
16 LEDAREN: Ett dystert år med rekordantal familjemord. 
Det är dags att gå till motangrepp mot den kollektiva 
lögnen om att var och en alltid måste klara sig själv. 
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”Det finns en 
synd som byggt 
upp ett samhälle 
som vilar på lög-
nen om den en-
samma männis-
kan.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Skrota myten 
om ensam stark

familjemordet i förra veckan ska-
kar om en hel nation. Inte en tra-
gedi till, inte ännu ett hopplös-

hetsscenario! Men så är det uppenbarligen ställt. 
Vad får en far att döda sin familj och sig själv? Vil-
ka naturliga instinkter har satts ur spel när så-
dant händer? På Kotimaa24 bloggar den mor-
far och pensionerade präst som i ett slag mist sin 
dotter och sina enda barnbarn. ”Jag saknar ord. 
Be mycket för oss, och för barnen som nyss fyll-
de ett och tre år”, skriver han.

Under ett drygt år har sju familjemord ägt rum. 
Det är fler än någonsin och enligt Ritva Karinsa-
lo, vd på förbundet för mödra- och skyddshem, 
också ett tecken på att fall av det här slaget kan ge 
otäcka ringar på vattnet. I Uusi Suomi lyfter hon 
även fram den hopplöshet som många i dagens 
Finland känner: ”recessionen kommer över oss 
och euron faller”.

Ändå: när brast gränsen där tanken ens kom 
att man skulle döda sina egna? Vad gick snett?
 
StrUktUrellt sett finns det en stor synd bland oss. 
Den har långsamt byggt upp ett samhälle som vi-
lar på lögnen om den ensamma människan. Den 
som talar om att ”ensam är stark”, att ”var och 
en klarar sig själv” och deklarerar ”sköt dig själv 
och skit i andra”. 

Den sjunde tragedin under ett år i det samhälle 
som lever enligt den tesen borde vara tillräckligt 
för att avslöja att den inte stämmer, aldrig någon-
sin har gjort det och att vi måste omvärdera det 
sättet att tänka, tala och handla. Familjemorden 
borde i stället framstå som tydliga vittnesbörd om 
att människan i det här samhället har exploaterats 
lika hårt som naturresurserna i många hungriga 
marknadsekonomier. I den pressade och männis-
koovänliga miljön biter de andra som är lika pres-
sade snabbt ifrån om individen vädrar sin förtviv-
lan allt för naket och allt för intensivt.”Du/han/
hon har det inte jobbigare än nån annan av oss.”

Så ser avigsidorna ut i tiden där kollektiven 
monterats ner på gott och 
ont. Rörelsen fortsätter, in 
i de minsta enheterna, och 
kvar blir bara ett ensamt - 
och i tragiska fall - förtviv-
lat jag som begår förtvivlade 
handlingar. 

i grUnden handlar det om att 
våga bry sig, vilket tidigare 
nämnda Ritva Karinsalo ock-
så påpekar. Det räcker inte 
med ett gott nätverk av fa-
miljerådgivningar och institutionellt barnskydd. 
Det krävs att de som finns runtomkring en på all-
var vågar fråga: hur är det, är allt okej? 

omSorg heter den kraft som kan rädda den här 
morgonen, så att någon stiger upp, tar det första 
steget som leder till nästa åt rätt håll. Tar andeta-
get som föder följande.

Tar ännu en dag och gör den till ett liv.
Det är vårt uppdrag. Inte för att vi är särskilt 

fromma, men för att vi är någons och Någons.
Inte för att vi är en kyrka. Utan för att vi tror.
Inte för att vi är starka, men för att vi är till-

sammans.

Hundra 
år är 
ingen 
lång tid

Det är tomt på kyrkokansliet i Kuopio 
och ortodoxa kyrkomuseet, som do-
minerar 70-talsbyggnaden, är stängt 
för grundreparation.

– Vi kan gå till ärkebiskopens repre-
sentationsutrymme, föreslår Outi Va-
sko.

Hon är inte inte bara ortodoxa ärke-
biskopen Leos teologiska sekreterare 
utan också sekreterare för det ortodoxa 
biskopsmötet där Leo får sällskap av två 
metropoliter och en biträdande biskop.

På sitt bord har hon samma frågor som 
ärkebiskopen. När han träffar övriga re-
ligiösa ledare i vårt land står ofta skolans 
undervisning i egen religion på agendan. 
Att känna sin egen religion är nyckeln 
till att kunna möta andra, menar Vasko:

– Där sitter vi i samma båt, ortodoxa 
och muslimer. Vi har samma problem 
att organisera undervisningen och skaf-
fa fram behöriga lärare.

Under fjolåret diskuterades relatio-
nerna inom den ortodoxa kristenhe-
ten intensivt, det här om hur patriar-
kala och autokefala kyrkor förhåller sig 
till varann.

– Det har att göra med kyrkornas 
självständighetsgrad, förklarar hon.

Finlands ortodoxa kyrka är en au-
tonom kyrka under den ekumeniska 
patriarken i Konstantinopel som bland 
annat stadfäster valet av finländsk är-
kebiskop.

Också på det internationella pla-
net sitter hon i biskopssällskap. I den 
23 personer starka exekutivkommit-
tén som är Kyrkornas världsråds verk-
ställande utskott representeras den or-
todoxa kristenheten av fem biskopar – 
och Outi Vasko.

Åttonde kyrkomötet
De protestantiska kyrkorna är talrika 
och många rätt liberala i sina uppfatt-
ningar. De ortodoxa som håller mer på 
traditionen har tröttnat på att bli över-
körda i omröstningar och tvingat fram 
konsensusbeslut. Outi Vasko tycker 
det är viktigt att olika röster ska få hö-
ras, men:

– Man ska inte uttala sig om annat 
än det som man kan säga tillsammans.

Världsrådet är viktigt för de ortodoxa 
kyrkorna som brukar samlas till inter-
na överläggningar vid rådets samlingar. 
Den ortodoxa kristenheten håller fast 
vid att de verkligt stora besluten ska tas 
vid ett kyrkomöte. Outi Vasko säger att 
finländska lutheraner har svårt att för-
stå att den ortodoxa kyrkan inte själv 
kan besluta till exempel om kvinnli-
ga präster.

– Det är en av frågorna på agendan, 
vid sidan av många andra, säger hon 
om förberedelserna för historiens åt-
tonde kyrkomöte.

Det föregående gemensamma kyr-

komötet hölls år 787 i Nicea. Det var 
för 1225 år sedan så ingen vet hur länge 
förberedelserna tar.

– Det är meningen att komma till be-
slut som inte bara håller utan gäller al-
la, säger hon.

Den arabiska våren diskuteras myck-
et inom Kyrkornas världsråd. De orto-
doxa och orientaliska kyrkorna – de or-
todoxas kusiner – får rapporter direkt 
från sina egna gräsrötter. På avstånd är 
det lätt att kräva grova vapen mot till 
exempel den syriska regimen. Men en 
syrisk församling som i århundraden, 
kanske årtusenden, levt som minoritet 
under auktoritära regimer kan se an-
norlunda på läget. Outi Vasko vill lyss-
na på de lokala församlingarna.

– Kyrkan är både global och lokal och 

Hon jobbar med biskopar både nationellt och inter-
nationellt. I Outi Vaskos tradition har man inte bråttom 
– det har gått över tusen år sedan föregående kyrko-
möte på global nivå.

TexT OCH FOTO: ROLf Af HäLLStRÖm

PROfILEN: OUTI VASKO
”Att känna sin egen religion är 
nyckeln till att kunna möta andra.”
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Björkgren-Vikström ordförande 
PräSthem. När Finlands 
svenska prästhemsförbund 
höll sitt årsmöte i lördags 
valde styrelsen en ny ord-
förande, maria Björkgren-
vikström. Kerstin Höglund 
avtackades för sina sex år 
som ordförande och gav 
över ordförandeklubban till 
sin efterträdare.

Förbundets största sats-
ning under året, vid sidan 
av den omtyckta medlems-

tidningen, är en vandring 
i världsnaturarvet i Björkö 
1-2.9.2012.

Blessed Mess slutar
körSång. Vasakören Bles-
sed Mess kommer att slu-
ta. Körens sista projekt blir 
Amanda Sigfrids drama-
konsert Gör mig stark, rap-
porterar Vasabladet.

en av orsakerna till att 
kören läggs ner är att di-
rigenten Sofie Björkgren-
Näse (bilden) flyttar till Sve-
rige, och någon ersättare 
finns inte.

Blessed Mess består av 

omkring 30 sångare med 
en medelålder på 23-25 år. 
Deras stil är en blandning av 
bland annat pop, rock, gos-
pel, country och a cappella.

Dramakonserten Gör mig 
stark handlar om presta-
tionsångest och att inte all-
tid orka. Konserten är in-
spirerad av medeltidens li-
turgiska drama där musi-
ken framfördes i växelsång 
av körer och präster. Me-

ärkebiSkoPenS 
teologiSka 
sekreterare Outi 
Vasko känner 
den ortodoxa 
världen på alla 
plan. Över-
sättningen av 
begreppet ”vir-
pominen” med 
”att påska” i 
stället för att ”gå 
med ris” är dock 
inte hennes utan 
redaktionens.

OUTI VASKO

tEOLOgIE MAGiSTer, OrTODOxA 
ärKeBiSKOpeNS TeOlOGiSKA 
SeKreTerAre.

vIcEORDfÖRANDE i eKuMeNiSKA 
råDeT i FiNlAND OCH MeDleM i 
KyrKOrNAS VärlDSråDS exeKu-
TiVKOMMiTTé.

väN AV AFriKANSK liTTerATur, 
GillAr MOTiONSBOxNiNG.

vi måste tänka på bägge två, menar hon.

Rätt påskningstradition
Outi Vasko gick aldrig prästseminariet i 
Kuopio – som också utbildade kantorer 
och religionslärare – utan har sin teo-
logiexamen från universitetet i Joensuu 
dit utbildningen flyttades på 80-talet.

– Jag har vuxit upp i församlingen och 
var intresserad av både andliga och kyrk-
liga frågor, säger hon. Att bli religionslä-
rare kändes som ett realistiskt alternativ.

”Det har bara gått så” att hon nu är 
teologisk sekreterare för ärkebiskopen. 
Att hon varit aktiv inom den ortodoxa 
internationella ungdomsrörelsen – som 
är mycket kritisk mot den kyrkopolti-
tiska stelheten inom den egna kyrkan 
– kan ha sin betydelse. 

Hon är född och uppvuxen i Uleåborg. 
Hennes första minne är från lördagens 
kvällsmässa, när hon somnat under li-
turgin och vaknade till den gemensam-
ma kvällspsalmen. I skolan var det bara 
hon och hennes syskon som var ortodoxa.

– Redan i första klass måste jag för-
klara varför jag inte gick på samma re-
ligionstimmar som de andra eleverna.

Det var inget hon blev mobbad för. 
Själv var hon ganska stolt över att vara 
ortodox; kyrkan och församlingen stod 
för så positiva saker.

Begrepp som väckelse och omvän-
delse hör inte till den ortodoxa traditio-
nen, inte konfirmation heller. Kyrkan 
har ingen skriftskola men i praktiken 
samlar man sina femtonåringar till läger.

– Det var en ålder när jag verkligen  

tänkte mycket på andliga frågor och 
gjorde klart för mig att det var fråga om 
något mer än bara tradition.

Uleåborgs församling har sina rötter 
i karelska Salmi och Suistamo. Så när 
hon ”påskade” som barn hade det ing-
et med häxor att göra. 

– Vi prydde vårt påskris och det väl-
signades med vigvatten under lörda-
gens mässa.

Att lära sig ramsan som hörde till var 
det enda jobbiga.

– Att det var till minne av att Jesus 
red in i Jerusalem, det visste vi, och det 
kom klart fram i vår ramsa.

Själva påskningen utfördes hos or-
todoxa släktingar och bekanta tidigt på 
palmsöndagens morgon.

– Att vara så tidig att vi väckte folk var 

toppen. Belöningen fick vi på påskda-
gen, Kristi uppståndelses dag.

ningen var att förklara bi-
beltexten på ett enkelt och 
lätttillgängligt sätt. Konser-
tens sånger är en blandning 
av gamla och nya psalmer, 
pop- och rocklåter och vi-
sor.

Blessed Mess uppträder för sista 
gången med Amanda Sigfrids 
dramakonsert Gör mig stark på 
ritz i Vasa fredagen den 20 april 
klockan 19.15.Foto: Linnéa EKStRanD Foto: KP-aRKiV
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Esboskolorna fick nya biblar
Grundskolorna och gymnasierna i esbo har fått ersätta 
gamla och utslitna biblar med nya: församlingarna har 
delat ut 2450 finska, 375 svenska och 75 engelska bi-
blar till skolorna i staden.

– Biblarna fyller verkligen ett behov, säger Pia Jussi-
la, konsulterande lärare i livsåskådningämnen i esbo.

esbo svenska församling delade ut biblar i samband 
med påskens morgonsamlingar. i år firar vi bibelåret – 
det har gått 370 år sedan Bibeln utkom på finska och 
200 år sedan Finska Bibelsällskapet grundades.

Simon Livson blir ny rabbin 
Judiska församlingen får i sommar sin första finländ-
ska rabbin. 29-åriga Simon Livson föddes i Jerusalem, 
men hans föräldrar återvände till Finland då han var 
barn och han växte upp i Korpijävi i Savolax. Han har 
studerat i israel och uSA. livson talar finska, svenska, 
hebreiska och engelska.

Helsingfors judiska församling är en växande för-
samling med nya medlemmar både från ryssland och 
israel. Församlingen har en synagoga och ett försam-
lingscentrum i Kampen i Helsingfors.

RAbbIn HELSIngfORS DOnATIOn BIBELåRET

färre sökte till teologen i åbo
åbo Akademi fick i år över 2600 sökande som hade 
akademin som första preferens. Teologiska fakulteten 
noterar däremot en svagt sjunkande trend: i år hade 24 
personer placerat grundutbildningen i teologi i första 
prioritet jämfört med 29 personer år 2011.

– under de senaste tio åren har vi sett fluktuationer 
upp och ner, med 19 sökande som lägst och 40 som 
högst, säger prefekt tage Kurtén.

Teologiska fakulteten strävar efter att minst 25 per-
soner per år ska inleda sina studier vid fakulteten. 

TEOLOgI STUdIER

Nu får de 
klara sig 
själva

ChriStian ahlSkog, Annika Snellman, Marguerithe Sandstedt-Granvik och Maria emet som var på kurs i Karleby förra 
veckan hör till dem på vars axlar ansvaret för kyrkans andliga liv på webben vilar i farmtiden. Foto: DaniEL JaKobSSon

Vid årsskiftet avslutas for-
mellt Kyrkostyrelsens webb-
projekt Andligt liv på web-
ben. Projektgruppen har nu 
fått förlängning under en 
övergångsperiod på ett el-
ler två år. 

Däremot får den enda 
svenskspråkiga projekts-
anställda bara jobba kvar på 
halvtid inom Kyrkans central 
för det svenska arbetet (KS-
CA) under 2013.

– Det handlar inte om att 
behandla språkgrupperna 
ojämlikt utan om att Kyrko-
styrelsen inte kan skapa nya 
vakanser när församlingarna 
sparar, säger kanslichef Juk-
ka Keskitalo.

”Halvtid räcker inte”
Enligt Hannu Majamäki, 
projektchef för Andlig liv 
på webben, är en halvtids-
resurs inte tillräcklig för ett 
gott webbarbete.

– Det handlar om att jobba 
med människor och bygga 
nätverk. Sådant tar tid.

Enligt Majamäki har den 
svenskspråkiga projektan-
ställda delat sin tid mellan att 
sköta nätdiskussionen och 
att bygga upp det svensk-
språkiga arbetet på web-
ben. Hon har också utbildat 
svenskspråkiga församlings-
anställda för webben.

– Jag tror att man borde 
diskutera seriöst vad man 
vill av webben på svenska, 
säger Majamäki. När jag bör-
jade i det här jobbet för fy-
ra-fem år sedan sade dåva-
rande Borgåbiskopen Gustav 
Björkstrand att vi inte bara 
vill ha det som man lätt kan 
göra på svenska utan vi vill 

ha allt möjligt på svenska. 
Det har varit min ledstjär-
na i arbetet.

Den nivån på arbetet an-
ser han att man inte kan be-
hålla med vänster hand el-
ler genom att översätta finskt 
material.

– Men man måste nog ve-
ta vad som sker på den fin-
ska sidan, vilken teknik 
som finns tillgänglig. Men 
man ska inte ta modellen 
för innehållet därifrån.

Intern prioritering
Fyra av de nio personer 
som varit projektanställda 
för Andligt liv på webben får 
anställning vid Kyrkostyrel-
sen efter en övergångsperi-
od och får delvis fortsätta att 
arbeta med webben.

– När projektet är slut 
måste utgångspunkten va-
ra att hålla i gång det goda 
arbete som  projektet startat, 
säger Keskitalo, inte att ska-
pa arbetsplatser åt de pro-
jektanställda. Och nu har 
jag inget negativt att säga 
om dem som jobbat i det-
ta projekt.

KCSA:s direktor Bror Trä-
skbacka är också införstådd 
med att centralförvaltning-
en inte kan växa när försam-
lingarna sparar. 

– Därför är vi glada för att 
vi i dessa tider trots allt får 
en halvtidsresurs, säger han.

Efter övergångsperioden 
ska ansvaret för det andliga 
livet på webben skötas som 
en del av det normala arbe-
tet vid Kyrkostyrelsen och i 
församlingarna.

– Under projektets gång 
har ju församlingsställda ut-

wEBB. Den enda svenskspråkiga inom 
kyrkans webbprojekt blir en halvtidsre-
surs 2013 och försvinner helt året därpå. 
De flesta av de finska projektanställda 
stannar kvar på Kyrkostyrelsen.

TexT: JOHAN SANDBERg

bildats till att klara av att göra 
det, säger Träskbacka.

finns det fortfarande behov att 
utbilda anställda i församingarna?

– Det beror på vem  man 

frågar, säger Träskbacka. 
Många har redan utbildats 
men det finns säkert behov av 
utbildning också i framtiden.

Keskitalo understryker 
att varken verksamhets-

avdelningen eller informa-
tionscentralen har fått någ-
ra nya vakanser. Bland an-
nat med hjälp av komman-
de pensioneringar skapas 
vakanser för webbarbete.

– Inget hindrar att KCSA 
inom ramen för sin budget 
skapar utrymme för en va-
kans, säger Keskitalo. Det 
handlar om hur man prio-
riterar.
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Projektorganisationen klar
Kyrkostyrelsen har godkänt projektplanen för utveck-
lingen av församlingsstrukturerna. De har också ut-
sett en ny styrgrupp och projektgrupper. Styrgruppen 
fungerar fram till 2016 med terhi Jormakka som chef.

För tillfället funderar församlingar, samfälligheter, 
stiftsfullmäktigen, domkapitlen och Kyrkans arbets-
marknadsverk på sitt utlåtande till strukturomvand-
lingens slutrapport. utlåtandena ska vara inlämnade 
inom april månad. Församlingsstrukturerna måste ut-
vecklas med anledning av kommunreformen. 

STRUKTURREfORm LEdARE

Tre kristna skolor fick grönt ljus
Statsrådet har gett fyra registrerade samfund rätt att 
ordna grundläggande utbildning. Tre av sökandena dri-
ver skolor på kristen grund. Bland dem som bevilja-
des tillstånd finns Confido - Österbottens kristliga upp-
fostran rf. Föreningen får nu rätt att ordna grundläggan-
de undervisning för invandrare fram till 2014. Skolan har 
redan ett tidsbundet tillstånd för förskola och grundläg-
gande undervisning för årskurserna 1-6. Däremot fick 
Confido nej till motsvarande tillstånd för årskurserna 7-9 
och för dem som överskridit åldern för läroplikt.

fRISKOLA KRISTEn

larS-rUnar knUtS (i förgrunden) har suttit med i stiftsfullmäktige i åtta år. Han är glad över att det finns en institution där lekmän och präster kan 
jobba för stiftet tillsammans. Foto: Kp-arkiv.

HALALKÖTT
En läsare undrade: är 
det okej att vara kris-
ten och äta halalslaktat 
kött, alltså kött slaktat 
som judendomen och 
islam föreskriver? 
– Jag låter frågan gå vi-
dare till paulus, säger bi-
skop emeritus Erik vik-
ström och prasslar fram 
första brevet till Korint i 
sin bibel (1 Kor 10:25): ”Allt 
som säljs i köttstånden 
kan ni äta utan att under-
söka det för ert samve-
tes skull.”

– Det är den grundre-
gel vi utgår från. Så ät du 
bara, men gör först ditt 
korstecken eller be din 
bordsbön, säger Vikström.

Har du själv någonsin 
tvekat till att tacka ja till 
någon rätt?
– Nej aldrig. Vår dot-
ter bor i en helt muslimsk 
miljö och om en gran-
ne bjuder henne på fest 
går hon nog på den utan 
att alls fundera över hur 
de har slaktat det djur de 
bjuder på. Det är nog ba-
ra att äta det som sätts 
fram. Det är också ett sätt 
att predika evangelium att 
äta det som andra bju-
der på.

Har du någonsin tvingats 
grubbla över om du som 
kristen kan delta i något 
annat religiöst samfunds 
rit eller gudstjänst?
– Jag tror inte att det är 
ett problem om alla tyd-
ligt utövar sin egen religi-
on, säger Vikström.

– Jag hade en riks-
svensk missionärsvän 
som var på uppdrag i eti-
opien tillsammans med 
en muslimsk man. När 
muslimen tog fram sin 
matta för att vända sig 
mot Mecka och be frå-
gade min kollega om han 
fick sitta på samma mat-
ta och läsa sin bibel. Det 
var okej, och så gjorde de 
i gott samförstånd he-
la den vecka de var på re-
sa. När veckan var över 
frågade den muslimska 
mannen om han också 
kunde få en bibel.

– Man ska vara tydlig 
med att vara det man är – 
och låta andra vara vad de 
är, säger biskop emeritus 
erik Vikström.

