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Förtroendevalda har diskuterat att sälja eller ge bort kyrkan som används endast 
sommartid. En arbetsgrupp försöker först få hjälp med underhållskostnaderna.  Sidan 4

Kristinestad väcker frågan: 
Får man sälja sin kyrka?

De söker psalmer med 
finlandssvenskt sound
Sidan 12

Läger för dem som  
vuxit ur Höstdagarna
Sidan 20

Det medeltida Finlands 
stolthet finns i Nousis
Sidan 14

Tro 
med 
kroppen
Sidan 10

Till kamp 
för våra 
kurvor
Sidan 8

Lägerliv 
på lika 
villkor?
Sidan 6

Björkstrand 
utreder   
på svenska
Sidan 5

TORSDAG 3 Maj. Nr 18/2012

LEDarEN: Norska sångprotesten är en värdedemon-
stration. Är Breivik annorlunda bara för att han aktivt 
förträngde det som var rätt har alla potential att döda.

 Sid
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”rättegången 
har initierat själv-
rannsakan och 
mobilisering för 
det man vill tro 
på och stå för.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

En himmel  
full av stjerner

rättegången mot Anders Behring  
Breivik har blivit interaktiv. Dels 
väcker den naturligvis starka re-

aktioner och intresse på ett allmänt plan. Men nu 
har den också initierat självrannsakan och mo-
bilisering för det man vill tro på och stå för. Rent 
konkret syntes det i den massiva sångdemonstra-
tionen som samlade tiotusentals människor i ett 
femtontal norska städer. Med bland de 40 000 
som deltog i sångdemonstrationen utanför rätts-
salen i Oslo fanns också kulturministrarna från de 
fem nordiska länderna. Sången som Breivik hatar 
och beskrivit som ”marxistisk hjärntvätt” heter 
Barn av regnbuen, och texten handlar om att leva 
tillsammans under ”en himmel full av stjerner” 
som systrar och bröder, som barn av regnbågen.

redan innan rättegången började bröt rättspsy-
kiatrerna arm. Var denne Norges mest avskydde 
gärningsman tillräknelig eller inte? Häromveck-
an gör en av nestorerna i norsk psykiatri, profes-
sor Einar Kringlen, en helomvändning och menar 
att gärningsmannen inte är psykotisk.

Själv hävdar Breivik att han visste vad han gjor-
de. Under rättegången har han vittnat om att han 
aktivt slog bort tankarna om medlidande för off-
ren för att ”han då inte skulle ha kunnat fortsätta”. 

Skrämmande enkelt påstår han att man kan för-
tränga det man vet är rätt när instinktiva käns-
lor, som den att skydda den mindre och svagare, 
får alla inre rödlampor att blinka. Och ifall An-
ders Behring Breivik förklarats fullt kapabel att ta 
ansvar för sina handlingar följer frågan: Kan alla 
göra det han gjort? I ett populärt svenskt diskus-
sionsforum går en tråd het kring hans eventuella 
psykopati. En av deltagarna slår huvudet på spi-
ken: ”Det jag egentligen undrar är varför du tyck-
er det känns bra att kalla Breivik psykopat, hur 
tycker du att du distanserar dig från honom ge-
nom detta begrepp?”

 Ja, diskussionen kring 
Breiviks tillräknelighet 
handlar kanske i grund och 
botten också om ett behov av 
att singla ut honom och säga 
att han inte är som vi andra, 
att vi inte kunde göra sam-
ma sak som han. Men är det 
helt sant? 

Värden har inget värde om 
ingen längre håller fast vid dem. ”Två ting fyller 
själen med ständigt ny och tilldragande beund-
ran och vördnad, ju oftare och intensivare tanken 
sysslar med dem: den stjärnbeströdda himlen över 
mig och den moraliska lagen inom mig”, skriver en 
själsbesläktad författare tvåhundra år före sången 
om barnen under regnbågen och stjärnorna. Filo-
sofen Immanuel Kants  kända ord är också inris-
tade på hans gravsten. Hans kategoriska imperativ 
är direkt kopplat till den gyllene regeln: ”Hand-
la endast efter den maxim, om vilken du samti-
digt kan vilja, att den ska bli en allmän lag.” Det 
var den lagen Anders Behring Breivik medvetet 
valde att sätta åt sidan på det mest extrema sätt. 

Ju fler som tydligt väljer att göra det motsatta och 
slår vakt om maximen i alla lägen, desto starkare 
växer övertygelsen om alla människobarns rätt-
mätiga plats under stjärnehimlen.

Pappa med 
hål i hjärtat

Magnus Engblom var bara 22 år när han 
år 1998 för första gången blev invald i för-
samlingsrådet i Esbo. Också under pe-
rioden därpå var han yngst i rådet och 
fick agera expert varje gång ungdoms-
frågor kom upp på agendan. I dag, som 
36-åring, är han veteran i kyrkliga för-
troendesammanhang.

Är inte kyrkopolitik något för äld-
re farbröder?

– När jag började var det ett hopp i 
det okända. Inte heller i dag tycker jag 
att varje ärende i församlingsrådet el-
ler stiftsfullmäktige är intressant – även 
om äendet är viktigt. Men du kan föra 
fram ärenden som är intressanta för dig 
själv. Det beror på hur mycket du enga-
gerar dig och på vilka frågor du vill driva.

Engblom fick inte kristendomen med 
modersmjölken. Han engagerade sig i 
församlingen efter att ha gått i skriftskola.

– Det var församlingens ungdoms-
kvällar, hjälpledarutbildning och Höst-
dagar och Ungdomens kyrkodagar, som 
jag tyckte var väldigt intressanta. He-
la tretton gånger tyckte jag UK var väl-
digt intressant, ler han.

Karriär som livsstil
Engblom vet att kyrkan tappar en hel del 
aktiva medlemmar just under den pe-
riod i livet då han själv blev kyrkopoli-
tiskt engagerad. Men han har inget fram-
gångsrecept för att råda bot på problemet.

– Vi har problem med att rekrytera 
nya präster i Borgå stift och det är märk-
ligt med tanke på att det råder överpro-
duktion av präster på den finska sidan.

Han tror inte att det finns lätta svar 
på varför det är så.

– En orsak kan vara dagens karriär-
inriktade livsstil. Att vara präst känns 
inte som en karriär. Att jobba i kyrkan 
känns inte som att stiga i graderna, sin 
karriär skapar man någon annanstans.

Han skyndar sig att påminna om att 

han själv jobbar som diplomingenjör i 
ett företag: han har inte heller valt kyr-
kan som arbetsplats.

– Men det vet jag att om man jobbar 
bara för pengarna tappar man åtminsto-
ne halva meningen med jobbet. Du blir 
precis lika utbränd och trött om du har 
5000 euro i månadslön som du blir om 
du har 1400 euro. I själva verket kan du 
ha mera innehåll i ditt 1400-eurosjobb. 
Men det är sådant man inte tänker på i 
det skede då man ansöker om studieplats.

Engblom drömmer inte om att sad-
la om. Han valde att studera kemi vid 
tekniska högskolan och han gillar sitt 
jobb. Men han har haft nytta av det han 
lärt sig inom kyrkan.

– Jag är van vid att läsa konstiga lag-
stiftsningstexter så jag klarar av EU-di-
rektiv. Och så har jag lärt mig att lyssna 
på människor utan att fråga efter vil-
ken titel de har.

Svårt att se Gud
När Magnus Engblom blev aktiv i för-
samlingen tog han emot det kristna bud-
skapet ocensurerat, utan att reflektera 
över det. I dag säger han sig vara mer 
folkkyrklig än förr, mer vardagskyrklig.

– Jag har ju blivit ingenjör och ingen-
jörer tänker på ett visst sätt, som du vet. 
Nu är jag ganska grå och sitter snällt i 
kyrkbänken och sjunger psalmer och 
är ganska nöjd med det.

Han har inte längre absoluta svar när 
det gäller tro och teologi.

– Jag minns att vi hade en föreläsare i 
kemi som berättade hur elektroner åker 
runt atomer vid vissa energinivåer. Hon 
sa att hon inte vet varför de gör det, men 
Gud ville det. För mig handlar tro om att 
man måste våga ha osäkerheter i livet. 
Livet har lärt mig att det inte finns något 
som är säkert.

Det har han fått lära sig i en hård skola.
– Det är ungefär ett år sedan vår son 

Isak dog. Hela året innan, hans första 
och enda år, var en tung tid som fick 
mig att fråga varför vi råkade ut för något 
sådant. Jag visste ju att det fanns andra 
som drabbades av samma saker, men 
jag hade svårt att se Gud någonstans.

Isak föddes med en allvarlig kromo-
somavvikelse och hade många och långa 
diagnoser. Han var blind, hade svårt att 
äta, han hade tillväxtstörningar och epi-
lepsi och var delvis förståndshandikap-
pad. Till slut fick han ett virus som slog 
ut hans lungor på bara en vecka.

– Vi visste att prognosen var dålig, 
men som förälder hoppas man och 
kämpar hårt för sitt barn. Vi hade för-
väntat oss att han skulle leva längre.

Inte ensamma
Nu, ett år senare, har Magnus Engblom 
märkt att det trots allt går att leva vida-
re. Men det är tungt ibland.

– Vi hade tränat oss i att ta emot 
chocker ända sedan Isak föddes. När 
han dog hade vi en känsla av att vi in-
te var ensamma. Det fanns många som 
brydde sig om oss och tog hand om oss.

Han minns inte så mycket av tiden 
just före och efter Isaks död. Men han 
vet att det var familjens lilla dotter som 
höll kvar sina föräldrar i vardagen.

– Man måste ju laga mat, tvätta kläder 
och städa. Hade inte vår dotter funnits 
vet jag inte hur djupt vi hade sjunkit.

Ulrik Sandell, Isaks doppräst, kom 
på besök med jämna mellanrum och 
kollade upp läget.

– Han var också med oss på sjukhu-
set när Isak dog. Han råkade vara allde-
les nära, kanske hade Gud sina fingrar 
med i spelet. Ulrik råkade vara i när-
heten av Barnkliniken när jag ringde. 
Det var bara en kvart innan Isak dog.

Det hände på en lördag. På månda-
gen tog blomvaserna slut och ännu på 
onsdagen vällde blommorna in.

– Vi hade huset fullt med blommor 
som visade att människor brydde sig.

Han har inte debatterat det som hän-
de med Gud.

– Någon sa till mig att Gud inte släng-
er på en utmaningar som man inte kla-
rar av. Så barmhärtig är han i sin elak-
het. Kanske är det så. Och för Isak var 
det som hände kanske en lättnad. Men 
vi har fortfarande ett stort hål i hjärtat.

Den unga generationens kyrkopolitiker, lyder ett om-
döme om Magnus Engblom som nu inleder sin andra 
period som lekmannaombud i stiftsfullmäktige. Men 
han är också en pappa som har förlorat sin son.

TexT och foTo: SoFIa TorvaLDS

ProFILEN: MAgnuS EngBLoM
”Man ska inte jämföra sorger, men en del människors 
bekymmer känns små efter det vi gått igenom.”
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Westerlings tillbaka till Nepal
mission. Ben Westerling 
har valts till regionchef för 
finska Missionssällskapet 
(fMS) i Nepal. I augusti 2012 
flyttar han till Nepal tillsam-
mans med sin hustru Ma-
ria Westerling, som ock-
så kommer att arbeta som 
finska Missionssällskapets 
missionär i landet.

– Vår arbetsperiod är för 
två år framåt med möjlighet 
till förlängning på ytterliga-

re två år. Denna gång kom-
mer vi att vara stationerade 
i huvudstaden Kathmandu, 
säger Maria Westerling.

Sina första arbetsperio-
der hos fMS gjorde paret 
mellan åren 1982-1990 på 
en internatskola för nepale-
siska elever i Pokhara.

Ben Westerling arbe-
tar för tillfället som försäl-
jare på bokförlaget fonta-
na Media.

Scouterna firade i Åbo
kyrkhelg. I söndags fira-
de scouterna kyrkhelg i Åbo.  
Denna gång stod finlands 
svenska scouter, tillsam-
mans med Kyrkans central 
för det svenska arbetet och 
Åbo svenska församling, 
värd för den traditionsenliga 
kyrkhelgen.

helgen avslutade den na-
tionella scoutveckan som i 
år fokuserade på kamrat-
skap.

– Scouting är äventyr och 
vänner. Det är en hobby 
som aktiverar och som ut-
vecklar oss som människor, 
både till kropp, själ och an-
de. Inom scoutingen beto-
nar vi alla dessa, förklarar 
Ewert Gustafsson från sjö-
scoutkåren Spejarna i Ma-
riehamn, som varit med och 
arrangerat evenemanget.

Se bilder från helgen på 
www.kyrkpressen.fi.

efter att sonen Isak föd-
des med ett svårt handi-
kapp har Magnus engblom 
engagerat sig i Bamse-
gruppen, en stödgrupp 
för föräldrar till barn med 
specialbehov. 
– Isak var det första Bam-
sebarnet som dog och det 
blev en chock för många 
andra som har specialbarn. 

MAgnus EngbLoM

joBBar MeD aTT uT-
VecKla INDuSTrIella 
golVBeläggNINgar. 
”DeT är SoM aTT Vara 
KocK.”

FaMILj: charloTTa och 
BarNeN lyDIa, SNarT 
fyra och ISaK SoM 
haNN fylla eTT INNaN 
haN Dog.

GILLar BräDSPel och 
förSöKer jogga oM 
VäDreT TIllÅTer.
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Lån finansierar 
bygget i Esse
församlingshemmet i es-
se finansieras med lån. 

gemensamma kyrko-
fullmäktige i Pedersöre 
kyrkliga samfällighet be-
slöt senaste torsdag en-
hälligt att låna 2,7 miljoner 
euro för bygget.

– Diskussionen var liv-
ligt. Många betonade att vi 
är i en unik situation då vi 
inte har något sparat utan 
lånar till hela bygget, säger 
ordförande Bertel Widje-
skog.

I beredningen av ären-
det varnades för att in-
vesteringen kommer att 
inverka direkt negativt på 

resurserna för verksam-
heten och de anställda. 

– Därför togs beslutet 
med sorg i hjärtat. Men al-
la var överens om att esse 
måste få sitt församlings-
hem, säger Widjeskog.

Byggets ritningar god-
kändes också efter om-
röstning om hisskonstruk-
tionen.

InvEstERIng fÖRSAMLIngShEM

Petalax fick pengar
Malax församling fick 701 700 euro av 
Kyrkostyrelsen för renovering och om-
byggnad av Petalax kyrka. Kyrkostyrelsen 
fördelade sammanlagt cirka 2,1 miljo-
ner euro som byggnadsunderstöd till för-
samlingarna i årets första utdelning. för-
samlingar i Borgå stift fick understöd för 
fem olika byggnadsprojekt.

lemland-lumparlands församling fick 
29 500 euro för renovering av lemlands 

kyrka (byte till jordvärmesystem) och 
2600 euro för renovering av församlings-
hemmet. Kronoby kyrkliga samfällighet 
fick 9 800 euro för renoveringen av kyr-
korna i Terjärv och Nedervetil.

Kyrkostyrelsen beviljade också under-
stöd till kyrkliga organisationer. förbun-
det Kyrkans ungdom beviljades 9 100 
euro. Sammanlagt 36 organisationer eller 
projekt fick understöd i storlek varierade 
mellan 1 000 och 13 000 euro.

unDERstöD KYRKoR

Ulrica Eleonoras framtid oviss
ulrica eleonora kyrka i Kristnestad blir för dyr för samfälligheten att underhålla. Nu ska en arbetsgrupp försöka skaffa hjälp utifrån. Foto: sara bondegård

”Museiver-
ket har omöj-
liggjort en vet-
tig användning 
av våra kyr-
kor. Då man inte 
fått bygga kök 
i kyrkorna har 
man byggt för-
samlingshem. 
Det har gått så 
länge det funnits 
pengar.”
Martti Toivanen

Kyrkans tjänstemän och förtroendevalda 
i Kristinestad har i jakten på inbespa-
ringar kastat blickarna på en av stadens 
främsta turistattraktioner, Ulrica Ele-
onora kyrka, stadens gamla träkyrka.  

Den senaste månaden har både ge-
mensamma kyrkorådet och försam-
lingsrådet i Lappfjärd-Kristinestads 
församling diskuterat om man ska sälja 
den eller donera den till staden Krist-
nestad.

– Kyrkan kostar oss 18 300 euro per 
år och skattepengarna minskar, säger 
samfällighetens förvaltningschef Sirk-
ka Högnäs. Vi måste börja diskutera var 
vi ska spara. Vi behöver inte den kyr-
kan då vi har tre andra kyrkor, Kris-

KyrKoByGGNaDEr. Ska anrika Ulrica 
Eleonora kyrka avyttras? Den frågan är 
högaktuell i Kristinestad. Men ännu är 
inte tiden mogen för det drastiska be-
slutet.

TexT: joHaN SaNDBErG

nomiska möjligheter att underhål-
la  kyrkobyggnaden ville man inte gå 
vidare med avyttringsförslaget. I stäl-
let vill man bilda en Pro Ulrica Eleono-
ra-arbetsgrupp som ska utreda om det 
är möjligt att få ekonomiskt bidrag för 
underhållet från annat håll. Man hop-
pas att staden Kristinestad kunde hjäl-
pa till exempel med att betala kostna-
derna för bevakningen som nu sköts av 
en privat firma. 

Arbetsgruppen Pro Ulrica Eleonora 
är inte tillsatt och det saknas också ett 
formellt beslut om att den ska tillsät-
tas. Det enda beslut som finns är för-
samlingsrådets förslag att gemensam-
ma kyrkorådet ska bilda arbetsgrup-
pen. Sannolikt kommer frågan upp där. 

Kyrkpressen har inte lyckats få tag på 
semesterfirande kyrkoherde Lars Ni-
sula för en kommentar.Nisula var den 
som i beredningen till församlingsrådet 
nämnde ordet försäljning först.

Kyrkoherden i Kristinestads finska  
församling, Martti Toivanen, har inte 
deltagit i några diskussioner som invol-
verat en försäljning av Ulrica Eleono-
ra. Han ser ändå motvilligt försäljning-
en som en framtida möjlighet.

– Visdomen utgår från att man kon-
staterar faktum, säger han. Faktum är 
att allt färre människor ska finansiera 
allt dyrare fastigheter. Och kyrkan kan 
ju inte bara syssla med fastighetsskötsel. 
På annat håll i världen säljer man kyr-
kobyggnader och även om ingen tyck-
er om det så tror jag att vi kommer att 
stå inför det även här i Finland. 

– Museiverket har omöjliggjort en 
vettig användning av våra kyrkor. Då 
man inte fått bygga kök i kyrkorna har 
man byggt församlingshem. Det har gått 
så länge det funnits pengar men nu går 
det inte längre.

 

tinestads nya kyrka, Lappfjärds kyrka 
och Sideby kyrka.

Fyra söndagar per år
Ulrica Eleonora kyrka används endast 
sommartid. Kyrkan är inte uppvärmd 
och man firar gudstjänst där endast un-
der de fyra julisöndagarna varje år. Där-
utöver avänds den till  sommarvigslar. 
Slår man ut underhållskostnaderna per 
gång kostar kyrkan 1 328 euro per an-
vänding. Den nya kyrkan kostar 501 
euro per användningsgång.

Enligt kyrkolagen är en församling 
inte skyldig att vidta skyddsåtgärder 
för en byggnad den äger men inte har 
skälig nytta av. Detta under förutsätt-
ning att underhållskostnaderna står i 
uppenbart missförhållande till de to-
tala medel församlingen sätter på un-
derhållet av alla sina byggnader.

–  Man tycker ju att staden skulle ha 
ett intresse av Ulrica Eleonora-kyrkan, 
säger Högnäs. Vi har inte varit i kontakt 
med staden de senaste åren. Men det 
är ju i stor utsträckning samma förtro-
endevalda i både stad och församling. 

Men även om församlingsrådet kon-
staterar att församlingen inte har eko-

uLRIcA ELEonoRA

•	Kristinestads första träkyrka bygg-
des 1654-1658. Den brann ner till 
grunden den 16 juni 1697. 
•	Ulrica Eleonora byggdes av trä på 
samma plats år 1700. Byggmästare 
var gabriel Mårtensson. 
•	Kyrkan har restaurerats 1965. 
•	Kristinestads nya kyrka är från år 
1897.
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Stipendier   
i religion
Kimitoöns församling de-
lar ut stipendier à 40 euro 

i samband 
med vå-
rens be-
tygsut-
delning 
i Dals-
bruks 
sko-

la, Kimitonejdens sko-
la och Kemiösaaren kes-
kuskoulu.

När började ni dela ut 
stipendier i skolorna?
- Det har vi alltid gjort, 
ända sedan Dragsfjärds-
tiden, säger Pernil-
la Gustafsson, ekono-
michef i Kimitoöns för-
samling och hänvisar till 
tiden före år 2009 när 
Dragsfjärd var en egen 
församling. Skolstipen-
dier är alltså en gammal 
tradition som följt med 
till den nya Kimitoöns 
församling.

En hurdan elev är det 
som kan få ett stipendi-
um av församlingen?
– Skolans personal be-
stämmer till vem eller 
vilka elever stipendier-
na går.

Kriteriet är att elever-
na ska ha visat stort in-
tresse för ämnet religion. 
Stipendiet kan gå till vem 
som helst mellan första 
klassen i grundskolan och 
gymnasiet.

vem är det som över-
räcker stipendierna till 
eleverna?
- lärarna delar ut ut-
märkelserna och skick-
ar sedan skolans årsbok 
till oss.

 ¶ Malin aho

3 FRågoR oM Magma sätter 
Björkstrand på 
utredningsjobb

vILKa FöLjDEr? Struk-
turdiskussionen får snart 
en språkkonsekvensbe-
dömning.

TexT: May WIKSTröM 

Många inom kyrkan funde-
rar nu intensivt på följder-
na av de olika modellerna 
för församlingsstrukturen i 
ett storkommuns-Finland 
och utlåtandena haglar tätt. 
Nu vill också tankesmedjan 
Magma vara med. På ett se-
minarium för förtroende-
valda och kyrkligt anställ-
da som hölls i Tammerfors 
i förra veckan lovade Mag-
ma att stå för en utredning 
över språkkonsekvenserna 
i de olika modellerna. Olav  
S Melin, som ledde  semina-
riet, kunde också avslöja att 
en vidtalad och villig utred-
ningsman redan fanns:  bi-
skop emeritus Gustav Björk-
strand. 

