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” Varför vill vi 
vara med? Och 
vad är det vi vill 
vara medlem-
mar av? ”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Kyrkan är inte 
lika värd överallt 

ska prislappen för en församling 
faktiskt få se så olika ut beroende 
på var den ligger? Den diskussio-

nen lyfter ekonomen Kari Harju fram i veckans 
nummer med den sifferanalys han gjort över den 
lutherska kyrkans drygt 300 församlingar. Det är 
en viktig diskussion, som hamnat i skymundan 
för strukturdebatten. Som det nu är sysslar kyr-
kan flitigt med att fundera över hur det ska möb-
leras om, men mindre med att bekymra sig över 
det faktum att vissa församlingar skjuter på sina 
tunga stilmöbler när andra kånkar på en pinnstol. 
Bildligt talat alltså. Men kanske också i en del fall 
rent bokstavligt.

det som yrkesmänniskan Harju kommer fram till 
rimmar med det många tänkt med vanligt bond-
förnuft: att slå ihop två eller flera fattiga kan väl 
inte leda till rikedom? I grund och botten hand-
lar det ju om inkomster, i form av medlemmar-
nas skattemedel. Och i det upplägg kyrkan nu har 
handlar de om geografi, som inte går att flytta. 

Harjus experiment med en gemensam kyrko-
skatt för hela kyrkan visar att den sammanlag-
da potten för kyrkan skulle vara densamma som 
i dag om alla betalade 1,33 procent i kyrkoskatt. 
Lite mer för en Helsingforsmedlem, som i dag vi-
ker 1 procent för kyrkan - men betydligt mindre 
för dem i Brändö-Kumlinge, med en skattepro-
cent på 2,0. Ur medlemmarnas perspektiv är da-
gens system också snedvridet. En medlem med 
en månadslön på 2500 euro betalar 21,99 i måna-
den för sitt medlemskap i Helsingfors, 32,98 om 
han eller hon bor i Karleby och 43,97 om hemor-
ten är Brändö, enligt kalkyla-
torn på eroakirkosta.fi.

VaRFÖR VILL vi vara med? Och 
vad är det vi vill vara medlem-
mar av? För det vill vi näm-
ligen, många av oss. Bered-
skapen att betala, trots allt, 
på Brändö ger en vink: för-
samlingen är lokal, nära och 
”hemma”. Men också där finns det en gräns för 
vad man ekonomiskt orkar bära. Det skulle ock-
så vara skäl att reflektera över att de många skat-
tebetalarna i Helsingfors kanske i själva verket 
med sitt medlemskap vill bevara länken till en 
primärgemenskap de knutit till sin församling i 
en landsort hundratals kilometer bort från met-
ropolen, som alltså med bibliskt språk ”skördar 
det man inte har sått”. Vad är det värt för den se-
nare församlingen?

den utjämnIng av inkomster kyrkan själv gör står 
inte i proportion till vad församlingarna (de fat-
tiga) skulle behöva.

Det att ingen ännu på allvar velat rubba nuläget, 
trots förre ärkebiskopen Jukka Paarmas idé om en 
gemensam skatteuppbörd och -procent för hela kyr-
kan, har många orsaker. I en av dem krockar värdet 
”jämlikhet” med ”självständighet”. En lokal försam-
ling utan beslutanderätt om sin ekonomi berövas 
sin självständighet, är en tanke. Jo, men om syste-
met ändå inte är frikopplat - så som fallet är i fri-
kyrkorna - skulle det kanske vara dags att bestäm-
ma sig för om vi betalar för ett medlemskap i ”för-
samlingen” eller ”kyrkan”. Det kan ge logiska följd-
beslut för både struktur och penningdiskussioner.

Ledd av 
Gud till 
Finland

Bishkek, nuvarande Kirgizistans huvud-
stad, är Anya Ingos hemstad. Mamma 
är från Kirgisien medan pappas familj 
flyttade dit från Ryssland när han var li-
ten. På den tiden var allt en del av Sov-
jetunionen och Kirgizistan blev själv-
ständigt 1991 när Sovjet föll.

–  Min familj var egentligen inte kris-
ten. Vi följde nog den ortodoxa kultu-
ren och firade påsk och jul, men vi bad 
aldrig eller läste Bibeln. Jag döptes än-
då vid nio-tio årsåldern i den ortodoxa 
kyrkan. Varför mamma lät döpa både 
mig och min bror då vet jag inte. Det var 
strax efter att Sovjet föll men jag vet in-
te om det har det med saken att göra.

Mamman började gå i en evangelisk 
kyrka och barnen följde med och gick 
i söndagsskolan.

–  Där väcktes mitt intresse för kris-
ten tro. Jag kom med i en tonårsklubb 
och blev omdöpt på eget initiativ. 

Envis inbjudan
Med åren tappade hon ändå kontakten 
till sina kristna vänner och sin kristna 
tro. Efter gymnasiet valde hon psyko-
logistudier vid universitetet i Bishkek.

– Under mitt andra år på universitetet 
träffade jag en tjej som började bjuda in 
mig till en kristen grupp. Varje gång jag 
träffade henne, fastän vi träffades fle-
ra gånger om dagen, bjöd hon in mig. 
Och varje gång svarade jag att vi får se. 
Mina vänner började skämta när de såg 
henne, nu kommer hon och bjuder in 
dig igen. En gång i december möttes vi i 
biblioteket. Hon bjöd in mig som vanligt 
och jag svarade som jag brukade. Men 

när hon gått fick jag en ingivelse och sa 
till Gud att om du verkligen vill att jag 
ska komma till gruppen så gör så att hon 
kommer tillbaka. Tre sekunder senare 
var hon tillbaka och sa att hon verkli-
gen tyckte att jag skulle komma. Så jag 
gick och i februari bestämde jag mig för 
att på nytt ge mitt liv till Gud.

Gruppen hade Thomas Ingo startat 
som en del av sitt missionärsuppdrag 
utsänd av International Fellowship of 
Evangelical Students. Fast formellt stu-
derade han ryska som orsak för sin vis-
telse i landet. 

–  Jag började jobbade tillsammans 
med Thomas i olika evangelisations-
projekt. Så småningom började mina 
kompisar reta mig med att det var något 
på gång mellan mig och Thomas. Och 
det var det inte, åtminstone inte från 
min sida, vi jobbade bara tillsammans. 
Men så blev det något mer i alla fall.

Till saken hör att när Thomas var 
på skriftskolläger som fjortonåring sa 
prästen till honom att han ska börja be 
för sin blivande fru. 

–  Det gjorde han. Det var ungefär 
samtidigt som jag föddes. Och det var 
ju också en Guds ledning att han över 
huvudtaget kom sig till Kirgizistan. 

”Det skulle vara roligt att ses”
De gifte sig 2003 och året därpå kände 
båda på sig att de skulle flytta till Finland.

– Fortfarande vet vi inte varför dör-
ren i Kirgizistan stängdes för oss.

De kom till Nykarleby 2004.
– Första halvåret var tufft. Både för mig 

och Thomas. Allt var annorlunda. Det tog 

tid innan vi fick vänner. Min familj var 
kvar i Bishkek och jag kunde inte språ-
ket. För Thomas var det svårt att åter-
vända efter att ha bott över åtta år i Lett-
land, Norge, Frankrike och Kirgizistan.

–  Jag hade särskilt svårt att förstå ar-
tighetsfrasen att vi ska träffas nån gång. 
Jag väntade på att tillfället skulle bli av. 
Det var svårt för mig att tolka om det var 
något de verkligen menade eller något 
de bara sa. Men nu är jag säkert likadan 
själv, och det är frustrerande. 

Vad saknar du i Kirgizistan?
– Bergen, sommaren som varar minst ett 
halvår, vännerna, fast de flesta har flyt-
tat därifrån. Väldigt få är kvar i Bishkek.

Familjen har också flyttat. Brodern 
doktorerar på Vasa univeritet och för-

Det är många små detaljer som har gjort att Gud styrt 
Anya Ingo från Kirgizistan till Nykarleby. Det första 
steget var redan som nyfödd när hennes blivande man 
Thomas började be för henne.

TexT och  FoTo: jOhaN SaNDBErG

prOFilEN: AnYA Ingo  
”Ibland undrar jag om FPA 
vikarierar Gud här i Finland.”
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Heligt i Vasa
temaheLg. Nära det heliga-
helgen lockade många åhö-
rare i Vasa på veckoslutet. 
Gäster var visförfattaren 
Tomas Boström och teolo-
gen patrik hagman.

– Det var jättebra stäm-
ning. Särskilt på kvällar-
na kom många till kyrkan. Vi 
fick också höra att helgen 
var välförberedd och proff-
sig, säger Camilla Särs, le-
dare för barnverksamheten.

Kaskö församling byter stift?
sammansLagnIng. Tvåsprå-
kiga Kaskö församling ska 
utreda samgång med an-
tingen Kristinestads fins-
ka församling eller Närpes 
svenska. För tillfället hör 
Kaskö till Lappo stift, men 
går man samman med När-
pes hör den sammanslagna 
församlingen till Borgå stift.

–  Det är ingen brådska, 
vi tar tid på oss och funde-
rar vad vi ska göra och vem 

vi passar ihop med, säger 
lars piira, viceordförande i 
kyrkorådet.

Tanken på att byta från 
ett finskspråkigt till ett 
svenskspråkigt stift har 
tillsvidare inte väckt några 
känslostormar i Kaskö.

– här fungerar allt bra på 
bägge språken, säger Piira.

Sammanslagningsplanen 
motiveras med församling-
ens skrala ekonomi.

Stiftsfullmäktige slog rot
aVskedsgåVa. Snart växer 
det en liten finlandssvensk 
stiftsfullmäktigeskog på 105 
träd någonstans i världen.

I samband med att stifts-
fullmäktige för Borgå stift 
höll sitt sista möte i hel-
singfors häromveckan tack-
ade ordförande lars-runar 
Knuts sina kollger med fem 
trädplantor var i stället för 
blomkvast.

– Jag hoppas nästa full-

mäktige får samlas till af-
tonskolor ibland, trots den 
extra kostnad det medför, 
hälsade Knuts bland annat 
dem som ska ta över.

han menar att orga-
net har funnit sin plats i det 
kyrkliga beslutsfattandet 
och vidgat det. Själv blev 
Lars-Runar Knuts också 
avtackad med bok och stif-
tets bordsstandar för sina 
två perioder vid klubban. 

äldrarna har flyttat till S:t Petersburg 
för att vara närmare barnen.

– Jag saknar inte osäkerhetskänslan 
jag upplevde när jag återvände till Kir-
gizistan för att hälsa på familjen 2006. 
Här i Finland behöver man inte vara 
rädd att bli lurad, att ta fram sin plån-
bok eller att man ska bli överfallen. Jag 
var förvånad över hur jag hade föränd-
rats på två år. Jag var ju ändå född där.

Men hon upptäckte också att hon på-
verkats av ett negativt drag i den fin-
ländska mentaliteten. Den upptäckten 
gjorde hon under en bussresa i Bishkek.

– En kvinna ville veta var jag köpt mi-
na skor, hon tyckte de såg bekväma ut. 
Varför frågar hon det, tänkte jag men 
svarade och hon började berätta om sitt 
liv. Efter bussresan på femton minuter 

VaRFÖR det tar 
så lång tid att 
skapa kontakt-
med främmade 
människor i 
Finland är ett 
olöst mysterium 
för Anya Ingo.

AnyA Ingo

GiFT meD ThomAS. BARNeN ARoN 
och SoFIe, FyRA åR, oLIVIA, 7 
måNADeR.

pSyKOlOGExaMEN FRåN uNI-
VeRSITeTeT I BIShKeK och åBo 
AKADemI 2010. VIKARIeRAT Som 
SKoLKuRAToR I NyKARLeBy.

KäNNEr KALL TILL KRISTeN SJäLA-
VåRD.  VILL LäRA SIG höRA GuDS 
RöST FöR ATT LåTA GuD VARA 
NåGoNS SJäLAVåRDARe.

kunde vi ha bytt telefonnummer. I Fin-
land är det ju helt otänkbart att fråga en 
okänd människa i bussen var de köpt si-
na skor. Jag saknar möjligheten att ska-
pa nya kontakter på kort tid.

Fpa som Gud
Kirgizistan är till nittio procent ett mus-
limskt land. I huvudstaden bor många 
ryssar och kristendomen är deras re-
ligion.

– De kirgisiska kristna studenter med 
muslimsk bakgrund vi haft i vår grupp 
har blivit hotade av sina släktingar. En 
tjej kidnappades och hölls fången tre da-
gar på landsbygden. Hon blev slagen, 
fick varken mat eller dryck medan fa-
miljen krävde att hon skulle avsäga sig 
sin kristna tro. Hon måste fly till ett annat 

land liksom några andra kirgisiska ny-
blivna kristna. Det är jättetufft för dem. 

I Kirgizistan behövs Gud för varje steg 
i vardagen.

– Ibland undrar jag om FPA vikarie-
rar Gud här i Finland, säger Anya Ingo. 
Man riskerar inte svälta ihjäl och man 
behöver inte vara länge utan bostad. 
Då är behovet av Gud och hans dag-
liga närvaro inte lika tydligt. När man 
har det så skyddat har man också råd 
att tolka Bibeln hur man vill. Behöver 
man pengar till utbildningen går man 
till banken och tar ett lån. I Kirgizistan 
finns det ingen annan möjlighet än att 
be Gud ordna pengarna. Gud har sva-
rat mina kompisar genom att de hittar 
ett kuvert med beloppet de behövde i 
ryggsäcken.

meRa bILdeR på kyrkpressen.fi. 
Foto: Hanna Sandberg
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KoMMEnTAR  
SoFIA ToRvAldS

Hallå Robin 
Hood!

Stora försam-
lingar med 
många väl-
beställda lön-
tagare bland 
medlemmar-
na har råd att 

göra mycket som är bå-
de roligt och kostar pengar. 
De kan ordna fina konserter 
och kulturevenemang, de 
kan bjuda sina förtroende-
valda på resor, de kan ord-
na gudstjänster med trev-
lig servering för många olika 
grupper i församlingen, från 
pensionärer till ungdomar.

Sen finns det församling-
ar där ungdomsverksam-
hetens årsbudget är 16 eu-
ro. Det räcker till ungefär en 
kaffe-med-bulle-servering.

Livet är inte rättvist. Det 
vet vi alla. Den som flyttar ut 
på landet förstår kanske att 
en högre kommunal- eller 
kyrkoskatt är det pris han el-
ler hon betalar för att få bo i 

Också de 
små kan 
sköta sig

”Det borde ju 
utjämnas så att 
de rika beta-
lar till de fattiga. 
Vad de rika för-
samlingarna är 
rädda för är att 
de tvingas hö-
ja på kyrkoskat-
ten och att folk 
börjar rösta med 
fötterna.”
Kari Harju

Stora församlingar är rika och små är 
fattiga. Den informationen återkom-
mer i olika former i slutrapporten om 
församlingsstrukturer.

Men varför är det så? Blir små för-
samlingar faktiskt dyrare än stora just 
för att de är små? Eller finns det en an-
nan orsak till att de församlingar som 
har svårast att få inkomster och utgif-
ter att gå ihop är de minsta?

Kari Harju, ekonomichef i Kronoby 
kyrkliga samfällighet, reagerade på att 
kyrkomötets ekonomiutskott tyckte att 
boksluten inte ger någon information 
om bakgrunden och orsakerna till det 
ekonomiska läget i de församlingar vars 
bokslut uppvisar ett underskott. Harju 
har jobbat som lärare i forskningsme-
todik vid Svenska Handelshögskolan 
och undervisat i hur man analyserar 
stora mängder siffror. Han bestämde 
sig för att analysera den lutherska kyr-
kans 323 församlingar med hjälp av ett 
datahanteringsprogram.

– Jag ville studera uppgifterna em-
piriskt. Vad berättar verkligheten? sä-
ger Harju.

Beslutsångest blir dyrt
Resultatet blev – om vi förenklar det 
starkt – att de billigaste och mest väl-
skötta församlingarna är små försam-
lingar. Men de församlingar som sköts 
sämst och har höga kostnader per med-
lem är också små. De församlingar som 
klarade sig sämst i bokslutet för år 2010 
hade också använt sig av en i medel-
tal lägre kyrkoskatteprocent än andra 
församlingar med liknande kostnads-
struktur. Samtidigt hade de högre verk-
samhetsutgifter per medlem än andra 
församlingar.

– Att det är så beror på att många små 
församlingar har beslutsångest: de vill 
inte eller saknar kompetens att lägga 
skatteprocenten på rätt nivå eller sä-
ga upp folk.

De fattigaste små församlingarna har 
till exempel, i förhållande till sitt med-
lemsantal, höga kostnader för fastig-
hetsväsendet. Också personalkostna-
derna visar på en stor spridning: en del 
församlingar klarar sig med 100 euro 
per medlem medan andra satsar 200 
euro per medlem på personalkostnader. 
De största och de minsta kostnaderna 
finns bland de minsta församlingarna.

Fattiga medlemmar – fattig  
församling
De flesta små församlingar har inte råd 
att ha lika stora kostnader som de sto-
ra. Många små församlingar har insett 
det och skurit ner på sina utgifter så att 
de överensstämmer med inkomsterna. 
Men Harjus siffor pekar på att de små 
församlingarna inte är fattiga just för 

KyrKaN OCh pENGarNa. Små för-
samlingar är inte fattiga för att de har 
så stora kostnader. De är fattiga för att 
deras medlemmar har små inkomster. 
Kyrkans utjämningssystem är otillräckligt. 

TexT och FoTo: SOFia TOrValDS 

med kyrkoskatten så att de som bär 
upp 1 procent i skatt betalar 8,2 pro-
cent och de som bär upp 2 procent be-
talar 4,1 procent. Så ser utjämningen ut.

– Skillnaden mellan de rikaste och de 
fattigaste blir alltså 4,1 procent av kyr-
koskatteinkomsterna. Men skillnaden 
i inkomst kan vara tre till fyradubbel.

Kyrkans centralfond utbetalar dess-
utom stöd till de allra fattigaste försam-
lingarna och de församlingar som be-
stämmer sig för att gå samman får mo-
rotspengar ut samma fond.

– Det borde ju utjämnas så att de ri-
ka betalar till de fattiga. Vad de rika för-
samlingarna är rädda för är att de tving-
as höja på kyrkoskatten och att folk 
börjar rösta med fötterna, säger Harju.

Problemet är att det inte nödvändigt-
vis går så att församlingssammanslag-
ningar råder bot på det som är grundor-
saken till att en liten landsortsförsam-
ling måste bli billig och att en stor stads-
församling får vara dyr. Vi kan ju inte 
slå ihop Esbo med Brändö-Kumlinge. 
Och slår man ihop många små och fat-
tiga församlingar där skatteinkomster-
na per medlem är små tenderar resul-
tatet att bli en stor och fattig församling.

Gemensam skatteprocent?
Kyrkan står inför århundradets kan-
ske mest omvälvande reform. Kyrkans 
strukturreform präglas av att den utgår 
främst från kommunreformen och för-
samlingarnas relation till den blivande 
kommunstrukturen. Att också förändra 
sättet att fördela kyrkoskatten borde vara 
en del av reformen, menar Kari Harju.

– Lösningen torde finnas nånstans 
mellan följande två ytterligheter: beva-
ra det nuvarande läget – eller låta kyr-
komötet fastställa en gemensam kyr-
koskatteprocent för hela Finland. Skat-
ten skulle fördelas till församlingarna 
enligt vissa på förhand bestämda kri-

att litenheten i sig skulle leda till ovan-
ligt stora fastighets- eller personalkost-
nader. Nej, det handlar helt enkelt om 
inkomster. Och inkomsterna beror på 
vad medlemmarna förtjänar.

Låt oss tänka att alla församlingar 
skulle bära upp 1 procent i kyrkoskatt. 
År 2010 skulle de fattigaste ha fått 87 eu-
ro per medlem i skatteinkomster. Hel-
singfors kyrkliga samfällighet fick 212 
euro per medlem. Inte ens om den fatti-
ga församlingen höjer skatteöret till det 
dubbla får den lika mycket pengar som 
samfälligheten i Helsingfors.

– Det är här den stora skillnaden 
mellan församlingarna finns, och den 
beror på antalet pensionärer, löneni-
vån i kommunen och hur många som 
lyfter arbetslöshetsunderstöd. Där-
för får stadsförsamlingarna så myck-
et mer pengar för kyrkoskatten, säger 
Kari Harju.

Siffrorna pekar alltså på att antalet 
medlemmar inte har någon större ef-
fekt på församlingarnas kostnadsstruk-
turer. Däremot har medlemsantalet en 
avgörande betydelse för församlingens 
skatteinkomster. När Kari Harju ser på 
boksluten förvånar han sig över att dis-
kussionen om kyrkan strukturreform 
inte i högre grad handlat om i hur ojäm-
lik situation församlingarna befinner sig 
när det gäller skatteintäkter.