 ¶ SoFia toRVaLDS

3 fRågOR OM 

Kyrkostyrelsen glömde 
svenskan
StRuKtuRREfORm. Ett 
gravt fel. Så säger stifts-
fullmäktige om bristen på 
språkkonsekvensbedöm-
ning när det gäller den 
framtida församlings-
strukturen.

TexT: SOfIA tORvALDS 

I dag, på torsdag, samlas det 
gamla stiftsfullmäktige till ett 
sista sammanträde innan de 
nya ledamöterna tar över. På 
agendan finns två viktiga frå-
gor: stiftsfullmäktiges ställ-
ningstagande till slutrappor-
ten om den framtida försam-
lingsstrukturen och Torsten 
Sandells initiativ om hur un-
derhållet av gamla kyrkor ska 
ordnas i framtiden.

– Frågan om församlings-

strukturen är en ödesfråga 
speciellt för Borgå stift, sä-
ger ordförande Lars-Runar 
Knuts.

Ett hopp i det okända
Kyrkostyrelsens styrgrupp 
har bollat med tre olika mo-
deller. Den första går ut på att 
utveckla de nuvarande sam-
fälligheterna, den andra byg-
ger på starka prosterier som 
centralenheter och den tred-
je koncentrerar sig på stiften.

– Problemet med prosteri-
modellen är att den inte be-
aktar att vissa områden är 
tvåspråkiga, säger Knuts.

Prosteriet är ett geografiskt 
område. Om man grundade 
ett superprosteri till exempel i 
Åboregionen skulle det bety-
da att både finska och svens-
ka församlingar lyder under 
en finsk kontraktsprost.

– Det är omöjligt att gå 
med på, och det hoppas jag 
att också kyrkostyrelsen in-
ser. Annars raderas stora de-
lar av Borgå stift ut.

Knuts förutspår maraton-
förhandlingar om hur kyrkor 
och församlingshem skul-
le fördelas språkgrupperna 
emellan – och en stigande ir-
ritation. Också i stiftsmodel-
len kolliderar språkgrupper-
nas behov på ett liknande sätt.

– Vi blir tvungna att säga 
väldigt klart att en språkkon-
sekvensbedömning saknas 
totalt. Det är ett gravt fel, sä-
ger Knuts och menar att bå-
de prosteri- och stiftsmodel-
len i sin föreslagna form är ett 
hopp ut i det okända.

– Det säkraste är att ut-
veckla samfällighetsmodel-
len. Då vet vi vad vi har, säger 
Knuts om det beslut stifts-

fullmäktige lär komma till 
på dagens möte.

– Då förblir ansvaret för de 
svenska församlingarna till 
stor del i Borgå stifts händer.

Biskop Björn vikström har suttit 
med i kyrkostyrelsens styrgrupp 
som tagit fram de olika model-
lerna. Har han gjort ett dåligt 
jobb med att kämpa för fung-
erande tvåspråkiga lösningar?

– Nej, det har han inte. 
Biskop Björn Vikström blev 
tvungen att hoppa in efter att 
gruppen jobbat i två och ett 
halvt år. Min egen bedöm-
ning är att slutrapportens 
brister beror på den evinner-
liga tidsbristen, säger stifts-
fullmäktiges avgående ord-
förande Lars-Runar Knuts.

Enighet kring kyrkor
Också Sandells initiativ tor-

de samla ett enigt stiftsfull-
mäktige bakom sig.

– Vi är alla med på noter-
na och tycker att något mås-
te göras åt förhållandet kyrka-
stat när det gäller underhållet 
av gamla kyrkor, säger Knuts.

de nya församlingsstruk-
turerna väcker mer debatt 
också i dagens Kp (sid 10). 
läs också artikeln i Kp nr 13. 
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– Vi har många som under-
stöder oss och prenumere-
rar på vår tidning just i Öst-
erbotten. Därför vill vi hålla 
årskonferensen där, säger Per 
Andersson, informationsan-
svarig på Ljus i Öster. 

Tidningen har en upplaga 
på 13 700 av vilka cirka 700 
exemplar går till prenume-
ranter i Finland.

Nå ut till forna Sovjet
Ljus i Öster är en ekumenisk 
förening grundad 1903. Tidi-
gare fokuserade man på bibel-
smuggling till Sovjet och på att 
informera om kristna som satt 
fängslade för sin tro. När Ber-
linmuren föll började man job-
ba med att nå ut till folken i det 
forna Sovjet. Ljus i Öster stö-
der bibelöversättare och natio-
nella missionärer, främst rys-
sar och ukrainare. I dagsläget 
stöder föreningen nästan 300 
nationella missionärer.

– De kristna i Centralasien, 
speciellt i Kazakstan, Uzbe-
kistan och Turkmenistan le-
ver under otroligt tryck från 
myndigheterna, säger Anders-
son. Myndigheterna i de län-
derna är livrädda för en radikal 
variant av islam. I den här mil-

jön råkar de kristna väldigt illa 
ut och på vissa ställen har för-
samlingar och kyrkor stängts. 

– Men mitt i allt detta är det 
en enorm tillväxt av kristna.
Folk lämnar sin muslimska 
bakgrund och kommer till 
tro på Kristus.

Som följd uppkommer 
förföljelser.

– Med tanke på den ökade 
förföljelsen av kristna har vi 
de senare åren fått lyfta upp 
deras situation igen.

Broder Bek från Kina
– Medlemskapet i Ljus i Ös-
ter är diffust. Man räknas som 
medlem om man ber eller off-
rar för verksamheten. Årsmö-
tet är öppet. Den som vill är 
välkommen att ställa frågor.

Ljus i Öster brukar bjuda in 
en utländsk talare från något av 
sina målområden till årskon-
ferensen. Denna gång kom-
mer Broder Bek som verkar i 
Kina. Av säkerhetsskäl avslö-
jas inte hans riktiga identitet.

– ,Han är centralasiat och 
har jobbat bland muslimska 
folkslag i Kina.

Ljus i Öster har 
årsmöte i Larsmo
mISSION. Den svenska 
missionsorganisationen 
Ljus i Öster håller för 
första gången sitt års-
möte utomlands. Platsen 
är Inremissionhemmet i 
Larsmo. 

TexT: JOHAN SANDBERg

i betlehem höll biskop Wille riekkinen (t.h.) bibelstudium vid Födelsekyrkan. Fr.v. ärkebiskop Kari Mäkinen, esbobi-
skopsparet Tapio och pirjo luoma, biskopsmötets sekreterare Jari Jolkkonen, Seija riekkinen, Björn Vikström.   
Foto: MaRia bJÖRKGREn-ViKStRÖM

Kyrkpressen är Svenskfinlands 
största tidning med en upplaga 
på 108 000 ex varje torsdag.

en chans för dig som vill jobba på en tidning som tar 
tag i de stora frågorna: Kyrkpressen söker en journalist 
som kan vikariera en av våra två ordinarie

REDAKtIONSSEKREtERARE
på vår centralredaktion i Helsingfors från 1.6.2012 
till 1.1 2013, med sannolik förlängning. 

Du 
- har gedigen journalistisk erfarenhet, stark språkkänsla 
och god allmänbildning som verktyg för att bedöma an-
dras texter. 
- skriver själv snabbt och stilistiskt säkert.
- jobbar bra i team och är en god organisatör som kan 
leda redaktionens arbete i samråd med chefredaktören.

redaktionsekreterarskapet alterneras med veckor som 
vanlig redaktör. Kännedom om kyrkan och församlingar-
na i Borgå stift är ett plus.

Vi arbetar i Macmiljö med inDesign och inCopy, och re-
daktionssekreteraren har ett tätt samarbete med vår 
grafiker/redigerare.

posta eller mejla en fritt formulerad ansökan 
senast 10.5 till:
Chefredaktör May Wikström
Kyrkpressen
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
may.wikstrom@kyrkpressen.fi

Bifoga också din CV och gärna ett prov på ditt eget 
skrivande.
Har du frågor kan du gärna kontakta chefredaktören 
May Wikström per e-post eller tfn 040 153 0313 eller 
vår redaktionssekreterare,
e-post redaktionen@kyrkpressen.fi

Skidretreat blev tur 
i det heliga landet
LÅNgvägA vISIt. Bisko-
parna i den evangelisk-
lutherska kyrkan gjorde 
Israelbesök på bred front.

TexT: mAy wIKStRÖm 

Strax före påsk besökte de tio 
biskoparna och fältbiskopen 
i den evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland Israel. De-
legationen träffade både is-
raeliska och palestinska fö-
reträdare, såväl kristna, ju-
diska och muslimska and-
liga ledare som myndigheter.

Biskop Björn Vikström 
deltog tillsammans med sin 
hustru Maria. 

– Jag ser det som ett stort 
privilegium att ha fått träffa 
representanter för myndig-
heter och olika religiösa re-
presentanter. Det som slår en, 

och som också väcker en viss 
misströstan, är att berättel-
serna i de olika lägren ser så 
olika ut, säger han.

Enligt Vikström handlar 
det dels om den roll grup-
perna tilldelar både sina eg-
na - och ”de andra”, dels 
om de olika tidsperspektiv 
som kommer in i diskus-
sionen om rätten till land-
områden.

– Det gör nog att jag ser 
med en viss oro på läget. Som 
kristen känner man en dub-
bel lojalitet, med både det ju-
diska folket och med palesti-
niernas, och särskilt de krist-
na palestiniernas, situation 
som gör att många av dem 
väljer att flytta bort.

Lvf:s arbete positivt
– Vår uppgift är att hitta 
ett sätt att stöda bägge. Där 

tycker jag att de insatser som 
gjorts via Lutherska världs-
förbundet är viktiga.

Vikström nämner särskilt  
Augusta Viktoriasjukhusets 
arbete. Sjukhuset är viktigt 
för palestinierna, och är det 
enda som ger vård för can-
cer- och njursjukdomar.

Det var första gången du besökte 
Israel. vad gjorde mest intryck?
– Tänker man på den andliga 
pilgrimsfärden fick vi också 
en rejäl dos historia och ex-
egetik. För mig var det lättare 
att känna att jag rörde mig ”i 
Jesu fotspår” i Galileen än i 
Jerusalem. 

Rätt använda pengar?
Biskoparna brukar varje år 
ordna en skidretreat. I år pas-
sade avgående Kuopiobisko-
pen Wille Riekkinen på att 

som värd ta kollegerna till 
Israel, som han själv känner 
väl till sedan många år till-
baka. Formellt sett var bi-
skoparna gäster hos bisko-
pen för den lutherska kyr-
kan i Jordanien och det he-
liga landet, Munib Younan, 
som har sitt säte i Jerusalem.

– Det har diskuterats om 
det är rätt sätt att använda 
pengar på. Men med tanke på 
de kontakter vi fick och vil-
ken betydelse besöket hade 
inte minst för de kristna pa-
lestinierna så vågar jag på-
stå att det var väl investera-
de pengar, menar biskop Vik-
ström.

Biskopsfruarnas resa beta-
lade var och en själv.

Björn Vikström förde en egen rese-
dagbok på sin Facebookprofil, som 
är öppen för alla att läsa.

Har du frågor om minnet och minnessjukdomar?  Vill 
du veta mera om service och verksamhet för personer 
med minnessjukdom och deras anhöriga? 

Ring utvecklingschef Kirsi Björkholm tel. 044 345 0591 
eller koordinator Jenny Laaksonen tel. 044 345 0590. 
Vi är säkrast anträffbara måndagar kl. 12–14.

Du kan även komma och träffa Minneslotsens personal 
på Samarbetscentret/Berggatan 2-4 C vån. 3 i Vasa. Vi 
har speciella besöksdagar - tisdagarna 27.3, 24.4, 
och 29.5 kl. 12 – 14. 
Dessa dagar behövs ingen tidsbeställning. 

Välkomna!
www.muistiminne.fi       info@muistiminne.fi

ÖppnA mÖTEn

20 april  Kristinestad 19:00 
Metodistkyrkan
21 april  larsmo 14:30, 
15:45, 19:00 inremissions-
hemmet
22 april Jakobstad 10:00 
Missionskyrkan, 11.00 Be-
taniakyrkan, 11.00 pingst-
kyrkan, 18:00 Församlings-
centret (Fokus) 
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VågA fRågA

gogs kamp mot Israel
vad är gogs krig? 

det finnS framtidsförutsägelser i Bibeln 
som har fascinerat människor i olika ti-
der. Namnet Gog nämns endast ett få-
tal gånger, i Hesekiel kap. 38–39 och 
i Uppenbarelseboken 20:7–8. På båda 
dessa ställen står Gog i samband med 
namnet Magog, som dels förefaller va-
ra ett personnamn och dels namnet på 
ett land. Magog finns i listan över folk-
slagen, 1 Mos 10:2, där han anges som 
en son till Noas son Jafet. 1 Krön upp-
repar den uppgiften i 1:5–7.

När det sedan har gällt att placera in 
Gog och Magog på kartan har tolkning-
arna varierat kraftigt under seklernas 

gång. Att det handlar om fiender till Guds folk har stått klart 
för de flesta, men tolkningarna har naturligt nog formats av 
tidens politiska verklighet, allt ifrån romarna till Sovjetsta-
ten och nu på sistone också Iran.

det är viktigt att komma ihåg att många av Bibelns profeti-
or ger antydningar och ofta inte talar i klartext. Varför? Det 
förefaller att Gud inte vill avslöja allt på en gång. Profetiorna 
skulle sporra oss att forska i Skriften. Men vi ska inte kon-
struera upp detaljerade händelseförlopp och tidtabeller en-
ligt hur vi förstår bibeltexten – människans konstruktioner 
har alltid visat sig vara felaktiga. Vi ska studera Bibeln för 
att känna igen händelserna när de inträffar (jfr Joh 16:4). I 
Dan 12:4 läser vi att orden om ändens tid är förseglade men 
att kunskapen växer när man forskar i dem.

Gog har setts som ett uttryck för antisemitismen. I Bi-
bel 2000 lyder rubriken över Hes 38 ”Gog från Magog: hans 
krigsförberedelser mot Israel”. Sv. Folkbibeln nöjer sig med 
orden ”Gogs fälttåg”. Att det handlar om nutida/framtida 
fiender till Israel framgår tydligt till exempel av 38:8 där be-
folkningen beskrivs i B2000: ”De som bor där har hämtats 
hem från många olika folk och åter samlats på Israels berg …”

Fälttåget mot Israel kommer från ”landet längst upp i norr” 
(Hes 39:2), men den stora övermakten består av många folk 
– 38:5 nämner ”perser, nubier, puteer” – som kommer bå-
de norrifrån och från Afrika. Trots sin makt kommer de att 
drabbas av undergång när Gud själv griper in. 

Sakarja viSar på Israels enda räddning i den svåra nöden: 
Herren ska utgjuta en bönens Ande över sitt folk så att de 
ska ”se upp till mig som de har genomborrat” – en direkt 
hänvisning till Honom som gav sitt liv på korset (Joh 19:33–
37). I landssorgen som följer ska man begråta ”den ende so-
nen – den förstfödde” (Sak 12:10).

Uppenbarelseboken placerar in Gog och Magog i den sista 
kampen mellan Satan och Herren Gud (20:7–8).

Vi bibelläsare får be om Guds Andes hjälp att kunna se 
tidens skeenden i det profetiska ordets ljus och bereda oss 
på Herrens återkomst. Gud själv är den enda som har full-
ständig kunskap.

 ¶ StiG-oLoF 
FERnStRÖM
är pensionerad 
präst och svarar 
på läsarfrågor om   
Bibeln. 

fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, häl-
sa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyr-
kans familjerådgivare. redaktionen behöver ditt namn 
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din 
fråga anonymt i tidningen. redaktionen väljer och edi-
terar frågorna. Adressen  är redaktionen@kyrkpressen.
fi eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. 
Märk kuvertet ”FråGA”. panelen besvarar frågor endast 
i tidningen. 

på TVäREn ROLf Af HäLLSTRÖM

Matestetik utan etik
Buffetbordet dignar av upp-
skärningar, sallader, små-
varmt och desserter, lock-

ande vack-
ert upplagda. 
Vi är senfärdi-
ga, det är redan 
eftermiddag 
och min fru och 
jag är tydligt de 

första som tar för oss. Stället 
ligger inte centralt, det lär inte 
komma många efter oss.

utan kunder kan det in-
te bära sig är första tanken. 
Helt riktigt, nästa gång har 
krögaren satt lapp på luckan.

Sedan går tanken till ma-
ten. Knappast delas den ut 
bland behövande pensio-

närer. Sallader som expo-
nerats i timmar är knap-
past några hälsobom-
ber. Buffetresterna ham-
nar i gott sällskap. Hälften 
av maten hos oss slängs. 
ratas i produktionsskedet, 
blir gammal i butiken, far 
illa i kylskåpet. Tontals med 
mat fraktas jorden runt  

för att slängas i europa.
på tv ser jag en tysk po-

tatisodlare som är glad över 
pensionärerna som plock-
ar gratis efterskörd på hans 
potatisåker. Det är enbart 
potatis av jämnstor och 
perfekt kvalitet som han 
kan sälja vidare. Vi skrat-
tar åt direktiven mot krök-

ta gurkor som odlas bara 
för eu-stödens skull. Men 
i snabbköpet ska gurkorna 
ligga långsmala i parallella 
rader, inga avvikare tillåts. 
Det är kundernas krav.

Hyllorna med bröd ska 
vara välfyllda också när 
den sista kunden kommer 
in. Det känns fel att shop-

pa bland rester.
i u-länderna sköter råt-

torna om att hälften av 
skörden går förlorad. Hos 
oss är det estetiken.

Så när ni hör om en gen-
manipulerad produkt som 
”löser världens svältpro-
blem”, skrik till i protest. 
Högt och oestetiskt.

Nästan en tårta 
till söndagskaffet 
KyRKKAffE.  
När en sockerkaka  
tas ur ugnen är det 
gott att vara. 

TexT OCH FOTO:  
KARIN ERLANDSSON 

Det finns helt enkelt en an-
ledning till att sockerkakan 
är en klassiker: den är pö-
sig, varm, vaniljdoftande och 
enkel att göra.

Då man delar sockerka-
kan på mitten och fyller den 
får man nästan en tårta. Här 
har jag fyllt den med mint-
grädde men ger också för-
slag på några andra fyll-
ningar.

Låt gärna eventulla barn 
vara med och baka. Ägg som 
rinner längs med köksskå-
pen torkas bäst bort med 
hushållspapper, inte disk-
trasa.

gammaldagS SoCkerkaka smakar bra till kyrkkaffet. Genom att ge kakan en fyllning blir bakverket extra festligt.

•	Börja med mintgräd-
den eftersom den behöver 
svalna ett par timmar.
•	Smält godiset i en kast-
rull tillsammans med 
grädden. rör om hela ti-
den.
•	Då all choklad smält tar 
du kastrullen från plattan 
och låter chokladgrädden 
svalna helt.
•	gör därefter kakan.
•	Sätt ugnen på 175 grader.
•	Smöra och bröa en form, 
cirka 20 cm i diameter.

•	3 ägg
•	2 dl socker
•	3 dl vetemjöl
•	1 tsk bakpulver
•	1 tsk vaniljsocker
•	1 dl vatten
•	50 g smör

mintgrädde:
•	2 dl grädde
•	6 pätkis eller 10 plattor 
after eight

•	Smält smöret och koka 
upp vattnet.
•	vispa ihop ägg och 
socker.
•	tillsätt övriga ingredi-
enser. Avsluta med det 
smälta smöret och det 
heta vattnet. rör om så 
allt blandas och häll sme-
ten i formen.
•	grädda cirka 40 minuter, 
tills kakan börjar lossnat 
från kanterna och är torr 
inuti, pröva med en sticka.
•	Låt svalna. 

•	vispa chokladgrädden 
som bör ha svalnat helt. 
Det tar betydligt längre än 
att vispa vanlig grädde, så 
ge inte upp.
•	Dela kakan på mitten 
och bred grädden ovanpå 
bottnen.
•	Lägg den andra kakhalv-
an ovanpå.
•	Dekorera eventuellt med 
florsocker och kakao.

SOcKERKAKA mED mInTgRäDDE

•	mintgrädden kan bytas ut 
mot mandelgrädde.
•	vispa då 2 dl grädde med 
100 g mandelmassa tills 
grädden är fluffig.
•	vill man göra det riktigt 
enkelt för sig fyller man ka-
kan med vaniljkräm på på-
se eller lemon curd på burk.

TIpS!

Karins 
kyrkkaffe
är en serie recept och 
tips på goda bakverk 
som lämpar sig exem-
pelvis för kaffestunden 
efter gudstjänsten. läs 
mera recept på Karins 
blogg: 
lopptorget.ratata.fi
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Tid,svett 
och 
muskler 
för kyrkan

TexT OCH FOTO: LEIf PIEtILä

– Jag har åtminstone inte hört att nå-
gon skulle ha reagerat negativt, säger 
Maria Sten.

Hon är präst och arbetar som bransch-
sekreterare för vuxenarbete och kultur 
på Kyrkans central för det svenska ar-
betet (KCSA).

Frågan om ökad lekmannamedverkan 
är högaktuell just nu. Kyrkans nuvarande 
strategiperiod slutar 2015, och det innebär 
att det är dags att vidta åtgärder om målet 
ska uppnås före det. Därför ordnade Kyr-
kans central för det svenska arbetet i slutet 
av mars ett seminarium för församlings-
anställda om frivilligarbete i Helsingfors. 
Ett motsvarande seminarium kommer att 
ordnas i Vasa i början av september.

– På seminariet konstaterades det 
bland annat att vi vill komma bort från 
”vi och ni”-tänket och arbeta tillsam-
mans i stället, säger Maria Sten.

– Vi är alla lemmar i Kristi kropp 
som jobbar tillsammans. Men samti-
digt måste det finnas någon som ko-
ordinerar det hela och håller i trådarna.

Drivkrafter
Tanken är naturligtvis inte ny. Den har 

djupa rötter som går ända tillbaka till 
bibelns tid och den första kristna för-
samlingen. Lekmän har verkat i vår kyr-
ka genom alla tider, på vilket sätt man 
deltar varierar beroende på församling.

Ofta har det ändå uppstått situatio-
ner där församlingens anställda och 
särskilt prästerna står i centrum och 
församlingsmedlemmarna är passi-
va. Det har många orsaker. En är att 
kyrkan i Finland, i likhet med Svens-
ka kyrkan, traditionellt haft väldigt 
många anställda.

