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Trivs med norrsken   
och soluppgång på Iniö
Sidan 2

Fantasieggande kyrka 
i äkta 1400-talsskick
Sidan 11

Museiverket bävar för 
kyrkförsäljningar
Sidan 6

Beskedet om att Marcus Henricson 
lämnar företaget kom plötsligt. 

På tröskeln till ägaren Försam-
lingsförbundets årsmöte verkar 
gränsen mellan operativt och 
strategiskt oklar. Sidan 4

Nu söks en ny 
vd-profil för 
Fontana Media

 

Välkommen 
hem till oss!

Sidan 12
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Den ytbrända 
behöver träna djup
Sidan 7

Han retar gallfeber 
på frikyrkligheten
Sidan 8

Mamma är snäll
Sidan 20

LEDarEN: Det finns en orsak till att dagen till mors ära 
spred sig snabbt över nästan hela världen. Den handlar 
om vikten av att höra ihop, bära vidare och vara älskad. 
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”Moderskap 
är inte lätt och 
långt ifrån så 
rent och vackert 
som i tvättme-
delsreklamerna”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Du, som finns 
vid min sida

den här söndagen kommer med 
en konkret orsak att tänka på mor. 
Man kan fnysa åt att det har prick-

ats in en söndag för något som borde vara själv-
klart. Man kan säkert också ifrågasätta de kom-
mersiella intressena bakom det hela. 

Men handen på hjärtat: i det vansinnestempo 
som styr de flestas vardagar och almanackor är det 
kanske rentav skäl att påminna oss om att kom-
ma ihåg inte bara det som är viktigt, utan också 
det som är verkligt viktigt.

år 1908 när dagen kom till, var det en enkel hand-
ling från en tacksam dotter som ville hedra sin 
mamma som hade dött. Då, för hundra år se-
dan, utlöste de vita nejlikorna som Anna Jarvis 
delade ut till mödrarna i gudstjänsten i hennes 
kyrka i Philadelphia en rörelse med folk som tog 
upp handlingen och spred den vidare över hela 
världen. Bara sex år senare var mors dag en offi-
ciell helgdag i USA. I dag firas mors dag i en lång 
rad länder, om än på lite olika datum. Uppropen, 
”causes”, och ”viralitet” uppfanns nämligen långt 
före Facebook och de andra sociala medierna, 
som bara är en förlängning och försnabbning av 
mänsklig interaktivitet som alltid funnits. Också 
på det sättet har vi ett grundläggande behov och 
vilja att höra samman och bygga det kollektiva.

men det viktigaste bygget börjar vid en sängkant. 
”Genom att sitta där lär du ditt barn mera om Gud än du 
kanske skulle tro. Någon har kallat stolen bredvid bar-
nets säng för världens mäktigaste predikstol. Det är inte 
för att det skulle trilla pärlor av visdom från läpparna 
på den som sitter på stolen. Det är för att den som sitter 
där visar: Jag är här. Jag vill vara nära dig.”

Citatet är hämtat ur Monica Vikström-Jokelas 
lilla bok Allt är nära, som vackert vägleder i kris-
ten fostran i synnerhet och föräldraskap i allmän-
het. Den är en pärla för varje mor och varje för-
älder. Den stöder och vägleder klokt utan att för-
döma. Moderskap är inte lätt och långt ifrån alltid 
så rent och vackert som i tvättmedelsreklamer-
na. Vi har sett tragedier i fa-
miljer där gränserna för det 
otillåtna överskridits. Där 
någon skadat sitt eget barn. 
Var brast det? Kanske redan i 
oviljan att erkänna att också 
en förälder kan ställas inför 
chocken att behöva kämpa 
emot sin egen ilska och sitt 
hat. Då behöver hon någon 
som tryggt säger: ”Du kla-
rar det!” snarare än ”Du är 
förfärlig!”.

i grund och botten handlar mors dag om att inse 
att vi hör i hop. Att vi människor ingenting är ut-
an famnar, relationer, historia och sammanhang. 

Och att de som av olika tragiska orsaker har 
berövats rätten till kärlek i sitt eget sammanhang 
ofrivilligt och orättfärdigt har slungats in i en fat-
tigdom som ingen borde uppleva – vare sig barn 
eller mödrar. Ändå sker det. Nästa stora rörel-
se kunde gärna vara den som slår vakt om vårt 
grundläggande behov av varandra. 

Att vara mor, att vara förälder, är nämligen att gå 
in i ett förhållande där den vuxna behöver barnet 
minst lika mycket som barnet behöver den vuxna.

Amper 
men 
tacksam
Färjan tar mig genom dimman från Ju-
mo till Iniö. Väståbolands skärgård känns 
inte som så avlägsen, ändå tar det över 
fyra timmar att ta sig från Helsingfors ut 
till öarna. Körinstruktionerna jag fått är 
”kör förbi kyrkan, sen posten, sen kom-
mer ett gammalt hus och så en rad rö-
da träbyggnader.” Jag kör förbi kyrkan, 
noterar posten ett ögonblick senare, kör 
förbi några hus och vips är jag mitt i sko-
gen. Det är ett litet samhälle jag besö-
ker, jag missade servicehemmet efter-
som jag inte räknat med att byn skul-
le ta slut efter några hundra meter. Så 
finns här ju inte heller några vägnamn.

– Iniö är Iniö. Alla känner varandra, 
både på gott och på ont. Skvaller går 
vidare men jag tycker inte att man ska 
behöva lägga sig i. Sen hjälper folk ändå 
varandra, det har vi lärt oss från början 
att man ska göra.

Sara Nygård är 84 år och har bott på 
Iniö nästan hela sitt liv. Hon gick en kurs 
för barnskötare i Åbo och har gjort någ-
ra längre resor till Amerika, men hon 
har alltid kommit tillbaka. Barndoms-
hemmet Nygårds ligger bara ett sten-
kast från servicehemmet Aftonro där 
hon nu bor.