–  Jämfört med kommunerna utjäm-
nar församlingarna inte skatteinkom-
ster nästan alls. På den kommunala si-
dan består ju en femtedel av inkomster-
na av statsandelar. I vissa kommuner 
utgör statsandelarna upp till hälften av 
inkomsterna.

Otillräcklig utjämning
Visst har kyrkan ett utjämningssystem. 
Alla församlingar betalar en grundpro-
cent av sina kyrkoskatteinkomster till 
kyrkans centralfond. Siffran divideras 

terier liksom statsandelarna fördelas 
till kommunerna.

Om alla medlemmar skulle beta-
lade 1,33 procent i kyrkoskatt skul-
le kyrkan komma upp i ungefär lika 
stora skatteintäkter som i dag.
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valde det fria 
formuläret
De som bereder struktur-
reformen inom kyrkan har 
begärt in respons från fle-
ra hundra organ och in-
stanser. Stiftsfullmäktige i 
varje stift ska också ge sin 
syn på saken.

Det gjorde även Borgå 

stifts fullmäktige, som 
med eftertryck framhål-
ler samfällighetsmodellen 
som den bästa. Fullmäkti-
ge framhåller att det sak-
nas språkliga, men också 
ekonomiska, konsekvens-
bedömningar av de andra 
lösningarna.

Responsen är fritt for-
mulerad och går inte in på 

färdig blankett, som var 
den andra möjligheten .

– Kan ses som en liten 
risktagning. Jag lovar att i 
styrgruppen se till att de 
fritt formulerade åsikterna 
också registreras, sade bi-
skop Björn Vikström.

en del kritiker anser att 
formuläret är styrt till för-
mån för prosterimodellen.

STIFTSFULLMÄKTIgE RESPonSPRAXIS

Förslag går till två adressater
Torsten Sandells initiativ om statens ansvar för gamla och 
dyra kyrkor sänds både till kyrkostyrelsen och till kyrkomö-
tet. Beredning förpassade ärendet enbart till kyrkostyrel-
sen, med motiveringen att Sandell föreslår staten juridiska 
förpliktelser som kyrkomötet inte har mandat att utfärda.

– Då hamnar det i mappen för ”intressanta ären-
den”, menade Sandell. 

På peter lindbäcks förslag sänds initiativet både till kyr-
komötet och till kyrkostyrelsen som bäst bereder hans 
eget kyrkomötesinitiativ om skydd av kyrkliga byggnader.

STIFTSFULLMÄKTIgE gAMlA KYRKoR

Hur kan ”bära tillsammans” 
stavas på genuin åländska?
SaMarBETSMODEllEr. 
De åländska församling-
arna har hållit rådslag 
kring samarbete i olika 
modeller. Vart leder det?

TexT: May wiKSTröM 

Initiativet kom från domka-
pitlet, som sänt biskop Björn 
Vikström och notarien Clas 
Abrahamsson till Åland för 
att diskutera församlings-
strukturer på ett möte för för-
troendevalda och anställda i 
mitten av april.

Intresset var stort, och ca 
femtio personer från olika 
församlingar kom till Mika-
elsgården.

De modeller som lyftes 
fram var att Åland skulle bil-
da ett eget prosteri eller sam-
arbeta i en eller flera samfäl-
ligheter. Bägge skulle förut-
sätta en gemensam kyrko-
skatt. Smärtpunkten verkar 
handla om de rikas vilja att 
betala för de fattiga.

– När det kommer till kri-
tan är det ju skattöret det 
handlar om, säger Juanita 
Fagerholm-Urch, kyrko-
herde i Sund-Vårdö.

Hon hör till dem som länge 
förespråkat samarbete mel-
lan de åländska församling-
arna, så till den grad att hon 
även om hon tyckte att mö-
tet var bra uttrycker en viss 
uppgivenhet över utsikter-
na att faktiskt få ett sådant 
till stånd.

– Jag tycker att vi gott kun-
de ha en gemensam förvalt-
ning, en enda ekonomibyrå 
– och inte sitta med många 
pastorskanslier. Ingen kom-
mer längre till pastorskans-
liet och ska ha ett ämbetsbe-
vis, den tiden är förbi, säger 
Fagerholm-Urch.

Hon tillfogar att hon för all 
del hör till den radikala fron-
ten, som till och med kunde 
tänka sig en enda församling 
på hela Åland.

Samfälligheter ovanliga
Enligt notarie Clas Abra-
hamsson talade man också 
mycket om samfälligheter.

– När samfälligheter är nå-
got av det normala på annat 
håll är de ganska obekanta 
på Åland. Därför presente-
rade vi ett ganska ingående 

paket om möjligheten att ar-
beta genom en samfällighet, 
säger Abrahamsson.

Församlingarnas ensak
Kontraktsprosten Mårten 
Andersson var också med 
på mötet. Han lyfter fram 
det samarbete som finns, i 
form av delade tjänster t.ex. 
Men i fråga om ett samarbe-
te i form av samfällighet sä-

ger han att det kommer an på 
församlingarna själva. För-
delarna kan han nog se, inte 
minst när det gäller den allt 
mer krympande tillgången 
till kyrkligt anställda.

–Kantorer är det ju till 
exempel väldigt svårt att få 
överhuvudtaget, säger han.

Samtidigt uttrycker han 
att den här diskussionen 
har förts tidigare, ”allt det här 

har vi varit med om massor 
gånger”. På frågan om hur 
han som kontraktsprost ser 
på hur det hela går vidare 
svarar han:

– Nu finns det ju ett förar-
bete gjort för dem som vill 
vara med eftersom vi gjor-
de en utredning för tre år 
sedan.  
För att det ska bli ett välbär-
gat parti borde de fattiga gifta 

sig med de rika, annars förblir 
det lika fattigt?

– Jo, det är en riktig tan-
ke. Och de fattiga har redan 
blivit tvångsgifta.
Och vill de rika betala för de an-
dra? Mariehamn till exempel?

– Nej. Det finns det inte 
beredskap till. Mariehamn 
är en egen värld här i jäm-
förelse med de andra.

hur vill råden ha det då?
Både Juanita Fagerholm-
Urch och Clas Abrahams-
son lyfter däremot fram dom-
kapitlets önskan att involve-
ra församlingsborna för att 
ta reda på vad de vill se som 
nästa steg i diskussionen.

Nu ska domkapitlet sän-
da ut en enkät till ålandsför-
samlingarnas kyrkoråd . Hur 
ska den se ut?

– Det finns inget konkret 
ännu. Men vi vill inte låta det 
här rinna ut i sanden utan få 
det att gå vidare, säger Ab-
rahamsson.

Han menar att det är en 
stor fråga i stiftet att mins-
ka församlingarnas sårbar-
het. Den syns särskilt i de 
små åländska församling-
arna, där det inte finns nå-
gon back-up att ta till.

Juanita Fagerholm-Urch 
lyfter fram en annan sida.

– Jag var besviken över att 
ingen på mötet talade om 
verksamheten. Hur kan vi 
ha en sådan utan att samar-
beta? Och den kan ge myck-
et. Det finns många kyrkor 
där prästen får vara rädd för 
mässfall. När Sund och Vårdö 
börjat med gudstjänst varan-
nan vecka var fick vi faktiskt 
fler besökare i Sund än tidi-
gare. 

ÖVeR Vattnet I legenden om S:t Kristoforos bär den stora den lilla över vadstället. I tuffa 
tider prövas församlingarnas vilja till något liknande, inte minst på åland. (Skulptur från 
domkyrkan i Köln.)  Foto: raimond Spekking / CC-bY-Sa-3.0 (via Wikimedia CommonS)

SAMFÄLLIghETS-
MAgERT öRIKE

•Borgå stift 
har totalt 
64 försam-
lingar.
•	  av dem 

är bara 17 självständiga för-
samlingar med egen eko-
nomi  resten ingår i någon 
samfällighet. 
•	hela tio av de självständi-
ga församlingarna finns på 
åland.

ett stort, billigt hus med träd-
gård och skog runtomkring. 
Fram till en viss punkt kan 
vi leva med att verkligheten 
är annorlunda på landet än 
i stan. men ändå känns det 
märkligt att kyrkan har valt 
att gå in för ett så ojämlikt 
utjämningssystem.

För de små församlingar-
na på landsorten är tryck-
et hårt från alla håll. Deras 
medlemmar har sällan hö-
ga inkomster och det inne-
bär att församlingen får in 
betydligt mindre pengar per 
medlem än en stadsför-
samling. också de försam-
lingar som sköter sin eko-
nomi, höjer på kyrkoskatten 
och skär ner på utgifterna 
får höra att de inte lönar sig. 
För att de är små.

Därför är det bra att Kari 
harju tagit fram siffror på att 
små församlingar kan sköta 
sin ekonomi lika väl som de 
stora och att det inte är dyrt 
i sig att vara liten.

men samtidigt frågar man 
sig om vi faktiskt kan fort-
sätta blunda för ojämlikhe-
ten. Tror inte kyrkan på att 
de rika ger till de fattiga?

de RIka stadsförsamlingar-
na har råd att ge vardagen 
en guldkant, de fattiga ut-
anför tätorterna har knappt 
råd med vardagen.
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Gammal modell fungerar än
det ekonomIska läget i kyrkan i dag, med färre medlemmar och ökade fastighetskostnader, bekymrar John Forsberg som arbetat hela livet med kyrkans struktur och uppbyggnad. 

– Både prosterimodellen och stiftsmodel-
len är otroligt byråkratisk uppbyggda och 
blir administrativt dyra, säger John Fors-
berg som i tiderna tog initiativ till den nu-
varande modellen med samfälligheter.

STrUKTUrOMVaNDliNG. Stiftsmodel-
ler och prosterimodeller i all ära. Men att 
någon av dem skulle fungera bättre än 
de nuvarande samfälligheterna tror John 
Forsberg inte.

TexT och FoTo: jOhaN SaNDBErG

synnerhet mot bakgrund av att man in-
te vet vad det blir av kommunreformen.

En av svagheterna med samfällighets-
modellen är parokialprincipen, att man 
måste tillhöra den församling på vars om-
råde man är bosatt. Det ser John Forsberg 
som en skönhetsfläck.

– Det blir oerhört dyrt och praktiskt ta-
get otänkbart att lösgöra den kyrkliga skat-
teuppbörden från den kommunala. Det 
kan också få oförutsägbara konsekvenser. 
Men principiellt är det en ful fläck. 

John Forsberg har historiskt perspektiv 
på samfälligheterna. Han var kyrkomö-
tesombud i slutet av sextiotalet när lagen 
om samfälligheterna kom till.

– 1908 uppstod problemet med två för-
samlingar inom samma kommuns områ-
de för första gången då församlingen i Hel-
singfors delades på språkliga grunder, sä-
ger han. Flera städer följde efter och man 
började också dela församlingar för att de 
blev för stora.

Men det saknades en lag om hur de här 
församlingarna skulle administreras. Kyr-
komötet sammanträdde då  vart femte år 
och varje gång tillsattes en kommitté som 
skulle göra ett lagförslag om saken.  Men 
varje kyrkomöte förkastade förslaget och 
tillsatte en ny kommitté.

–  Så där höll man höll på till slutet av 

sextiotalet. Då satt jag i kyrkolagskommit-
tén som skulle bereda ett nytt förslag. Jag  
skissade upp ett eget förslag som jag läm-
nade in som en reservation till kommitténs 
förslag. Då skedde det som aldrig tidigare 
skett. Min reservation lades till grund för 
fortsatt behandling i kyrkomötet.

Två år senare godkände kyrkomötet la-
gen om kyrkliga samfälligheter, en om-
förhandlad formulering av Forsbergs re-
servation.

– Konflikten gällde nivån på den eko-
nomiska självständigheten församlingar-
na skulle få, säger Forsberg.

– Men, fortsätter han, det viktigaste är ju 
församlingarna. Och att beslutandemak-
ten är så decentraliserad som möjligt. Man 
ska inte tro att det går att få en levande för-
samling ur en stor enhet som man skapar.

John Forsberg, som tidigare suttit i både 
kyrkomötet och Kyrkostyrelsen, har inte 
tappat intresset för de kyrkliga angelägen-
heterna trots att 95-årsdagen närmar sig i 
höst. Han följer aktivt med och det är ba-
ra benen som inte är lika snabba som förr.

– Jag har inte läst hela den 60-70 si-
dor tjocka slutrapporten gällande kyr-
kans strukturreform. Bara ett auktorise-
rat sammandrag. Modellerna verkar va-
ra väldigt teoretiska och tar ingen hänsyn 
till de svenska församlingarna. De språk-
liga minoriterna nämns endast i en bisats.

Forsberg ser ingen orsak att frångå de 
nuvarande samfälligheterna.

– Det systemet har fungerat i stort sett 
bra i fyrtio år. Folk känner till systemet 
och i de flesta fall har man positiva erfa-
renheter av det. Har samfälligheterna en 
fungerande grundstadga har de också en 
fungerande administration.

Forsberg anser att samfälligheternas 
styrka ligger i grundstagdan. Den kan 
skräddarsys med beaktande av de lokala 
omständigheterna.

– Man borde utgå från det som finns. I 

John FoRSbERg

•	Född i malax den 8 september 1917, 
bosatt i Vasa.
•	präst, pensionär sedan 30 år till-
baka.
•	Tidigare kyrkoherde i Södra svens-
ka församlingen i helsingfors, riks-
dagsman för SFP 1954–1958, direktor 
på församlingsförbundet, chefredak-
tör på Församlingsbladet (nuvarande 
Kyrkpressen), assessor vid domkapit-
let, medlem av Kyrkostyrelsen 70–78, 
kyrkomötesombud 68, 71, 73, 74, 77.

Missionärer på flykt från Mali
ett 40-tal kameruaner finns för tillfället i Fatick,den luth-
erska kyrkans centralort i Senegal. Kameruanerna arbetar 
som missionärer i mali sedan 2008, utsända via Kameruns 
lutherska kyrka. efter statskuppen för några veckor sedan 
då situationen i mali blev farlig uppmanades missionärerna 
söka skydd hos den lutherska kyrkan i Senegal.

– om situationen lugnar ner sig i mali vill vi snabbt 
återvända, oron för våra små församlingar i mali är 
stor. om oroligheterna drar ut på tiden måste vi nog 
söka oss till vårt hemland, säger pastorn pierre Molnu.

Upprop för fred, mot ockupation
Kyrkornas världsråd har tillsammans med det ekumenis-
ka forumet för Palestina och Israel (PIeF) tagit initiativ till en 
fredsvecka i protest mot den illegala ockupationen av Pa-
lestina. Tanken är att församlingar och enskilda försam-
lingsmedlemmar i hela världen ska skapa uppmärksam-
het kring Israel-Palestina-konflikten med hjälp av gemen-
samma, fredliga samlingar. World Week for Peace in Pales-
tine Israel (ung. vecka för fred i Palestina) ska äga rum från 
28 maj till 3 juni. Det har gått 44 år sedan östra Jerusalem, 
Västbanken och Gaza ockuperades.

FRED PAlESTInA SEnEgAL FlYKTIngAR

tid: lördagen 12 maj 2012
plats: Viking XPRS till Tallinn

tema: Kyrkan mitt i byn, livet och förändring
info: www.forsamlingsforbundet.fi

anmälning: kontakt@forsamlingsforbundet.fi

Inspirationsdag för församlingens förtroendevalda

FÖRTROENDEFORUM

VÄLKOMMEN PÅ FÖRTROENDEFORUM!
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VågA FRÅgA

Måste man alltid gå 
till sin ”egen” präst?

Vad gör man om man bor på en 
liten ort och av olika orsaker inte 
kan vända sig till den ”egna” präs-
ten för till exempel själavård eller 
en förrättning? Kan man ta kontakt 
med prästen i grannförsamlingen 
utan att den ”egna” prästen får 
veta om det?

en pRäst som arbetar i en församling 
har i uppgift att betjäna församlings-
borna med bland annat kyrkliga för-
rättningar och med själavård. En en-
skild församlingsmedlem är å sin sida 
inte bunden av att anlita just den eg-

na församlingens präst. Du kan alltså fritt ta kontakt med 
en präst utanför din egen församling. Så här långt är kyr-
kans lagstiftning entydig. Hur man sedan kombinerar för-
samlingsprästens skyldighet med församlingsmedlemmens 
frihet är i praktiken inte lika enkelt. 

dIn FRåga handlar om relationen till din ”egen” präst och om 
han eller hon måste bli informerad om hur du väljer att gö-
ra. I själavårdsärenden behöver och får din präst inte veta att 
du anlitar någon annan. Väljer du exempelvis att bege dig 
till grannförsamlingen och prästen där tar emot dig skyd-
das du av tystnadsplikten både i teorin och i praktiken. Du 
har dessutom möjlighet att hitta många andra själavårda-
re än grannförsamlingens präst. Det finns kyrkligt anställ-
da som har ett särskilt intresse för och specialutbildning i 
själavård, förutom präster också diakoni- och ungdomsar-
betare. Känner du till kyrkans familjerådgivning eller sam-
talstjänsten via telefonen eller nätet? Min yrkeskår, sjuk-
husprästerna, finns också tillgängliga för själavård.

om du behöver en kyrklig förrättning är det sannolikt och till 
och med önskvärt att prästen (åtminstone kyrkoherden) i 
din hemförsamling blir informerad om saken. Du behöver 
inte själv ta kontakt utan information om bokningar av kyr-
kan, eller hindersprövning inför en vigsel eller registrering 
av ett dop, går via pastorskansliet. Till kyrkoherdens ansvar 
hör att besluta om användningen av kyrkan och att ha in-
syn i verksamheten på pastorskansliet. Men det hör också 
till professionaliteten att respektera församlingsbons beslut 
att anlita en annan präst än församlingens egen.

en pRäst får inte heller begära arvode för sina tjänster, var-
ken för kyrkliga förrättningar eller för själavård. Har du an-
litat en präst som kommer från en annan församling behö-
ver du bara ersätta honom eller henne för resekostnaderna, 
inte för något annat. Det betyder att präster som inte kom-
mer från den egna församlingen har andra motiv än ekono-
miska att ställa upp, extra jobb betyder inte extra inkomster. 

 ¶ ann-SoFi 
StorbaCka
är sjukhuspräst 
och svarar på 
läsarfrågor om  
tro och liv. 

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 AndREAS AndERSSon

när vilja och våga ställs mot varandra
Jag får lätt feber. När som-
maren kommer är det båt-
feber, bilfebern kan drabba 

året om.
motorcy-

kelfebern bru-
kar komma 
den här årsti-
den. När två-
hjulingarna 

har vaknat upp ur sin dva-
la och snusar på vägdam-
met har förarna sådan ab-
stinens att de tycker om 
att gasa på lite extra myck-
et. och den som gillar lju-
det av V2:an eller encylin-
ders-KTm:n när den mullrar 
förbi vet känslan. man be-
höver inte ens sitta på cy-

keln för att få en adrenalin-
rush. Det är då som viljan 
att ta motorcykelkörkort är 
som starkast.

Förra hösten hände nå-
got som jag trodde skul-
le ta kål på den årliga mo-
torcykelfebern. När min 
19-åriga studiekamrat dog 
i en motorcykelolycka kon-

staterade jag att jag nog får 
nöja mig med bil i alla fall.

Nu är våren här igen, och 
febern med den. och sam-
tidigt tankarna om risken. 
Borde jag som kristen res-
pektera livet särskilt mycket 
och därför låta bli att utsät-
ta mig för risker och möjliga 
faror? eller kan min förtrös-

tan på evigt liv vara stör-
re och löftet om frälsningen 
vara en motivering för att 
jag ska våga ta steget ut i 
det okända och riskfyllda?

men när jag nu är en för-
nuftsmänniska, varför har 
jag ändå instinkterna som 
vill göra mig farlig? Var-
för vill jag åka motorcy-

kel, klättra, surfa, åka lång-
färdsskridskor, resa jorden 
runt? Jag tror inte att Gud 
har gett oss äventyrslust för 
att sedan säga ”men det 
kan vara farligt så inte ska 
du göra det”. Jag tror att 
äventyrslusten är ett verk-
tyg för att våga uppleva 
mer av livets goda.

Nätverk viktigt 
före skolåldern
NEDSaTT SyN. För-
äldrar till små barn 
med nedsatt syn kan 
känna sig ensamma. 

TexT och FoTo:  
aNDrEaS aNDErSSON

När ett barn med synnedsätt-
ning börjar skolan får famil-
jen handledning och service 
via skolan. Projektet Gnistan 
stöder familjer med barn un-
der skolåldern som har ned-
satt syn.

– Det kan vara svårt för 
föräldrar att veta var de får 
olika stödtjänster och vad 
barnet är berättigat till.

Margot Åberg är projekt-
ledare för projektet Gnistan 
som kartlägger stödbehovet 
hos familjer med barn under 
skolåldern som har nedsatt 
syn. En viktig del av projektet 
är att knyta kontakter till re-
ferensgrupper samt skapa ett 
nätverk för familjerna.

– Det är jätteviktigt att 
träffa föräldrar i liknande 
situation och dela erfaren-
heter och åsikter.

