 kl. 10: Påskdagens guds-
tjänst, Sandin, Wikstedt, kyr-
kokören.
må 9.4 kl. 10: finsk högmässa i 
kyrkan, Sandin, Wikstedt.
On 11.4 kl. 9-11: föräldra-barn 
gruppen är inbjuden till Pörtom 
föräldra-barn grupp i Pörtom för-
samlinghem.
On 11.4 kl. 13: Pensionärssamling 
i förs.h., gäst: Gustav Lawast, 
bilder från egypten, Sandin, Norr-

gård, Wikstedt.
to 12.4 kl. 10: Bön i förs.h.
Lö 14.4 kl. 19: Möte i bönehuset, 
Gustav Åbonde, Sandin. Wikstedt, 
kyrkokören.
Sö 15.4 kl. 10: Gudstjänst, Sandin, 
Wikstedt.
Lö 21.4 kl. 9.30-11.30: Kvinno-
frukost för småbarnsmammor i 
Övermark och Pörtom i Pörtom 
församlingshem. Gäst: Mikaela 
Björklund. Anmäl senast 18.4, tel: 
050 5711966.
anmälan tas emot inom april till 
höstens dagklubb: för barn födda 
2007 och 2008 av Lillemor, tel: 
050 5711966.

KOrSHOLmS prOSteri

 ¶ BerGö
to 5.4 kl 19: Skärtorsdagens 
mässa, englund, Patrik Vidjeskog
Fre 6.4 kl 14: Långfredagens 
gudstjänst, englund, Kahlos, kyr-
kokören
Sö 8.4 kl 14: PÅSKDAGeNS feST-
hÖGMäSSA MeD PRoceSSIoN, 
englund, Kahlos, kyrkokören. 
Konfirmanderna deltar i proces-
sionen
må 9.4 kl 14: Annandag påsk, 
gudstjänst, englund, Kahlos
ti 10.4  kl 13: Missionssyfören-
ingen
to 12.4 kl 10: föräldra-barngrup-
pen
Fr 13.4 kl 20: Ungdomskväll i 
församlingshemmet. Mera info på 
facebook!
Lö 14.4 kl 18: Konsert med 
bluegrass-musik till förmån för 
Gemensamt Ansvar i församlings-
hemmet, Lars edberg & Daybreak 
Rangers, Björklund
Sö 15.4 kl 18: Kvällsgudstjänst, 
Björklund, Richard Mitts
ti 17.4 kl 13: Missionssyföreningen
to 19.4 kl 10: föräldra-barngrup-
pen

 ¶ KOrSHOLm
dagklubbsandakt: to kl 10 i 
Smedsby förs.gård,även vård-
lediga föräldrar med småbarn är 
välkomna.
nattvardsmässa: to kl 20 i kyr-
kan, Örn, Nordqvist-Källström, 
solosång S Westerlund. Kyrktaxi.
Långfredag: gudstjänst kl 10 i 
kyrkan, Bergström, Nordqvist-
Källström, kyrkokören. Kyrktaxi.
påskdagen: gudstjänst för hela 
familjen kl 10 i kyrkan, Örn, Nord-
qvist-Källström, Westerlund, kyr-
kokören, barnkören, körskolorna 
och dagklubbsbarnen.Kyrktaxi.
påskkonsert Gloria: påskdagen kl 
19 i kyrkan, Mozart exsultate jubi-
late, Vivaldi orgelkonsert h-moll, 
Rutter Gloria. Kammarkören Psal-
lite, Korsholms Kammarorkester, 
ostrobothnia Brass Quintet, Kajsa 
Dahlbäck sopran, Mauriz Brunell 

orgel, dir Susanne Westerlund.
Inträde 15€/10€.
annandag påsk: gudstjänst kl 10 i 
Iskmo bönehus och högmässa kl 
12 i Smedsby förs.gård, holmberg, 
Westerlund.
musikcafé med Orkester för alla: 
ti 10.4. kl 19 i Sockenstugan.
Högmässa: sö 15.4. kl 10 i kyrkan, 
Bergström, Nordqvist-Källström.
andrum: må 16.4. kl 19 i Smedsby 
förs.gård, ebba carling talar över 
temat ”Mötet med Livet”.
pensionärssamlingar: 
ti 10.4. kl 13 i Jungsund, P-e 
Backlund 
ti 17.4. kl 13 i helsingby, P-e 
Backlund 
ons kl 13 i Veikars, P-e Backlund
Vårkonsert med körskolorna och 
barnkören: to 19.4. kl 18 i kyrkan, 
barnen framför bl.a. musikalen 
”himlafest”, efter konserten ser-
vering i förs.hemmet.

 ¶ KVeVLax
andakt: med nattvardsgång vid 
funisgården skärtorsdag kl 14, 
Östman, Andrén.
Kvällsmässa: skärtorsdag kl 20, 
Östman, Andrén , kyrkokören.
Lekmannagudstjänst: långfreda-
gen kl 10, Allan o. Ing-Maj Melin, 
Andrén, kyrkokören.
Högmässa: påskdagen kl 10, Öst-
man, Andrén, manskören; dir. P-e 
häggblom.
Gudstjänst: annandag påsk kl 10, 
Särs, Vidjeskog.
Hela kyrkan sjunger: ons 11.4 kl 
13.30. hakala, Andrén, Inges Sång 
o. Spel med Ingeborg Sikström, 
helmerz; ledare c-D Wallin, pen-
sionärskörer fr oravais, Vörå och 
Kvevlax. Servering. Taxitransport.
Upptäckarklubben: to 12.4 kl 18 
i ds.
Gudstjänst: sö 15.4 kl 10, Särs, 
Andrén.
missionslunch: sö 15.4 kl 11-14 i fh.

 ¶ maLax
www.malaxforsamling.fi
nattvardsmässa: to 5.4 kl 19 i 
kyrkan. Diakon Patrica Strömbäck 
medverkar. Kyrktaxi. Norrback, 
Brunell.
Långfredagen: Stilla gudstjänst kl 
10 i kyrkan. Kyrkokören medver-
kar. Kyrktaxi. Tornberg, Brunell.
påskdagen: Gudstjänst kl 10 i 
kyrkan. Musik av fam. eklund. 
Tornberg, Norrback, Brunell. finsk 
nattvardsgudstjänst kl 12 i kyrkan. 
Norrback, Brunell.
annandag påsk: Gudstjänst kl 10 
i fh. Sångarna medverkar. Kyrk-
kaffe. Norrback, Brunell.
ekumenisk bönegrupp: ti 10.4 kl 
18 i Kh.
psalmafton för Gemensamt an-
svar: to 12.4 kl 19 i Kh. Kyrkokö-
ren. Servering.
Gudstjänst: sö 15.4 kl 10 i kyrkan. 
Norrback, Brunell.
Sångarna: övar on 18.4 kl 12.15 
i fh.
Vi över 60: on 18.4 kl 13 i fh.

 ¶ petaLax
Skärtorsdag är pastorskansliet 
stängt
Skärtorsdagsmässa: 5 4 kl 13 i 
Solbo, kl 14 i pensionärshemmet, 
Björklund, Kahlos, kl 19 i kyrkan 
Björklund, Kahlos, kyrkokören, 
taxi
Gudstjänst: långfredag kl 11 
Björklund, Kahlos
Festgudstjänst: påskdagen kl 11 
Björklund, Kahlos, kyrkokören, 
taxi
Gudstjänst: annandag påsk kl 11 
Björklund, Kahlos

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)

to 5.4 Monica heikel-Nyberg, Grankulla Lö 
9.4 8.53 familjeandakt. Lars collmar läser 
ur sin bok helga hund i himlen ti 10.4 Ste-
fan forsén, helsingfors Ons 11.4 Stefan for-
sén, helsingfors to 12.4 Stefan forsén, hel-
singfors Fre 13.4 Stefan forsén, helsingfors Lö 
14.4 8.53 familjeandakt. Lars collmar läser ur 
sin bok helga hund i himlen må 16.4 Magnus 

Mikander, Kuni ti 17. 4 Karin Saarukka, Ne-
dervetil Ons 18.4 camilla Rahkonen, helsing-
fors to Daniel Jakobsson, helsingfors.

aftonandakt kl. 19.15
to 5.4 Kent Danielsson, Mariehamn Fre 6.4 
Kent Danielsson, Mariehamn Lö 7.4 17.58 
ett ord inför helgen, Jeppo kyrka. Sö 8.4 ca-
milla ekholm, Borgå må 9.4 Mötet med den 

uppståndne. Textläsare: helene Liljeström 
och Öivind Nyquist (repris från 21.4.2003) 
ti 10.4 Rea Anner, helsingfors Ons 11.4 Rea 
Anner, helsingfors to 12.4 Rea Anner, hel-
singfors Fre 13.4 Rea Anner, helsingfors Lö 
14.4 ett ord inför helgen, finströms kyrka 
Sö 15.4 camilla ekholm, Borgå må 16.4 Sofia 
Torvalds, esbo ti 17.4 christine Konno, hel-
singfors, Ons 18.4 Johan eklöf, Lappfjärd, to 
19.4 olof Göthelid, Sibbo.

påskhelgens gudstjänster 
Långfredagen: Gudstjänst med Jeppo för-
samling Vega 13.03, yle fem 13.40.

påskdagen: Gudstjänst med Jeppo för-
samling. Vega 13.03, yle fem 14.35.

annandag påsk: Gudstjänst med Pingst-
församlingen i ekenäs. Vega 13.03. 

RADio & Tv

VeGa

VeGa

Lärkkulla skärgård / Archipelago 

ordnar följande kurser under sommaren:

4–13.6  Danskurs för unga 
16–20.6  Bibeldagar ”Lukas” 
24–30.6  Gregoriansk sång 
24–30.6  Danskurs för vuxna  
24–30.6  Akvarellmålning   
23–27.7  Big band (Nagu)   
8–11.8  Tovningskurs, grunder   
11–17.8  Tovningskurs, fördjupning  
Vi ordnar skräddarsydda läger, kurser, 
fortbildningar, möten m.m. på Houtskär i 
Åbolands skärgård. Ta kontakt!

Platschef Jani Karlsson, tfn 040 5593735,  
jani.karlsson@larkkulla.net, www.larkkulla.net

Mera info om kurser och  
övrig verksamhet finns på 
www.larkkulla.net
Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

Zen-inspirerad 
kristen 
djupmeditation
To–sö 3–6.5.2012
Tema: Helighetens källa
Retreatledare: Kaplan Kent 
Danielsson
Pris: 300 €
Anmälan till Lärkkulla 
senast 12.4.2012

Retreatresa till 

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

Retreatgården 
Wettershus i 
Gränna, Sverige
To–sö 7–10.6.2012
Tema: Tilltalad av tystnad
Retreatledare: Andreas 
Sköldmark, pastor och 
förståndare på Wettershus
Pris: ca 650–700 €
Anmälan till Lärkkulla 
senast 13.4.2012

Målarretreat
Fre–sö 31.8–2.9.2012
Inga förkunskaper krävs. 
Allt material ingår i priset.
Retreatledare: 
konstterapeut Margareta 
Boström och prosten Elsa 
Tenhonen
Pris: 210 €
Anmälan till Lärkkulla 
senast 17.8.2012

Lojo samfällighet
inbjuder tvåspråkiga församlingsmedlemmar och 
Sjundeå svenska församlingsmedlemmar till en 
gemensam diskussionskväll om framtiden här i de 
berörda församlingarna.
Tisdagen den 10.4 kl. 18.00 i Virkby kyrka, 
Virkbyvägen 1, 08700 Lojo.

Representanter från Esbo stift, Borgå stift, Sjundeå 
svenska församling, Lojo samfällighet och KCSA.

Allmän diskussion och kaffe

arr. Lojo samfällighet, Svenska direktionen

Hjärtligt välkomna
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Syföreningen: to 12 4 kl 13 i för-
samlingshemmet
Högmässa: sö 15 4 kl 11 Björklund, 
Mitts

 ¶ repLOt
nattvardsmässa: Skärtorsdag i 
Björkö kl. 18. Kaski, Wargh.
nattvardsmässa: Skärtorsdag i 
Replot kl.19.30. Kaski, Wargh.
Gudstjänst: Långfredag i Replot kl. 
10. Kaski, Wargh, församlingskören. 
Gudstjänst: Långfredag i Björkö kl. 
12.30. Kaski, Wargh, församlings-
kören.
Familjegudstjänst: Påskdagen i 
Replot kl.10 Kaski, Wargh, försam-
lingskören, barnkören.
Familjegudstjänst: Påskdagen i 
Björkö kl. 12.30. Kaski, Wargh, sång 
av Björköflickor.
Byagudstjänst: Annandagpåsk i 
Söderudden, odd Inn (f.d. skolan) 
kl.10. Kaski, Wargh.
Gudstjänst: i Replot sö 15.4 kl. 10. 
Kaski, Sten. Gudstjänsten bandas 
för Radio fyren.
Högmässa: i Björkö sö 15.4 kl. 12.30 
Kaski, Sten.
missionslunch: i Replot försh. to 
19.4 kl. 12. hemlig gäst. Anmäl för 
maten senast ti 17.4. till pastors-
kansliet eller Bertel Lindvik tel. 
050-5631523. Mat 7 €/pers.
2 sommararbetare: sökes till 
församlingen, vikarier för vakt-
mästarna i Replot och Björkö. 
Ansökningar inlämnas senast 20.4. 
kl. 12 till past.exp.

 ¶ SOLF
mässa: skärtorsdag kl. 19.30, 
Audas-Willman, Brunell.
Gudstjänst: långfredag kl. 10, 
Östman, Brunell, sång av Kerstin 
Weckström och Pekka Palola.
Familjegudstjänst: påskdagen 
kl. 10, minimusikal med barn och 
ungdomar, påskliljeprocession, 
Audas-Willman, Brunell.  Påsklil-
jor för utdelning tas emot i kyrkan 
före gudstjänsten.
Högmässa: annandag påsk kl. 10, 
Audas-Willman, M. Brunell.
pensionärssamling: on kl. 13. 
Musik, sång och trivsam samvaro, 
Per-erik Backlund.
Högmässa: sö 15.4 kl. 10, Audas-
Willman, P. Vidjeskog.
måndagssamling: må 16.4 kl. 13.