– Kyrkan har haft en sådan ekono-
mi att man kunnat anställa folk. Då har 
församlingsmedlemmarna tänkt att det 
är de anställdas uppgift att sköta det här 
och det här, och de anställda har i sin 
tur tänkt att ”jag gör det här för att jag 
har lön för det”, säger Maria Sten.

– Men på sikt kommer också kyrkans 
ekonomi att förändras och det är inte 
självklart att det i framtiden är möjligt 
att anställa en ny person när någon slu-
tar. Då måste vi tänka om.

Maria Sten betonar att ekonomin än-
då inte får vara drivkraften för kyrkans 
strävan att öppna upp nya uppgifter för 
lekmän, men att det är ett faktum som 
man inte får glömma.

– Förändringen måste bygga på vår 

bibliska och lutherska syn på försam-
lingen, säger hon.

Det är orsaken till att riktlinjerna 
om att öka församlingsmedlemmar-
nas medverkan finns i kyrkans stra-
tegi under rubriken ”Deltagande och 
gemenskap”.

Det finns däremot inga entydiga rikt-
linjer för hur församlingarna ska gå vi-
dare. Dels beror lösningarna på försam-
lingarnas situation, delvis på försam-
lingsmedlemmarnas initiativ och en-
gagemang.

traditionellt och nytt
När vi talar om frivilligarbete i kyrkan 
tänker vi traditionellt på uppgifter som 
att koka kaffe till kyrkkaffet, pynta för-
samlingshemmet eller dela ut psalm-
böcker före gudstjänsten. De är viktiga 
uppgifter och behövs också i fortsätt-
ningen. Men samtidigt kan församlings-
medlemmar stiga in på nya områden 
både i kyrkan och utanför den.

– Många församlingar har gudstjänst-
grupper där även lekmän kan delta i 
planeringen och utformningen av guds-
tjänsten eller exempelvis predikan. De 
kan också medverka i många uppgifter 
i själva gudstjänsten, konstaterar Ma-
ria Sten.

Ett annat område där lekmän kan få 
nya uppgifter är vuxenkatekumenatet.

– Medlemmarna i en katekuminat-
grupp vandrar tillsammans genom den 
kristna tron och kyrkoåret. Gruppens 
verksamhet bygger på deltagarnas eg-
na frågor och den är till för människor 
som vill veta mer om kristen tro eller 
kyrkans lära, för dem som vill repetera 
det som de lärde sig i skriftskolan men 
också för människor som inte ens har 
gått i skriban, berättar hon.

Gruppen av vuxna katekumener har 
en präst och en kantor som stöd och 
mentorer, men leds av en lekman. 
Gruppen behöver också medvandra-
re, det vill säga kristna som redan kom-
mit en bit på trons väg.

– De kan delta i gruppens verksamhet 
och till exempel berätta för deltagarna hur 
de tänker om olika saker som blir aktuella.

Lekmän kan också grunda och leda 
grupper av olika slag. I stiftet finns till 
exempel många fungerande samtals-
grupper som bygger på deltagarnas eg-
na initiativ och intressen.

Också i samhället
Också för den som vill jobba mer prak-
tiskt finns många möjligheter, säger 
Maria Sten.

vOLONtäR. Kyrkan vill bryta tankemönstret där de 
anställda står i centrum och skapa förutsättningar för 
församlingsmedlemmarna att verka i meningsfulla 
uppgifter. Så står det i kyrkans strategi. Och de an-
ställda är helt med på noterna.
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”Ser man på 
kyrkan på sam-
ma sätt som på 
sin familj och sin 
släkt, eller väl-
jer man att för-
hålla sig till för-
samlingen som 
kund?”

Maria Sten

PräSten oCh kultursekreteraren Ma-
ria Sten säger att frivilligarbetet inte 
får drivas av kyrkans brist på pengar.

–  Man kan klippa gräsmattan medan 
församlingsvaktmästaren är på semes-
ter, hänga upp en hylla hos en äldre för-
samlingsmedlem eller skjutsa försam-
lingsmedlemmar till olika evenemang.

För att underlätta detta har en del för-
samlingar grundat så kallade vuxen-
pooler dit aktiva församlingsmedlem-
mar kan anmäla vad de vill och kan gö-
ra, och därifrån församlingen sedan kan 
söka resurser när de behövs. Pooler av 
det här slaget finns bland annat i Pojo, 
Åbo och Vasa församlingar.

Maria Sten påminner om att vi är för-
samlingsmedlemmar även utanför kyr-
kan. Det innebär att vi också kan ver-
ka som kristna och församlingsmed-
lemmar ute i samhället, på jobbet el-
ler i fritidsaktiviteterna.

– Man kan till exempel sitta i kaffe-
rummet på jobbet och samtala med en 
arbetskamrat. Det är ju en form av sjä-
lavård och ett sätt att sköta kyrkans di-
akonala uppgift. Det behöver inte alltid 
ske i ett samtalsrum eller på pastors-
kansliet, säger hon.

Bredare syn på församlings- 
medlemskap
En ökad lekmannamedverkan förut-
sätter däremot ett långsiktigt engage-

KOmmEnTAR  
LEIf PIETILä

den viktigaste 
av frivilliga

förSamlingen 
behöver oss. utan 
oss, vanliga för-
samlingsmedlem-
mar får kyrkoher-
den i förlängning-
en släcka ljusen 

i kansliet och i kyrkan och låsa 
dörrarna bakom sig. För gott.

Vi behöver också försam-
lingen. ensam är det svårt, ja 
omöjligt, att växa som kristen. 
Vi behöver stöd och exempel 
och gemenskap. Vi behöver 
omges av andra som är på väg 
mot samma mål.

Församlingen, kyrkan, är 
inget område där fullkomlig-
het råder. Men lämnar jag den, 
finns problemen kvar. Ju större 
jag upplever att problemen är, 
desto viktigare är det att jag 
stannar kvar och försöker bidra 
till att de blir mindre – det vill 
säga om kyrkan och försam-
lingen och Gud faktiskt har nå-
gon betydelse i mitt liv.

i samma veva kan det hända 
att jag lär mig att problemen 
inte är så svartvita som jag 
trodde, att det går att leva i en 
ofullständig värld, att jag kan 
lära mig av allt det ofullstän-
diga och att det goda i alla fall 
överväger. Och jag får arbeta 
för att andra ska ha möjlighet 
att uppleva det goda som jag 
fått uppleva.

Och hur blev jag aktiv för-
samlingsmedlem? Jo, det bör-
jade med att min dotter gick 
med i församlingens barnkör. 
plötsligt satt jag i gudstjänsten 
och åkte på körresor ibland. 
Och en gång, så…

Ja, för mig är min dotter den 
absolut viktigaste frivilliga som 
församlingen någonsin haft. 
Hon öppnade en dörr för mig. 
en dörr som inte var låst.

Leif Pietilä är frilansjournalist 
och medlem av Matteus församling 
i Helsingfors.

Jag vill hjälpa till med följande:

•	Delta	i	sångstunder på sjukhus
•	Hjälpa	till	i diakonins besökstjänst
•	Bidra	med teknisk kunskap
•	Passa	barn	på församlingsevenemang
•	Hjälpa	till i invandrararbetet
•	Lyfta	bord och stolar inför större 
tillställningar
•	Duka	till församlingens fester
•	Vara	kyrkvärd
•	Hålla	andakt 
•	Skjutshjälp
•	Vara	ledsagare i vuxenkatekumenatet

Hemlängtan

Vuxenbibelstudier: Agne Nordlander (Sve)
Ungdomsbibelstudier: Johannes Imberg (Sve)
Barnbibelstudier: Sussie Kårlin (Sve) med team
Rikt kursutbud, konserter, mässor etc.
w w w . k y r k a n s u n g d o m . n u

Sommarläger 
i Pieksämäki   
24–29.7 2012  

BRoSchyReN ute Nu 
Beställ från kansliet@
kyrkansungdom.nu 
eller tfn. 06-7220527

Medlemmarna i Församlingsförbundet rf kallas till års-
möte måndagen den 14 maj 2012 kl. 18.00 i Johannes 
församlings utrymmen på Högbergsgatan 10 E  (intill 
Johannes kyrka).

ÅRSMÖTE

Kaffebordet är dukat från kl. 17. Årsmötet inleds med 
andakt av biskop Björn Vikström samt utdelning av för-
bundets Kulturpris. Sedvanliga årsmöteshandlingar med 
val av tre nya styrelsemedlemmar och en suppleant. 
Berättelse över Förbundets verksamhet år 2011 sänds 
till alla medlemmar i Förbundet. Berättelsen finns också 
på förbundets webbplats www.forsamlingsforbundet.fi.

Längtan 
får synas 
Unika gravstenar,
även reparation
av gravstenar 
samt gravering

Leveranser överallt i Finland

Stora Byvägen 27, 09 - 239 2882 • www.borg.fi

Sibbo Blomster- och Begravningstjänst
P. Borg & Co

Be om offert: info@borg.fi

Tänk gärna på Finska Missionssällskapet  
när du skriver ditt testamente. 

- VAXNING MED
LACKFÖRSEGLING

- RUBBNING AV
REPIGA OCH MATTA
FÄRGER

- BILTVÄTT
- BÄNKTVÄTT
- RENGÖRING AV

INREDNINGAR
- LUKTSANERING

Institutgatan 3 VASA
% 06 3200966, 050 5906101

Låt oss ta hand om den saken...
Dags att polera och städa  bilen inför sommaren?

mang för uppgifterna och en särskild 
sorts uppfattning om församlingen. Ma-
ria Sten berättar att man på finskt håll 
har talat mycket om begreppet ”seura-
kuntalaisuus”. Termen har ännu ing-
en direkt motsvarighet på svenska men 
avser en känsla av tillhörighet, engage-

mang, delaktighet, ägarskap och aktiv 
medverkan i församlingen - ett slags 
församlingsmedborgarskap.

– Det handlar om att man går in som 
medlem i församlingen och vill bygga 
upp församlingen tillsammans med an-
dra. Man frågar ”vad kan jag ge försam-
lingen?”, säger Maria Sten.

Enligt henne avviker församlings-
medlemskap av det här slaget mar-
kant från att man betraktar sig själv 
som kund hos församlingen. I det se-
nare fallet frågar man ”vad kan för-
samlingen ge mig?”. Frågan är: ser man 
församlingen och kyrkan något som 
man kan välja bort om man inte gil-
lar den, eller vill man arbeta för att gö-
ra den bättre?

– Man brukar säga att man inte kan 
välja sin familj och sin släkt. Ser man 
på kyrkan på samma sätt som på sin 
familj och sin släkt, eller väljer man 
att förhålla sig till församlingen som 
kund? Gör man det sistnämnda är det 
ofta enkelt att skriva ut sig eftersom 
”de där i församlingen inte har något 
att erbjuda mig”. Men om man be-
traktar församlingen som sin familj 
kan man konstatera ”att det här är 
vad vi nu har” och leva med det, sä-
ger Maria Sten.

– Samtidigt måste det fortfarande va-
ra tillåtet att inte vara engagerad i för-
samlingen. Om man har mycket på 
gång i sitt liv ska man bara få komma 
till gudstjänsten - och det är inte så ”ba-
ra”. Att delta i gudstjänsten är en yt-
terst viktig form av medverkan i för-
samlingen. Gudstjänsten är ändå det 
centrala i församlingen och basen för 
allt som händer i församlingen, under-
stryker hon.

•	Hjälpa	till på ungdoms- och 
skriftskolläger
•	Sitta	med konfirmander i kyrkan
•	Vara	på ungdomscafé
•	Hjälpa	till i barnklubbar
•	Vara	på barn/familjeläger som ledare
•	Stöda	församlingens barnfamiljer
•	Vara	söndagsskollärare

Källa: Vasa svenska församlings brochyr 
Vuxenpoolen, frivilligarbete i församlingen. 
läs mera på www.vaasaevl.fi.



10 LIV & TRO KyrKpressen torsdag 19.4.2012 • nr 16
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Vår tids nya modeord är struktur. Både 
statliga och kyrkliga myndigheter till-
sätter strukturarbetsgrupper som med 
jämna mellanrum presenterar nya rap-
porter.

I KP 29.3 aktualiserade kyrkoherde 
Kaj Granlund de av Kyrkostyrelsen fö-
reslagna strukturmodellerna: samfäl-
lighets-, prosteri- och stiftsmodellen. 
Han utvärderade även prosterimodel-
len och dess följder utgående från si-
tuationen i Pedersöre prosteri. Jag har 
i sak ingenting att invända mot Gran-
lunds iakttagelser, utan vill snarare för-
djupa och konkretisera de grundläg-
gande problem som kyrkan nu försöker 
åtgärda med sin strukturreform.

vari består problemet?
En grundförutsättning för allt gott be-
slutsfattande är att det finns tillräckligt 
med fakta på bordet och att man fak-
tiskt vet vad man beslutar om. Så är ty-
värr inte alltid fallet. En stor del av be-
slutsfattandet baserar sig på känslor el-
ler tyckande, ibland i en salig röra, och 
resultatet blir då därefter.

Grundproblemet för kyrkan i dag är 
för det första att församlingens gränser 
enligt parokialprincipen sammanfaller 
med kommungränserna. För det andra 
är den kyrkliga skatteuppbörden knu-
ten till den kommunala vilket i prak-
tiken innebär att kyrkoskatten för var 
och en bestäms utgående från antalet 
kommunala skattören.

Denna omständighet gör kyrkan och 
församlingarna till ett slags pantfångar 
då kommuner slås samman och struk-
turerna förändras. Vi har inget annat val 
än att springa efter de kommunala be-
slutsfattarna, ge krishjälp och försöka 
släcka eldsvådorna där de har uppstått.

Skulden ligger helt hos kyrkan. Vi har 
valt det här systemet och en rätt stor 
majoritet av kyrkomötets beslutsfat-
tare vill hålla fast vid det. Men kyrkan 
kan själv besluta sig för att kliva av tå-
get om den så vill. Staten har i princip 
inga synpunkter på hur kyrkan bär upp 
skatt av sina medlemmar. Det är kyrkan 
som självmant har valt att sammanlän-
ka skatten med den kommunala skat-
teuppbörden. Tyvärr tystas diskussio-
nen kring dessa frågor effektivt ned i de 
högsta beslutande organen i vår kyrka.

Nya kläder
Återstår då att som strukturarbetsgrup-

Innehållet 
är viktigare 
än struk-
turerna
Enligt stiftsdekan Sixten Ekstrand är det 
omöjligt att säga hur de nya strukturerna 
som föreslås för kyrkan skulle fungera eller 
vad de kostar i drift. Att rekommendera 
något annat än den bekanta samfällig-
hetsmodellen blir de facto en fullmakt in 
blanco.

”Personli-
gen ser jag 
stiftsmodel-
len som ett 
ur finlands-
svensk syn-
vinkel bätt-
re alterna-
tiv om kyr-
kan frångår 
den nuvaran-
de samfällig-
hetsmodel-
len.”

Sixten Ekstrand

pen försöka komma till-
rätta med det rådande 
läget. Det är mot denna 
bakgrund som prosteri- 
och stiftsmodellerna ska 
ses. De omfattar geografiskt 
så stora områden att man rätt 
elegant undgår parokialprinci-
pens ovan beskrivna negativa sidor.

Däremot skapar de föreslagna mo-
dellerna andra problem, vilka Kaj Gran-
lund förtjänstfullt belyser genom sin 
”testkörning” i Pedersöre prosteri.  
Prosterimodellen är i sin föreslag-
na form närmast en katastrof för 
de språkliga minoriteterna obero-
ende av om de sedan är svensk- 
eller finskspråkiga. Det faktum 
att språkaspekten, fördelningen 
av egendomen mellan svensk- 
och finskspråkiga församlingar 
och biskopens tillsynsfunktion 
över de präster som hör till stiftet 
inte alls har utretts bådar in-
te gott. Än mer fatalt är 
att vi inte heller 
har en blå-
blek aning 
om huruvi-
da prosteri- 
eller stifts-
modellen 
verkligen är 
ekonomiskt 
mer effekti-
va än den nuvarande samfällighetsför-
valtningen.

fullmakt in blanco
Då församlingar, stiftsfullmäktige och 
domkapitel nu ska ge respons på de tre 
föreslagna modellerna så blir ett för-
ord för prosteri- eller stiftsmodellen i 
praktiken en fullmakt in blanco. Man 
vet ingenting om kostnaderna och på 
vilket sätt de här modellerna eventu-
ellt fungerar bättre än samfällighets-
modellen. 

Det är klart att alla frågor inte kan be-
svaras i det här skedet, men en större 
öppenhet och mera fakta hade onekli-
gen gett hela processen ett större mått 
av trovärdighet.

På den här punkten sitter Kyrkosty-
relsens och regeringens strukturarbets-
grupper i samma båt. Man verkar ha 
bråttom att försöka förändra struk-
turerna, och kör därför överhastighet 
med dålig belysning i dimma. Framför 

allt har man alltför lite fakta på bordet 
för att fatta verkligt välgrundade och 
för verksamheten goda beslut. Av det-
ta följer att man har uppenbara pro-
blem att sälja sin produkt då det finns 
så många frågetecken gällande ”eko-
nomi och driftssäkerhet”. 

Innehållet är viktigare    
än strukturerna?
Den pågående diskussionen om hur vår 
kyrka ska möta framtida utmaning-
ar har egentligen spårat ur. Det är in-
te strukturerna som är det viktigaste, 
utan innehållet. Om man bemödar sig 
om att ens i någon mån undersöka hur 
kyrkor världen över är organiserade så 
möts man av ett otal olika modeller. Ty-
värr tror vi ofta att vi har den ultima-
ta modellen, medan sanningen är att 
kyrkor och församlingar kan fungera 
lika bra och ibland till och med bätt-
re med helt andra organisations- och 
verksamhetsmodeller än de vi har. Nå-

got att ödmjukt begrunda i aftonbönen.
Strukturen finns primärt till för inne-

hållet och inte vice versa. Tyvärr käm-
par vår kyrka både på riks- och lokal-
plan med samma ”strukturproblem” 
som stat och kommun, det vill säga en 
alltför stor och ibland synnerligen in-
effektiv förvaltning. Ett grundläggan-
de problem i alla organisationer är ock-
så att ”strukturvärlden” hotar att inva-
dera ”livsvärlden”. Bägge behövs, men 
särskilt kyrkan måste vara uppmärk-
sam på att grunduppgiften, att förkunna 
evangeliet, alltid står i centrum. Obe-
roende av vilken organisationsmodell 
man väljer måste församlingen alltid 
vara närvarande i medlemmarnas liv. 
På den här punkten går det en röd tråd 
från urkyrkans dagar till vår tid. Under 
de tider då kyrkan stått stark har den 
alltid värnat om innehållet i sin förkun-
nelse och slagit vakt om gemenskapen 
och relationerna kristna emellan. Det 
har skett i hemförsamlingar, cellgrup-
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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.

Jonnys Försäljningstjänst
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax

Telefon 06-347 0608     cjcenter@malax.fi

Design: Tobias Mellberg

Smycket är c.a. 23mm högt, tillverkat i
sterling-silver och levereras

med kedja och ask.

” Kärleken är det centrala, stödd av
hoppet och tron”

Pris 39,50€/inkl postkostn.

Namn:___________________________Tel:_________________
Adress:______________________________________________
_____________________________________________

Sänd in din beställning till

Antal

Tro Hopp och Kärlek

Lärkkulla språkprogrammet 
Kom till vårt språkprogram och välj den 
språkkombination du behöver för framtiden

Nybörjarfinska 35 sp (735h), för invandrare

Fortsättningsfinska 35 sp (735h), för dig 
som studerat finska i grundskolan och 
gymnasiet

Grundkurs i svenska 35 sp (735h), för icke-
svenskspråkiga

Basic Course in English 35 sp (735h),  
i en internationell, mångkulturell miljö

Språkstudier lönar sig alltid  
och öppnar upp dörrar för dig!

Lärkkulla musikprogrammet 
Nyhet! Förberedande studier i kyrkomusik

Är du intresserad av en framtid inom musik? Då är 
Lärkkullas musikprogram precis rätt studieprogram 
för dig! Vi är en språngbräda och efter ett år på 
Lärkkulla, är du redo för yrkesstudier i musik.

Du får behövlig teoriundervisning, 
individuell undervisning och får spela i olika 
banduppsättningar. Du får också tillfälle att stå på 
scen och uppträda live inför publik.

Du kan specialisera dig enligt följande:

-  Pop och rock
-  Kyrkomusik
-  Studioteknik

Lärkkulla, förmodligen den bästa pop & 
rockskolan i Finland!

Kontakta gärna programcheferna, ställ frågor eller kom på besök till oss!
Språk: Juhani Jäntti, 044 720 0459, juhani.jantti@larkkulla.net
Musik: Teddy Granroth, 044 570 0203, teddy.granroth@larkkulla.net

Försäkra dig om din framtid och kom till Lärkkulla folkakademi och studera musik och/eller språk! 

Vi erbjuder dig mångsidiga, nyttiga och inspirerande studiepaket i ditt huvudämne. Dessutom ett högklassigt 
boende på internatet och måltider från Lärkkullas välkända kök.

Lärkkulla folkakademi  27.8.2012–17.5.2013

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

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

•  Lätt att installera och använda.
•  Båten är alltid skyddad för stormar och 
   förändringar i vattennivån.
•  Det är lätt att hålla båtbotten ren.
•  Miljövänlig, mindre behov av giftiga båtbottenfärger.
•  Slipen lämpar sig för vinterförvaring av båten.
•  Utrustad med hand- eller elvinsch och � ärrkontroll.

Botnia Sail, Tel.0500-661151,  carol.dahlbacka@botnia-foto.� 

av aluminium för båtar upp till 2500 kg
BÅTSLIPAR
www. .fi

BÅTSLIPAR
www. .fi

Se 4 min. demovideo 
www.alutrack.� 

Remmar, remskivor, slangar, O-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.
Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa, 06-317 4044, 317 2629, fax 06-312 6288

Styr ut till havet!
www.kumi-jarvinen.com

Vi tillverkar båtar och 
konstruktioner i aluminium

för yrkesfolk enligt
kundens önskemål.