Svårt att veta  
vart man ska vända sig
Nio familjer har  nåtts av den 
uppsökande verksamheten, 
som fortsätter under hela 
projektets gång. Nu ordnas 
träffar för föräldrarna.

– Till exempel inför skol-
starten behöver man kon-
takta många olika instanser, 
skicka olika intyg och plane-
ra i god tid var barnet ska gå 
i skola. En referensgrupp är 
viktig eftersom många för-
äldrar har svårt att veta vil-
ka myndigheter och instan-
ser som behöver kontaktas.

Åberg säger att föräldrar-
na ofta är ensamma med sina 
tankar, till exempel när bar-
net behöver hjälpmedel el-
ler specialleksaker. 

– Var får man exempel-
vis tag på glasögon åt ett 
barn som också har ett an-
nat funktionshinder och är 
så livligt att vanliga glasögon 
inte hålls på huvudet? 

En person med synskada 
behöver också bra belysning 
och många familjer vet inte 
om att familjen är berättigad 

till en belysningsförändring 
i hemmet.

– Ingen kommun erbju-
der det utan familjen måste 
själv anhålla om belysnings-
förändring. 

På grund av sekretessen är 
det knepigt att komma i kon-
takt med familjer med barn 
som har en synskada. Åberg 
har kontaktat olika instanser 
som i sin tur har kontakter till 
barnfamiljer, såsom familje-
rådgivningar, församlingar 

och daghem, och bett perso-
nalen kontakta familjerna och 
berätta för dem om projektet.

hoppas på fortsättning
Målet med att kartlägga stöd-
behovet är att det skulle fin-
nas en stödperson som famil-
jer kan kontakta också efter 
projektets slut.

– Jag hoppas att nätverket 
och verksamheten kan fort-
sätta och bindas samman vid 
någon instans, säger Åberg.

maRgot åbeRg leder projektet Gnistan som stöder familjer med synskadade barn. 

gnISTAn

• Treårigt projekt för att 
kartlägga stödbehovet 
bland familjer med synska-
dade barn.
• Projektledare: Margot 
åberg i helsingfors och ma-
ja Renvall-höglund i öster-
botten.
• Mer information på www.
blindskolan.fi/aktuellt
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Tanken på Gud 
svindlar
– Jag kommer ännu bra ihåg hur chock-
ad jag blev när min pappa för första 
gången berättade för mig att alla män-
niskor en dag måste dö. Jag var bara ett 
barn och hade aldrig tidigare tänkt på 
saken. Jag blev djupt skakad och kän-
de en outhärdlig sorg.

Det här berättar William Lane Craig, 
enligt många vår tids främste försvara-
re av kristen tro. Han har bland annat 
debatterat mot kända nyateister som 
Sam Harris och den nyligen avlidne 
Christopher Hitchens. Ateisten Ric-
hard Dawkins har hittills vägrat ställa 
upp i debatter med Craig. De som har 
läst Lee Strobels bästsäljande böcker 
Fallet Jesus och Vilken Jesus skall jag tro på? 
känner igen Craig som en av de experter 
som blir intervjuade i Strobels böcker.

Uppfylld av hat mot livet
Craig berättar att han växte upp i en bra 
och kärleksfull familj, men man gick 
sällan till kyrkan och hemmet var in-
te kristet. I tonåren började han som 
många andra fundera på de stora livs-
frågorna. Han trodde inte på Gud och 
betraktade sig själv som ateist.

– Jag såg kristna som hycklare och 
kände en allt större inre förtvivlan och 
vrede mot livet och andra människor. 
En dag satt jag på min tyskalektion i 

gymnasiet bakom en flicka som hette 
Sandy. Hon var alltid så glad och det ir-
riterade mig oerhört. Jag knackade hen-
ne på axeln och frågade varför hon all-
tid var så glad.

Sandy vände sig om och svarade att 
det beror på att hon är frälst. Svaret gjor-
de Craig helt paff, han hade aldrig hört 
någon säga så tidigare. ”Du är vaddå?” 
hade han utbrustit och Sandy svarade 
att Jesus är hennes personlige frälsare. 

– Det kändes som om någon slagit 
mig i huvudet med en klubba. Här gick 
jag omkring och var uppfylld av hat mot 
livet och alla och den här flickan påstod 
att det fanns en Gud, universums Gud, 
som älskade mig personligen! Tanken 
svindlade.

Omdiskuterat gudsargument  
bland filosofer
Craig blev med tiden kristen, gifte sig 
och flyttade till England för att skriva 
sin doktorsavhandling i filosofi under 
professor John Hicks ledning. Craigs 
avhandling handlade om Kalams kos-
mologiska gudsargument. Kalam är det 
arabiska ordet för medeltida teologi och 
Kalams gudsargument har sina rötter i 
medeltida muslimsk teologi. 

I The Cambridge Companion to Atheism 
(2007) kan man se att Craigs kosmologis-
ka gudsargument är det överlägset mest 
omdiskuterade filosofiska argumentet för 
Gud i vår samtid. Det har inte heller pu-
blicerats lika många artiklar om något 

annat gudsargument i filosofiska fack-
tidskrifter än det Craig förde fram. 

– I korthet kan man förklara Kalams 
kosmologiska gudsargument med tre 
enkla steg: 1) Allt som börjar existera 
har en orsak, 2) Universum har börjat 
existera, 3) Alltså har universum en or-
sak. Ateister har riktat in sig på att för-
söka upphäva punkt ett men utan stör-
re framgång. Filosofiskt sett har detta 
gudsargument visat sig vara helt vat-
tentätt och kan inte falsifieras.

Big Bang teorin om att universum 

TexT och FoTo: TomAS VoN mARTeNS

apOlOGETiK. Den kända ateisten Richard Dawkins vågade inte 
debattera med honom. Den amerikanske apologeten William Lane 
Craig, med doktorstitlar i både filosofi och teologi, visar på hur 
mycket som talar för att Kristus faktiskt har uppstått.

”jag argumen-
terar för att den 
bästa förkla-
ringen till alla 
dessa omstän-
digheter, när de 
betraktas till-
sammans, är att 
”Gud uppväck-
te jesus från de 
döda”. jag kallar 
detta för upp-
ståndelsehypo-
tesen i min av-
handling.”

William Lane 
Craig

uppstått ur ingenting stöder en biblisk 
syn på skapelsen, menar Craig. Han sä-
ger att det här är ett irriterande och olös-
ligt problem för ateismen i dag eftersom 
man tidigare var övertygad om att uni-
versum existerat i all evighet.  

– En ateist kan kontra med ett ”Okej, 
om allt har en orsak, vilken är då or-
saken till Gud?” Svaret är att Gud är 
evig och icke-orsakad. Det är ett pre-
cis lika giltigt argument som när ateis-
tiska filosofer tidigare var övertygade 
om att universum var evigt och icke-

WILLIam Lane CRaIg deltog också 
i Veritas Forum i helsingfors under 
sitt Finlandsbesök. Där diskuterade 
han kosmologiska gudsbevis med 
professor Kari enqvist. Talarna var 
inte överens om vad kunskap är och 
vilken sorts kunskap kan användas för 
kosmologiska gudsbevis. Professor 
enqvist var starkt av den åsikten att 
kunskap är endast det som empiriskt 
går att bevisa eller falsifiera, medan 
dr craig även räknade med filosofisk 
bevisföring. en inspelning från craigs 
debatt med Kari enqvist kan ses på 
www.veritasforum.fi/sv. Foto: LinuS 
StråHLman
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WILLIAM LAnE CRAIg

•	amerikan och verksam som fors-
karprofessor i filosofi vid Talbot 
School of Theology i Los Angeles. 
•	analytisk filosof med dubbla dok-
torsgrader från europeiska univer-
sitet.
•	han har medverkat i ett antal väl-
kända debatter, bland annat  med 
den ateistiska filosofen Quen-
tin Smith. än mer känd är debatten 
mot Anthony Flew, som finns som 
bok under namnet Does God exist?. 
han har även debatterat med Frank 
Zindler.
•	hemsida: http://www.reasonable-
faith.org/
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orsakat, utan att man ansåg att det-
ta ”faktum” behövde något stödargu-
ment eller bevis. 

Uppståndelsen som   
doktorsavhandling
Sin andra doktorsavhandling färdigställ-
de Craig i München under handledning 
av professor Wolfhart Pannenberg. Det 
var en teologisk avhandling och ämnet 
var Jesu uppståndelse. I den behand-
lar Craig de viktigaste argumenten som 
stöder uppståndelsen som en historisk 
händelse. De finns en rad enskilda hän-
delser kring Jesu död och uppståndel-
se som accepterats som historiska hän-
delser av en majoritet forskare på det-
ta område, inklusive många icke-tro-
ende och ateistiska forskare.

Craig nämner som exempel den kän-
de tyske ateistiske Jesus-forskaren 
Gerd Lüdemann, som anser att ”det 

står utom all tvekan och som histo-
riskt sant att lärjungarna efter Jesu död 
hade upplevelser som övertygade dem 
om att Jesus uppstått från de döda.” 

– Jag har byggt upp min doktors-
avhandling kring några av de hän-
delser som forskarna betraktar som 
historiskt sanna kring Jesu död och 
uppståndelse. Jag argumenterar för att 
den bästa förklaringen till alla dessa 
omständigheter, när de betraktas till-
sammans, är att ”Gud uppväckte Jesus 
från de döda”. Jag kallar detta för upp-
ståndelsehypotesen i min avhandling.

william lane Craig på svenska
William Lane Craig besökte Finland i 
mitten av april och inledde samtidigt 
en nordisk turné som gick vidare till 
Sverige och Norge. I Finland besök-
te Craig bland annat Andreaskyrkans 
Café Nya Vinden på Högbergsgatan i 

Helsingfors, ett apologi-seminarium 
i Ryttylä och Helsingfors universitet 
där han debatterade med den finländ-
ska fysikern, essäisten och ateisten 
professor Kari Enqvist under rubri-
ken Can The Universe Exist Without God? 

Craigs besök sammanföll med 
den svenska och finska utgivningen 
av hans senaste bok On Guard, som 
av förlaget CredoAkademin utgivits 
på svenska med titeln Till trons för-
svar – handbok i kristen apologetik. Bo-
ken innehåller också självbiografiska 
partier. På finska har förlaget Uusi Tie 
gett ut samma bok med titeln Valveilla. 

På svenska har boken Inga enkla frå-
gor tidigare getts ut. I den behandlas 
kontroversiella och moraliska frågor 
om lidande, ondska, tvivel, obesva-
rade böner, abort, eutanasi, homo-
sexualitet och Jesus som enda vägen 
till Gud.

WILLIam Lane 
CRaIg deltog i 
Apologiaforum 
i Ryttylä som 
arrangerades av 
Folkmissionen 
och Studentmis-
sionen. Forumet 
samlade runt 
400 personer 
kring ämnet 
apologetik, som 
betyder ungefär 
kristendomsför-
svar.
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I Kautokeino 
betyder våren fest
TexT och FoTo: EliSaBETh MOrNEy

När löven spricker och konfirmander-
na väntar på midsommar är konfirma-
tionen för länge sedan över i Kauto-
keino, Norge. I Kautokeino, där över 
85 procent av befolkningen har sa-
miska som modersmål, hålls konfir-
mationen av tradition redan två veck-
or före påsk. 

Många samer i Kautokeino har ren-
drift som levebröd. Det här påverkar 
hela livet i byn. På vintern hittar renar-
na mat under snön på högfjället och på 
sommaren är det bättre bete vid kus-
ten. Så precis som i äldre dagar följer 
renskötarfamiljerna med renflocken på 
sommarbete ner till kusten. 

Traditionellt har samerna samlats till 
vinterläger. Det var då som allt socialt 
skulle skötas, bröllop, dop och konfir-
mation, marknader och sammankoms-
ter. Fortfarande är det på vårvintern 
som viktiga händelser ska ske.

Jag hälsar på hos Anne May Siri 
som har blivit konfirmerad i år. Hen-
nes mamma May Torill är lärare och 
hennes pappa Nils Johan är rensköta-
re. Att bli konfirmerad är en stor hän-
delse.  Nästan alla av Anne Mays klass-
kamrater väljer att bli konfirmerade. I 
år är de trettiotre stycken.

– Samerna här är kyrkliga, säger 
mamma May Torill Siri. Det beror på 
att vi lever så nära naturen. Livet och 
döden är naturliga element då man har 
djur. Kyrkan är en central plats för livets 
olika skeden, också när vi har det bra.

Kyrkan i Kautokeino är ett ställe där 
man träffas. På julen är den så välbesökt 
att det hålls två gudstjänster på samma 
dag för att alla ska rymmas. 

– Vi är som en stor familj. Alla känner 
alla, säger May Torill. Därför blir det så 
stora sammankomster. Ett bröllop kan 
ha upp till 1000 gäster. En konfirmation 
har mellan 100–200 gäster.

Till Anne Mays konfirmation kom 
140 gäster.  Det var så många att de in-
te rymdes hemma utan familjen hyrde 
en lokal. Alla hjälper till och bidrar med 
något. På konfirmationsfesten bjöds det 
på renköttsoppan Biđus som är tradi-
tionell festmat. Dessutom blev det en 
hel del kallskuret, smörgåsmat och fjor-
ton olika kakor.

Det verkar som att det är mycket av 
allting i Kautokeino. Anne May har tio 
faddrar och hennes syskon har ännu 
fler.

– Det är vanligt med 8–14 faddrar per 
barn. Själv är jag och min man faddrar 
till fjorton barn, säger May Torill. Ib-
land då jag sitter i kyrkan och ser mi-
na gudbarn i olika livssituationer kom-
mer tårarna fram när jag tänker på att 
de nu håller på att bli vuxna och mås-
te möta livet själva.

Vad betyder det då att bli konfir-
merad?
– Att bli vuxen, säger Anne May snabbt 
med glittrande ögon. 

– Jag brukar säga till Anne May att 
då hon blir aderton får hon bestäm-
ma själv, säger May Torill med ett le-
ende. Jag sa samma sak till hennes sys-
ter, men jag måste erkänna att då hon 
fyllde aderton så ändrade jag mig och 
sa till henne att det inte gäller henne. 
Hon får bestämma själv när hon blir 
tjugofem.

Mor och dotter ser på varandra och 
skrattar och man förstår att de inte är 
helt överens. 

Vad ska du bli när du blir stor?
– Popstjärna, säger Anne May tveklöst.

Hon nynnar och dansar i väg för att 
klä på sig samedräkten för att gå till 
kyrkan.

– Hon gillar att dansa, säger May To-
rill.

alba eller samedräkt
När samer klär sig fina kommer sam-

edräkten fram. Det här gäller i all syn-
nerhet i Kautokeino där samedräkten 
ofta syns. Den bärs vid födelsedagar, 
fester och alltid i kyrkan. 

I år blev det diskussion om ifall kon-
firmanderna skulle bära en vit kåpa un-
der själva konfirmationen i kyrkan is-
tället för samedräkten.

– Frågar du mig, säger May Torill, så 
röstar jag för alba. Jag syr själv alla fa-
miljens samedräkter och ibland när jag 
är i kyrkan så tittar jag mest på de an-
dra dräkterna, på hur de är gjorda. Al-
la dräkter är ju olika beroende på vari-
från man kommer. Dessutom följer de 
modet. Så jag tycker att de tar bort fo-
kus från själva tillställningen.

Förslaget att använda alba vid kon-
firmationen gick inte igenom i år. De 
som röstar för samedräkt vid konfir-
mation tycker att det hör till samernas 
tradition, man är rädd att dräkten ska 
förlora sin popularitet om den inte an-
vänds vid festliga tillfällen. 

Det hör till att man får en ny dräkt 
när man blir konfirmerad, men den är 
ingalunda den första samedräkten man 
bär. Redan vid dopet bär barnet same-
dräkt och man får en ny då man växer 
ur den gamla. May Torill har själv tolv 
samedräkter som nu är i användning.

Varför så många?
– Eftersom de används så flitigt slits 
de. Dessutom använder jag vardags-
samedräkt på fjället när jag är ute med 
renarna, säger May Torill. Det var en 
äldre same som sa till mig att det ska 
synas att vi är samer och inte turister 
och det tog jag till mig. Här i Kauto-
keino är det många äldre samer som 
går med samedräkt till vardags. Sam-
edräkten är väldigt bra ute i naturen. 
Sedan jag började använda skinnbyxor 
på vintern slipper jag frysa om benen.

Anne May har själv gjort banden 
som lindas runt skorna. Annars är det 
mamma May Torill som har sytt. Kau-
tokeinodräkten är den mest dekorerade 

av alla samedräkter. Det är många de-
korationsband som ska sys. May Torill 
tycker att gul är en färg som måste va-
ra med, men Anne May propsar på att 
det är vitt som är mode just nu, så det 
blev en kompromiss med ett gult band 
bland de vita.

Till dräkten hör också silversmycken 
och ett dekorativt bälte. Bältets dekora-
tioner ska vara runda om man är ogift 
och fyrkantiga då man är gift.  Det kan 
bli en dyr historia ifall allt ska skaffas 
nytt. Ett enda smycke kan kosta 1000 
euro. Det är inte konstigt att det finns 
fyra silversmeder i samhället även om 
det bara finns 3000 invånare. Varje år 
är det nya konfirmander, barn som ska 
döpas och brudpar som ska gifta sig.

– Eftersom smyckena är så dyra går 
de i arv, säger May Torill. Anne May fick 
smycken av sin mormor och sin far-
mor och bältet är mitt från den tiden 
jag var ogift.

Anne May har besökt kyrkan flitigt 
under det senaste året men även ef-
ter konfirmationen följer hon med sin 
mamma till högmässan.

hur ofta går ni i kyrkan?
– Vi går i kyrkan alltid när vi har an-
ledning, säger May Torill. Det blir nog 
minst en gång i månaden. Just i dag är 
min man ute och ser efter renarna. An-
nars brukar han också vara med. Vi hör 
till statskyrkan men här i Kautokeino 
finns det många trosinriktningar. Min 
mor är pingstvän och min mormor är 
laestadian så ibland besöker jag de sam-
mankomsterna.

Kyrkan i Kautokeino hör till de mest 
välbesökta i Norge i förhållande till be-
folkningsmängden. Även den här sön-
dagen är det fullt med folk i kyrkan.  
Prästen Bjarne Gustad har norska som 
modersmål men har inga problem med 
att hålla gudstjänst på nordsamiska. I 
Kautokeino hålls gudstjänsten på två 
språk men då det blir psalmsång kling-
ar den bara på samiska.

”Det var en äld-
re same som sa 
till mig att det 
ska synas att vi 
är samer och in-
te turister och 
det tog jag till 
mig. här i Kau-
tokeino är det 
många äldre 
samer som går 
med samedräkt 
till vardags.”
May Torill

SaMEKUlTUr. Att bli konfirmerad är en stor händelse 
för samerna i Kautokeino. Anne May Siri tycker att hon 
är vuxen nu. Över hundra släktingar samlades till hen-
nes konfirmation som enligt traditionen firas på vår-
vintern innan renarna förs på sommarbete.
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anne may Siri konfirmerades i våras i Kautokeino kyrka. 
mamma Torill Siri har sytt den traditionella samedräkten som 
bärs också till konfirmation. Förutom smycken fick Anne may 
ett traditionellt smyckesskrin i konfirmationsgåva.
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Ingen 
pinsam 
fadder
i sagornas värld   
lönar det sig att 
satsa på féer när 
man väljer faddrar åt sitt 
barn eftersom de har 
krafter att skänka barnet 
både visdom och skön-
het i ett trollslag. I sin 
bok Faddergåvan (Fon-
tana media) ger Monika 
Vikström-jokela, känd 
från bland annat teamet 
bakom barnprogrammet 
Buu-klubben, tips på 
gåvor och saker du kan 
göra tillsammans med 
ditt fadderbarn, även om 
du saknar trollspö.

Vikström-Jokela var-
var sköna tips med per-
sonliga anekdoter och 
barndomsminnen. Som 
förvirrad fadder är det 
skönt att läsa om att det 
ibland bara behövs lite 
nyfikenhet, att barnet får 
vara sig själv i intresse-
rade vuxnas närvaro ut-
an krav på prestationer 
från någondera hållet. 

men hur är det med 
den kristna fostran som 
ju är fadderns special-
uppdrag? måste man 
be tillsammans med sitt 
fadderbarn och hur gör 
man det på ett naturligt 
sätt i så fall? Vikström-
Jokela uppmanar oss 
vuxna att övervinna våra 
egna trösklar av pinsam-
het och osäkerhet när de 
gäller barn och tro. För 
ett litet barn är ingenting 
pinsamt. Allt är lika na-
turligt och lika märkvär-
digt, påpekar Vikström-
Jokela.

Faddergåvan är en 
slags fortsättning på bo-
ken Allt är nära som kom 
ut både på finska (Aika 
pyhä) och svenska i fjol. 
också faddergåvan finns 
som finsk version (Ai-
ka pyhä! Kummilahja). Il-
lustrationerna i bägge 
versionerna är gjorda av 
Mervi lindman.