Skvallerkulturen hinner också jag 
känna av. Redan innan jag kommer till 
Iniö får min kollega på redaktionen ett 
samtal av någon som undrar om en re-
daktör är på väg till ön.

– Jaja, ryktet sprids, skrattar Nygård.

Trampade intill klaveret
Sara Nygårds far skötte om bondgår-

den men jobbade också som smed och 
som kantor. För att orgeln skulle fung-
era behövdes en person som trampa-
de, och efter konfirmationen blev hon 
orgeltrampare.

– Jag brukar säga att jag har tram-
pat in och ut både präster och kanto-
rer, säger hon. 

Hemma hjälpte hon till på gården och 
skötte om fähuset, mjölkade korna och 
tog hand om hästarna. Hennes systrar 
gick i folkhögskola på Houtskär men 
hon ville inte dit. Det blev Åbo i stället.

– Vår hälsovårdare var inte här hela 
tiden, så efter barnskötarkursen jobba-
de jag en tid som hälsovårdare. 

I dag går färjan till Iniö flera gång-
er per dag, men tidigare var förbindel-
serna inte lika bra. När någon behövde 
komma till sjukhus var det fågelvägen 
som gällde, och Sara Nygård har flera 
gånger varit ”uppe i luften”.

– Det var lite spännande när jag skul-
le förklara för helikoptern var den kun-
de landa.

Tjugo år på prästgården
År 1958 kom prästen Arne Sandvik till 
Iniö. Nygård flyttade in i prästgården 
där hon bodde och jobbade tills Sand-
vik dog 1979. 

– Han hade ingen fru så jag tog hand 
om allt. Det fanns inget församlings-
hem så allt program ordnades på präst-
gården, till exempel dop, vigslar och 
möten. 

Också då hon jobbade i prästgården 
fick hon hjälpa till med sjukvården då 

hälsovårdaren inte var på plats. I dag 
hjälper hon främst till med vaktmästar-
uppdrag som att låsa upp kyrkdörrarna, 
tända ljus och ta upp kollekt.

– Vaktmästaren är inte på plats var-
je söndag. Förr satt vaktmästaren längst 
fram i kyrkan och hängde upp psalm-
numren, minns Nygård.

Församlingslivet har förändrats i takt 
med att invånarantalet har minskat. I 
tiderna hade Iniö 500–600 invånare, i 
dag är de cirka 260. Många av dem är 
gamla och har svårt att röra sig. Guds-
tjänstdeltagarna är oftast ganska få.

– Förr i tiden fanns det många barn 
på ön.

Sara Nygård berättar att kriget var den 
största orsaken till att många invånare 
flyttade bort, främst till Sverige.

Hon har gett mycket av sitt liv åt församlingen. Som 
orgeltrampare, prästgårdens kokerska och hälsovår-
dare och nu som frivillig vaktmästare. 

TexT och foTo: aNDrEaS aNDErSSoN

ProFILEN: SARA NYgåRd
”Jag har trampat in och ut både 
präster och kantorer.”
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Borgådeklarationen gäller inte i Borgå
Sommarvikarier. förra bi-
skopen i Visby, helsing-
forsfödda Lennart koski-
nen hoppar in som semes-
tervikarie för kyrkoherden i 
Ålands södra skärgårdsför-
samling i sommar.

– Vi seglar dit med min 
fru i juli, säger Koskinen 
hemma i Nacka där han 
jobbat med att sätta sin 46 
fots hunter i seglingsskick.

Koskinen har seglat i de 

åländska vattnen redan på 
50-talet. han har varit med 
om att gräva ut franciskus-
klostret på Kökar och vig-
des där av av legendaris-
ka prosten runar Backman. 
Som chef för Svenska kyr-
kans arbetslivsinstitut ord-
nade han på 80-talet fle-
ra seminarier ute på Käll-
skär i Kökar.

I höstas var Koskinen ta-
lare på de åländska kyrko-

dagarna i september och 
blev tillfrågad av kyrkorå-
det om han kunde tänka sig 
att hoppa in som sommar-
präst. han sticker inte under 
stol med sin förvåning över 
att Borgå domkapitel ville 
se både examensbetyg och 
prästvigningscertifikat.

– Jag skickade in en hel 
hög med handlingar.

Visby har sitt vänstift i 
anglikanska kyrkan på Gi-

braltar. Koskinen fick bi-
skopsrättigheter i anglikan-
ska kyrkan genom att ge 
biskopen av Gibraltar si-
na personuppgifter, hålla en 
mässa tillsammans med ho-
nom och hänvisa till Borgå-
deklarationen. Den ska ge 
Nordens lutherska och de 
brittiska öarnas anglikanska 
präster rätt att verka som 
präster i varandras kyrkor.

Som Visbybiskop hade 

Koskinen ansvar för SKUT 
(Svenska kyrkan i utlan-
det) vilket innebar praktiskt 
samarbete med anglikaner. 
I den kyrkan är det bisko-
pen som förrättar konfir-
mationen.

– De är mera medvet-
na där om vad Borgådek-
larationen betyder, säger 
Koskinen som är finländsk 
medborgare.

 ¶ Rolf Af HällstRöm

– Men jag var inte intresserad, jag vil-
le stanna hemma.

Trygghet i gud som haver
Kyrkan och församlingen har varit en 
stor del av Sara Nygårds liv. Det har 
satt sina spår i hennes personliga tro.

– Jag har alltid varit för min herde, 
och varje kväll när jag lägger mig läser 
jag Gud som haver, säger hon.

Hon har ingen egen familj och säger 
att tron ger en särskild trygghet när man 
är ensam.