– Hur vi än gör så går vi mot 
större förvaltningsenheter. 
Frågan är inom vilken mo-
dell vi bäst kan trygga Borgå 
stifts möjlighet att verka. Där-
för är jag glad och tacksam för 
det här initiativet, sade biskop 
Björn Vikström.

Han var tillsammans 
med statssekreterare Mar-
cus Rantala och kyrkomö-
tesombudet Stig Kankkonen  
en av inledarna vid semina-

riet, som hade samlat förvå-
nansvärt få deltagare, kring 
femton personer.

– När jag såg antalet kaf-
fekoppar som radats fram 
trodde jag att jag kommit fel. 
Här borde ju hela stiftet ha 
varit med! tyckte riksdagsle-
damoten Nils-Anders Gran-
vik, som sökt sig till Tam-
merfors i egenskap av för-
troendevald i Kronoby kyrk-
liga samfällighet.

Diskussion blev det ändå.
Statssekreterare Ranta-

la uttryckte en försynt för-
våning över att kyrkan inte 
har synat de språkliga kon-
sekvenserna av de model-
ler som nu ligger på bordet.

– Här tycker jag faktiskt att 
staten har varit bättre än kyr-
kan, sade han.

Stig Kankkonen varnade 
för ett allt för snävt inåtper-
spektiv.

– Vi måste komma ihåg att 
hur vi än vänder oss måste 
våra lösningar alltid vara för-
ankrade hos majoriteten, på-
pekade han.

Minoriteter finns det dä-
remot också i det svenska 
stiftet:

– Vore det inte en idé att 
uppmana Magmautreda-
ren att ta med perspektivet 
hos de finskspråkiga mi-
noriteterna på svenska or-
ter i arbetet, tyckte Jonas 
Wikström, förtroendevald 
i Korsholm.

garVad kyrkoman. Magma har gett gustav Björkstrand i 
uppdrag att utreda språkkonsekvenserna av de olika struk-
turmodellerna. Foto: Johan sandberg / KP-arKiv.

Bli vän med  
vännerna!

Medlemskapet  kostar 10 euro. 
För avgiften får du kulturtidningen 
Svenskbygden och föreningens 
uppskattade årsbok SFV-kalendern. 
(extra förmån just nu: en bok ur vår 
publikationsserie)

Surfa över till www.sfv.fi  
eller ring 09-6844 570.

Du hittar oss också på Facebook,  
Twitter och YouTube.

Stöd det  
finlandssvenska  
bildningsarbetet!

SFV tar emot donationer 
och testamenten och ger  

avgiftsfritt sakkunnig hjälp. 

Närmare information ger  
SFV:s kansli,  

tel 09-6844 570.

www.sfv.fi

Svenska folkskolans vänner är en opolitisk, 
mångsidig och livskraftig förening med 
cirka tiotusen medlemmar. SFV är aktör 
inom utbildningssektorn, äger förlag och 
kulturhus, ger ut egna publikationer och 
entusiasmerar och stöder personer med 
priser och medaljer. 

Tel: +358-18-21 021  ı  info@leakomatic.com   ı  www.leakomatic.com  

Drip. Drop. stop!

Problemet har funnits länge –  
nu finns det också en lösning. Att 
mötas av ett läckage i villan när 
man kommer hem från semestern 
är inte roligt. Inte heller att tvingas 
konstatera att den där speciella 
källardoften beror på en drop-
pande röranslutning.
 Med en vattenfelsbrytare kan du 
helt enkelt sova gott om natten.

unDvik vattenskaDor.

värDesäkra Ditt hus.

vattenfelsbrytare

19,50

BÖCKER MED BÖNER OCH BILDER

Margareta Melin:
Tiden kommer till oss

  Olle Carlsson:
   Villkorslöst älskad

19,50

Fontana Medias böcker i

           
           
           Öppet:  9–17  må-fre          
           Sandvikskajen 13
           00180 Helsingfors
 

bokhandeln

www.fontanamedia.fi

(09) 612 615 30

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

Trivsamt boendealternativ i en vacker miljö. På Lärkkulla bor du omgiven 
av naturen och en skön omgivning, men ändå nära till stadens centrum.

Välkommen till Lärkkulla! Vi tar hand om dig!

Behöver du professionellt 
stöd och uppmuntran för 
att nå dina mål? För att 
lyckas göra de föränd-
ringar i ditt liv som du vill?

COACHING!

Coaching är ett bra 
verktyg för detta!
20€/gång

Coach Lillu Sandström-
Viitala (ped.mag.)
telefon. 0405368848
email: sandtala@hotmail.�
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Kommunicera specialbehovet

”Det är inte all-
tid så lätt att 
vara öppen om 
specialbehov, 
men man behö-
ver skriva eller 
ringa om det vid 
anmälningen.”
Carola Tonberg-
Skogström

Anna Nordlings dotter Tanya Palmgren 
gick i skriftskola för fem år sedan, då 
hon var sjutton. Palmgren har Wolf-
Hirschhorns syndrom, som innebär 
att en del av en kromosom fattas. Hon 
har gått i vanlig skola men har haft as-
sistent. Hon ville gå i skriftskola med 
klasskamraterna, som var två år yngre 
än hon själv, men i hemförsamlingen i 
Grankulla blev det stopp.

– De sa att de hade så många anmälda 
att de inte hade kapacitet att ha Tanya 
på läger. Jag fick den uppfattningen att 
det var på grund av hennes funktions-
hinder som hon inte fick plats i skrift-
skolan, säger Anna Nordling.

Nordling blev arg för att hennes dot-
ter blev utpetad. Det kändes som att det 
var viktigt att inte utesluta någon av de 
andra ungdomarna, men Tanya kunde 
de nog utesluta?

– Kyrkan borde finnas till för alla. Det 
ger fel signaler också åt de andra ung-
domarna om en som är annorlunda in-
te får vara med.

Församlingen berättade ändå ge-
nast om möjligheten att gå i skriftskola 
i grannförsamlingen Esbo, där de hade 
plats för henne. Nordling säger att dot-

FUNKTIoNSHINDEr. Konfirmander med 
funktionshinder kan vara en utmaning 
för församlingen. Att kommunicera och 
utreda behovet av stöd är viktigt.

TexT och foTo: aNDrEaS aNDErSSoN

skriftskola i sin egen församling. Hon 
säger att det är en utmaning för för-
samlingen och konfirmandlägret att 
integrera en konfirmand med funk-
tionshinder, men betonar att det är 
en positiv utmaning och att det är en 
vinst för alla. Men det är viktigt att 
föräldrarna meddelar om konfirman-
dens specialbehov vid anmälningen.

– Det är inte alltid så lätt att vara 
öppen om specialbehov, men man 
behöver skriva eller ringa om det vid 
anmälningen.

Församlingens skyldighet
”Personer med funktionshinder har 
rätt att delta i konfirmandundervis-
ning och det är församlingens skyl-
dighet att ordna med anpassad under-
visning åt personer med funktions-
hinder.” Det är kyrkans målsättning. 
Men resurserna kan vara ett hinder 
för att målet ska gå att nå i den egna 
församlingen.

Skriftskola för personer med svåra 
funktionshinder har ordnats av stif-
tet sedan 80-talet. Men det finns unga 
som går i vanlig skola och behöver as-
sistent för att klara av vissa sysslor, 
men gärna är tillsammans med an-
dra jämnåriga.

– Det finns många unga som gärna 
skulle delta i skriftskolläger men in-
te kan, dels för att församlingen kan-
ske inte vågar och dels för att de inte 
har råd, säger Lisbeth Hemgård, verk-
samhetsledare på Förbundet De Ut-
vecklingsstördas Väl (FDUV). 

Enligt Hemgård finns det en stor 

grupp personer med utvecklings-
störning som är intresserade och gär-
na skulle gå vanlig skriftskola. Men 
många vågar inte ens försöka.

– Jag tror att det också skulle vara 
bra för de andra ungdomarna. 

Lisbeth Hemgård poängterar vikten 
av att assistenten är en del av ledar-
teamet och får stöd av andra.

– Särskilt i en liten församling kan 
det kännas jobbigt, och då kan plane-
ring tillsammans med assistenten un-
derlätta mycket. Ungdomarna, hjälp-
ledarna, är också en tillgång och kan 
tycka att det är viktigt.

tern kanske ändå hade fått gå på läger 
i Esbo hellre än på det överfulla lägret 
i Grankulla, ifall de hade haft valmöj-
ligheten. Men som hon förstod det var 
inte Grankulla ett alternativ.

– Så det är mest principiell ilska.
Tanya Palmgren var också själv led-

sen över att hon inte fick gå i skriftsko-
la med sina skolkompisar. 

– Det kändes fel.
På Esbolägret hade hon en kompis, 

och hon tyckte om lägret. Hon hade as-
sistent.

– Jag deltog i allt program.
I dag är Tanya Palmgren en aktiv kyr-

kobesökare i Grankulla.

Kommunikationsmiss
Kaplan Carola Tonberg-Skogström i 
Grankulla svenska församling tyck-
er att det är beklagligt att kommuni-
kationen har gått så snett att det har 
uppfattats att attityden mot tonåring-
en varit negativ. 

– Jag har svårt att känna igen mig. 
Det är beklagligt när kommunikatio-
nen inte går som man tror.

Enligt Tonberg-Skogström var det 
många anmälda till skriftskollägren 
den sommaren.

– Vi erbjöd två alternativ för för-
äldrarna: ungdomarna kan gå i Gran-
kulla svenskas skriftskola med assis-
tent eller delta i  ett läger i Esbo som 
ordnades för ungdomar med funk-
tionshinder.

Carola Tonberg-Skogström säger att 
församlingen i första hand vill att de 
egna konfirmanderna ska kunna gå i 

EkonoMIskt stöD

•	Enligt finsk lag kan kommunen stå 
för minst 30 timmar personlig assis-
tans per månad för bland annat fri-
tidsaktiviteter. Man kan anhålla om 
tilläggstimmar.
•	Ett skriftskolläger blir fort dyrt ef-
tersom det kräver heltidsarvode för 
assistenten.
•	Behovet av personlig assistans på 
ett skriftskolläger kan i ett tidigt ske-
de planeras in i kommunens service-
plan för den funktionshindrade. Då är 
det lättare för kommunen att planera 
in det i budgeten.
•	Församlingen kan också dela på 
kostnaderna med kommunen.

anna nordling 
kände att det 
inte fanns plats 
för hennes dotter 
Tanya Palm-
gren på hem-
församlingens 
skriftskolläger.
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vågA fRågA

hur ska barnen 
klara sig utan mig?

jag kan se till att mina barn har det 
ekonomiskt bra om de för tidigt 
mister sin enda förälder. jag kan 
också se till att det finns ett tryggt 
socialt nätverk som tar hand om 
barnen. Ändå oroar jag mig för hur 
det ska gå om jag dör. Finns det 
något ytterligare jag kan göra?

Bästa förälder! En av de saker som 
vi tvingas acceptera som föräldrar är 
att vi föder barnen till en värld där det 
finns både gott och ont. Genom bar-
nens skyddslöshet och tillit till oss blir 
vi på ett djupare sätt medvetna om det 

här. Det väcker känslor av otillräcklighet och maktlöshet 
liksom en stark önskan att försöka skydda våra barn. Den-
na önskan gör oss också medvetna om vår egen dödlighet, 
om hur tunna trådar av sammanträffanden som ibland räd-
dar oss från sjukdom, lidande och död. Dessa trådar kall-
lar vi ibland för änglar därför att vi anar oss till en vilja att 
skydda oss från det onda. Det som man förr i tiden på ett 
nästan självklart sätt kallade Guds försyn.

det är inne i det här duBBla sammanhanget jag vill besva-
ra din fråga. Det handlar om föräldrarnas och barnens re-
lation, det handlar om människans relation till livet självt, 
till Gud. Den kanske allra viktigaste upplevelsen vi föräld-
rar kan ge barnen är upplevelsen av att vi älskar dem vill-
korslöst, att vi vill deras lycka och att vi någon gång i väl-
signade ögonblick också kan ha en förståelse för vad som 
är gott för dem. Jag säger detta väldigt försiktigt därför att vi 
föräldrar så många gånger klampar in och kör över barnen 
med det som vi själva tycker att är bäst för dem.

Mitt första råd är alltså att låta barnen erfara din omsorg. Tänk 
goda tankar om dem. Var lyhörd för deras drömmar och tankar. 
Kärleken kan uttryckas på så många sätt, genom fysisk omsorg 
och generositet men också genom förmåga att sätta gränser, ge-
nom att du ger dem rum att växa och ta hand som sig själva och 
leva sitt eget liv. Sist men inte minst, om du älskar dig själv och 
tar ansvar för dina egna behov lär de sig också att sätta grän-
ser för andras krav på dem och stå upp för sig själva. Barn lär ju 
sig mer av hur vi själva gör än av vad vi säger till dem att göra.

Alla de här erfarenheterna kan de bära med sig ifall det vär-
sta skulle hända. Också under helt normala förhållanden hjäl-
per det barnet att växa upp till en harmonisk och trygg vuxen.

det andra rådet är att ha tillit till de växande barnens och 
ungdomarnas egen förmåga. Om du har svårt med det tänk 
på att Guds omsorg om dem fortsätter också den dag du in-
te längre finns på plats. Be för dina barn. Det hjälper både 
dig själv och dem att uthärda den avskedets smärta som vi 
aldrig kommer undan. Det är en smärta som liksom förloss-
ningens smärta hör till livet och leder till liv.

 ¶ Jan-eriK ”nan-
ne” nyberg
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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 nInA ÖSTERhoLM

Allt är historia
I våras firade jag earth hour 
för första gången, en tim-
me utan elektrisk belys-

ning, tv eller 
dator till för-
mån för jor-
dens välmå-
ende. Vi tän-
de levande ljus 
och talade all-

varligt om livet. Det var fint.
På jobbet har vi redan 

länge varit noga med World 
fair Trade Day, dagen för 
rättvisemärkta produkter. 
eftermiddagskaffet brukar 
smaka extra bra just den 
dagen.

Påsk och jul är också vik-
tiga, men pingst – hur firar 

man egentligen det? och 
allhelgona – går det på nå-
got sätt att kombinera med 
maskerad?

en ny enkät på Nordiska 
museets hemsidor vill veta 
mera om svenskarnas tra-
ditioner. hur firar du Melo-
difestivalen, Vasaloppet och 
Nobelfesten? har du sär-

skilda kläder på dig, äter el-
ler dricker något speciellt?

är det viktigt att man fi-
rar rätt sak eller är det all-
ra viktigaste att träffas och 
umgås? och om man saknar 
historia och traditioner, får 
man då hitta på sina egna?

När barnen ritar släktträd 
i skolan är det inte alla som 

känner till sin bakgrund. 
Kontakten med släkten kan 
ha brutits av olika skäl. Det 
finns inga namn som går 
i arv, inga kläder att ärva.
Däremot finns det mening 
och symbolik att ta fas-
ta på också i dag. Barn som 
bär namn på viktiga plat-
ser: det var just på det här 

fjället jag kände dina första 
sparkar i magen. Splitternya 
dopkoltar som sys upp för 
att kunna gå i arv till yngre 
syskon. Någon måste ju va-
ra den första i ledet när ett 
nytt kapitel skrivs.

allt är historia också i 
dag. och det är lika värde-
fullt som alla gamla anor.

Relationen är 
fortfarande viktig
UNGDoMSKULTUr. 
Sociala medier är en 
av dagens melodier. 
För en ungdomsar-
betsledare som varit 
med länge kan det 
kännas jobbigt.

TexT:  
aNDrEaS aNDErSSoN

– Jag behöver känna till 
men jag behöver inte be-
härska allt. 

Gun Geisor är ungdoms-
arbetsledare i Borgå svens-
ka domkyrkoförsamling 
och har deltagit i en kurs på 
Lärkkulla om ungdomskul-
tur i dag. 

vad är ungdomskultur 2012?
– På kursen behandlades 
bland annat film, sport, shop-
ping, tv- och dataspel och de 
sociala medierna.

– Jag är gammalmodig 
och är inte intresserad av 
den ”virtuella verklighe-
ten”. Därför kan jag miss-
trösta angående vad jag som 
medelålders ungdomsar-
betsledare kan ge när jag 
inte är intresserad.

En av kursens föreläs-
ningar behandlade relatio-
ner och att det är byggste-
nen i arbetet.

– Och relationer kan jag! 
Kursen bekräftade för mig 
att det fortfarande finns en 
plats för mig fastän jag in-
te tar till mig allt nytt. Ung-
domar behöver vettiga re-
lationer till vuxna.

Genom relationen kan 
man också hålla sig ajour 
med vad som är dagens 
melodi.

varför har grannen  
en iPad men inte jag?
Ett problem som forskning 
av Matilda Wrede-Jäntti vid 
Institutet för hälsa och väl-
färd lyfter fram är den hö-
ga ungdomsarbetslösheten. 
Finska ungdomar vill job-
ba, men ekvationen går in-
te ihop.

– Till dagens ungdoms-
kultur hör att man ska ha 
fina telefoner, iPads och 
matas med reklam om det 

snärtiga livet. Då kan en ung 
och arbetslös undra ”varför 
ska jag sitta och äta ärtsop-
pa när grannen går omkring 
med snärtiga leksaker?” sä-
ger Gun Geisor.

Kursdeltagarna som an-
nars är pratsamma satt tys-
ta under föreläsningen om 
ungdomsarbetslöshet. 

– Vi kan inte diskute-
ra vad vi ska göra, utan det 
måste ske på högre nivå. Ute 
i Europa har det varit kra-
valler och man kan fråga sig 
om de kommer att nå också 
Finland, säger Geisor.

– Politiker och samhälle 
borde ta itu med det. Ung-

domsarbetslösheten är en 
mycket allvarlig sak.

Uppdatera för att förstå
Gun Geisor ville lära sig mer 
om ungdomskulturen i dag 
för att hålla sig uppdaterad. 
Hon säger att hon som ung-
domsarbetsledare inte behö-
ver vara på samma nivå med 
ungdomarna, men konstate-
rar att en god relation bygger 
på någon gemensam erfa-
renhet och på trovärdighet.

– Jag kan se på film. Film 
ser jag ändå, så jag kan för-
söka se de nyaste och aktu-
ella filmerna.

Film och tv-spel kan ock-

så användas som medel för 
att presentera Gud.

– Vi behöver inte ta bort 
ungdomarna från sin kon-
text utan vi kan bjuda in Gud 
i deras kontext. Det är inte så 
svårt, det mesta inom film 
och spel handlar om kampen 
mellan det goda och det onda.

Församlingens närvaro i 
de sociala medierna väck-
te diskussion på kursen om 
ungdomskultur. Gun Geisor 
tycker arbetet är viktigt men 
att alla inte behöver kunna 
allting.

– Man måste ha personlig 
fallenhet för att sköta arbetet 
med sociala medier.

den Vuxna ska vara tillmötesgående, våga fråga och vara beredd att lyssna på ungdo-
marna utan att förfasa sig, säger gun geisor. Foto: istocK.
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TexT: SoFIa TorvaLDS

IlluSTraTIoN: MaLIN aHo

Jaana-Mirjam Mustavuori var bara ett 
barn när hon förstod att det var fel att 
vara fet. Det var inte lämpligt. Farmor 
som tog hand om henne när föräldrar-
na var på jobb trodde att små flickor 
skulle vara runda och matade Jaana-
Mirjam med bulle, socker och grädde.

– Hon gav mig ett kexpaket i kvälls-
mål. Alltså inte ett kex, utan ett paket.

Farmor var mycket fet, rund som en 
boll, och dog i hjärtinfarkt när hon var 
bara lite på sextio. När Jaana-Mirjam 
var tio slutade hennes mamma jobba, 
stannade hemma med sin dotter och 
tog itu med hennes vikt.

– Mammas standardkropp såg all-
deles annorlunda ut än min farmors. 
Hon fick mig att tvångsbanta – hon 
hade upplevt en hälsoväckelse i bör-
jan av 70-talet och börjat gymnastise-
ra och äta surkål. Farmor hade matat 
mig med plättar och bulle och pannka-
ka och så skulle jag ett tu tre äta surkål 
och groddar. O gode gud! Det var min 
egen mamma!

I dag förstår hon att det fanns hälsos-
käl bakom bantningskampanjen. Som 
tioåring var hon så rund att armarna in-
te hängde ner längs kroppen utan böj-
de sig och stod ut. Kläderna syddes upp 
hos en sömmerska för att det inte fanns 
passliga i någon affär.

– Men efter barndomens bantnings-
kur upplevde jag inte längre att jag var 
lagom eller lämplig. Jag går lätt upp 
i vikt, det förstod jag på en gång. Att 
mamma inte var nöjd med mig hindrade 
mig från att identifiera mig med henne.

Livet är så mycket mer
Jaana-Mirjam Mustavuori ägnade en 
stor del av sitt vuxenliv åt att prestera. 
Hon har varit människorättsjurist, hört 
till otaliga organisationer, varit chef-
redaktör för tidningen Voi Hyvin och 
skrivit böcker, varav den nyutkomna 
Nainen puntarissa (Kirjapaja) är den se-
naste. För henne har vägen att bosätta 
sig i sin egen kropp varit lång och svår. 
I dag har hon flyttat in i varenda cell, 
men samtidigt lever hon i den konflikt 
som uppstår när världen tapetseras med 
smala kvinnor.

– I min närmaste krets finns en ung 
människa med en ätstörning. Det har 
fått mig att grubbla över vilken värld 
hon fötts till, en värld där också jag får 
emotionella reaktioner av de bilder jag 
ser omkring mig.

En vändpunkt var en kampanj för 
damunderkläder.

– Busshållplatsen var beklädd med 
den här trådsmala kvinnan, magen en 
grop, kinderna insjunkna. Hon var ett 
föremål, hon utstrålade kall estetik. 
Det var femton minusgrader. Det stod 
många människor där på hållplatsen 
och jag frågade mig själv om jag var all-
deles konstig när jag såg den där kvin-
nan. Plötsligt såg jag henne, att det är 
ju en människa. I den här kölden, i de 
kläderna.