Ab PG Made Oy
Balticvägen 4, 68555 Bosund
Tfn 728 3194, fax 728 3192

www.pgmade.fi

Fabr iksgatan ,  66900 Nykar leby ,  Tfn  06-722  0977

BåTLIV

per eller i lokalförsamling-
ens gudstjänst. Det är därför 
lite oroväckande att vi pra-
tar så mycket om strukturer 
då vi i stället borde utgå från 
och prata relationer, relatio-
nen mellan Gud och männis-
ka och relationen männis-
kor emellan. Det är egentli-
gen det som det hela hand-
lar om. Eller med andra ord; 
inga strukturer eller strate-
gier hjälper om man inte vå-
gar se verkligheten i ögonen!

Prosteri- eller   
stiftsmodell?
Går det så illa att Kyrkomö-
tet går in för antingen proste-
ri- eller stiftsmodellen mås-
te Borgå stift arbeta stenhårt 
för att minimera de negati-
va effekterna av respekti-
ve modell. Vi kan eventu-
ellt leva med prosterimodel-
len om Kyrkomötet går in för 
att skapa parallella svensk- 
och finskspråkiga avdelning-
ar underlydande respekti-
ve domkapitel i prosteri-
er på tvåspråkiga områden. 
Kommunalförvaltningen och 
systemet med svensk- och 
finskspråkiga skolnämnder 
med ansvar för respektive 
språkgrupps skolväsende 
kunde stå som modell ock-
så för kyrkan. 

Personligen ser jag dock 
stiftsmodellen som ett ur 
finlandssvensk synvinkel 

bättre alternativ om kyr-
kan frångår den nuvaran-
de samfällighetsmodellen. 
Visserligen blir stiftsmo-
dellen administrativt svår-
hanterlig, men med en re-
gional mellanförvaltning i 
olika delar av Svenskfinland 
kan den fungera. Fördelen är 
att Borgå stift kunde omfat-
ta alla finlandssvenskar och 
då skulle vi i praktiken ska-

pa en finlandssvensk kyrka 
med en stark autonomi in-
om rikskyrkan.

Detta är dock spekula-
tioner. Det mest rationel-
la i dagsläget är att gå in för 
samfällighetsmodellen och 
utveckla den så att den i 
ännu högre grad än hitin-
tills beaktar församlingar-
nas grunduppgifter och be-
varar en lokal beslutanderätt 

om församlingens ekonomi 
och verksamhet.

Sixten ekStrand  
Stiftsdekan i Borgå stift

Texten är ett per-
sonligt inlägg i 
diskussionen kring 
kyrkans struktur-
reformer.

Beställ båten nu för
leverans till sommaren. 

Ring oss eller kom in
på besök till butiken.

Kvarnvägen 4, 66900 Nykarleby
www.nymar.fi e-mail info@nymar.fi

Tfn 06-722 1691

Båtsäsongen närmar sig!
I lager Bella 571 C -01 

med Suzuki 70-99 bör ses.
Nya prisvärda Parsun utombordsmotorer 

i lager.2-25 hp
Ett antal begagnade utombordare i lager 

Tel 040-9623907 0400-867072
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Stöd och rutin
När jag förberedde mig 
för min pilgrimsvand-
ring var jag 
en som så 
att säga fila-
de på gram-
men. Jag 
försökte 
undvika att 
ha med mig 
något som 
jag inte 
skulle be-
höva. Några böcker hade 
jag inte med mig, från-
sett Bibeln. Och den läs-
te jag sällan i. Bönerna 
jag bad var de som jag 
har i ryggraden – Fader 
Vår, Jesusbönen och Ju-
niorbönen – och en pil-
grimsbön på engelska 
som jag fick under resan.

När jag läser igenom 
Kalle Elonheimos Pie-
ni pyhiinvaelluskirja (ung. 
lilla pilgrimsvandrarbo-
ken) (Kirjapaja) konsta-
terar jag att en andakts-
bok hade varit bra att ha 
med på vandringen. 

Jag hade läst ett par 
böcker om pilgrimsvand-
ringar och ville inte ha 
fler personliga berättelser 
om hurdan någon annans 
vandring varit. Därför fick 
pilgrimsböckerna stanna 
hemma. Men Pieni Py-
hiinvaelluskirja är inte en 
bok bara om utan främst 
för pilgrimsvandrare, om 
än vandringen bara skulle 
föra till kyrkan i grannbyn. 
Jag kan tänka mig att an-
dakterna för olika ända-
mål, tidebönerna och bi-
beltexterna kan ge skön 
rutin till en pilgrimsvand-
ring som annars lätt blir 
ojämn. Särskilt på en 
vandring utanför de hår-
dast trafikerade pil-
grimslederna kan en liten 
andaktsbok vara vär-
defull, när det inte finns 
någon präst som ber för 
pilgrimerna och sänder 
iväg dem.

Själv skulle jag än-
då inte välja Pieni pyhiin-
vaelluskirja av den enk-
la orsaken att finska inte 
är mitt bönespråk. Bo-
ken kunde också gär-
na väga ännu mindre. 
Hans-Erik Lindströms 
Lilla Pilgrimsboken (Ver-
bum) som kommer ut i 
ny upplaga nästa vecka 
skulle kanske ligga när-
mare till hands.

 ¶ anDREaS anDERSSon

ELLIpS

Var det mammas fel?
fILm

Vi måste prata om Kevin

Regi: lynne ramsay.
I rollerna: Tilda Swinton, 
John C. reilly, ezra Miller.

en hatad kvinna bor en-
sam i ett ruckel och försö-
ker klara av att stiga upp på 
morgonen, gå på jobb och 
få i sig annat än bara röd-

vin. Hon heter eva och hen-
nes son Kevin är killen som 
bommade igen skolan med 

lås, tog sin pilbåge 
och började skjuta 
ner sina klasskam-
rater.

Filmen byg-
ger på en roman 
av Lionel Shriver 
och sammanfat-
tar den skräck vi 
känner då ett barn 
börjar växa snett: 
är barnet ont eller 
är allt mammans/

föräldrarnas fel?
tilda Swinton som en 

isande kall och ovillig mor 
är samtidigt lätt sympatisk 
i sin hjälplöshet. Hon för-
söker tafatt vara mamma, 
men hon förmår inte. Hon 
har ingen kärlek i sig.

Den som intresserar sig 
för anknytningsteorier kan 
fråga sig om en otrygg an-
knytning faktiskt föder psy-
kopater. Det känns som om 
det är just den berättel-
sen som regissören Lynne 
Ramsay bestämt sig för att 

skildra: barnet försöker få 
kontakt, men eftersom hans 
kontaktförsök begränsar sig 
till oavbrutet babyskrik och 
vägran att delta i potträ-
ning står den ovilliga modern 
handfallen inför sitt omöjliga 
barn. pappan är godmodig 
och frånvarande, men det 
är mamman pojken vill åt, 
mamman, mamman.

Sedan psykoanalyti-
kern John Bowlby lansera-
de anknytningsteorin har vi 
fått lära oss att ingen föds 
ond. ett ont barn hör hem-

ma i en annan genre: den 
som handlar om exorcism 
och skräck. Därför tolkar vi 
obönhörligen Kevins brist 
på empati som en följd av 
moders bristande empati. 
Det blir nästan övertydligt.

Det är först i de stun-
der då moderns kyla byts 
ut mot ett försök till kärlek 
som filmen börjar leva.

Kevin gjorde sitt yttersta 
för att äntligen få mammas 
uppmärksamhet. på slutet 
lyckades han kanske.

 ¶ SoFia toRVaLDS

De vill 
berätta 
någonting 
tillsammans

regiSSör anna-Sofia Nylund (till höger) är glad över att Student-
teatern fick ta itu med en pjäs med utmanande roller – och mycket 
svart humor. 

I en lagerlokal i Sockenbacka i Helsing-
fors har en ung kvinna en uppgörelse 
med sin mamma. Mamman försöker 
övertala sin dotter att lämna den kvinna 
hon älskar, en kvinna som sägs ha va-
rit våldsam mot flera personer. Mam-
man har gaddat ihop sig med en ung 
man som påstår att han är gift med dot-
tern. Vem är den unga kvinnan egent-
ligen? Är hon gravid, som de säger? El-
ler har hon ett helt annat liv? Vad är det 
som händer?

Det är Studentteatern som repeterar 
pjäsen Om flickor kunde döda. Den är skri-
ven av svenska Åsa Lindholm och in-
gick ursprungligen i ett europeiskt pro-
jekt om att leva i Europa efter Berlin-
murens fall.

Det är en och en halv vecka till pre-
miären. Regissören Anna-Sofia Nylund 
avbryter de tre som står på scen. Kan 
ni två se på varann? Kan du gå fram till 
lampan och peta på den? Var inte arg på 
det här stället, var uppgiven.

– Och scenografin är inte på plats och 
all rekvisita finns inte, suckar hon li-
te senare.

– Nu ska vi kämpa fram till premi-
ären.

På liv och död
Nylund åtog sig uppgiften som regissör 
för Studentteatern för att det är något 
alldeles speciellt med just den.

– Det som jag tycker är så fint med 
Studentteatern är att det är något man 
ger sig in i för fullt, man gör det för att 
man vill det, för att man kanske vill be-
rätta någonting. Det blir på liv och död.

Hon påpekar också att Studentteatern 
kanske har en annan publik än andra 

tEAtER. Tre flickor har varit med om något fruktans-
värt då de var små, och nu lever de med följderna av 
sina handlingar. Medan Studentteatern repeterar pjä-
sen Om flickor kunde döda skapar de någonting som 
blir ”vårt” tillsammans.

TexT OCH FOTO: SOfIA tORvALDS 

teatrar, just den där unga publiken som 
alla så gärna vill se i den egna salong-
en. Dessutom får de som är med inte 
bara lära sig att göra teater utan också 
en hel del om marknadsföring och pr.

– Jag var själv med i Studentteatern 
för fem år sedan och mina bästa vän-
ner är fortfarande från den tiden. Det 
blir något speciellt av det som vi gör till-
sammans, det är sällan man gör något 
så intensivt tillsammans under hela sin 
livstid. Man får en gemensam strävan. 
Det är inte min föreställning utan vår.

Onda flickor – eller?
Pjäsen Om flickor kunde döda fastnade 
hon för därför att den har så många bra 
och roliga kvinnoroller.

– De som är med ville ha en utma-
ning och jobba med en roll. Det finns 
mycket svart humor i pjäsen, och den 
går att tolka på många olika sätt.

Pjäsen handlar om tre flickor som va-
rit med om någonting då de var små. De 
har dödat en pojke. Eller har de det? Det 
blir aldrig riktigt klart.

– Jag har funderat mycket på titeln: 
Om flickor kunde döda. Det är flickor som 
varit onda, inte män. Påverkas flick-
or av ondska på ett annat sätt än män? 
Hur påverkas de om de gjort något ont 
i sin barndom? Det har jag funderat 
mycket på.

Flickorna i pjäsen bär på en skuld. 
En av dem har blivit nervös, en har gått 
upp i vikt och blivit deprimerad och den 
tredje har bara anpassat sig till livet.

– Det genomsyrar hela pjäsen: skul-
den, vem man blir och vem man egent-
ligen är, hur karaktärerna förhåller sig till 
varann och till samhället, säger Nylund.

StUdentteatern rePe-
terar pjäsen Om flick-
or kunde döda. Sandra 
Ström som mamman, 
Alexandra Granberg 
som dottern och robin 
Forsberg som mannen 
reder ut vem som är på 
vems sida.
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En rytmisk passion 
med sting
PASSION

7 dygn i Jerusalem.

musik: Martin Alfsen.
medverkande: evangeli-
cum, Chorus Minor, KÖr 1.

på påskdagen fick vi hö-
ra en passion gestaltad med 
rytmmusik i Vasa. plat-

sen var Vasa Övningsskolas 
gymnasiums festsal. Kom-
positören är den norske 
martin Alfsen. ungdomskö-
ren evangelicum och Cho-
rus minor och en projektkör 
leddes med nit och energi av 
Niklas Lindvik. 

Kören skötte sin roll väl, 
den sjöng rent och med in-
levelse. även solisterna var 

duktiga. Simon granlund 
som Jesus sjöng med en fyl-
lig och jämn röst som väck-
te välbehag hos lyssna-
ren. Lina forsblom som Ma-
ria Magdalena sjöng hänfört 
och klart. Ove Lillas sköt-
te sin omfångsrika roll med 
kraft och myndighet. Mu-
sikerna gjorde ett suve-
ränt jobb. Sju stycken, ledda 
av mattias Björkholm, plöj-
de de genom det rytmiska 
musikhavet och red snyggt 
på synkopernas vågor. per-
kussion, gitarrer, keyboards, 

allt fungerade bra. Blåsar-
na interpunkterade låtarna 
snyggt med sax och trum-
pet.

Musikalen bjöd på olika 
rytmer och musikstilar. Ju-
das, framförd av Andreas 
Sjöbacka hade en otacksam 
roll eftersom då han sjöng 
förvrängdes ljudet och ban-
det spelade ackord som en 
teorilärare knappast hade 
godkänt. Men detta får ton-
sättaren stå för. Samuel Er-
iksons petrus var en mänsk-
lig gestalt, med en varm 

och fin röst. Heidi Storbacka 
som Jesu mor sjöng med 
stor känsla.  Sången Se där 
Guds lamm påminner lite 
om den klassiska passions-
musiken. Den tomma graven 
är en sång med dramatik, 
med evangelisten och Ma-
ria Magdalena som solister, 
och med starka körinslag. 
Den avslutande uppståndel-
sehymnen börjar med breda 
klassiska ackord och lyssna-
ren får frossa i den omkring 
100-hövdade körens rena 
och naturliga klang. Anders 

Häggblom skötte ljudet bra, 
men kören fick en lite konst-
gjord, ekande klang emel-
lanåt. ljudnivån var njut-
bar. lite mer flyt mellan sat-
serna hade man önskat så 
att sångerna inte framstått 
som enskilda nummer ut-
an gått mer in i varann. Kos-
tymeringen kunde man ha 
satsat mer på. läderjacks-
Judas och Jesus med nå-
gon sorts rock på höjde inte 
stämningen. Men helheten: 
mycket bra.

 ¶ MiKaEL HEiKiuS

Stark korsets väg i Borgå 
–och samma på finska
PÅSKvANDRINg

Via Crucis – ristin tie – 
Korsets väg 6.4 2012

Regi: leena Havukainen
Biträdande regissör:  
Sabine Forsblom
musik: Mikael Helene-
lund, Minna Wesslund och 
Jarkko yli-Annala

medverkande: ett stort 
antal skådespelare, koris-
ter, musiker m.fl. 

Arrangör: Teaterförening-
en i Borgå, arbetsgruppen 
Via Crucis

Det här företaget stöter på 
patrull redan i början. Vilka 
alla medverkande ska räk-
nas upp? Vem gjorde Via 
Crucis i Borgå 2012?

Visst finns det givna svar. 
Det fanns en drivande och 
duktig arbetsgrupp och en 
gedigen teaterförening, vars 
medlemmar såg till att or-
det blev kött just så här den 
här påsken i Borgå. Men det 
konkreta dilemmat snud-
dar också vid något annat, 
positivt. Korsvandringarna, 
”viacrucisarna” har blivit 
folkets. De är mer än en fö-
reställning ”om” och ”av”. 
De uttrycker ett ”med”, där 
alla som vandrar med från 
scen till scen är lika delakti-
ga som de som återger den. 

uppenbarligen hade 
Borgåborna väntat på sin 
tur. Trots huttrigt väder och 
hala kullerstensgator dök 
inte bara de förväntade tu-
sen upp – arrangörerna 
uppskattar överväldigade 
att de som stillsamt träng-
des med upp till kulmen på 
domkyrkobacken var uppe-
mot tre tusen. 

Det de fick uppleva var 
en stark, välorganiserad och 

genomarbetad vandring 
från ett segerrusigt intåg på 
Näsebacken, via svek och 
tortyr till korsfästelsen och 
det sista andetaget.

Skådespelarnas insat-
ser var övertygande. proff-
set matti Ristinen gjorde en 
stark prestation i rollen som 
Jesus, och ångesten i hans 
lidande var äkta och berö-
rande. petrus (Sami Hokka-
nen) var nervig och käns-
lig och de kyrkliga och poli-
tiska potentaterna krydda-
de med just den blandning 
av blodlös världsfrånvänd-
het och kallt myndighets-
tänk som gör dem till oer-
hört skrämmande syskon 
till alla tiders maktmissbruk 
och övervåld.

Scenerna: Näsebacken, 
Gamla rådhustorget och 
kyrkbacken var väl valda. 
Möjligen hade man önskat 
en högre estrad på den för-
sta spelplatsen. Men det var 
trångt! Till nästa år – om Via 
Crucis i Borgå blir tradition 
– får arrangörerna beakta 
att det kommer att ta än-
nu längre innan alla hunnit 
förflytta sig. Med den suc-
cé satsningen redan utgjor-
de är deltagarna nämligen 
knappast färre då! 

Den allra största elogen 
får det konsekvent tvåsprå-
kiga genomförandet. Smi-
digt drevs allt framåt med 
repliker på bägge språken, 
utan tjatiga upprepnings-
översättningar. Vackert 
gjort! ett vittnesbörd i sig. 

När den sista sucken dog 
och domkyrkans klock-
or ringde ut föll tystnaden 
och de filmande mobilerna 
sänktes som på komman-
do. Tills smattret av be-
handskade applåder bröt 
ut. på finska och svenska.

 ¶  May wiKStRÖM

tomma korS på kyrkbacken vid Borgå domkyrka i Via 
Crucis slutvinjett. Foto: May wiKStRÖM

Det de varit med om blir ett sätt att han-
tera livet, att förklara livet och leva det.

– En av karaktärerna har en liten son 
som hon behandlar ganska dåligt hela 
tiden. Hon tycker han ska titta på Tele-
tubbies och leka för sig själv. Samtidigt 
kämpar hon med sig själv och frågar sig 
varför hon är en så dålig mamma. Och 
ändå fortsätter hon att behandla honom 
dåligt, och sonen äter barnprozac och 
tittar hellre på Dr Phil än på Teletubbies.

Det känns viktigt
Skådespelarna Isabella Lindholm, Mi-

chaela Rosenback och Niklas Ruten-
berg berättar att pjäsens tema lett till 
många långa och snåriga diskussioner 
bland dem som är med i produktionen.

– Det räckte länge innan vi börja-
de förstå vad den handlade om. Och 
alla hade en egen tolkning, säger de.

– Den tar upp viktiga saker som 
barndomsupplevelser och behovet 
av terapi, säger Niklas Rutenberg.

– Och hur unga kvinnor ser på sig 
själva och på samhället, säger Micha-
ela Rosenback.

De ångrar inte att de gett sig in i ett 

projekt som krävt många timmar av 
extra arbete efter studierna och som 
just nu sväljer så gott som alla deras 
kvällar.

– Vi lär känna varann på ett dju-
pare plan. Det känns viktigt att gö-
ra det här.

Niklas Rutenberg tillägger att arbe-
tet har andra fördelar också.

– Man får utlopp för sina aggressi-
oner på ett acceptabelt sätt!

”Det som jag tycker är så fint med Studentteatern är 
att det är något man ger sig in i för fullt, man gör det 
för att man vill det, för att man kanske vill berätta 
någonting. Det blir på liv och död.”

STUDEnTTEATERn

•	 grundades år 1938 av Vivica  
Bandler.
•	Sätter just nu upp pjäsen Om flick-
or kunde döda som har premiär på 
Garverigränden 4 i Helsingfors freda-
gen den 20 april.
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KRYSSET APRIL

Sänd in din krysslösning senast onsdagen den 16 maj 
2012 till:
Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. 
märk kuvertet ”Aprilkrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas 
med bokpris. Bibelcitaten i krysset följer 1917 års 
översättning. Lycka till!

SKIcKA In LÖSnIngEn

Namn & adress:

Konstruerat av BRItt-m
ARI AN

DtfO
LK

Bland de rätta lösnin-
garna utlottades följande 
vinnare. Bokprisen kom-
mer på posten.  
Vi gratulerar: Irja Adam-
czak, Godby, ulla Storm, 
Korsholm och Nils Lind-
berg, Sundsberg.

LÖSnIngEn

vINN BÖcKER!

Fontana Media på Vasa Bokmässa!

21-22. 4. 2012 i Botniahallen
I vår monter K170 finns
nya böcker och reafynd. 
Välkommen! Öppet: 10 -17

nytt nummer med temat 
skola, religion och kyrka

nyckeln

beställ: (09) 612 615 30böcker på nätet: www.fontanamedia.fi
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ÅBOLANDS PROStERI 

 ¶ KImItOÖN
2. söndagen efter påsk – 2. Sun-
nuntai pääsiäisestä: 
Den gode herden – Hyvä paimen
Kimito kapellförsamling – Kemiön 
kappeliseurakunta:
Högmässa: sö 22.4 kl 10. Mura, 
Sundroos. Kyrkkaffe
vårutflykt till Åbo: on. 25.4 med 
start kl.11.00. ca kl 12.00 lunch 
på Hus lindman därefter gästar 
vi åbos svenska församlings 
cafe´Orkideé där vi får umgås. 
Malena Björkgren håller andakt. 
Start hem 16tiden. pris: cirka 
25eur/pers för buss och mat. Bin-
dande anmälningar samt even-
tuella frågor till Annika på telefon 
02-425941 senast 23.4.
vappenjippo till förmån för mis-
sionen: 30.4. kl. 18 i församlings-
hemmet. Försäljning av mjöd och 
munkar. Missionsinspirerad talare 
i år är Kaplan Antti Kuokkanen. 
Alla hjärtligt välkomna!
Dragsfjärds kapellförsamling 
– Dragsfjärdin kappeliseurakunta:
gudstjänst: sö 22.4 kl 12 i Dfjärds 
kyrka. puiras, Södergård
Söndagsandakt: sö 22.4 kl 15 i 
Dbruks kyrka. puiras, Södergård

 ¶ ÅBO
tors 19.4: kl.9:30-11 Familjecafé i 
Aurelia (2 vån.)
kl.19: Mässa i Skarpskyttekapel-
let. Bäck
fre 20.4: inget Café 18 på grund 
av Hjälpisweekend!
lö 21.4: kl.11:30-13 Kyrkans barn-
timme i Aurelia (2 vån.)
sö 22.4: kl.10:30 Gudstjänst i 
Aurelia (1 vån.). Stig-erik enkvist 
(pred), Mullo (lit), Forsman. Kyrk-
kaffe efter gudstjänsten.
kl.12: Högmässa i Henrikskyrkan. 
Mullo (pred), Bäck (lit), Forsman. 
Välsignelse av hjälpledare. Hjälp-
ledare under ledning av Christer 
romberg och gudstjänstgrupp 1 
medverkar. Kyrkkaffe efter hög-
mässan. Kyrktaxi kan beställas 
senast fre 20.4 kl.12 per tel. 040-
3417458.
må 23.4: kl.18 West Coast Gospel 
Choir övning i Aurelia (1 vån.)
tis 24.4: kl.18 Scoutgudstjänst i 
St. Katarina kyrka. Bäck, Fors-
man.
kl.18: lovsångskörens övning i 
Aurelia (1 vån.)
kl.19: lovsång och förbön i Aurelia 
(1 vån.). eero Sepponen: ”Gå och 
tjäna Herren med glädje”.
ons 25.4 kl. 10-12: Familjecafé 
i papinholma församlingshem 
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl.11: Förbönsgruppen samlas i 
Aurelia (3 vån.)
kl.12: Frukostklubben för Herrar 
på Svenska Klubben (Aurag. 1). 
Alf rehn: ”Hur ser framgångsrika 
företag ut i framtiden?”.
kl.13-15: Café Orchidé i Aurelia (1 
vån.). Besök av pensionärer från 
Kimito. Tema: ”lär känna Bibliska 
personer”.