 ¶ VaSa
treFaLdiGHetSKyrKan
Skärtorsdagsmässa: kl. 18, Gun-
nar Särs, Tia-Maria Nord, Trefal-
dighetskyrkans kör, dir. Mikael 
heikius. Textläsare Stina Riska.
Långfredag gudstjänst: kl. 13, 
Gunnar Särs, Trefaldighetskyrkans 
kör, dir. Mikael heikius. Textläsare 
Stina Riska.
påskdagen familjegudstjänst: 
kl. 13, Siv Jern, Janne hänninen, 
Ungdomsorkestern, dir. Monica 
heikius, Mikael heikius. Påsk-
vandring i kryptan för barnen.
annandag påsk gudstjänst: kl. 13, 
Anders Lundström, Dan Anders-
son.
morgonbön: to 12.4 kl. 9, Anders 
Kronlund, Mikael heikius.
Kyrkokonsert: lö 14.4 kl. 18, Mika 
Nisula, tenor, Monica heikius, 
sopran, Mikael heikius, organist. 
Musik av Dvorak, Webber, Ros-
sini, händel, Bach o Verdi. Pro-
gramblad 10€. 
Högmässa med konfirmation: sö 
15.4 kl. 13, Janne hänninen, An-
ders Lundström, Karolin Wargh.
BrÄndö KyrKa
Skärtorsdagsmässa: kl. 20, An-
ders Kronlund, Brändö kyrkokör, 
dir. Dan Andersson.

påskdagen easter service: with 
holy communion at 1 pm, Sami 
Saharinen.
draGnÄSBÄCKS KyrKa
Skärtorsdagsmässa: kl. 19.30, 
Janne hänninen, Mikael heikius, 
violin Leena havu-erhie. Textlä-
sare Stina Riska.
Långfredag gudstjänst: kl. 10, 
Janne hänninen, Dan Andersson. 
Textläsare Stina Riska.
påskdagen högmässa: kl. 10, 
Janne hänninen, Brändö kyrkokör, 
dir. Dan Andersson, sång Gun-
Britt hammarström.
rOparnÄS KyrKa
Skärtorsdagsmässa: kl. 18, An-
ders Lundström, Brändö kyrko-
kör, dir. Dan Andersson.
SUndOm KyrKa
Skärtorsdagsmässa: kl. 19.30, 
Siv Jern, Monica heikius, cello 
Johanna Toppinen.
musikalen petrus: långfredag 6.4 
kl 16 i Sundom skola. Musik av 
Thomas hagenfors, dramatiserad 
text catarina olin. Sundomkören. 
Solister: Kristoffer Streng, Juliana 
Andersson, fina o Linnéa Back-
holm, kompband: gitarrr henri 
Aalto, bas Daniel Svenfelt, trum-
mor Linus Lindman, piano Dan An-
dersson. Övr. medv: olle Victorzon 
o Siv Jern. Musikalisk ledn. Monica 
heikius.  frivillig kollekt. Kyrktaxi kl. 
15.15 fr. Skolhusg. 26 (avgiftsfritt).
påskdagen familjegudstjänst: 
kl. 10, Siv Jern, Sundom skolkör, 
Sundomkören, dir. Monica heikius, 
trumpet Steve Johnson.
Vuxensoppa: fre 13.4 kl. 18-20 i 
prästgården. Soppa, kaffe, hemlig 
gäst. Pris: 5€.
Högmässa med konfirmation: sö 
15.4 kl. 10, Siv Jern, Anna-Karin 
Lärka, Monica heikius.

 ¶ VörÅ
Vörå
nattvardsmässa skärtorsdag: kl. 
19. T Klemets, Granholm. Akt-
läsare Mischa hietanen. Lenis 
sånggrupp.
Gudstjänst långfredagen: kl. 10. T 
Klemets, Granholm. Kyrkokören.
Familjegudstjänst påskdagen: 
kl. 11. T Klemets, Granholm., 
dagklubbsbarnen, Notdragarna, 
Kyrkokören. Servering i fh och 
kycklingmete i påsklandet. An-
mälningar till dagklubben 2012-13 
tas emot efter gudstjänsten.
Orgelkonsert påskdagen: kl. 19 i 
Vörå kyrka. János Gyülvészi.
Gudstjänst annandag påsk: kl. 10. 
Rune fant, Granholm.
Symöte: on 11.4 kl. 14 i Bertby 
bönehus.
missionsauktion: on 11.4 kl. 18 i 
Koskeby bönehus. Gåvor mottas 
tacksamt!
tjejträff: fre 13.4 kl. 18 i fh:s ung-
domsvån.
Högmässa 1 sö e påsk: 15.4 kl. 10. 
Leif erikson, Granholm.
Samtals- o bönegruppen: sö 15.4 
kl. 18.30 i fh. eva hietanen.
Bibelläsningsgruppen: må 16.4 kl. 
17 i prostgården. Nyman.
Oravais
Skärtorsdagens nattvardsmässa: 
kl. 19. I Klemets, Streng, m.fl.
Gudstjänst långfredagen: kl. 10. I 
Klemets, Streng. Läsning av femte 
akten ur Kristi lidandes historia. 
Kyrkokören.
Familjegudstjänst påskdagen: kl. 
12. I Klemets, Streng. Barnkören 
o dagklubbsbarnen. Påskljuspro-
cession med konfirmanderna.
ekumenisk påskfest: må 9.4 kl. 
14 i fh. Rafael edström, I Klemets, 
Streng m.fl.
Kyrkosyföreningen: on 11.4 kl. 

13 i fh.
temafrukost: lö 14.4 kl. 10 i fh. 
Tema: Tredje budet.
Countrykväll: lö 14.4 kl. 19 på 
Amigo. ”Gud på esse-dialekt 
och Kokkola humor”. Medv. ho-
meward Bound o oa Lönnbäck. 
Servering av pajer, sallader, kaffe. 
Bokning till Björn 050-3301512. 
Max 60 pers.
Högmässa: sö 15.4 kl. 10. I Kle-
mets, Streng. efteråt samling för 
vägkyrkovärdar i fh.
missionscafé: on 18.4 kl. 13 i fh. 
Missionsgäst.
Läsmöte: on 18.4 kl. 18 
(obs!Tiden) för Strandbyn. Värdar: 
Maria o Ulf Wester, Strandbyvä-
gen 103. I Klemets, Streng.
Läsmöte: to 19.4 kl. 19 för södra 
Kimo. Värdar: Maj-Britt o Paul 
Sandström. I Klemets, Streng.
maxmo
Långfredagens gudstjänst: fr kl. 
12. Granlund, Bäck, kyrkokören.
nattvardsgång: fr kl. 14 vid Marie-
lund. Granlund.
påskdagens festgudstjänst för 
stora och små: sö kl. 12. Granlund, 
Bäck, kyrkokören, barngrupperna. 
Gudstjänst: sö 15.4. kl. 12. Leif 
erikson, Granholm.
Konsert: to 19.4. kl. 19 i kyrkan. 
Torkel Selin, Karl-erik Svensson. 
Kollekt upptas.

pederSöre prOSteri

 ¶ eSSe
On 19 aktläsning: i kyrkan, Portin, 
Johansson. Ansvar konfirmandgr 
12.
Skärtorsdag 13.30: Nattvardsgång 
i esselunden, Sundqvist.
-14.30 nattvardsgång: i esse-
hemmet, Sundqvist.
-19 nattvardsgång: i kyrkan, 
Sundqvist, Johansson. Ansvarsby 
ytteresse övre.
Långfredag 10: Gudstjänst, 
Sundqvist, Johansson. Ansvarsby 
Lappfors.
-14 Sammankomst: i Punsar bö-
nehus, Anders Värnström.
Lö 9: Övning o fotografering för 
konfirmanderna i kyrkan.
-9-11: Påskliljor tas med tack-
samhet emot för utdelning på 
påskdagen. De kan föras till servi-
cehuset vid kyrkan.
påskdagen 10: familjeguds-
tjänst, Portin, Johansson. Sång 
av dagklubbsbarnen. Ansvarsby 
Överesse.
-14 Sammankomst: i Punsar 
bönehus, Per Svenfelt, Jorma 
Pesämaa.
-18 Gemensamt möte: med bap-
tistförsamlingen i baptistkyrkan.
-19 Sammankomst: i Punsar bö-
nehus, Per Svenfelt.
annandag påsk 13: Konfirma-
tionsmässa, Portin, Sundqvist, 
Johansson. Ansvarsby ytteresse.
-14 Sammankomst: i Punsar bö-
nehus, Per-erik häggman.
ti 17.30 pOp-klubben: (minior för 
åk 1-3) i församlingsstugan.
On 13.30 Symöte: hos Britta 
Mattbäck i Bäckby.
-18.30 Bibelsamtal: i Punsar 
bönehus.
to 19 Karabön: i församlings-
stugan.
Fr 13.4 kl 14-17: Öppen dagklubb 
i församlingsstugan för barn 0-5 
år. Anmälan på onsdag tel 040-
3100456.
Lö 14.4 kl 19: Sammankomst i 
Punsar bönehus, Rune Östman. 
Radiering.
-19 Vid mästarens fötter: i yt-
teresse bönehus, otto Granlund, 
Roger Pettersson, A-K Johansson. 

Sång av Britt-Mari o Gun-helen.
Sö 15.4 kl 10: Gudstjänst, Portin, 
Johansson. Ansvar konfirmandgr 
13.
-14 Vid mästarens fötter: i yt-
teresse bönehus, otto Granlund, 
Portin, Johansson. Sång av ung-
domar från Station 1.
-14 Sammankomst: i Punsar bö-
nehus, Timo Saitajoki, elis Snell-
man. Radiering.
-19 Sammankomst: i Punsar bö-
nehus, Rune Östman. Radiering.
må 16.4 kl 13.30: Symöte i hen-
riksborg, Lind.
-18 Symöte: i henriksborg, Lind.
ti 17.4 kl 13 Symöte: i ytteresse 
bönehus, Lind.
-17.30 pOp-klubben: (minior för 
åk 1-3) i församlingsstugan.
-18 Bibel- o samtalsgrupp: hos 
häggbloms, Petterssonsv 24.

 ¶ jaKOBStad
Skärtorsdag 13: Andakt med hhN 
på Ahlbäckhemmet, Turpeinen, 
Södö.
13: Andakt med hhN på Maria 
hemmet, englund, Östman.
14: Andakt med hhN på De Gam-
las hem, Salo, Östman.
18: Aktläsning med hhN i kyrkan, 
englund, Salo, Östman, sång av 
Annika Wester.
Långfredag 12: Gudstjänst i 
kyrkan. Sjungen passion enligt 
Matteusevangeliet, Bill Ravall, 
Lena Westerlund, Martin Klemets, 
Krokfors, Södö, Östman.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, olavi forsbacka.
18: Möte ”Vid Kristi grav” i 
Vestanlidgården, Salo, Södö, 
Vestanlidgårdens strängband.
Lö 10-12: Mottagning av påskliljor 
i kyrkan. Påskliljorna delas ut till 
sjukhus, åldringshem, boende 
och enskilda.
23: Påskmässa med Jacob Gospel 
i Pedersöre kyrka, Åstrand. Ung-
domar från påskläger deltar.
påskdagen 12: festmässa i kyr-
kan, englund, Turpeinen, Södö, 
Östman, franz flöjt, Kyrkokören.
14: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Sture Vargh.
18: fokus i fc, englund.
19: Sammankomst med nattvard 
i Pedersöre kyrka, pred. Marko 
Sjöblom, lit. Krokfors.
annandag påsk 12: Gudstjänst 
för små och stora i kyrkan, Salo, 
Södö, Östman, Tallgren, barnkö-
rerna Primen & Sekunden, Sön-
dagsskolorna. Utdelning av Bibel 
för barn födda år 2007. efteråt 
servering i klockstapeln.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Martti Vähäkangas.
19: ”De vackraste påsksångerna” 
i kyrkan, chorus Novus, Östman, 
Södö, Klemets, andakt Salo.
ti 13: Tisdagssamling på Station I, 
Uno Lundgren.
to: Öppet hus för daglediga i fc. 
Inleds med lunch kl. 12. Pris 8 €. 
Programstund kl. 13.
to 18.30: Musikskolans avslutning 
i fc. Musikskolans elever och lä-
rare, andakt Krokfors.
Sö (15.4) 12: Gudstjänst i kyrkan, 
Turpeinen, Södö, Jakobstads 
Damkör, dir. Ann-christin Stor-
rank.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Magnus enkvist.
18: fokus i fc. ”Jesus – källan 
med det friska vattnet”, Gustav 
Granvik. Barnpassning.
to (19.4) 18: Missionsafton i fc, 
Stefan erikson.
Lö 21.4 kl. 10-15: Inspirationsdag 
för söndagsskollärare kring det 
nya materialet SKATTeN i fc. 

Anm. senast 10.4 till annette.tall-
gren@evl.fi

 ¶ jeppO
to 5.4 kl 18: Kiirastorstain ehtool-
lishartaus.
- Kl 19.30: Passionsandakt med 
hhN, Jeppo-kvartetten sjunger.
Fr 6.4 kl 12: Stilla gudstjänst på 
smärtornas dag, khden o kantron. 
Kyrkokören leder psalmsången.
Televisering.
Sö 8.4 kl 10: Påskdagens fest-
gudstjänst, khden o kantorn. 
Sångare i alla åldrar medv. Blås-
musik o sångsolister. Televisering. 
Tag gärna med påskliljor för pry-
dande och utdelning.
må 9.4 kl 19: finsk påskguds-
tjänst, khden o kantorn. Sång-
gruppen Saalem sjunger.
ti 10.4. kl 18.30: finska kvinno-
gruppen i församlingshemmet.
to 12.4 kl 13.30: Missionssyför-
eningarnas gemenskapsdag i 
Nykarleby församlingshem. VId 
behov av skjuts kontakta Astrid 
050-3688554.
Fr 13.4 kl 19: Ungdomscafé Bönan 
i bönehuset.
Sö 15.4 kl 12: Gudstjänst, Sture 
Wargh och Mikaela Lönnqvist.
ti 17.4 kl 18.30: Kvinnogruppen 
” face to face” i förs.hemmet. 
Johan Klingenberg ledig 11.4.-25.4. 
Vikarie: Mikael forslund, Munsala.
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.

 ¶ KrOnOBy
nattvard: to 14.00 Sandbacka 
Vårdcenter, Tallgården, 17.00 Syl-
viahemmet, 17.30 Storågården. 
nattvard: to 20.00 i kyrkan, kh-
den, kantorn
Gudstjänst: långfredag 10.00 
Markus Ventin, Maria ellfolk-
Lasén, Kyrkokören, instrumenta-
lister, Libäck-huggare-Norrpåras 
läslag.
Blommor: för påskdagens fest-
gudstjänst kan hämtas till kyrkan 
under lördag fm.
Ungdomarnas påskmys: lö 21.00 
Sommarhemmet
Festgudstjänst: påskdagen 11.00 
(obs tiden) Ventin, ellfolk-Lasén, 
Kyrkokören, Barnkören & fyr-
klövern, dagklubbs- och sön-
dagsskolbarn, instrumentalister, 
Torgare-Spikas-harabacka läslag
Orgelkonsert, Sven-Olof ray: 
påskdagen 19.00 i kyrkan 
Högmässa: annandag påsk 10.00 
i Söderby bönehus, Albert hägg-
blom, Kivjärv-Snåre läslag
Skriftskola: lö 14.4 9.00-12.00 i fh
Ungdomssamling: lö 14.4 19.30 i 
lilla salen, Niklas Wallis. Servering
Gudstjänst: sö 15.4 10.00 Ventin, 
ellfolk-Lasén, Åminne-Biskop-
Rudnäs läslag
möte: sö 15.4 14.00 i hopsala 
byagård, Alf Lönnquist
Läsmöte: on 18.4 13.00 på Storå-
gården
inför FmS missionsfest: on 18.4 
19.30 i fh. Informations- och 
diskussionstillfälle. Kaffe från kl 
19.00.
dagklubbsanmälningar tas emot. 
Blanketter fås på pastorskansliet.