Hon blev arg och tänkte att det måste 
hon skriva om, just för att konflikten är 
så stor också i henne själv. För att hon 
vill berätta att hon trivs med sin kropp.

– Kroppen är mitt hem, den är ett ar-
kiv med minnen, det är där mina käns-
lor bor. Och det är riktigt sant och in-
te bara någon verbalt begåvad persons 
babbel. Nog ser jag att jag har några kor-
var därunder, men jag tror jag kan leva 
med dem för att livet är så mycket mer. 
Jag har väl annat att tänka på.

Samhällets sjukberättelse
Det frö av självhat som såddes i Jaa-
na-Mirjam Mustavuori redan i barn-
domen har fått henne att banta – likt 
majoriteten av de finländska kvinnor-
na. Kroppshatet fick mera bränsle av 
att hon under skolåren gick med i en 
väckelsekristen grupp där hon fick ut-
skällningar för att hon talade för myck-

et med pojkarna eller hade röda klä-
der. I den kretsen pratades det en hel 
del om Jesu kropp som led på korset. 
Men hennes egen kropp blev främ-
mande för henne och senare skulle 
hon försöka återerövra den med att 
göra ett sent tonårsuppror i den fria 
kärlekens tecken. Det upproret gav 
upphov till nya sår. 

– Jag kan inte ens räkna den 
mängd fläsk jag gjort mig av med 
och fått igen. Vi talar säkert om tu-
sentals kilo. I tjugo år gick jag upp 
och ner som en jojo och förstörde 
antagligen min ämnesomsättning 
för resten av livet. Men det lider 
jag inte av just nu. Jag är en 
rund, kurvig kvinna, liksom 
de flesta vuxna kvinnor. Jag 
tycker det är roligt att vara 
rund. Jag tänker inte ban-
ta mer.

Efter att hon slu-
tit fred med sin egen 
kropp har hon bör-
jat se på omvärlden 
med nya ögon. Visst 
– hon har själv va-
rit chefredaktör för 
tidningen Voi Hy-
vin och vet hur var-
dagen på en damtid-
ningsredaktion ser ut, 
hur det bildmaterial 
ser ut som används i 
all reklam, försäljning 
och marknadsföring. 
Hon frilansar fortfaran-
de och kan inte påstå att 
hon är helt ute ur bran-
schen, även om hon inte 
längre har något ansvar 
för den bildvärld damtidning-
arna presenterar. Men så länge hon var 
chefredaktör vägrade hon ta in bant-
ningsartiklar i tidningen.

– Nu har jag börjat läsa tid-
ningarna på ett nytt sätt och 
äcklats över kvinnobilden i 
dem och allt det galna matpra-
tet och konditionspratet och fläskbort-
tagningspratet. Raakel Lignell blir den 
största stjärnan för att hon gick ner 50 
kilo i vikt. Det är nog bra för henne 
själv, men vad har det att göra med 
oss andra? Är det inte en privatsak om 
man är S, M, L eller XL?

Bantningsprat och skål
Hon har börjat grubbla över hur myck-
et hon själv deltar i bantningsdiskus-
sioner. Hennes underbara, fördoms-
fria vänner är nu 50–60-åringar, som 
hon själv.

– Men också de talar om bantning 
hela tiden. Jag har varit med om så 

KroPPSBILD. Hon spelade sig själv alldeles suveränt. Hon 
var ett objekt för andras åtrå och ville behaga alla. Men hon 
vill inte leva i den perfekta kroppens värld längre. – Den gör 
ont i mig, säger Jaana-Mirjam Mustavuori och tar upp kam-
pen för kvinnokroppen i sin färska bok Nainen puntarissa.

Hon flyttade 
hem till sig

Jaana-mirJam mustaVuori växte upp 
med en farmor som matade henne 
med plättar och grädde. Sen tog 
mamma över och det blev surkål och 
groddar. I dag äter hon wienerbröd 
med gott samvete.
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”jag är en rund, 
kurvig kvinna, lik-
som de flesta vux-
na kvinnor. jag 
tycker det är roligt 
att vara rund. jag 
tänker inte banta 
mer.”
Jaana-Mirjam Mustavuori

koMMEntAR  
SofIA ToRvALdS

Bort från det trånga rummet
Vår kropp har blivit 
ett främmande objekt 
som vi tämjer, späker 
och kontrollerar, sä-
ger författaren jaana-
Mirjam Mustavuo-
ri och stiger upp på 

barrikaderna för sin egen kropps 
skull. hon vill att den ska få vara 
som den är: rund.

jag beundrar henne för hon är 
full av liv och vitalitet och skön-
het. hon är kurvig och storbys-
tad som en riktig gudinna och jag 
gör genast ett besök i den affär 
där jag vet att hon köpt sin tunika. 
jag står där och fingrar osäkert på 
kläderna. Skulle jag klä i en sån? 

eller är jag inte kurvig nog?
När Mustavuori växte upp tyckte 

hon inte att det fanns plats för en 
kurvig, högljudd kvinna som tyck-
te om att klä sig i rött, inte i kristna 
kretsar åtminstone. I dag vet jag 
att det finns det, för jag har mött 
kvinnor av precis alla sorter i de 
kristna sammanhang där jag rört 
mig. Samtidigt är det ett faktum 
att kristendomen får dras med sitt 
platonska arv och alla de trånga 
kvinnobilder och -ideal som predi-
kanter och präster målat upp un-
der århundradena.

Min egen uppväxt är inte tyngd 
av religiösa krav eftersom jag in-
te hade en religiös uppväxt. Dä-

remot kände jag att en uppväxt 
i 80-talets esbo var fruktans-
värt trång och beklämmande ut-
tryckligen för att den mest handla-
de om hur man skulle, borde se ut 
och hur mycket pengar man skul-
le, borde ha.

för mig var kristendomen något 
annat, en befrielse, en väg ut ur 
den där mallen där jag inte passa-
de in för att jag inte var solbränd, 
blond och vacker eller inte bele-
vad nog. jag köpte det där med att 
jesus älskar dig som du är, precis 
som du är.

religionen kan bli ett fängelse, 
jag vet. Men den kan också bli en 
dörr ut ur det.

många fester där 
man skålar för någon som 
gått ner tre eller fem kilo 
i vikt. Är det inte vansin-
ne! Och jag har trådsmala 
vänner som jagar upp sig för 
att något barn påpekat att de 
har putmage. Och sen ska 
de banta …

Själv äger hon numera 
ingen våg, men varje gång 

hon går till läkaren påminns 
hon om att hon väger fem-
ton–tjugo kilo för mycket.

– Läkarna frågar om min 
vikt. Och om hundens vikt. 

Om inte hundens revben känns 
vill veterinären veta hurdan diet 
den har och hur mycket den rör 

på sig. Det är sant att vissa matar 
sina keldjur i graven, men det känns 
tokigt ändå.

Hon har en vän som är lä-
kare och gärna anmärker på 
hennes vikt efter att han ta-

git sig några glas. Men Jaana-Mir-
jam Mustavuori frågar sig om läkar-
na alls tänker på att vi är en psyko-
fysisk helhet.

– Vikten är bara en faktor bland 
många som påverkar vår hälsa. Om 
vi känner att livet är meningsfullt har 
också det positiva följer för vår biologi. 
Medveten närvaro har många positi-
va hälsoeffekter. Nästa gång en läkare 
säger något om min vikt ska jag säga: 
Är det din sak? Varför säger du så där?

En perfekt kvinna
Mustavuori känner att snaran kring 
dem som är runda har dragits åt hår-
dare. När hon var ung var det olämp-
ligt att vara fet.

– I dag är det helt enkelt inte tillåtet. 
Vi bor i ett av världens rikaste land, i ett 
välfärdssamhälle som ännu inte är helt 
nedmonterat. Mitt i det här överflödet 
är tidningarna fulla med hur man ska 
få bort välfärden ur kroppen genom att 

vrida och vända på den och späka 
den. Det finns en enorm industri 
som säger att du ska forma din 

kropp. Jag har börjat tänka att 
det är bara industrin som vin-
ner på allt det här.

Mustavuori läser rentav in en tan-
ke om frälsning in i det budskapet. Vi 

strävar efter odödlighet. Tidigare be-
handlades de frågorna av religionerna.

– Men i vår tid verkar vi inte ha an-
dra svar än koncentrationen på det eg-
na jaget och materiella frågor: mat el-

ler fettprocent. Det visar ett främling-
skap för våra egna kroppar som jag tror 
att ingen kultur på vår jord upplevt förr.

Hon menar att det att vi låter oss styras 
av andras åsikter blir en hel värld i oss.

– För egen del vet jag att jag lycka-
des lägga ut mig själv på entreprenad 
helt och hållet, för jag ville vara en per-
fekt kvinna. Jag kunde vara hurdan som 
helst helt beroende på vad någon an-
nan ville, huvudsaken var att jag fick 
fulla poäng.

Hon bearbetar inte bara sin relation 
till bantningskurer och idrott utan hela 
sitt sätt att vara människa. Hon såg sig 
själv som ett föremål som måste vara 
på ett visst sätt för att duga.

– Till slut tänker du inte dina egna 
tankar, känner inte dina egna känslor, 
lever inte i din egen kropp.

Halvfärdigt projekt
Jaana-Mirjam Mustavuori kände sig i 
många år som ett gående huvud – nå-

gon som hade förträngt att det fanns 
något annat där nedanför som också 
ville ha uppmärksamhet. Hon tyck-
er sig se likadana huvuden överallt, i 
full färd med att plåga det något som 
finns där nedanför: ute på joggingtur, 
på gym, uppfläkta på skönhetskirur-
gernas operationsbord.

Mustavuori hittade tillbaka till sin 
egen kropp genom dans och kreativ 
rörelsemeditation. I dag leder hon själv 
kurser i något som heter Essential Mo-
tion, en metod för kropps- och själv-
kännedom. Där lyssnar man till sin 
kropp genom lek, dans, stillhet och 
rörelseimprovisation.

– Jag känner starkt att jag fortfaran-
de är halvfärdig. Tidigare var det jag 
som styrde livet, nu låter jag livet styra 
mig. Det vi kallar Gud har jag en djup 
relation till, men eftersom jag är ska-
dad av min uppväxt inom femte väck-
elsen vill jag inte använda det ordet. 
Vi associerar så mycket och på olika 
sätt till Gud. Det man inte kan tala om 
ska man vara tyst om, så säger också 
en del teologer.

Tyvärr tror hon inte att det finns nå-
got mirakulöst sätt att förmedla allt det 
hon lärt sig till de unga flickor som väx-
er upp i en värld av prestationskrav och 
kroppsångest.

– Jag tror att vi alla måste gå igenom 
processen själva. Jag har blivit osäker 
på ordens kraft. Jag tror att den kropp 
och den själ vi föds i är vår väg, via 
dem hittar vi fram till det som är sant.
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Skriftskola på 
kroppsspråk
TexT: roLF aF HÄLLSTröM

foTo: SIrPa PÄIvINEN

– När de tog kontakt från församlingen 
och föreslog att Heini skulle gå i skrift-
skola blev jag alldeles mållös. Förstår de 
inte hur gravt hennes funktionshinder 
är? Speciellt som pastorn som frågade 
jobbade med handikappade.

Från sin egen skriftskola kom Pälvi 
Ahoinpelto ihåg förhören om de tio 
budorden och Fader vår. Skriftskola 
kändes som en helt absurd tanke.

Hennes dotter Heini har Syndrom 
Angelman och har bott på institution 
sedan hon var fyra år. Syndromet sit-
ter djupt, det är en hel räcka gener som 
saknas.

– Hon var fyra när hon lärde sig gå 
och hon har svårt att hålla sig upprätt. 
Hon ramlar ofta handlöst och har all-
tid skrapsår. 

Men framför allt talar Heini inte. Hon 
har inget språk fast hon alltid är glad 
och söker kontakt.

– Heini älskar alla och är övertygad 
om att alla älskar henne, säger mam-
man om sin dotter.

Vårdarna brukar tycka om henne. 
Det är många studerande som gjort si-
na slutarbeten om Heini. Men hon är 
en stor baby som behöver tillsyn dyg-
net runt. Allt nytt undersöker hon fort-
farande med munnen.

Pälvi Ahoinpelto har vuxit upp med 
kyrkan, hon jobbar i kyrkan och kom-
mer från en prästfamilj. Men aldrig tidi-
gare hade hon tänkt en tanke på Heini 
och skriftskola för Heinis del.

Men sen började hon fundera. Natur-
ligtvis finns kyrkan till också för sådana 
som Heini. Att man ordnar en skriftsko-
la för dem började kännas fint.

Skriftskolan bestod av en timme på 
lördagarna en gång i månaden under 
våren, och en utfärd. Konfirmationen 
hölls i Matteus kyrka på Kristi Him-
melsfärds dag med tre konfirmander 
och en liten fest efteråt.

alla är Guds skapelser
Pälvi Ahoinpelto har skrivit en hel bok  
om lilla Heini, om nattvak, gråt och 
många stora frågor utan svar. Har hon 
tvivlat på Gud som låter sådant ske?

– Nej, Gud har alltid funnits för mig. 
Men jag har frågat: Varför gjorde du det 
här åt mig?

Den frågan ska hon ställa också där 
på andra sidan. Kanske den allsmäkti-
ge Guden svarar, kanske inte.

För Pälvi Ahoinpelto är varje män-
niska en Guds skapelse, det har Hein-
is grava funktionshinder inte ändrat på.

– Funktionshindret är Heinis egen-
skap. Men många gånger har jag frågat 
mig vem min dotter egentligen är, vad 
tänker hon på?

När Heini fick sin diagnos sa en av 
hennes kolleger att om sådana barn ska 
födas är det bäst att de kommer till en 
sådan som Pälvi.

– På något sätt kan jag ta det som ett 
förtroende av Gud, att jag är tillräck-
ligt stark, säger hon. Till livet hör bå-
de glädje, lidande och smärta. Men inte 
ser jag min smärta som någonting stör-
re än andras.

Det blev en bok till om Heini, berättel-
sen om hennes skriftskola. Ingen läro-
bok precis fast den är officiellt godkänd.

Den är till för anhöriga till en försam-
lingsmedlem med gravt fuktionshin-
der, för vårdpersonal som kan vård men 
inte teologi och för församlingsarbetar-
na som kan teologin men inte känner 
funktionshinder

– Ett sätt att hjälpa andra i fostran av 

sådana som Heini. En ”träningsbok” 
fast man inte kan tala om att uppnå 
resultat.

Tron går djupare än orden
Skriftskolan var en positiv upplevelse.

– Det kändes fint att kyrkan ordna-
de en skriftskola för Heini. Att man alls 
brydde sig om att ordna en sådan sak.

Det är naturligtvis Pälvi Ahoinpelto 
själv som lärt sig mest. Det är inget nytt 
precis att säga att vår kyrka överbeto-
nar ordet i kunskapsmening.

En tro som sitter i kroppen är värde-
full. Är det inte en form av det här att 
”ordet blev kött och tog sin boning ib-
land oss”, funderar hon.

Också en baby förstår kroppsspråket. 
En åldrande människa förstår vad vär-
me, närhet och ömhet betyder. Och en 
gravt handikappad förstår det.

En viktig sak med skriftskolan är att 
den bär fram handikappet. Det finns 
här mitt ibland oss.

– När någon verkligen ser dig erkänner 
jag att du finns till för mig. När vi i vanli-
ga fall ser en handikappad så ser vi förbi 
henne. Att se svagheten väcker mina egna 
svagheter till liv och det är skrämmande.

– Livet har en sådan mångfald. Gud 
har också skapat personer med funk-
tionshinder. Alla är vi hans ”gjording-
ar”, säger Pälvi Ahoinpelto.

värna om mångfalden
Stiftets omsorgspastor Björn Öhman 
har jobbat med skriftskola för funk-
tionshindrade sedan 80-talet. 

– Det är ganska stort att ge ut en kon-
firmandbok för dem. Ett starkt ställ-
ningstagande för deras människovärde, 
säger Öhman. Folk frågar sig lätt varför 
öda resurser på dem som inte kan förstå.

Personer med gravt funktionshinder 
har länge betraktats som icke-männis-

kor. Ur kristen synpunkt är det viktigt 
att värna om mångfalden.

– De är döpta. Konfirmationen är 
en bekräftelse på deras dop. Under-
visningen går på deras villkor. De får 
möta det som är möjligt för dem att mö-
ta. Kroppsspråket och musiken räcker.

– I de här människornas liv finns 
det få positiva fester. Konfirmationen 
är kanske den enda stora festen i de-
ras liv, tillägger han.

Men han säger att inte heller kropps-
språket är en självklarhet. Det bygger 
på växelverkan och dialog med andra.

– Hur man ser varann, hur man be-
rör varann, det blir avgörande. 

Vi har en tradition i kyrkan att föra 
fram det abstrakta i bilder och tecken. 
Vi har speciella rum, med känslig akus-
tik, byggda för gudstjänstens ritualer

– Skriftskolan innebär att man gör sig 
bekant med kyrkan som man är döpt i. 
I stället för att använda verbala förkla-
ringar gör man det via kroppsspråket.

– Det enklaste sättet att möta Gud är 
att man ser Kristus i varandra, exempli-
fierar han. Man behöver inte gå ut ur det 
mänskliga mötet för att leta efter Gud.

– Tänk på det dubbla kärleksbudet, 
att älska Gud och älska sin nästa. Vi age-
rar som om det var två skilda bud, som 
om världen gick att spjälka upp. Gud är 
för sig och människan är för sig. Men 
det är en falsk lära, tycker jag.

vi kompletterar varann
Öhman har jobbat målmedvetet med 
kommunikation på kroppens plan. I 
den kristna tron framställs församling-
en ofta som en kropp. De svagaste de-
larna kan vara de mest nödvändiga de-
larna. Mångfalden är faktiskt önskad.

– Församlingarna i den tidiga kyr-
kan präglades av en oerhörd mångfald, 
säger han.

”Konfirmatio-
nen är kanske 
den enda sto-
ra festen i de-
ras liv.”
Björn Öhman

SKrIFTSKoLaN. Också församlingsmedlem-
mar med gravt funktionshandikapp ska kunna gå 
skriftskolan. Tron är något mycket djupare än vad 
som kommer fram i ett vanligt kunskapsförhör. 
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Kontakta oss!
E-post: 
volontarverksamhet
@helsinkimissio.fi
Eller tel. 045-8690 945

www.helsingforsmission.fi

ge din hand
I Helsingfors finns tusentals ensamma seniorer, som läng-
tar efter människokontakt. En trygg människa som stöd, 
pratkompis, uppmuntrare och hjälp till vardagens sysslor. 
HelsingforsMission är en organisation inom socialbran-
schen, som kämpar mot ensamhet.

Det är grymt att en åldring begår självmord nästan 
varannan dag i Finland. Om du har tid, vilja och förmå-
ga, kan du hjälpa på många sätt. Volontärarbetet ger 
ditt liv en mening och bringar lycka.  

Kom med och hjälp. Så att ingen blir ensam.

Vill du vara med i vårt värdefulla arbete? 

Vi utbildar kontinuerligt nya volontärer.                 
Nästa utbildning är 22.5.2012.

VOLOnTÄR-
VeRKSaMheT
heLSingFORSMiSSiOn

”I början var jag 
nervös, men inte en 
dag har jag ångrat.”

Katariina, stödperson för en senior

heini ahoinpelto 
har gått skrift-
skolan för gravt 
funktionshin-
drade personer. 
hennes mamma 
Pälvi ahoinpelto 
skrev en bok om 
heini och skrift-
skolan.

Det finns en teologigren, apofatisk 
teologi, som helt enkelt slår fast att man 
inte kan förstå Gud utifrån tänkandet. 
Gud är så mycket större än våra begrepp. 
Det gör det svårt att sätta ord på den 
kristna trons djupaste väsen.

Fastän Öhman talar om kropps-
språk så gillar han bättre det finska or-
det ”olemuskieli” (ungefär gestaltan-
dets språk). 

– En människa som är i ett varande, 
i ett närvarande, i ett möte med Gud.

Det är förresten alltid svårt att be-
rätta om en erfarenhet, påminner han:

– Det blir så platt när man berättar, 
om man inte är en väldigt god berättare.

Men för att återgå till skriftskolan 
för personer med grava funktionshin-
der. Kan man veta att ”undervisning-
en” går fram?

– Jo, man ser det på beteendet, sä-
ger Öhman. När man övat konfirma-
tionsliturgin och vet vad det handlar 
om så syns det. Visserligen är det kan-
ske ibland bara deras personliga assis-
tenter som kan läsa de små signalerna: 
det här har jag lärt mig, det har blivit 
en del av mig själv.

Alla har vi behov av att bli sedda och  
bekräftade.

– Kyrkans grundidé är att vi kom-
pletterar varann. Vi kan inte bekräfta 
oss själva.

Öhman tar till ganska stora ord: Det 
växer fram en mening med livet i den 
här bekräftelsen.

– Materiellt gott, sådant försvinner 
vid livets slut. Bekräftelsen från an-
dra blir den himmelska skatt som är 
viktig.

Diskussionsgrupp 
Diskussionsgrupp om åldrandet. 
Varannan tisdag, start 11.9. kl. 13-15. 
Kom och diskutera om olika teman 
angående åldrandet tillsammans med 
en erfaren gruppledare och trevliga 
gruppmedlemmar. Anmälning och 
intervju före gruppstart.
Mansgruppen
Herrar, välkommen till Mansgruppen! 
Gruppen startar i början av september 
och den samlas varannan måndag 
kl. 10. Vår populära gruppledare leder 
en liknande grupp i den finska verk-
samheten, men vill gärna leda även 
detta på sitt modersmål. En avslapp-
nad diskussionsgrupp. Anmälning och 
intervju före gruppstart. 

Behöver du hjälp på vardagen?
Engångshjälp kan vara till hjälp i olika 
situationer. Det kan vara från att sät-
ta igång datorn, till att byta gardiner, 
men det kan också vara fråga om 
att njuta av en sommardag på torget 
eller sällskap till läkaren. Våra volon-
tärer väntar på dig, ta gärna kontakt.

Är du i behov av en vän?
När du behöver en vän att samtala 
med eller t.ex promenadsällskap nå-
gra gånger i månaden, ta då kontakt 
med HelsingforsMission för en egen 
stödperson. I era träffar kan ingå 
kaffestund, att handla tillsammans 
eller att gå på bio tillsammans. 