Lördagen 28.4. kl. 17.00: är en-
samstående föräldrar välkomna 
på middag och diskussion kring 
föräldraskap och livet i allmän-
het. Vi börjar med en gemensam 
måltid och fortsätter sedan med 
kaffe samt skilt program för 
vuxna och barn. Kvällens gäst är 
församlingspastor Malena Björk-
gren som bl.a. har arbetat med 
jämställdhetsfrågor och våldsfö-
rebyggande arbete. Anmälningar 
till middag och barnpassning med 
information om specialdieter 
senast tisdagen 24.4. till Katja 
laaksonen tel.040-3417473 eller 
katja.laaksonen@evl.fi

ÅLANDS PROStERI

 ¶ HAmmARLAND
sö 22.4 andra söndagen efter 
påsk: 
Gudstjänst kl 12, Hammarlands 
kyrka.Olav Johansson, emanuele 
Ferrari.

 ¶ JOmALA
tors 19.4 kl. 18-20: loppis i 
Olofsgården med tema ”Barn”. 
10% går till Gemensamt Ansvar. 
Kaffeförsäljning. pysselbord för 
barn.
fre 20.4 kl. 14: Andakt på rönn-
gården med Bertil erickson och 
Kaj-Gustaf Sandholm.
Kl. 19: Musik för missionen med 
Kyrkans ungdoms Blåsorkester 
från Österbotten.
Sön 22.4 kl. 11: Högmässa 2 s e 
påsk ”Den gode herden” välsig-
nelse av hjälpledare, ewert Gus-
tafasson predikar, Bertil erickson, 
Kaj-Gustav Sandholm, Sonja 
Winé, Katarina Gäddnäs, Mathias 
Junell, lena Nyman. efteråt sopp-
lunch till förmån för ålands unga 
kyrkas resa till Taizé, pris 7 €. Kol-
lekt för Bibelsällskapets 200-års 
jubileums insamling för bibelöver-
sättningsprogram i olika delar av 
världen, Finska Bibelsällskapet r.f.
tis 24.4 kl. 18: Blomskottsauk-
tion i Olofsgården med lotteri 
och kaffeservering. Välkomna 
med vårens skott, mäklare Bertil 
erickson.
Ons 25.4 kl. 12: Församlingslunch 
i Olofsgården. Gäst eva lindblom 
berättar om sin resa till uganda 
för Gemensamt Ansvar.
Kl. 17: Talka på kyrkogården. Väl-
kommen, ta gärna med kratta. 
efteråt servering i Olofsgården. 
Inga musiklekgrupper i Olofsgår-
den onsdag.

 ¶ SuND-vÅRDÖ
Sö 22.4 Högmässa: i Vårdö kyrka 
kl 11.00. Mathias Junell, Katrin 
Gwardak, Furaha kören. Mis-
sionslunch på bönehuset efter 
gudstjänsten.

NäRPES PROStERI

 ¶ KORSNäS
to 19/4 13.00: Silvergruppen i 
Församlingshemmet. Gäst: mis-
sionären Nancy råholm.
fre 20/4 19.00: Karasamling i 
Församlingshemmet. Gäst: Helge 
Söderholm.
Lö 21/4 19.00: Cafékväll i Molpe 

bykyrka. (Obs. att dagen är änd-
rad).
Sö 22/4 11.00: Gudstjänst i 
Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm.

 ¶ LAPPfJäRD-KRIStINEStAD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
KARAträffen: fr 20.4 kl 19 i 
l:fjärds förs.hem. ”Var hämtas 
kraften i det dagliga arbetet?” 
Gäst: Brage pörtfors
filmkväll ”Luthers liv”: sö 22.4 
kl 19 i K:stads förs.hem, inledn. T. 
Bergman
Samlingar för 50-års konfirman-
der (1962): 
K:stad 27.5 kl 14 i förs.hemmet, 
anmäl senast 23.5 till Heidi 0400-
894963 
l:fjärd 23.6 kl 12 i förs.hemmet, 
anmäl senast 18.6 till Berit 040-
7476203 
Konfirmationsmässa 2 t före i 
resp. kyrka 
Sideby 23.6 kl 12 Högmässa kl 14 
samling på Jonnsborg, anmäl se-
nast 18.6 till Heidi, se ovan. 
Kristinestad
gudstjänst: sö 22.4 kl 12, K Fa-
gerholm, eklöf, Nilsson
Lappfjärd
möte: lö 21.4 kl 19 i Korsbäck uf-
lokal, K Fagerholm, p Thylin, eklöf
Högmässa: sö 22.4 kl 10, Thylin, 
eklöf, Nilsson
Sideby
Högmässa: sö 22.4 kl 18, eklöf, 
Nilsson

 ¶ NäRPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 2 sö e påsk 22.4 kl 10 
Högmässa. lö 21.4 kl 18 ”Kvälls-
musik i S:ta Maria” Kummelby 
kyrkokör, Sollentuna. Sö 22.4 kl 
19 Konsert med legato Brassband 
och Malax hornseptett.
Luthergården: sö 22.4 kl 18 Sam-
ling för stora och små, program 
för barn.
Arken: fr 20.4 kl 13.30 Träffpunk-
ten. 
Böle bystuga: to 26.4 kl 13 Sam-
ling. 
SKRIftSKOLA: sö 22.4 kl 11.30-
14.15 Skriftskola i förs.hemmet/
Arken.

 ¶ PÖRtOm
Idag torsdag kl 13: pensionärs-
samling. Gäst: Helena Söder-
backa. pensionärskören (övn. 
12.15), medarb., GA-lotteri. –kl 19 
Kyrkokören.
Söndag kl 18: Sånggudstjänst i 
kyrkan, Torkel Selin, Karl-erik 
Svensson. predikan: Björkstrand 
(obs, enda gudstj!)
måndag kl 12.45: Junior.
tisdag kl 13: Ku-sykretsen, Norr-
gård. –kl 18: Sångfåglarna. –kl 19: 
Kyrkokören.
Onsdag kl 9: Föräldra-barnträff, 
enlund.

 ¶ ÖvERmARK
fr 20.4 kl. 19: Församlingsafton 
i Bodbacka bönehus. Gäst: Jan-
erik Widjeskog, bilder från Afrika. 
Sandin, Wikstedt, Norrgård. 
Lö 21.4 kl. 9.30-11.30: Kvinno-
frukost för småbarnsmammor i 

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 JESSICA HÖgnABBA

Att vara får är 
inte trendigt
jag googlar får. Jag läser wikipediadefinitionen, ser på 
bilder och jag till och med lyssnar på fårläten. Utan re-
sultat! Strax innan läste jag texten om fåren och herden 
och rösten och grinden och nu vill jag upptäcka min plats 
i berättelsen. Men får verkar inte vara skapelsens skar-
paste! Ingen pratar om får med ord som unik och själv-
ständig, inte heller med ord som kreativ och självför-
verkligande. Vem vill lukta ylle eller tänka oklokt? Vem 
vill vara beroende av sin flock? Vem vill vara den som 
springer genast Rösten kallar? Om det var en life coach 
eller personal trainer som kallade, så kanske, men en 
herde?!? Nej, att vara får är inte trendigt!

men bibeln kallar mig får. Flera gånger om och utan att 
ursäkta sig. Det gör den i både herdepsalmen och i be-
rättelsen om det borttappade fåret. Hur ivrigt bräker jag 
inte min lovsång när jag läser dessa? Vem skulle säga nej 
tack till mat, vila eller en överfylld bägare? Vem behö-
ver inte trygghet och vem vill inte att någon söker oss 
när vi är borttappade och firar fest när vi kommit tillba-
ka? Är någon så unik och självständig att hon inte skul-
le stämma in i den lovsången?

floCken då. Kan jag överhuvudtaget finnas till utan den? 
Finns min berättelse om det inte finns någon som lyssnar 
till den? Skulle jag skratta om ingen fick det att bubbla 
i mig? Skulle jag känna om ingen rörde vid mig? Skul-
le mina armar endast hänga sysslolösa om de inte hade 
någon att krama? Kanske är det flocken som skapar mig. 
Kanske är det du som med dina blickar, ord och smek-
ningar får mig att finnas till. Och kanske är det mitt an-
svar att få dig att finnas till. Jag vill ju inte vara en främ-
ling eller en tjuv eller en rövare.

i vår floCk finns en viskande Röst. Den skriker inte och 
den kommenderar inte. Det är en kallande Röst som inte 
tvingar sig på. Rösten går mitt i flocken. Rösten känner 
var och en vid namn. Den lyssnar till fåren, den skrattar 
med dem och den hejar på dem så att de ska orka gå. Ib-
land bär den det tröttaste eller gråter med det mest leds-
na. I vår flock finns en Röst och den viskar till fåren att 
de ska ha liv, och liv i överflöd.

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

Kräkla 
kallas den 
speciella 
stav som 
biskopen 
använder 
vid hög-
tidliga till-
fällen. 

även om kräklan 
oftast är rikt utsirad 
är den en kyrklig 
variant av den be-
tydligt enklare her-
destaven. 

Kräklan har hört till 
biskopsskruden än-
da sedan 300-talet. 
Borgå stifts kräkla – 
som inte är den vi ser 
på bilden intill – togs 
i bruk 1937.

Källor: Kyrklig ord-
bok m.fl

”Se mig. Hör mig. 
Rör mig. Så att 
jag blir till. ”

Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

287, 400, 394, 
208, 223 (N), 
289:3-4.
psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

pSALmfÖRSLAg

Herden som känner sina får
Andra söndagen efter påsk 
kallas också för Den go-
de herdens söndag. Nam-
net kommer från den kända 
psaltarpsalmen  med inled-
ningsorden ”Herren är min 
herde, ingenting skall fattas 
mig”. Temat återkommer 

också i Jesus liknelse om sig själv som den gode her-
den som finns med i söndagens evangelietext.

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

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

Gäller endast församlings- och 
kyrkligt relaterade annonser!

Lust att
vara mitt i

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

2 x 55 / pris 150 ¤

”Jag har kommit 
för att de ska ha 
liv, och liv i över-
flöd.”

Läs mera i Joh. 10:1-10.

”Kaffe på tågsta-
tionen för mor-
gonpigga.” 

onsdag 25.4 kl. 6.30-
8.30 i Kyrkslätts cen-
trum till förmån för 
Gemensamt Ansvar.

UR EVAngELIET RUnT KnUTEn

KALENDERN 
20–26.4

fÖRStA LäSNINgEN
Mika 7:14-20

ANDRA LäSNINgEN
Hebr. 13:20-21

EvANgELIum
Joh. 10:1-10

Andra söndagen efter 
påsk. Temat är ”den go-
de herden”.

HELgEnS TExTER

I KLARSPRåK
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Övermark och pörtom i pörtom 
församlingshem. Gäst: Mikaela 
Björklund.
Lö 21.4 kl. 19: Vårfest i Frönäs 
bönehus, Bengt Djupsjöbacka, 
Sandin, Wikstedt.
Sö 22.4 kl. 10: Högmässa, bya-
gudstjänst med Västra Övermark, 
Sandin, Wikstedt, sångprogram.
Sö 22.4 kl. 11.30-13.00: Skrift-
skola i förs.h.
må 23.4 kl. 18.30: Symöte i räfs-
bäck byagård, Sandin.
On 25.4 kl. 19: Bibelstudium i luth. 
bönehuset, Sandin.
to 26.4 kl. 10: Bön i förs.h.
Anmälan tas emot inom april till 
höstens dagklubb: för barn födda 
2007 och 2008 av lillemor, tel: 
050 5711966.

KORSHOLmS PROStERI

 ¶ BERgÖ
Lö kl 10: Skriftskola i församlings-
hemmet
Sö kl 14: Högmässa, englund, 
Kahlos
ti kl 13: Missionssyföreningen
ti kl 16: Junior
On kl 7.45: laudes
to kl 10: Föräldra-barngruppen
fredag 11.5: utfärd till Maxmo 
för pensionärer och daglediga 
tillsammans med petalax för-
samling. Vi besöker Granholms 
marmeladfabrik och äter lunch 
på Varppi (grisfilebiffar, potatis, 
sallad, bröd och dricka). Vi tittar 
på Vesterögårdens utställning om 
Vapenfartyget equity och Jägare-
tappvägarna över Kvarken. Vi får 
kaffe och sagolik tårta innan vi 
åker till Maxmo kyrka, där kapla-
nen Bo-erik Granlund möter oss. 
Till sist dricker vi kaffe på Kle-
metsgårdarna innan vi styr kosan 
hemåt. Bussen startar kl 10 från 
Bredhällan. Vi siktar på att komma 
hem med färjan som går kl 17.30. 
pris: 36 €. reseledare: Cay-Håkan 
englund, Mats Björklund, iris Sjö-
berg, Marléne Ståhl. Anmälan se-
nast 8.5 till pastorskansliet i pe-
talax eller till församlingspastorn. 
Meddela eventuella allergier.

 ¶ KORSHOLm
vårkonsert: med körskolorna 
och barnkören idag kl 18 i kyrkan, 
barnen framför musikalen ”Him-
lafest”, efteråt servering i förs 
hemmet.
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i 
Smedsby förs gård.
gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan och 
högmässa kl 12 i Smedsby förs 
gård, Örn, Westerlund.
missionssyförening: må kl 13 i 
Smedsby förs gård.
Pensionärssamling: må kl 14 i 
Karperö med p-e Backlund.
musikskolans våravslutning: to 
26.4. kl 18 i kyrkan, efteråt serve-
ring och program i förs hemmet.
Anmälningar till höstens dag-
klubbar: 
för 4-åringar tas emot senast 
26.4. kl 16 på tel 044-356 0531 
eller 044-356 0532.

 ¶ KvEvLAx
Lastningstalko för hjälpsändning 
till tahkuranna: vid servicehuset 
och prästgården lö kl 13, talko-
middag i fh kl 17.
Högmässa: sö kl 10 Särs, Vidje-
skog. Kyrkkaffe på kyrktorget.

 ¶ mALAx
www.malaxforsamling.fi
Legatos blåskonsert: lö 21.4 kl 
17 i kyrkan. Olika blåsorkestrar 
medverkar.

familjegudstjänst: sö 22.4 kl 12 i 
FH. Kyrkokören. Kyrkkaffe. Norr-
back, Brunell.
missionsauktion: to 26.4 kl 18.30 i 
FH. Mäklare Folke Forsberg. Gåvor 
mottages med tacksamhet, Tack!

 ¶ PEtALAx
Samling för pensionärer och dag-
lediga: fre 20 4 kl 12.30 Björklund, 
Kahlos, servering, taxi
gudstjänst: sö 22 4 kl 11 englund, 
Kahlos
Syföreningen: on 25 4 kl 13
Inbjudan till alla församlingsmed-
lemmar: on 25 4 kl 19  informeras 
om  den planerade kyrkorenove-
ringen (plats: församlingshem-
met)

 ¶ REPLOt
Konsert: med Torkel Selin och 
Karl-erik Svensson i Björkö kyrka 
lö kl. 18.
Högmässa: i replot sö kl. 10. Ka-
ski, Sten. 
gudstjänst: i Björkö kl. 12.30. 
Kaski, Sten.

 ¶ SOLf
Skriftskola: lö kl. 9.30.
gudstjänst: sö kl. 10, H. Östman, 
p. Brunell.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Pensionärssamling: on kl. 13, Ker-
stin Haldin-rönn.

 ¶ vASA
tREfALDIgHEtSKyRKAN
Nära det Heliga 20-22.4: Truba-
duren Tomas Boström ersätter 
peter Halldorf. programmet finns 
på www.vaasaevl.fi
Högmässa sö kl. 13: Tomas Bo-
ström, pred., Gunnar Särs,lit., Dan 
Andersson, Mikael Heikius, Bles-
sed Mess, dir. Sofie Björkgren-
Näse, kompband.
morgonbön: to 26.4 kl. 9, Janne 
Hänninen, Dan Andersson.
BRäNDÖ KyRKA
Sunday Service: at 1 pm, David 
Oliver. Sunday school.

 ¶ vÖRÅ
Konsert med torkel Selin och 
Karl-Erik Svensson: idag kl 19 i 
Maxmo kyrka. Kollekt.
fmS missionsfest i Kronoby 
14–17.06.2012: Bokning av 
måltider senast 11.5 till Kristliga 
folkhögskolan tfn 06-788 9400, 
www.krfolk.fi.
församlingsresa till sydöstra fin-
land: med Saima kanal, Villman-
strand och Viborg 13–17.08.2012. 
prel. pris 600 €/pers. Anmälan till 
kansli tfn 06-384 4311. 
Kansliet stängt fre 20.4.
vörå
Andakt i Pens.centret: fr kl. 14. 
Nyman. 
vårfrukost: i Bertby bönehus lö 
kl. 9.30. pris 5€/person. Gäst eva 
Hietanen. Anm. till Sonja Svens 
383 7234, Monika Bengs 050-556 
9488, Doris Bengs toppasback-
an@hotmail.com senast 19.4. 
gudstjänst: i kyrkan sö kl. 10. 
rune Fant, Streng.
Symöte: i Bertby bönehus on 25.4 
kl. 14.
vi över 60: i Fh to 26.4 kl. 13, 
Nuuja, Nyman. Gäster från replot. 
Behöver du skjuts ring Gun-Britt 
tfn 050-350 7227. Kl. 15 kort 
medlemsmöte för Vi över 60. 
Bönehusföreningens årsmöte: i 
Bertby bönehus to 26.4 kl. 19. T 
Klemets. 
missionsauktionen: i Koskeby bö-
nehus 11.4 inbringade 911 €. Tack 
till alla som bidrog!
Oravais 

Läsmöte: för Södra Kimo to 19.4 
kl. 19. Värdar Maj-Britt o paul 
Sandström, Mästargränd 6. i Kle-
mets, Streng.
gudstjänst: i kyrkan sö kl. 12. 
rune Fant, Streng. 
Kyrkosyföreningen: i Fh. on 25.4 
kl. 13.
vi över 60:s  utfärd till Bergö on 
16.5. Anm. senast 2.5 till Birgit 
Strand 385 0320. pris 40 €/
person. 
maxmo
gudstjänst: i kyrkan sö kl. 
10. Granlund, Bäck. Medv. av 
Särkimo-Brudsund-Kvimo-bor. 
Kyrkkaffe. 
missionssymöte: i Brudsund by-
kyrka on 25.4 kl. 13.
vi över 60: på Marielund to 26.4 
kl. 13. T Klemets, Kanto, Granlund, 
pensionärskören. Taxi  12.30 fr. 
Ölis via Kärklax, 12.45 fr. Totte-
sund, 12.30 fr. Kvimo via Djupsund 
o lövsund. 12.10 fr. Österö via 
Särkimo o Brudsund. Taxiavg. 5 €.  
En stor bukett vårblommor till 
alla: som på olika sätt bidrog till 
missionslunchen och lotteriet i 
Särkimo skola den 25.3.! Tack! 
Missionen fick 1113 €.

PEDERSÖRE PROStERI

 ¶ ESSE
to 19 Karabön: i församlings-
stugan.
fr 13.30 Andakt: i esselunden, 
Sundqvist, Johansson.
-19.30 gemensam avfärd: från 
stugo till 360 ungdomssamling i 
purmo.
Lö 9 Skriftskola: för pörkenäs-
gruppen i Henriksborg.
Sö 10 Högmässa: Sundqvist, Jo-
hansson. Ansvarsby lappfors.
-14 Sammankomst: i punsar bö-
nehus, per-erik Häggman.
-14.30 Söndagsskolavslutning: 
för Överesse och ytteresse sön-
dagsskolor i Kiisk byahem. Andakt 
Gullan lind.
ti 17.30 POP-klubben: (minior för 
åk 1-3) i församlingsstugan.
On 18.30 Bibelsamtal: i punsar 
bönehus.

 ¶ JAKOBStAD
to 18: Missionsafton i FC, Stefan 
erikson.
Lö 19: Sammankomst i kyrkan, 
Fredrik Björkskog.
Sö 12: Högmässa i kyrkan, pred. 
Krokfors, lit. Turpeinen, Östman, 
pedersöre förs. manskör, dir. 
Nils-Oscar Frantz
14: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Fredrik Björkskog, Stefan 
Snellman.
18: Fokus i FC, ljus i Öster, talare 
Ai Bek, sång av bröderna Hasse, 
barnpassning, servering.
19: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Fredrik Björkskog.
ti 12: Buss avgår från FC via Sta-
tion i till missionscaféet i Terjärv.
to 14: Sorgesamtalsgrupp startar 
i FC.