 ¶ LarSmO
to 5.4 kl. 14 nattvard vid Sand-
lunden: Lassila, Wiklund.
kl. 18 Finsk mässa: Sjöblom, 
Wiklund.
kl. 20 Skärtorsdagens nattvards-
gång: Sjöblom, Wiklund, musik 
Ulf Axell.
Fre 6.4 kl 10 Långfredagens 
gudstjänst: Lassila, Sjöblom, 
Wiklund, församlingskören. Kyrk-
värd furuholmen.
Sö 8.4 kl. 10 påskdagens fest-
högmässa: Lassila, Wiklund, 
församlingskören, Septimen och 
oktaven. Kyrkvärd Vikarholmen.
må 9.4 kl. 10 påskannandagens 
gudstjänst: fredrik Björkskog, 
Sjöblom, Wiklund. Kyrkvärd Ri-
söhäll.

Fre 13.4 kl. 19.30 Ungdomssam-
ling: i xodus.
Lö 14.4 kl. 10 – 13. Vårmarknad: i 
missionsstugan i holm. Gåvor till 
försäljning emottas med tack-
samhet.
kl. 19 Sammankomst i kyrkan: 
Peter fagerholm. Servering i 
församlingshemmet. Arr. Bosund 
bönehusförening r.f.
Sö 15.4 kl. 10 Högmässa: Lassila, 
Nina enkvist. Kyrkvärd  Risö, Grev.
kl 18.00 Sångkväll i Västerby bö-
nehus: servering. Andakt Lassila.
Ons 18.4 kl. 18-20 Vårmarknad: 
i missionsstugan i Bosund. Gåvor 
till försäljningen emottas med 
tacksamhet.
to 19.4 kl. 19 Bibelkväll i försam-
lingshemmet: Tema: ”Befriande 
nåd i Galaterbrevet”, Sjöblom.

 ¶ mUnSaLa
påskvandring on: kring kyrkan. 
Guidad vandring utomhus. Start 
kl 18 från fattiggubben. efteråt 
servering á 2 e i förs.h.
andakt on kl 19: i Pensala bö-
nehus, Bengt Djupsjöbacka, 
MIRAmen. 
påskvandring skolor: to 5.4. 
nattvardsandakt i pensionärs-
hemmet: to 5.4 kl. 14. 
Kvällsmässa: skärtorsdag kl 18; 
khden, kantorn.
Gudstjänst långfre kl 10: khden, 
kantorn o projektkören. 
andakt långfre kl 19: i Pensala 
bönehus, Leif erikson, Pensala 
strängband, Britt-Mari & Gun-
helen. 
Familjegudstjänst påskdagen kl 
10: khden, kantorn, sång av dag-
klubbsbarnen, drama av ungdo-
marna. Påskblommor för utdel-
ning: beställ via Munsala Trädgård 
el. ta med till gudstjänsten. 
Gudstjänst må 9.4 kl 10: i Pensala 
bönehus, khden, kantorn.
Små o stora on 11.4 kl 9.30: i 
prästg.
missionseftermiddag to 12.4 kl 
13.30: i Nykarleby förs.h. Gemen-
sam för alla missionskretsar. Buss 
ordnas, anmäl till Bojan 040-147 
0121. Start kl 13 från Bäckebo via 
Mboden. 
nätet 13.4 kl 19: tortillakväll.
Gudstjänst sö 15.4 kl 10: Sture 
Wargh, Mikaela Lönnqvist.

 ¶ nederVetiL
andakt med HHn: to 13 i servi-
cecentret.
Kvällsmässa: to 19, khden, kan-
torn, kyrkokören.
Gudstjänst: långfredag 10, khden, 
kantorn, pensionärskören.
Finsk gudstjänst: långfredag 12, 
khden, kantorn.
Festgudstjänst: påskdagen 10, 
khden, kantorn, kyrkokören, pro-
cession och sång av barn.
Högmässa: annandag påsk i 
Norrby 12, häggblom, L-e Ahl-
skog.
Kvällssymöte: ti 19.
Symöte: on 13, Albert häggblom 
medv.
Gudstjänst: sö 15.4 kl 10, Per 
Svenfelt, kantorn.
musikafton: i kyrkan sö 15.4 kl 19, 
kyrkokören, blåsorkestern, Krist-
offer Streng, P Stenberg.
pensionärssamling: on 18.4 kl 13.

 ¶ nyKarLeBy
On 4.4 kl 19.30: Passionsandakt 
i kyrkan, Sandvik, Ringwall, kyr-
kokören
to 5.4 kl 19.30: Skärtorsdagens 
nattvardsgång i kyrkan, Sandvik, 
Ringwall, Jessica Aho, tvärflöjt. 
Kyrktaxi från Markby: Malmsten 
Nylandsvägen 1139, Rudbacka-
vägen, finne, Kovjoki. Anmäl till 
fredriksson 0500-862140 för 
taxiskjuts.
Långfredag 6.4. kl 10: Gudstjänst, 
Sandvik, edman, Ringwall, kyr-
kokören
Lö 7.4 kl 23: Påsknattsmässa i 
kyrkan, Sandvik
Sö 8.4 kl 10: festgudstjänst, 
Sandvik, edman, Ringwall, sång 
av barn, kyrkokören
må 9.4 kl 10: finsk högmässa, 
Sandvik, Ringwall
-kl 14: Kenyamission, Påskfest, 
Leif eriksson, Birgitta Sarelin, 
Luthersalens musikgrupp
ti 10.4 kl 18: Gemenskapskväll för 
invandrare och Nykarlebybor i fh, 
servering. 
to 12.4 kl 13: Samtalsgruppen för 
män i fh

RADioAnDAktER

vandringar i själens trädgård
I Påskveckans Andrum berättar Stefan Forsén om 
vandringar i själens trädgård: när det frusna ger vika 
spirar hoppets örter och många buskar och träd blom-
mar på bar kvist. 

I påskveckans aftonandakter får vi höra rea anner 
tala om människor som snuddar vid det stora påsk-
dramat.
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församlingen”. Barbro ollberg tfn 050 
3800656 och Nenne Lappalainen tfn 
050 4010390.
SemeSterLÄGer 27.6–2.7: 
anordnas på Saarenpää sommarhem 
på Lojo ö under tiden 27.6–2.7. Lägret 
är för Dig som vill komma bort från stan 
några dagar och njuta av god mat, vila, 
andakter, vacker natur, gemenskap, 
m.m. Transport till och från lägret ordnas 
med egen buss.Lägeravgiften på 50 € 
inkluderar helpension och resor. för 
närmare information och anmälan kon-
takta diakonissan Barbro ollberg senast 
15.5 per telefon (09) 23407704 eller per 
e-post barbro.ollberg@evl.fi.
SOmmarreSa tiLL GOtLand 25-
30.8.2012: 
Johannes församling ordnar en resa till 
Gotland 25-30.8.2012. Pris 485 €. Bin-
dande anmälan senast 15.5 till Päivikki 
Ahonen tfn (09) 2340 7717 eller paivikki.
ahonen@evl.fi som också ger närmare 
uppgifter om resan.

matteUS
matteus hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus
matteUSKyrKan  Åbohusvägen 3
Sö 8.4 kl. 13: festmässa för hela för-
samlingen, forsén, Ahlfors, Matteus 
kyrkokör. Skild predikan för barn. Kyrk-
kaffe.
må 9.4 kl. 12: högm, hallvar, Lankinen. 
Kyrkkaffe.
On 11.4 kl. 8.30: morgonmässa, hallvar.
to 12.4 kl. 12-13.30: Torsdagsträffen, 
hallvar, Lankinen. en grupp för Dej som 
vill ha trevlig gemenskap med sång och 
samtal. Kaffeservering. Dagens tema: 
Veckan som förändrar allt.
Sö 15.4 kl. 12: högm, hallvar, Anders 
forsman. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
marieLUndSKapeLLet i nOrdSjö 
KyrKa Hamnholmsvägen 7
to 5.4 kl. 18: nattvardsgudstjänst, Ahl-
fors, Anders forsman. 
deGerö KyrKa rävsundsägen 13
to 5.4 kl. 20: nattvardsgudstjänst, hall-
var, Lankinen. 
Sö 15.4 kl. 10: högm, hallvar, Anders 
forsman. Kyrkkaffe. 
öSterSUndOm KyrKa Kapellvägen 65
Fr 6.4 kl. 10: gudstjänst, forsén, Brum-
mer, Lankinen, Ida olsonen cello.
BOtByGÅrdS KapeLL, Botbygårds-
vägen 5
to 5.4 kl. 20: nattvardsgudstjänst, Ahl-
fors, Anders forsman. 
nOrdSjö KyrKa Hamnholmsvägen 7
må 16.4 kl. 12.30: Nordsjö samtals-
grupp, Karin Degerman. Vårens sista 
gång.

petrUS
www.petrusforsamling.net
tor 5.4:
- kl. 17 Skärtorsdagens kvällsmässa: 
i Norra haga kyrka. Bonde. hilli. Sirpa 
Lilius, sång.
- kl. 18.30 Skärtorsdagens kvällsmässa: 
i Kårböle kapell. Kass. Varho.
- kl. 18.30 Skärtorsdagens kvällsmässa: 
i Munksnäs kyrka. Thylin. Söderström, 
Kullberg, Lassus.
- kl. 19 Skärtorsdagens kvällsmässa: i 
Åggelby gamla kyrka. Sandell. hilli. Sirpa 
Lilius, sång.
fre 6.4:
- kl. 10 Långfredagens gudstjänst: i 
Munksnäs kyrka. Lassus, Karin Kullberg, 
Söderström och Petruskören.
- kl. 10 Långfredagens gudstjänst: i Åg-
gelby 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 Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, hilli.
sö 8.4: 
- kl. 10 påskdagens festhögmässa (n): 
i Munksnäs kyrka. Thylin, Kass, Kull-
berg, Lassus, Söderström, Varho, Karin 
Kullberg och Petruskören. Tårtcafé till 
förmån för missionen. Tag gärna med 
påskliljor till kyrkan. Under gudstjänsten 
får de pryda altaret och delas sedan ut 
till ensamma och sjuka.
- kl. 12 Festhögmässa: i Malms kyrka. 
Sandell, hilli.
- kl. 17 puls gudstjänst: i Månsas kyrka. 
Puls är en gudstjänst för alla. Just nu 
pågår kampanjen ”100 dagar med Je-
sus”. Dag 64: ”en ny verklighet börjar.” 
Predikan: Bengt Lassus. Kom med! 
Barnkyrka. oBS! kl 17.00
må 9.4:
- kl. 10 annandag påsk gudstjänst: i 
Åggelby gamla kyrka. Sandell, hilli.
- kl. 18 recitation med orgelmusik: i 
Södra haga kyrka. olav Söderström, 
Karin Kullberg.
ti 10.4:
- kl. 10 Knatte & babyrytmik: Malms 
kyrka (Kommunalv. 1). Sussi
- kl. 13 pensionärskretsen: i Malms 
kyrka. Bodil Sandell.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöj-
dens kyrka. Pekka Reinikainen, Lassus, 
Söderström. Barnpassning. Kyrkdörrarna 
öppnas kl. 18.30.
to 12.4:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris (Månsas-
vägen 21). Sussi.
- kl. 11 Babyrytmik: i Seuris. Sussi.
fr 13.4:
- kl. 10 musiklek: i Lukascentret (Ves-
perv. 12 A). Sussi.
- kl. 13 Sopplunch: I Månsas kyrka. 
Anmäl gärna till Tove Monnberg, 050-
3589310
lö 14.4
- kl. 10 Skriftskollektion för Björkebo-
lägren: i Malms kyrka. fredrik Kass.
sö 15.4:
- kl. 10 Högmässa (n): i Munksnäs 
kyrka. Lassus, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa (n): i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 puls-gudstjänst: I Månsas 
kyrka. Puls är en gudstjänst för alla. Just 
nu pågår kampanjen ”100 dagar med 

-kl 13.30: Gemensam missions-
eftermiddag i fh med Munsala och 
Jeppo i fh, Sabina Saramo.
Sö 15.4 kl 10: Gudstjänst, Sand-
vik, Ringwall, Nykarleby-Peder-
söre stråkorkester.
-kl 19: Temakväll i Kovjoki bö-
nehus. Byn och församlingen. 
Sandvik 
må 16.4 kl 19: Kenyamission i fh, 
Albert häggblom
to 19.4 kl 13: Pensionärssamling i 
fh, invandrarbarn medverkar.
Församlingsresa 7.5. till Seinäjoki:  
Guidning gåendes i Seinäjoki, 
besök på Sydösterbottens Land-
skapsmuseum samt hunurinjärvi. 
Start kl 9 från fh, hem ca 17.30. 
Pris 68 €. Anmäl senast 20.4 
till pastorskansli tel 7897200 el. 
epost: nykarleby.forsamling@evl.
fi. Utfärden ordnas i samarbete 
med Slefs avdelning i Nykarleby.

 ¶ pederSöre
Gudstjänster:  
- Skärtorsdag 19.30 herrens he-
liga Nattvard i kyrkan, musik: St 
olofskören, violin folke Nylund,  
häggblom, erikson, Sandstedt-
Granvik, D. häggblom, dörrvärdar 
edsevö nya 
- Långfredag 10  i kyrkan, erikson, 
Sandstedt-Granvik, textläsare 
Kristina fors, dörrvärdar edsevö 
gamla 
- Långfredag 14 Nattvardsguds-
tjänst i forsby bykyrka, erikson, 
D. häggblom 
- Lö 23 Påsknattmässa med 
Jacob Gospel i kyrkan, Krokfors, 
Åstrand 
- Påskdagen 10 festhögmässa i 
kyrkan, församlingens körer, trum-
petist, lit. erikson, pred. häggblom, 
Sandstedt-Granvik, D. häggblom, 
textläsare christina Portin, dörr-
värdar Katternö  
- Påskdagen 19 Nattvardsguds-
tjänst i kyrkan, Jstads fridsförening, 
lit. Krokfors 
- Annandag påsk 11 familjeguds-
tjänst i kyrkan (obs tiden!), Sön-
dagsskolbarnen, Dagklubbsbarnen, 
häggblom, Näse, Sandstedt-
Granvik, D. häggblom, efteråt 
mat i församlingshemmet, meny: 
köttbullar, mos, och efterrätt. Pris: 
8 €, 4-12 år 5€, under 4 år gratis. 
Max 30 €/familj. 
- Sö 15.4 kl. 10 i kyrkan, häggblom, 
Sandstedt-Granvik, textläsare Sten 
Westerholm, dörrvärdar Sandsund
påskgraven:  öppnas på påskda-
gen i en vintergrav till höger om 
klockstapeln, välkommen att se!
andakt: fr 13.4 kl. 14 i Pedersheim
night Café: fr 13.4  kl. 20 i Kyrk-
hemmet: han och hon med em-
ma Store & Kristian Snellman
parafton: Lö 14.4 kl. 18 i Kyr-
kostrands församlingshem, Leif 
Westerlund, heidi Storbacka sång, 
mat, anmäl till förs.kansliet tfn 
040-3100440, arr. KU-kretsen i 
Psöre.
Sångsamling: Sö 15.4 kl. 18 i fors-
by bykyrka, Spelmännen, forsby 
sångkör, häggblom, Sandstedt-
Granvik, servering
Bönegrupp: Ti 17.4 kl. 18.30 i 
Kyrkhemmet
pensionärssamling: on 18.4 kl. 12 
för yngre och äldre i Kyrkostrands 
församlingshem, helena Sö-
derbacka, mat och kaffe 10 €, 
kyrktaxi kan beställas via förs.
kansliet tfn 040-3100440

11.4 kl 10-12.
pensionärsmöte: on 11.4 kl 14 Liljendal 
församlings pensionärer r.f. på Maria-
gården.
Skriftskolan: To 12.4 kl 15-17 konfir-
mandsamling på Mariagården.
Högmässa: Sö 15.4 kl 10 i kyrkan. håkan 
Djupsjöbacka, Kerstin Busk-Åberg.