HelsingforsMission är en fristående organisation inom sociala branschen, som 
kämpar mot vår tids största plåga – ensamhet. Verksamheten bland seniorer, 
specialgrupper, ungdomar och barnfamiljer drivs av professionella hjälpare och 
utbildade volontärer.  www.helsingforsmission.fi

Det viktigaste är att du kommer. Just precis som du är. 

TREVLIGT TILLSAMMANS
Senior, kom med och njut av gemenskapen och den trevliga stämningen! 
Välkommen till våra olika svenskspråkiga grupper. Deltagandet är gratis, men 
anmäl dig gärna i förväg. 

Tilläggsinformation om engångshjälp, stödpersonsverksamhet 
samt anmälning till grupperna:

Tamara Bergkvist, tel. 045 8690 945, tamara.bergkvist@helsinkimissio.fi
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ojdå, en bok 
om mig!
Svenska dagbladet hade 
nyligen en 
artikel om 
högkänsli-
ga – män-
niskor som 
har låg 
tröskel för 
sinnesin-
tryck. Den 
amerikanska psykologen 
Elaine aron kallar dem 
för hSP-personer (highly 
sensitive person) och po-
ängterar att känsligheten 
både är en sårbarhet och 
en gåva. under senare 
år har högkänsliga upp-
märksammats både i ve-
tenskapliga publikationer 
och populärvetenskaplig 
facklitteratur.

en färsk, svensk bok 
på samma tema heter 
Drunkna inte i dina käns-
lor – en överlevnads-
bok för sensitivt begå-
vade (libris 2012). Den är 
skriven av konsulten och 
författaren Doris Dah-
lin och journalisten Mag-
gan Hägglund som båda 
kämpat med att balan-
sera sin styrka och sin 
känslighet.

jag känner mig smått 
kluven till den här typen 
av böcker. Det är så lätt 
att ordna in nästan vil-
ket beteende som helst 
under den psykopatologi 
som hSP-personer upp-
visar. Å andra sidan är 
det tröstande att tänka 
att mitt humör inte åker 
upp och ner enbart för 
att jag har dålig karaktär 
utan för att jag kanhända 
är både extra känslig och 
samtidigt utåtriktad, el-
ler StarkSkör som Dahlin 
och hägglund kallar så-
dana som de själva.

Boken innehåller en 
hel del tips om hur man 
kan lära sig att leva i ba-
lans med sin personlig-
het utan att bli a) en hård 
isprinsessa eller b) en 
våt fläck som ingen vå-
gar säga ett ont ord till. 
Det kan vara befrian-
de att inse att det är okej 
att vara ledsen hela da-
gen bara för att någon 
puffade till en i bussen. 
eller att man faktiskt kan 
bli så mätt på sinnesin-
tryck att man behöver 
få vara ensam minst en 
timme varje dag.

 ¶ soFia torvalds

ELLIPs

om frihetens försvar
BoK

freiheit. ein Plädoyer

Författare: joachim gauck
Förlag: Kösel, 62 sidor.

I ett europa som ännu var 
lamslaget av kriget fråga-
de sig många efter 1945 hur 
värden som frihet och tole-
rans kan skyddas. Särskilt i 
Tyskland sökte många för-

stå varför landet hade gett 
efter för en diktator.

När välståndet steg, kriget 
blev mer avlägset och Väst-
tyskland fick sin nya ekono-
mi i ordning, avtog intresset 
för friheten. Krigsårens röster 
dog bort och vad de sagt om 
samvete, våld och rättsstat 
föreföll för många yngre pate-
tiskt och betydelselöst.

När Tysklands nye presi-
dent joachim Gauck nu ger ut 

Freiheit. Ein Plädoyer är det 
som att höra efterkrigsårens 
röster återuppstå. gauck kan 
som uppvuxen i rostock vitt-
na om ett liv, inte i hitlertysk-
land, men väl i DDr-staten. 
Där fick man vakta sin tunga 
och där tilläts människor ald-
rig bli fullmyndiga medborga-
re. Med adress till dem som 
tror att varje tvångssystem 
snart måste falla påminner 
gauck om att ”Diktaturer kan 
vara länge, mycket länge”.

Som politiskt verksam 
teolog från en luthersk präst-

familj fick gauck (född 1940) 
mer än andra möta DDr-
propagandans angrepp och 
Stasis trakasserier. Det gör 
att hans erfarenhet av vad 
frihet betyder bär tyngd. Då 
han ser frihetens kärna som 
ansvar – Verantwortlichkeit 
– varnar han också för att 
människor i välfärdssamhäl-
let lätt blir så vana vid sin fri-
het att de upphör att värde-
sätta eller vilja slåss för den.

liksom den nyligen av-
lidne vaclav Havel betonar 
gauck att ofrihet inte upp-

hör om den inte bekäm-
pas. gauck minns med sorg 
hur en rad västregeringar un-
der kommunisttiden hell-
re höll kontakt med diktatu-
ren i öst än med de medbor-
garrättskämpar som kämpa-
de där. Det var, tillägger han, 
som om maktmänniskorna i 
väst hade lättare att tala med 
maktmänniskor i öst än med 
samvetets väktare där.

Vad är då gaucks bud-
skap? han menar att villko-
ret för att kunna kämpa mot 
förtryck inte ytterst är modet 

att fysiskt stå emot våldet. 
Det är snarare och ytterst sett 
– en längtan. Kan längtan ef-
ter frihet vidmakthållas mins-
kar nämligen den ångest som 
förlamar människors sinnen 
och låter det ovärdiga syste-
met förbli vid liv. för gauck 
blev insikten om egenansva-
ret inget mindre än den up-
penbarelse som fick honom 
att orka vidare.

Bara det är en läxa för 
oss och för den yngre ge-
nerationen i dag.

 ¶ carl Johan lJungberg

De söker fram vårt  eget sound

Lägergården Nilsas på stranden av Ges-
terby Storträsk i Sibbo badar i vårsol. 
Inne i huvudbyggnaden sitter en grupp 
kyrkliga musikproffs och sjunger psal-
mer – på Kyrkostyrelsens uppdrag.

På ett bord ligger en hög med färs-
ka psalmböcker från olika länder och 
samfund. Alla nordiska systerkyrkor är 
med. I högen finns också sånghäften 
som I Guds vind, nya finska sånger av 
bland andra Jaakko Löytty och Pek-
ka Simojoki som i översättning getts 
ut i Sverige.

Det är första dagen för arbetsgruppen 
som redan hunnit med ett strategimöte.

– Vår första uppgift är att gå igenom 
allt färdigt material som kommit till un-
der senare år, formulerar ordföranden 
Rainer Holmgård uppdraget.

Det kan bli tusentals psalmer att 
sjunga igenom. Dessutom finns det 
psalmer som ännu inte publicerats men 
som kan bli aktuella.

Den stora uppgiften för arbetsgrup-
pen är att gallra fram det bästa av allt 
nytt. Ungefär 150 psalmer ska psalm-
bokstillägget omfatta, uppskattar 
Holmgård.

– Sållningen blir hård.

Dagens språk annorlunda
Den nuvarande finlandssvenska psalm-
boken är från år 1986 och kallas fort-
farande nya psalmboken. Varför söker 
man nytt på nytt?

Ett svar är att Svenska kyrkans nuva-
rande psalmbok är från samma år men 
den har redan fått två tillägg. Varken 
Psalmer i 90-talet eller Psalmer i 2000-ta-
let har tröskats i någon officiell kyrklig 
handboksbyråkrati.

Det finlandssvenska tillägget ska dä-
remot i slutändan godkännas eller för-
kastas av kyrkomötet.

– Det är uttryckligen frågan om ett 
tillägg, ett komplement, understryker 
Anders Forsman som Kyrkostyrelsen 
anställt som arbetsgruppens sekrete-
rare. Den ska inte plocka bort en en-
da psalm. Inte ändra på språket heller. 
I första hand vill man ha med psalmer 
som säger gamla sanningar på ett nytt 
och fräscht sätt.

– Det har skrivits nya psalmer som 

PSaLMBoKEN. Vår fin-
landssvenska psalmbok 
ska få ett tillägg. Om ett 
par år ska ett förslag om 
150 nya och komplette-
rande psalmer ligga fram-
plockat.

TexT och foTo: 
roLF aF HÄLLSTröM

säger saker och ting med ord och bil-
der som används i dag, säger Forsman. 
Nya tankar och teman behövs också.

– Internationalismen till exempel, 
den är starkare nu än år 1986, säger 
Jan Hellberg.

Alla psalmböcker gås noga igenom 
av medlemmarna. Men när man kollat 
de nya psalmböckerna i Nordens kyr-
kor ser man att det finns många psal-
mer som valts in i flera av dem. Det 
finns så att säga en färdig internatio-
nell stomme att bygga på. Till exem-
pel Taizésånger finns med i alla sam-
funds sångböcker och ett urval kom-

mer säkert med i det finlandssvenska 
tillägget.

Sakrala verkstäder
Kantor Anna Maria Böckerman har 
i drygt tio år dragit projektet Sakral 
verkstad, en psalmskrivarskola där 
proffs och amatörer snickrat ihop ota-
liga psalmer. Av olika kvalitet förstås, 
guldkornen ska vaskas fram i den här 
tilläggsprocessen.

Musiktraditionerna är mindre avgö-
rande i det här sammanhanget, säger 
hon och hänvisar till dagens psalmbok:

– Vi har gregorianik i ena ändan, 

arBetsgruppen för det 
svenskspråkiga psalmbok-
stillägget i sångartagen. I 
främre raden anders fors-
man, Dag-ulrik  almqvist, 
anna Brummer och helene 
liljeström. I bakre raden 
rainer holmgård, Patrik 
frisk, Karl-johan hans-
son, Mikael Svarvar, anna 
Maria Böckerman och jan 
hellberg.
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Solidaritet och andra 
märkliga ting 
FILM

Snön på Kilimanjaro

regi: robert guédiguian. 
I rollerna: jean-Pierre 
Daroussin, ariane ascaride, 
gérard Meylan. 

hur det nu kommer sig så 
har det här med ”solidari-
tet” blivit något av ett fult 
ord. Åtminstone känns det 
smått förlegat, margina-
liserat. Men försök säga 
det åt franska regissören 
robert Guédiguian, som i 
likhet med en aki Kauris-
mäki vägrar ge slaget för-
lorat.

I Snön på Kilimanjaro bär 
det av till Marseilles arbe-
tarkvarter, som drabbats 
osedvanligt hårt av globali-
seringen. Talande är att när 
vi kommer in i handling-
en så är Michel (jean-Pier-
re Daroussin, bekant från 
Kaurismäkis le havre) och 
hans arbetskamrater i färd 
med att dra lott om vem 
som får gå från skeppsvar-
vet. 

I egenskap av fackligt 
ombud har Michel rätt att 
stå över lottningen men 
särbehandling är inte hans 
grej. Till saken hör att Mi-
chel trots allt ligger bätt-
re till än många av hans 
olycksbröder. Bostaden är 

betald och barnen är vux-
na samt utflugna. Plus att 
Michel och hustrun Marie-
claire (ariane ascaride) 
på sitt silverbröllop får en 
afrikaresa i present. 

Men sedan träder verk-
ligheten in. reskassan 
försvinner i samband med 
ett väpnat rån och trots 
att den skyldige, en ar-
betslös yngling, åker fast 
är det Michel och hans 
hustru som tar åt sig. Vil-
ket är deras ansvar – mo-
raliskt och socialt sett?

resultatet är en stor 
film i det lilla formatet, en 
verklighetsförankrad vux-
ensaga om goda männis-
kor i en på många håll ond 
värld. Med det inte sagt 
att guédiguian skulle ta i 
så byxorna spricker.

Stilistiskt sett är det 
fråga om jämna plågor 
och fram träder människor 
som snarare karakterise-
ras av vårtor och blessyrer 
än av hjälteglorior, män-
niskor som tar sig an soli-
dariteten i vardagen, inte i 
festtalen.

Så vackert (och kristligt, 
i ordets ursprungliga be-
märkelse) är det att man 
nästan får lust att klämma 
fram en tår. Den samhäl-
leliga snålblåsten till trots. 
eller kanske just därför. 

 ¶ Krister uggeldahl

snön på Kilimanjaro inleds i Marseilles hamnkvarter där 
fackförbundets ordförande drar lott om vem som ska sägas 
upp. Foto: cineMa Mondo

Carola kändaste kristna svensken
kändisar. Tusen svensk-
ar fick i uppdrag att skriva 
ner några kända, nu levan-
de, svenskar som är öppna 
med sin kristna tro. På för-
sta plats kom – kanske inte 
helt otippat – Carola med 
hela 600 omnämnanden. 
Tvåa blev jonas Gardell med 
98 omnämnanden och trea 
KD-ledaren Göran Hägg-
lund med 48.

Kombinationen carola/

gardell är ganska bra, tyck-
er Karin Wiborn som är ge-
neralsekreterare för Sveri-
ges kristna råd.

– Det ger en ganska bra 
spännvidd över kristenhe-
ten i Sverige, säger hon till 
tidningen Dagen.

Däremot tycker hon att 
de som arbetar inom kyr-
kan är ”aningen osynliga”.

– Kyrkledare skulle behö-
va ta för sig mer.

KP rättar
Teaterrecensionen Fem 
timmar med Bibeln i förra 
veckans KP var naturligt-
vis skriven av Nina othman 

och ingen annan. redaktio-
nen beklagar misstaget.

        ... och tillägger
Storsatsningen Via cru-
cis i Borgå engagerade som 
konstaterat många aktö-
rer och medverkande. Text-
författarna Maria Peura och 
Tua Forsström skall givetvis  
också  omnämnas i sam-

band med  
den lyckade 
produktio-
nen.

De söker fram vårt  eget sound

sånger enligt bluestraditionen och 
dans från Sydamerika i den andra. 
(Guds kärlek är som stranden och som 
gräset är det sydamerikanska insla-
get, om ni inte visste).

Arbetsgruppen ska också söka fram 
försummande områden.

– När vi vet vad som kommit fram 
om ett år kan vi lägga in beställning 
på det som ännu skulle behövas, sä-
ger Forsman.

Hellberg påpekar att det är stor 
skillnad mellan psalmboken från 1943 
och den från 1986.

– Det som vi kallar andlig visa kom 

med först år 1986, med visor som Lo-
va Herren sol och måne. Samtidigt in-
fördes sånger med refräng som Da-
gen är kommen.

Forsman påpekar att efter 1986 har 
själva psalmbegreppet vidgats. Så vad 
är då en psalm?

Antingen en andlig text eller en text 
som används i kyrkliga sammanhang. 
Den ska ha ett kyrkligt bruk och ska 
kunna sjungas i gemenskap, blir det 
kollektiva svaret på ett ungefär.

Ingen ungdomspsalmbok
Kvalitetskraven är enkla. Texten ska 

våRA PsALMböckER

• År 1695 antogs den första officiel-
la psalmboken för Sverige-finland. Vi 
har kvar många av dess psalmer, till 
exempel Den blomstertid och lova 
gud i himmelshöjd.
• 1886 enades kyrkomötet om en 
psalmbok på svenska för finland – 
efter 69 års arbete och insatser av 
både runeberg och Topelius.
• Nästa psalmbok kom 1943 och den 
nuvarande godkändes år 1986. Den 
ska nu får ett tillägg.

Kyrkpressen är Svenskfinlands 
största tidning med en uppla-
ga på 108 000 ex varje torsdag.

En chans för en journalist som vill ta tag i de stora 
frågorna: Kyrkpressen söker en vikarie för vår ena

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

Du 
- har gedigen journalistisk erfarenhet, är en snabb 
skribent med stark språkkänsla och god allmän-
bildning. 
- är en god teamarbetare och organisatör som kan 
leda andra.
Redaktionsekreterarskapet alterneras med veckor 
som vanlig redaktör. Kännedom om kyrkan och 
särskilt församlingarna i Borgå stift är ett plus. 
Vi arbetar i InDesign och InCopy.
Ansökan (senast 10.5) till: Chefredaktör May Wikström, 
Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, 
may.wikstrom@kyrkpressen.fi, tfn 040 1530313
Bifoga också din CV och gärna ett prov på ditt eget 
skrivande. Mer information även på kyrkpressen.fi!

vara bra i sig. Musiken ska vara bra i 
sig. Och båda ska vara bra också till-
sammans. Därtill krävs stor hållbarhet.

– Den får inte kännas slut efter tred-
je gången, säger Hellberg som inte tror 
att arbetsgruppen kan vänta enbart ju-
bel när den blir klar någon gång hös-
ten 2014. Han gissar att reaktionerna 
delar sig på två när man talar om ”nya 
psalmer”:

– Oj så härligt, mer att sjunga! eller:
– Nej, vi kan ju inte ens dom som 

finns i psalmboken!
I Sverige har man flera böcker som 

Ung Psalm med ”psalmer av hög kvalitet 
som sjungs i yngre sammanhang” som 
det heter i texten från förlaget Libris. 
Hos oss är en särskild ungdomspsalm-
bok inte aktuell, de sånger som bäst 
kompletterar vår nuvarande psalm-
bok får komma med i tillägget.

I slutet av 2014 ska arbetsgruppen 
alltså vara klar. Sedan får juristerna ta 
vid och skaffa fram rättigheterna, vil-
ket brukar vara ett drygt jobb. Liksom 
om tillägget kan godkännas i klump av 
kyrkomötet.

Finlandssvenskt sound
Kantorerna är måna om att framhålla 
att det finns ett eget finlandssvenskt 
sound i vår gudstjänst, det är något att 
vara stolt över.

– Går du i en finsk gudstjänst är det 
en annan stämning än i den finlands-
svenska. Går du in i en rikssvensk kyr-
ka får du ett tredje sound, säger Böcker-
man. Det norska soundet igen går mot 
det engelskt-anglikala hållet.

Och Kyrkostyrelsen får beröm för att 
den kör med psalmbokstillägg samti-
digt både på svenska och finska och för 
att bägge språken får i stort sett sam-
ma resurser.

I högen av psalmböcker finns också 
Salmebok 2008. Den förkastades av det 
norska kyrkomötet. Orsaken är giss-
ningvis att det samtidigt kom en ny 
norsk bibelöversättning och att också 
handboken förnyades. Det kan bli för 
mycket nytt helt enkelt.
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är sexkantigt och också den motsatta, 
västra väggen är rundad. Det ger kyr-
kan en alldeles egen siluett och gör att 
den påminner mig om kyrkor i andra 
delar av Europa, som en finsk version 
av en tidig gotisk kyrka, kanske.

Det kan hända att man ville ge kyr-
kan en alldeles egen  form för att den 
rymde något alldeles unikt. I kyrkans 
mittgång stod och står alltjämt (och nu 
citerar jag en av Finlands främsta med-
eltidshistoriker) ”kyrkans och hela det 
medeltida Finlands stolthet” – biskop 
Henriks kenotafium, som det så fint he-
ter (ett kenotafium är ett gravmonu-
ment där det inte finns några kvarle-
vor av den avlidna).

Det är en synnerligen intressant ut-
smyckad gravkista. Det råder delade 
meningar om huruvida vårt national-
helgons kvarlevor faktiskt har funnits 
i den massiva kalkstenskistan. Men 
människorna på medeltiden trodde att 
hans ben en gång hade funnits där och 
därför blev kistan och hela kyrkan ett 
viktigt mål för pilgrimsfärder. Det hän-
de att pilgrimerna kröp in i den präktigt 
tilltagna kistan för att på det sättet, på 
ett mycket konkret sätt, komma riktigt 
nära den heliga närvaron.

Den präktiga kistan gjordes någon 
gång på 1400-talet och den är täckt av 
mässingsplattor. På dem finns grave-
rade bilder, dels olika händelser i vår 
första biskops liv, dels också en stor 
bild av honom själv, iklädd en mäss-
hake och stola som är vackert broderade 
med blommönster. Och i miniatyrfor-
mat kring honom har graverats bilder 
av biskop Magnus Tavast, som antag-
ligen var den som på 1430-talet done-
rade hela härligheten, samt apostlarna 

I sommar
besöker vi en rad medeltida kyr-
kor runtom i finland i sällskap 
med hedvig långbacka, radio- 
redaktör och ivrig kyrkbesökare.

Petrus, Paulus, Andreas och Johannes. 
Andra helgon som håller honom säll-
skap är bland andra Birgitta av Vadste-
na, Katarina av Alexandria, S:t Erik och 
Sankt Olav, som ju var det svenska ri-
kets skyddshelgon.

Såsom brukligt var i medeltida kyr-
kokonst berättade de graverade mäss-
singsplattorna runt kistan historien om 
helgonets liv: korståget, Henriks dop 
av finnarna vid Kuppis källa, om Hen-
riks död för Lallis hand. Denna sarko-
fag, som kistan också kallas, är alltså 
kyrkans stora skatt och det som his-
toriker och konsthistoriker vallfärdar 
hit för att se.

Det lönar sig att köra den knappa tim-
men från Åbo till Nousis. Och kan man 
välja ska man gärna göra det i syrenti-
der! Runt kyrkmuren växer nämligen 
frodiga syrenbuskar som sprider en un-
derbar doft när det är så dags. Vilket gör 
att besökare kan fröjdas åt rikedom av 
flera slag: den av människor skapade 
och den som finns i själva Skapelsen.

i nousis kyrka utanför Åbo 
finns biskop henriks kenota-
fium, ett viktigt mål för många 
pilgrimer.

Mera bilder Från nousis 
På www.KyrKPressen.Fi.

Jag Växte upp i hägnet av 
Domkyrkan i Åbo. Den var 
ett alldeles självklart cen-
trum; dit styrdes stegen 
ibland till gudstjänst, ib-
land till konsert, ibland för 
att beundra ”riksjulgra-

nen” på den stora platsen utanför.
Det var först i vuxen ålder jag så att 

säga kunde ta ett steg tillbaka och se 
helgedomen som den mycket speciel-
la byggnad  den är. Då vaknade också 
mitt intresse inte bara för denna med-
eltida kyrka, utan för kyrkor överhu-
vudtaget. Kyrkor som andliga rum, som 
konstskatter, som bärare av vår kultur. 
Kyrkor både här och ute i världen.