 ¶ JEPPO
to 19.4 kl 13: Missionssymöte i 
klubblokalen. Gun Sandberg visar 
bilder från Kenya resan.
fr 20.4 kl 19: Konsert i kyrkan 
med Torkel Selin o Karl-erik 
Svensson. Fritt inträde, kollekt.
Sö 22.4 kl 10: Högmässa, Mikael 
Forslund, Thomas enroth.
Bibelhelg ”med bud om liv”: 
28-29 april i Jeppo (se närmare 
program nästa Kp)
Lö 28.4 kl 12.30: lunch på Café 

Funkis; Salladsbuffé, varmrätt, 
efterrätt, kaffe pris 7,90, barn 
under 12 år 6,20. Anmäl före 23.4 
till Anette Sandberg tel 0400-
161360.

 ¶ KRONOBy
Kyrkokören: to 19.00 i fh
Barnkören: fr 13.15 i fh
Bibelstudium: lö 19.00 vid lyktan
Öppet Hus: lö 20.00-24.00 vid 
lyktan
gudstjänst: Sö 10.00, Albert 
Häggblom, Fjalar Ahlskog, Hop-
sala läslag.
Eftermiddagskaffe i knytkalasstil: 
sö 14.00 hos familjen Widjeskog
Konsert med kören Bel canto: sö 
19.00 i kyrkan 
Kvinnocafé: må 19.00 i lilla salen 
Heidi Tyni
gemensam syförening: ti 13.00 
Heidi Tyni
Skriftskolförhör och provning av 
albor: on 15.00 i fh

 ¶ LARSmO
to 19.4 kl. 19 Bibelkväll i försam-
lingshemmet: Tema: ”Befriande 
nåd i Galaterbrevet”, Sjöblom.
fre 20.4 kl. 19.30 ungdomssam-
ling: i xodus.
Lö 21.4  kl. 18 Sångkväll i Kackur 
bönehus: i samarbete mellan Ku 
och larsmo baptistförsamling.
Sö 22.4 kl. 10 Söndagsskolguds-
tjänst: lassila, Wiklund. Bosund 
söndagsskola medverkar. Kyrk-
värd litens, Holm.
kl. 18 festmusik i vårkvällen: i 
kyrkan, Wiklund.
ti 24.4 kl. 18.30 Kvinnocafé i 
församlingshemmet: Heidi Tyni 
medverkar.
to 26.4 kl. 19 Karasamling: vid 
inremissionshemmet. Kenneth 
Witick medverkar. Tema: ”Man-
nen efter Guds hjärta”.

 ¶ muNSALA
Nätet: ungdomssamling 360 i 
purmo, start 19.15 fr. Nätet. 
Högmässa sö kl 12: khden, kan-
torn. Nya hjälpledare välsignas. 
missionskafé ti kl 19: i pensala 
bönehus, Bernhard o lisen Sö-
derbacka. Arr. Slef. 
fredagslunch 27.4: kl 11-13 i fh. 
Gäst Gurli Dumell. 
Dagklubbsanmälningar (barn 
födda 2007-2008): tas emot av 
dagklubbsledarna, tfn 040-147 
0123 el. till pastorskansli tfn 040-
147 0120 senast 27 april.

 ¶ NEDERvEtIL
Andakt: fr 13 i servicecentret.
Skriftskola: framflyttas till nästa 
lördag 28.4 kl 9.30 – 12.
tillväxtkväll: lö 18, Magnus Björk-
gren medv. 
gudstjänst: sö 12, Albert Hägg-
blom, kantorn, kyrkokören. Av-
skedskaffe för Albert Häggblom 
i fh.
Kvällssymöte: ti 19 fh.

 ¶ NyKARLEBy
to kl 13: pensionärssamling i fh, 
invandrarbarn medverkar.
fr kl 16-19: loppis i fh
Lö kl 10-16: loppis i fh, servering
Sö kl 10: Högmässa, edman, 
Klemets
-kl 18: ekumenisk kyrkvandring. 
Start från kyrkan.
må kl 13: Missionssyförening i fh
-kl 19: Kenyamission i fh, Alf 
lönnqvist och ronny Borgmäs-
tars
ti kl 19.30: Forsby missionskrets i 
byagården
to kl 13: Samtalsgrupp för män 
i fh

-kl 14: Besökstjänsten på Ha-
galund
församlingsresa 28.6-3.7: till våra 
vänförsamlingar i lettland med 
Svanbäcks buss. Mera info på 
www.nykarlebyforsamling.fi eller 
från pastorskansli 7897200.

 ¶ PEDERSÖRE
Högmässa: Sö 10 med nattvard i 
kyrkan, lit. Häggblom, pred. erik-
son, Sandstedt-Granvik, D. Hägg-
blom, textläsare Siv Höglund, 
dörrvärdar Skutnabba
ungdomssamlingar:
- fr 20: Gemensam ungdoms-
samling 360° i purmo kyrka, inget 
Night Café i Kyrkhemmet
- fr 20: i Flynängens bönehus
Skriftskolan: lö-sö lägerdag på 
pörkenäs lägergård, föräldrasam-
lingar: lö 18 för lördagsgruppen 
och sö 18 för söndagsgruppen
Sammankomst: Sö 15 i Flynäng-
ens bönehus, Staffan Snellman, 
tolkning
Symöten:
- må 13.30: Karby-Sundby sy-
möte hos Gerda Granroth, Näse
- On 13: i lövö bönehus
- to 13.30: i Kållby bönehus

 ¶ PuRmO
to 19.30: Bibelskola i prästgården 
Tema: Treenigheten med Albert 
Häggblom
fr 20: 360*-gemensam ung-
domssamling i kyrkan, emma 
Willman, Ninna Höglund m.fl. ef-
teråt cafe´i prästgården.
Lö 19.30: Församlingens vårfest i 
lillby förs.h. Musikalen med barn-
kören, pianoelever, Samuel Gran-
vik, servering, lotteri för GA
Sö 10: Högmässa i kyrkan, khden, 
kantorn
19.30: Karasamling i prästgården. 
Medv. pentti Kronqvist. Tema: 
”Om folk o färder i polartrakter”
ti 13: Missionssamling i lillby 
pens.bost.

 ¶ tERJäRv
vårvinterdagar: i Kortjärvi 20-22 
april:
Strängbandet övar: fr 20.4 kl 18.15 
i Kortjärvi. 
möte i Kortjärvi bönehus: fr 20.4 
kl 19, tal av A. Häggblom och B. 
Söderbacka, Terjärv strängband, 
kantorn.
forna ungdomskören: övar lö 21.4 
kl 17.45 i kyrkan. 
gemensamma strängbandet: 
övar lö 21.4 kl 18.20.
välkomst och tackfest: lö 21.4 kl 
19 i kyrkan  för Norra distriktets 
nya distriktspräst Albert Hägg-
blom och Bengt Forsblom som 
gått i pension, medv. ingvar Dahl-
backa, leif erikson, Olof Jern, kh-
den, Göran Stenlund, Forna ung-
domskören, Gerby-kvartetten, 
Gemensamt strängband. 
Högmässa: sö 22.4 kl 10, pred. 
ingvar Dahlbacka, lit. khden, 
kantorn.
möte i Kortjärvi bönehus: sö 22.4 
kl 14, tal av Alf lönnquist och 
Bo-Greger Nygård, Syskonsträng-
bandet.
Knattegudstjänst: sö 22.4 kl 15 i 
kyrkan.
missionscafé: ti 24.4 kl 13 förs.h, 
A. lönnquist med hemlig gäst.
gemensamt symöte: to 26.4 kl 
13, förs.h. inledn. Alf lönnquist, 
ingrid Jern medv. 
finsk bibel- och samtalsgrupp: 
to 26.4 kl 18 i Högnabba byahem, 
lars Vistbacka.

REgIOn 2

DOmPROStERIEt

BORgÅ
Sö 22.4 kl.12:  Högmässa i domkyrkan, 
Wilén, S lindgård, Tollander.
kl. 16: Knattekyrkan i lilla kyrkan ek-
holm, Tollander, dagklubbsbarn
kl. 18: Kvällsmässa i lilla kyrkan, puska , 
evening Mess, tebjudning
On 25.4 kl. 20: Konsert med vigselmu-
sik i domkyrkan
fre 27.4 kl. 13.30: Fältandakt  vid Hjäl-
tegravarna, Wilén

LAPPtRäSK
to 19 kl 14: Mission i fh
Sö 22 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Huovi-
nen-Westerlund, pentti
On 25 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 15.15: Barnklangen i fh
to 26 kl 13: Andakt på HVC 5 i lovisa
kl 17: sångensemble Veravoce övar i fh
kl 19: Tjejgruppen i fh

LILJENDAL
familjegudstjänst: Sö 22.4 kl 11 (OBS 
tiden!) i kyrkan. 4-årsdopfest med saft 
och kaka i kyrkan efter gudstjänsten.  
Håkan Djupsjöbacka, Antti Jokinen, Ka-
tarina Nyholm.
vuxen-barngruppen: ti 24.4 kl 10-12 på 
Kantorsgården.

LOvISA
morgonkaffe to 19.4: kl 8.30 i Tikva
Puzzelkväll to 19.4: kl 16.15- i Valkom
Högmässa sö 22.4: kl 12 i lovisa kyrka, 
af Hällström, Kantola
Bisagruppen må 23.4: kl 18 i Vesper-
hemmet, 1 Tess 4-5
Kort morgonmässa: ons 25.4. kl 8.30 i 
lovisa kyrka, af Hällström, Kantola
Bibelstudiegrupp ons 25.4: kl 18 i för-
samlingsgården, Carlström
morgonkaffe to 26.4: kl 8.30 i Tikva

PERNÅ
Högmässa med konfirmation: sö 22.4 
kl. 10.00 i kyrkan. robert lemberg, 
Minna Silfvergrén, paula Jokinen och 
hjälpledare
Pensionärssamling: to 26.4 kl. 12.00 i 
Byagården, Sarvsalö. Minna Silfvergrén

SIBBO
SIBBO KyRKA Sö kl 12: mässa Katja 
Korpi, Anders ekberg.
S:t SIgfRID må kl 18: Scoutandakt, 
patrik Frisk.
Sexeuroslunch On kl 12: i Kyrkoby för-
saml.hem. inledn.andakt Magnus riska.
Pensionärsutfärd: 9.5 till Järvenpää och 
Borgå. Anmälan till pastorsexp. tfn (09) 
2391005 kl 9-12 senast 30.4. pris högst 
35 euro.

HELSINgfORS PROStERI

JOHANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
fr 20.4:
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 22.4:
kl. 10 Högmässa: Tomas kyrka. Kum-
mel-Myrskog, enlund. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, lindström, enlund, löf-
man. Manskören Manifestum. Kyrkkaffe.
kl.16 familjemässa: S:t Jacobs kyrka. 
Sundblom-lindberg, Henricson. S:t 
Jacobs barnkör. 
må 23.4:
kl. 10–12 café Kardemumma: S:t Jacobs 
kyrka. Salenius.
kl. 10–11.30 tomas familjeträff: Tomas 
kyrkas dagklubbsutrymme. Frände. 
ti 24.4:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan. Martti 
laitinen.
kl. 13 träffpunkt för seniorer och dag-
lediga: Högbergssalen, Högbergsgatan 
10 e 2 vån.
Ann-mari Lindberg: ”Tankar om våren”. 
enlund.
On 25.4:
kl. 10–11.30 St Jacobs familjeträff: S:t 
Jacobs kyrka. lökström.
kl. 15–16.30 mariakretsen: Tomas kyrka. 
Frände.
kl. 15–16.30 Diakoniträff: S:t Jacob. Sa-
lenius. Församlingspastor pia Kummel-
Myrskog berättar om Mexicos skydds-
helgon Vår Fru av Guadalupe.
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, löfman.
to 26.4:

Tjej- och killgrupper i Bennäs
ännu hinner man anmäla sig till vårens tjej- och kill-
grupper för 10-12-åringar i pedersöre.

Tjejgruppen fotograferar och skapar fina kort av bil-
derna. Kvällen avslutas med diskussion kring själv-
känsla i kristen anda. Killgruppen har superhjältetema 
och gör egna Warhammer-figurer och delar spännan-
de berättelser med anknytning till Bibeln.

Samling fyra måndagskvällar klockan 18-20 med 
start 23 april. Anmälning senast 20.4 till 040-3100448 
(tjejer) eller 040-5212425 (killar).

TjEjER & KILLAR

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
fre 20.4 Jan-peter paul, Helsingfors 
Lö 21.4 8.53 Familjeandakt. lars 
Collmar läser ur sin bok Helga Hund i 
himlen. må 23.4 Marica enlund, Sib-
bo ti 24.4 pamela Granskog, Hel-
singfors Ons 25.4 Daniel Jakobsson, 
Helsingfors to 26.4 Magnus Mikan-
der, Kuni.

Aftonandakt kl. 19.15
fre 20.4 Stefan Djupsjöbacka, Sib-
bo Lö 21.4 17.58 ett ord inför helgen, 
Trefaldighetskyrkani Vasa. Sö 22.4 
Camilla ekholm, Borgå må 23.4 Bo-
ris Salo, Jakobstad ti 24.4 ulla Holm-
berg, Närpes Ons 25.4 Stefan Djup-
sjöbacka, Sibbo to 26.4 Ortodox af-
tonbön. Jonas Bergenstad, Helsing-
fors.

gudstjänst kl. 13.03 
Sö 22.4 Gudstjänst med Vasa bap-
tistförsamling. predikant: Daniel Vic-
torzon. 

gud 50 sö 22.4 kl.15.05
Arkivgudstjänst från Filadelfiakyrkan 
i Helsingfors 1986. Tema: Tonen som
inte ville tystna. predikant Kenneth
Grönroos. repris: ons kl. 15:55.

RADIO & TV
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kl. 19–21 Regnbågscafé: Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatuplanet. Kvällens gäst 
kaplan Heidi Jäntti (esbo sv) ”Skönheten 
skall frälsa världen”. ray.
REKREAtIONSDAg
Rekreationsdag för kropp, själ och 
ande på Pellinge kursgård den 28 maj: 
i programmet ingår lunch, kaffe och 
bibelstudium med Ann-Britt Hedman 
över temat: ”Bibelns kvinnor”. Dagen 
avslutas med mässa i kapellet. Start kl. 
9 från Kiasma samt retur i Helsingfors ca 
18. Anmälningar till Barbro Ollberg 09-
2340 7704 senast 16.5. 

mAttEuS
matteus hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus
mAttEuSKyRKAN: åbohusv. 3
fr 20.4 kl. 19: samling för män (2 vån). 
Johan Hallvar: lutherskt – Katolskt 
– reformert? Vår bekännelse. Diskus-
sionskväll.
Lö 21.4 kl. 10 – 10.45: Klapp & klang (9 
mån-4 år med vuxen) med Anna Brum-
mer(2 vån). ingen anm. 
Lö 21.4 kl. 10 – 10.45: Musikverkstad 
(5-8 år med eller utan vuxen) med Ca-
tarina Bärlund-palm (2 vån). ingen anm. 
Sö 22.4 kl. 12: högm, Hallvar, Anders 
Forsman. Kyrkkaffe. 
må 23.4 kl. 11: Knattekyrka för hela 
småbarnsfamiljen, rönnberg, Bärlund-
palm, Brummer. Vi sjunger glada rörel-
sesånger och får röra på oss. leksaks-
kollekt. Kaffe, saft och bröd. 
må 23.4 kl. 18: samlas kvinnor mitt i 
livet (2 vån).
On 25.4: Bibelskolan flyttas till 2.5:
to 26.4 kl. 12: torsdagsträffen, Ahlfors, 
lankinen (2 vån). en grupp för Dej som 
vill ha trevlig gemenskap med sång och 
samtal. Dagens tema: uppståndelsens 
verklighet. Kaffeservering. 

PEtRuS
www.petrusforsamling.net
fre 20.4:
- kl. 10 musiklek: i lukascentret (Ves-
perv. 12 A) Sussi.
lö 21.4: 
- kl. 18 mässa i staden: i Malms kyrka. 
Helsingebygdens kör framför en modern 
mässa av Anna Cederberg-Orreteg och 
Christina lövestam. Henrico Stewen, 
orgel. Håkan Wikman, dirigent.
sö 22.4:
- kl. 10 Högmässa (N): i Munksnäs 
kyrka. Bonde, Söderström. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa (N): i åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Heikki Alavesa. Kyrk-
kaffe.
- kl. 12 Högmässa (N): i Malms kyrka. 
Björk, Heikki Alavesa. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Månsas 
kyrka. puls är en gudstjänst för alla. Just 
nu pågår kampanjen ”100 dagar med 
Jesus”. Dag 78: ”Vårt uppdrag: Att älska 
varandra.” predikan: Fredrik Kass. Kom 
med! pizzamingel efteråt. Barnkyrka.
må 23.4: 
- kl. 10 musiklek: i Munksnäs (Munksti-
gen 2). Sussi.
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka. 2. 
Kungaboken. Sandell.
- kl. 19 Lukasklubben för män: i Ha-
gasalen (Vesperv. 12 A). Stig-Olof 
Fernström.
ti 24.4
- kl. 10 Knatte & babyrytmik: i Malms 
kyrka (Kommunalv. 1). Sussi.
- kl. 13 Pensionärskretsen: i Malms 
kyrka. Tove Monnberg, Bodil Sandell.
- kl. 19 förbön och tack: i Munkshöj-
dens kyrka. ulla-Christina Sjöman, 
Henrik perret, Söderström. Barnpass-
ning. Kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30.
- kl. 19 Litteraturkrets: i Månsas kyrka. 
”De vågade allt” essäsamling av Mary 
Craig. Micke och Aicka Nyström.
on 25.4:
- kl. 18.30 Petruskören övar: i lukas-
centret.
to 26.4: 
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris (Månsas-
vägen 21). Sussi.
- kl. 11 Babyrytmik: i Seuris. Sussi.
Pro markus församling rf:s årsmöte 
hålls 6.5 i åggelby gamla kyrka efter 
avslutad högmässa.

HELSINgfORS PROStERI
Specialskriftskola: ordnas den 12-
17.6.2012 på lärkkulla stiftsgård i Karis. 
Konfirmanden bör vara född år 1997 eller 
tidigare. Ansvariga ledare är omsorgs-
pastor Nalle Öhman och diakonissan 
för handikapparbetet Kristina Jansson-
Saarela. ytterligare uppgifter ger, K 
Jansson-Saarela, tfn 09-23402540
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 närståendevårdare, 
möjlighet att röra på kroppen och knop-
pen både inom- och utomhus tillsam-
mans med en ledare. Deltagaravgift är 
90 euro. 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 22.4. 11 uhr: Gottesdienst (panzig)

mELLERStA NyLANDS PROStERI

ESBO
Högmässor sö 22.4.
Esbo domkyrka: kl.12.15, Jäntti, Valto-
nen, Malmgren.
Olars kyrka: kl. 10.30, Kanckos, Valto-
nen. Kaffe 9.30-12.
Sökö kapell: kl. 15, Ahlbeck, Malmgren. 
Kyrkkaffe.
Köklax kapell: kl. 16 lovsångsmässa, 
Kanckos, Wikman. Servering.
Kyrkrunda till Kimito, Dragsfjärd och 
västanfjärd sö 22.4: Några platser kvar! 
Start fr. p-platsen vid Hagalunds sim-
hall kl. 9. Gudstjänst i Dragsfjärd kl. 12, 
därefter lunch, tillbaka i Hagalund ca kl. 
19. pris 30 € inkl. resa & mat. Anm. så 
fort som möjl. t. förs. sekr. Ann-Christin 
lintula, 8050 3211, 050 432 7526, ann-
christin.lintula@evl.fi
Bytesdag för barnkläder & prylar: röda 
Stugan, Brinkängsv. 4 i Gröndal , lö 
28.4 kl. 10-14. rena, hela barnkläder 
och leksaker kan hämtas på förhand till 
röda Stugan v. 17, må-fre kl. 9-12.30. 
Alla kläder och saker är gratis. Ta med 
en slant för servering för Gemensamt 
Ansvar!
Samtalsgruppen Herrens bön: prästgår-
den, prästgårdsgr. 1, to 26.4 kl. 18-19.30. 
rönnberg.
Lördagskaffe för vuxna utvecklings-
hämmade: röda Stugan, Brinkängsv. 4, 
lö 21.4  kl. 15-16.30, Heikkinen.
Bibelstudium: Karabacka kapell on 25.4 
kl. 17, ertman.
Kretsar för pensionärer & daglediga: 
Träffdax i Köklax kapell ti 24.4, Sökö 
kapell ti 24.4, Södrik kapell on 25.4 kl. 
13-15. Öppet hus m. lunch i Hagalunds 
kyrka varje ti kl. 12-14.

gRANKuLLA
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.
Sö 22.4 kl 12: Högmässa, ulrik Sandell, 
Heli peitsalo, Axel Annala, orgel.
må 23.4 kl 13-15: Måndagscafé i Sebas-
tos. Andakt kl 12.45 i kapellet.
ti 24.4 kl 9.30-12: Familjelyktan i Se-
bastos. yvonne Fransman, Heli peitsalo. 
Musiklek, sång, rytmik och rörelse. Kort 
morgonandakt i kapellet. Kaffeservering.
- kl 13.30: Tisdagsträffen i övre salen, 
ulrik Sandell.
On 25.4 kl 13.30: Syföreningen i övre 
brasrummet.
to 26.4 kl 10: Samtal kring tro i övre 
brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i övre 
brasrummet.
ti 8.5: utfärd till Vanda, lantbruksmu-
séet emil, Helsinge kyrka. 
pris 15 €, lunch och kaffe ingår.Anm. till 
kyrkoherdeämbetet tel. 09-512 3722 
senast 27.4.2012.
18-20.5.2012: Församlingsretreat på 
Snoan i lappvik 
Tema: Herren är min herde. 
retreatledare: Maria repo-rostedt, 
elsa Tenhonen 
pris 70 €/förs.medl. 120 €/andra.Anm. 
till kyrkoherdeämbetet tel. 09-512 3722 
senast 4.5.2012.