– Men jag har varit så mycket med 
folk att det också är skönt att få lugn 
och ro. 

Naturen är också viktig för henne. Sa-
ra Nygård brukar se på soluppgången, 

Sara nygård 
tycker om 
naturen. – Det 
är underligt hur 
det kan vara så 
vackert.

SARA NygåRD

Bor pÅ INIö I VäSTÅBolaNDS 
SKärGÅrD.

HjäLPEr TIll I DeN lIlla förSam-
lINGeN pÅ öN. har SKöTT olIKa 
UppGIfTer GeNom ÅreN, frÅN aTT 
Trampa orGel TIll aTT SKöTa om 
hälSoVÅrDeN. Tar I DaG främST 
haND om VaKTmäSTarJoBB Som 
aTT lÅSa Upp KyrKDörrarNa 
och TäNDa lJUS.

TyckEr om DJUr och NaTUr.

månen och norrskenet från sitt fönster.
– Det är underligt hur det kan vara 

så vackert. Man ser så mycket i natu-
ren. Man ser björklöven slå ut, sen när 
hösten kommer dör de bort, säger hon 
lite sorgset.

– Men det hör till.

Elakhet äter upp baciller
Sara Nygård är en pigg och frisk 
84-åring på Aftonro, ett namn som 
hon själv föreslog då servicehemmet 
skulle få ett namn. Jag uppfattar henne 
som glad och hon skrattar ofta, men 
hon kallar sig själv amper.

– Fråga vem som helst så säger de 
nog att jag är amper, skrattar hon när 
jag inte vill tro henne. 

Frisk har hon alltid varit. När hon 

blev intagen för knäoperation för fyra 
år sedan var sjukhuspersonalen för-
vånad över att hon inte åt några med-
iciner regelbundet.

– Jag är så elak att jag äter upp ba-
cillerna, skrattar hon.

Hon undrar själv över hur hon har 
hållits så frisk. Men hon säger att det är 
det hon är mest tacksam över. Och det 
märks faktiskt att hon trivs där hon är.

– Jag tycker om djur, jag brukar få 
höra att jag är barnslig med mina djur 
och fåglar.

Jag dricker ur kaffet tills det bara är 
”porona” kvar och lämnar Aftonro.

– Det är så lugnt här när man får gå 
till vila och inte behöver ha några be-
kymmer, säger Sara Nygård.

Lennart koSkinen är tidi-
gare biskop i Visby.
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Ny svensk 
ledamot
Borgå stift får en ny leda-
mot i Kyrkostyrelsens ple-
num. Stiftsfullmäktige i 
Borgå stift har ställt upp 
tre kandidater för pos-
ten: Stig kankkonen, Åsa 
a Westerlund och Mar-
cus Henricson. Kyrkomö-

tet röstar om nya ledamö-
ter i dag, torsdag.

Stig Kankkonen, en av 
kandidaterna för upp-
draget, tycker att Borgå 
stifts ledamot har en ex-
tra viktig uppgift just nu 
då strukturreformen lett 
till att stiftet står inför en 
brytningstid.

– Det var en av orsa-

kerna till att jag valde att 
ställa upp, säger Kank-
konen.

Kyrkostyrelsens med-
lemmar består av ärke-
biskopen som ordförande, 
två biskopar, två präster 
och nio lekmannamed-
lemmar. läs www.kyrk-
pressen.fi för information 
om vem som valdes.

KyRKoStyRELSEN vAl

döende kyrka 
måste förnya sig
Sakari Häkkinen, stifts-
dekan i Kuopio, kallar den 
evangelisk-lutherska kyr-
kan en döende kyrka i den 
nya webbtidningen Kir-
konkellari.

Kyrkans medlemsantal 
minskar år för år och enligt 

häkkinen är orsakerna kla-
ra: det är få finländare som 
är intresserade av kyrkans 
budskap i nuvarande form, 
och andra än de med en 
traditionell syn på kristen-

domen är kyrkan inte ivrig 
att få som medlemmar.

Vid sidan om den på-
gående strukturföränd-
ringen efterlyser häkki-
nen en attitydförändring. 
han vill se en inkluderan-
de kyrka som inte hänger 
sig fast vid förlegade mo-
deller utan moderniseras i 
takt med samhället. 

AttityDföRäNDRiNg EFTERlYSES

Beskedet 
kom plötsligt

Mellan busine ss och Moses

Den som kom-
mer efter ho-
nom hittar inga 
skelett i garde-
roben
Avgående sty-
relseordförande 
Olav S. Melin

DIrEkTörSByTE. Fontana Me-
dias vd Marcus Henricson lämnade 
nycklarna på bordet i förra veckan.

TexT: May WIkSTröM 

På onsdag förmiddag samlades per-
sonalen på Fontana Media till van-
ligt veckomöte. Vid mötet, som var 
förstärkt med bolagets styrelseordfö-
rande Olav S. Melin och biskop Björn 
Vikström, kom överraskningsbeske-
det att vd Marcus Henricson slutar re-
dan samma dag efter att ha lett före-
taget i två år.  

 Förklaringen var att han ”i sam-
förstånd med förlagets styrelse har 
kommit överens om att hans anställ-
ning upphör från och med i dag ons-
dag 2.5”.  Ett besked där samförstån-
det med Fontana Medias styrelse be-
tonades.

Styrelsernas åsikter gick isär
I uttalandena efter avgången har det än-
då kommit fram att det har funnits åt-
minstone delvis olika syn mellan för-
lagets egen styrelse och styrelsen för 
den enda ägaren, Församlingsförbun-
det r.f. Förbundet är en intresseorga-
nisation för församlingarna, organi-
sationerna och enskilda medlemmar 
i stiftet – den som leds av ordförande 
Björn Vikström.