Särskilt talar de medeltida kyrkorna 
till mig, både hemma i finland och ut-
omlands. Deras kärva skönhet rör mig 
på ett plan som jag inte kan förklara, 
men som jag känner att är mig myck-
et viktigt. Därför besöker jag ofta och 
gärna de gamla templen av gråsten 
och tegel.

ett år beslöt jag att hålla en radio-
andakt i en kyrka. Det blev med ti-
den ganska många sådana andakter. 
av dem bearbetade jag sedan texter 
som jag nu hoppas kan påminna lä-
sarna om vilka skatter till kyrkor vi har 
i våra bygder.

Hedvig Långbacka
En historisk knutpunkt fylld av stillhet. Ned-
gånget men otroligt vackert. Följ med Hed-
vig Långbacka på en rundtur i våra medel-
tida tempel av gråsten och tegel!

TexT: hedvig lÅNgbacka    foTo: aNDrEaS aNDErSSoN

Tillbaka till början

Att åka till kyrkan i Nousis, 75 kilome-
ter nordost om Åbo, är att åka tillba-
ka till den finländska historiens bör-
jan – om man tänker sig att historisk 
tid börjar med de första skriftliga forn-
lämningarna. En gång i tiden var Nou-
sis en central plats där mycket folk rör-
de sig. Kyrkan ligger vid ån Hirvijoki 
och redan under järnåldern fanns här 
en samlingsplats där man höll mark-
nad. Numera får den som vill komma 
hit bege sig långt på sidan om allfarvä-
garna. På sista sträckan är vägen riktigt 
smal och krokig och besvärlig att köra. 
Men man blir rikligt belönad när man 
väl kommit fram.

Här stod Finlands första biskopskyr-
ka en gång, en längesedan försvun-
nen träkyrka som byggdes i början av 
1200-talet innan biskopen flyttade till 
ett nytt fäste i S:t Marie socken (nume-
ra en del av Åbo). På 1400-talet bygg-
des sedan gråstenskyrkan som är spe-
ciell både utanpå och inuti. 

Den är till formen annorlunda än al-
la andra gråstenskyrkor. De allra fles-
ta består av en bastant rektangulär hall, 
med vapenhus och sakristia som små 
tillbyggnader på varsin långvägg. Kär-
nan här i helige Henriks kyrka är just 
en sådan hallkyrka, men kortväggar-
na är inte raka utan rundade. Högkoret 

”Det hände 
att pilgrimer-
na kröp in i den 
präktigt tilltag-
na kistan för att 
på det sättet, på 
ett mycket kon-
kret sätt, kom-
ma riktigt nära 
den heliga när-
varon.”
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ÅbolaNds prosteri 

 ¶ KIMIToöN
Kimito kapellförsamling - Kemiön 
kappeliseurakunta:
Gudstjänst: sö 6.5 kl 10, Mura, 
Sundroos
Solkulla månadsträff: on 9.5 kl 
9.30(oBS! tiden) i samlingssalen
Diskussionsgruppen: 4.5 2012 kl. 
14.00
Missionsstugans städtalko: to 
10 maj från och med kl. 10. Du 
är välkommen att delta, frivillga 
krafter behövs. Missionsstugan 
öppnas för sommaren den 5 juni. 
ev. frågor, kontakta annika 02-
425941.
Lähetystuvan siivoustalkoot: 
to 10 toukokuuta klo 10 lähtien. 
olet tervetullut osallistumaan. 
Vaapaaehtoisia voimia tarvitaan. 
lähetystupa avataan jesäksi 5. 
kesäkuuta. Mahd. kysymykset, 
ota yhteyttä annikalle 02-425941.
västanfjärds kapellförsamling:
Högmässa: sö 6.5 kl. 10. Donner, 
Sundstén, Noponen. Invigning av 
kyrktextilier.
Dragsfjärds kapellförsamling - 
Dragsfjärdin kappeliseurakunta:
Högmässa: sö 6.5 kl 12 i Djärd 
kyrka. Sundstén, Noponen.

 ¶ västÅbolaNd
Pargas församlingsdistrikt
Sö 6.5. kl 12: högmässa i kyrkan, 
Backström, Metsätähti, Sundell. 
ungdomssöndag. Kyrkkaffe i för-
samlingshemmet efter mässan.
on 9.5. kl 20: Veckomässa i Kou-
po kapell i samband med försam-
lingens våravslutning, Backström.
Nagu kapellförsamling
Sö 6.5. kl 11: högmässa i kyrkan, 
Pekka lindqvist, Taulio, S:t olofs 
sångare.
Houtskär kapellförsamling
Sö 6.5. kl 11: högmässa, heikkilä

 ¶ Åbo
fre 4.5 kl.19-23: café aderton i 
aurelia (2 vån.)
lö 5.5 kl.11.30-13: Kyrkans barn-
timme i aurelia (2 vån.)
kl.18: Konsert med West coast 
gospel choir i henrikskyrkan
sö 6.5 kl.12: högmässa i Mikaels-
kyrkan. festhögmässa med start 
för årets skriftskolor. West coast 
gospel choir och gudstjänstgrupp 
3 medverkar. ungdomsarbetsle-
dare christer romberg välsignas 
till tjänst. Kyrkkaffe efter hög-
mässan.
kl.13.30: alla konfirmander och 
föräldrar är bjudna till aurelia (1 
vån.) för informationsmöte om 
årets skriftskolor. Servering.
må 7.5 kl.12.30: Missionskretsen. 
Våravslutning med lunch på flod-
båten Bruno. Vi träffas kl.12:30 
utanför!
kl.18: changemakerkväll i aurelia 
(3 vån.). Kom och lär dig göra 
papperspärlor från retusmaterial.
kl.18: West coast gospel choir 
övar i aurelia (1 vån.)
ons 9.5 kl.10-12: familjecafé i Pa-

pinholma församlingshem (Kärä-
jäkalliontie 4,Kustö)
kl.12-13: frukostklubben för her-
rar på Svenska Klubben (aurag. 1). 
Mia Bäck: gudstjänstförnyelsen i 
Åbo svenska församling”
kl.13-15: café orchidé i aurelia 
(1 vån.). Tema: lär känna bibliska 
personer
kl.17: gudstjänstgrupp 4 samlas i 
aurelia (vån. 3)
tors 10.5 kl.9.30-11: öppen 
dagklubb i aurelia (2 vån.). Vi tar 
emot max 10 barn/gång, du bör 
anmäla ditt barn senast dagen 
innan kl.12 till 040-3417628. Ta 
med eget mellanmål och egna 
inneskor. Verksamheten är gratis.
kl.19: Mässa i Skarpskyttekapel-
let. Bäck
Eva Maria Nordlings utställning 
”Lux aeterna”: i aurelia (1 vån.). 
öppet mån-tors kl.13-15 under 
april och maj.

ÅlaNds prosteri

 ¶ HaMMarLaND
sö 6.5 fjärde söndagen efter 
påsk: 
högmässa kl 12, hammarlands 
kyrkaIngemar johansson, emanu-
ele ferrari.

 ¶ joMaLa
Sön 6.5 kl. 13 Scoutgudstjänst 
4 s e påsk ”Himmelrikets med-
borgare i världen”: roger Syrén, 
Kaj-gustav Sandholm, predikant 
ewert gustavsson, Sonja Winé, 
Maria häggblom och barnkörerna 
medverkar. efteråt barnkörernas 
avslutning i olofsgården.
Mån 7.5 kl. 18: Talka på gregersö, 
välkomna och ta gärna kratta 
med.
ons 9.5 från kl. 13.30: roger Sy-
rén besöker avdelningarna med 
andakt.
www.jomalaforsamling.com

 ¶ suNd-vÅrdö
Sö 6.5 Gemensam högmässa: i 
Vårdö kyrka kl 11.00. Mathias ju-
nell, Katrin gwardak, Vårdö barn-
kör. Kyrksaft efter gudstjänsten.

NÄrPES ProSTErI

 ¶ KorSNÄS
Sö 6/5 11.00: högmässa i Kyrkan, 
Tiit Salumäe från haapsalu predi-
kar. efteråt kyrkkaffe till förmån 
för Baltikumvännerna i försam-
lingshemmet.
Må 7/5 18.00: hanna-kerho i 
Strandhyddan.
on 9/5 13.00: Silvergruppens och 
syföreningarnas våravslutning i 
församlingshemmet. gäster: Ka-
rolin högberg och Birgitta Sjölund 
som talar och sjunger.
on 9/5 18.00: Skriftskola i för-
samlingshemmet.
Fre 11/5 18.30: fredagscafé i 
Strandhyddan. gäst: febe Wes-
terlund.

 ¶ LaPPFjÄrD-KrISTINESTaD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
Kvällsmässa: sö 6.5 kl 18, Närpes 
prosteris kyrkosångskrets körer

Lappfjärd
Kvällsmässa: lö 5.5 kl 18 i Dags-
mark bönehus, eklöf, Martikainen
Högmässa: sö 6.5 kl 10, eklöf, 
Martikainen
Sideby
Högmässa: sö 6.5 kl 10, Saarinen, 
Nilsson
Samling: sö 6.5 kl 14 i Skaftung 
bykyrka, B Djupsjöbacka, Saari-
nen, Pensalaflickorna

 ¶ NÄrPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 4 sö e påsk 6.5 kl 10 
gudstjänst. 
Församlingshemmet: to 10.5 kl 13 
gemensam pensionärssamling för 
Närpes-Pörtom-övermark. 
Töjby bykyrka: sö 6.5 kl 18 Sång- 
o. musikkväll. 
Luthergården: sö 6.5 kl 18 Sam-
ling. 
Böle bystuga: to 10.5 kl 13 Sam-
ling. 
SKrIFTSKoLa: sö 6.5 kl 11.30-
14.15 Skriftskola i förs.hemmet/
arken.

 ¶ PörToM
Lördag kl 19: allsång i uf-lokalen, 
lidman, Björkstrand. Servering. 
Välkomna fr. alla församlingar!
Söndag kl 12 (obs): högmässa 
Björkstrand, lidman. Sångpro-
gram. – kl 14 Musik-café i förs.
hemmet, Sångfåglarna och Beni-
tas musikelever. Inträde inkl. serv. 
5 euro. Barn gratis.
Måndag kl 9-11: föräldrabarn-
gruppen inbjuden till övermarks 
församlingsstuga. – obs, ingen 
föräldrabarngrupp 9.5! – kl 12.45 
Miniorernas o. juniorernas utfärd. 
Start fr. skolan.
Måndag o. tisdag kl 13-20: löv-
räfsning på begr.platsen o. kring 
kyrkan. Servering.
onsdag kl 18-19.30: Skriftskola.
Torsdag 10.5 kl 13: gemensam 
pensionärsfest i Närpes förs.
hem. Buss kl 12 fr. kyrkan varefter 
gamla riksåttan söderut.

 ¶ övErMarK
Sö 6.5 kl. 10: gudstjänst, Björks-
trand, Wikstedt.
Må 7.5 kl. 9-11: föräldra-barn-
gruppen i förs. stugan. föräldra-
barngruppen i Pörtom inbjuden.
Ti 8.5 kl. 10: Bön i församlings-
hemmet
on 9.5: Miniorerna på utfärd till 
fridskär.
To 10.5 kl. 13: Pensionärernas 
gemensamma våravslutning i för-
samlingshemmet i Närpes. 
Buss startar från Pörtom kl.12, 
övermark café ca 12:15.

KorSHoLMS ProSTErI

 ¶ BErGö
Sö kl 14: högmässa, englund, 
richard Mitts
Ti kl 13: Missionssyföreningen
Ti kl 16 junior: avslutning med 
knytkalas
on kl 7.45: laudes
To kl 10 Föräldra-barngruppen
Fredag 11.5: utfärd till Maxmo 
för pensionärer och daglediga 
tillsammans med Petalax för-
samling. Bussen startar kl 10 

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 LEIf ERIKSon

Ideal eller verklighet?
Jesus anVänder många fina ord och uttryck när han un-
dervisar sina lärjungar i Joh 15:10-17. Han talar om att hålla 
hans ord, att förbli i hans kärlek, att äga hans glädje, att äls-
ka varandra så som han har älskat oss, att vara hans vän-
ner, att vara utvald för att bära frukt, att be till Fadern och 
bli hörd och att älska varandra. 

Det var mycket på en gång! Är det här ideal eller verk-
lighet? Är det sådant som vi förknippar med kyrka och 
kristendom i dagens Finland?

Knappast! Det vi ser är mycket annat: halvtomma kyr-
kor, tungrodd byråkrati, ekonomiska diskussioner och 
gräl. Många tycker att Guds markpersonal sköter sig il-
la och gör dålig reklam för sin Herre.

Det här är förstås allvarligt, men jag tror det är viktigt 
att vi försöker fokusera på Jesus och hans budskap. Vi 
behöver läsa och begrunda vad han säger i texten och 
låta de stora och fina orden skölja över oss.

För det är ju det här som kristen tro ytterst handlar 
om. Det är det här som vi får leva i och leva av och föra 
vidare: hålla hans ord, förbli i hans kärlek, älska varan-
dra, vara glada, bära frukt, be och bli bönhörda.

Det här sättet att leva genomsyrade fornkyrkan och 
bidrog till evangeliets snabba spridning i det väldiga Ro-
marriket. Och markpersonalen skötte sig så bra att man 
sa: ”Se hur de kristna älskar varandra!”

kan det som Jesus här talar om vara en verklighet också för 
oss i dagens Finland? Jag vill tro det.

Jesus undervisar nämligen i början av Joh 15 om vin-
stocken och grenarna. Han är vinstocken och lärjung-
arna är grenar. Grenarna kan bära frukt när de är i vin-
stocken. ”Bli kvar i mig”, säger Jesus flera gånger. Hem-
ligheten med fruktbärandet är gemenskapen med Jesus. 
Allt andligt liv utgår från honom.

Det andra jag tänker på är Jesu ord: ”Ni har inte utvalt 
mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i 
världen och bära frukt …” Gåtfulla ord som teologer har 
grubblat mycket över. Men vi behöver inte problema-
tisera dem, utan får ta dem som ett befriande budskap. 
Det är inte jag som har initiativet, utan Jesus. 

Också uppmaningen Cantate (Sjung!) som står som 
rubrik för söndagen riktar våra blickar mot vår Herre. 
Uppmaningen är hämtad från början av dagens psal-
tarpsalm: ”Sjung till Herrens ära, en ny sång, ty han har 
gjort underbara ting.” (Ps 98:1)

Leif Erikson är hemlandsledare i Evangeliföreningen. 

LEIF ErIKSoN är präst, 
bosatt i Vasa och arbe-
tar inom evangelifören-
ingen.

– Mitt arbete är om-
växlande och stimule-
rande. jag får resa i stif-
tet och träffa intressan-
ta människor, predika, 
syssla med tidningsar-
bete, delta i läger och 
hålla skriftskola. 

– jag har också en fot 
i den akademiska värl-
den och försöker tilläm-
pa det jag har lärt mig 
där i mitt arbete, säger 
erikson.

vEckAns PERSon

”Tack jesus för 
att du har utvalt 
mig. Hjälp mig att 
förbli i dig.”

följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

532, 322, 187, 
261, 426 (N), 
178:4.
Psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

PsALMFöRsLAg

Medborgare i himlen
fjärde söndagen efter påsk är en av flera söndagar 
präglade av glädje. efter den långa fastan inför pås-
ken följer också en lång period av glädje efter att vi fi-
rat påsk.

just den här söndagen har temat ”himmelrikets 
medborgare i världen”. Temat syftar precis som före-
gående söndag på den kommande himmelska tillva-
ron.

oM hELgEn

”jag kallar er in-
te längre tjänare, ty 
en tjänare vet inte 
vad hans herre gör. 
jag kallar er vänner, 
därför att jag har 
låtit er veta allt vad 
jag har hört av min 
fader.”
Läs mera i joh. 15:10-17

”Fråga vad du vill 
om Bibeln!” 

Torsdag 10.5 kl. 18 i 
Borgå församlings-
hem. Förhandsanmä-
lan – se Borgås 
annonsering!

uR EvAngELIET Runt KnuTEn

KALENDERN 
4.5–10.5

FörSTa LÄSNINGEN
jes. 4:2-6

aNDra LÄSNINGEN
1 joh. 3:18-24

EvaNGELIUM
joh. 15:10-17

fjärde söndagen efter 
påsk. Temat är ”him-
melrikets medborgare i 
världen”.

HELgEns TExTER

Upplev en intressant och spännande resa till
ISRAEL OCH JORDANIEN

28 april – 5 maj 2013    
med Församlingsförbundet

Pricka in i kalendern redan nu och anmäl dig till 
verksamhetsledare Kalle Sällström, 

kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi, 
050 3562 475



16 INSIDAN KyrKpressen torsdag 3.5.2012 • nr 18/P
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

från Bredhällan. hemkomst med 
färjan som går kl 17.30. Pris: 36 €. 
anmälan senast 8.5 till pastors-
kansliet i Petalax eller till försam-
lingspastorn. Meddela eventuella 
allergier.

 ¶ KorSHoLM
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i 
Smedsby förs.gård.
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, 
holmberg, holmgård.
Missionssyförening: må kl 13 i 
Smedsby förs.gård.
Församlingsutfärd: fre 18.5. till 
Kaskö, start kl 9 från Smedsby 
förs.gård, uppsamling fr byarna, 
avgift 45,-
anmälningar till Musikskolan:  
kan göras på adressen www.
korsholmssvenskaforsamling.fi 
e-post korsholms.svenska@evl.fi 
eller till past.kansliet tel 356 0500 
senast 15.5.

 ¶ KvEvLax
Gudstjänst: sö kl 10, Särs, andrén. 
Kyrkkaffe på kyrktorget.
Dagssymöte: ti kl 12.30 i ds.
Pensionärssamling: on i fh. mat 
fr. kl 12.45, samling kl 13.30, Mary 
andrén-Pada, tema:”Tankar om 
livet och att bli äldre”. Pensionär-
skören, Särs, hakala, andrén. 

 ¶ MaLax
www.malaxforsamling.fi
Frälsarkransen: to 3.5 kl 17.30 i 
Kh. camilla Brunell.
Finsk Högmässa: sö 6.5 kl 10 i 
kyrkan. Kyrkkaffe och missions-
tillfälle i Kh. Vaasan Veljeskuoro. 
Mauno jouppi från Kansanlähetys, 
Tornberg, Brunell.
Frälsarkransgudstjänst: sö 6.5 kl 
18 i Kh. Siv jern, Brunell.
Ekumenisk bönegrupp: ti 8.5 kl 
18 i Betel.

 ¶ PETaLax
Högmässa: sö 6 5 kl 11 Björklund, 
Mitts, taxi

 ¶ rEPLoT
Konfirmation och högmässa: i 
replot sö kl. 10. Kaski, Kronqvist, 
Wargh.
Högmässa: i Björkö sö kl. 12.30. 
östman, Wargh.
vårkonsert: sö 6.5 kl. 19 i replot 

kyrka med församlingens körer 
och musikband.
Gemensamma kyrkofullmäktige: 
sammanträde to 10.5 kl. 19 i re-
plot försh.

 ¶ SoLF
Högmässa: sö kl. 10, audas-
Willman, Brunell.
vårfest: sö kl. 14 i förs.hemmet 
för alla småbarnsfamiljer.
Församlingsresa: to 24.5 till Björ-
neborg -  räfsö kyrka, juseliuska 
mausoleet, ytterö. Pris ca 55,-. 
anmälan till pastorskansliet tel. 
344 0026 senast 16.5.

 ¶ vaSa
TrEFaLDIGHETSKyrKaN
ökenmässa: sö kl. 13, gunnar 
Särs, Siv jern, Trefaldighetskyr-
kans kör, dir. Dan andersson.
DraGNÄSBÄCKS KyrKa
Högmässa: sö kl. 10, anders 
Kronlund, Dan andersson.
Söndagsskola: för hela familjen sö 
kl. 18, heidi Mäkelä, Dan anders-
son, annina aspvik. Söndagsskol-
avslutning.
SUNDoM KyrKa
Högmässa:sö kl. 10, Siv jern, Mi-
kael heikius.

 ¶ vörÅ
vörå församling
reseträff: sö ca kl. 11 i Maxmo fh 
(efter gudstjänsten). alla intres-
serade välkomna.
vörå
Missionsfest: fr 4.5. kl. 19 i Bertby 
bönehus. T Klemets, granholm.
Högmässa: sö kl.10. T Klemets, 
granholm.
oravais
Kvällsgudstjänst: sö kl. 18. I Kle-
mets, a-S Strand m.fl. efteråt 
kvällsté i fh.
andakt: on 9.5 kl. 14 på hVc, kl. 
15 på aftonbo.
Samling för konfirmandföräldrar: 
on 9.5 kl. 19 i fh. Servering fr. 
18.45.
andakt: to 10.5 kl. 13.30 på gull-
vivan o kl. 14.15 på Solrosen.
Maxmo
Gudstjänst: sö kl. 10. granlund, 
Bäck. fastlandsborna inbjuds 
särskilt. fh-symötet medverkar. 
efteråt kyrkkaffe i fh, samt rese-
träff (se ovan).

PEDErSörE ProSTErI

 ¶ ESSE
To 19: Karabön i församlings-
stugan.
Fr 13.30: andakt i esselunden, 
lind, johansson.
-20: Stugo-kväll i församlings-
stugan, Wikblad.
Sö 10: högmässa, Portin, johans-
son. ansvar konfirmandgr 12.
-13: Punsar söndagsskolas av-
slutningsfest i Punsar bönehus.
-18: Mer-kvällsmässa för stora 
och små i kyrkan, Portin, johans-
son.
Ti 12: gemensam våravslutning 
för symöten i henriksborg, Portin, 
lind, johansson.
-17.30: PoP-klubben (minior för 
åk 1-3) i församlingsstugan.

 ¶ jaKoBSTaD
Sö 12 Gudstjänst för små och 
stora: i kyrkan, eftisgrupperna 
och barnledarna, Åstrand, Tur-
peinen, östman. Välsignelse av 
hjälpledarna.
15 Sammankomst: i Skutnäs bö-
nehus, Sture Vargh.
18 Förbönsmässa: i kyrkan, Tur-
peinen, Södö.
Må 7.5 kl. 18 Seminarium ”Tala 
om tro med barn”: i fc för an-
ställda inom den kommunala 
dagvården, församlingarnas barn-
verksamhet och andra intres-
serade, Monica Vikström-jokela, 
anne holländer, helena Sandberg, 
henrik östman. Kvällste 3€.
Ti 22.5 Församlingens vårutfärd 
till Nedervetil: Start från för-
samlingscentret kl. 10.30. lunch 
i Nedervetil församlingshem. 
Programstund med Nedervetil 
pensionärskör. guidning i kyrkan, 
hemfärd ca kl. 15.30. Pris 20 € 
(buss, mat, kaffe). anm. senast 
tisdag 15.5 till församlingskansliet 
tfn 040-3100410.