LOViSa
morgonkaffe to 5.4: kl 8.30-10 i Tikva
Skärtorsdagens mässa: kl 18 i Lovisa 
kyrka, Karl af hällström, Arno Kantola
Gudstjänst långfredag 6.4: kl 12 i Lovisa 
kyrka, eva-Lotta Blom, Arno Kantola, 
Lovisakören medverkar
Långfredagskonsert Stabat mater per-
golesi: kl 18 i Lovisa kyrka, med Maria 
forsman sopran, Anna edgren alt och 
orkester, delar ur Stabat Mater Pergolesi 
framförs
Viskonsert med tomas Boström lö 
7.4: kl 16 i församlingshem. Tomas Bo-
ström från Sverige besöker Borgå och 
Lovisa under påskhelgen. Konsertserien 
ordnas i samarbete mellan de svenska 
lutherska och metodistförsamlingarna 
på orterna.
Högmässa, påskdagen: kl 12 i Lovisa 
kyrka, Karl af hällström, Arno Kantola
Gudstjänst , annandag påsk: kl 12 i 
Valkom kyrka, eva-Lotta Blom, Arno 
Kantola
Bibelstudiegrupp ons 11.4: kl 18 i för-
samlingsgården
morgonkaffe to 12.4: kl 8.30 i Tikva
Ordets och Bönens kväll: kl 18.30 i 
Lovisa kyrka
dagskriftskola lö 14.4 och sö 15.4: kl 
10-15 i församlingsgården
Gudstjänst sö 15.4: kl 12 i Lovisa kyrka, 
eva-Lotta Blom
pensionärernas födelsedagsfest  ti 17.4:  
kl 13 i församlingsgåden, Sång av Benita 
Backas
morgonkaffe  to 19.4: kl 8.30 i Tikva
puzzelkväll to 19.4: kl 16.15- i Valkom

pernÅ
Skärtorsdagens nattvardsgång: 5.4 kl. 
18.00 i kyrkan, Robert Lemberg, Minna 
Silfvergrén, Paula Jokinen. Kyrkkaffe/te i 
Prästgården efteråt.
Långfredagens gudstjänst: 6.4 kl. 10.00 i 
kyrkan, Minna Silfvergrén, Arno Kantola.
Långfredagens Via Crucis i Borgå: 6.4 
kl. 20.00, vandring Näsebacken - Gamla 
Rådhustorget - Kyrkbacken.
påskdagens högmässa: sö 8.4 kl. 10.00 i 
kyrkan, Robert Lemberg, Minna Silfver-
grén, Paula Jokinen.
påskannandagens mässa: må 9.4 kl. 
13.00 i Sarvsalö kapell, Robert Lemberg, 
Paula Jokinen.
Baggnäs-tervik och Forsby diakonik-
retsar: ti 10.4 kl. 13.00 i Sockenstugan, 
Vivica Bruce-Andersson.
Kamus-Kvartettens konsert: lö 14.4 kl. 
18.00 i kyrkan.
Högmässa: sö 15.4 kl. 10.00 i kyrkan, 
Robert Lemberg, camilla Wiksten-
Rönnbacka.

SiBBO
sibbosvenskaforsamling.fi
SiBBO KyrKa Skärtorsdag kl 18: veck-
omässa Magnus Riska, Anders ekberg, 
kyrkokören.
Långfredag kl 12: gudstj (ej nattv) he-
lene Liljeström, ekberg, Lauri Palin. 
påskdagen kl 12: påskmässa Liljeström, 
Riska, ekberg, Palin, kör för alla, barn-
kören, band. Särskilt för konfirmander. 
Tag gärna påskliljor med. 
Sö kl 13: (obs tiden!) 15.4 mässa med 
konfirmation (sportlovs- och dagskrift-
skolan), Katja Korpi, ekberg.
n paipiS ByKyrKa annandag påsk kl 
10: mässa Liljeström, ekberg.
Sexeuroslunch: on kl 12 11.4 i Kyrkoby 
församl.hem. Inledn.andakt, Riska.
Äldre i Söderkulla: on kl 13 18.4 i Söder-
kulla församl.sal, Korpi.
Servicehuset elsie: on kl 13.45 18.4 
gudstj Riska, Ingegerd Juntunen.
anmälan till sommarens barnläger på 
nilsasgården: Må 16.4 och Ti 17.4 kl 9-12. 
Läger 1, (åk 1-5) 18-21.6 och läger 3 (åk 
5-7) 2-5.7, ring tfn 050-5663688 Patrik 
frisk. Läger 2, 25-28.6, läger 4, 9-12.7, 
läger 5, 16-19.7, alla för åk 1-5, ring tfn 
050-5572342 Kjell Lönnqvist.

HeLSinGFOrS prOSteri

jOHanneS
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes 
pastorskansliet stänger kl 13 på skär-
torsdagen 5.4.
to 5.4 skärtorsdag:
kl. 8.15 påskgudstjänst: med Drumsö 

Symöten: 
- Ti 10.4 kl. 13.30 Karby-Sundby i 
Sundby byahem 
- To 12.4 kl. 13 i Lövö hos Britta 
Virkama, Näse 
- To 12.4 kl. 13.30 i Kållby bönehus 
- Ti 17.4 kl. 13 i Kyrkhemmet i 
Bennäs, Näse 
- Ti 17.4 kl. 13.30 i Bulderbacka-
gården

 ¶ pUrmO
to 19.30: Nattvardsgång i kyrkan
Fr 10: Gudstjänst i kyrkan, khden, 
kantorn, kyrkokören
Lö 10-12: Blommor mottages i 
kyrkan för att pryda den för påsk-
dagens gudstjänst. På sönd. utde-
las de av konfirmanderna till äldre.
Sö 11: familjegudstjänst i kyrkan, 
khden, kantorn, sång av barnen. 
(Barnverksamhetens avslutning är 
flyttad till 21.4)
må 10: Gudstjänst med nattvard i 
Åvist bykyrka
14: Påskfest i emaus bönhus, 
Boris Sandberg, strängbandet, 
khden
to 12.4 19.30: Bibelskola i präst-
gården. Tema: Bibelboken o plån-
boken, J-e Sandström
Fr 19: Kulturkväll i skolan. Mu-
sikalen: ”Moder Jord, Mr fnatt 
& Living stones” uppförs då av 
barnkören.
Sö 10: Gudstjänst i kyrkan, Ulf 
Sundqvist, pred. Anders Värn-
ström.
19: Lovsångs- o förbönskväll i 
kyrkan Lucas eriksson, eivor o 
Nils Johansson
må 16.4 19.30: Salamu i präst-
gården
ti 13.30: Kenyasymöte hos Ger-
trud Sundstedt
to 14: Andakt i Sisbacka pens.
bost.

 ¶ terjÄrV
påskvandring: on 4.4 för allmän-
heten kl 17, kl 17.30, kl 18, förs.h. 
Välkomna!
andakt: i kyrkan on 4.4. kl 19, kh-
den, kantorn, kyrkokören.  
Skärtorsdagens mässa: to 5.4 kl 
19, khden, kantorn; Kristine Stor-
backa, violin.
Gudstjänst: Långfredag 6.4 kl 10, 
khden, kantorn, kyrkokören, kon-
firmanderna deltar.
Långfredagssamling: 6.4 kl 19 i 
högnabba byahem, A. häggblom, 
kantorn.
Familjegudstjänst: sö 8.4 kl 11, 
A. häggblom, barn- och kyr-
kokörerna, skolelever från alla 3 
lågstadieskolorna. Konfirman-
derna deltar. 
Ta gärna egen psalmbok med.
Gudstjänst: må 9.4 kl 10, An-
nandag påsk, i Småbönders, A. 
Lönnquist, A. Ahlskog.
Finsk mässa: må 9.4 kl 12, Raimo 
Aspfors, A. Ahlskog, Mariat.
Kvinnobanken: on 11.4 kl 14 i 
prästgårdens källare.
Finsk bibel- och samtalsgrupp: 
to 12.4 kl 18, hos eeva och Johan 
Widjeskog.Aino Renlund och Tuula 
furu.
Bibel och bön: fr 13.4 kl 18, förs.h.
Församlingskväll: fr 13.4 kl 19 
förs.h, Johan candelin medv. Te-
ma: Vad händer i världen just nu.
Gudstjänst: sö 15.4 kl 10, khden, 
A. Ahlskog.
Finskt möte: sö 15.4 kl 14, i 
kyrkan, körer från Kaustby och 

Räyrinki, Mariat, o. Åivo. Serve-
ring efteråt.
Lovsång: må 16.4 kl 18 förs.h.
Vänlunch: ti 17.4 kl 11-12.30, 
förs.h. Välkomna!
pensionärsträff: on 18.4 kl 13, 
förs.h.
Kvinnobanken: on 18.4 kl 14 i 
prästgårdens källare. 
Vårvinterdagar: i Kortjärvi 20-
22.4.

REgion 2
dOmprOSteriet

BOrGÅ
tors 5.4 kl. 18: Skärtorsdagens 
mässa i domkyrkan M Lindgård, 
ekholm, Puska, Wilén, Tollander, 
helenelund,Gaudeamuskören. 
Fre 6.4 kl. 12 kl. 12: Gudstjänst i dom-
kyrkan, S Lindgård, Wilén, dramatisering 
av ungdomar, Geisor, Tollander, Guds-
tjänstkören 
kl. 20 Via Crucis: Kom med och upplev 
när en bit av mänsklighetens historia 
återskapas på gatorna i Borgå! Text och 
musik speciellt skriven för Via crucis 
i Borgå.
Sö påskdagen 8.4 kl. 10: Gudstjänst i 
S:t olofs kapell, eisentraut-Söderström, 
camilla Wiksten-Rönnbacka.
kl. 12: familjemässa i domkyrkan, 
färdtjänst, M Lindgård, Anderssén-Löf, 
Wilén, eisentraut-Söderström, Söder-
ström, helenelund, Tollander, Domkyr-
kokören, Diskanten, dagklubbsbarn, 
cornicines Borgoensis. 
må annandag påsk 9.4 kl. 12: högmässa 
i domkyrkan, de funktionshindrades 
kyrkhelg, eisentraut-Söderström, Wilén, 
Söderström. 
Vecka 15
Sö 15.4 kl.12: högmässa i domkyrkan, 
Anderssén-Löf, ekholm, helenelund. 
Missionslunch i församlingshemmet 
efter högmässan.
kl. 10: Gudstjänst i emsalö kapell, ek-
holm, Tollander
kl. 18: Mässa i Taizéstil i Mariagården, 
Wilén, helenelund, Taizékören, barn-
passning, testund

LapptrÄSK
to 5, Skärtorsdagen: kl 9.15 Skolguds-
tjänst i kyrkan, cÅ, VT. Alla välkomna!
kl 11.45: Samtalsgruppens påsksam-
ling i fh
kl 13: Andakt i Servicehuset, kl 14 i 
Martta-hemmet och kl 15 på Tallmogår-
den, cÅ, VT
kl 19.30: (obs! klockslaget) Nattvards-
mässa i kyrkan, cÅ, VT. Taxi
Fr 6, Långfredagen: kl 10 Gudstjänst i 
kyrkan, cÅ, VT
Sö 8, påskdagen: kl 10 Uppståndelse-
mässa i kyrkan, cÅ, VT, cantando. Taxi
må 9, påskannandag: kl 18 Kvällsmässa 
i Lilla kyrkan (obs! tid och rum), cÅ, VT, 
Sångensemble
On 11 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 15.15: Barnklangen i fh
to 12 kl 13: Andakt på hVc avd 5, cÅ
Sö 15 kl 10: Mässa i kyrkan, cÅ, VT, Ma-
ria Mårtenson-Antas (sång)
On 18 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 15.15: Barnklangen i fh
to 19 kl 14: Mission i fh
prosten Christer Åberg på semester: 
19-29.4. Vikarie kh Tuire huovinen-
Westerlund, tel 0503827522

LiLjendaL
Skärtorsdagens andakt: To 5.4 kl 14 
med hhN i Servicehuset. håkan Djup-
sjöbacka, Antti Jokinen, Jeannette 
Sjögård-Andersson, Katarina Nyholm.
Skärtorsdagens mässa: To 5.4 kl 19 i 
kyrkan. oBS! platsen. h Djupsjöbacka, 
A Jokinen.
Långfredagens gudstjänst: fre 6.4 kl 10 i 
kyrkan. h Djupsjöbacka, A Jokinen.
påskotta: Sö 8.4 kl 8 i kyrkan. h Djup-
sjöbacka, A Jokinen.
Finskspråkig högmässa: Annandag påsk 
må 9.4 kl 10 i kyrkan. Anja Nurminen, 
Vesa Rekunen.
Svenskspråkig högmässa: Annandag 
påsk må 9.4 kl 16 (tiden!) i Andre-
askapellet. h Djupsjöbacka, A Jokinen. 
Gästpredikant: Tuomas Anttila. efter 
högmässan samling kring Sionsharpan 
på Annagården. Kaffeservering.
Vuxen-Barngruppen: Kantorsgården: 
Ti 10.4 o 17.4 kl 10-12, Annagården: on 