Som en följd av detta meddelade ock-
så ordföranden för Fontana Medias sty-
relse, Olav S. Melin, att han inte stäl-
ler upp för omval. Det innebär att också 
han är ute ur bilden efter bolagsstäm-
man den 14 maj.

Under Henricsons tid har det gjorts 
kraftiga saneringsåtgärder - ”städning”, 
som ordförande Melin uttryckte det. 

– Marcus Henricson har gjort ett gott 
arbete och det ska sägas att den som 
kommer efter honom hittar inga ske-
lett i garderoben.

För personalen har städningen varit 
tuff. Inom loppet av ett och ett halvt år 
har Fontana Media minskat personal 
med en fjärdedel. Detaljbokhandeln i 
Helsingfors stängdes i fjol och företa-
get har flyttat till förmånligare kontors-
utrymmen. De egna lagerfunktioner-
na har avvecklats och utlokaliserats, 
och det sista ur det egna lagret städas 
bort som bäst.

Skulle ha behövts
Till utvecklingen hörde att vd-rollen 
har krympt och en naturlig följd av 

det var att företaget i framtiden behö-
ver en annan profilering på verkstäl-
lande direktörens uppdrag. Det var på 
just den punkten, gällande tidpunk-
ten för Marcus Henricsons avtal, som 
styrelsernas åsikter gick isär:

– Vi har följt den strategi som vi 
kommit överens om med ägaren när 
det gäller företaget. Vi ansåg att han 
hade behövts en längre tid, men för-
bundet förutsatte en snabbare tid-
tabell. Ett företag som har en ägare 
måste följa ägarens vilja, säger Olav 
S. Melin.

Har en viktig funktion
Björn Vikström framhåller sin upp-
skattning för att Melin och Henric-
son har styrt företaget genom en svår 
men viktig förändringsprocess. Vad 
vill då ägaren med företaget i fram-
tiden?

– Ägaren vill att Fontana också i 
fortsättningen ger ut Kyrkpressen, 
förlägger finlandssvensk andlig lit-
teratur och distribuerar den till för-
samlingar och enskilda. Som biskop 
slås jag gång på gång när jag är ute i 
församlingarna av hur viktig Kyrk-
pressen är.  Fontana Medias bokbord 
är också en synlig och viktig funk-
tion när det gäller att få nys om vil-
ka böcker det finns inom andlig och 
existentiell litteratur.

Bolaget ger ut Kyrkpressen, and-
lig litteratur och verkar som återför-
säljare av kristen litteratur från andra 
förlag. Sökandet efter en ny verkstäl-
lande direktör vidtar. Förhoppningen 
är att en ny vd ska kunna börja job-
ba i augusti-september.

– Förbundets och förlagets styrel-
se har en koordinerad syn på att det 
behövs en lite annan profil på verk-
ställande direktörens roll, menar bi-
skop Vikström.

Olav S. Melin säger att den man ef-
terlyser är någon som är kunnig i eko-
nomi och marknadsföring.

– Och någon som har en stark käns-
la för att jobba för ett företag med kris-
ten profil i en värld med nya teknis-
ka utmaningar.

En ny styrelse för Fontana Media 
väljs i början av nästa vecka. Den ut-
ses av bolagsstämman, som i prakti-
ken fungerar som ombud för hela för-
bundsstyrelsen. Församlingsförbun-
dets årsmöte är öppet för alla med-
lemmar. Det hålls måndagen den 14 
maj kl 18 i Johannes församlings ut-
rymmen i Helsingfors.

ägarEN ocH FörLagET. Församlingsförbundets 
ägarstyrelse och Fontana Medias förlagsstyrelse har 
sällan varit så samstämmiga i sin uppfattning om vad 
förlaget ska göra som nu.

TexT: roLF aF HäLLSTröM  foTo: aNDrEaS aNDErSSoN

Därför är det en överraskning att för-
troendekrisen nu är så stor att förlags-
styrelsen ville avgå innan dess man-
datperiod var slut.  

– Det är ju bara diskussioner, säger 
Stefan Vikström i ägarstyrelsen. Det 
fanns inga ultimatum eller ens beslut, 
menar han. Snacket var fortfarande 
på gång, så att säga.

Båda styrelserna var eniga om att 
förlagskostymen måste bantas. Båda 
lyfte upp en säkrad utgivning av Kyrk-
pressen som första prioritet. Båda ville 
ha en fortsatt bokutgivning av något 
slag. I det arbetspapper som disku-
terats i bägge styrelserna är det klart 
att vd Marcus Henricson arbetade på 

att göra sig själv överflödig.
Henricson kan nu fortsätta sina 

teologiska studier som han startat 
med förlagsstyrelsens goda minne 
med sex månaders lön. Medan han 
väntar på att telefonen ringer för näs-
ta chefsjobb, som han säger till Borgå-
bladet.

Förra bankdirektören Gustav Kron-
lund lämnar förlagsstyrelseuppdra-
get liksom ordföranden Olav S. Melin.

– Kan man inte lyda ägaren så ska 
man gå genast, säger Kronlund  som 
har bara gott att säga om Henricsons 
vd-insats:

– Det är strongt att kunna arbeta 
för att göra sig själv onödig.
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Konflikter orsakar anmälningar
Kyrkans Tidning har granskat alla beslut domkapitlen 
i Svenska kyrkan fattat angående prästers och diako-
ners behörighet att utöva ämbetet under 2000-talet.

I nästan alla stift fanns anmälningar mot präster eller 
diakoner där det var tydligt att grundproblemet var en 
större konflikt i församlingen. ofta används domkapit-
len som slagträ i utdragna konflikter.

– olika grupper agerar mot varandra, säger stiftsju-
rist Lotta Novosel till Kyrkans tidning.