 ¶ jEPPo
Sö 6.5 kl 10: Söndagsskolans av-
slutning, ta utekläder med!
- Kl 19: Kvällsgudstjänst i försam-
lingshemmet, kyrkoherden och 
kantorn, sång av gunnel Nybyg-
gar, servering!
To.10.5 kl.16: övning för ”projekt-
kör” med sikte på kvällsgudstj. 
17.5. alla intresserade välkomna 
med!

 ¶ KroNoBy
övning inför konfirmationen: fr 
18.00 i kyrkan
Möte: lö 19.00 i fh, albert hägg-
blom
Högmässa med konfirmation: sö 
10.00, Ventin, ellfolk-lasén
Dagklubbens vårfest: on 18.00 
i fh
Kyrkokören: nästa to 19.00

 ¶ LarSMo
Fre 4.5 kl. 19.30 Ungdomssam-
ling: i xodus.
Sö 6.5 kl. 10 Gudstjänst: las-
sila, Wiklund, sång av Septimen, 
oktaven och ungdomar. Miniorer 
och juniorer inbjudna. Kyrklunch 
till förmån för ungdomarnas 
lettlandsresa i juli. Kyrkvärd: 
ungdomar.
To 10.5 kl. 17 – 20 Städtalko: vid 
larsmo kyrka, gravgården och 
prästgården. Servering.
Ti 15.5 Syföreningarnas utfärd: till 
Karleby. Vi äter lunch och besöker 
sedan Kankuri och furuåsens ser-
vicecenter. anmälan senast 7.5 till 
carina, tel. 040 707 4062.

 ¶ MUNSaLa
Nätet fre 19: ungdomssamling
Städtalko lö kl 13: vid Pensala 
bönehus. arr. Slef. 
Högmässa sö kl 10: i kyrkan, kh-
den, kantorn. 
Utfärd till Markens Djurgård to 
10.5: Små o Stora o dagklub-
ben, start med buss kl. 9.15 från 
kyrkbacken. Pris: 6 e/pers. (>2 
år). anmäl senast 7.5 till elin, tfn 
040-147 0122.

 ¶ NEDErvETIL
andakt: fr 13 i servicecentret.
Gudstjänst: sö 13, Timo Saitajoki. 
oBS tiden!

 ¶ NyKarLEBy
Sö kl 10: högmässa, Sandvik, 
edman, ringwall, kyrkokören. 
förs.faddrarna deltar och samlas 
efteråt i fh.
Må kl 9: församlingsresa, avfärd 
från fh tillsammans med Kenya-
mission.
Ti och ons kl 9: Talko i Missions-
stugan, kaffeservering
To kl 9: lövkrattningstalko på 
gravgården. Ta egen kratta med. 
Servering. Vid regn flyttas talkot 
till fre kl 9.
To kl 13: Samtalsgrupp för män 
i fh
-kl 18: Info om och vid Missions-
stugan för nya frivilliga

 ¶ PEDErSörE
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, för-
samlingens nya missionär christi-
ne Björkskog välsignas för arbete 
i etiopien, St olofskören, erikson, 
Näse, Sandstedt-granvik, D. 
häggblom, textläsare Monica ce-
derberg, dörrvärdar Sundby, mis-
sionslunch och program efteråt i 
församlingshemmet 
andakt: fr 14 i Pedersheim, er-
ikson
Night Café: fr 20 i Kyrkhemmet
Sammankomster:
- Lö 19: i flynängens bönehus, 
Kurt hellstrand, tolkning, radiering
- Sö 15 och 19: Sammankomst i 
flynängens bönehus, Kurt hell-
strand, tolkning, radiering
Söndagsskolan: Sö 14 avslutning i 
forsby, bykyrkan, Näse
Kvällspredikan: Sö 18 i Kållby bö-
nehus, David Pettersson
vårtalko: Ti 18 i forsby bykyrka 
(vid regn nytt datum 10.5)
Bönegrupp: Ti 18.30 i Kyrkhem-
met

Symöte: To 10.5 kl. 13.30 i Kållby 
bönehus

 ¶ PUrMo
To 3.5 19.30: Konfirmandernas 
föräldrar samlas i lillby försh. för 
information.
Sö 10: högmässa, khden
14: gudstjänst i Åvist bykyrka, 
albert häggblom, khden. Kyrk-
kaffe. 15.15 Bibelstudium. Sång av 
Ingmar heikius och rolf hjort.
Må 19: Missionsfest i lillby försh. 
emma Villman, Karolina höglund. 
Servering. lotteri.
on  20: Drängstugans personal-
möte i prästgården.
To 10.5. kl 9-12: gravgårdstalko. 
Servering.

 ¶ TErjÄrv
Födelsedagsfest: för 70- och 
80-åringar to 3.5 kl 13, förs.h. 
Konfirmandungdomssamling: 
fr 4.5 kl 19.30, förs.h. Sebastian 
Widjeskog medv.
Familjegudstjänst: sö 6.5 kl 11, 
khden, kantorn, Dagklubben och 
Barnkören medv.  
gemensamt ansvar lunch.
Finsk vårfest: sö 6.5 kl 18, förs.h, 
khden, S. Smedjebacka, Mariat 
m. fl.
andakt och gemenskap: sö 
6.5 kl 19 i Kortjärvi bönehus, B. 
Strengell.
Karagruppen: må 7.5 kl 19, förs.h. 
khden

REgIon 2

DoMProSTErIET

borgÅ
Sö 6.5 kl. 10: gudstjänst i Svartbäck-
Spjutsunds skärgårdskyrka, Smeds, 
Tollander
Kl.12: högmässa i domkyrkan, Puska, 
Smeds, helenlund.
Kl. 15: gudstjänst i Mikaelskapellet, 
anderssén-löf, helenelund.
To 10.5 kl.18: fråga vad du vill om bibeln 
i församlingshemmet 
Svar på frågorna ger biskop emeritus 
erik Vikström, anderssén –löf. anmäl 
senast 6.5 till eisentraut-Söderström tfn 
0400-928 195.

LaPPTrÄSK
Sö 6 kl. 15: familjemässa i kyrkan, Mu-
sikalen ”Skapelsen” med Barnklangen 
och Diskanten cÅ, VT, reidar Tollander. 
efteråt kyrksaft och -kaffe i fh
on 9 kl. 9.30: Vuxen-barn i fh
To 10 kl. 14: Mission i fh

LILjENDaL
Gudstjänst: Sö 6.5 kl 10 i kyrkan, håkan 
Djupsjöbacka, antti jokinen. gästpredi-
kant: Boris Sandberg. efter gudstjänsten 
kaffe och sångstund kring Sionsharpan 
på Mariagården.
vuxen-Barngruppen: Ti 8.5 kl 10-12 på 
Kantorsgården.
Skriftskolan: To 10.5 kl 15-17 konfir-
mandsamling på Mariagården.

LovISa
Högmässa sö 6.5: kl 12 i lovisa kyrka, 
Birgit grönqvist från lovisa svenska 
metodistförsamling predikar, af häll-
ström, Kantola
Samkristen förbönstjänst må 7.5: kl 18 i 
församlingsgården
Morgonkaffe to 10.5: kl 8.30 i Tikva
ordets och Bönens kväll to 10.5: kl 
18.30 i lovisa kyrka, ulla-christina 
Sjöman
Sommarens läger:
17.-21.6. juniorläger: på hietoinranta 
för åk 4-6. Sista anm. 24.5, se hemsida 
www.lovisasvenskaforsamling.fi
11.-13.6 Barnläger1: för åk 1-4
13.-15.6 Barnläger2: för åk 1-4. Sista 
anm. 29.5 epost gy.kaustell@evl.fi / sms 
044 722 9210

perNÅ
Tvåspråkig högmässa: sö 6.5 kl. 10.00 
i kyrkan, robert lemberg, Minna Silf-
vergrén, Paula jokinen, kyrkokör från 
esbo församling medverkar, dirigent Pia 
Bengts. efter mässan avskedsfest för 
diakonissan Vivica Bruce-andersson 
med lunch i Sockenstugan, frivillig 
lunchavgift för gemensamt ansvar 
insamlingen.
Forsby diakonikrets: må 7.5 kl. 13.00 i 
pens.huset.
Baggnäs-Tervik diakonikrets: ti 8.5 kl. 
13.00 hos Viola forsström. 
Finsk barnkonsert: lö 12.5 kl. 15.00 i 
agricolahallen med Pekka laukkarinen 
och Matti laitinen. 
café, intäkterna till förmån för gemen-
samt ansvar insamlingen.
Pilgrimsvandring på Kristi himmels-
färdsdag: to 17.5 med start kl. 10.00 från 
Pernå kyrka. Vi vandrar till Korsvik sten-
kyrka i Sarvlax/Valkom (15 km) där vi 
firar tvåspråkig gudstjänst tillsammans. 
Tag egen vägkost med. efter guds-
tjänsten hemfärd med buss. anm. till 
pastorskansliet tel. 019-5210700 må-on 
kl. 9-12, senast 14.5. Ingen gudstjänst i 
Pernå kyrka. 

SIBBo
SIBBo KyrKa Sö kl 12: mässa, Magnus 
riska, anders ekberg. Kaffe i kyrkan.
Diakonisyförening: Ti kl 14 i servicehu-
set elsie.
Pensionärsutfärd till järvenpää och 
Borgå: 9.5, busstidtabell för anmälda: 
Servicehuset linda kl 8.45, gesterby 
branddepå 8.55, Boxvägen 9.05, Kyr-
koby församl.hem 9.20, Matkahuolto 
9.30, S Paipis 9.40, N Paipis haléns 
9.50. Pris 35 €, ingår resa, förmid-
dagskaffe, besök i ainola, lunch med 
efterrätt. Katja Korpi, Ingegerd juntunen 
och ann-c Wiik.
Äldre i Söderkulla on kl 13 är inhiberad.

HELSINGForS ProSTErI

joHaNNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
Fr 4.5:
kl. 10–11.30. Humlans familjeträff: hör-
nan. högbergsgatan 10. ollberg.
kl. 12–13.30 veckolunch: högbergssa-
len, högbergsgatan 10 e 2 vån. Vi bjuder 
på lunch. frivillig avgift till Kyrkans 
utlandshjälp
Sö 6.5:
kl. 10 Högmässa: S:t jacobs kyrka. aho-
nen, enlund. Vårlunch efter högmässan 
ca kl. 11.
kl. 10 Högmässa: Tomas kyrka. ray, 
Böckerman. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa: johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, ray, almqvist . grupp ur 
jubilatekören. Kyrkkaffe.
Må 7.5:
kl. 10–12 Café Kardemumma: S:t jacobs 
kyrka. Salenius.
kl. 10–11.30 Tomas familjeträff: Tomas 
kyrkas dagklubbsutrymme. frände
Ti 8.5:
kl. 12 Lunchmusik: gamla kyrkan. an-
ders forsman.
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och dag-
lediga: högbergssalen, högbergsgatan 
10 e 2 vån. livets högtider IV: ”Död och 
begravning i folktron och i kyrkans liv”, 
anhild Träskman, ahonen, enlund
on 9.5:
kl. 10–11.30 St jacobs familjeträff: S:t 
jacobs kyrka. lökström.
kl. 15 Mariakretsens våravslutning: på 
cafe Torpanranta, Munksnässtranden 2. 
anmälan och information. frände
kl. 15–16.30 Diakoniträff: S:t jacob. 
Barbro ollberg.
kl. 18 Kvällsmässa: gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, enlund.
To 10.5: 
kl. 10–14 ”Ett gott cityliv”: folkhälsans 
seniorhus, Mannerheimvägen 97. johan-
nes församling bjuder på morgonkaffe. 
Passionärerna medverkar. Med.dr. 
robert Bergman: ”Må bra på äldre dar”, 
dikt och sång med ulla och lars Berg-
ström m.m.
kl. 19–21 regnbågscafé: hörnan, hög-
bergsgatan 10, gatuplanet.  ray.
SoMMarrESa TILL GoTLaND 25-
30.8.2012: 
johannes församling ordnar en resa till 
gotland 25-30.8.2012. Pris 485 €. Bin-
dande anmälan senast 15.5 till Päivikki 
ahonen tfn (09) 2340 7717 eller paivikki.
ahonen@evl.fi som också ger närmare 
uppgifter om resan.

Stig ombord på noaks ark
Svenska oratoriekören framför M. Flanders och j. Ho-
rovitz Kapten Noak och hans flytande zoo i Interna-
tional School of helsinki (Bottenhavsg. 11, helsingfors) 
torsdag 10 maj kl. 19. 

Programmet omfattar också finlandssvenska folkvi-
sor (arr. Hannu Sinnemäki) och sånger av hindemith. 
Solister: janne Myllylä och Leslie Maslow-jauhiainen.
fritt inträde, programblad 10 euro.

köRMusIk

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 4.5 emma audas, Åbo Lö 5.5 
8.53 familjeandakt. lars collmar lä-
ser ur sin bok helga hund i himlen. 
Må 7.5 fredrik Portin, Åbo Ti 8.5 Mia 
anderssén-löf, Borgå ons 9.5 em-
ma audas, Åbo To 10.5 Kaj holt-
ti, Solf.

aftonandakt kl. 19.15
Fre 4.5 Martin fagerudd, Vanda Lö 
5.5 17.58 ett ord inför helgen, Tre-
faldighetskyrkan i Vasa. Sö 6.5 hen-
rik Perret, helsingfors Må 7.5 hilk-
ka olkinuora, Ingå Ti 8.5 gunborg 
lindqvist, esbo. ons 9.5 lars-hen-
rik höglund, Kyrkslätt To 10.5 Markus 
Ventin, Kronoby.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 6.5 gloria Dei-mässa från evang-
eliska folkhögskolan i Vasa. Predi-
kant: Daniel Djupsjöbacka.  
liturg: leif erikson.

Gud 50 sö 6.5 kl.15.05
arkivgudstjänst från Nylands brigads 
skjutområde i Syndalen 1996. Predi-
kant och liturg hannu Kivijärvi.
repris ons 9.5 kl. 15.55

RADIo & Tv

vEGa vEGa

vEGa

yLE FEM

Har vi någon mission? frågar vi oss på årets 
missionsfest, då vi bl.a. får höra mera  om 
arbetet i Malawi och Mellanöstern. Svante 
Lundgren, Johan Candelin, biskop Björn 

Vikström, biskop Bvumbwe från Malawi och 
hemmavarande missionärer medverkar. 

Anmälningsblankett och programhäfte  
får du från din egen församling eller  

på www.mission.fi/missionsfest. 
Anmälningar för mat senast 11.5. 

 
Varmt välkommen till Kronoby!

Arr. Finska Missionssällskapet  
& Kronoby församling samt

 Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

Missionsfest i Kronoby 15-17.6
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MaTTEUS
Matteus hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus
MaTTEUSKyrKaN: Åbohusv. 3
Sö 6.5 kl. 12: högm, forsén, anders 
forsman. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 
on 9.5 kl. 8.30-9.00: morgonmässa, 
rönnberg.
on 9.5 kl. 18: Matteusmusikens vårkon-
sert, Matteus barnkör, Matteus kyrkokör 
och Matteus kyrkomusiker medverkar. 
fritt inträde. Välkommen!
To 10.5 kl. 12: torsdagsträffen, hallvar, 
lankinen (2 vån). en grupp för Dej som 
vill ha trevlig gemenskap med sång och 
samtal. Dagens tema: jag och världen. 
Kaffeservering. 
öSTErSUNDoM KyrKa: Kapellvägen 65
Sö 6.5 kl. 10: högm, hallvar, anders 
forsman. Kyrkkaffe.
utFärd till husdJursgÅrdeN peik-
KorINNE 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 (grillmöjlighet). 
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 
barnvagnen med. 
DaGLÄGEr För BarN (3-5 år)
4-7.6 dagligen kl. 9.30-12.30. Plats: 
Sjökortsgränden 6 (dagklubbens ut-
rymmen), Nordsjö. egen matsäck och 
självtransport. ansvarig ledare Marianne 
Bergström. Pris 15 euro. anm. till kans-
liet per mejl matteus.fors@evl.fi eller 
per tfn (09)2340 7300 senast 28.5. 
SoMMarLÄGEr För BarN:  (7-12 år)  
7-10.8 på Nilsas lägergård, Sibbo. fri-
luftsliv, 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 4.5:
- kl. 10 Musiklek: i lukascentret (Ves-
perv. 12 a) Sussi.
sö 6.5:
- kl. 10 Högmässa (N): i Munksnäs 
kyrka. camilla Norkko, Kaj Varho. Kyrk-
kaffe.
- kl. 10 Högmässa (N): i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, hilli. Kyrkkaffe. Pro Mar-
kus församling rf:s årsmöte hålls efter 
avslutad högmässa.
- kl. 12 Högmässa (N): i Kårböle kapell. 
camilla Norkko, hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 13.30 Högmässa med konfirma-
tion (N): i Munkshöjdens kyrka. Daniel 
Björk, Benjamin Sandell, fredrik Kass, 
eva-lina Sandell. Konfirmation för lek-
holmenlägret sommaren 2011. 
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Månsas 
kyrka. Puls är en gudstjänst för alla. just 
nu pågår kampanjen ”100 dagar med 
jesus”. Dag 92: ”Mera kraft i ditt liv.” 
Predikan: Toffi Perret. Kom med! Pizza-
mingel efteråt. Barnkyrka.
må 7.5:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs (Munksti-
gen 2). Sussi.
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka. 1. 
Krönikeboken. Sandell.
ti 8.5:
- kl. 10 Knatte & babyrytmik: i Malms 
kyrka (Kommunalv. 1). Sussi.
- kl. 13 Pensionärskretsen: i Malms 
kyrka. Bodil Sandell.

- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöj-
dens kyrka. fernström, Sjöman, Sö-
derström. Barnpassning. Kyrkdörrarna 
öppnas kl. 18.30.
to 10.5:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris (Månsas-
vägen 21). Sussi.
- kl. 11 Babyrytmik: i Seuris. Sussi.

HELSINGForS ProSTErI
Tomasmässa firas: onsdag 9.5 kl.19.00 i 
Tomas kyrka, rönnvägen 16 
Predikan: Kim lück, liturg: ulf Skog-
ström 
Speaker: Bo ekman, Musikledare: Sven 
Nygård 
försångare: jannike SandströmMöjlig-
het till bikt (18.30). efteråt téstund. 
Välkommen! 
helsingfors svenska ev. luth. försam-
lingar
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. ring eller 
skriv när Du behöver stöd!
Specialskriftskola: ordnas den 12-
17.6.2012 på lärkkulla stiftsgård i Karis. 
Konfirmanden bör vara född år 1997 eller 
tidigare. ansvariga ledare är omsorgs-
pastor Nalle öhman och diakonissan 
för handikapparbetet Kristina jansson-
Saarela. ytterligare uppgifter ger, K 
jansson-Saarela, tfn 09-23402540
Mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

DEUTSCHE GEMEINDE
So 6.5. 11 Uhr: Musikalischer abend-
mahlsgottesdienst (Panzig)

MELLErSTa NyLaNDS ProSTErI

ESBo
Högmässor sö 6.5: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15, 
Kanckos, Wikman. 
olars kyrka, olarsbäcken  4, kl. 10.30, 
ahlbeck, Valtonen. Kaffe 9.30-12. 
esbovikens kyrka, Skepparg. 8. kl. 14 
konfirmation av påskskriftskolan. ert-
man, jäntti, Wikman.
vårstämning med Esbo Kammarkör: 
Sökö kapell, Sökögr. 2, fre  4.5 kl. 19. 
händel, Vivaldi, Peterson-Berger, Kyl-
lönen, Sibelius och Stenhammar.Dir. 
T-j Kyllönen. Solister aurora och olivia 
Kyllönen, sopran, henri ripatti, piano. 
fritt intr. program 10 €, förfriskningar 
i pausen. 
Skärgårdsutfärd ti 22.5: Kryssning i 
ekenäs inre skärgård med m/s Sun-
nan II. Start med beställd buss fr. esbo: 
Karabacka kapell kl. 9.45, olars kyrka 
kl. 10, Södrik kapell kl. 10.15, Köklax 
kapell kl. 10.25. Skärgårdsbord på Sun-
nan. Båtfärden tar ca 2,5 h. Tillbaka i 
ekenäs ca 14, andaktsstund i ekenäs 
kyrka.  hemfärd ca kl. 15, tillbaka i esbo 
ca 16.30. Pris 30 € inkl. resa och mat. 
anm. 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. 

KUNGÖRELSE
Denna kungörelse gäller Korsholms svenska, Solfs och 
Replots församlingars gravplatser och ändring i skötselav-
tal för-all-framtid. Rätten till gravarna berörs inte.

På basen av beslut i församlingsråden i Korsholms svenska 
församling 11.1 2012, Solfs församling 13.10 2011 och 
Replots församling 4.10 2011 och med stöd av 17 kap 5 § 2 
mom. i kyrkolagen ändras avtalen om skötseln av gravar 
för-all- framtid. Till gravvårdsfonden inbetalda skötselav-
gifter med räntor är förbrukade.

Från 1.1 2014 ändras skötselavtalen.
Gravrättsinnehavaren kan i fortsättningen sköta graven 
själv eller göra ett nytt skötselavtal med församlingen, 
1-, 5- eller 10 årsavtal.
     Ifall graven inte är skött eller inget nytt skötselavtal 
gjorts före 1.6 2014 avlägsnas blomplatsen, marken 
återställs framför gravvården, gräsmatta insås, klipps 
och sköts som övriga gräsmattor på området

Information om var berörda gravar finns fås från 
respektive församlings pastorsexpedition
Korsholms svenska församling  tel. 06 3 560 500
Solfs församling                            tel. 06 3 440 026
Replots församling                       tel. 06 3 520 005
eller från anslagstavlan på begravningsplatserna. 
Gravarna är också markerade med en röd markerings-
sticka ute på begravningsplatsen.