Faddergåvan är som 
namnet antyder en trev-
lig present för nybliv-
na faddrar. I boken finns 
också utrymme för egna 
anteckningar från dop-
dagen, fotografier och 
hälsningar från fadder-
barnet självt.

 ¶ nina ÖSterHoLm

PRESEnTATIon

Utan land i sikte
BOK

havet. Fyra lyriska essäer.

Författare: monika Fager-
holm & martin Johnson
Förlag: Söderströms 2012

Havet började som ett ra-
dioprogram, ett samarbete 
mellan författaren Monika 
Fagerholm och den svenska 

radiojournalisten och ljud-
konstnären Martin johnson, 
och sändes i Sveriges Ra-
dio sommaren 2011. essä-
erna växte ut till en hel bok 
med fakta, fiktion och in-
tervjuer. Jag hörde inte ra-
dioprogrammet men bo-
ken är som havet: stor, be-
rörande och ganska skräm-
mande också.

Jag är rädd för havet, och 
det är lite jobbigt i en familj 

som inte har stuga utan ba-
ra båt. För mig blev Havet 
terapiläsning som gav mig 
både rätt att vara rädd och 
hopp om att våga kasta mig 
i vatten som inte tar slut.

”På havet finns ing-
et land”, säger författaren 
inger alfvén i början av bo-
ken och menar att det finns 
en trygghet i landet, träden, 
allt det som är bestående. 
havet, det är något annat, 
något man blir prisgiven åt.

Alfvén skrev boken S/Y 
Glädjen, en hårresande his-

toria om ett bekant fe-
nomen: att en familj med 
pappan i spetsen bestäm-
mer sig för att segla jorden 
runt eller åtminstone över 
Atlanten. Jag har läst seg-
lingsförfattare som skild-
rar de där morska familjer-
na som återvänder till ham-
nen efter ett par dygn. ha-
vet var för stort och alltför 
oberäkneligt. Du kan inte 
föreställa dig hur det är att 
segla utan land i sikte förrän 
du försökt. havet handlar 
om drömmen om frihet el-

ler ensamhet som blir så in-
tensiv att den krossar män-
niskor i sina spår.

Jag avundas monika Fa-
gerholm som älskar att 
simma och att vara ensam 
(de två hör ihop). men så 
har hon också lärt sig fiska 
med Svea, en kvinna som 
en gång rodde från estland 
till Finland i en liten båt på 
flykt genom järnridån.

Där snuddar jag vid det 
igen: ensamheten. Kristian 
petri har gjort en film som 
handlar om fyrar. han träf-

fade franska fyrvaktare på 
revfyrar mitt ute på Atlan-
ten. Deras fyrar steg direkt 
upp från havsbotten. han 
ville förstå hur man orkar 
vara så ensam som de.

”Den där känslan. utan 
att gå sönder”, säger han.

Jag läser vissa ställen om 
och om igen. hur båtar för-
liser, om författare på öar, 
om alla som vill hem igen. 
Jag tänker ha den här boken 
på båten och titta på vårt 
lilla hav och träna.

 ¶ SoFia torvaLdS

Munsala-
kantorns 
dröm blir 
verklighet

thomas enRoth är mån om 
att lyfta fram de finland-
svenska förmågorna och 
kulturen i sin musikal.

Den 19 oktober har musikalen Från dröm 
till verklighet premiär i Kronoby. Däref-
ter ska uppsättningen på turné i Öster-
botten och Svenskfinland. Hela femtio 
föreställningar är planerade för nästa 
höst och vår. 

– Jag tycker det är viktigt att lyf-
ta fram den finlandssvenska kulturen 
och få fram nya finlandssvenska för-
mågor, säger Thomas Enroth. Det finns 
hur mycket duktigt folk som helst här 
och jag tycker att vi har lyckats hitta 
dem. Speciellt Fanny Stenberg och Li-
na Forsblom är positiva överraskningar.

Tillbaka till österbotten
Musikalen handlar om Frida som flyt-
tar tillbaka till Österbotten efter att ha 
bott tjugo år i Sverige. Hemma igen mö-
ter hon bland annat den österbottnis-
ka religiositeten representerad av hen-
nes egen far som slåss mot obearbeta-
de trosupplevelser från sin barndom.

– Det finns en andlighet över musi-
kalen och jag tycker det är viktigt att 
vi når ut med den andligheten ur kyr-
korummet. Jag hoppas och tror att det 
blir en föreställning som berör. Det är 
starka scener och en stark berättelse.

De medverkande är en blandning av 
proffs och hobbymusiker.

–  Jag vet inte ens om alla tagit sång-
lektioner. Men om man kan beröra folk 
med sin sång så är det möjligt att bli hur 
stor som helst.

Sångarna valdes ut på en audition till 
vilken inbjudan endast gick ut via Fa-
cebook. Därifrån spreds informationen.

– Det kom mellan femtio och åt-
tio anmälningar till auditionen, också 
från Sverige men tyvärr är avståndet 
för långt för att det ska vara praktiskt 
möjligt att repetera därifrån.

MUSiKal. En finlandssvensk invandrarmusikal hål-
ler på att skapas i Jakobstadsnejden. Kantor Thomas 
Enroth har slutfört ett projekt som legat halvfärdigt på 
hyllan i elva.

TexT och FoTo: jOhaN SaNDBErG

Från auditionen minns Enroth speci-
ellt samtalet han fick av Lina Forsblom 
kvällen innan själva provsjungningen.

–  Hon sjöng en sång för mig i telefo-
nen och jag tyckte det var solklart att 
hon skulle vara med. På auditionen näs-
ta dag tyckte alla andra det också.

Musikalen började som slutarbete
Tanken på att skriva en musikal föddes 
redan 1998 då Thomas Enroth studera-
de vid Konservatoriet i Jakobstad, nu-
varande Musikhuset.

– Där kom jag i kontakt med både 
musikal- och klassisk musik. Rektor 
Sven-Olof Ray inspirerade mig att skri-
va några sånger till en musikalkonsert 
som slutarbete när jag blev klar 2001. 
Tanken var att jag skulle fortsätta skri-
va på musikalen efter det men jag kän-
de att tiden inte var mogen. Jag var ju 
bara nitton år då.

Även om Enroth lade sin musikal på 
hyllan har han ständigt jobbat med oli-
ka musikaliska projekt vid sidan om 
sitt förvärvsarbete som kantor i Mun-
sala församling.

– Jag har sökt arbetsstipendium från 
Kulturfonden i tolv år men ännu in-
te fått det.

Nu har han slutat vänta.
–  Som österbottning så gör man det 

ändå. Man blir lite envis, säger han.
Han hade nyss fyllt trettio när tan-

ken på att färdigställa musikalen slog 
honom. 

– Jag vet inte om man kan kalla det 
ett kall. Sedan den 5 januari i år har jag 
försökt avdela fyra timmar varje dag på 
att färdigställa musikalen.

Fått hjälp med fyra sångtexter
Från slutarbetet i skolan hade han nio 

sånger färdiga. Nu har han komplette-
rat dem med lika många till. Under hela 
processen har det varit viktigt för Enroth 
att få skriva så mycket som möjligt själv.

– Det har jag lyckats med, förutom 
fyra sångtexter som Lasse Berghagen 
varit medförfattare till.

Enroths och Berghagens samarbe-
tet är väldokumenterat från tidigare 
bland, annat i sången Till en fader. Sång-
en, uppförd av Helene Nyberg, låg på 
Radio Vegalistan över två år, tills redak-
tionen ändrade reglerna för listan och 
lyfte ut den.

– Lasse är en bra mentor som sam-
tidigt visar tilltro till min förmåga och 
ger ärlig kritik.

Även regin ämnar Thomas Enroth 
göra själv.

– Men Ann-Luise Bertell, Wasa Tea-
ters chef, har lovat bidra med synpunk-
ter  i slutskedet av repetitionerna. 

Själva handlingen hade Enroth börjat 
skriva på redan för elva år sedan.
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– Fast vi spelade inte ut den då. Jag har 
skrivit den färdig i vår och jag finslipar 
fortfarande. Vi ska börja repetera hand-
lingen i augusti. Jag har lovat leverera allt 
material före midsommar.

inspelning av cd pågår
Musiken är redan klar och som bäst 
spelar man in en cd med sångerna till 
musikalen. Cd:n släpps i samband med 
premiären.

– I höst turnerar vi i Österbotten, på vå-
ren 2013 runt om i Svenskfinland och hös-
ten därpå planerar vi att besöka Sverige.

Ackompanjemanget kommer att 

spelas in på CD så hela turnéensemblen 
kommer i stort att bestå av sångarna.

– Tanken är att låta musiken och 
handlingen stå i centrum, inga kulis-
ser utan bara en enkel videoprojektor. 

I första akten står Frida utanför sitt 
barndomshem. Andra akten utspelar 
sig i  ett naturlandskap.

– Även om handlingen är förlagd till 
Österbotten så kan den ha utspelats var 
som helst i Svenskfinland, säger Enroth.

Också i Sverige finns det en viss ny-
fikenhet på temat. Hur känns det att 
återvända hem efter att ha bott tjugo 
år i Sverige? 

– Vad skiljde Stockholm från Öst-
erbotten?

FRån DRöM    
TILL VERKLIghET

• Musikal av Thomas enroth.
• Medverkande sångare: Annika 
Strömberg.(Frida)  Fanny Stenberg 
och Lina Forsblom (Fridas systrar) Bill 
Ravall (deras pappa) christian Vester-
qvist (präst). mats Widjeskog (Fridas 
blivande man).
• Premiär den 19 oktober 2012 i Sam-
lingshuset i Kronoby. 
• Hittills bokade turnédatum i höst: 
20-21.10 Kronoby, 26.10 Vörå, 27-
28.10 Terjärv, 9-10.11 Jakobstad, 11.11 
Nykarleby, 9.11 Jakobstad. 
Våren 2013: 12-13.1 ekenäs, 19-20.1 
Kimito och 26-27.1 Borgå.
• Turnéledare Per erik Krooks.

”Det finns hur mycket duktigt folk som helst här   
och jag tycker att vi har lyckats hitta dem.”
Thomas Enroth

Musik med stort hjärta
DraMaKONSErT

Gör mig stark. Dramakon-
sert med kören Blessed 
mess på Ritz, Vasa 20.4.

Dir: Sofie-Björkgren-Näse
regi : Amanda Sigfrids
Kapellmästare: Robban 
Granholm

Vasakören Blessed mess, 
känd för sin skicklighet och 

behärskning av en mång-
fald musikaliska stilar, gjor-
de en dramakonsert med 
både bredd och djup. Re-
dan konsertens prolog, med 
de vitklädda koristerna med 
ljus i handen utplacerade i 
rader längs salens långväg-
gar, vittnade om att vi nu 
lodar det bottenlösa djupet 
hos människan och Gud. Att 
kören sjöng denna del utan 
förstärkning gav trovärdig-

het, dessutom kunde man 
koppla ihop det med det i 
programbladet omnämnda 
liturgiska dramat. Då ban-
det satte i gång fick publi-
ken höra ömsom mörka 
tongångar omväxlande med 
framtidstro och ung energi. 
robban Granholm med till-
hörande band förde lyssna-
ren från svavelosande mu-
siklandskap med mörkt 
trumsound till en mondän 
rockatmosfär med häftiga 
riff. Sofie Björkgren-Näse 
lotsade kören med erfaren-

het och beslutsamhet, att 
kören beundrar sin ledare är 
fullkomligt klart. mest tyck-
te jag om när musiken gick 
i gospelstil, då var det fart 
med skön stämsång, allt 
rent och klart. men allt var 
behärskat, även när det var 
fullt ös på var allt beslöjat 
med finess, charm och väl-
klang. Blessed mess skri-
ker inte, det övertygar ge-
nom sitt orubbliga lugn och 
sin tro på sin sak. Korister-
na bjöd på soloinslag. Syn-
ligast var alexander Slotte 

och bra gick det, alla de an-
dra solisterna gjorde ock-
så väl ifrån sig. Till dem hör-
de bland annat Malin Olk-
kola vars scenglans redan 
antog professionella for-
mer. Killarna från Frank 
mangs center skötte ljudet, 
och får betyget perfekt. In-
te för hårt, men tillräckligt 
och med bra klangsepara-
tion. Detta fina musikdrama 
handlar om omsorg, kär-
lek, uppmuntran, förlåtel-
se och styrka.  Dramakon-
serten gick från De profun-

dis te clamavit till påskens 
ljus, doft och mysterium. 
Kören har alla bra egenska-
per, kamratskap, avspänd-
het, renhet i tonen, och en 
vilja att beröra lyssnaren. 
amanda Sigfrids regi var 
finstilt men effektfull. Den 
vitklädda kören på scenen 
associerade både till änglar 
och till skaran som räddas 
ur den stora nöden. Bles-
sed mess lyckades med den 
stora satsningen på drama, 
ljus och musik.

 ¶ mikaeL HeikiuS

Fem timmar med Bibeln
TEaTEr

Bibeln

Dramatiker: Niklas Råd-
ström. regi: Stefan metz. 
i rollerna: mina Azarian, 
carl-magnus Dellow, Jo-
han Gry, carina m Johans-
son, henric holmberg, 
michalis Koutsogiannakis, 
mattias Nordqvist, emilie 
Strandberg, Nina Zanjani 
mfl.

Att skildra scenarier som är 
välbekanta för en teaterpu-
blik kräver en skickliga re-
gissör. Detta blir tydligt i 
författaren och dramatikern 
Niklas rådströms dramati-
sering av Bibeln som hade 
världspremiär på Göteborgs 
Stadsteater 17 februari. I re-
gissören Stefan Metzs kun-
niga händer framträder 
några av Bibelns mest kän-
da scener med hjälp av pu-
blikens igenkänning. ex-
empelvis spelar metz med 
bilden av nattvarden ge-
nom att projicera leonar-
do da Vincis berömda mål-
ning på en mänsklig duk – 
tretton vitklädda skådespe-
lare fungerar som bakgrund 
till bilden som avslutar den 
första av pjäsens tre akter. 

Den lekfulla scenen be-
rättar i själva verket en hel 
del om pjäsens angrepps-
sätt. I Rådströms drama-
tisering behandlas Bibeln 
inte enbart som en he-
lig skrift utan likväl som en 
kulturell artefakt. Från det-
ta perspektiv betraktat blir 
projiceringen av da Vincis 
Nattvarden en  metakom-
mentar till såväl teaterupp-
sättningen som till Bibeln. 
Scenen kan därför tolkas 
som en fråga: vilken bild av 
Bibeln har vi historiskt sett 
projicerat på oss själva och 
hur ser den ut idag? Råd-
ströms mastodontpjäs på 

nästan fem timmar inne-
håller en mängd problema-
tiseringar, men denna frå-
ga, som framför allt under-
söker Bibeln som bild, ser 
jag som en av de mest an-
gelägna.

Pjäsen ramas in, dels 
av de tre ärkeänglarnas 
(holmberg, Koutsogianna-
kis och Strandberg) sam-
tal, dels av mannens (Nord-
qvist) och Kvinnans (Zanja-
ni) försök att finna sin plats 
i Guds skapelse. Karaktä-
rerna skapar kontinuitet i 
en pjäs som annars kunde 
ha blivit fragmentarisk. ef-
tersom tyngdpunkten lig-
ger på Gamla Testamentet 
ska många bibelberättel-
ser samsas på scenen, där-
ibland Babels torn, Sodom 
och Gomorras förstörel-
se och uttåget genom Röda 
havet. många av skådespe-
larna i den stora ensemblen 
spelar ett flertal roller var, 
särskilt utmärker sig mi-
chalis Koutsogiannakis som 
herrens ängel, Mina azari-
an som Jesus och Carina M 
johansson som bland annat 
Job och Sara. 

även om också de mest 
rutinerade teaterbesökar-
na får sätta sittfläsket på 
prov under den långa upp-
sättningen är pjäsen Bibeln 
minnesvärd av många andra 
orsaker. Den utmanar så-
väl tvivlaren som den tro-
ende genom att lyfta fram 
Bibelns existentiella pro-
blematik. Genom att pe-
ka på tolkningsfriheten som 
möjlighet och gissel lyckas 
man aktualisera tanken om 
att människan aktivt mås-
te finna meningen med li-
vet. Det gör att Rådströms 
Bibeln i själva verket pågår 
också flera timmar efter att 
ljuset har slocknat i teater-
salongen.

 ¶ Sara otHman

mannen (mattias Nordqvist) och Kvinnan (Nina Zanjani) i 
pjäsen Bibeln på Göteborgs Stadsteater. Foto: oLa kjeLbYe.
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mixa och matcha
FråGESpOrT. Mixa och matcha dina kunskaper i 
Kyrkpressens frågesport. Vår åttonde tävlande är 
Ted Urho. 
Konstruerad av Jesper von hertzen.

MEDTÄVLARE TEd URHo

Namn: Ted urho.
ålder: 32.
yrke eller titel: Producent på Radio extrem.
hemort: helsingfors.
Favoritidrottsgren eller/och -lag: hIFK.
lyssnar helst på: Just nu: Laleh, Queen och miriam 
makeba.
Tråkigaste hemgörat: Torka dam.
rekommendera en bok!: Steve Jobs biografi av Wal-
ter Isaacson.
Min åsikt om frågesporter: Ibland en chans att få 
briljera. Ibland en påminnelse om att rätt tanke med 
fel kunskap ger dåligt resultat. Som i frågan om golf.
Motto eller livsfilosofi: ”Det fixar sig!”

FRågespoRtsResuLtat: 18/25.

BiBliSKa MäN & BESKriVNiNGar

a) Jesaja  1) Gestalt som utsätts för Guds 
prövningar

b) Job  2) Profet i Gamla testamentet
c) Jona  3) Blev uppslukad av en jättefisk
d) Goliat  4) Filisteisk krigare
e) Simson 5) Känd för sin fysiska styrka som 

satt i håret
resultat: 5/5

Kombinera följande:
GOlFSlaG & VärDEN

a) eagle   1) 0
b) dubbelbogey  2) -1
c) par   3) -2
d) bogey   4) +1
e) birdie   5) +2
resultat: 1/5

KäNDa hUNDar & hUNDraSEr

a) Lassie   1) Schäfer
b) milou   2) Dalmatiner
c) Snobben eller Snoopy  3) collie
d) Pongo och Perdita  4) Foxterrier
e) Kommissarie Rex  5) Beagle
resultat: 5/5

CiTaT & FilMEr

a) ”I’m going to make him  1) Gone with the Wind
an offer he can’t refuse.”
b) ”carpe diem.   2) Dead Poets Society
Seize the day, boys.”
c) ”mrs. Robinson, you’re  3) Taxi Driver
trying to seduce me. 
Aren’t you?”
d) ”Frankly, my dear,  4) The Godfather
I don’t give a damn.”
e) ”you talkin’ to me?” 5) The Graduate
resultat: 5/5

FiNläNDSKa iDrOTTSKlUBBar & GrENar

a) SPV   1) Volleyboll
b) Atlas   2) handboll
c) Kouvot  3) Boboll
d) Kirittäret  4) Innebandy
e) Raision Loimu  5) Basket
resultat: 2/5

Svaren:
Golfslag & värden: a-3, b-5, c-1, d-4, e-2
Kända hundar & hundraser: a-3, b-4, c-5, d-2, e-1
citat & filmer: a-4, b-2, c-5, d-1, e-3
Finländska idrottsklubbar & grenar: a-4, b-2, c-5, d-3, e-1
Bibliska personer & beskrivningar: a-2, b-1, c-3, d-4, e-5

www.snellman.fi 

RIKTIG 

GRILLIKORV

VI TILLSATTE KÖTT,
OCH TOG BORT FOSFATET.