lågstadium S:t Jacobs kyrka.
kl. 15 mässa: folkhälsans seniorhus. 
Ahonen, Löfman.
kl. 18 mässa: Gamla kyrkan. Busck-
Nielsen, Böckerman, enlund. Passio-
närerna.
kl. 19 mässa: S:t Jacobs kyrka. Torvald 
Sandvik, Ahonen, henricson.
kl. 19 mässa: Tomas kyrka. Ray, Alm-
qvist.
Fr 6.4 långfredag:
kl. 10 Gudstjänst: S:t Jacobs kyrka. Aho-
nen, enlund, henricson. 
kl. 12 Gudstjänst: Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen. Johannes kantori. 
chorus Sanctae ceciliae. Sibbo voka-
lensemble och Tomas vokalensemble 
framför Dag-Ulrik Almqvists Lukaspas-
sion. 
kl.15 andakt vid jesu dödsstund: Tomas 
kyrka. Kummel-Myrskog, Almqvist, 
Böckerman.
Lö 7.4 påskafton:
kl.23 mässa i påsknatten: Johanneskyr-
kan. Busck-Nielsen, Lindström, enlund, 
Almqvist. Pashafest efter mässan i för-
samlingshemmet e-trappan.
Sö 8.4 påskdagen:
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. 
Ray, Djupsjöbacka, Kummel-Myrskog. 
Johannes kantori. S:t Jacobskören. Kyrk-
kaffe. Speciellt välkomnas de som kon-
firmerades på påskdagen1962 för femtio 
år sedan i Norra svenska församlingen.  
må 9.4 annandag påsk:
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. Djup-
sjöbacka, Ahonen, henricson, Löfman.
ti 10.4:
k.l 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan. Martti 
Laitinen.
kl. 13 träffpunkt för seniorer och dag-
lediga: högbergssalen, högbergsgatan 
10 e 2 vån. 
Livets högtider III ”Trolovning och vig-
sel i folktron och i kyrkans liv”, Anhild 
Träskman, Ahonen, Löfman.
On11.4:
kl. 10–11.30 S:t Jacobs familjeträff: S:t 
Jacobs kyrka. Lökström.
kl. 15–16.30 diakoniträff: S:t Jacob. 
Salenius.
kl. 15–16.30 mariakretsen: Tomas kyrka. 
frände. 
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyrkan. Ray, 
Kummel-Myrskog, Almqvist.
to 12.4: 
Obs! Seniorhusets samtalsgrupp flyttad 
en vecka framåt (19.4).
kl. 19–21 regnbågscafé: hörnan, hög-
bergsgatan 10, gatuplanet.  Ray.
Fr 13.4:
kl. 10–11.30. Humlans familjeträff: hör-
nan. högbergsgatan 10. ollberg.
kl. 12–13.30 Veckolunch: högbergssa-
len, högbergsgatan 10 e 2 vån. Vi bjuder 
på lunch. frivillig avgift till Kyrkans 
Utlandshjälp.
Sö 15.4: 
kl. 10 Högmässa: S:t Jacobs kyrka. Aho-
nen, enlund. Kyrkkaffe.
kl. 10 Högmässa: Tomas kyrka. Ray, 
Löfman. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. Ray 
Ahonen, Böckerman, Löfman. Lidingö 
röster. Kyrkkaffe.
må 16.4:
kl. 10–11.30 tomas familjeträff: Tomas 
kyrkas dagklubbsutrymme. frände.
kl. 11–12 Cellverksamhet: S:t Jacobs 
kyrka. Bön, förbön, tack. Gertrud 
Strandén.
ti 17.4:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan. Sixten 
enlund.
kl. 13 träffpunkt för seniorer och dag-
lediga: högbergssalen, högbergsgatan 
10 e 2 vån.
Herdis modeen: ”en jurist ser på värl-
den”, Ahonen, enlund.
kl. 18 andakt: De Gamlas hus, Norr-
svängen 1– 3. Ahonen, Anhild Träskman, 
Solveig oldenburg.
On 18.4:
kl. 10–11.30 St jacobs familjeträff: S:t 
Jacobs kyrka. Lökström.
kl. 13 månadssamling med lunch: hög-
bergssalen, högbergsgatan 10 e, 2 vån. 
Gaudeamuskören från Borgå medverkar.
ingen diakonikrets och mariakrets. Vi 
deltar i månadssamlingen.
Sorgegrupp: i Berghällsgården, Suonio-
gatan 7. Närmare uppg. Salenius tfn 050 
3800 867.
kl. 18–20 temakväll: S:t Jacobs utrym-
men. Se närmare info nedan.
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Böckerman, enlund.
to 19.4:
kl. 13 Samtalsgrupp: folkhälsans seni-
orhus. Djupsjöbacka.
temaKVÄLL i St jaCOB, Kvarnbergs-
brinken 1: 
onsdag 18.4 kl. 18–20. Kom med och 
dela dina tankar, önskemål och fun-
deringar kring temat ”Min familj och 
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Fullständig begravningsservice 
– med omtanke och mångårig erfarenhet ENEBERGS

Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
BEGRAVNINGSBYRÅ
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ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ   

I Esbo kyrkliga samfällighets enhet för 
det gemensamma församlingsarbetet 

har vi ett ledigt tidsbegränsat 
arbetsförhållande som

PROJEKTSEKRETERARE 
i projektet för förebyggande av 

utslagning

Ansökningstiden går ut 
25.4.2012 kl. 15.00. Annonsen i sin 

helhet fi nns på adressen 
www.espoonseurakunnat. fi /tyopaikat.

gäst: Bo Lundell, pens. arbisrektor, 
temat är ”Minnen från 1950-talet”. Mer 
info: Johan Kanckos, 040 513 0827.
Bibelstudium: Karabacka kapell on 11.4 
kl. 17, ertman.
Helig dans: Karabacka kapell ti 17.4 
kl.19-20.30, Jäntti, Kronlund.
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, 8050 3211, 050 432 7526, ann-
christin.lintula@evl.fi. 
dagklubbsanmälan: 
församlingens dagklubbar för barn i 
åldern 3-6 år tar emot anmälningar 
inom april. 
Våren 2012 har vi verksamhet på föl-
jande 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 Gammelgård: 
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, olarsbäck-
en 4: må, on, to, fre kl. 9-12
anmälan till hösten 2012: må 16.4 kl. 
17-19 i klubbarna eller elektroniskt inom 
april på www.esbosvenskaforsamling.fi, 
där det också finns mer info.
Kretsar för pensionärer & daglediga: 
Träffdax i Köklax kapell ti 10.4, Sökö 
kapell ti 10.4, Södrik kapell on 11.4 kl. 
13-15.  Köklax kapell ti 17.4, Kalajärvi 
kapell to 19.4, Karabacka kapell to 19.4 
kl. 13-15
tisdagsgruppen i Olars kyrka: ti 17.4 kl. 
18-19.30.
Samtalsgruppen för kvinnor: Kalajärvi 
kapell on 18.4 kl. 19-20.30.
Samtalsgruppen i Hagalunds kyrka: to 
19.4 kl. 16-17.30.
allsång: olars kyrka, olarsbäcken 4 ti 
17.4. kl. 14. Sångerna är valda av Benita 
Bärlund, vid pianot håkan Wikman.

GranKULLa
to 5.4 kl 20: Skärtorsdagens mässa, 
carola Tonberg-Skogström, heli Peit-
salo. Damkören Grazia medverkar.
Fr 6.4 kl 12: Långfredagens passions-
gudstjänst, Ulrik Sandell, Barbro Smeds. 
- kl 15: Tvåspråkig musikandakt i kyr-
kan. Kamus-kvartetten.
Sö 8.4 kl 12: Påskdagens högmässa, Ul-
rik Sandell, heli Peitsalo, Barbro Smeds. 
Damkören Grazia. Kyrkkaffe.
må 9.4 kl 12: Annandag påsk-hög-
mässa, carola Tonberg-Skogström, 
heli Peitsalo. Pilgrimsvandring i esbo. 
Aulakaffe.
ti 10.4 kl.10: familjelyktan i Sebastos. 
yvonne fransman, heli Peitsalo. Kort 
morgonandakt i kapellet. Kaffeser-
vering.
On 11.4 kl 13.30: Syföreningen i övre 
brasrummet.
to 12.4 kl 10: Samtal kring tro i övre 
brasrummet.
- kl 10.30: förbön och lovsång i övre 
brasrummet.
Sö 15.4 kl 12: högmässa, carola Ton-
berg-Skogström, Barbro Smeds.
- kl 12: Söndagsskola i övre brasrum-
met.
må 16.4 kl 13-15: Måndagscafé i Sebas-
tos. Andakt kl 12.45 i kapellet.
ti 17.4 kl 9.30-12: familjelyktan i Se-
bastos. yvonne fransman, heli Peitsalo. 
Kort morgonandakt i kapellet. Kaf-
feservering.
to 19.4 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.

KyrKSLÄtt
passionsandakt på Stor-raula i Lapp-
böle: ons 4.4 kl. 18. höglund, Joki
Kyrkoherdeämbetet: Skärtorsdag 5.4 
öppet kl. 9-14.
mässa i Kyrkslätts kyrka: Skärtorsdag 
5.4 kl. 18. heikel-Nyberg, Joki
mässa i Haapajärvi kyrka: Skärtorsdag 
5.4 kl. 19.30  heikel-Nyberg, Joki 
Långfredagens gudstjänst i Kyrkslätts 
kyrka: 6.4 kl. 12. heikel-Nyberg, Ste-
wen.
påskdagens högmässa: sön 8.4 kl. 12 i 
Kyrkslätts kyrka. höglund, Joki, Stewen. 
Mikaelikören medverkar. 
de vackraste vårpsalmerna: Annandag 
påsk mån 9.4 kl. 16 i Kyrkslätts kyrka: 
höglund, Stewen. oBS! Ingen gudstjänst 
kl. 12!
Sommardagsläger för första- och 
andraklassister: 4-21.6 på Lyan. Anmäl-
ningar tas emot den 10 april kl. 12-16 per 
tfn 040 509 4626. Mera info på www.
kyrkslattsvenska.fi
anmälningar till höstens dagklubbar: 
2-27.4 per e-post till gun.nylund@evl.
fi eller vardagar tfn 050 376 1488. Klub-
barna börjar v. 36. Mera info på www.
kyrkslattsvenska.fi 
Vardagskraft – för dig med lite tvivel 
och någon tro: tis 10.4 kl. 18.30 i för-
samlingshemmet, församlingsvägen 1. 
Vi samtalar om himmel och jord under 
ledning av höglund. Välkommen!
Högmässa: sön 15.4 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. Wasström, Joki.  
Sång och bön: mån 16.4 kl. 18.30 i koret 
i Kyrkslätts kyrka. höglund. 
Bibelgruppen: tisdagar kl. 18.30 i hör-
nan, Sockenstugustigen 2.
Stick- och virkcafé för unga kvinnor: 
onsdagar i april kl. 18.00 i oasen, Präst-
gårdsbacken 11 c.

tammerFOrS
to 5.4: Skärtorsdagens kvällsbön med 
nattvard kl 18 i Gamla kyrkan, Kim 
Rantala, hanna-Maarit Kohtamäki-
Pentikäinen
Fre 6.4: Långfredagens gudstjänst kl 
10.30 i Gamla kyrkan, liturg Kim Rantala, 

predikan Per Svenfelt, musik med Noora 
Laiho, kantele och Kai Wirzenius.
Sö 8.4: högmässa kl 10.30 i Gamla 
kyrkan, Kim Rantala, Paula Sirén och 
braskvintett musik.
må 9.4: Kvällsbön kl 18 i Gamla kyrkan, 
hanne von Weissenberg, Paula Sirén, 
sånggruppen escamilla och hanna-
Maarit Kohtamäki-Pentikäinen, dans.  
ti 10.4: Mammor, pappor o barn kl 
10 SvG
ti 10.4: Tisdagsklubben, SvG grupp I 
kl 13.30 - 14.30 och  grupp II kl 14.30-
15.30.
Ons 11.4: Diakonikretsen kl 13 Svh, 
överraskningsprogram med Pi.
Sö 15.4: Gudstjänst kl 10.30 Gamla kyr-
kan, ola Byfält, Tuija Mattila
ti 17.4: Mammor, pappor o barn kl 10 
SvG
ti 17.4: Tisdagsklubben, SvG grupp I 
kl 13.30 - 14.30 och grupp II kl 14.30-
15.30.
Ons 18.4: Diakonikretsen kl 13 Svh, Pi 
och Pa berättar om Tammerfors.

Vanda
Skärtorsdagens nattvardsgång: to 5.4. 

kl. 18 i helsinge kyrka S:t Lars, Anu 
Paavola, Nina fogelberg, sång S:t Lars-
kvartetten.
Skärtorsdagens nattvardsgång: to 
5.4. kl. 19.30 i S:t Martins kapell, Anu 
Paavola, Nina fogelberg, sång S:t Lars-
kvartetten.
Långfredagens gudstjänst: fr 6.4. kl. 
10 i helsinge kyrka S:t Lars, Martin fa-
gerudd, Nina fogelberg, sång S:t Lars-
kvartetten.
Långfredagssamling: på Björkhem kl. 17, 
Rea Anner, Nina fogelberg.
påskdagens festmässa: sö 8.4. kl. 10 i 
helsinge kyrka S:t Lars, Kaj Andersson, 
Anu Paavola, Martin fagerudd och Nina 
fogelberg.
musikandakt: må 9.4. kl. 16 i helsinge 
kyrka S:t Lars, Nina fogelberg sopran, 
Iina Katila orgel, Anu Paavola andakt.
Ungdomsmässa: ti 10.4. kl. 18 i helsinge 
kyrka S:t Lars, Kaj Andersson, Nina 
fogelberg.
de Vackraste andliga sångerna: on 11.4. 
kl. 14-15 på folkhälsanhuset i Dickursby, 
Nina fogelberg
Högmässa: sö 15.4. kl. 10 i helsing 
kyrka S:t Lars, Martin fagerudd, Nina 

fogelberg.
Söndagsskola: sö 15.4. kl. 10 i Bagarstu-
gan, Päivi fagerudd.
Högmässa: sö 15.4. kl. 12 i S:t Martins 
kapell, Martin fagerudd, Nina fogelberg.
Söndagsskola: sö 15.4. kl. 12 i hipsula i 
Myrbacka kyrka, Päivi fagerudd.

Familjecafé: ett sammarbete med 
folkhälsan må 16.4. kl. 9-12 i Martinristi. 
Värd Katja Kairisalo.
dickursby pensionärskrets: on 18.4. kl. 
14 på folkhälsanhuset i Dickursby.

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma 
kyrkofullmäktige  sammanträder torsdagen den 
19 april 2012 klockan 18 i Församlingarnas hus, 
Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att föredras 
vid sammanträdet är från och med 11.4.2012 framlagd 
på anslagstavlorna vid Helsingfors församlingars pastors-
expeditioner och hos den kyrkliga samfällighetens 
registratur, adress Tredje linjen 22.

Föredragningslistorna och beslutsförteckningarna kan 
läsas på webben:luottamus.helsinginseurakunnat.fi
/kvsto. Föredragningslistorna publiceras ca en vecka före 
mötet och beslutsförteckningarna ca en vecka efter respek-
tive möte.

Helsingfors, den 26 mars 2012
Ordförande

Johannes församling med ca 12 000 medlemmar 
i centrum av Helsingfors söker en

UNGDOMSARBETSLEDARE
till en nyinrättad tjänst för att tillsammans med vår 
nuvarande ungdomsarbetsledare Lella Lindström och 
de präster som är ansvariga för konfirmand- och 
ungdomsarbetet utgöra det team som planerar och 
utvecklar ungdomsarbetet i vår församling. Vi räknar 
med att du som söker har examen som ger behörighet 
för kyrklig tjänst som ungdomsarbetsledare. God 
förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift 
behövs i arbetet. Vi utgår från att du är medlem i den 
evangelisk-lutherska kyrkan. Lönen utbetalas enligt 
kyrkans kravgrupp 502 (minimilön 2179 € ). Tjänsten 
besätts under slutet av år 2012 med en sex månaders 
prövotid. Innan tjänsten besätts ordinarie skall du 
uppvisa ett godtagbart intyg över ditt hälsotillstånd samt 
med ett sådant utdrag ur straffregistret, som förutsätts
i straffregisterlagens 6§ 2 mom.