KyRKSLätt
Högmässa: sön 22.4 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. Höglund, Heikel-Nyberg, Stewen. 
Alla förtroendevalda inbjuds.
Scoutgudstjänst: sön 22.4 kl. 17 i Ma-
saby kyrka. Heikel-Nyberg, Stewen.
Konsert till förmån för gemensamt 
Ansvar: tis 24.4 kl. 18.00 i Kyrkslätts 
kyrka orgelmusik med Henrico Stewen: 
Bach, Brahms, pierné, reger. Därefter 
allsångsstund med kaffe och lotteri på 
Oasen, prästgårdsbacken 11 C. 
Kaffe på tågstationen för morgonpigga: 
ons 25.4 kl. 6.30-8.30 i Kyrkslätts cen-
trum till förmån för Gemensamt Ansvar.
ungdomsmässa: ons 25.4 kl. 18.00 i 

Om problematiskt spelande
Kyrkans central för det svenska arbetet bjuder in till 
Öppet forum för pojkarbete kring temat digitalt spe-
lande och spelande om pengar.

charlotta grönberg från spelkliniken peluuri berät-
tar om sitt tidigare spelande och om hur man kan be-
möta personer som är i riskzonen eller har problema-
tiska spelvanor.

Föreläsningen hålls 22 maj kl. 10.15-14 i Helsingfors. 
Mer information på sacrista.evl.fi/pojkar.

SpELAnDE POJKAR

Vasa svenska församling ledigförklarar 
en heltidstjänst som 

diakon/diakonissa 
att besättas från 1.9.2012

Behörighetsvillkoren för tjänsten är av biskopen godkänd 
lämplig examen på institutnivå eller högskoleexamen i 

enlighet med kyrkans allmänna tjänste- och arbets-
kollektivavtal. Språkkrav: God förmåga att använda 

svenska och finska i tal och skrift. 
Ansökningarna inlämnas till pastorsexpeditionen i Vasa 

svenska församling senast 14.5.2012 kl. 16.00.
Ytterligare information finns på www.vaasaevl.fi 

 under Aktuellt och ges även av ledande diakonitjänste-
innehavare Lena Streng, tfn 044 480 8360 eller tf.  kyrko-

herde Anders Kronlund, tfn 044 480 8300.

Församlingsrådet i Vasa svenska församling

ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ   

har en ledig tjänst som 

CHEF FÖR 
SERVICECENTRALEN

som skall inrättas den 1.7.2012. 
Ansökningstiden går ut den 27.4.2012 kl. 15.30. 

www.espoonseurakunnat.fi 

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 
betjänar finländare i cirka 40 olika länder i 
samarbete med sina utländska systerkyr-
kor och ekumeniska samarbetspartner. 
Vi har 140 heltidsanställda utomlands.

Till Evangeliska kyrkan i Tyskland, Kölns kyrkliga samfäl-
lighet, söker vi en präst från Evangelisk-lutherska kyrkan 
i Finland. Stationeringsorten är Köln. Fullständig platsan-
nons finns på webbsidorna för kyrkans arbete bland 
finländare utomlands: www.evl.fi/ulkosuomalaiset 
och på www.evl.fi/rekrytering.

Ansökningstiden går ut den 27 april 2012 kl. 16.15. 
Sökande bör reservera tid för intervjuer vecka 19.  
Uppgiften som emigrantpräst i västra Tyskland tillträds 
den 1 februari 2013 eller enligt överenskommelse.

PRÄST I VÄSTRA TYSKLAND

Nu söker vi en självständig person som vill satsa på 
församlingsarbete och kan anpassa sig till nya omstän-
digheter och uppgifter.

evl.fi/rekrytering

Kvevlax församling, ca 15 km norr om Vasa, söker
en energisk och idérik

UNGDOMSARBETSLEDARE
Församlingen har ca 2600 medlemmar. Vårt arbetslag 
består av kyrkoherde, kaplan (50%), diakon, byråse-
kreterare och husmor.

Barnen och ungdomarna utgör din utmaning
Behörighetskravet är kyrklig ungdomsarbetsledar-
examen samt god förmåga att använda svenska i tal och 
skrift och nöjaktig förmåga att använda finska i tal och 
skrift. Lön enligt kyrkans kravgrupp 502 (grundlön 2222,63 
€/mån). Också icke behörig sökande kan eventuellt 
beaktas. Tjänsten besätts 1.8.2012 eller enligt överenskom-
melse, med 5 månaders prövotid. Den som väljs skall innan 
tjänsten tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg och ett 
straffregisterutdrag enligt straffregisterlagen 6§ 2 mom.
    Ansökningen med meritförteckning riktas till 
Församlingsrådet i Kvevlax församling, PB 13,
66531 Kvevlax, senast den 15 maj före kl. 13.00. 
Närmare uppgifter om tjänsten ger tf kyrkoherde
Göran Särs, tel. 040 5317246.

http://sanktjohannes.info
22.4 kl 11 gudstjänst i Biblion, 
Vasa; kl 14 i Lepplax bykyrka.

LEdIgA TJänSTERKyrkslätts kyrka. Heikel-Nyberg.
veterandagen: fre 27.4 kl. 11.15 krans-
nedläggning vid hjältegraven. Kl. 11.30 
tvåspråkig gudstjänst i Kyrkslätts kyrka. 
eimer Wasström, pentti Mentu, Mari Si-
rén. Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Sommardagsläger för första- och 
andraklassister: 4-21.6 på lyan. Anmäl-
ningar tas emot så länge platser ännu 
finns 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 

tAmmERfORS
Sö 22.4.: Högmässa kl 10.30 Gamla kyr-
kan, Antero eskolin, p Sirén. Kyrkkaffe i 
Waynes Coffee!
ti 24.4.: Mammor, pappor o barn kl 
10 SvG
ti 24.4.: Tisdagsklubben, SvG grupp i 
kl 13.30 – 14.30 och  grupp ii kl 14.30-
15.30.
Ons 25.4.: Diakonikretsen kl 13 SvH, 
besöker Hervanta
Ons 25.4.: Skriba för vuxna kl 18 i SvH, 
K rantala. Vem är den heliga Anden? 
Knytkalas
27.-29.4.: Skribaveckoslut i Kukkola.
Sö 29.4.: Gudstjänst kl 10.30 Gamla 
kyrkan, K rantala, p Sirén. Sånggruppen 
Do-Mi-Nutz.
OBS! Den 16. maj 2012 gör församlingen 
en utfärd: till Borgå tillsammans med 
pensionärerna och kvinnoklubben. 
Anmälningar (senast den 9. maj) och 
information om resan; ring kansliet tel. 
040-8048150. pris: 20 €/pers.

vANDA
Högmässa: sö 22.4. kl. 10 i Helsinge 
kyrka S:t lars, Kaj Andersson, Nina 
Fogelberg.
Högmässa: sö 22.4. kl. 12 i S:t Martins 
kapell, Kaj Andersson, Nina Fogelberg.
familjecafé, ett samarbete med folk-
hälsan: må 23.4. kl. 9-12 i Martinristi. 
Värd Katja Kairisalo.
foibekretsen: må 23.4. kl. 14 i Foibe 
servicehus.
S:t Martins diakoni- och pensionärs-
krets ti 24.4. kl. 13 i S:t Martins kapell i 
Myrbacka kyrka.
Sjöskog diakonikrets: ti 24.4. kl. 13 hos 
ilse lindberg.
viAndakören övar: ti 24.4. kl. 13.30 i 
Dickursby kyrkas sal, Nina Fogelberg.
Har du visor min vän?: on 25.4. kl. 14 
allsång på Folkhälsanhuset i Dickursby. 
Gunnar Weckström o Nina Fogelberg.
Sottungsby-Håkansbölekretsen: to 
26.4. kl. 13 i Håkansböle kyrka.
OBS! Anmälningar till sommarens 
barnläger: tas emot ti 24.4. kl. 10-12 av 
Anu paavola, 050-5442671 och Daniela 
Hildén, 050-5668112. Du kan också 
anmäla dig via en elektronisk blankett 
som finns på vår hemsida fr.o.m. 24.4. 
kl. 9.45.
viandakörens utflykt: till Musikhuset i 
Helsingfors fr 27.4.2012. Vi samlas utan-
för Musikhuset kl. 13.45.

RASEBORgS PROStERI

BROmARv
to 19.4. kl. 18: ungdomsgudstjänst, 
Tomppa, Salminen
Sö 22.4. kl. 10: gudstjänst, Salminen, 
lindgård

EKENäS
På djupet: to 19.4 kl.19 i förs.h. Bibeldisk. 
med K-G.Sandelin.
gemensam bön: lö 21.4 kl. 9.30 i Mis-
sionskyrkan.
födelsedagsfest för 10-åringar: lö 21.4 
kl. 13-15 i Kulan.
Dubbning av riddare (tempelherreor-
den): lö 21.4 kl. 16 i kyrkan, fältprost 
H.Kivijärvi, fältprost J.Helin, N.Burgmann, 
M.Danielsson, kyrkokören, J.Wilkman 
(sång).
Högmässa: sö 22.4 kl. 10, M.Cleve, 
N.Burgmann.
SöndagsKulan: sö 22.4 kl. 10-11.30 i 
Kulan.
Solkransen: ti 24.4 kl.17.30-19.30 i 
Kulan. Mötesplats för kvinnor, udda 
veckor. Om barnvakt behövs, meddela i 
förväg till ia roms (044-7553621). 
Allsångskväll för missionen: on 25.4 
kl.18 i förs.h. Sångledare: T.Wuorinen, 
N.Burgmann. lotteri, kaffe, mjöd, bul-
lar, kakor.
församlingsutfärd till tusby 22.5: 
Start kl. 8.45 från förs.h. Anmälning till 
N.Fabritius-ylitalo senast fredag 27.4. 
Deltagaravgift 35 € + avg. för kaffe. Väl-
kommen med!
www.ekenasforsamling.fi

HANgÖ
Sö 22.4 Högmässa i Lappvik kyrka kl. 
10: lit. Tord Carlström, pred. Tuomas 
Anttila, kantor Gunnar Westman. ef-
teråt kyrkkaffe och sångsamling kring 
Sionsharpan.
Sö 22.4 Högmässa i Hangö kyrka kl. 12:, 
A. laxell, S. idman. Håkan Streng medv. 
med sång.
Lö 28.4 församlingens storloppis: kl. 
10-13 i församlingshemmet.

INgÅ
fre 20.4 kl 18.00: Mix i ungdomshuset.
fre 20.4 kl 20.00: ungdomskväll i ung-
domshuset.
Sö 22.4, 2. s. e. påsk, kl 10.00: hög-
mässa i ingå kyrka.
Sö 22.4 kl 18.00: GA-konsert ”på väg till 
staden” i ingå kyrka. Marjo Danielsson, 
sång, Kaisu rauhamaa, kantele och Ju-
hani Haapasalo, orgel. program 5 €.
Ons 25.4 kl 13.00: församlingsträff i 
församlingshemmet för pensionärer och 
daglediga.
Inskrivning till församlingens dagklubb 
för verksamhetsåret 2012-2013: sker 

i dagklubbens verksamhetsutrymmen 
torsdagen den 3.5.2012 kl 9-11 Bollsta-
vägen 2 A, tel 09-2219 0318. inskriv-
ningen gäller barn i åldern 3-5 år, som 
fyller 3 år före 30.6.2012. Välkommen!
Stort tack – missionsauktionens resul-
tat 27.3.2012: 806 €!
verksamhet på finska:
to 19.4 klo 19.00: Nikolausmessu 
inkoon kirkossa. Tule ammentamaan 
voimaa Sanasta, rukouksesta ja pyhästä 
ehtoollisesta ja nauttimaan runsaasta 
musiikista ja yhdessäolosta.  puheen 
pitää Mikael Tötterman, musiikista 
vastaavat Hanna Noro, Gaudete-kuoro, 
Antti Soininen ja Kontion perhe. Muissa 
tehtävissä palvelevat Mira Neuvonen 
ja eeva Makweri sekä joukko isosia ja 
vapaaehtoisia. Messun jälkeen tee-/
mehutarjoilu. 
Pe 20.4 klo 17.30: sählyä pelataan Meri-
tuulen koululla.
La 21.4 klo 10.00: lähetys- ja askarte-
lupiiri rantatie 11:ssa, teemme nuken 
vaatteita.
ma 23.4 klo 17.30: puuhakerho päivö-
lässä.
tii 24.4 13.00: laulutuokio seurakun-
tasalissa.
Ke 25.4 klo 18.00: raamattupiiri Bläck-
hornetissa.
PERHELEIRILLE RÖvASSIIN!: 
Tule viettämään perheesi kanssa 
keväistä viikonloppua seurakun-
nan leirikeskukseen rövassiin la-
su/5.-6.5.2012. ilmoittautumiset Mira 
Neuvoselle  pe 27.4.2012 mennessä puh. 
050-3392200.
Lähde kanssamme seurakuntaretkelle: 
Vivamon raamattukylään katsomaan 
esityksiä kuningas Salomosta ja Tuhlaa-
japojasta la 19.5.2012. Bussikuljetus. 
ilmoittautumiset huhtikuun loppuun 
mennessä eeva Makwerille puh. 0400-
449578.

KARIS
Sopplunch: To 19.4 kl. 12-14 i Försam-
lingshemmets nedre våning. Till förmån 
för insamlingen  Gemensamt Ansvar.
Högmässa: Sö 22.4 kl. 10 i Svartå kyrka. 
Terlinden; Bonacci. Kyrkkaffe. Kyrktaxi 
från periferin. lämna din beställning till 
pastorskansliet tfn 279 3000, senast 
torsdag 19.4. kl. 14.
gudstjänst: Sö 22.4 kl. 12 i S:ta Katarina 
kyrka. Terlinden; Bonacci.
Bibelgruppen i Svartå: Må 23.4 kl. 14-
15.30 samlas i kyrkstugan.

POJO
fr 20.04: i förs.hemmet: Kl 13.45 pen-
sionärskören.  
Kl 19 Open house. 
Lö 21.04: Kl 10-18 Bibelvandring i Förs.
hemmet. 
Sö 22.04: Kl 10 Högmässa i kyrkan. 
ti 24.04: Kl 19 Konsert med inari Geb-
harts elever i förs.hemmet. Servering. 
On 25.04: i förs.hemmet:  
Kl 13 Diakonisyföreningen.  
Kl 14 Karlakaffe.  
Kl 17.30 Musiklek.  
Kl 19 Förbönsandakt i kyrkan. 
to 26.04: Kl 18.30 Församlingskören i 
fös.hemmet.

SJuNDEÅ
Diakonikretsens och kyrköbröder-
nas sammankomst: fr 20.4 kl.13 hos 
Sonja och Olof Meinander, rånäs 23. 
Förfrågningar Gun Venäläinen tel. 040 
533 6946.
familjetillställning: lö 21.4 kl. 10-14 i 
Capella. lunchsoppa, café, mete, dock-
teater (på finska), ansiktsmålning mm. 
Välkomna hela familjen!
mässa: sö 22.4 kl. 12 i kyrkan, Kaiku 
Mäenpää, Hanna Noro. läsmöte och 
kyrkkaffe i församlingssalen.
tvåspråkiga gruppen för mental hälsa: ti 
24.4 kl. 15 i Capella, Gun Venäläinen.
Sångstunden: to 26.4 kl. 10 i Capella, 
Hanna Noro. Skjuts kan ordnas vid be-
hov, kontakta Gun Venäläinen.
första maj basar för gA: lö 28.4 kl. 10-
13. Kom och sälj dina egna produkter, 
bordshyra 10€. Bordreserveringar tas 
emot på pastorskansliet tel 819 0910 
vardagar kl. 9-13. i vårt café försäljning 
av bl.a. mjöd och munkar.

SNAPPERtuNA
sö. 22.4, kl. 10.00: Gudstjänst, Göran 
Hellberg, pia Nygård
ti. 24.4, kl. 9.30-11.00: Familjecafé
ons. 25.4, kl. 17.00: Barnklubb i 
langansböle
to. 26.4, kl.18-21: ungdomskväll i 
langansböle

tENALA
2 sönd. efter påsk 22.4 kl. 13: Guds-
tjänst, Salminen/lindroos 

ESBO StIft

LOJO
Sö 22.4. kl. 13.00: 2. s efter påsk guds-
tjänst i Virkby kyrka. liturg och predi-
kant Mari Nurmi, kantor Olli paakinaho 
och kyrkvärd lotta Nyman.
ti 24.4. kl 13.30: Svenska kretsen sam-
las i Virkby kyrka. Mari Nurmi.
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Barn i guds tid – sång av hjärtat lust
”Barn är vi, barn i Guds tid, 
barn av den Gud som nu 
kommer. Gud som gör vin-
ter till vår, skapar den härliga 
sommar ...” Ett drygt tjugo-
tal barn sjöng av hjärtans lust 
under t.f. kantor Kaj-Gus-
tav Sandholms entusiastis-
ka ledning så att kyrkspiran 
nästan dallrade i Jomala kyr-
ka den 18.3.

I stället för en vanlig hög-
mässa fick de talrika kyrko-
besökarna (som till stor del 
bestod av barnens föräld-
rar, mor-och farföräldrar 
och andra anhöriga) den-
na söndag delta i mässan 
”Barn i Guds tid”- en natt-
vardsmässa för barnkör, fi-
guralkör och instrument av 
Johan Ugland och Eyvind 
Skeie med svensk text av 
Christina Lövestam. Figu-
ralkören utgjordes av dam-
ensemblen Laudamus med 
sju medlemmar. Instrumen-
talister denna gång var Fred-
rik Erlandsson och Sandra 
Sundblom på trumpet 
och Guy Karlsson på 
orgel, men verket är 
egentligen skrivet för 
en hel liten kammar-
orkester.

Mässan med sina fina 
texter och glada musik gav 
mersmak, den tål gott att 
uppföras och upplevas igen! 
Eller snarare firas - för här 
deltar naturligtvis försam-
lingen i kyrkbänkarna ak-
tivt.

Barnens sångglädje smit-
tade av sig på alla som satt 
i bänkarna och på oss som 

sjöng eller spela-
de i mässan. Den 
blev en riktig gläd-
jefest, en försmak 
av himmelriket! 

”Gloria, gloria, ära 
vare Gud! Fred över jorden, 
ära vare Gud! Guds nåd är stor 
i världen, ära vare Gud ...” För 
oss som fick delta i mässan 
blev Jesu budskap åskådlig-
gjort: att vi måste vara som 
barn för att komma in i him-
melriket. Lika omedelbara 
som barn, lika spontana, li-
ka orädda, lika närvarande i 
nuet ... Liksom barnen age-

rade försångare i mässan så 
att församlingen sedan kun-
de haka på och sjunga med, 
får barnen agera vägvisa-
re för oss vuxna i hur vi ska 
närma oss Gud.

Efter mässan serverades 
sopplunch i församlings-
hemmet till förmån för in-
samlingen Gemensamt An-
svar. Också där fick vi njuta 
av barnens sång och av den 
gemytliga gemenskap som 
råder bland kyrkfolket i Jo-
mala församling.

 ¶ SiSSi uuniLa

Israelisk folkdans fascinerar i Ingå
Sedan hösten 2009 har en 
liten grupp glada dansare 
samlats i församlingshem-
met varannan fredag kväll 
under skolåret. Några av oss 
har dansat i tiotals år, den ny-
aste kom med i januari i år. Vi 
börjar varje kväll med enk-
la danser som dansas hand i 
hand i ring. Nya deltagare är 
välkomna!

Varför dansar vi israe-
liskt? Israel är ett fascine-
rande land och de israelis-
ka danserna till innehåll och 
form väldigt varierande ef-
tersom de har drag av folk-
danserna i alla de länder va-
rifrån judarna invandrat till 
det heliga landet. I själva ver-
ket är de inte speciellt gamla. 
De första danserna utanför 
strikt religiösa sammanhang 
härstammar från årtionde-
na före och efter grundan-
det av staten Israel. De har 
först skapats i kibbutzer-
na för att främja sam-
manhållning och sam-
hörighet: man dansar 
i ring hand i hand, al-
la kan vara med, unga 
som gamla, alla är lika 
viktiga.

Folkdanserna är fortfaran-
de enormt populära i Israel 
och populariteten bara ökar 
också utanför landet. Ock-
så i Finland har det de se-
naste åren uppkommit flera 
nya grupper som regelbun-
det dansar israelisk folkdans 
och vi har ett gott samarbe-

te via webben. I Raseborg 
ordnades i januari för 

fjärde året i följd 
en tre dagar lång 
kurs med deltaga-
re från hela lan-
det. Som lärare har 

vi haft kända kore-
ografer från Israel omväx-
lande med inhemska kraf-
ter. Många gamla danser ba-
serar sig på Toran men ock-
så dagens aktiva danslärare 
gör danser till viktiga judiska 
böner eller ger danserna bib-
liska namn. Danser har ska-
pats till otaliga sånger om Je-
rusalem. I Israel blir nume-

ra även pardanser allt vanli-
gare, men den utvecklingen 
har vi inte sett hos oss.

Det är lätt att säga att vi 
dansar för att det ger god 
motion och vi får träffa goda 
vänner. Musiken är rytmisk, 
omväxlande och inspireran-
de. De nyaste danserna bju-
der ibland på överraskan-
de stegkombinationer. Men 
därutöver finns det ännu en 
dimension. De gamla from-
ma chassiderna ville tjä-
na Gud med glädje och gär-
na genom dans. Den glädjen 
känns också i dag. Det gäl-
ler lika väl fartfyllda klas-

siska Mayim Mayim (Jes. 
12:3), enkla melodiska Ma 
Navu (Jes. 52:7) som nyare 
Mizmorim (Ps. 23:1-6) och 
många andra. Våra kvällar 
avslutas med dansen Amen 
som vi  också dansat i hög-
mässan i Ingå kyrka. Dans 
kan vara synlig bön!

          I bön, amen
          För fred, amen
          Allt som andas prisar Gud
          Amen.

 ¶ ViVEca unnéRuS, DanS-
LEDaRE

I mIn
fÖRSAmLIng

ingådanSarna deltog i januari i en tre dagar lång kurs med deltagare från hela landet. 
Foto: pia Kojo.

BERättA Om DIN 
fÖRSAmLINg! 
Den här sidan finns till för dig. 
roliga verksamhetsidéer, 
festliga jubileum eller en viktig 
gemenskap. Skriv, fotografera 
och berätta om vad som händer 
i DiN församling! Skicka in din 
artikel till redaktionen@kyrk-
pressen.fi. 
redaktionen väljer 
och redigerar ma-
terialet.