Församlingsråden i
Korsholms svenska församling 
Solfs församling
Replots församling

Kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling har inom utsatt ansök-
ningstid sökts av kaplanen i Nacka församling (Sverige) Maria venhola.

Kyrkoherdetjänsten i replots församling har inom utsatt ansökningstid 
sökts av tf kyrkoherden i samma församling Glenn Kaski.

Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom andra ansökningstid 
inte fått flera sökanden.

Kyrkoherdetjänsten i Ålands södra skärgårdsförsamling har inom utsatt 
ansökningstid inte fått någon sökande.

Kaplanstjänsten i Dragsfjärds kapellförsamling i Kimitoöns församling 
har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.

Kaplanstjänsten i Hitis kapellförsamling i Kimitoöns församling har inom ut-
satt ansökningstid sökts av tf kaplanen i samma församling antti Kuokkanen.

Kaplanstjänsten i Kimito kapellförsamling i Kimitoöns församling har 
inom utsatt ansökningstid sökts av kaplanen i västanfjärds kapellförsam-
ling Karin Donner.

B-kantorstjänsten i Hangö svenska församling har inom utsatt ansök-
ningstid inte fått någon sökande.

B-kantorstjänsten i jomala församling har inom utsatt ansökningstid 
sökts av musikmagister Eva-Helena Hansen.

en B-kantorstjänst i Kimitoöns församling har inom utsatt ansökningstid 
inte fått någon sökande.

B-kantorstjänsten i Larsmo församling har inom utsatt ansökningstid 
inte fått någon sökande.

c-kantorstjänsten i Liljendals församling (75 %) har inom utsatt ansök-
ningstid inte fått någon sökande.

B-kantorstjänsten i Pernå församling har inom utsatt ansökningstid inte 
fått någon sökande.

en B-kantorstjänst i väståbolands svenska församling har inom utsatt 
ansökningstid sökts av B-kantorn i Högfors finska församling musikpeda-
gog Hanna Lehtonen.

vigseltider i Esbo domkyrka: elektro-
nisk bokning för maj– oktober 2013 
på www.esbosvenskaforsamling.fi  2.5 
–11.5.2012.
Gröndalsafton: gröndals kapell, grön-
backav. 2, må 7.5 kl. 18-20.”Sommar 
– en tid att upptäcka något nytt”. heidi 
jäntti, håkan Wikman, Pia Mantila. 
Bibelstudium: Karabacka kapell, Kara-
backav. 12, on 9.5 kl. 17, ertman. 
Männens bastukväll: Mataskärs läger-
centrum, Mataskärv. 3, on 9.5.kl. 18, 
Kanckos. Kvällens gäst ulrik Sandell be-
rättar om ”grankulla - den vita fläcken 
på esbokartan”.
Samtalsgruppen för kvinnor: Kalajärvi 
kapell, höstglödsängen 3, on 9.5 kl. 19-
20.30, jäntti.
Kretsar för pensionärer & daglediga: 
Träffdax i Köklax kapell ti 8.5, Sökö ka-
pell ti 8.5, Södrik kapell on 9.5 kl. 13-15.
vårjippo:  Tunabergs servicehus, fram-
näsängen 4, to 24.5 kl. 14.30-17.30. 
Musik, hantverksdemonstr. o. försäljn., 
basarbord, våfflor, kaffe, lopptorg, lot-
teri m.m.

GraNKULLa
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.
Sö 6.5 kl 12: högmässa, Sara Medberg, 
Barbro Smeds.
Söndagsskolans våravslutning: Träff kl 
12 vid gallträsk, heikelsvägen.
Må 7.5 kl 13-15: Måndagscafé i Sebas-
tos. andakt kl 12.45 i kapellet.
- kl 18: ungdomsgudstjänst, carola 
Tonberg-Skogström, heli Peitsalo.
Ti 8.5 kl 13.30: Tisdagsträffen i övre 
salen.
- kl 16-21.30: Må-bra kväll i Sebastos, 
familjelyktans, dagklubbens mammor. 
anmälningar till yvonne fransman 050-
443 0045.
on 9.5 kl 13.30: Syföreningen i övre 
brasrummet.
To 10.5 kl 10: Samtal kring tro i övre 
brasrummet.
- kl 10.30: förbön och lovsång i övre 
brasrummet.
- kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos.
18-20.5.2012: församlingsretreat på 
Snoan i lappvik. Tema: herren är min 
herde. 
retreatledare: Maria repo, elsa Tenho-
nen. Pris 70 €/förs. medl. 120 €/andra. 
anm. till kyrkoherdeämbetet tel. 09-512 
3722 senast 4.5.2012.

KyrKSLÄTT
Högmässa: sön 6.5 kl. 10 i haapajärvi 
kyrka. Wasström, joki. 
Högmässa: sön 6.5 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. Wasström, joki. 
Pastorskansliet: stängt 8-9.5. pga. per-
sonalens rekreationsdagar
Föräldra-barngruppernas vårutfärd: 
tors 10.5 till räfsö. anmälningar senast 
7.5 i din grupp eller till monica.heikel-
nyberg@evl.fi
Söndagsskolans vårutfärd: lör 12.5. 
Mera info på www.kyrkslattsvenska.
fi. anmälningar till rune lith tfn 0500 
687 023.
Utfärdsdag för äldre med specialbehov: 
lör 12.5 till räfsö. Info: gunne Pettersson 
tfn 0500 462 243 eller gun.petters-
son@evl.fi 
Sommardagsläger för första- och 
andraklassister: 4-21.6 på lyan. anmäl-

ningar tas emot så länge platser ännu 
finns per tfn 040 509 4626. Mera info på 
www.kyrkslattsvenska.fi  
Familjeläger på räfsö: 2-5.8. anmäl-
ningar senast den 4.5 till anna.laasio@
evl.fi
Pensionärsläger på räfsö: 20-23.8. 
anmälningar senast den 14.6 samt info: 
Birgitta lindell tfn 050-3761489 eller 
birgitta.lindell@evl.fi .

TaMMErForS
Sö 6.5: gudstjänst för stora och små kl 
10.30 gamla kyrkan, K rantala liturg, 
heidi Tyni predikan, P Sirén. Åbo för-
samlings barnkör uppträder. 
Sö 6.5: församlingsafton kl 16 i Svh, 
missionär heidi Tyni berättar med bilder 
om Israel förut och idag.
Ti 8.5: Mammor, pappor o barn kl 10 
Svg
Ti 8.5: Tisdagsklubben, Svg grupp I kl 
13.30 – 14.30 och  grupp II kl 14.30-
15.30.
ons 9.5: Diakonikretsen kl 13, vi går ut 
och äter lunch.
ons 9.5: Männens bastukväll i Ilkko 
kl 18.30, vid behov skjuts från gamla 
kyrkan kl 18. 
To 10.5: greensleaves kaffekonsert kl 
18 i Pirkon-hovi, Sukkavartaankatu 9, 
med Scaramella samt Tarja laitinens 
konstutställning.  Program 5 € innehåller 
kaffe, alla intäkter går oförkortade till 
Sopimusvuori, Verstas.

vaNDa
Högmässa i Helsinge kyrka S:t lars sö 
6.5 kl. 10. Martin fagerudd, Maija Mal-
tela. Välsignelse av hjälpledare.
Familjemässa för 0-100-åringar i S:t 
Martins kapell sö 6.5 kl. 12. anu Paavola, 
Nina fogelberg, medlemmar ur Vianda-
kören. Välkommen med hela släkten 
redan kl 11 till musikverkstad, vi  övar då 
in mässans sånger! 
efteråt äter vi kyrklunch, frivillig avgift 
till gemensamt ansvar.
Familjecafé i Martinristi: må 7.5 kl. 9-12, 
ett samarbete med folkhälsan. Värd 
Katja Kairisalo.
vianda-kören: övar tis 8.5 kl 13.30 i 
Dickursby kyrka.
Ungdomsmässa: i helsinge kyrka S:t 
lars tis 8.5 kl 18. Kaj andersson, Daniela 
hildén, Nina fogelberg.
De vackraste andliga Sångerna: ons 
9.5 kl 14 på folkhälsanhuset med Nina 
fogelberg.
Familjernas vårutfärd: tis 15.5. Vi startar 
9.15 från Dickursby kyrka och 9.30 från 
Mårtensdal (vid simhallen) till rehndahls 
djurgård i Kyrkslätt för att se på djuren 
och njuta av den vackra naturen. (Se 
mera: www.rehndahl.fi). anmälningar 
senast den 11.5 kl 12: anu.paavola@evl.
fi eller 050 544 2671 (helst sms). Berätta 
varifrån ni startar, och antal barn och 
vuxna. Barnen är på föräldrarnas ansvar.

raSEBorGS ProSTErI

BroMarv
Sö 6.5. kl.12: högmässa, Söderlund, 
lindgård

EKENÄS
Bokpratarnas litteraturafton: to 3.5 
kl.18.30 (obs. klockslaget!) i förs.h. gäst: 
författaren Birgitta lindqvist (Paris). 
Servering.
Gemensam bön: lö 5.5 kl.9.30 i Pingst-
kyrkan.
Högmässa: sö 6.5 kl.10, a.lindström, 
M.Danielsson, Niels Burgmann. efter 
högmässan avskedskaffe i kyrkan för 
kantor Marjo Danielsson.
Barn i Guds tid: sö 6.5 kl.18 i kyrkan. 
Barnkörsmässa av j.V.ugland till text av 
e.Skeie, sv. text av c.lövestam. fram-
förs av barnkörer från Ingå, Sjundeå, 
Karis och ekenäs. Medv.: claus Terlinden 
(liturg), Marjo Danielsson (dirigent), 
Marianne gustavsson Burgmann (orgel), 
Marco Bonacci (orgel).
Kyrkobröderna: må 7.5 kl.18 i förs.h. 
gäst: K-g.Sandelin
Solkransen: ti 8.5 kl.17.30-19.30 i Kulan. 
Mötesplats för kvinnor. Barnpassning 
ordnad.
På djupet: to 10.5 kl.19 i förs.h. Bibeldis-
kussion med K-g.Sandelin.
oBS! Pastorskansliet är stängt to 10.5 
pga utbildning.

HaNGö
Sö 6.5 Högmässa i Lappvik kyrka kl. 
10:, a-S. Nylund, r. Näse. efteråt kyrk-
kaffe.
Sö 6.5 Högmässa i Hangö kyrka kl. 12:, 
a-S. Nylund, r. Näse. Kyrkkaffe efteråt 
i kyrkan.

iNgÅ
Fre 4.5 kl 20.00: ungdomskväll i ung-
domshuset.
Sö 6.5, 4. s. e. påsk, kl 10.00: högmäs-
sa med konfirmation i Ingå kyrka. Tom 
hellsten, Solveig Björklund-Sjöholm, 
Svante forsman.
ons 9.5 kl 13.00-15.00: församlingsträff 
i församlingshemmet.
ons 9.5 kl 17.00: emma-café i försam-
lingshemmets källare.
To 10.5 kl 9.00: Bönemöte i Ingå kyrka.
To 10.5 kl 14.00: syföreningen träffas i 
Prästgården.
Fre 11.5. kl 14.00-18.00: försäljning till 
förmån för Sjömanskyrkan i Bläck-
hornet.
verksamhet på finska:
Pe 4.5 klo 17.30: sählyä pelataan Meri-
tuulen koululla.
Su 6.5 klo 12.00: messu Inkoon kirkos-
sa. eeva Makweri, Svante forsman
Maa 7.5 klo 17.30: puuhakerho Päivö-
lässä.
Ke 9.5 klo 18.00: raamattupiiri Bläck-
hornetissa
To 10.5 klo 19.00: äijäsauna rantatie 
11:ssa

KarIS
andakt: To 3.5 kl. 14 i Servicehuset. hil-
tunen; Bonacci. 
Tvåspråkig högmässa på svenska och 
teckenspråk: Sö 6.5  kl. 12 i S:ta Katarina 
kyrka. Terlinden; Bonacci. Dövpräst Ma-
ria lindberg medverkar.
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 Servicehuset, 
Klädesfabriksgatan 6.. för mer informa-
tion,  ring ritva Isaksson 0400 8751971.  
I samarbete 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 välkommen på en kopp kaffe 
och en pratstund,

Pojo
Torsdagar: Kl 18.30 församlingskören i 
förs.hemmet. 
Lö 05.05: Kl 8.30-12 Torgdag för ge-
mensamt ansvar. Snabblotteri och 
hembakat. Plättar, kaffe, te och saft. 
försäljning av gemensamt ansvar-
produkter.
Sö 06.05: Kl 10 högmässa i kyrkan. 
on 09.05: I förs.hemmet: Kl 13 Diakoni-
syföreningen. Kl 14 Karlakaffe. 
on 16.05: Kl 18-21 en kväll för mammor 
i rosvik. Info och anmälan 019 2239930 
senast 14.05.

sJuNdeÅ
Tvåspråkig mässa: sö 6.5 kl. 10 i kyrkan, 
Irene erkko, Ismo Turunen, hanna Noro. 
Kyrkokören Vox Petri samt Karis sv 
församlings pensionärskör och De färg-
glada Sångarna under ledning av Tommy 
lundström deltar.
Sångstunden: to 10.5 kl. 10 i capella, 
hanna Noro. Skjuts kan ordnas vid 
behov, kontakta gun Venäläinen 040 
533 6946.

SNaPPErTUNa
to 3.5 kl 18-21: ungdomskväll i 
langansböle
to 3.5 kl 19: övar kören i Prästgården
sö 6.5 kl 10: högmässa med Markus 
Weckström och Pia Nygård
ti 8.5 kl 9.30-11: familjekafé i langans-
böle
to 10.5 kl 13.30: Dagträff i Prästgården. 
Vårfest med Kaj-Mikael Wredlund och 
Pia Nygård. Välkomna! Vid behov av 
skjuts, kontakta diakonen.
to 10.5 kl 18-21: ungdomskväll i 
langansböle
to 10.5 kl 19: kören övar i Prästgården
www.snappertunaforsamling.fi

TENaLa
To. 3.5 kl. 18: Studiegruppen i försam-
lingshemmet.
4 sönd. efter påsk 6.5 kl. 13: guds-
tjänst, Söderlund/lindroos.  
Ti. 8.5: Missionskretsens utfärd. 
on. 9.5 kl. 15-16.40: Skriftskolan i för-
samlingshemmet.
Barn- och familjeutfärd: till latokartano 
i Bjärnå 17.5. anmälan till Tomppa se-
nast 11.5.

ESBo STIFT

Lojo
Sö 6.5. kl. 13.00 4. efter Påsk högmäs-
sa: i lojo kyrka. Präst esa rinne, kantor 
Timo Saario och kyrkvärd Mari Nurmi.
orkestern Do-re-Mingå uppträder un-
der högmässan samt under kyrkkaffe.
vid behov av kyrktaxi eller taxi: till 
svenska kretsen kontakta chauffören 
Marko Kytölä tel 040 546 5549 senast 
dagen innan. Taxin kostar 5,00€ tur 
och retur.

KungÖRELSER

Finska Missionssällskapet (FMS), som grundades 1859, är en av mis-
sionsorganisationerna inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 
Sällskapet arbetar i närmare 30 länder i samarbete med lokala kyrkor och 
organisationer. Arbetet i hemlandet strävar efter att inspirera församlingar 
och enskilda till missionsengagemang. FMS svenska sektion består av chef, 
informatör, missionspedagog, ungdomssekreterare, understödskoordinator 
och byråsekreterare.

Vi söker nu till vårt team

en byråsekreterare 
(vikariat 1.8.2012- 31.7.2014)

Till dina uppgifter hör kontorstekniska uppgifter, 
planering och bokningar av församlingsbesök och 
missionsutställningar, kontakt och information till 
församlingarna samt eventuella andra uppgifter 
utgående från din kompetens. Vi ser gärna att du har 
en utbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvaran-
de färdigheter samt erfarenheter av kontorsarbete. 
      Den sökande bör vara aktiv medlem i en luthersk 
församling och ha god kännedom om Borgå stift samt 
kunna arbeta såväl självständigt som i team. Därtill 
bör sökande behärska svenska fullständigt i tal och 
skrift samt klara av att samarbeta med finska kolleger 
på finska. Arbetsplatsen är FMS kontor i Helsingfors.

Vi vill ha din ansökan med meritförteckning senast 
16.5.2012 till www.mission.fi/rekry

För mer info kontakta:Maria Westerling tfn (09) 
1297 282, e-post maria.westerling@mission.fi

LEdIgA TjänSTERnYTT fRån doMKAPITLET

Annonsera i Kyrkpressen!
Kontakta våra annonsförsäljare: 

Tom Kytöpuro 041 447 5725, Björn Sten 0400 012 390,
 Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528

Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi
Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi
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Annons

Helga vilodagen
när min mamma var liten var veckans 
höjdpunkt söndagsskolan. Eller sön-
dagsskolorna, för varje vecka cyk-
lade hon ett andligt Tour de France 
mellan baptisterna, pingstvännerna 
och faluröd bykyrka. Hon samlade 
på skrämmande berättelser, glitter-
änglar och jesusmedfåren-bilder. Nu 

cyklar nästan ingen till korsförsedda unkna loka-
ler med frivilliga lärarinnor. Inte för att söndags-
skolor inte längre finns utan för att så få kan el-
ler hinner gå dit. Förr i tiden var söndagens still-
het tortyr för mycket smått, och att sitta i ring och 
lyssna på barnens bibel var därför ett välkommet 
avbrott för rastlösa ungar. 

i dag är det precis tvärtom. Söndagen är dagen 
när familjen måste synkronisera sina klockor 
och scheman redan i gryningen för att hinna med 
handbollen, kalasen, släkten, golfen, vänbrun-
chen och garageröjet som aldrig annars blir gjort. 
Tiderna har förändrats men inte kyrkan. För där 
står vi på katedraltrappan med putande under-
läpp och undrar var alla barnfamiljer är på sön-
dagarna. Ibland gör vi något crazigt som baby-
mässa eller familjegudstjänst men medelåldern 
blir ändå över 70.  

Jag är lite uppgiven. Jag vill inget hellre än en kyr-
ka full med barn. Vanlig gudstjänst eller spirituellt 
spektakel, inget är mig främmande. Men barnlös 
bör jag inte sitta om jag ordnar barnprogram på 
söndagen, då har vi inte lyckats vara lyhörda för 
hurdan verksamhet som behövs. Kanske det här 
är ett fenomen i ett sekulariserat södra Finland 
där tröskeln till kristen verksamhet kräver låg-
klackat och verklig fördomsfrihet i tanken. Men 
jag tycker nog att många av mina kolleger runt om 
i stiftet också trevar efter formen, innehållet och 
tidpunkten för att nå människor i olika storlek. 

det intressanta är att under hela den tiden som jag 
jobbat med barn- och familjearbete har jag känt 
mig så kluven inför uppdraget men inte kunnat 
tolka sprickan under naveln förrän nu: Jag ska 
hitta på en massa givande verksamhet för barn 
och föräldrar samtidigt som 
jag vet att det som familjer i 
dag behöver mest av allt är 
tid. Tid att bara vara. Med var-
andra. Och att mitt uppdrag 
är att stöda deras behov. In-
te bara för att det är själv-
klart gott utan också för att 
det är i enlighet med evange-
liet och Kristi uppmaning om 
att vi ska älska varandra och 
ta hand om våra små. Samti-
digt undrar jag ängsligt, och 
kanske högfärdigt, att vem 
ska då stå för motkultur, djup 
och existentiella kartor om 
vi bara ber folk att bara vara, 
och helst hemma? Och be-
driver Fadern, Sonen och den heliga Anden upp-
sökande verksamhet och skapar gudstjänst mel-
lan urdruckna lattekoppar, dagens Husis, lego-
världar och stora täcken eller måste man sitta i 
hårda bänkar klockan 10 för att uppleva kristen 
gemenskap och heliga ord? Jag är precis så för-
virrad som jag låter. 

Maria Sundbom-Lindberg är präst i Johannes församling.

”jag ska hitta på 
en massa givan-
de verksamhet 
för barn och för-
äldrar samtidigt 
som jag vet att 
det som famil-
jer i dag behö-
ver mest av allt 
är tid.”

InkAst MARIA SundBLoM bEsökARE AvvISAd

Prästens 
hus
Under en resa fick jag och 
mitt sällskap syn på en vacker 
kyrkobyggnad. Vi kände på 
dörren. Den var inte låst! Vi 
gick in och satte oss i en ba-
kre bänk för att stilla begrun-
da: här är vi nu i Guds hus.

Vi hade inte hunnit sitta 
länge förrän en man klädd i 
prästrock med den vita stum-
pen vid halsen kom fram till 
oss. Han frågade: ”Har ni nå-
got ärende här?”  ”Nej”, sa vi, 
”inget särskilt, annat än att 
sitta stilla en stund.” ”Alltså, 
församlingen har en sam-
mankomst och vi vill gärna 
vara ostörda”, sa prästen.

Församlingen tyck-
tes bestå av fem personer 
i den främsta bänken, där 
de pysslade med något i 
den annars tomma kyrkan. 
”Men vi är helt tysta”, sa vi. 
”Kyrkan här är församling-
ens”, sa prästen, ”det förstår 
ni väl!” Vi gav oss iväg så tyst 
som möjligt.

Präster har också andra 
sätt att sätta sin egen prägel 
på det som borde vara Guds 
hus. De kan t.ex. anse att de 
bör ge den lilla lokala kyr-
kan ett mervärde genom sin 
egen Personlighet. Försam-
lingen och eventuella tillfäl-
liga besökare får då fägna sig 
åt deras charm och fyndi-
ga predikningar. Då låser de 
kanske inte kyrkan så ofta 
eller är allmänt avvisande 
mot okända besökare. 

Men de står som ett minst 
lika stort hinder mellan kyr-
kobesökaren och Gud. Där, 
i prästens hus.

rauno aho
Helsingfors

MARKnAd

öNSKaS Hyra
Skötsam och rökfri ung kvinna 
önskar hyra rymlig etta eller tvåa 
i centrala Borgå fr.o.m. 1.6 max 
hyra 500e. Nadina/Tel. 040-
8456133

Skötsam nyutexaminerad lärare 
från österbotten med fast arbete 
söker en förmånlig lägenhet i gott 
skick i västra helsingfors (gärna 
t.ex. Munksnäs el. Drumsö) från 
och med 1.6. eller 1.7. Kontakta 
janek: 050-4923240.

ungt par söker tvåa i helsingfors 
centrum för längre tid. Min flick-
vän jobbar som sjuksköterska, jag 
är nästan färdig ekonom. Båda 
har stadigvarande inkomster, vi 
flyttar till helsingfors pga. jobb. 
Kontakt: Nico / 040-8208269.