Ansökningen riktas till församlingsrådet i Johannes 
församling och den skall finnas på pastorskansliet, 
Högbergsgatan 10 A, 3.vån., 00120 Helsingfors senast 
måndagen den 23.4.2012 kl. 14. Besöksadressen är 
Högbergsgatan 10 D. 
Märk kuvertet: Tjänsteansökan. 
Till ansökan bifogar du din meritförteckning, CV eller 
motsvarande, kopior av intyg samt utredning om din 
behörighet för tjänsten. Närmare uppgifter ger ungdoms-
arbetsledare Lella Lindström (tfn 09-234 077 06 eller 
lella.lindstrom@evl.fi). Ansökan jämte bilagor kan också 
skickas elektroniskt senast den 23.4 kl. 14 till försam-
lingsrådets ordförande, kyrkoherde Stefan Djupsjöbacka 
(stefan.djupsjobacka@evl.fi). 

Församlingsrådet i Johannes församling

Jesus”. Dag 71: ”Jesus har gjort det som 
krävs.” Predikan av Daniel Björk. Kom 
med! Pizzamingel efteråt. Barnkyrka.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka. 
Sandell.
må 16.4
- kl. 10 musiklek: i Munksnäs (Munksti-
gen 2). Sussi.
ti 17.4: 
- kl. 10 Knatte & babyrytmik: i Malms 
kyrka (Kommunalv. 1). Sussi.
on 18.4:
- kl. 18.30 petruskören övar: i haga-
salen. 
to 19.4:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris (Månsas-
vägen 21). Sussi.
- kl. 11 Babyrytmik: i Seuris. Sussi.
- kl. 19 Vesper: i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, hilli.

HeLSinGFOrS prOSteri
tomasmässa ”Kristus är uppstånden”: 
onsdag 11.4 kl. 19 i Tomas kyrka, Rönn-
vägen 16. Liturg: Maria Sten, KcSA, 
predikant: heidi Juslin-Sandin, finlands 
Röda Kors, speaker: Ritva Saario, mu-
sikledare: Sven Nygård, försångare: Jan-
nike Sandström.
Specialskriftskola: ordnas den 12-
17.6.2012 på Lärkkulla stiftsgård i Karis. 
Konfirmanden bör vara född år 1997 eller 
tidigare. Ansvariga ledare är omsorgs-
pastor Nalle Öhman och diakonissan 
för handikapparbetet Kristina Jansson-
Saarela. ytterligare uppgifter ger, K 
Jansson-Saarela, tfn 09-23402540
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. Ring eller 
skriv när Du behöver stöd! 
rekreationsdagar för närståendevår-
dare: anordnas 9-12.5.2012 i Kaisankoti 
herrgårdshotell i norra esbo. Vi erbjuder 
samvaro med andra närståendevår-
dare, möjlighet att röra på kroppen och 
knoppen både inom- och utomhus 
tillsammans med en ledare. Deltagar-
avgift är 90 euro. Sista anmälningsdag 
13.4.2012. Mer information om program-
met ger Jonna Skand, som också tar 
emot anmälningar. Tfn 09-3155537, 
046-8105037. Arrangörer: folkhälsans 
förbund och helsingfors kyrkliga sam-
fällighet med stöd av RAy.
mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

deUtSCHe Gemeinde
So 1.4. 11 Uhr: Gottesdienst zum Palm-
sonntag (Panzig/ Berger)
mo 2.4. 18 Uhr: Passionsandacht 
(Panzig)
di 3.4. 18 Uhr: Passionsandacht (Panzig)
mi 4.4. 18 Uhr: Musikalische Passions-
andacht (Panzig)
do 5.4. 18 Uhr: Abendmahlsgottesdienst 
zum Gründonnerstag (Panzig)
Fr 6.4. 11 Uhr: Abendmahlsgottesdienst 
zum Karfreitag (K. Röker)
So 8.4. 11 Uhr: festgottesdienst zum 
ostersonntag (Panzig)
So 15.4. 11 Uhr: Gottesdienst (M. Röker)

meLLerSta nyLandS prOSteri

eSBO
Skärtorsdagsmässor 5.4: 
Karabacka kapell: Karabackv. 12, kl. 17, 
Jäntti, Senni Valtonen. 
esbo domkyrka: Kyrkparken 5, kl. 18, 
Rönnberg, Bengts.
Hagalunds kyrka: Kyrkst. 6, kl. 18, Lind-
qvist, Kronlund. 
Sökö kapell: Sökögr. 3,  kl. 19, Ahlbeck, 
Valtonen.
Olars kyrka: olarsbäcken 4, kl. 19.30, 
von Martens, Kronlund.
Långfredag 6.4: esbo domkyrka kl. 12.15 
gudstjänst. Kanckos, Ahlbeck, Bengts, 
Kronlund, esVoces.
Olars kyrka kl. 10.30: gudstjänst. 
Gunborg Lindqvist, Ingmar Lindqvist, 
Wikman.
Långfredagskonsert:  
Boccerinis Stabat Mater. esbo dom-
kyrka fre 6.4 kl. 21. Noora Karhuluoma, 
sopran, Katri Paukkunen, sopran. Ba-
rockensemblen Galantina. fritt inträde, 
kollekt till förmån för insamlingen Ge-
mensamt Ansvar.
påsklördag 7.4: 
hvittorps lägergård, hvittorpsv. 245, 
Masaby, kl.21 mässa med påskskrift-
skolan. ertman, Wikman. Mataskärs 
kapell, Mataskärv. 3 kl. 23 påsknatts-
mässa, Rönnberg, Valtonen.  Servering.
påskdagen sö 8.4:
esbo domkyrka: kl. 12.15 högmässa, 
Jäntti, von Martens, Bengts, Wikman.
Olars kyrka: olarsb. 4, kl. 10.30 mässa 
med små och stora, Lindqvist, Bengts. 
Kaffe 9.30-12.
annandag påsk må 9.4:  
esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. Ahl-
beck, Wikman.
Högmässor sö 15.4. 
esbo domkyrka: kl.12.15, Kanckos, 
Wikman.
Hagalunds kyrka: kl. 12, Lindqvist, 
Bengts. Kyrkkaffe.
Kalajärvi kapell: kl. 15, von Martens, 
Bengts. Kyrkkaffe.
mässa i taizéstil: olars kyrka on 18.4 kl. 
19, Lindqvist.
Gemensamt ansvar-konsert med Kim 
Herold:  
hagalunds kyrka fre 13.4 kl. 20-21. fritt 
inträde. Programblad 10 € för Gemen-
samt Ansvar. 
”Vårvisor och sommarönskningar” - 
konsert med Kammarkören novena: 
folkhälsanhuset i hagalund, sö 15.4 
kl.16. Dir. Nina Kronlund. fritt inträde.
männens bastukväll: Mataskärs läger-
centrum on 11.4 kl. 18-20.30 Kvällens 

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma 
förvaltningen, ekonomin och verksamheten för 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 
Kyrkostyrelsens utrikesavdelnings enhet för 
teologiska frågor sköter ekumeniska och 

Vid Kyrkostyrelsens utrikesavdelnings enhet för 
teologiska frågor ledigförklaras en tjänst som

teologiska ärenden som hör till vår kyrkas ekumeniska 
relationer och koordinerar bland annat vänförsamlingsverk-
samhet och teologiskt stipendiatutbyte. Vi finns på Skatudden 
i Helsingfors.

KORRESPONDENT-SEKRETERARE
Vi erbjuder ett mångsidigt arbete i en internationell 
miljö. Till uppgifterna hör bland annat att sköta 
enhetens sekreterar- och kundserviceuppgifter, 
arrangera ekumeniska möten, följa upp upp budgeten, 
bereda faktureringsunderlag och sköta avdelningens 
webbsidor.
Ansökningstiden går ut den 30 april 2012 kl. 15.00. 
Sökande bör reservera tid för intervjuer den 23 maj 
2012. Tjänsten som korrespondent-sekreterare tillsätts 
fr.o.m. den 1 augusti 2012. Fullständig platsannons finns 
på adressen ”http://evl.fi/rekrytering”

evl.fi/rekrytering

Kronoby församling söker en

Diakoniarbetare
Vi söker en diakoniarbetare som vill jobba i nära kontakt 
med församlingsmedlemmarna och i samarbete med 
såväl frivilliga som anställda medarbetare i församlingen. 
Kronoby församling är en landsbygdsförsamling med ca 
2600 medlemmar, så man bör vara beredd att använda 
bil. Tjänsten bör tillträdas den 1. 10. 2012.

Behörighetskrav är examen godkänd av biskopsmötet. 
Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska och nöjaktiga i finska.

Lönen följer kravgrupp 502.

Den som väljs skall före mottagandet av tjänsten uppvisa 
godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd och registerutdrag 
enl. brottsregisterlagen 6§.

För mera information om tjänsten, kontakta kyrkoherden 
Markus Ventin  050-3039975, eller diakonissan Barbro 
Öst 050-4111157.

Ansökan med intyg över meriter sänds till Kronoby 
församling, Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby och skall vara 
församlingen tillhanda senast 4.5.2012 kl. 15.

Församlingsrådet i Kronoby församling

Diakonitjänsten                                                                                                                                       
i terjärv församling lediganslås att sökas. arbetstid: 80%, 
lönegrupp 502. tillträdelsedatum 1.9.2012 eller  enligt 
överenskommelse. Behörighetskrav är av biskopsmötet 
godkänd examen. språkkrav: god förmåga att använda 
svenska i tal och skrift och nöjaktig förmåga att an-
vända finska i tal och skrift. tjänsten har en prövotid på 
4 mån. Den valda skall uppvisa godtagbart intyg över sitt 
hälsotillstånd och registerutdrag enl. brottsregisterlagen 
6§. närmare upplysningar ger khde timo saitajoki, tel 
050-3039974. 
ansökan med CV riktas till Församlingsrådet , Terjärv 
församling, Hästbackav.1, 68 700 Terjärv och skall vara 
församlingen tillhanda senast 4.5.2012.

ledIgA TjänSTeR

ledIgA TjänSTeR

KungÖRelSeR
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”Han är inte här, 
han har uppstått.”
 Matt. 28:1–8.

BEtRAktELsEn jeSSICA HÖgnAbbA

Ser du?
hAn håller det pastellfärgade knytet i famnen. Gungar försik-
tigt fram och tillbaka. Runtomkring pågår vardagen – tvät-
ten håller på att bli ren, gröten söker sin form och morgon-
hesa röster försöker komma igång. Mitt i allt liv sover den 
lille. Han kan ännu inte se sin omgivning och han kan än-
nu inte fästa blicken. Men för en stund vaknar han och öpp-
nar ögonen. Och då möts deras blickar. Där, mitt i vardagen.
Ser du Kristus i blicken?

jAg rör Om i mitt kaffe och ser mig omkring. Det vimlar av liv. 
Min blick stannar vid sällskapet till vänster. Det är tydligt att 
de festklädda njuter av varandra. De pratar, de skrattar, de 
lyssnar och de torkar glädjens tårar. De delar en bit mat och 
de höjer ett glas rött för varandra. Hör du Kristus i skrattet?

det nästAn värker i huden när den hungrar efter beröring. Hon 
har så sällan besök. De hennes är redan borta eller också ligger 
deras hem alldeles för långt ifrån hennes. Benen är för trötta för 

att hon själv ska orka söka sällskap. Men varje dag, just innan 
huden ska börja värka, knackar det på dörren och sköterskan 
kommer in. Hon sätter sig ner, smeker den rynkiga handen 
och frågar hur damen har det. Känner du Kristus i beröringen?

rullgArdinen är nerdrAgen och hon skulle helst stanna un-
der täcket. Men hon är tuff. Hon kravlar sig upp ur sin hopp-
löshet, sköljer bort tårarna från ansiktet och klär på sig var-
dagen. Hon måste till graven. Men när hon kommer fram får 
hon höra att han inte är där längre. Att hon inte ska söka bland 
de döda eftersom han har uppstått. Hon får höra att hon ska 
gå till Galileen och istället söka bland de levande - där ska 
hon få se honom. Hon får höra att hon ska gå till vardagen 
där pappan och det pastellfärgade knytet finns. Att hon ska 
gå till caféet som vimlar av liv och att hon ska gå till rummet 
där handen smeker rynkig hud. Hon får höra att hon ska söka 
där det finns liv för där ska hon få se honom. Han är inte död 
längre, han har uppstått, så som han sade. Se livet. Se Kristus. 

Jessica Högnabba är präst och jobbar 
med projektet Andligt liv på webben. 

”att jag skulle se 
dig i blicken, höra 
dig i skrattet och 
känna dig i berö-
ringen.”
följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

98, 90, 103, 99, 
223 (n), 583.
Psalmerna är valda 
av Tor Lindgård.

#bönetwitter

psALMFöRsLAg

glad påsk!
”Glad påsk!” säger vi på påskdagsmorgonen, en mor-
gon som med tanke på sitt budskap alltid borde bju-
da på vackert väder. Nu ringer kyrkklockorna igen ef-
ter långfredagens tystnad. Påskens högmässa, till-
sammans med påsknattsmässan, är årets viktigaste 
och festligaste gudstjänst. Vid läsningen av berättel-
sen om uppståndelsen tänder vi påskljuset som se-
dan får brinna framme vid altaret fram till Kristi him-
melsfärds dag.

oM HelgenUR evAngelIeT

FörSta LÄSninGen
hos 6:1–3

andra LÄSninGen
1 Kor 5:6–8

eVanGeLiUm
Matt 28:1–8

Påskdagen. Temat är 
”Kristus är uppstånden”.