– Det tar otroligt mycket tid.

gudstjänst från 
motorcykelsadeln
motoristkyrkan i lundo öppnar igen sin mc-körsä-
song den 12.5. Det är 32 gången kyrkan ordnar en drive 
in-gudstjänst. arrangemanget har vuxit till en landsom-
fattande öppningsceremoni för motorister.

man väntar sig över 3 000 motocykelförare till mässan 
som börjar klockan 15 på lundo kyrkas parkeringsplats. 
före mässan ordnas en samling i Kuppis i Åbo. Sedan kör 
deltagarna i parad till lundo.

Präster utlovas spännande liv
Den dystra spanska ekonomin har satt punkt för 
många unga mäns framtidsdrömmar. men katolska 
kyrkan hakar på utmaningen med att locka kandidater 
för prästyrket. en kampanj för nya präster lanserades 
i mars och youtube-klippet som utlovar präster ”ett 
spännande liv” har fått rekordmånga nedladdningar.

en spansk präst tjänar i medeltal 700–800 euro per 
månad. Kyrkan kämpar med prästbrist men för första 
gången på länge har antalet nya studerande vid präst-
seminarierna i Spanien ökat.

KAmpANj SPANIENLuNDo MoToRISTKYRKA ANmäLNiNgAR SvENSKA KYRKAN

Mellan busine ss och Moses
kyrkligt och affärsmässigt
De två prästerna i förlagsstyrelsen ser 
inte frågan om förtroende lika katego-
riskt som Kronlund eller Melin.

– Vi har fått respons från ägarstyrel-
sen och jobbat in deras synpunkter i åt-
gärdsplanen. Men vi fick en press över 
oss att agera snabbare än planerat, säger 
kyrkoherde Bo-Göran Åstrand. 

Man kunde känna misstroendet i luf-
ten, menar han. Men det är kanske me-
ra en krock mellan kyrklig kultur och 
affärskultur.

– Själv står jag i valet och kvalet, till-
står han om möjligheten att fortsätta i 
förlagsstyrelsen.

Ledande branschsekreterare Lucas 
Snellman instämmer i att relations-
krisen till en del har att göra med ”hur 
man läser koderna”.  Om ägaren går in 
i den operativa verksamheten upplevs 
det som ett misstroende i affärsvärlden. 

– Jag har varken blivit tillfrågad el-
ler fattat något beslut, säger Snellman 
angående fortsatt styrelsemedverkan.

Heidi Juslin-Sandin som sitter i båda 
styrelserna säger att ägarstyrelsen in-

te alltid förstått att det är ett aktiebolag 
som man äger.  Men hon förstår vikten 
av kontinuitet och säger inte ett abso-
lut nej till fortsatt stryrelsemedverkan.

Ekonomiskt chockuppvaknande
Förlaget bantades i tiden från att äga tre 
bokhandlar och eget tryckeri till att ge 
ut Kyrkpressen och jobba med bokhan-
tering. Volymen i bokhanteringen kom 
genom den i sig viktiga uppgiften att 
leverera skolmaterial till huvudstads-
regionens svenska skolor, en uppgift 
som man fick via upphandlingstävlan.

För ägarstyrelsen var det irriteran-
de att förlaget inte  fick bokhantering-
en att bära sig.

Uppvaknandet kom när rören i 
grannfastigheten där skolbokslagret 
fanns skulle förnyas. Att förlaget skulle 
betala samma andel för sina 500 kvad-
ratmeter källarutrymme som bostäder-
na var en ekonomisk chock.

Den nya biskopen Gustav Björk-
strand handplockade pensionerade 
Finngospel- och Naxosdirektören Jan-
Erik Lindqvist som ny förlagsdirektör. 

Lindqvist gjorde en offensiv satsning, 
flyttade hela företaget till Helsingfors 
absoluta centrum.  Försäljningssiffrorna 
steg men det gjorde också personalens 
stresskurva liksom förlusterna. 

– Förbundet tände inte på idén och 
varnade då för att satsningen innebar en 
för stor risktagning. Men förlagsstyrel-
sen ansåg att den kunde ta risken, säger 
Lars-Eric Henricson från ägarstyrelsen.

Också nu är det Fontana Media som 
ska fatta besluten, understryker han. 
Men det borde inte hindra ägaren från 
att uttala förhoppningar.

Bokhandeln i sjätte våningen i Hel-
singfors absoluta centrum blev inte den 
framgång den skulle bli. Förlusterna på 
en halv miljon euro var däremot tydli-
ga. Förlaget fick sälja sin anrika sekel-
skifteslokal på Bangatan 29.

När Borgå stadsdirektör bytte jobb 
och blev vd på Fontana Media var det 
en mediehändelse. Marcus Henricsons 
uppgift blev att ”släcka eldsvådan”: för-
laget avstod bland annat snabbt från 
skolbokshanteringen och flyttade till 
samma hus där det som kunde kallas 
det finska församlingsförbundet har si-
na lokaliteter.

drar vidare. marcus henricson med 
olav S.melin (t.v.) och biskop Björn 
Vikström. 

Svenskan 
ett tema under 
vårens session
kyrkoMöTET. Språkkon-
sekvenser och jordfäst-
ning av personer som inte 
hör till kyrkan är frågor 
som väckts av represen-
tanter för Borgå stift och 
behandlas under veckans 
kyrkomöte.

TexT: SoFIa TorVaLDS

Det nyvalda kyrkomötet har 
den här veckan samlats till sin 
första session i Åbo. Kyrko-
mötesombuden valdes i fe-
bruari och ska sitta i fyra år.

På ärendelistan finns 
bland annat ett initiativ från 
stiftsfullmäktige i Borgå stift 
där man föreslår att kyrko-
mötet utreder och prövar om 
församlingarna kan ta avgift 
för jordfästning av personer 
som inte hör till kyrkan.