Vi är ett ungt studerande par 
från raseborg, skötsamma och 
rökfria. önskar hyra 2 rum + kök i 
Vasa centrum/Brändö, fr.o.m juli/
augusti 2012. Vänligen ring Pernilla 
050-5524681.

Två klasslärarvänner söker 3r+k/
kk /2r+k i södra h:fors fr.1.6 eller 
1.5.rökfria och djurfria. ronja & 
lotta 0503835712

UTHyrES
Vacker lägenhet 45 m2 i gammalt 
hus med 2 rum, kokvrå på San-
duddsgatan i helsingfors. lämplig 
t.ex för ett par. ring Maria 040 
8229187.

Mormorsstuga 3 rum, kök, bastu, 
badrum vid havet med egen 
brygga. garage och bilväg fram 
i Pederså, Kimito. Perfekt för 2 
pers eller mindre fam. uthyres 
för längre tid. genast ledig. ring 
0400-367022

Nyrenoverad 1 r + k 35 m2 i esbo/
alberga. hyra 695 e + vatten, från 
15.6. Till skötsam icke-rökare, ej 
djur. Tfn. 040-7648380

hok-elannonhautauspalvelu.fi 
perunkirjoitustoimisto.fi
Telefonejour 24 h: 050 347 1555 

Forum  tel.  010 76 66620
Hagnäs  tel.  010 76 66500
Tölö  tel. 010 76 66530
Malm  tel. 010 76 66630
Östra 
Centrum  tel.  010 76 66590
Alberga  tel.  010 76 66610
Hagalund  tel.  010 76 66570
Dickursby  tel.  010 76 66560
Myrbacka  tel.  010 76 66600
Kervo  tel.  010 76 66550
Hyvinge  tel.  010 76 66580
(0,0828 €/tel + 0,1199 €/min)

En byrå med 
komplett service
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Fullständig begravningsservice 
– med omtanke och mångårig erfarenhet

En beställning av oss är ett Ess i ärmen!

• Välkommen och besök  

   vår nya hemsida!  

  www.porausassat.fi
• 

 
 

 
   Beställ idag så undviker du
   

Tfn 050 300 9685
info@porausassat.fi

BERGSVÄRME-
BORRNINGAR

sommarens rusning!

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

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

Metoden väcker frågor

I KP 16 (19.4.) frågades om 
halalslaktat kött bör undvi-
kas eller inte. Regeln om att 
allt som säljs i köttstånden kun-
de kanske efterföljas i det an-
tika Rom - men kontrollen av 
stånden varierade förmodligen 
mellan olika regioner. Skäkt-
ning var kanske den bästa me-
toden att få kött som höll längre. 
I dag behövs inte skäktningen 
ur hygienisk synpunkt. Veteri-
närer har ofta fastställt att en väl 
utförd skäktning inte tillför me-
ra smärta än metoden med be-
dövning. Men att ”mäta” smärta 
är knappast helt enkelt?

Dessutom ställer man sig 
några frågor: I den gängse (i 
Finland) metoden med be-
dövning är transporten och 
väntetiden smärtsamma men 
slaktningen därpå snabb och 
enklare än skäktningen som 
för en icke invigd ter sig när-
mast som ett slags offringsritu-
al - djuret ställt och befäst i ett 
visst läge, rätt snitt i rätt vinkel 
osv. Hur är det med kontrol-
len av de slakterier där skäkt-
ningsmetoden används?

timm sothmann
Tammerfors

”Men ingen kan 
bombas till fred, 
förhandlingar be-
hövs också.”
Ledarskribenten Yrsa 
Grüne i Hufvudstads-
bladet om det hö-
ga pris civilbefolkning-
en i Syrien nu betalar 
samtidigt som freds-
planen är bräcklig.

syRIEn vAPEnvILA

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.
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sExuALItEt RESPEKT

Kan ett personligt påhopp vara guds ord?
När jag för en tid sedan var 
ute på promenad mötte jag 
en man som stannade för att 
prata bort en stund med mig. 

År 2010 medverkade jag 
i ”Himlaliv” på FST5 där 
jag berättade om hur jag 
som kristen länge förneka-
de min homosexuella lägg-
ning, men att jag efter cirka 
15 år av självförnekelse och 
bön till Gud om att bli ”bo-
tad” vågade berätta sanning-
en och acceptera mig själv. 

Mannen berättar att han 
såg ”Himlaliv”, att det be-
rört honom och att han in-
te kunnat tro att det var så 
svårt att ”leva med den där 
läggningen”. Jag blir glad av 
hans ord och vi börjar sam-
tala. Plötsligt säger mannen 
att han tror att Gud ska-
pat mig homosexuell, men 
att jag kan förändras och att 
Gud allsmäktig kan göra mig 
heterosexuell. Jag blir förstås 
ledsen och säger det till ho-
nom, han svarar ”det gör ing-
enting” samt ”det är ju Guds 
ord”. Jag frågar varför det är 

en synd om två människor 
av samma kön älskar var-
andra och vill leva tillsam-
mans. Han svarar att Gud in-
te tänkt det så. Jag avslutar 
samtalet, jag börjar må då-
ligt av det hela och vi skiljs 
åt i en sorglig stämning. 

 Varför väljer man att sä-
ga så till någon? Är det för att 
såra? Knappast. För att hjäl-
pa? Kanske. Eller är det av 
rädsla? ”Om jag inte försöker 
omvända denne min nästa, 

kommer både jag och han att 
bli straffade av Gud.” Svaret 
vet endast den som gjor-
de uttalandet, men kanske 
någon känner igen sig i mi-
na resonemang? Jag känner 
själv igen mig, det fanns en 
tid då jag levde i rädsla in-
för Gud. Så är det inte längre, 
numera är jag trygg med Gud.

Hur välmenade mannens 
uttalanden än var så kändes 
de som ett personligt på-
hopp, kränkande och obe-
hagliga. De kan skapa en 
förgörande ångest, det är ett 
faktum att homosexuella till 
och med tagit sitt liv då de 
tror att de inte kan bli ac-
cepterade av samhället eller 
Gud. Personligen är jag fär-
dig med min självförnekel-
se och ångest, jag har förlåtit 
i mitt hjärta och gått vidare. 
Jag mår bra nu, men hur går 
det för dem som inte kom-
mit lika långt? 

Hur månne det känns att få 
höra att det är fel att vara så 
som du är och lever ditt liv. 
Att till exempel din sexuel-

la läggning inte är någonting 
som Gud har tänkt och hur 
känns det att säga dessa sa-
ker till en människa och se 
att hon/han blir ledsen? Så-
dana uttalanden skapar en-
ligt mig en situation där båda 
parter blir illa berörda. Guds 
ord ...?

Enligt mig är det viktigt 
att diskutera tro och intres-
sant när det sker med res-
pekt för varandra samt var-
andras eventuella olikheter. 
Alla har rätt att tro som de vill 
och basera sin tro på vad de 
vill, men har vi rätt att tala 
om för varandra hur vi ska 
leva? Håller argumentet ”det 
gör ingenting om du blir led-
sen av det jag säger, det är ju 
Guds ord”?

Kan vi, trots olika åsik-
ter och sätt att leva, existera 
tillsammans utan att kritise-
ra och tillrättavisa varandra? 
Leva och låta leva.

simon häger
Helsingfors/Nykarleby

visst dog gud på korset!

I inlägget ”Gud dog inte på 
korset!” skriver Helge Ek-
man att det endast var män-
niskan Jesus som dog på 
korset och inte Gud, som 
är evig och odödlig. Det är 
dock vår evangelisk-luth-
erska kyrkas tro att Jesus 
Kristus är både sann Gud 
och sann människa. Hans 
gudomliga och hans mänsk-
liga natur är alltsedan inkar-
nationen (Guds människo-
blivande i Jesus) så förena-
de att det är helt rätt att sä-
ga: ”Gud föddes i ett stall 
och dog på ett kors.” In-
om många kristna kyrkor 
kallas därför Maria, med all 
rätt, Guds moder. Observera 
dock att det enligt vår kyr-
kas tro är den andra perso-
nen i den heliga Treenighe-
ten, Sonen, som dör på kor-
set, inte Fadern och den he-
lige Ande. Att Gud dog på 
korset är det yttersta be-
viset för Hans stora kärlek 
till oss och hela skapelsen.

anna lindén
T.f. församlingspastor  
i Mariehamns församling

guDsnAtuREn och dÖdEn

Svar till helge Ekman
Frågan om Kristi dubbla na-
tur, helt och hållet männis-
ka och helt och hållet Gud på 
samma gång, är ett knepigt 
teoribygge som sysselsatte 
redan de tidiga kyrkofäder-
na vid kyrkomötet i Nicea 
325 och har fortsatt att sys-
selsätta oss kristna fram till 
i dag, då främst Jehovas vitt-
nen är noga med att påpe-
ka att Jesus inte är Gud. I en 
av våra tre trosbekännelser, 
den athanasianska, formu-
leras läran om Kristi dubb-
la natur ytterst detaljerat så 
här: ”Ty liksom den förnuf-
tiga själen och kroppen bil-
da en enda människa, så ut-
göra Gud och människa en 
enda Kristus, vilken har lidit 
för vår frälsnings skull, ned-
stigit till dödsriket, uppstått 
från de döda, uppstigit till 
himlarna, sitter på Faderns 
högra sida och skall därifrån 
igenkomma till att döma le-
vande och döda.”  Så skri-
ver också Luther i sin skrift 
Von den Konziliis und Kirchen 
(Om kyrkomöten och kyr-
kor) 1539: ”Gud kan visser-
ligen till sin natur inte dö, 
men nu är Gud och män-

niska förenade i en person. 
Därför heter det med rätta, att 
Gud dör, när den människan 
dör, som är ett med Gud el-
ler en person med honom.”

Vårt mänskliga förnuft 
kan inte fullt ut förstå Guds 
storhet och handlande, men 
jag tror utan att förstå att Gud 
i Kristus led verklig smär-
ta, dog och uppstod på den 
tredje dagen.

Med vänlig hälsning

monica heikel-nyBerg
församlingspastor

”De kan skapa en 
förgörande ång-
est, det är ett fak-
tum att homosex-
uella till och med 
tagit sitt liv då de 
tror att de inte kan 
bli accepterade 
av samhället eller 
Gud.”

”vårt mänskli-
ga förnuft kan inte 
fullt ut förstå Guds 
storhet och hand-
lande, men jag tror 
utan att förstå att 
Gud i Kristus led 
verklig smärta, dog 
och uppstod på den 
tredje dagen.”

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

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

Nu kan vi erbjuda högklassiga gruppresor på 
svenska även från Finland! 

King Tours är en väletablerad researrangör med intres-
santa resmål i länder med tusenåriga sevärdheter. Re-
sorna fokuserar på historia och kultur och leds av erfarna 
reseledare och kunniga lokalguider. Våra hotell håller 
god standard, ett gediget utflyktsprogram ingår alltid, lik-
som tid för vila och egna upptäckter. 

7 – 14.10.2012 Malta, en historisk resa. Vi bor sju nät-
ter på 1:a klass hotell i St. Julians och besöker bl.a. Val-
letta, Mdina, Rabat och Gozo. Svensk reseledare och 
svensktalande lokalguide.

28.10. – 8.11.2012 Rundresa Jordanien och Israel. 
Under 10 dagar får vi uppleva flera tusen år gammal his-
toria och besöka de klassiska orterna från vår tideräk-
nings början. Nasaret, Gennesarets sjö och Jerusalem, 
klippstaden Petra, Röda Havet och Döda Havet.
11 nätter på fyra- och femstjärniga hotell. Halvpension. 
Svensk reseledare och engelsktalande lokalguide.

Vår kontaktperson i Finland är Tuija West som har lång 
(35års) erfarenhet av resor och reseplanering.
 
King Tours, c/o Tuija West , 
Strandgatan 16 B 35 , 
65100 VASA 
Tel. 06 3122 476 
Gsm 0400 298 151 
tuija@kingtours.se  
Dagsprogram finns på 
www.kingtours.se 
eller på begäran.

Hösten med Ingveswww.ingves.fi

INGVES NÄRPES
Tel. 020-7434530
ingves.narpes@ingvesresor.fi

INGVES VASA
Tel. 020-7434520

ingves.vasa@ingvesresor.fi

SORDAVALA-LAHDENPOHJA
Upptäck Irland med Aranöarna   
Franska vin- o. gourmetresan 
Slovakien, Tatrabergen och Bratislava  
Lyxkryssning i västra Medelhavet  
Alper och sjöar i Schweiz  
Rivieran-Provence-Andorra och Barcelona
Balkans pärlor – Kroatien, Bosnien och Montenegro 
Exklusiv ö-kryssning i Adriatiska havet  
La Bella Italia
 Drömmen om Hawaii 
 – februari-mars 2013

3-5.8   
1-8.9   
3-9.9  
3-10.9    
8-16.9    
10-16.9    
18-25.9  
24.9-1.10 
26.9-3.10   
5-14.10 

w
w

w
 .m

atkahaukka.com

Resebyrå Resehaukka Ab 
 

Munkkullavägen 15, 02400 Kyrkslätt 
Tel.09-2965000 

e-mail: rese@matkahaukka.com 
Dalgatan 1, 10300 Karis 

Tel.019-2782800 
e-mail: karis@matkahaukka.com w
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Res med oss
Dagskryssningar till Tallinn
Följande lördagar: 19.5, några platser kvar!
16.6, 21.7, 18.8 och 22.9.2012
Pris 60€ (från Ekenäs, Karis, Ingå)
Pris 64€ (från Bromarv och Tenala)
Bussen är med hela resan.

Visumfritt till St. Petersburg 15-17.6
Svenskspråkig gruppresa med St. Peterline,  2 nätter på båten och en 
dag i St. Petersburg där det ingår rundtur i staden. Pris fr. 433€/ pers

Konst- och Antikresa till Budapest 20-23.9
Enastående resa där experten Tuija Peltomaa från  Hagelstams auktioner 
är med. Vi besöker bl.a. antikmarknaden i Budapest och Sissis Barockslott. 
Stadsrundtur ingår i priset.    Pris fr. 785€/ pers.

Noggrannare program finns på våra byråer eller på vår hemsida:
www.matkahaukka.com         Byråavgift 10€/ bokning



NÄSTa vECKa möter vi en skäribo som 
trampat troget intill klaveret.

en soldat brukade alltid ha Bibeln närm
ast bröstet när han gick ut i strid. en dag blev han träffad av granatsplitter och fördes m

edvetslös till m
ilitärsjukhuset. N

är han vaknade kom
 läkaren in m

ed hans bibel och sa: 
–

 D
en här räddade ditt liv. D

et var ett hål i Bibeln efter granatsplittret. läkaren bläddrade i den och hittade splittret m
itt i jesajas bok.

–
 M

in bibelskollärare hade rätt –
 ingen tar sig igenom

 jesaja, sa soldaten.

Höstdagarna kom 
och gick, snart är 
Sommardagarna 
här. Ett nytt ung-
domskoncept har 
fötts.

TexT och foTo:  
SoFIa TorvaLDS

Sommardagar, vad är det? 
– Det är ett veckoslut för lite 
äldre ungdomar som ordnas 
på Lekholmen i Helsingfors 
i juli, säger Marlen ”Maami” 
Talus-Puzesh, ungdomsar-
betsledare i Grankulla och 
ny ordförande för FKS (För-
bundet Kristen Skolungdom).

varför ska man komma på Som-
mardagar?
– Många församlingar har inte 
möjlighet att ordna läger för 
de lite äldre därför att de har 
fullt upp med barnläger och 
skribaläger. Det här lägret är 
tänkt främst för 17–19-åring-
ar, men också yngre och äldre 
är välkomna. Det kan handla 
om unga som vuxit ur Höst-
dagarna men finns kvar till 
exempel som talkoarbetare.

– Vi märkte att det fanns 
ett behov av program för den 
här gruppen och såg att vi 

hade resurser att ordna så-
dant.

Blir Sommardagar ett projekt 
som kommit för att stanna?
– Jo, det är ett koncept för 
de närmaste 50 åren! skrat-
tar Talus-Puzesh.

Det talas mycket om att kyrkan 
inte satsar på unga vuxna. Kan 
inte unga delta i vanlig försam-
lingsverksamhet som till exem-
pel gudstjänster?
– Gudstjänsten i sig är he-
la församlingens sak. Men 
en ung vuxen – eller vilken 
människa som helst som 
kommer från gatan och in-
te är van att gå i gudstjänst 
– har svårt med tempot. Det 
är så långsamt att man som-
nar av bara det. Man borde 
öva upp sin förmåga till still-
het för att kunna ta till sig en 
gudstjänst. I gudstjänsten ska 
man vara tyst, koppla av och 
tänka efter. Det är svårt för 
dagens människor oberoen-

de av ålder. Att sätta sig ner 
och tänka på Gud. Om man 
inte har det i sin livsrytm så 
hittar man ingen gudstjänst 
som man tycker att är bra. 
Men det är viktigt för varje 
människa att hitta stillheten 
för det är så vi hinner i kapp 
oss själva och har lättare att 
höra Gud.

Kan man träna upp sin förmåga 
till stillhet till exempel på Som-
mardagarna?
– Jo! När man kommer till 
Lekholmen på läger kom-
mer man inte så lätt däri-
från. Vi bjuder på några da-
gar som går ut på att dela ge-
menskapen, chilla och sola – 
vi har beställt bra väder – så 
man varvar ner. Då kan man 
också ta till sig stillheten och 
andakten.

Satsar kyrkan på ungdomar?
– Jo. Vi är ju bäst i Finland 
på det, vi når flest ungdo-
mar. Det finns många an-
ställda, det finns verksamhet, 
det finns utrymmen. Inten-
tionen är god i hela kyrkan. 
Men – en del församlingar 
har inte lika bra ekonomiska 
möjligheter som andra eller 
väljer av olika skäl att prio-
ritera något annat.

vad vill unga ha av kyrkan?
– Jag tror inte att de förväntar 

sig så mycket. Kyrkan har all-
tid funnits där mitt i byn, om 
inte annat så som en kyrko-
byggnad. Man tror att man vet 
vad kyrkan är och vad kyrkan 
har att erbjuda. Många ung-
domar och unga vuxna säger 
att de tror, men inte som kyr-
kan lär. Då frågar jag: vad lär 
kyrkan? Det har de inget svar 
på, men de tror inte på det.

vad vill du ge ungdomarna?
– Det är två saker. Den ena 
är tid. Jag har tid att mö-
ta dem. Jag har tid när som 
helst, pappren kan vänta för 
en stund om någon ung be-
höver mig som är anställd av 
kyrkan. Jag vill erbjuda ung-
domar och unga vuxna möj-
lighet att vända sig till mig när 
de behöver någon.
– Det andra kyrkan kan är att 
skapa utrymme för stillhet 
och andakt och eftertanke. 
Det är det kyrkan borde vara 
bäst på: att skapa rum för an-
dakt och ge tid. Och det gäl-
ler inte bara ungdomsarbetet 
utan all verksamhet. Då be-
hövs det inte mycket pengar 
i verksamhetsbudgeten, men 
det behövs anställda som har 
den här tiden.

om du fick en miljard att lägga 
på ungdomsarbetet, vad skul-
le du satsa på?
– Om vi hade obegränsat med 

pengar skulle jag anställa en 
personlig assistent för alla 
ungdomar, en assistent som 
skulle hjälpa dem med livet. 
En sorts livsfadder som skulle 
få jättegod kontakt med den 
unga redan under högstadie-
tiden, någon som den unga li-
tar på. Den här vuxna skul-
le följa med den unga över de 
höga trösklarna som att hitta 
en studieplats efter grundsko-
lan eller få ett jobb. Och följa 
med tills de på riktigt är vuxna 
och kan stå på två ben. Assis-
tenten skulle inte göra allt åt 
den unga, utan vara en män-
niska som alltid finns där och 
som man kan fundera till-
sammans med. Växtvärken 
när man blir vuxen är hård i 
dagens Finland.

Hårdare än när du växte upp?
– Valmöjligheterna är så myck-
et fler. Det är bra, men det med-
för ångest. I princip står värl-
den öppen för de unga, men 
vad ska de välja? Vad är de på 
riktigt bra på? Tänk om de väl-
jer fel? Beslutsångesten är stor.

– Samtidigt har de unga 
tappat kontakten till de 
vuxna omkring dem. Allt-
för tidigt ska de klara sig 
ensamma. Vem klarar sig 
ensam som 18-åring? Vil-
ken 18-åring kan fatta eg-
na, helt självständiga beslut 
i det kaos av intryck som rå-

der omkring dem? De be-
höver ju ett bollplank.

– Det räcker inte alltid 
med mamma och pappa. Det 
finns vissa saker man inte vill 
prata om med sina föräldrar. 
Det handlar också om att bli 
självständig. Men man behö-
ver en vuxen.

– Det som har hänt sedan 
jag var ung är att alla ung-
domar i dag tror att de är en 
liten Dr Phil. De tror att de 
måste kunna hjälpa varandra 
och då vänder de sig inte till 
vuxna för hjälp. Hur ska de 
kunna ge varann perspektiv 
på livet? De vet i princip hur 
man ska lösa olika problem, 
men de  har ingen erfarenhet. 
Det behöver de vuxna till.

Tror du att de ungdomar som 
deltar i Sommardagarna kom-
mer därifrån som förändrade 
människor?
– Jovisst! Varje möte med en 
annan människa förändrar 
en. Vågar man stanna opp 
och på riktigt möta en annan 
människa, då förändras man!

Sommardagar ordnas 6–8 
juli på lekholmen i helsing-
fors. arrangör är förbundet 
Kristen Skolungdom. I pro-
grammet ingår förutom lä-
gerliv också besök på Borg-
backen. läs mer på facebook 
under ”Sommardagar”.

Unga behöver vuxentid
sommardagar är ett nytt koncept som riktar sig till 17-19-åringar. – Vi har beställt fint väder, lovar Marlen Talus-Puzesh från arrangören fKS.

”Det är det kyrkan 
borde vara bäst 
på: att skapa rum 
för andakt och ge 
tid.”
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