HELgEns TexTeR

raSeBOrGS prOSteri

BrOmarV
to 5.4. kl.10.20: skolans påskvandring 
i kyrkan
Skärtorsdag 5.4. kl.18: kvällsmässa, 
Salminen, Lindgård
Långfredag 6.4. kl. 10: gudstjänst, Sal-
minen, Lindgård. Körsång.
påskdagen 8.4. kl.10: påskmässa, Sal-
minen, Lindgård. Körsång.
annandag påsk 9.4. kl. 10: gemensam 
finsk mässa i Tenala kyrka. Ingen guds-
tjänst i Bromarv.Kyrkskjuts ordnas vid 
behov - ring kaplanen tel.044-2793258!

eKenÄS
Bibelläsning, bön o. musik i stilla 
veckan: on 4.4 kl.19 i kyrkan, M.cleve, 
N.Burgmann.
Skärtorsdagens nattvardsgudstjänst: 
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, K.Wikström, 
M.Danielsson, kyrkokören.
torgjippo: lö 7.4 kl.9-12.30 på ekenäs 
torg. Mötesplats med info, gissningstäv-
ling, mete och ballonger. Kom och träffa 
oss under den gröna banderollen! 
påsknattsmässa: lö 7.4 kl.23 i kyrkan. 
A.Lindström, N.Burgmann, K.Wikström.
påskdagens högmässa: sö 8.4 kl.10, 
M.cleve, M.Danielsson, N.Burgmann, 
kyrkokören.
SöndagsKulan: sö 8.4 kl.10-11.30 i Kulan. 
Mötesplats för barn (fr. 3 år) med sång, 
pyssel, lek och berättelser.
Kvällsmässa: Annandag påsk må 9.4 
kl.18, M.cleve, N.Burgmann.
Kyrkobröderna: må 9.4 kl.18 i förs.h., 
h.Wall.
Solkransen: ti 10.4 kl.17.30-19.30 i Kulan. 
Mötesplats med handarbete och um-
gänge för småbarnsmammor och mam-
mor till barn i skolåldern, udda veckor. 
om barnvakt behövs, meddela i förväg 
till Ia Roms (044-7553621). 
Sångstund kring Sionsharpan: on 11.4 
kl.18 i förs.h., N.Burgmann.
jubilarfest: to 12.4 kl.13 i förs.h. 
Bokpratarnas litteraturkväll: to 12.4 kl. 
18 i förs.h. Inbjuden gäst är barnboks-
författaren och TV-redaktören Monica 
Vikström-Jokela. Programmet riktar 
sig till både barn (8-12 år) och vuxna. 
Servering.
Konsert: lö 14.4 kl. 19 i kyrkan, helene 
Nyberg och Thomas enroth.
Högmässa: sö 15.4 kl.10, T.Wilman, 
M.Danielsson.
Familjegudstjänst: sö 15.4 kl.15, 
T.Wilman, M.Danielsson, Österby 
barnkör.
dagträff m. lunch: ti 17.4 kl.12 i förs.h. 
”Skärgårdsberättelse från dagar som 
gått” med gästen Johan-Gustav Knuts.
på djupet: to 19.4 kl.19 i förs.h. Bibeldisk. 
med K-G.Sandelin.
missionsboden: stängt lö. 7.4.
www.ekenasforsamling.fi

HanGö
Skärtorsdag 5.4:
kl. 9 Lågstadiernas påskkyrka: i kyrkan, 

T. Sjöblom, e. Laxell, R. Näse, L. Söder-
blom o Å. Sundström
kl. 10 Högstadiets påskkyrka: i kyrkan.
kl. 14.30 nattvardsandakt på astrea 
avd. i och kl. 15 på astrea avd. ii:, A-S. 
Nylund, h. Rantala.
kl. 18 nattvardsmässa: i Lappvik kyrka, 
A-S. Nylund, R. Näse.
kl. 19.30 nattvardsmässa: i hangö 
kyrka, A-S. Nylund, R. Näse.
Långfredag 6.4:
kl. 12 andakt vid korset: i kyrkan, T. 
Sjöblom, R. Näse.
kl. 15 andakt vid jesu död: i kyrkan, T. 
Sjöblom, R. Näse.
kl. 18 andakt vid jesu grav: i kyrkan, T. 
Sjöblom, R. Näse.
Lö 7.4 kl. 23.30 påsknattsmässa i Orto-
doxa kyrkan:, Täktomvägen. 
Sö 8.4 kl. 12, påskdagens mässa: i 
kyrkan, A-S. Nylund, T. Sjöblom, R. 
Näse. Gospelkören South Point Gospel 
medverkar.
må 9.4 kl. 12 Högmässa på annandag 
påsk: i Lappvik kyrka, T. Sjöblom, R. 
Näse. Kaffeservering, lotteri.
On 11.4 kl. 13-14.30 Kompisträff: i Villa 
Teresa.
Sö 15.4 kl. 12 Högmässa: i kyrkan, h. 
helander, R. Näse. efteråt kyrkkaffe i 
kyrkan.

inGÅ
to 5.4 kl 10.00: Skolornas påskkyrka i 
Ingå kyrka.
to 5.4 kl 19.00: Skärtorsdagens kvälls-
mässa i Ingå kyrka.
Fre 6.4 kl 10.00: Långfredagens guds-
tjänst i Ingå kyrka. Kyrkokören med-
verkar
Sö 8.4 kl 18.00: Påskdagens högmässa 
i Ingå kyrka. Kyrkokören medverkar. 
Man får gärna hämta påskliljor till hög-
mässan.
må 9.4 kl 10.00:, Annandag påsk, Guds-
tjänst i Degerby kyrka. 
Ons 11.4 kl 13.00: församlingsträff för 
pensionärer och daglediga i försam-
lingshemmet.
to 12.4 kl 14.00: Syföreningen träffas i 
Prästgården.
Fre 13.4 kl 18.00: Israeliska danser i för-
samlingshemmets källare.
Sö 15.4 kl 10.00: 1 s. e. påsk,  högmässa 
i Ingå kyrka.
må 16.4 kl 18.00: Bibelgrupp i Präst-
gården.
Verksamhet på finska:
to 5.4 klo 9.00: Merituulen koulukirkko 
Inkoon kirkossa.
to 5.4 klo 20.00: Kiirastorstain ilta-
messu Inkoon kirkossa.
Su 8.4 klo 12.00: Pääsiäispäivän messu 
Inkoon kirkossa. Gaudete-kuoro. Tuo-
kaa mielellään pääsiäiskukkia messuun.
Ke 11.4 klo 18.00: Raamattupiiri Bläck-
hornetissa.
to 12.4 klo 10.00: Perhekerho kokoon-
tuu Rantatie 11:ssa.
to 12.4 klo 19.00: äijäsauna Rantatie 
11:ssa.
pe 13.4 klo 17.30: sählyä pelataan Meri-
tuulen koululla
La 14.4 klo 19.00: esirukous ja ylistys 
Degerbyn kirkossa.
ma 16.4 17.30: Puuhakerho Päivölässä.

Ke 18.4 klo 18:00 Raamattupiiri Bläck-
hornetissa.

KariS
Stick- och väncafé: on 4.4 kl. 13.30-
15.30 i Servicehuset. Klädesfabriksgatan 
6. I samarbete med Röda Korset.
passionsandakt: on 4.4 kl. 19 i S:ta Ka-
tarina kyrka. Terlinden; Bonacci.
pastorskansliet  är stängt: To 5.4.
nattvardsandakt: To 5.4 kl. 14 i Servi-
cehuset, Klädesfabriksgatan 6. Raunio: 
Bonacci.
Skärtorsdagens nattvardsmässa: To 5.4 
kl. 18  i Svartå kyrka. Raunio; Bonacci.
Skärtorsdagens nattvardsmässa: To 5.4 
kl. 19.30  i S:ta Katarina kyrka. Raunio; 
Bonacci. DefärgGladaSångarna och 
Pensionärskören medverkar.
Långfredagen, andakt : fr  6.4 kl. 15 
i S:ta Katarina kyrka. D. Buxtehude: 
”Membra Jesu Nostri.” Sångensemble 
Septima Nebulae, instrumentensemble 
Galantina.
mässa på påsknatten: Lö 7.4 kl. 23.30 i 
S:ta Katarina kyrka. Raunio; Bonacci.
påskdagens mässa: Sö 8.4 kl. 12  i S:ta 
Katarina kyrka. Terlinden; Bonacci. Väst-
nyländska kammarkören medverkar. 
Kyrktaxi från centrum.
Högmässa annandag påsk: Må 9.4 kl. 12 
i Svartå kyrka. Kyrkkaffe. Kyrktaxi från 
periferin. Lämna din beställning till pas-
torskansliet tfn 2793000, senast onsdag 
4.4.kl. 14.
Onsdagsträff i Församlingshemmet: 
on 11.4 kl. 13-15 i församlingshemmet. 
Gäst: Sture Walls som guidar oss i fågel-
skådning. Pensionärskören uppträder. 
Andakt, lotteri och servering.
Karis minnesklubb: on 11.4 kl. 15-17 i 
Servicehuset, Klädesfabriksgatan 6. I 
samarbete med föreningen Stöd för de 
äldre i Karis och Pojo och Minneslots.
tisdagens mission: Ti 17.4 kl. 14-16 i Ser-
vicehuset, Klädesfabriksgatan 6.
Stick- och väncafé: on 18.4 kl. 13.30-
15.30 i Servicehuset, Klädesfabriksgatan 
6. I samarbete med Röda Korset.
Sopplunch: To 19.4  kl. 12-14 i försam-
lingshemmets nedre våning, central-
gatan 23. Till förmån för Insamlingen 
Gemensamt Ansvar.
Biskopsvisitation 12,13 och 15.4.
Församlingsafton: To 12.4 kl. 18.30 i 
Svartå kyrka tillsammans med biskop 
Björn Vikström. elever från Svartå skola 
medverkar.
Högmässa: Sö 15.4 kl. 12  i S:ta Katarina 
kyrka. Biskop Björn Vikström predikar. 
Raunio; Terlinden; Bonacci. Barnkören, 
Pensionärskören och DefärgGladaSång-
arna medverkar.
Lunch: Sö 15.4 kl. 13.30 i försam-
lingshemmet. förhandsanmälningar 
tas gärna emot på pastorskansliet tfn 
019 279 3000. 
allmän visitationsstämma: Sö 15.4 kl. 
14.30 i församlingshemmet. Till stäm-
man kallas församlingens alla medlem-
mar.

pOjO
to 05.04: kl 12.45 Nattvardsgång i Ma-
riahemmet. Kl 18 Skärtorsdagens kvälls-
mässa i kyrkan.

Fr 06.04: Kl 10 Långfredagens guds-
tjänst 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. 
On 11.04: I förs.hemmet: Kl 13 Diakoni-
syföreningen. Kl 14 Karlakaffe. 
Fr 13.04: Kl 15-17 Brödförsäljning i 
S-market för Gemensamt Ansvar. Kl 
15 Time out för åk 4-7 i Ungdomsut-
rymmet. 
Sö 15.04: Kl 10 högmässa i kyrkan. 
ti 17.04: Kl 14 Missionsklubben i diako-
nikansliet. 
to 19.04: Kl 18.30 församlingskören i 
förs.hemmet.

SjUndeÅ
Bönegruppen: to 5.4 kl. 18 i capella, 
Gun Venäläinen.
Skärtorsdagens nattvardsgång: to 
5.4 kl. 20 i kyrkan, tvåspråkig. Kaiku 
Mäenpää, Ismo Turunen, Irene erkko, 
Pami Karvonen, kyrkokören Vox Petri 
medverkar.
Långfredagens gudstjänst: 6.4 kl. 12 i 
kyrkan, Kaiku Mäenpää, hanna Noro.
påsknattens mässa: lö 7.4 kl. 23 i kyr-
kan, Irene erkko, hanna Noro.
påskdagens festmässa: sö 8.4. kl. 12 i 
kyrkan, Kaiku Mäenpää, Ismo Turunen, 
Irene erkko, Pami Karvonen, kyrkokö-
ren Vox Petri medverkar.
tvåspråkig taizé-mässa: må 9.4 kl. 
10 i kyrkan, Irene erkko, hanna Noro, 
barnkören deltar.
Sångstunden: to 12.4 kl. 10 i capella, 
hanna Noro. Skjuts kan ordnas vid 
behov, kontakta Gun Venäläinen 040 
533 6946.
mässa: sö 15.4 kl. 12 i kyrkan, Irene er-
kko, Pami Karvonen.
Vänkonsert: on 18.4 kl. 19 i kyrkan, 
oboisten Keijo Silventoinen med vän-
ner, Lojo stadsorkester.
Bönegruppen: to 19.4 kl. 18 i capella, 
Gun Venäläinen.

SnappertUna
to 5.4 kl 18-21: Ungdomskväll
fre 6.4 kl 10: Gudstjänst Markus 
Weckström och Pia Nygård. Kören 
medverkar.
sö 8.4 kl 10: högmässa Markus 
Weckström och Pia Nygård. Kören 
medverkar.
sö 8.4 kl 12: suomenkielinen messu; 
Markus Weckström ja Pia Nygård. 
Kuorolaulu.
må 9.4 kl 10: tvåspråkig gudstjänst/
kaksikielinen jumalanpalvelus; Markus 
Weckström och Pia Nygård.
ti 10.4 kl 9.30-11: familjekafé i 
Langansböle
on 11.4 kl 15.30: Barnklubb i Snap-
pertuna
on 11.4 kl 16.30: Barnklubb i Langans-
böle
to 12.4 kl 13.30: Dagträff i Prästgården. 
Diakon Kaj-Mikael Wredlund berättar 
om Mikael Agricola. Kantor Pia Ny-
gård medverkar. Vid behov av skjuts 
kontakta diakonen, tel. 040-5728075. 

Välkomna!
OBS! Lopptorg i Langansböle: till för-
mån för insamlingen Gemensamt An-
svar lördagen den 14.4. kl 10-14. Barn-
kläder, leksaker och allt mellan himmel 
och jord! Köptare o säljare välkomna! 
Bordshyra 10€. Kontakta Martina fri-
lund 044-3235566.

tenaLa
Skärtorsdag 5.4: kl. 18, Nattvardsguds-
tjänst, Söderlund/Lindroos/kyrkokören 
to. 5.4: kl. 18, Bönekväll inleds i kyrkan.
Långfredag 6.4: kl. 13, Passionsguds-
tjänst, Söderlund/Lindroos/kyrkokören
påskdagen 8.4: kl. 13, Påskmässa för 
små och stora. Ljus- och blomsterpro-
cession Söderlund/Lindroos/Blomfelt/
Kyrkokören/Juniorer. Kyrkskjutsar
annandag påsk 9.4: kl. 10, finsk påsk-
mässa, Salminen/Lindroos
On. 11.4: kl. 15-16.40, Skriftskolan i för-
samlingshemmet
1 sönd. efter påsk 15.4: kl. 13, Guds-
tjänst, Söderlund/Lindroos 
ti. 17.4 kl. 13: Missionskretsen i för-
samlingshemmet. 
On. 18.4 kl. 14: Pensionärsträff med 
Bromarvs församling i församlingshem-
met. Skjutsar.
Kyrkoherde Staffan Söderlund: har 
semester 16-30.4, vikarie: Uolevi 
Salminen.

eSBO StiFt

LOjO
Fre 6.4. kl. 13.00: Långfredagens guds-
tjänst i Virkby kyrka. Präst Raimo Kuis-
manen och kantor Pirjo Rajalin-Tymura.
Sö 8.4. kl. 13.00: Påskdagens famil-
jehögmässa i Kapellsalen Lilla Lars 
vid Lojo församlingshem. Präst Raimo 
Kuismanen och kantor Timo Saario. 
Kyrkvärd Krister Isaksson. Kyrkkaffe.
ti 10.4. kl. 18.00: Diskussionskväll i 
Virkby kyrka, Virkbyvägen 1, 08700 Lo-
jo. Lojo samfällighet inbjuder tvåspråki-
ga församlingsmedlemmar och Sjundeå 
svenska församlingsmedlemmar till en 
gemensam diskussionskväll om fram-
tiden här i de berörda församlingarna. 
Representanter från esbo stift, Borgå 
stift, Sjundeå svenska församling, Lojo 
samfällighet och KcSA. Allmän diskus-
sion och kaffe. hjärtligt välkomna.arr. 
Lojo samfällighet, Svenska direktionen

tUSBy
8.4 kl 13.00 påskdagens högmässa i 
tusby kyrka: Med Klemeskog Kyrko-
sångare och Riina haapaniemi. Pastorn 
Tiina Partanen. 
Du får med dig påskliljor