Mer kö� , äkta smak!
Inget natriumglutamat, inget svål,

inget mekaniskt urbenat kö�  och nu 
- inget tillsa�  fosfat!
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DOMprOSTEriET

 ¶ BOrGå
Sö 29.4 kl. 10: Gudstjänst i Kullo 
bykyrka, eisentraut-Söderström, 
Söderström
kl.12: högmässa i domkyrkan 
med välsignelse av hjälpledare 
,m Lindgård, Puska, helenelund 
Geisor, Fontell, Palmén, sång av 
hjälpledarna.
kl. 14: Andakt i Wittenbergs-
gatans servicehus, eisentraut-
Söderström
To 3.5 kl. 9.30: Veckomässa i 
Lundagatans kapell, Lindgård, 
helenelund

 ¶ lappTräSK
Sö 6 kl. 15: Familjemässa i kyr-
kan, musikalen ”Skapelsen” med 
Barnklangen och Diskanten cå, 
VT, Reidar Tollander. efteråt kyrk-
saft och -kaffe i fh
On 9 kl. 9.30: Vuxen-barn i fh
To 10 kl. 14: mission i fh

 ¶ liljENDal
högmässa: Sö 29.4 kl 10 i kyrkan. 
h Djupsjöbacka, A Jokinen.
Vuxen-Barngruppen: on 2.5 kl 
10-12 på Annagården (säsongens 
sista). Ingen Vu-Ba på Kantors-
gården 1.5.
Krattningstalko på gravgårdarna: 
2-4.5 med början kl. 9 vid kyrkan

 ¶ lOViSa
Gudstjänst sö 29.4:  kl 12 i Lovisa 
kyrka, Blom, Kantola
pensionärer, sillfrukost ti 1.5: kl 
13 i Församlingsgården
Morgonkaffe  to 3.5: kl 8.30 i 
Tikva

 ¶ pErNå
Symboler i vår gudstjänst: sö 
29.4 kl. 17.00 i kyrkan, Robert 
Lemberg, minna Silfvergrén.
Taizémässa: sö 29.4 kl. 18.00 i 
kyrkan, minna Silfvergrén, Paula 
Jokinen.
pensionärssamling: on 2.5 kl. 
13.00 i Forsby pens.hus, minna 
Silfvergrén.
Tvåspråkig högmässa: sö 6.5 kl. 
10.00 i kyrkan, Robert Lemberg, 
minna Silfvergrén, Paula Jokinen, 
kyrkokör från esbo församling 
medverkar, dirigent Pia Bengts. 
efter mässan avskedsfest för dia-
konissan Vivica Bruce-Andersson 
med lunch i Sockenstugan, frivillig 
lunchavgift för Gemensamt An-
svar insamlingen.
pilgrimsvandring på Kristi him-
melsfärdsdag: to 17.5 med start 
kl. 10.00 från Pernå kyrka. Vi 
vandrar till Korsvik stenkyrka i 
Sarvlax/Valkom där vi firar två-
språkig gudstjänst tillsammans. 
Tag egen vägkost med. efter 
gudstjänsten hemfärd med buss. 
Anm. till pastorskansliet tel. 019-
5210700 må-on kl. 9-12, senast 
14.5. Ingen gudstjänst i Pernå 
kyrka. 

 ¶ SiBBO
sibbosvenskaforsamling.fi
SiBBO KyrKa Sö kl 12: mässa, 
magnus Riska, Lauri Palin.
Nationella veterandagen Fr kl 14: 
uppvaktning vid veteranstenen i 
Nickby, Kommunalhuset, Riska.
Kyrkobröderna: Fr kl 19 27.4 i 
Kyrkoby församl.hem. Boken jag 
minns.
Gemensamt ansvar-dag för alla 
sinnen: Lö kl 15 i Wessmansalen i 
Kungsvägens skola. Barn-, mitte-
mellan- och ungdomskören, sång 
av olle Granqvist. Lotteri, försälj-
ning av GA-produkter, ponnyrid-
ning, mete, manikyr, kaffeserve-
ring. Kl 17 Gospelkonsert med his 
master´s Noise, dir Simon Djup-
sjöbacka och elna Romberg, fritt 
inträde, (programblad 10 €).
Kyrkans Ungdoms valborgsfest: 
må kl 19 i Prästgården, gäst: 
Stefan myrskog. musikprogram, 
tävlingar, och servering.
Servicehuset linda On kl 18: 
veckomässa, Katja Korpi, Anders 
ekberg.

hElSiNGFOrS prOSTEri

 ¶ jOhaNNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
pastorskansliet stänger kl. 13 på 
valborgsmässoaftonen 30.4.
Fr 27.4:
kl. 10–11.30. humlans familje-
träff: hörnan. högbergsgatan 10. 
ollberg.
kl. 12–13.30 Veckolunch: hög-
bergssalen, högbergsgatan 10 e 
2 vån. Vi bjuder på lunch. Frivillig 
avgift till Kyrkans utlandshjälp.
Sö 29.4:
kl. 10 högmässa: S:t Jacobs kyrka. 
Ray, Löfman. Kyrkkaffe.
kl. 10 högmässa: Tomas kyrka. 
Lindström, Almqvist. Kyrkkaffe.
kl. 12 högmässa: Johanneskyrkan. 
Lindström, Ray, henricson, Löf-
man. S:t Jacobskören. Kyrkkaffe. 
Må 30.4:
ingen familjeträff i Tomas.
Ti 1.5:
ingen lunchmusik.
On 2.5:
kl. 10–11.30 S:t Jacobs familjeträff: 
S:t Jacobs kyrka. Lökström.
kl. 15–16.30 Diakoniträff: S:t Ja-
cob. Barbro ollberg.
kl. 15–16.30 Mariakretsen: Tomas 
kyrka. Frände.
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyr-
kan. Busck-Nielsen, Böckerman, 
Almqvist.
To 3.5:
kl. 13 Trädgårdsgrupp: högbergs-
salen, högbergsgatan 10 e 2 vån.
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.helsing-
forsforsamlingar.fi/matteus
MaTTEUSKyrKaN: åbohusv. 3
Sö 29.4 kl. 11: förbönsstund före 
gudstjänsten (2 vån). mera info: 
matias Gädda, tfn 050-326 5327.
Sö 29.4 kl. 12: högm, Ahlfors, 
Lankinen. Söndagsskola. Kyrk-
kaffe.
Sö 29.4 kl. 18: kvällsmässa, 
Rönnberg, Lankinen. Kvällste i 
matteussalen.
On 2.5 kl. 18.30-20: Bibelskola 
2012, lär känna din Bibel (2 vån). 
uppståndelsens verklighet (Luk 
15-Joh 5). Vi studerar Bibeln och 
Bibelns värld. Vi fördjupar vår bi-
belkunskap. mera info: Lars-olof 
Ahlfors, (09)2340 7323. Ingen 
förhandsanmälan.
UTFärD Till hUSDjUrSGårDEN 
pEiKKOriNNE i aSKOla må 28.5 
Start från Matteuskyrkan med 
beställd buss kl. 9.30, tillbaka ca. 
kl. 14.30. 
pris för resa + inträde: 7€/person 
(under 1 år gratis).  
egen matsäck med (grillmöjlig-
het). mera info: catarina Bärlund-
Palm, tfn 050-380 3936. Anmäl 
till kansliet tfn (09)2340 7300 
eller matteus.fors@evl.fi, senast 
21.5. Nämn också om du tar barn-
vagnen med. 
SOMMarläGEr För BarN  (7-
12 år)
7-10.8 på Nilsas lägergård, Sibbo. 
Friluftsliv, äventyr, sång, andakt 
mm. pris 60 euro, inkl. resor. 
Mera info: catarina Bärlund-
Palm, 050-380 3936. Anm. till 
kansliet tel. 09-2340 7300 senast 
15.6. meddela också ev. allergier 
eller diet.

 ¶ pETrUS
www.petrusforsamling.net
fre 27.4:
- kl. 10 Musiklek: i Lukascentret 
(Vesperv. 12 A). Sussi.
- kl. 13 Missionskretsen: i månsas 
kyrka. Bodil Sandell.
lö 28.4:
- kl. 19 Ungdomssamling: i mån-
sas kyrka (Skogsbäcksv. 15). Jesus 
Power Night. 
sö 29.4:
- kl. 10 högmässa (N): i munksnäs 
kyrka. Thylin, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 högmässa (N): i åggelby 
gamla kyrka. Sandell, heikki Ala-
vesa. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 puls-gudstjänst: i 
månsas kyrka. Puls är en guds-
tjänst för alla. Just nu pågår kam-
panjen ”100 dagar med Jesus”. 
Dag 85: ”Vårt uppdrag: Att tjäna 
varandra.” Kom med! Pizzamingel 
efteråt. Barnkyrka.
- kl. 18 Bibelstudium: i malms 
kyrka. Sandell.
to 3.5:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris 
(månsasvägen 21). Sussi.
- kl. 11 Babyrytmik: i Seuris. 
Sussi.
- kl. 18 Tempeltjänarna: i hagasa-
len. Varho, Sjövall.
ti 15.5 Församlingsutfärd till 
Borgå: start fr. Vesperv. 12 kl. 
11.00, malms kyrka 11.15. Retur 
fr. Borgå ca 15.45. Vi besöker 
Noarks miniatyrvärld, Gamla 

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

Längtan – en 
favoritkänsla
nI Vet den där känslan när man tar de första stegen med 
sommarskorna på nysmält väg. Sanden och stenarna knast-
rar under fötterna, strålarna värmer och de små, små gröna 
sticker ut vid husknutarna. Det är inte ännu grönt, blom-
morna är inte ännu utslagna och det är inte ännu barfota-
väder. Men det är på väg.

Eller känslan då man vaknar tidigt för att hinna häm-
ta färska tulpaner från torget och lägga den virkade duken 
på vardagsrumsbordet. När man vaknar tidigt för att klä 
hemmet i fest och välja nagellack som ska matcha tulpa-
nerna. Förväntan riktigt känns i hela kroppen.

Eller den där känslan när man är nersjunken i ett barn-
domsminne. Ser sig själv sitta på golvet, omringad av de vack-
raste barbiedockorna med de glittrigaste klänningarna. Ser 
sig själv bygga det högsta av tornen eller hitta det hemligas-
te av alla gömställen. Man öppnar ögonen och läpparna har 
format sig till ett leende. Man njuter ända ut i fingerspetsarna.

oCh det känns bRa. Där jag går i mina sommarskor el-
ler myser över den gnisslande buketten tulpaner vill jag 
helst av allt stanna klockan. Det är inte så mycket det att 
jag längtar efter sommaren eller vaknar tidigt så att min 
fest ska bli den mest perfekta. Jag vill nödvändigtvis inte 
vara liten igen. Men det där med att längta, att drömma, 
att förbereda det fina – det är för mig en favoritkänsla. 

Längtan får livet att bubbla i mig. Där finns den största 
av krafterna – är det inte drömmen om hur det kunde va-
ra som får oss att sträva efter målet? Där finns en visdom – 
är det inte längtan efter barbievardagen som får oss att för-
stå vilken vardag vi vill ge vidare? Där finns en glädje – är 
det inte tanken på gästernas glada miner som får oss på gott 
humör redan vid morgonkaffet? Det bubblar av liv när jag 
doftar på blommorna och lackar naglarna. Det bubblar av 
liv när jag förbereder och längtar. Och när det bubblar av liv 
– det är då jag lever!

Men ”hallå där Tomas” tror jag att Han som vi längtar ef-
ter skulle säga. Varför vänder du alltid blicken mot him-
len? Du längtar efter mig och jag kommer till dig, om och 
om igen. Du kan känna doften av mig i tulpanen, se mina 
fingrars verk vid husknutarna och glimten av mig i dem 
runt ditt middagsbord. Här sitter jag och pratar med er, men 
du ser mot himlen och undrar var jag är. Öppna ögonen! 
Ni känner mig redan nu och ni har redan sett mig. Där det 
bubblar av liv, där finns jag.
Jessica Högnabba är präst och jobbar med projektet 
Andligt liv på webben.

Valborg – eller Valburga 
eller Walpurgis som hon 
också kallas – var en 
engelsk-saxisk kunga-
dotter som levde på 
700-talet. Valborg sän-
des i 30-årsåldern till 
Tyskland där hon hjälp-
te till att bygga upp nun-
nekloster i nyligen krist-
nade områden. Tillsam-
mans med sina bröder, 
som också de helgon-
förklarats, drev hon ett 
dubbelkloster med en 
kvinnlig och en manlig 
avdelning. När abbotten 
för den manliga sidan 
dog fick hon ta över hela 
klostrets ledning.

Valborg var medicinskt 
utbildad och också känd 
som undergörare.

Källa: Tradition och liv

VECKAnS PERSon

”öppna mina 
ögon. Så att jag 
ser dig. Så att det 
bubblar liv i mig.”

Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

507, 584, 581, 
288, 221 (N), 31.
Psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

PSALMFöRSLAg

längtan till himlen och landet
Söndagens tema är ”Guds folks hemlängtan” och or-
det hem syftar i det här sammanhanget på himlen. I 
år råkar temat firas dagen inför Valborgsmässoafton 
och första maj när vi sjunger in våren och längtar ef-
ter sommaren.

Valborgsmässoafton har vi firat ända sedan med-
eltiden medan första maj blev en högtidsdag för ett 
drygt sekel sedan. Numera är det inte bara arbetar-
na som tågar på första maj – på många orter ordnas 
nämligen också Jesusmarscher.

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 ¤

”Om ni har lärt 
känna mig skall ni 
också lära känna 
min fader. Ni kän-
ner honom redan 
nu och ni har sett 
honom.”

Läs mera i Joh. 14:1-7.

”Oändlig nåd – 
från Bach till  
Ellington.” 

Konsert i Vörå kyrka 
lördag kl.18.

UR EvAngElIET RUnT KnUTEn

KALENDERN 
27.4–3.5

FörSTa läSNiNGEN
5 mos. 30:19-20

aNDra läSNiNGEN
hebr. 11:2, 13-19

EVaNGEliUM
Joh. 14:1-7

Tredje söndagen efter 
påsk. Temat är ”Guds 
folks hemlängtan”.

hELgEnS TEXTER
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Borgå och Domkyrkan. Lunch på 
Seurahuone. Pris 20 €. Anmälan 
till kansliet, tfn (09) 2340 7100, 
senast fre 4.5.

 ¶ hElSiNGFOrS prOSTEri
Första maj festen för hela famil-
jen: på Senatstorget anordnas 
19:de gången 1.5.2012 kl.10-16. 
Arrangörer är bla. Kristityt yh-
dessä ry. Bland arrangörerna finns 
Petrus församling. 
Program kl 10 - 16 
10.00 öppnas torgkafe med ser-
vering hela dagen  
11.00 hälsningar Inrikesminister 
Päivi Räsänen 
Vice stadsdir Laura Räty 
Lovsångsmusik med Pekka Si-
mojoki mfl 
Bön av pastorer 
12.00 Jesus - marschen längs 
esplanaden 
13.10 evangelisten Ilkka Puhakka 
talar 
13.30 exit-bandets konsert 
15.00 Barnkören JIPPIIs konsert i 
Domkyrkan 
Alla tillönskas en Glad första maj. 
Speciellt för barnen finns mycket 
att se och göra: Rida på åsna, 
hoppa i luftslotten, titta på en 
riktig brandbil.  
Broshyr finns på svenska och fin-
ska, se www.kokoperheenvappu.
fi ( klicka på sv högst uppe)
Församlingarnas samtalstjänst 
dejourerar: på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. en webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
Specialskriftskola: ordnas den 
12-17.6.2012 på Lärkkulla stifts-
gård i Karis. Konfirmanden bör 
vara född år 1997 eller tidigare. 
Ansvariga ledare är omsorgspas-
tor Nalle öhman och diakonissan 
för handikapparbetet Kristina 
Jansson-Saarela. ytterligare upp-
gifter ger, K Jansson-Saarela, tfn 
09-23402540
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSChE GEMEiNDE
So 29.4. 11 Uhr: Gottesdienst 
(Panzig)

MEllErSTa NylaNDS prOSTEri

 ¶ ESBO
högmässor sö 29.4: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, 
kl.12.15. Ahlbeck, malmgren. 
olars kyrka, olarsbäcken  4,  kl. 
10.30 mässa med små och stora. 
ertman, malmgren. Gosskören 

cavata, dir. Rabbe österholm. 
Kaffe 9.30-12. 
Karabacka kapell, Karabackav. 12, 
kl. 10. Jäntti, Valtonen.  Konfirm. 
av kvällsskriftsk. Kyrkkaffe.
Nationella veterandagens riks-
omfattande huvudfest: Barona-
arenan, Idrottsparksv.  3., fre 27.4. 
Flagghissning och andakt kl. 10-
10.30, lunch för veteraner kl. 11-
12.30, huvudfest kl. 13-ca 14.30. 
Bytesdag för barnkläder & pry-
lar: Röda Stugan, Brinkängsv. 4 i 
Gröndal, lö 28.4 kl. 10-14. Kläder 
m.m. kan hämtas på förhand till 
Röda Stugan to-fre kl. 9-12.30. 
Alla kläder och saker är gratis, ta 
med en slant för kaffe/saft och 
bulle för Gemensamt Ansvar! 
Skärgårdsutfärd ti 22.5: Kryss-
ning i ekenäs inre skärgård med 
m/s Sunnan II. Start med beställd 
buss från esbo: Karabacka kapell 
kl. 9.45, olars kyrka kl. 10, Södrik 
kapell kl. 10.15, Köklax kapell kl. 
10.25. Skärgårdsbord på Sunnan. 
Båtfärden tar ca 2,5 h. Tillbaka i 
ekenäs ca 14, därefter andakts-
stund i ekenäs kyrka.  hemfärd ca 
kl. 15, tillbaka i esbo ca 16.30. Pris 
30 € inkl. resa och mat. Anmälan 
senast 16.5 till diakonissorna: 
majvi Andersson-Sjögren, 040 
531 1044, Synnöve heikkinen, 
040 547 1856, Bea Karlemo, 040 
513 0828, hannele Nygård 040 
531 1045. 
Vigseltider för maj-oktober 2013 
i Esbo domkyrka: elektronisk 
bokning på www.esbosvenska-
forsamling.fi  under perioden 2.5 
- 11.5 fr.o.m. kl. 9. Reserveringar 
för tiden 1.11.2012- 30.4.2013 
tas emot per tfn 09-8050 3209 
må-fre kl. 9-15. Vigslarna sker 
på lördagar vid jämna klockslag 
kl. 12-17. esbo domkyrka kan i 
första hand reserveras av medl. 
i esbo sv. förs. och espoon tuo-
miokirkkoseurakunta eller tidigare 
medlemmar vilkas föräldrar fort-
farande är församlingsbor. medl. 
i andra förs. i esbo kan önska tid 
för vigsel på lördagar endast kl. 17.
Kretsar för pensionärer & dagle-
diga: Karabacka kapell to 3.5 och 
Kalajärvi kapell to 3.5 kl. 13-15.
öppet hus: hagalunds kyrka, 
svenska rummet, varje ti kl. 12-15. 
oBS! Inget öppet hus i hagalund 
ti 15.5! Vi träffas i stället i olars 
kyrka, olarsbäcken 4. Lunch 
kl. 13, möjl. att delta i ”Allsång i 
olars” kl. 14-15.
jobb-och-matgruppen i haga-
lunds kyrka: varje må kl. 19-21.
Symamsellerna i Vita huset: 
Prästgårdsgr. 1, varje må kl. 15-18.

 ¶ GraNKUlla
To 26.4 kl 10: Samtal kring tro i 
övre brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i 
övre brasrummet.

Sö 29.4 kl 12: högmässa, carola 
Tonberg-Skogström, heli Peitsalo.
On 2.5 kl 9.30-15: Vårutfärd till 
botaniska trädgården. 
Avfärd med buss från kyrkan och 
Villa Breda.
- kl 13.30: Syföreningen i övre 
brasrummet.
- kl 19: Taizéandakt, Arla Nykvist, 
carola Tonberg-Skogström, heli 
Peitsalo, maami Talus-Puzesh 
och Jennifer Pitkänen, flöjt.
To 3.5 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.
Ti 8.5: utfärd till Vanda, lant-
bruksmuséet 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, elsa 
Tenhonen 
Pris 70 €/förs. medl. 120 €/andra.
Anm. till kyrkoherdeämbetet tel. 
09-512 3722 senast 4.5.2012.
Barnläger med tema TräFFiS 
läger 1: För barn som går åk 
1-3. Tid: 4-6.6 Plats: Sjömansro i 
Lappvik, hangö. Pris 52 euro.
läger 2: För barn som går åk 
4-6. Tid: 6-9.6 Plats: Sjömansro 
i Lappvik, hangö. Pris 70 euro.
Anmälningar till pastorskansliet 
telefon 09-512 3722 eller mejl 
nina.soderlund(at)evl.fi Sista 
anmälningsdagen 21.5! mera info 
om lägren finns på församlingens 
hemsida.

 ¶ KyrKSläTT
Veterandagen: fre 27.4 kl. 11.15 
kransnedläggning vid hjältegra-
ven. Kl. 11.30 tvåspråkig guds-
tjänst i Kyrkslätts kyrka. eimer 
Wasström, Pentti mentu, mari 
Sirén. Kyrkkaffe i församlings-
hemmet.
högmässa med konfirmation: sön 
29.4 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. hög-
lund, heikel-Nyberg, Stewen. 
Föräldra-barngruppernas vårut-
färd: tors 10.5 till Räfsö. Anmäl-
ningar senast 7.5 i din grupp eller 
till monica.heikel-nyberg@evl.fi
Söndagsskolans vårutfärd: lör 
12.5. mera info på www.kyrkslatt-
svenska.fi. Anmälningar till Rune 
Lith tfn 0500 687 023.
Sommardagsläger för första- och 
andraklassister: 4-21.6 på Lyan. 
Anmälningar tas emot så länge 
platser ännu finns per tfn 040 509 
4626. mera info på www.kyrks-
lattsvenska.fi  
anmälningar till höstens dagklub-
bar: per e-post senast den 27.4 
till gun.nylund@evl.fi eller varda-
gar tfn 050 376 1488. Klubbarna 
börjar v. 36. mera info på www.
kyrkslattsvenska.fi 
Familjeläger på räfsö: 2-5.8. An-
mälningar senast den 4.5 till anna.
laasio@evl.fi
pastorskansliet: mån 30.4. öppet 
kl. 9-14.