I mIn
fÖRSAmLIng

MARKnAd

ÖNSKAS HyRA
Ambitiös studerande och blivande 
ekonom från Österbotten önskar 
hyra lägenhet i Helsingfors, fr.o.m. 
hösten. Ju närmare Svenska 
Handelshögskolan, Hanken desto 
bättre. Kontakt: 0400389555 eller 
per mail donam@me.com

pålitlig, skötsam och rökfri kvinna 
på snart 27 år med fast anställ-
ning som byggnadsingenjör öns-
kar hyra en 1:a eller en liten 2:a 
från 1.6 i västra Helsingfors eller 
esbo för en längre tid. Kontakta 
Maria / 040 125 3666

pålitlig barnfamilj söker sommar-
stuga att hyra i södra Finland för 
kortare el längre tid. Gärna med 
simstrand, bilväg fram, el, vatten. 
Tel. 0405757403

Svenskspråkig skötsam 5:e årets 
veterinärmedicinstuderande öns-
kar hyra etta i Helsingfors fr.o.m. 
1.9, gärna med bra förbindelse till 
Vik. rök- och husdjursfri. Tel: 041 
4681239, gustav.stahl@helsinki.fi

Jag är en 20-årig universitetsstu-
derande som söker en lägenhet 
i Helsingfors fr.o.m nästa höst. 
Ni når mig via e-mail: veronica.
aspelin@helsinki.fi eller telefon: 
044-2625687.

Skötsam, städig och rökfri stu-
derande som är i arbetslivet 
söker etta i H:fors fr.o.m 1.6. 
0407554184

Två rök- och djurfria studerande 
damer önskar hyra etta eller tvåa 
i Helsingfors med kök, ej kokvrå. 
ring 0405283453.

ÖNSKAS KÖPA
Hangö frimärksklubb önskar köpa 
frimärken, brev och kort (inte FDC 
eller årssatser).  
rolf Biström, tel. 040-5290834  
rolf.bistrom@pp1.inet.fi

I mIn
fÖRSAmLIng

mäSSan ”barn i Guds tid” framfördes i Jomala kyrka under ledning av Kaj-Gustav Sand-
holm. Foto: Anette Karlsson.

nya barnledare och
kyrkvaktmästare
Kristliga folkhögskolan utdimitterade barnledare och kyrk-
vaktmästare i södra Finland och Österbotten.

Följande nio personer har avlagt grundexamen i barn- och
familjearbete genom fristående examen. Fr.v. Karin eklund, 
ingå, Marina enström, esbo, elisabeth Hammert, Kyrkslätt, 
linda-Marie Karlman, Hammarland åland, Ann-Charlotte 
liljeström, Helsingfors, linda lönnroth, lappträsk och Timo 
Staal, Kyrkslätt. på bilden saknas Tina Falenius-Stenberg, 
Borgå och inga-lill lönnros-Jääskeläinen,Borgå

yrkesexamen för kyrkvaktmästare har avlagts av fr.v. 
Camilla levlin, Munsala, Agneta Gustavsson, Hammarland 
åland och Fredrik Bengts, Vörå

Vi sjunger psalmer som 
under livets gång blivit 
viktiga för mig. Cecilia 
Åminne & Tobias 
Elfving, Bo-Sanfrid 
Höglund samt Peter 
Brunell medverkar. 
Altarandakt Fredrik 
Kass. Kollekt för 
Gemensamt Ansvar.

PSALMAFTON 
& 50-ÅRSKAFFE

lördag 28.4. kl 18.00 
i Solfs kyrka.

Ann-Mari Audas-Willman

Varmt välkommen!

Efteråt kaffe och tårta i 
församlingshemmet.
Inga gåvor till jubila-
ren. Sparbössa för 
Gemensamt Ansvar.

utHyRES
Nyl renoverad 2:a, 48 m2, 3vån 
(hiss, balkong, kallgarage, disk-
maskin, etc) nära cent i pargas. 
lugnt hus. Genast ledig. -Kim 
050-3200263.

Nyrenoverad 1:a 25 m2 i Gamlas, 
Hfors till icke-rökande skötsam 
dam, inga husdjur. Genast ledig. 
Svar efter kl. 18. 040-5834610

Möblerad 20 m2 stuga och bastu 
20 m2 i mellersta Sibbo för som-
marhalvåret. endast tvättvatten 
ej strand.1900. Kontakta peke@
saunalahti.fi

Trea 60,5 m² på Brunnsgatan 14b, 
vån 6, i åbo uthyres till icke röka-
re. ledig från 1.5. lägenheten är i 
gott skick. inglasad balkong. Hyra: 
700 €/mån + vatten (26 €/pers./
mån) + el enligt förbrukning. Vän-
ligen ring kvällstid 0400 222981/
Alf eller 040 5309975/Gunilla
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bETRAKTELSEn: AnnAn åSIKT

gud dog inte på korset!
Jag måste bestämt opponera 
mig mot en felaktighet som 
ingick i betraktelsen i KP:s 
påsknummer 13–14. Moni-
ka Heikel-Nyberg skriver: 
”Ingenting kan vara mer mot-
sägelsefullt: en gud som li-
der och dör …” Det stämmer 
inte eftersom bibeln tydligt 
lär oss, att ”Gud inte kan 
dö”. Gud behövde inte hel-
ler dö för våra synder, utan 
det gjorde människan Jesus 
i syndares(människors stäl-
le) eftersom människorna har 
syndat, inte gudarna. Läs gär-
na 1 Tim 2:4. ”En är medla-
ren mellan Gud och männis-
kor, människan Kristus Je-
sus.” Hebreerbrevet lär även 
att då barnen är av kött och 
blod måste han på samma sätt 
bli människa. (Hebr. 2:14.)

Däremot var Gud i Kristus 
och försonade världen med 
sig själv (2 Kor 5:19, äldre 
övers. 1917). När Guds son 
vandrade på jorden och grät 
vid Lasaros grav, sov utmat-

tad i lärjungarnas båt, plåga-
des av hunger och törst och 
slutligen dog på korset - då 
var det människan Jesus, inte 
Gud, som led allt detta.

”Hans kropp dödades, 
men han gjordes levande i 
anden, och kunde stiga ner 
och predika för andarna i 
deras fängelse” (1 Petr 3:18-
19). En annan förstlingsfrukt 
torde ju då rövaren på kor-
set vid Jesu sida ha varit, ef-
tersom Herren säger till ho-
nom: ”Sannerligen säger jag 
dig, i dag skall du vara med 
mig i paradiset.” Sedan upp-
väckes Kristus från de dö-
da genom Faderns härlighet 
berättar Rom. 6:4 och ”vi” 
ska leva i ett nytt liv med 
honom. 

Rätta mig gärna om jag har 
fel eller gått vilse.

Med vänliga hälsningar

helge ekman
Borgå

påSK LäSUPPLEVELSE

Vandra med oss

Tack för påsktidningen och 
speciellt för ” Vandra med oss”! 
Jag har i tidiga morgontimmar 
vandrat med er och blivit gri-
pen av er aktualisering av den 
kända påskberättelsen. På nytt 
har jag  sett och förstått vad 
påsken innebar för ett par tu-

sen år sedan, men också hur vi 
alla mer eller mindre har va-
rit med om liknande tillfällen 
med gemenskap och nattvard, 
upplevt svek, skam eller över-
givenhet. Hur mycket vi än ve-
lat det goda har det inte blivit 
så. Ni gör en kort och klar di-

agnos: människa. Sådana är vi 
människor. Men i mörkret låter 
han sig finnas. När något man 
hade dött för tar slut upplever 
vi verklig tomhet. Var detta 
allt? Nej, det var inte allt. Det 
slutar med att ”Glädjen fyller 
mig som en stadig luftström”.

Jag vill uppmana de Kyrk-
pressens läsare som ännu inte 
läst sidorna 8–11 i påsknum-
ret att göra det nu eller ta med 
KP nr 14–15 på er semester! 
Låt bilder och text beröra er!

”Delas det om 
femtio år alls ut 
några förtjänst-
tecken för lång 
och trogen tjänst? 
är trotjänaren helt 
enkelt en utrot-
ningshotad art?”
Katarina von Numers 
Ekman i Västra Nyland

ARbETE LOJALITET

Jag vägrar vara 
deprimerad

”vad betyder PåSken för dig?” 
Den frågan har jag fått från olika jour-
nalister inför påsken ända sedan jag 
blev offentligt bekännande kristen, 
på nittiotalet.

Jag svarar alltid: ”Jesu död och 
uppståndelse.” Det är ett för mig 

självklart svar. Och hela vår civilisation bygger 
på detta svar, som är kärnan i kristen tro.

Men nästan varje gång skapar svaret svårt bry-
deri och förvirring hos den uppringande repor-
tern. Menar jag allvar? Reportern förväntade sig 
ju ett helt annat svar: ”umgås med familjen”, ”ta 
det lugnt och ha det skönt”. 

Han/hon väntade sig inte ”Jesu död och upp-
ståndelse”. Därför att man som regel bara har 
dimmiga föreställningar om att detta på något 
sätt hänger ihop med påsken.

nU är det jU inte tidningarnas mest erfarna och 
kunniga stjärnjournalister som ringer runt och 
ställer enkätfrågor. Det är de unga, nybörjarna. 
Men det är just detta som är problemet. Att de 
unga nybörjarna inte vet vad påsken är.

Men jag är inte förvånad, egentligen inte ens upp-
rörd. Jag tycker faktiskt mest synd om alla dem som 
visserligen bor i ”ett kristet land”, men som undan-
hålls även elementära kunskaper om kristendom.

Det är synd om dem. För de missar så kolos-
salt mycket. De utlämnas till både spirituell och 
kulturell fattigdom. ”Den förlorade sonen?” In-
te en aning. ”Bergspredikan?” Aldrig hört talas 
om. ”Vända andra kinden till?” Öööh … vaddå?

orSaken är natUrligtviS den kristendomsfobi som 
kännetecknar stora delar av det offentliga livet i 
Sverige. Beröringsskräcken. 

Plus ett närmast puerilt 
behov att provocera och re-
ta de kristna. Bara ett av tu-
sen exempel: En känd mo-
deskribent skrev i en ansedd 
tidning (Svenska Dagbladet) 
under påsken en stor artikel 
om att det i exklusivt mode 
är populärt att använda kors. 
Det retade henne. Hon ville 
istället – på allvar – ha burka 
på modevisningarna. Rubrik 
på första sidan: ”Hellre burka än kors.”

Det är lätt att bli deprimerad inför sådana per-
spektiv. Men för egen del vägrar jag att bli depri-
merad. Istället gläder jag mig över att jag är kristen. 

Jag är tacksam för att jag får vara en del i denna rika 
verklighet som heter kyrka och kristet liv. Jag jublar 
över det faktum att kristendomen växer så det kna-
kar i stora delar av världen. Det har aldrig tidigare i 
historien funnits så många kristna som nu i världen.

Även i Sverige händer det härliga saker. Kyrkor 
som tidigare stod tomma är plötsligt fyllda till sis-
ta plats. Ateister kommer till tro. Journalister ta-
lar offentligt om sin tro. Och kanske är det så att 
det aldrig tidigare har funnits så många verkligt 
fromma kristna i Sverige som i dag. Ty förr var vi 
ju tvingade att gå i kyrkan – nu går vi frivilligt.

Så, trots okunnighet och motstånd hos många, 
ser jag ljust på framtiden. (Fattas väl bara annat – 
jag tror ju på Gud, som kan förvandla allt!)

Göran Skytte är författare, journalist och förkunnare.

”Orsaken är na-
turligtvis den 
kristendomsfobi 
som känneteck-
nar stora delar 
av det offentliga 
livet i Sverige.”

InKAST gÖRAn SKYTTE

Skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 
Fax: (09) 278 4138. 

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

Standardlängden för de kortare insän-
darna är 1 200 tecken. redaktionen för-
behåller sig rätten att förkorta insändar-
na. insänd text returneras inte.

Radbytet är en längre insändartext med 
bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill 
du skriva ett radbyte bör du kontakta 
redaktionen på förhand.

OpInIOn InfORMATIOn

Vi hade lekmannagudstjänst 
i vår kyrka och jag ledde den 
gudstjänsten. Det kanske inte 
verkar så märkvärdigt att va-
ra den som håller i trådarna. 
Men för mig var det en helt 
annan känsla att stå framför 
församlingen i kyrkan än att 
göra det på ett vanligt mö-
te. Jag kände mig mindre på 
något vis, om ni förstår vad 
jag menar.

Det var familjegudstjänst 
och mycket folk i kyrkan, 
unga familjer med barn. 
Barnkören och dagklubbs-
barnen sjöng, glatt och fri-
modigt, och gladde oss äldre. 
Då vi inte hade någon präst 
med oss talade församling-
ens barnledare.

Hon höll en riktigt bra pre-

dikan, men det som jag per-
sonligen kände som dagens 
tiopoängare för gudstjänst-
besökarna kom lite senare. 
Det var då Ehrengard Hög-
näs, textilkonstnären, berät-
tade om den svarta passions-
duk som sänks ner framför 
altartavlan under stilla veck-
an. Den duken är en produkt 
av hennes skaparförmåga i 
vävstolen, och nu då dukens 
symbolik förklarades för för-
samlingen var det många som 
kom fram efter gudstjänsten 
för att titta närmare på den.

Okej, jag darrade i kosty-
men i dag. Men jag är långt 
ifrån den enda i vår försam-
ling som kan leda en guds-
tjänst. Tvärtom, här finns fle-
ra personer som är mer läm-

pade än jag för den uppgiften. 
Det har försiktigt börjat ta-

las om att lekmännen bor-
de få mera ansvar i försam-
lingen, men inget har sagts 
om hur det kunde ske. Jag 
hoppas verkligen att klima-
tet i stiften och i kyrkomö-
tet småningom ska tina upp 
och bli varmare i inställning-
en till lekmannagudstjäns-
ter. Varför ska församlingen 
söka med ljus och lykta ef-
ter en vikarierande präst? Är 
den ordinarie prästen borta 
en söndag så finns det lek-
mannakrafter att ta till. 

Ge lekmännen mera an-
svar, också för gudstjänster!

Vi har några cafémöten per 
år som sköts helt med lek-
mannakrafter. De har vi-

sat att det finns många dolda 
förmågor i församlingen. Men 
tyvärr är det så att det finns 
alltför få tillfällen för dem att 
komma fram! 

Till exempel var Ehrengard  
villig att stiga upp och berät-
ta om passionsduken, och på 
samma gång gav hon ett in-
direkt vittnesbörd om sin tro. 
Mottagandet visar att person-
liga vittnesbörd har en plats 
också i vår gudstjänst.

Men det gäller att först 
hitta förmågorna och sedan 
uppmuntra dem att komma 
fram. Om det finns plats för 
deras gåvor i församlingen.

bengt-eriC rönn
Västerhankmo

ORgAnISATIOnERnAS MISSIOnSPEngAR

Rätt att styra om medel
Inställningen till kvinnliga 
präster och homosexuella är 
inte interna stridsfrågor i vår 
kyrka. De är aktuella också i 
de kyrkor och länder där våra 
missionsorganisationer ver-
kar. Och organisationerna för 
med sig sina åsikter till sam-
arbetskyrkorna.

I vissa afrikanska länder 
kräver kyrkoledare döds-
straff för homosexuella gär-
ningar. Våra missionsorgani-
sationer förespråkar förvisso 
inte dödsstraff, men straffet 
motiveras med att homosex-
uella gärningar i sig betrak-
tas som synd och med bok-
stavlig tolkning av bibelstäl-
len som också en del av våra 
missionsorganisationer hän-
visar till.

Motståndet mot kvinn-
liga präster befäster mans-
väldet och diskriminering-
en av kvinnor i de samhäl-
len där missionsorganisatio-
nerna verkar.

Motstånd mot kvinnliga 

präster och fördömande av 
homosexualitet är kränk-
ningar av mänskliga rättig-
heter som vår kyrka inte kan 
förhålla sig neutral till.

Några kyrkliga samfällig-
heters beslut att inte ge bud-
getmedel till vissa missions-
organisationer handlar inte 
om att minska den andli-
ga och materiella hjälp som 
missionen ger människor i 
u-länder, utan om att kana-
lisera hjälpen via andra mis-
sionsorganisationer.

Jag har i rörelsen Kom alla 
hört till dem som ansett det 
oklokt att använda ekono-
misk påtryckning som med-
el att förändra inställningen 
till kvinnliga präster och ho-
mosexuella. Ju mer jag ser av 
argumenten mot omdispo-
neringen av missionsmed-
len, desto mer övertygad blir 
jag om att jag har haft fel.

gUDSTjänST LEKMän

ge lekmännen ansvar också i gudstjänsten

gUnvor Skogman

Ulf SärS, Helsingfors

 

 
 

 

 
 

 
 

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller
servicehusboende på Tunaberg och vårdhemmet

Tunaro för svenska pensionärer.
Vi behöver dina frivilligainsatser,

 kontakta Mona Sandberg, 050-520 2700.
Handikappvänlig 3 rummare ledig nu.

Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten,
kontakta Ken Thilman 040-5568 312.



NäStA vEcKA frågar vi oss om dagens frälsningsupplevelse 
handlar om att ha en perfekt kropp.

Barnen i den katolska lågstadieskolan stod i lunchkön i m
atsalen. Främ

st på bordet stod en skål m
ed äpplen där en nunna satte en lapp m

ed texten: ”Ta bara eTT äpple. G
ud tittar på.”

lite längre bort, på den bortre delen av bordet, fanns det en skål m
ed chokladkakor. ett barn hade skrivit en lapp: ”Ta så m

ånga chokladkakor du vill! G
ud tittar på äpplena.”

torsdag 19.4.2012
sandvikskajen 13

00180 Helsingfors
(09) 612 615 49 V.16

Unga och äldre personer 
har olika livserfarenheter. 
Det behöver inte skilja 
oss åt, utan kan tvärtom 
förena.

TexT OCH FOTO:  
ANDREAS ANDERSSON

Aktivt åldrande och solidaritet över ge-
nerationsgränserna är temat för Europa-
året 2012. Det uppmärksammas bland 
annat med ett värdecafé. Ordföranden 
för Finlands Svenska Skolungdoms-
förbund (FSS) Ida Kreutzman är en av 
de inbjudna.

vad är värdecafé för något? 
– Det är dialog om teman som berör 
respekt och generationsöverskridan-
de. Ett temaår kan lätt bli en abstrakt 
tanke, så det är bra att det görs något 
så konkret.

vad ska du göra på caféet?
– Jag ska inleda tillsammans med bisko-
pinnan Maria Björkgren-Vikström och 
författaren Claes Andersson. Vi kom-
mer från olika sammanhang och har 
gjort olika saker i våra liv, och de an-
dra har levt längre än jag, så vi har sä-
kert lite olika syn på en del saker. Men 
fastän vi har olika utgångspunkter kan 
vi komma överens. Jag tror det är idén 
med hela caféet.

– Eftersom diskussionen handlar om 
att gå över generationsgränserna är det 
viktigt att unga personer är med. Jag har 
både personligen och genom FSS före-
språkat respekt och jämlikhet, så det 
passar bra för mig att delta. Men jag är 
inte speciell på något sätt, därför kan 
jag representera de unga. 

varför behövs kontakt mellan olika  
generationer?
– Samhället är allas men det blir ändå 
ofta så att vissa grupper har det bätt-
re än andra, och det är inte jämlikt. 
Därför är det viktigt att man för di-
alog mellan olika grupper i samhäl-
let. Jag tror att det finns många fördo-
mar mellan gamla och unga som be-
ror på att vi har vuxit upp i olika tider 
och har fått olika färdkost med oss. Till 
exempel har jag vuxit upp med dato-
rer, medan äldre personer kan tycka 
att det är skrämmande. Vi har mycket 
att ge varandra, en som har levat läng-
re har upplevt mera och kan ge en ung 
människa mycket.

Som vad då?
– I en del skolor finns det en skolfar-
far eller -farmor. De finns nära elev-
erna och ger trygghet i skolan. Men jag 
tror också att det ger mycket när äld-
re berättar om hur det var förr i tiden, 
till exempel att man måste bära in vat-
ten. Och så kan de lära ut livsknep som 
att virka eller hur man hittar kärleken. 
Unga kan i sin tur ge gamla av sin livs-
glädje och naivitet, man har en annan 
slags iver när man är ung. 

– Det handlar också mycket om att 
bara vara i samma rum och umgås för 
att komma över fördomar. Jag har vän-
ner som inte tycker om äldre männis-
kor, de saknar förståelse för dem för att 
de inte har umgåtts tillräckligt myck-
et med äldre.

Våga gå över gränsen

ida kreUtzman 
tycker att det 
är viktigt med 
dialog mellan 
olika grupper i 
samhället. Alla 
har fått färdkost 
som de kan dela 
med sig av.

Solidaritet över generationsgränserna är 
temat för Europaåret. vad betyder soli-
daritet för dig?
– Det är ett stort ord, det betyder myck-
et. För mig handlar det om att ha res-
pekt för varandra och vara på samma 
plan fastän man har olika utgångspunkt. 
Solidaritet handlar om personlig res-
pekt, den måste komma från dig själv. 

vad kan respekt betyda i praktiken?
– Det är god sed att unga stiger upp och 
ger plats åt äldre i en full buss. Men jag 

tycker att äldre personer också behöver 
ha respekt, det handlar mer om beho-
vet att få sitta i bussen än om ålder. En 
ung person kan också fråga av en äldre 
om han eller hon kan få sitta, ifall den 
yngre personen har svårt att stå.

vilka former av respekt borde vi se mer av?
– Jag tycker att respekt människor emel-
lan är det viktigaste, det är kopplat till 
all jämlikhet. Man behöver inte accep-
tera allting, men man kan respektera 
människan.

VäRDEcAfé

•	forum där ungdomar och seniorer 
kan dela tankar och erfarenheter.
•	Deltagarna i caféet är personligen 
inbjudna för att skapa balans mel-
lan andelen yngre och äldre medver-
kande.
•	Ordnas i april av Svenska studiecen-
tralen, Svenska pensionärsförbundet 
och Församlingsförbundets kulturde-
legation.