MARKnAd

önSKaS Hyra
en pålitlig,icke rökare samt hel-
tidsarbetande man söker bostad i 
h:fors (ej östra) fr.o.m. 1.5.2012 el 
tid., 25-35 m2,500-650 €/mån. 
tel.0400626118

Icke-rökande kille önskar hyra 
etta i helsingfors nära Arcada eller 
centrum Tel. 040838485

fast anställd rökfri man i IT-bran-
schen söker lägenhet i centrala 
hfors, hyra max 920€. även lä-
genhet ledig fram till 1.6 beaktas. 
emil / 0407554779

Två tjejer, en arbetande och en 
studerande med stabil ekonomi 
söker lägenhet, 2:a eller 3:a i cen-
trala helsingfors. Gärna i Rödber-
gen, Gardesstaden eller Ulrikas 
borg. Båda är skötsamma, rökfria 
och utan husdjur.  
Kontakta Pernilla: 0443688547

22 årig snart färdig sjukskötar-
studerande/ deltidsarbetande 
flicka söker hyresbostad i hel-
singfors, 1-2 rum. Alexandra, tel: 
+358451137077

Skötsam, rökfri och nykter med-
elålders man med arbete önskar 
hyra etta för kortare tid så fort 
som möjligt, eventuellt också 
för längre tid. Gärna i området 
Drumsö-Tölö-Mejlans-Munksnäs. 
Säker hyra. Kontakt: torolf.busk@
gmail.com tel. 044-2147705

Rökfritt, pålitligt stud. par fr. 
Ö:botten med väluppfostrad hund 
önskar hyra lgh i h:fors fr.1.6. 
Mari-helen Kaarre 0405666691

http://sanktjohannes.info
6.4 kl 11 gudstjänst i Biblion. 
8.4 kl 11 i Lepplax bykyrka.
Kyrkkaffe. Sångstund, tema: 
rättfärdiggörelsen.

jeSSiCa HöGnaBBa

”Kyrkan och sociala me-
dier, det är vad jag går 
och tänker på. Vid sidan 
om en hel del annat. Som 
kaffe, tulpaner och trevli-
ga typer.”

jessica Högnabba är be-
traktelseskribent i april.

vEckAns peRSon
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nolltolerans 
från jesus
Kolumnisten Christian al-
sted lyfter i metodister-
nas språkrör Nya Bud-
bäraren fram övergrepp 
mot barn, som tyvärr fö-
rekommer även i kyrkor 
och kristna familjer. Pas-
torer och ledare kan höjas 

över all kritik och krist-
na frestas att misstro an-
klagelser, dölja dem el-
ler snabbförlåta. ”en del 
berättelser är så hemska 
att vi inte kan tåla höra 
dem”, skriver han.

enligt Alsted visade Je-
sus nolltolerans bara mot 
två ting: hyckleri och för-
ledandet av barn.

DEt oFÖRlåTlIgA

”när ingen män-
niska längre kan 
tvingas till religi-
ös praxis, är just 
detta faktum den 
stora chansen.”
Anders Piltz skriver i 
signum om samhäl-
lets fantomsmärta ef-
ter amputerad religion.

cHAns ATT väljA

Trygga räkan 
och ryggmärgen

inte ens det kunde man alltså låta bli 
att fingra på!

Ungefär så reagerade jag över re-
portaget i KP för drygt två måna-
der sedan (19.1.2012) om hur ock-
så Herrens bön nu har modernise-
rats. Ja, i själva verket redan i sam-

band med den senaste bibelöversättningen för 
drygt tio år sedan. 

Hur det kommer sig att man först nu (förutom 
i vissa församlingar, och i Sverige) plockat fram 
den nya varianten vet jag inte, men jag kan före-
ställa mig att det är rädslan för reaktionerna som 
hittills hållit den tillbaka. Redan förnyelsen av bi-
beltexter och psalmer har ju ofelbart lett till starka 
reaktioner. Man hade alltså allt skäl att frukta för 
hur förändringar i denna den mest centrala och 
allmänt ihågkomna texten av alla skulle emot-
tas. Den stora och tysta majoritet som sällan går i 
kyrkan kan mycket få texter utantill – men Fader 
vår kan de flesta. Och just därför är varje stavel-
se så viktig. Det är hjärtats språk, som en av in-
sändarskribenterna efter reportaget uttryckte sig. 

jAg hAr läst inläggen för och emot och upprik-
tigt försökt rannsaka argumenten, också hos mig 
själv; vad är slappt förändringsmotstånd, och vad 
är genuin omsorg om bönens funktion?

Ett av argumenten för en förnyelse (och då räk-
nar jag inte med tramset om att kyrkan måste le-
va med sin tid) är att man då tvingas tänka ige-
nom vad texten och de enskilda orden betyder. 
Det vi kan utantill förlorar lätt sin mening, speci-
ellt om det består av ålderdomliga ordvändning-
ar vi har svårt att ta till oss. Trygga räkan sitter 
djupt i vår själ utan att vi egentligen tänker ef-
ter vad vi sjunger.

Men ändå. Jag tror nämligen att det man förlorar 
är så mycket mer. Jag förstår visserligen så väl att 
exegeter och andra som dagligen sysslar med teo-
logiska texter och deras betydelser kan förtvivla 
över att menigheten mekaniskt rabblar upp ra-
der de inte reflekterar över. 
Och jag har försökt följa med 
diskussionen om frestelse 
kontra prövning, och skill-
naden mellan att be Gud och 
att be av andra om förlåtelse 
– men kommer inte ifrån att 
allt detta är spetsfundigheter 
jämfört med det som är och 
måste vara bönens, trosbe-
kännelsens och andra cen-
trala liturgiska texters bety-
delse, det vill säga att tjäna som mantra vi alla 
behöver för att alltid och överallt känna igen oss. 
Mycket kan man fingra på, men inte detta.

delvis irrationellt, javisst. Rena tröstnappen. Men 
just det är bönens funktion, inte minst för alla dem 
som aldrig annars ber, eller sällan besöker kyrkan. 
När det sedan är dags och man i sin otrygghet tar 
till det man kan från barnsben – ja, då vill man 
absolut inte få en känsla av att också det blev fel. 
Tänk att snubbla redan på första raden, och säga 
Fader vår i stället för Vår Fader. Ny insikt? Kanske 
– men framför ännu större otrygghet.

Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare 
och samtidsanalytiker.

”tänk att 
snubbla redan 
på första raden 
och säga Fader 
vår i stället för 
Vår fader.”
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Mission budgeTMedel

behandla alla jämbördigt
Kyrkans missionsuppdrag är 
universellt. Det är en upp-
gift som Jesus Kristus har an-
förtrott hela sin kyrka (Matt 
28:18-20). Kyrkan är därför 
till sin karaktär missioneran-
de och kallad att föra ut bud-
skapet om Kristus i ord och 
handling.

För denna uppgift har den 
evangelisk-lutherska kyr-
kan i Finland, genom sitt 
kyrkomöte, utsett sju offici-
ella missionsorganisationer. 
Dessa är Finska Missions-
sällskapet, Suomen Luteri-
lainen Evankeliumiyhdistys 
(SLEY), Svenska Lutherska 
Evangeliföreningen (SLEF), 
Folkmissionen, Finska Bi-
belsällskapet, Missionsför-
eningen Såningsmannen, 
och Radiomissionsorgani-
sationen Budbärarna. Al-
la dessa organisationer har 
fått samma mandat och har 
samma ställning i kyrkan.

Därför är det olyckligt om 

en del församlingar och sam-
fälligheter väljer att frånse 
detta faktum i fördelningen 
av budgetmedel.

Missionskommittén i 
Borgå stift uppmanar för-
troendevalda i stiftets för-
samlingar och samfällig-
heter att behandla kyrkans 
officiella missionsorganisa-
tioner på ett likvärdigt sätt 
och med beaktande av de-
ras verksamhet i lokalför-
samlingen.

Missionskommittén vill 
också uppmärksamma för-
samlingarnas förtroendeval-
da på att en nedskärning av 

budgetmedel till missionsor-
ganisationerna i allra högsta 
grad drabbar de människor 
i utvecklingsländerna som 
mest av allt behöver den 
andliga och materiella hjälp 
som missionsorganisatio-
nerna ger. Denna hjälp ges 
utan hänsyn till kön, tro el-
ler livsåskådning.

Missionskommittén an-
ser det vara olyckligt att två 
stridsfrågor i vår kyrka ska 
medverka till att en tredje 
part i utvecklingsländerna 
lider andligt och materiellt.

Detta uttalande från mis-
sionskommittén i Borgå stift 
är också i linje med den in-
tention som uttrycks av le-
darna för de sju ovannämn-
da missionsorganisationer-
na i ett gemensamt upprop 
hösten 2011.

missiOnskOmmittén 
i BOrgå stiFt

”det är olyckligt 
att två stridsfrå-
gor i vår kyrka ska 
medverka till att en 
tredje part lider.”
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” Kärleken är det centrala, stödd av
hoppet och tron”
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Sänd in din beställning till

Antal

Tro Hopp och Kärlek
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Forum  tel.  010 76 66620
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En byrå med 
komplett service

Stöd det finlandssvenska
musiklivet!

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

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

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

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



i nÄSta nUmmer kollar vi om församlingen 
är värd att jobba gratis för. 

D
en gam

le rallaren sa till sin sonson att om
 han ville leva ett långt liv så skulle han strö lite krut på frukostvällingen varje m

orgon. Sonsonen lydde rådet och blev över hundra år gam
m

al. han efter-
läm

nade 4 barn, 12 barnbarn, 9 barnbarns barn sam
t ett trettio m

eter djupt hål där krem
atoriet hade stått.

ONSdag 4.4.2012
SaNdvikSkajeN 13

00180 HelSiNgfOrS
(09) 612 615 49

Karin Erlandsson serve-
rar nya bakverk på gamla 
fat. nu ställer hon till med 
kyrkkaffe för Kyrkpressen.

TexT: nina öSterHOLm

alla sorters cupcakes och macarones är 
ju jättetrendiga just nu. Är kyrkkaffe ock-
så trendigt?
– Kyrkkaffe är på något sätt ursprunget 
till gemenskapen kring söta bakverk, 
men paradoxalt nog har kyrkkaffet bli-
vit mindre trendigt i takt med att ma-
caronerna tagit över i caféerna. I Sve-
rige kom för några år sedan bakböck-
er baserade på kyrkkaffe ut, det tror jag 
innebar om inte ett uppsving så åtmins-
tone en statushöjning. Kyrkkaffe borde 
vara trendigt, men framför allt kravlöst.

Enligt Karin Erlandsson kan bakverk 
förmedla stor kärlek och omsorg.

– Jag vill att ni ska få något vackert och 
gott, därför har jag satt vackert strös-
sel på mockarutorna, liksom. Man blir 
glad då man ser att någon ansträngt sig.

Samtidigt får ingen anstränga sig för 
mycket; det är glädjen man vill åt, in-
te prestationspoängen.

– Den som inte gillar att baka ska in-
te baka, det gäller båda könen. Att baka 
är också en gåva. Och det är inte sär-
skilt roligt att äta strösslade mockaru-
tor om de som bakat har något hyste-
riskt i blicken.

Hur kunde man göra kyrkkaffet synligare? 
Kan du ”stajla ett kyrkkaffe”?
– Låt det vara just kyrkkaffe och inget mer. 
Samlas direkt efter gudstjänsten, drick en 
kopp kaffe och ät en kaka. Gå hem.

Enligt Erlandsson får ett kaffe inte 
bli för stort och ansträngande. Strun-
ta i de avlånga borden i församlings-
hemmet, sätt er i en ring istället och 
använd små bord.

– Gå på loppis och storhandla färg-
granna dukar och udda porslin som an-
vänds just till kyrkkaffet, sen behövs 
inte mycket mer. Och är man inte med 
i en församling med kyrkkaffe kan man 
fixa hemma. Det är den söta gemenska-
pen man vill åt. 

Vilka är dina associationer till ordet ”sött”?
– Onyttigt. Den där guldkanten. Inte varje 
dag men desto större njutning när. Då man 
äter sött ska man äta det med gott samvete. 

Socker är inte nyttigt för kroppen, 
men ibland kan det vara nyttigt för sjä-
len. Det är lätt att missbruka socker, li-
ka lätt att missbruka regler om att in-
te äta socker. 

– Njut de gånger du äter, låt bli annars.

Vilket är ditt personliga favoritrecept i din 
nya bok Sött och nött?
– Päron i kolasås med rosépepparglass. 
Under arbetet med boken insåg jag att 
det svåra inte är att göra goda saker med 
mängder av ingredienser och tid. Det 
svåra är att göra goda desserter med få 
ingredienser och ingen tid. Just det här 
receptet innehåller bara fyra ingredien-
ser och det svåraste är att öppna en kon-
servburk. Ändå är det fantastiskt gott.

 
Hur associerar du till ordet ”nött”?
– Nött innebär för mig saker med histo-
ria. Endera en faktisk historia, som kaf-
feservisen morfar tog hem under åren 

Stajla ditt kyrkkaffe

kArin erlAnds-
sOn är kultur-
redaktör på Nya 
Åland. hon har 
nyligen kommit 
ut med recept-
boken Sött och 
nött (Söder-
ströms) som 
varvar bakverk 
med bästa lop-
pisfynden.  
Foto: PRIVAt

som sjöman, eller de inbillade histori-
erna man kan tänka sig då man ser en 
nött linnehandduk med det broderade 
årtalet 1941. Var det en ung fru som bro-
derade handduken till sitt första hem? 
Rasade kriget? Vilka måltider har den 
här handduken torkat disken efter?

Vad ska man tänka på när man säljer på 
lopptorg eller ställer till med pop up-loppis?
– Priserna. Det har gått lite inflation i 
loppistrenden och folk tror de kan ta 5 
euro för en noppig HM-topp. Säljer man 
sina grejer ska huvudsaken vara att bli av 

med dem, inte att man själv ska bli rik.
– Om utrymmet är större kan man 

ha olika avdelningar så att kunderna 
snabbt får överblick. Det som säljs ska 
inte se ut som det är taget direkt från 
garagets skabbigaste vrå. Å andra si-
dan är stämningen bäst i de rörigas-
te och mest luktande loppisarna. Det 
ska gärna vara trångt och osorterat och 
oanade möjligheter i varje trasa.

Hurdana recept kommer du att tipsa om 
i Kp?
– Först och främst enkla, det ska vara 

roligt att baka och inte en prestation. 
Jag tänker också på säsong, till exem-
pel julkaffe och midsommartårta. Jag 
gillar själv att baka med mina barn, så 
recepten passar också för barnfamil-
jer som bakar tillsammans.

i nästa veckas Kyrkpressen börjar 
”Karins Kyrkkaffe”, en serie recept 
och tips på goda bakverk som lämpar 
sig exempelvis för kaffestunden efter 
gudstjänsten. förhandskika på Karins 
egen blogg: lopptorget.ratata.fi.

Veckans KP är ett dubbelnummer. 
Nästa tidning utkommer 19.4.