Borgå stifts lekmannaom-
bud Stig Kankkonen kom-
mer med ett ombudsinitiativ 
om att uppmana Kyrkosty-
relsen att göra en språkkon-
sekvensbedömning inför 
strukturreformen. Kankko-
nen föreslår också att kyrkan  
ska utarbeta en språkstrategi.

– Initiativet har väckt in-
tresse på finskt håll och har 
undertecknare också från 
andra stift, säger han.

Dessutom väljer kyrko-
mötet medlemmar till kyr-
kostyrelsens plenum (se no-
tis på sid. 4).

Borgå stifts represente-
ras i kyrkomötet av Åsa A 
Westerlund från Pojo, Gö-
ran Stenlund från Vasa, Stig 
Kankkonen från Esbo, Pe-
ter Lindbäck från Åland och 

prästombunden Bo-Gö-
ran Åstrand och Max-Olav 
Lassila.

Samfundens mörker
Ärkebiskop Kari Mäkinen 
lyfte i kyrkomötets öppnings-
anförande fram diskussionen 
om sexuellt utnyttjande inom 
den laestadianska rörelsen.

– Via gammallaestadi-
anismen har vi fått syn på 
att alla samfund bär på en 
skugga. Om man inte kän-
ner igen den skuggan utan 
bara ser en idealbild i spe-
geln kan man inte på ett äkta 
sätt, utan tvång, glädjas över 
sitt eget andliga arv, sa Mä-
kinen i sitt tal.

Ärkebiskopen menar att 
diskussionen är viktig, men 
att den också bör ses som en 
del av en process där tradi-
tionella väckelserörelser frå-
gar efter sin egen identitet i 
relation till kyrkan.

Mäkinen poängterar att 
destruktiv maktfullkomlig-
het förekommer i alla slags 
samfund. Men just i en andlig 
gemenskap kan den andliga 
makten övergå i andligt våld.

– Det andliga våldet kan 
smyga in sig var som helst i 
kyrkan. Vi måste lära oss att 
känna igen det. Ingen religi-
ös tolkning eller sanning ger 
någon rätt att kuva eller slå 
sönder en annan människas 
inre. Varje gång då en män-
niska går sönder går också 
Kristus sönder, säger Mä-
kinen.

Kyrkpressen följer med kyrkomö-
tets beslut på www.kyrkpressen.fi. 
Stig Kankkonen bloggar från kyrko-
mötet på www.kankkonen.net.

kyrkomötet är evangelisk-lutherska kyrkans högsta lag-
stiftande organ. De 96 ombuden samlas två gånger i året, i 
maj och i november. foto: KP-ARKiv.

KommENtAR  
RolF AF HällSTRÖM

ägarens röst
inga FinLandSSvenSka 
förlag täljer guld och hur 
församlingsförbundet 
tänkt sig bokutgivningen 
tycks vara en fråga där de 
två styrelserna har oli-
ka tankar. Det är skillnad 

mellan att ge ut kyrkliga böcker och 
kristen litteratur. Vad som blir tyd-
ligt är att ägaren är redo att ta en liten 
stöt för Kyrkpressen om så skulle be-
hövas men inte för något annat.

församlingsförbundets årsmöte har 
för övrigt alltid informerats om pro-
blemen. I årsberättelsen för år 2009 
skrev vd Jan-erik lindqvist tydligt att 
man inte kan fortsätta med en bok-
hantering vars förluster betalas av 
Kyrkpressen.

men på årsmötena har ingen hit-
tills visat intresse för vad som står i 
rapporterna. hit kommer man för att 
dricka kaffe.
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Sålda kyrkor får nya kläder
anderS SandLin hälsar besökarna välkomna till Jugend home hotel, hotell och festsal som numera är inrymd i gamla församlingshemmet i Jakobstad. 
Den äldsta delen byggdes i början av 1900-talet som Jakobstads bönehus.

StöD föR byggNADER

• Kyrkans centralfond stöder byggna-
der med 4-5 miljoner euro per år.
• EU-projektpengar för kulturhisto-
riskt värdefulla byggnader.
• Museiverket ger bidrag till byggna-
der som inte ägs av kyrkan.

– Visst är det en oroande utveckling. 
Kyrkobyggnaderna har ett stort värde 
för både församlingsverksamheten och 
kulturen. Därför bör man sträva efter att 
de underhålls och att de ska kunna ägas 
av församlingarna, säger riksdagsman 
Peter Östman efter förra veckans ny-
het om en eventuell kyrkoförsäljning i 
Kristinestad (se Kyrkpressen 18/2012).

Kan man avyttra en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad, i detta fall en kyr-
ka som församlingen inte behöver? Så 
lyder frågan och Kristinestad är knap-
past den sista staden som kommer att 
ställa just den frågan.

På Kyrkostyrelsen är man medve-
ten om problematiken, även om ing-
en från Kristinestad ännu varit i kon-
takt med dem.

–  Det har kommit signaler från fäl-
tet om att det finns ett tryck i den här 
riktningen. Men vad vi vet har försam-
lingarna inte på allvar diskuterat för-
säljning av kyrkor, säger ecklesiasti-
krådet Pirjo Pihlaja.

Egna strategier för fastigheterna
Kyrkostyrelsen har nyligen tillsatt en 
arbetsgrupp som bland annat ska hjäl-
pa församlingarna göra upp en fastig-
hetsstrategi.

– De flesta församlingar saknar en 
utvärdering över vilka fastigheter som 
de egentligen behöver för sin verksam-
het. Behöver församlingen alla bygg-
nader eller kan man avstå från några? 

kyrkoByggNaDEr. Ökade underhållskost-
nader för kyrkans fastigheter i kombination 
med minskade skatteintäkter oroar besluts-
fattarna. Men några snabba svar på kyrkans 
fastighetsproblem finns inte.