 ¶ TaMMErFOrS
Sö 29.4: Gudstjänst kl 10.30 
Gamla kyrkan, K Rantala, P Sirén. 
Sånggruppen Do-mi-Nutz.
Sö 29.4.
: Kvällsbön på svenska kl 18 i 
Birkala Gamla kyrka, olli-Pekka 
Silfverhuth, Paula Sirén 
Ons 2.5: Diakonikretsen kl 13 Svh, 
gäst eija Virtanen med klavikord.

 ¶ VaNDa
högmässa: sö 29.4. kl. 10 i hel-
singe kyrka S:t Lars, Anu Paavola, 
Ingmar hokkanen.
högmässa: sö 29.4. kl. 12 i S:t 
martins kapell, Anu Paavola, maija 
maltela.
Familjecafé, ett samarbete med 
Folkhälsan: må 30.4. kl. 9-12 i 
martinristi. Värd Katja Kairisalo.
Viandakörens utflykt: till musik-
huset i helsingfors 27.4.2012. Vi 
samlas utanför musikhuset, in-
gången vid mannerheimvägen, kl. 
13.45. (Ingen övning den 1.5)
pensionärernas vårutfärd: 29.5 
till Sjundeå bad, Sjundeå kyrka 
och Gårdskulla lantbruksmuseum. 
Start från Dickursby kyrka 9.00 
via Folkhälsanhuset till myrbacka 
kyrka ca 9.30. hemfärd ca 16.30. 
Anmäl dig senast 22.5, tel. 09 
83062627, 050 464 5068 eller 
050 330 1828. övriga intresse-
rade kan delta mot en avgift på 
10e. hjärtligt välkomna!

raSEBOrGS prOSTEri

 ¶ BrOMarV
Sö 29.4. kl. 10: gudstjänst, Salmi-
nen, Lindgård. Kyrkkaffe.

 ¶ EKENäS
Nationella veterandagens guds-
tjänst: fr 27.4 kl.13.30 (tvåspr.). 
A.Lindström, N.Burgmann, 
Dragsviks traditionsmusikkår. 
uppvaktning vid veteranstenen 
efter gudstjänsten, busstransport 
kl.14.30 till Nyl. Brigad. 
Gemensam bön: lö 28.4 kl. 9.30 
i förs.h.
högmässa: sö 29.4 kl. 10, T. Wil-
man, m. Danielsson.
Orgelkonsert-orgeln 20 år: sö 
29.4 kl.18 i kyrkan, Niels Burg-
mann.
Sångstund kring Sionsharpan: on 
2.5 kl.18 i förs.h.
Ung gudstjänst: on 2.5 kl.19 i kyr-
kan, K.Wikström
Bokpratarnas litteraturafton: to 
3.5 kl.18.30 (obs. klockslaget!) i 
förs.h. Gäst: Författaren Birgitta 
Lindqvist (Paris). Servering.
Församlingsutfärd till Tusby 22.5: 
Start kl. 8.45 från förs.h. Anmäl-
ning till N.Fabritius-ylitalo senast 
fredag 27.4.
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ haNGö
lö 28.4 Församlingens storloppis: 
kl. 10-13 i församlingshemmet, 
Parkg. 7. många försäljare. Syför-
eningarna finns med och säljer 
stickade produkter och lotter. 
café. Intäkterna från caféet går till 
Gemensamt Ansvar.
Sö 29.4 högmässa: i kyrkan kl. 12, 
A. Laxell, S. Idman.

 ¶ iNGå
To 26.4 kl 14.00: Syföreningen 
träffas i prästgården.
Fre 27.4: Veterandagens krans-
nedläggningar kl 17.00 på Degerby 
gravgård och kl 17.30 på Ingå 
gravgård.
Fre 27.4 kl 18.00: Israeliska dan-
ser i församlingshemmets källare.
Fre 27.4 kl 20.00: ungdomskväll i 
ungdomshuset.
lö 28.4 kl 10.30-12.00: Lördags-
klubben träffas i ungdomshuset.
lö 28.4 kl 19.00: Förbön och 
lovsång i Degerby kyrka. Gunnar 
Weckström, kyrkokören med-
verkar.
Sö 29.4, 3. s. e. påsk, kl 10.00: 
högmässa i Ingå kyrka.
Må 30.4 kl 18.00: Bibelgrupp i 
Prästgården.

inskrivning till församlingens 
dagklubb för verksamhetsåret 
2012-2013: sker i dagklubbens 
verksamhetsutrymmen torsdagen 
den 3.5.2012 kl 9-11 Bollstavägen 
2 A, tel 09-2219 0318. Inskriv-
ningen gäller barn i åldern 3-5 
år, som fyller 3 år före 30.6.2012. 
Välkommen!
Verksamhet på finska:
pe 27.4 klo 17.30: sählyä pelataan 
merituulen koululla.
Ma 30.4 klo 17.30: puuhakerho 
Päivölässä.
Ke 2.5 klo 18.00: raamattupiiri 
Bläckhornet
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 seurakunta-
retkelle Vivamon raamattuky-
lään: katsomaan esityksiä ku-
ningas Salomosta ja Tuhlaajapo-
jasta la 19.5.2012. Bussikuljetus. 
Ilmoittautumiset huhtikuun lop-
puun mennessä eeva makwerille 
puh. 0400-449578.

 ¶ KariS
andakt: To 3.5 kl. 13-15 i Service-
huset. Raunio; Bonacci.
Tvåspråkig högmässa på svenska 
och teckenspråk: Sö 6.5 kl. 12 i 
S:ta Katarina kyrka. Terlinden; 
Bonacci. Dövpräst maria Lindberg 
medverkar. Kyrkkaffe.
Bibelgrupp en i Svartå: må 7.5  kl. 
14-15.30 samlas i kyrkstugan. 
Karis minnesklubb: on 9.5 utfärd 
till Ingå. Start kl. 13.30 från Ser-
vicehuset, Klädesfabriksgatan 6. 
För mer information, ring Ritva 
Isaksson 0400 8751971. I samar-
bete med Stöd för de äldre i Karis 
och Pojo och minneslots.
Kaffehörnan öppen: Torsdagar 
kl. 13-15 i Församlingshemmets 
nedre våning. hit är du alltid väl-
kommen på en kopp kaffe och en 
pratstund.

 ¶ pOjO
Torsdagar: Kl 18.30 Församlings-
kören i förs.hemmet. 
Fr 27.04: Nationella veteranda-
gen Kl 13 Tvåspråkig gudstjänst, 
efteråt uppvaktning vid hjältegra-
ven. Kl 17 modeshow vid Postilla 
för Gemensamt Ansvar. Lotteri, 
försäljning av bakverk m.m. 
Sö 29.04: Kl 10 högmässa i kyr-
kan. hjälpledarna välsignas. 
On 02.05: Kl 14 Pensionärssam-
ling i förs.hemmet. Gäst: Gretel 
Johansson. Pensionärskören. 
To 03.05: Kl 12.45 Andakt i maria-
hemmet.

 ¶ SjUNDEå
Veckans text: to 26.4 kl. 18 Bibel-
studium i församl.hemmet, Kaiku 
mäenpää.
Kyrkobröderna: to 26.4 kl. 19 i 
församlingshemmet.
Veterandagens tvåspråkiga an-
dakt: fr 27.4 kl. 14 i kyrkan, Kaiku 
mäenpää, Pami Karvonen. Kyrk-
kaffe i församlingshemmet.
Första maj basar för Ga: lö 28.4 
kl. 10-13. Försäljning av egna pro-
dukter. I vårt café försäljning av 
bl.a. mjöd och munkar.
Mässa: sö 29.4 kl. 12 i kyrkan, 
Kaiku mäenpää, hanna Noro.
Ga konsert SpriNG!: sö 29.4 kl. 
18 i kyrkan. Lokala talanger, bl.a. 
Kati Kvarnström, sopran och Päivi 
mäkinen, gitarr, Saga Buckbee, 
Jessica Lodenius, församlingens 
barnkör, Svenska skolans kör. 

Fritt inträde, program 5€, kaffe. 
Intäkterna går till insamlingen Ge-
mensamt Ansvar.
Bönegruppen: to 3.5 kl. 18 i ca-
pella, Gun Venäläinen.

 ¶ SNappErTUNa
to 26.4 kl 18-21: ungdomskväll i 
Langansböle
sö 29.4 kl 10: tvåspråkig guds-
tjänst med eeva hanner och 
Svante Forsman

 ¶ TENala
To. 26.4 kl. 18: Bönekväll i för-
samlingshemmet.
3 sönd. efter påsk 29.4 kl. 18: 
(obs tiden!), Kvällsmässa, Salmi-
nen/Westman
To. 3.4 (Obs dag!) kl. 18: Studie-
gruppen i församlingshemmet.

ESBO STiFT

 ¶ lOjO
Sö 6.5. kl. 13.00 4. efter påsk: 
högmässa i Lojo kyrka. Präst esa 
Rinne, kantor Timo Saario och 
kyrkvärd mari Nurmi.orkestern 
Do-Re-mingå uppträder under 
högmässan samt under kyrkkaffe.
Vid behov av kyrktaxi eller taxi till 
svenska kretsen kontakta chauf-
fören marko Kytölä tel 040 546 
5549 senast dagen innan. Taxin 
kostar 5,00€ tur och retur.

 ¶ TUSBy
11-12.8.2012: församlingsresa till 
Tallinn, bekantar oss med svenska 
församlingen och deras kyrka 
St.mikaels.  
Resan kostar 100€. Info och an-
mälningar före 31.5:  
Tiina Partanen 050-5906615

REgIon 2

åBOlaNDS prOSTEri 

KiMiTOöN
Kimito kapellförsamling – Kemiön kap-
peliseurakunta:
Gudstjänst: sö 6.5 kl 10. mura,Sundroos
Solkulla månadsträff: on 9.5 kl 9.30 
(oBS! tiden) i samlingssalen
Missionsstugans städtalko: to 10 maj 
från och med kl. 10. Du är välkommen 
att delta, frivilliga krafter behövs.  mis-
sionsstugan öppnas för sommaren 
den 5 juni. ev. frågor, kontakta Annika 
02-425941.
Västanfjärds kapellförsamling:
högmässa: sö 6.5 kl 10. Donner, Sunds-
tén, Noponen. Invigning av kyrktextilier.
Dragsfjärds kapellförsamling – Drags-
fjärdin kappeliseurakunta:
högmässa: sö 6.5 kl 12 i Dfjärd kyrka. 
Sundstén, Noponen

åBO
tors 26.4  kl.9.30-11: öppen dagklubb 
i Aurelia (2 vån.). Vi tar emot max 10 
barn/gång, du bör anmäla ditt barn se-
nast dagen innan kl.12 till 040-3417628. 
Ta med eget mellanmål och egna innes-
kor. Verksamheten är gratis
kl.13: Torsdagsträffen i St: Karins kyrka 
(Voudinkatu 2, St. Karins)
kl.19: mässa i Skarpskyttekapellet. 
Sepponen
fre 27.4 kl.19-23: café aderton i Aurelia 
(1 vån.)
lö 28.4 kl. 11.30- 13: Kyrkans barntimme 
i Aurelia (2 vån.)
kl.15: musikalkonsert med åSF:s barn-
kör i henrikskyrkan. musikal om mose. 
medverkande Frank Berger, Birgitta 
Forsman mfl. Fritt inträde eller program-
blad till förmån för insamlingen Gemen-
samt Ansvar 5 €.
kl.17: ensamstående föräldrar är väl-
komna på middag och diskussion kring 
föräldraskap och livet i allmänhet. 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 jäm-
ställdhetsfrågor och våldsförebyggande 
arbete. Förhandsanmälning. mer infor-
mation fås av Katja Laaksonen tel.040-
3417473 eller katja.laaksonen@evl.fi.

Kransar och gudstjänst
På fredagen firar vi veterandagen – en dag som ock-
så uppmärksammas i våra församlingar. många håller 
speciella gudstjänster eller arrangerar kransnedlägg-
ning vid hjältegravarna.

Läs din egen församlings annons för att ta reda på 
vad som händer i dina hemtrakter under veteranda-
gen!

VETERAnDAgEn

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 27.4 magnus mikander, Kuni lö 
28.4 8.53 Familjeandakt. Lars col-
lmar läser ur sin bok helga hund i 
himlen. Må 30.4 Pamela Granskog, 
helsingfors Ons 2.5 mia Bäck, åbo 
To 3.5 monika Winberg-Nikkola, Nå-
dendal.

aftonandakt kl. 19.15
Fre 27.4 martin Fagerudd, Van-
da lö 28.4 17.58 ett ord inför hel-
gen, Sankt henriks katedralen i hel-
singfors. Sö 29.4 Johan eklöf, Lapp-
fjärd Må 30.4 ulla holmberg, Närpes 
Ti 1.5 Virva Nyback Ons 2.5 christine 
Konno, helsingfors To 3.5 Virva Ny-
back, Borgå.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 29.4 Katolsk mässa med Sankt 
henriks katedralförsamling i helsing-
fors. Predikant: Frans Voss. 

Gud 50 sö 29.4 kl.15.05
Arkivgudstjänst från katolska S:ta 
maria kyrka i helsingfors 1984 –  den
första katolska tv-gudstjänsten på 
svenska i Finland. Repris ons 2.5 kl. 
12.55.

RADIo & Tv

VEGa VEGa

VEGa

ylE FEM

FÖRSTA MAJ-BASAR  FÖR HELA FAMILJEN

1.5. kl.9.30-15, Observatoriegatan 18, Hfors

Missionskyrkan 
kl. 9.30 andakt
kl. 12 dramaföreställningen Nunu. Kan en dröm bli sann? En nepa-
lesisk flickas berättelse. Föreställningen lämpar sig för alla åldrar

Fr.o.m. kl. 9.45 försäljning av bakverk, mjöd, handarbeten, 
tavlor, samlingskort, lotter m.m. Syföreningens finurliga handarbe-
ten och Vanhaliina-butikens antikviteter till salu.
Restaurang Teranga öppen kl.9.30-14, lunch kl.11-14.
Basaren öppen. Fritt inträde till missionsmuseet Kumbukumbu.



INSIDAN 17KyrKpressen torsdag 26.4.2012 • nr 17/E
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

sö 29.4 kl.12: högmässa i Domkyrkan. 
Biskop Björn Vikström (pred), Sepponen 
(lit), Forsman. Gudstjänstgrupp 2 och 
Stora Kopparbergs församlings kyrkokör 
från Falun medverkar. 
efter högmässan scouttorg på domkyr-
kotorget med sopplunch och evene-
mang så som lådbilsrally, ballongutdel-
ning m.m.
kl.18: Konsert med Stora Kopparbergs 
församlings kyrkokör från Falun. Dirigent 
Gunnar edlund.
må 30.4 kl.14: missionskretsen samlas i 
Aurelia (3 vån.). Tema: etiopien.
ons 2.5 kl.10-12: Familjecafé i Papin-
holma församlingshem (Käräjäkalliontie 
4, Kustö)
kl.13-15: café orchidé i Aurelia (1 vån.)
kl.17: Gudstjänstgrupp 3 samlas i Aurelia 
(3 vån.)
kl.18: West coast Gospel choir övar i 
Aurelia (1 vån.)
Eva Maria Nordlings utställning ”lux 
aeterna”: i Aurelia (1 vån.). öppet mån-
tors kl.13-15 under april och maj.

ålaNDS prOSTEri

haMMarlaND
sö 29.4 tredje söndagen efter påsk: 
högmässa kl 12, hammarlands kyrka 
mårten Andersson, emanuele Ferrari.
2.5 herrlunch kl 12-14: i catharina-
gården 
Anmälan senast 30.4 före 12 till kansli 
36029.

jOMala
Sön 29.4 kl. 11: högmässa ”Guds folks 
hemlängtan”, konfirmation med Bertil 
erickson, Sonja Winé, Kaj-Gustav Sand-
holm, evelina Gottberg, solosång. Kol-
lekt för Socialmissionen på åland.
Barnmusikgruppernas och barnkörer-
nas våravslutning: efter scoutguds-
tjänsten 6 maj kl. 13 i olofsgården.
www.jomalaforsamling.com

SUND-VårDö
Sö 29.4: högmässa i Sunds kyrka kl 
11.00. Juanita Fagerholm-urch,

NärpES prOSTEri

KOrSNäS
Sö 29/4 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, 
cay-håkan englund, Richard mitts.

lappFjärD-KriSTiNESTaD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Seminarium: lö 28.4 kl 15 i L:fjärds förs.
hem. Tema: ”Kristus i Gamla Testamen-
tet”, Stig-olof Fernström
Församlingsafton: lö 28.4 kl 19 i L.fjärds 
förs.hem. Tema: ”Jesus kommer tillba-
ka”, Stig-olof Fernström, Nådehjonen, 
förs. orkester
Ekumenisk bönesamling: to 3.5 kl 19 
i Salem
Kristinestad
högmässa: sö 29.4 kl 12, Fernström, 
eklöf, martikainen
Missionsstugan: on 2.5 kl 12.30 i präst-
gården
Föräldramöte: on 2.5 kl 19 för K.stads 
konfirmandgrupp i förs.hemmet
lappfjärd
Familjegudstjänst: sö 29.4 kl 18. obs 
tiden! eklöf, martikainen, dagklubben, 
scouterna, ungdomar, kyrkkaffe
1-Maj firning: ti 1.5 kl 19 i förs.hemmet, 
L Lövdahl
Sideby
Gudstjänst: sö 29.4 kl 18, Fernström, 
Saarinen, Ingves, sånggrupp, kyrkkaffe

NärpES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 3 sö e påsk 29.4 kl 10 högmäs-
sa. Lö 28.4 kl 18 ”Kvällsmusik i S:ta ma-
ria”. Sö 29.4 kl 18 Förbön och lovsång. 
pjelax bönehus: sö 29.4 kl 12 Guds-
tjänst.
luthergården: lö 28.4 kl 19 ungdoms-
samling. on 2.5 kl 18 Vårauktion.
Töjby bykyrka: sö 29.4 kl 18 Valborgs-
samling.
rangsby bykyrka: må 30.4 kl 19 Val-
borgsmässosamling ”över alla gränser.
Böle bystuga: to 26.4 kl 13 Samling.

pörTOM
idag torsdag kl 15: Pensionärskören, kl 
18.30 avfärd fr. kyrkan till kyrkokörernas 
samövning i övermark.
lördag kl 9: Förberedelse för soppdag 
i skolan.
Söndag kl 11- (så länge mat finns) 
Gemensamt ansvars soppdag: i skolan. 
Försäljning även i kannor. Arr: försam-
lingsrådet.
Söndag kl 18: Gospelgudstjänst i kyrkan, 
Kyrkokören, Lidman, Björkstrand.

Måndag kl 12.45: minior.
Onsdag kl 9: Föräldra-barnträff, enlund. 
–kl 16 Sångandakt i Prästhagen o. kl 17 
i Pörtehemmet, Lidman, -kl 19 Finsk 
församlingsafton, Björkstrands.

öVErMarK
lö 28.4 kl. 12-14: Våfflor och vårbasar i 
luth bönehuset.
Sö 29.4 kl. 10: Gudstjänst, Björkstrand, 
Lidman, Legato medv.
To 3.5 kl. 10: Lövräfsningstalko samt 
rätning av gravstenar på gravgården. 
Servering i fh efteråt.
anmälan tas emot inom april till hös-
tens dagklubb: för barn födda 2007 och 
2008 av Lillemor, tel: 050 5711966.

KOrShOlMS prOSTEri

BErGö
Fr kl 14: Träffpunkt i församlingshem-
met. Gäst: Artur Turpeinen. övr. med-
verkande: englund, Kahlos. Alla varmt 
välkomna!
Fr kl 20: ungdomskväll i församlings-
hemmet. mera info på Facebook!
Sö kl 14: Gudstjänst, englund, Kahlos
On kl 7.45: Laudes
To kl 10: Föräldra-barngruppen
Fredag 11.5: utfärd till maxmo för pen-
sionärer och daglediga tillsammans med 
Petalax församling. Bussen startar kl 10 
från Bredhällan. hemkomst med färjan 
som går kl 17.30. Pris: 36 €. Anmälan 
senast 8.5 till pastorskansliet i Petalax 
eller till församlingspastorn. meddela 
eventuella allergier.

KOrShOlM
Musikskolans våravslutning: idag kl 18 i 
kyrkan, efteråt servering och program i 
förs.hemmet.
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Singsby.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, Bergström, 
Nordqvist-Källström, välsignelse av 
hjälpledare.
Vårstädningen på gravgårdarna inleds: 
mosskransar och dyl som inte avhäm-
tats före 2.5. städas bort.
anmälan till musikskolan: bör göras 
senast 15 maj till past kansliet tel 356 
0500,  korsholms.svenska@evl.fi eller 
www.korsholmssvenskaforsamling.fi

KVEVlax
Gemensam våravslutning för missions- 
och diakonisyföreningarna: idag  to kl 13 
i fh, hakala, Särs, Andrén.
Skriftskolans utfärdsdag: lö kl 9-15.
Cafemöte: lö kl 19 i fh. Tema: ”Livets 
kraft”. Anna-Lisa casén, Karin Fors, 
Ruth Vesterlund, Gunilla Asplund, Allan 
melin. Barnprogram.
högmässa: sö kl 10, Särs, Vidjeskog. 
Kyrkkaffe efteråt i fh, Tommy Rannan-
pää avtackas.
Manskören: övar sö kl 19.30 i fh.
pensionärskören: övar on kl 12 i fh. 