TexT och foTo: joHaN SaNDBErg

I samband med ett ägarbyte ses 
skyddsbehovet över. Det betyder in-
te att skyddet upphävs men byggna-
den skyddas inte längre av kyrkolagen 
utan av andra lagrum, sannolikt bygg-
nadsskyddslagen.

–  Själö hospitalkyrka i Nagu är ett 
exempel på en kyrka som numera är 
ett museum och ägs av Museiverket, 
säger Kostet.

I mitten av april såldes en stenkyr-
ka byggd 1868 i Landskrona i Sverige 
för en krona till en familj som ska göra 
om den till en bostad. Även om Juhani 
Kostet inte känner till just det fallet är 
han medveten om kyrkobyggnader bå-
de i England och i Sverige som fått helt 
nytt användningsområde.

–  Jag tror att den diskussionen också 
kommer att föras i Finland, säger han. 
Då måste man först definiera byggna-
dens värde och skyddsbehovet. Först 
därefter kan man ta ställning till vad 
man kan göra i den.

Och vi har också gjort något liknan-
de i Finland.

– På nittiotalet byggdes församlings-
hemmet på Hammarbacka i Åbo om till 
bostäder, säger Kostet.

Nu är en lagreform på gång där kyr-
kobyggnader äldre än femtio år auto-
matiskt skulle skyddas enligt kyrko-
lagen.

– Det tycker jag är en bra tanke, sä-
ger Kostet. Men det är ju helt och hål-
let kyrkans eget beslut.

På basen av 2010 års bokslut har Kyr-
kostyrelsen räknat ut att i medeltal 20 
procent av församlingarnas medel gick 
åt till underhåll av fastigheter det året. 

Någon måttstock för vad som är en 
rimlig gräns finns enligt Pihlaja inte. 
En del församlingar har fler fastighe-
ter än andra. Innehavet kan växla kraf-
tigt från år till år beroende på samman-
slagningar.  

– Ur statens synvinkel är bevaran-
det av de kulturellt värdefulla byggna-
derna en av den evangelisk-lutherska 
kyrkans uppgifter, säger kyrkominister 
Päivi Räsänen. Därför får också kyrkan 
en del av samfundsskatten. 

Räsänen är ändå fullt medveten om 
svagheterna med samfundsskatten. 
Den är konjunkturkänslig och ska ock-
så räcka till begravningsväsendet, vil-
ket den inte alltid gör.

– Därför har regeringen trots de eko-
nomiskt kärva tiderna ökat församling-
arnas och kommunernas andel av sam-
fundskatten tillfälligt från 1,75 procent 
till 2,3 procent detta år och 2,26 pro-
cent nästa år. Finansministeriet ansva-
rar för samfundsskatten, men jag vågar 
säga att de statliga finanserna är så pass 
strama att det inte finns några som helst  
möjligheter att komma emot ytterliga-
re, säger Räsänen.

Själökyrkan blev museum
Generaldirektör Juhani Kostet på Musei-
verket är beredd på att kyrkans bygg-
nader i framtiden kommer att ge ho-
nom en hel del att fundera på.

– Jag befarar att den här utvecklingen 
fortsätter. Det kan hända att vi behö-
ver se över definitionerna av skydds-
behoven.

För Museiverket är en överlåtelse av 
kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga 
byggnader inget större problem.

- Men vi vill att de mest värdefulla 
kyrkorna bevaras som kyrkliga utrym-
men och inte ändras till något helt annat.

Svenska 
kyrkor till salu
kan en församling i 
Svenska kyrkan sälja sin 
kyrka?
– att sälja en kyrka krä-
ver inte tillstånd. men den 
nya ägaren binds av sam-
ma skyddsbestämmel-
ser som församlingen. De 
flesta åtgärder kräver till-
stånd av raä, det som i 
finland heter museiverket. 
Det gör att det knappast 
finns någon marknad för 
kyrkor, säger kulturarvs-
samordnare Henrik Lind-
blad på Svenska kyrkans 
kyrkokansli i Uppsala.

ett trettiotal kyrkobygg-
nader i Svenska kyrkans 
ägo har sålts, de flesta ka-
pell och mindre förorts-
kyrkor. Några av de tret-
tio har gått till katolska 
församlingar och assyris-
ka församlingar. Några få 
har köpts av privatperso-
ner, som örja kyrka. att 
en kyrka i Sverige skulle ha 
blivit moské har lindblad 
inte hört talas om.

– Det fanns intresse 
från muslimskt håll att ta 
över Skeppsholmskyrkan 
i Stockholm som ägdes av 
staten efter att ha varit i 
flottans ägo. I dag heter 
den tidigare amiralitets-
kyrkan eric ericsonhallen 
och är en av Stockholms 
finare konsertsalar.

Betalar svenska staten 
för det kulturarv som 
kyrkorna innebär?
– Det är lagstadgat. Svens-
ka staten beviljar 460 mil-
joner kronor per år för det 
kyrkliga kulturarvet. 

alla kyrkor byggda fö-
re år 1940 räknas som 
kulturhistoriskt värdeful-
la. Totalt 2900 av Svens-
ka kyrkans samman-
lagt 3400 kyrkobyggnader 
räknas in i det rikssvenska 
byggnadskulturarvet.

– Det är församlingens 
sak hålla sina kyrkor i skick 
och betala för dem. men 
staten står för den ”anti-
kvariska merkostnaden”, 
det vill säga de åtgärder 
som måste vidtas för att 
hålla kvar det kulturhisto-
riska värdet på byggnaden.

riksantikvarieämbetet 
(raÅ) är tillsynsmyndig-
het men det är Svenska 
kyrkan själv som på na-
tionell nivå fördelar peng-
arna enligt de ansökning-
ar som kommer in från 
församlingarna.

kan det bli fler försälj-
ningar?
– Svenska kyrkan har 
tappat en miljon med-
lemmar sedan millennie-
skiftet och beräknas tap-
pa ytterligare en mil-
jon medlemmar på tio års 
sikt. Ute i europa är det 
redan vanligt att kyrkor 
säljs när det inte finns nå-
gon församling som kan 
betala för den. 