Malax
www.malaxforsamling.fi
Frälsarkransen: to 26.4 kl 17.30 i Kh. 
camilla Brunell.
Missionsauktion: to 26.4 kl 18.30 i Fh. 
mäklare Folke Forsberg. Gåvor mottages 
med tacksamhet, Tack!
Veteranfest: fre 27.4 kl 18 i Kh. Serve-
ring, program. Arr. Fritids- och Kultur-
nämnden i malax och Biblioteks- och 
Kulturnämnden i Korsnäs.
Gudstjänst: sö 29.4 kl 10 i kyrkan. Torn-
berg, Katri Lax.
pastorskansliet: stängt må 30.4.
Sångarna: övar on 2.5 kl 12 i Fh.
Frälsarkransen: to 3.5 kl 17.30 i Kh. ca-
milla Brunell.

pETalax
Gudstjänst: sö 29 4 kl 11 Björklund, 
Kahlos
andakt: to 3 5 kl 13 i Solbo, kl 14 i pen-
sionärshemmet
Utfärd för pensionärer och daglediga: 
gemensamt med Bergö församling 11 5 
till maxmo. Granholms marmeladfabrik, 
Vesterögårdens utställning om vapen-
fartyget equity och Jägaretapperna över 
Kvarken, lunch på Varppi, maxmo kyrka, 
Klemetsgårdarna. Pris: 36 €. Anmälan 
senast 8.5 till pastorskansliet. meddela 
eventuella allergier.

rEplOT
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Kaski, 
Wargh.
Skriftskola: (lägerskriftskola) efter 
gudstjänsten kl. 11-14 i Replot försh.
Missionslunch: i Replot försh. to 3.5 kl. 
12. hemlig gäst. Anmäl för maten senast 
må 30.4. till pastorskansliet eller Bertel 
Lindvik tel. 050-5631523. mat 7 €/pers.

SOlF
psalmafton: lö kl. 18 i kyrkan, Ann-mari 
Audas-Willman väljer psalmer. övriga 
medverkande: cecilia åminne & Tobias 

Scoutgudstjänst i Åbo
Den här veckan firar vi scoutveckan som kulminerar i 
scouternas kyrkhelg den 29 april. huvudevenemang-
et under kyrkhelgen går av stapeln i åbo. Klockan 12 
firas en tvåspråkig scoutgudstjänst i åbo domkyrka 
med predikan av biskop Björn Vikström. efteråt serve-
ras kyrklunch på domkyrkotorget där man också ord-
nar scouttorg med olika aktivteter.

Scouternas kyrkhelg arrangeras av Finlands svens-
ka scouter, åbo svenska församling och Kyrkans cen-
tral för det svenska arbetet.

SCoUTER KYRKHElg
Grankulla kyrkliga samfällighet 
ledigförklarar tjänsten som

EKONOMICHEF
Grankulla kyrkliga samfällighet är en tvåspråkig kyrklig 
samfällighet som består av Kauniaisten suomalainen 
seurakunta och Grankulla svenska församling. Till eko-
nomichefens ansvarsområde hör ekonomiförvaltning-
en, personalförvaltningen (löneombud), fastighets-
väsendet samt begravningsväsendet. Ekonomichefen 
är också sekreterare i gemensamma kyrkofullmäktige 
och gemensamma kyrkorådet.

Tjänsten tillsätts 15.8.2012 eller enligt överenskom-
melse. Lön enligt kravgrupp 602 (3 101,84 euro). 
Dessutom betalas en årsbunden lönedel på högst 
15 % av grundlönen. Personen som väljs bör ha för 
tjänsten lämplig högskoleexamen eller examen på 
instituts- eller yrkeshögskolenivå. Kännedom om 
församlingsförvaltning räknas som en merit. Personen 
som väljs bör i tillräcklig mån behärska bägge inhem-
ska språken. En prövotid på fyra månader tillämpas.
     På förfrågningar svarar ordföranden för gemen-
samma kyrkorådet, kyrkoherde Mauri Vihko 050 351 
7986 eller kyrkoherde Ulrik Sandell 050 525 2201.
Ansökningarna skickas till Grankulla kyrkliga sam-
fällighet, gemensamma kyrkorådet, Kavallvägen 3, 
02700 Grankulla, senast 11.5.2012 kl. 14.

Ingå församling söker

BARNLEDARE
Ingå tvåspråkiga församling söker barnledare till 
skolelevernas eftermiddagsklubb, barnledaren deltar 
också i arbetet med församlingens sommarklubb samt 
i familjegudstjänsterna. 
     Arbetsförhållandet börjar 1.8.2012. Behörig är den 
som har avlagt kyrklig barnledarexamen eller som 
innehar annan motsvarande examen. Barnledaren bör 
ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska 
samt nöjaktiga kunskaper i finska.  Vi förutsätter med-
lemskap i ev.lut. kyrkan.

Arbetsförhållandet är på deltid och arbetstiden är 28 h/
vecka. Lön enligt kravgrupp 402.
     Den som väljs till barnledare bör före emottagandet 
av arbetet uppvisa i straffregisterlagens 6 § 2 mom. 
avsett straffregisterutdrag och intyg över sitt hälsotill-
stånd. 
     För tilläggsuppgifter kontakta barnledarna Anita 
Sontag eller Karin Eklund, tel. 050-5639994.

Ansökan riktas till Kyrkorådet i Ingå församling, PB 5, 
10211 INGÅ, kuvertet märks ”Barnledare”. Ansökan bör 
inlämnas senast den 8.5.2012 kl 16.00.

Kyrkorådet i Ingå församling

elfving, Bo-Sanfrid höglund, Peter Bru-
nell. Altarandakt Fredrik Kass. Kollekt för 
Gemensamt Ansvar. efteråt Ann-mari 
Audas-Willmans 50-årskaffe försam-
lingshemmet.
Gudstjänst: Audas-Willman, Brunell, 
predikan av teol.stud. emma Audas.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Måndagssamling: må kl. 13.
Valborgsmässosamling: må kl. 19 vid 
Kronvik lägergård, Jessica Bergström i 
ord och ton. Servering.

VaSa
TrEFalDiGhETSKyrKaN
högmässa: sö kl. 13, Tia-maria Nord, 
Gunnar Särs, Dan Andersson. Radieras i 
Radio Vasa.
Morgonbön: to 3.5 kl. 9, heidi mäkelä, 
Dan Andersson.
lägerhögmässa: på Alskat sö kl.10, 
Janne hänninen, kompband o läger-
deltagare.
BräNDö KyrKa
Sunday prayer: at 1 pm, Sisko Vainion-
kulma. Sunday school.

Vörå
Vörå församling
Konsert i Vörå kyrka: lö kl.18. ”oändlig 
nåd – från Bach till ellington”. charlotta 
Kerbs, sång, gitarr, Kaj Kulla, saxofon, 
dragspel och Peter Södergård, piano, 
bas.
Vörå
Tjejträff: i Fh:s ungdomsvåning fr kl. 18.
Gudstjänst: sö kl.10. T Klemets, Gran-
holm. missionsringen sjunger. Kyrktaxi  
från  Bertby 9.15 via Kaitsor o Tuckor, 
från Karlsborg 9.45 via Pens.centret o 
Nygatan. efter gudstjänsten kan nästa 
månadsblad avhämtas för utdelning.  
Oravais 
högmässa: sö kl. 12. T Klemets, Streng. 
Vi över 60:s utfärd till Bergö on 16.5. 
Anm. senast 2.5 till Birgit Strand 385 
0320. 
Maxmo
högmässa: sö kl. 10. Granlund, Bäck. 
österö-Västerö-bor inbjuds och med-
verkar. Kyrkkaffe.
Missionssymöte i Fh on 2.5 kl. 13.

pEDErSörE prOSTEri

ESSE
To 19: Karabön i församlingsstugan.
Fr 9.30: Småbarnens vårandakt i kyr-
kan, Sundqvist, Johansson.
-20: Stugo-kväll i församlingsstugan, 
Wikblad.
Sö 10: Gudstjänst, Sundqvist, Sundelin. 
Ansvarsby överesse.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, 
Jorma Pesämaa.

jaKOBSTaD
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Salo, välsig-
nelse av missionär christine Björkskog, 
östman, Nådens Vind, dir. Tor Lindén.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
olavi Forsbacka.
18: Fokus i Fc, Ralf Salo.
To 18: missionsafton hos maj-Lis och 
martin häggman, Tengströmsgatan 63. 
charles Isaksson.

jEppO
Fr 27.4 kl 16: Juniorerna o scouterna 
till Tropiclandia. Start från Funkis kl 16. 
Pris 10 e.
Bibelhelg ”Med bud om liv”: Lö 28.4 kl 
11 Bibelstudium i bönehuset, matt.10. 
Albert häggblom, samtal/sångstund.
- Kl 14: möte i bönehuset, Tor hemming, 
Boris Sandberg, Jeppo strängband.
Sö 29.4 kl 10: högm, pred. Albert hägg-
blom, lit. Johan Klingenberg. Kantor 
mikaela Lönnqvist, syskonkören.
On 2.5 kl 13: Nattvardsandakt i pensio-
närsbostädernas matsal.
To 3.5 kl 9-: Städtalko på kyrkbacken, 
servering.

KrONOBy
Barnkören: fr 13.15 i fh
öppet hus för åk 6-7: fr 19.30 vid 
Lyktan
Gudstjänst: sö 12.00 (obs tiden!), An-
ders Store, ellfolk-Lasén, Söderpåras 
läslag
Valborgsmässosamling: må 19.30 i Sö-
derby bönehus. Tal åke Lillas & Albert 
häggblom, sång evangelicum
Fyrklövern: on 15.15
Församlingslunch: to 11.30 i fh. Gemen-
skapsstund med heidi Tyni.
Kyrkokören: to 19.00 i fh.

larSMO
To 26.4 kl. 19 Karasamling: vid Inremis-
sionshemmet. Kenneth Witick medver-
kar. Tema ”mannen efter Guds hjärta”.
Fre 27.4 kl. 19.30 Ungdomssamling: i 
xodus.
lö 28.4 kl. 19 lördagssamling: i holm 
bönehus (obs platsen). Albert och ca-
rina häggblom medverkar. Servering. 

Barnpassning.
Sö 29.4 kl. 12 (Obs tiden) högmässa 
med vinterskriftskolans konfirmation: 
Sjöblom, Wiklund, sång av ungdomar. 
Kyrkvärd Byggmästar, Strömsholm.

MUNSala
Fredagslunch kl 11-13: i fh. Gäst Gurli 
Dumell, tema: Från Domarbacka via 
Glasbruket till emigranthuset. Välkomna!
Fredagslunchen 23.3 gav 129,45 e till 
Gemensamt ansvar. Tack!
Nätet fre kl 19: Filmmaraton med över-
nattning, knytkalas o varma smörgåsar 
(2e). 
Gudstjänst sö kl 10: i kyrkan, khden, 
kantorn.
Konsert sö kl 18: i kyrkan, charlotta 
Kerbs (sång), Kaj Kulla (tenorsax), Peter 
Södergård (piano). Programblad.   
Dagklubbsanmälan (f. 2007-08) tas 
emot av: barnledarna, 040-147 0123 el. 
pastorskansli 040-147 0120 snarast.

NEDErVETil
Finska bibelgruppen: ikväll kl 19.30
lovsångstillfälle: fr 19 i församlings-
hemmet.
Skriftskola: lö 9.30 – 12 i fh.
Gudstjänst: sö 10 i fh, khden, L-e 
Ahlskog.
ingen kvinnogrupp må 30.4!

NyKarlEBy
Sö 27.4 kl 11: Bygudstjänst i Socklot 
bönehus. Servering och program för 
barn efteråt.
-kl 19: Kvällsgudstjänst i fh, edman, 
Ringwall, Trinity choir
Må 30.4 kl 19: Vappfest i fh, Per Sten-
berg, Trinity choir, barnpassning, saltbit. 
(Ku)
Må 30.4 kl 18 - 21 och ti 1.5 kl 10 – 14: 
Försäljning av Tilkkuryhmäs handar-
betsprodukter i fh
Ti 1.5 kl 11 - 13: missionslunch i fh, kött-
soppa, också för avhämtning, mjöd och 
munkar.
On 2.5 kl 13: missionssyförening i fh
Församlingsresa 28.6-3.7: till våra vän-
församlingar i Lettland med Svanbäcks 
buss. mera info på www.nykarleby-
forsamling.fi eller från pastorskansli 
7897200.

pEDErSörE
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, erikson, D. 
häggblom, sång Daniel åkerlund, textlä-
sare yvonne haldin-Rikberg, dörrvärdar 
Forsby
Night Café: Fr 20 i Kyrkhemmet, Jimmy 
undervisar
Sammankomster: 
- Lö 19 i Lepplax bykyrka, Per-ole 
hjulfors 
- Sö 15 i Flynängens bönehus, Seppo 
Tupeli
Valborgssamling: må 19 i Kyrkostrands 
församlingshem, erik och Kerstin Vik-
ström med Senegalhälsningar, Näse, D. 
häggblom, lotteri, kollekt för missionen

pUrMO
Sö 10: Gudstjänst i kyrkan, khden, Rolf 
Blomqvist
On 2.5: Församlingskansliet är stängt
To 3.5 19.30: Konfirmandernas föräldrar 
samlas i Lillby förs.h. för information

TErjärV
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.
Ungdomssamling: fr 27.4 kl 19, förs.h, 
David och Lina Forsblom medv.
Gudstjänst: sö 29.4  kl 10, khden, m. 
heikkilä.
Kvinnobanken: on 2.5 kl 14 prästgårdens 
källare.
Födelsedagsfest för 70- och 80-åring-
ar: to 3.5 kl 13, förs.h. 
Obs! ingen lovsång må 30.4.

Beställning av gravskötsel

per den 16.5.2012

I början av juni inleds planterings- och skötselarbetet 
på Helsingfors kyrkliga samfällighets begravningsplat-
ser.

Gravskötselavtal kan beställas per telefon:

Kontoren på begravningsplatserna: må–fre kl 9–15 
Sandudd och Brändö tfn (09) 2340 2800 
Malm tfn (09) 2340 2850  
Furumo och Östersundom tfn (09) 2340 2900  
Månsas tfn (09) 2340 2950 må–fre kl 9–12

eller e-post: 
Centralregistrets enhet för gravskötsel 
helsinki.hautapalvelut@evl.fi

HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Biskop Björn samtalar på Åland
onsdagen den 2 maj samtalar biskop Björn Vikström i 
stadsbiblioteket i mariehamn. 

Kom och samtala om hur kyrkan kan bli en kyr-
ka med folket mitt i byn, på torget och med männis-
kan! hur kan vi mobilisera all kunnighet och inspiration 
till att bära frukt ute i församlingarna och tillsammans i 
den åländska kyrkan?

Samtalet börjar kl. 18.30.

bISKoPSSAMTAL

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

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

050 329 4444, 050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi
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BEräTTa OM DiN FörSaMliNG! 

Den här sidan finns till för dig. Roliga verksamhetsidéer, festliga ju-
bileum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotografera 
och berätta om vad som händer i DIN församling! 
Skicka in din artikel till redaktionen@kyrkpressen.fi. 
Redaktionen väljer och redigerar materialet.

PÅ gÅng

mINNeSVåRDARNAS VåRexKuRSI-
oN till Västra Nyland den 11 maj
Vår traditionella vårexkursion går 
i år till Västra Nyland. Start med 
abonnerad buss kl 9 från manner-
heimsstatyn i helsingfors. Vi besö-
ker först Pojo kyrkogård där Per-
olof Blomqvist guidar på svenska. 
Lunch äter vi på Fiskars Värdshus; 
var vänlig meddela om ni vill ha kött 
eller fisk! På eftermiddagen beser vi 
Lojo kyrkogård med Irja olkinuora 
som guide på finska. Vi beräknar 
vara tillbaka i helsingfors kl 16.
Deltagaravgiften är 40 euro per 
person, där ingår buss och lunch. 
De 30 först anmälda ryms med! 
Förfrågningar: minne@kolumbus.fi. 

MARKnAd

öNSKaS hyra

Skötsam, pålitlig och rökfri kvinna 
på 26 år med fast anställning 
önskar hyra en 1:a eller en liten 
2:a från 1.5 i centrala helsingfors 
för en längre tid.  
Kontakta Petra / 040 773 6238 
eller petra.kallio@arcada.fi

Pålitlig hyresgäst, ensam dam, 
söker 1:a el. 2:a i hfors för kortare 
el. längre tid fr.o.m. maj el. juni. 
Gärna hiss el. 1. vån.Tillfällig möbl. 
bostad kan även komma i fråga. 
040-8195030.

Rökfritt, pålitligt stud. par fr. 
ö:botten med väluppfostrad 
hund önskar hyra lgh i h:fors.
mari-helen Kaarre 0405666691 
mari_helen@msn.com

Vår 20-åriga dotter återvänder 
efter sitt au-pair år i Tyskland, för 
att börja sina studier på helsing-
fors universitet / Soc & Kom. 
Vi önskar hyra en liten studie-
lägenhet i centrala helsingfors 
fr.o.m 1.8.2012. Vänligen kontakta 
mamma ulla Tfn: 041-5452730 
eller janulla@myhome.fi

UThyrES
Parhus lägenhet i två plan i esbo 
83.5 m2, 3 r + k + br m bastu + 
sepr. wc. egen gård på fram- och 
baksidan. Terass i marknivå och 
balkong i andra våningen. Bra bo-
lag med lekpark på gården.  
Tel. 040-7165 424

möblerad enrummare på 28m2 
i Vasa uthyres juni-augusti. 
0407211376

1:a med balkong uthyres i eke-
näs. el, vatten och internet ingår 
i priset. möblerad, nära till allt. 
Raseborgsvägen 9 10600 ekenäs. 
uthyres 28.4 - 26.10.2012, 375€/
månad. - kontakta mig: anders.
hansson@novia.fi

TjäNSTEr
hemtjänster. Registrerade skö-
tare vid behov. huvudstadsregio-
nen. märta&martin. 040-1645151.

TjäNSTEr SöKES
Vi söker barnskötare hem till oss 
i Larsvik, esbo, för att sköta om 
våra 2 barn (nu 2 år 7 mån och 1 
år 4 mån) på heltid från 6 .8.2012.
Vänliga svar 040-575 2535 Ström

nYTT FRÅn doMKAPITlET

Kyrkoherden i Kimitoöns församling Ulf Sundstén har återtagit sin ansökan 
till kyrkoherdetjänsten i Solfs församling.
Kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Camilla Ekholm har bevil-
jats fortsatt partiell (20 %) tjänstledighet 1.8.2012 – 30.9.2013.
Kaplanen i Vörå församling Tomas Klemets har beviljats tjänstledighet 9 – 
19.5.2012.
B-kantorn i petrus församling Olav Söderström har beviljats begärt avsked 
från 1.9.2012, varefter han avgår med pension.
Esbo domkapitel har med Borgå domkapitels medgivande förordnat pas-
tor Esa rinne att sköta en kaplanstjänst i lojo församling 1.5 - 31.10.2012.
Fullmakt på kaplanstjänsten i Vörå församling, i Oravais kapellförsamling 
har utfärdats åt t.f. kaplanen i samma församling ingemar Klemets från 
1.5.2012.
Fullmakt på B-kantorstjänsten i åbo svenska församling har utfärdats åt 
A-kantorn i Ekenäs församling Marjo Danielsson från 1.6.2012.
Kyrkoherden i Vörå församling Berndt Berg har beviljats tjänstledighet 4.4 
- 6.5.2012.
Kaplanen i Vörå församling ingemar Klemets har förordnats att vid sidan 
av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 4 - 20.4.2012.
Kaplanen i Vörå församling Bo-Erik Granlund har förordnats att vid si-
dan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 21 - 
24.4.2012.
Kaplanen i Vörå församling Tomas Klemets har förordnats att vid sidan av 
egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 25.4 - 6.5.2012.

läsmötet lever i Jomala församling
Läsmötestraditionen hål-
ler dessvärre på att dö ut på 
Åland, men i Jomala försam-
ling håller man fast vid sina 
läsmöten och de brukar för 
det mesta vara tämligen väl-
besökta. Också denna kväll 
i mars var det ett tjugotal 
byssbor som hade mött upp 
för att dela gemenskapen på 
”Hanses”.

”Klockarfar” Kaj-Gus-
tav Sandholm hade hjälp i  
psalmackompanjemanget av  
Solveig Thomasfolk som för-
stärkte Kajs synth med sitt 
medhavda dragspel. Sjöng 
gjorde vi, av hjärtans lust 
också här. Dessvärre lyste 
både ungdomarna och barn-
familjerna med sin frånvaro. 
För dem ligger läsmötena in-
te riktigt i tiden. Vi som var 
där hade i varje fall en här-
lig kväll , med både allvar 
och skratt. Sången och musi-
ken bidrog till att förgyl-
la kvällen. Både gam-
la, välkända, och nyare 
psalmer, lite visor och 
en hel del gamla läsar-
sånger som många kun-
de nästan utantill. På 50-ta-
let var det väckelse i Jomala 
och ”ränderna har inte ännu 

gått ur” även om medelål-
dern hos dem som då var ak-
tiva i Kyrkans Ungdom bör-

jar bli hög och åter-
växten åtminstone 
inte ännu är så stor. 

Kyrkoherde Ro-
ger Syrén höll en 

betraktelse och de-
lade sedan ut lappar 

med frågor och frågeställ-
ningar som tålde att funde-

ras på. Som t.ex. ”Hur tol-
kas begreppen tro, hopp och 
kärlek” och ”Är tro och ve-
tande varandras motsatser”? 
Diskussionen löpte lite trögt 
när den gick laget runt, men 
var desto livligare i pausen, 
runt det dignande kaffebor-
det. Inte bara trosfrågor dis-
kuterades, utan också histo-
rier om gamla tider i bygden 
flödade och skratten ekade.

Numera är det bara till 
läsmötena som byssborna 
samlas i hemmen (förutom 
till födelsedagskalasen för-
stås). Kyrkan och försam-
lingen har således en vik-
tig roll som bevarande av 
gemenskapen i byarna. Det 
är att hoppas att traditionen 
fortsätter länge än!

 ¶ SiSSi uuniLa

I MIn
FöRSAMLIng

I MIn
FöRSAMLIng

kyRkoheRde RogeR Syrén höll en betraktelse. Solveig Thomasfolk var beredd med drag-
spelet.

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

Åland!
Semesterstuga veckohyra från 186 €

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

Trädgårdsresa för grupper  
från 115 €/person

Apotekare

Lilly Hildegrad
Kankkonen
* 7.10.1922   
†22.4.2012

Syskonbarnen med familjer,
svägerska, släkt och vänner.

Det enda jag vet, 
det är att nåden räcker,
att Kristi blod min synd 
min skuld betäcker. 
Det enda jag har att lita till en 
gång, det är Guds nåd, 
Guds gränslösa nåd.

Som vänlig inbjudan meddelas att jordfästningen 
äger rum i Karleby sockenkyrka lördagen den 
28 april kl. 12. Efter gravläggningen på Elisabeth 
minnesstund i Karleby församlingshem.

FAMIlJ

Faddergåvan 
av Monica Vikström-Jokela
En vacker gåva till 
den nya faddern! 

Beställ: (09)-612 615 30
www.fontanamedia.fi

Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors

13,90
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WEbb PRIoRITERIng

En kyrka mitt i byn?

Kyrkostyrelsens projekt And-
ligt liv på webben går mot sitt 
slut. En satsning på framtid 
och nutid genom att öka kyr-
kans närvaro i sociala medi-
er. Uppskattade utbildning-
ar och inspirationsdagar för 
församlingsanställda har gjort 
att församlingarnas medve-
tenhet och närvaro på nätet 
har ökat markant och på al-
la nivåer är man överens om 
att det här är ett enormt vik-
tigt arbete.

När Kp i förra veckan rap-
porterade att webbsatsning-
en på svenska kommer att 
fasas ut blev jag förvånad 
och besviken och jag skrev 
en blogg med några frågor 
om KCSAs strategi. Tre da-
gar senare har texten haft 
600 visningar och över 40 
kommentarer i en viktig de-
batt om kyrkans framtid. Att 
biskop Björn Vikström del-
tog i samtalet tycker jag är 
ett härligt vittnesmål om hur 
sociala medier ökar kyrkans 
tillgänglighet. Skapandet av 
den här virtuella, men ytterst 
verkliga, mötesplatsen kos-
tade dessutom inte en krona 
för kyrkan, vi blev inte ens 
bjudna på kaffe... 

Det har tagits stora, ovär-
derliga steg in i framtiden 
via ALW. Vi kan inte backa 
nu om vi verkligen vill vara 
en kyrka mitt i byn, tillgäng-
lig för alla. Det här är en pri-
oriteringsfråga där vi måste 
våga tänka nytt och jag ut-
går ifrån att man nu på al-
la plan gör vad som är möj-
ligt för att rädda webbarbe-
tet på svenska.

danIeL jakobsson
Ungdomsarbetsledare 
& ALW-utbildare

RADbyTET BRoR TRÄSKBAcKA

Webbprästen är ingen specialtjänst
Kyrkans treåri-
ga webbprojekt 
upphör vid ut-
gången av 2012. 
Webbarbetet 
upphör däre-
mot inte utan 

fortsätter inom ramen för an-
dra tjänster inom Kyrkosty-
relsen, så ock genom utvid-
gade arbetsbilder inom KCSA 
samt bland anställda i  för-
samlingarna. Kyrkans cen-
tralförvaltnings budgetramar 
är ansträngda och alla tjäns-
ter och funktioner övervägs 
noga. Glädjande nog får vi 
ändå under en övergångs-
period en halvtidsresurs för 
webbarbetet under hela år 
2013. 

Om något ska till vad gäl-
ler tjänster måste i så fall nå-
gon tjänst bort. Inom KCSA 

är tjänsten som dövpräst för 
tillfället besatt som tf och 
omsorgsprästtjänsten kom-
mer att bli ledig ännu under 
detta år. Bägge dessa nämn-
da tjänster är specifikt om-
nämnda i Kyrkostyrelsens 
reglemente och åtnjuter där-
med ett särskilt skydd. Dess-
utom är dessa tjänster spe-
cialtjänster som betjänar ut-
satta grupper i vårt samhälle 
på svenska. 

Eftersom resurserna är 
begränsade blir lösningen 
att inlemma webbarbetet i 
Kyrkostyrelsens och KCSA:s 
nuvarande tjänstestruktur. 
Kyrkostyrelsens budgetra-
mar har under de senaste 
två åren klart minskat. Häri 
ligger svårigheten. Mer ska 
göras med mindre personal-
resurser.

”Den som tviv-
lar på hur viktig 
en sådan (webb-
präst) är, kan en-
kelt ta reda på det 
men det förutsät-
ter närvaro i soci-
ala medier.”
Anna Laasio på Daniel 
Jakobssons blogg.

WEbb PÅ SvEnSKA

I sanden finns 
det spår

jag oCh min fru hade en känslofylld 
debatt här om kvällen. ”Där solen går 
strålande ner”, sa jag.  ”Aldrig i livet”, 
sa hon, ”där solen så strålande ler!”

Det blev att ta till källreferensens 
svarta får - den allt annat än tillför-
litliga men samtidigt så nödvändi-

ga sökmotorn Google. Resultatet av sökningarna 
blev - ingenting. Hur är det möjligt? Det här bor-
de väl alla kunna?

VI hade tidigare samma kväll som av en händelse 
fjärrmanövrerat in oss på frågesporten ”Smartare 
än en femteklassare” (SVT). Reglerna för tävlingen 
är enkla: vuxna försöker klättra upp för vinststegen 
genom att svara rätt på frågor som hör till lågstadie-
undervisningen. Det låter löjligt enkelt. Just så löjli-
ga framstår de tävlande vuxna när detaljfrågor om 
myror, stjärnbilder och köksmått renderar felaktiga 
svar och när femteklassisterna tvärsäkert svarar rätt.

Den tävlande för kvällen var en numera pensi-
onerad historielärare. Han lyste upp när han fick 
frågan om vem av de svenska kungarna som var 
gift med Karin Månsdotter. ”Det var lätt”, svara-
de han, och broderade ut svaret med exakta år-
tal och kronologisk kontext. Så kom musikfrå-
gan på tredjeklassnivå och ett ljudexempel på de 
välbekanta tonerna ur de första takterna av Nor-
ges nationalsång spelades upp. Efter ett velande 
mellan grannländerna svarade han ”Danmark”.

”Det är inte sant”, utbrast jag, och följde upp 
med att sjunga hela första versen för min fru - på 
lika delar dålig och kreativ norska, bör medges, 
men ändå. Att en historielärare lyckats memorera 
sitt lands kungar och samtidigt ha så dålig insikt 
i det traditionsbärande några hundra kilometer 
västerut framstod som ett mysterium. Jag tänkte
med fasa på hur historien återgetts för de tiotals 
årskurser av elever han undervisat.

näR stRängaRna i mitt under-
medvetna (detta märkliga nät 
av associationer, korsreferen-
ser och återvändsgränder) nu 
satts i sympatisk vibration var 
det plötsligt ingen hejd på de 
tonminnen som steg upp till 
ytan, och jag fann mig sjung-
ande ”O, låt mig få bo/ där 
man rådjur och buffalo ser/ 
där sällan man hör ett ovän-
ligt ord/ och där solen går strå-
lande ner.” Den sista frasen 
och min frus reaktion är re-
dan historia.

Någonstans, någon gång, 
har arbetsgruppen för en skolsångbok strukit över 
vissa sånger som jag aldrig hört och låtit andra 
rymmas inom pärmarna för det som blivit jag 
själv och tusentals andra jämnåriga. Att (nästan) 
kunna refrängen till den svenska översättningen 
av ”Home on the range” kan knappast kallas all-
mänbildning och fungerar definitivt inte som ut-
vald ammunition för att skjuta ner svensk histo-
rieundervisning. Jag kan bara förläget konstate-
ra att gärningar ofta - kanske till och med alltid - 
lämnar avtryck för livet.

Patrick Wingren är en samhällspolitiskt aktiv musiker 
från Jakobstad.

”Någonstans 
har arbetsgrup-
pen för en skol-
sångbok strukit 
över vissa sång-
er som jag ald-
rig hört och låtit 
andra rymmas 
med.”

InKAST PATRIcK WIngREn

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

nyheten om att kyrkans 
webbarbete på svenska 
skärs ner har väckt mycket 
debatt särskilt på nätet. 
Bror Träskbacka, direktor 
på KcSA, svarar på frågor-
na om varför webbprästen 
sparas in.
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FÖRESTÄLLNINGAR:

åLAnD FÖRnYElSEdAgS

”varumärket” måste höjas
Det är trettioåtta år sedan be-
greppet Ålands kyrka skrevs 
över församlingarnas mont-
rar vid den så kallade Ålands-
utställningen. Och namnet fyl-
ler mig fortfarande med stolt-
het och framtidstro! 

Framtidstro och glädje slogs 
jag inte av vid den storsamling 
för förtroendevalda där man 
diskuterade samarbete mel-
lan församlingarna på Åland. 
Tvärtom, såsom en av delta-
garna uttryckte det: det känns 
trögt. Och det är förståeligt att 
det känns så när diskussio-
nerna dikteras av krympan-
de ekonomiska marginaler 
och vikande förtroende.  Det 
verkar således som om det är 
en kyrka på reträtt som söker 
rädda det som räddas kan. Inte 
undra på att inspirationen in-
te infinner sig.

Men den åländska kyrkan 
har fortfarande en profil som 
är mer än guld värd. Det går 
nämligen inte att värdera hur 
mycket den verksamhet som 
står med anklarna djup i den 
åländska historien betyder för 
det åländska folkets identitet, 
tänk på till exempel  Francis-
kusfesten på Kökar, orgelfes-
tivalen i de åländska försam-
lingarna,  himlamässorna och 
den medeltida sången under 
de unika muralmålningar-
na i Kumlinge, påskmässor-
na i Sund, av Valdemar Ny-
man grundade årsboken S.t 

Olof, och färskare uttryck som  
”Night in the church” i S:t Mi-
kael Finström, skriftskolverk-
samheten och storasyskonut-
bildningen och så vidare. Det 
vikande förtroendet för verk-
samheten handlar inte om 
den åländska kyrkan!  Det 
handlar om ett förlorat för-
troende för en kyrka som in-
te verkar veta vad den själv vill 
och som i ivern att göra religi-
on tillgänglig och begriplig för 
alla har tömt de religiösa sym-
bolerna på innehåll, rationali-
serat mystiken och gjort kyr-
kan till en klubblokal. 

Men ju mer den åländska 
kyrkan förmår skapa sig en 
egen unik profil med uppgift 
att i konst och musik, i ord och 
tystnad, i vilja och handling 
gestalta livets och trons mys-
terier, desto starkare står den. 
Desto mer kompetent perso-
nal lockar den.  Desto mer vill 
man veta vad den har säga. 
Men då behöver vi göra det-
ta tillsammans. Alla åländska 
församlingar.

Det finns församlingar på 
Åland som inte behöver hjälp 
när det gäller det ekonomis-
ka. Men det finns inte försam-
lingar som har råd att tacka nej 
till hjälp med meningen och 
identiteten. Ibland kan det 
verka som om de större för-
samlingarna är i större be-
hov av krishjälp när det gäl-
ler profil och identitet. Här 

verkar kyrkans immateriel-
la värde (mening och identi-
tet) riskera en urholkning som 
får den ekonomiska krisen att 
blekna.

Det finns alltså två pussel-
bitar: ekonomi – församling-
arna behöver strukturera om 
sin organisation av ekomo-
miska skäl – och en gemen-
sam och målmedveten upp-
mobilisering av kyrkans pro-
fil, ”varumärket”.  

Det är även 38 år sedan Val-
demar Nyman skrev program-
förklaringen: ”Denna utställ-
ning vill visa att Ålands kyrka 
finns. Den vill visa att Ålands 
kyrka är en omistlig del av 
Ålands fornhistoria. Den vill 
visa att Ålands kyrka vill ut-
vecklas som Kristi kyrka och 
inget annat.”

Börjar vi bli mogna att för-
verkliga den programförkla-
ringen? Börjar vi bli mogna 
för att arbeta för en förnyelse 
av en lagstiftning som säkrar 
den åländska kyrkans identi-
tet? Lex Alandia.

kent danIeLsson

”3 dagar senare 
har texten haft 600 
visningar och över 
40 kommentarer i 
en viktig debatt om 
kyrkans framtid.”



en m
an sem

estrade i Jerusalem
 m

ed sin gnälliga fru. Frun dog plötsligt och begravningsentreprenören gav två alternativ. ”För tiotusen euro kan jag frakta hem
 kroppen för begravning. m

en jag kan 
också begrava henne här för en hundralapp.” m

annen funderade en stund och bestäm
de sig för det dyrare alternativet. 

”Jag hörde om
 en m

an som
 dog här, begravdes och sedan uppstod efter tre dagar. Jag kan inte ta den risken.”

NåT aTT BEräTTa? 
Den här annonsplatsen är ledig!

NäSTa VECKa är skriftskolan under lupp. Är alla 
välkomna på församlingens läger?

Ett intensivt liv i före-
tagsvärlden blev familjeliv 
och lugn i Italien.

TexT: aNDrEaS aNDErSSON

Maj månads bloggare på KP-webben   
Camilla Pagliaroli har jobbat i före-
tagsvärlden och bott i England och New 
York. Nu har hon växlat ner och lever 
ett lugnare liv i Toscana. 

Vem är du?
– Jag är en ”österbottning i försking-
ringen”. Jag är född och uppvuxen i 
svenska Österbotten och har bott största 
delen av mitt liv i Finland. Men de se-
naste tio åren har jag varit utomlands, 
först i England, sedan i USA och nu i 
Italien. Jag har en tvåårig dotter och 
väntar mitt andra barn i början av juni.

Var i italien bor du? Vad gör du där?
– Vi bor utanför Livorno, den näst störs-
ta staden i Toscana, på västkusten. Just 
nu är jag hemmamamma och frilansar 
lite som reseledare och guide främst 
för skandinaviska grupper. Det är ett 
nytt liv för mig.

på vilket sätt nytt?
– Hela mitt vuxna liv har jag jobbat in-
om företagsvärlden. Jag har främst job-
bat på Nokia inom företagskommuni-
kation och medierelationer. Det har 
fört mig runt hela världen. Det har va-
rit roligt men väldigt intensivt. Jag har 
fått se och uppleva mycket som jag an-
nars aldrig hade fått göra, till exempel 
resa i så många asiatiska länder. Men 
nu känns det bra att sakta ner fastän 
jag är mitt i livet.

– Alla orter där jag bott har varit 
mycket olika. Nu bor vi på det stället 
som liknar min uppväxt i Österbotten 
mest, för vi bor ute på landet.

Vad fick dig att flytta till italien?
– Jag trivdes bra i storstäderna, singel-
liv på Manhattan är inget att förakta. Jag 
träffade min man Jeff i församlingen på 
Manhattan. Men nu när vi har barn 
känns det bra med trädgård, gräs-
matta, olivträd och vinrankor utan-
för dörren, det känns mera hemma. 

– Det var Gud som ledde oss hit. Vi 
ville bo i Europa, någonstans där var-
ken jag eller min man hade bott förut. 
Vi kände att New York inte är det bästa 
alternativet om vi vill ha familj och barn 
och så fick vi upp ögonen för Italien. Vi 
hade kontakt med ett kristet par som 
bodde i Livorno. När vi märkte att Li-
vorno var en hamnstad dit min bil kun-
de skeppas bestämde vi oss för att stan-
na en tid. Och här är vi ännu, drygt tre 
år senare. Vi kände båda att vi behövde 
en förändring, och man kan säga att vi 
tog ett troskliv. Vi hade ingenting i Li-
vorno. Men vi har mötts av öppna dörrar 
och känner oss välsignade helt enkelt. Vi 
håller fortfarande på att lära oss den ita-
lienska livsstilen och ta det lite lugnare.

Du växlade ner ordentligt, från företagsvärl-
den till att vara hemmamamma. hur var det?
– Det kändes lyxigt att jag skulle få va-
ra hemma. Jag behöver inte kolla e-
posten hela tiden, telefonen får vara 
tyst och jag har inga deadlines att hål-
la. Jag fick jobb drygt ett halvt år efter 
flytten, och det tog det där första halv-
året att  varva ner. 

Varvade ner mitt i livet
CamILLa pag-
LIaRoLI blog-
gar hela maj 
från Italien. 
Läs henne 
på kyrkpres-
sen.fi. 
Foto: privat 

”i och med 
att vi kom 
med en-
dast fem 
kappsäck-
ar och utan 
jobb var vi i 
Guds hän-
der.”
Camilla Pagliaroli

– Det kan hända att jag en dag åter-
går till företagsvärlden, men jag hop-
pas att jag gör det med andra princi-
per. Jag har lärt mig att prioritera an-
norlunda. Då jag inte hade någon familj 
prioriterade jag arbetet högt, det kun-
de gå förbi både make och barn efter-
som jag var singel.

Du har gjort en geografisk resa, men var 
det en andlig resa?
– Ja absolut. Redan när jag flyttade till 
England växte jag andligen. Jag fick job-
ba mycket med mig själv och kände 
att jag fick min första tjänst inför Gud. 
Jag kunde vara en vittnesbörd för an-
dra unga kvinnor, de fick se mig som 
en singelkvinna i trettioårsåldern som 
var nöjd även utan make.

– Här i Italien har min vardagstro 
blivit tänjd och stärkt. I och med att vi 
kom med endast fem kappsäckar och 

utan jobb var vi i Guds händer. Bära el-
ler brista, det hängde inte enbart på oss.

hurdant är församlingslivet där?
– Vår församling är en pingstförsamling. 
De flesta italienare är katoliker. Det är in-
tressant att se det ”från andra sidan”. Vad 
vi inte visste när vi kom hit är att försam-
lingen är grundad av en svensk kvinna 
som bor här. Församlingen har fått finan-
siellt och andligt stöd av pingstförsamling-
ar i Sverige. Vi hade inte varit här många 
veckor innan det kom en svensk pastor 
på besök och till min förvåning predika-
de på svenska som översattes till italien-
ska. Sedan dess har det kommit svens-
ka pastorer på besök med jämna mel-
lanrum, det har varit roligt. Jag fick ock-
så fort en syster i tron här när jag lärde 
känna kvinnan som startat församling-
en. Det är skönt att få reflektera och be på 
svenska tillsammans med någon annan.

har du bloggat tidigare?
– Ja, sedan 2007. Jag behövde lära mig 
blogga för jobbet. Jag har alltid tyckt om 
att skriva så det kändes naturligt. Blog-
gen har ändå fått ett annat syfte här i 
Italien, det hjälper släkt och vänner att 
hålla reda på vad vi gör. Den blev på 
engelska, så att alla kan läsa den.

Vad tänker du skriva om på Kyrkpressens 
månadsblogg?
– Till en början vill jag dela med mig av 
vardagslivet och vardagstron, den har 
varit så tydlig för mig här i Italien. När 
jag läst tidigare månadsbloggar har jag 
ibland känt att jag skulle vilja gå mer på 
djupet på personen, så jag ska försöka va-
ra transparent. Jag tar gärna emot kom-
mentarer, tankar, inspiration och egna 
erfarenheter. Eftersom jag bor långt borta 
tappar jag den direkta kontakten till lä-
sarna som andra bloggare kanske haft.