 ¶ Rolf Af HällstRöm

3 fRågoR oM

”De flesta för-
samlingar saknar 
en utvärdering 
över vilka fast-
igheter som de 
egentligen behö-
ver för sin verk-
samhet. Behöver 
församlingen al-
la byggnader el-
ler kan man av-
stå från några?”
Pirjo Pihlaja
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VågA FRågA

Får man tro på helgon?
I varje katolsk kyrka har man 
helgonbilder och framför allt 
helgonreliker har genom historien 
tillskrivits stor kraft. Exempelvis i 
Siena kan man beskåda den heliga 
katarinas huvud och i rom ligger 
flera påvar på ”lit de parade”. Men 
i Bibeln säger gud i det första av de 
tio budorden att ”Du skall inte ha 
andra gudar vid sidan av mig”. Hur 
kan katolicismens helgondyrkan gå 
ihop med guds förbud mot avguda-
dyrkan?

inom den katolska kyrkan har, precis som frågeställaren anty-
der, helgonen en mer framträdande plats än inom den luth-
erska kyrkan. Om man läser den katolska katekesen märker 
man fort att helgonen anses ha flera uppgifter. För det första är 
de förebilder för och goda exempel på hur ett kristet liv kan le-
vas. Genom att reflektera över deras ord, handlingar och livs-
stil kan man upptäcka viktiga dimensioner av den kristna tron. 

För det andra har helgonen också efter sin död uppgifter 
att fylla. De fungerar som förebedjare och beskyddare. Man 
tänker sig att helgonen är närmare Jesus Kristus än den som 
lever på jorden och att de i himlen kan bära fram sina böner 
för dem som lever här i världen. ”Genom deras broderliga 
omsorg får vi stor hjälp i vår svaghet.” Att i dopet få ett av 
helgonnamnen är en försäkran om att man har ett skydds-
helgon som ber om beskydd och välsignelse.   

att FramhåLLa helgonen hör enligt katolska kyrkan inte ihop 
med avgudadyrkan. Bildförbudet menar man att inte gäller på 
samma sätt som på Gamla testamentets tid. I och med Jesus fick 
man en bild av den osynlige Guden som man tidigare inte ha-
de fått göra sig bilder av. Efter att Jesus vandrat på jorden är det 
tillåtet av avbilda honom, Jesu moder, helgonen och att använ-
da symboler, som till exempel korset. Men man är noga med att 
framhålla att vördnad för bilderna och symbolerna är en heders-
betygelse och inte en tillbedjan som tillkommer Gud ensam.  

Inom lutherdomen har man oftast varit försiktig med att 
framhålla helgonen. Luther och de andra reformatorerna var 
rädda att helgonen på något sätt skulle minska Jesu unika 
roll som frälsare och förebedjare.  Men samtidigt underströk 
de att man nog kan minnas helgonen och försöka efterlik-
na deras tro och goda gärningar. Att däremot be till helgo-
nen eller fråga efter hjälp av dem är något som man inte ska 
göra eftersom Bibeln inte lär ut något sådant. Istället lyfter 
Bibeln fram Jesus Kristus som vår förebedjare och hjälpa-
re i alla situationer.

ett bra exempel på vår kyrkas tillämpning och balansgång 
i den här frågan är kyrkohandbokens bön på Biskop Hen-
riks minnesdag som kan firas den 19 januari: ”Vi tackar 
dig för det arbete som du utförde genom ditt vittne mar-
tyrbiskop Henrik. Genom din nåd kom han med evange-
liet till oss. Hjälp oss att följa hans exempel i tro och liv och 
nå ditt eviga rike”.

 ¶ Bo-göRAn 
åstRAnd
är kyrkoherde 
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och kyrka. 

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

på tVäREN JoHAN SANdbERg

Att finnas eller inte 
Det är lättare att bevisa att 
något existerar än att det 
inte existerar. ändå finns 

det tillfällen 
när man kan 
påstå att ett 
fenomen in-
te existerar i 
full övertygel-
se om att så är 

fallet. fast man kan ha fel. 
man förnekar sanningen el-
ler också litar man helt en-
kelt på fel människor.

för tjugo år sedan hade 
jag bestämt kunnat förne-
ka att det finns folk som är 
hungriga i finland. Jag ha-
de varken sett eller hört om 
någon sådan under hela 

min uppväxt och jag litade 
på vårt system. men på nit-
tiontalet sprack min bild då 
jag fann mig själv involve-
rad i att rapportera om ut-
delning av matkassar. I dag 
skulle jag inte tro på den 
politiker eller tjänsteman 
som förnekade fattigdomen 
i finland.

för några år sedan be-
sökte jag provinsen arauca 
i colombia. I den provinsen 
påstås gerillagrupperingar-
na elN och farc samt pa-
ramilitären vara aktiva. Jag 
såg inget av den aktiviteten 
och hade jag gått ut på ga-
tan i araucita, Saravena el-
ler Tame och frågat om det 

finns nån gerilla här så ha-
de svaret antagligen blivit 
ett (fientligt) nej. men än-
då förnekar jag inte gerillans 
existens i colombia. även 
om president Santos gjor-
de det skulle jag inte tro på 
honom.

Ger jag mig på det vore 
det väl möjligt att förneka 

en medmänniskas existens, 
fast jag träffat personen i 
fråga. Jag kan ju ha halluci-
nerat mötet. eller också kan 
jag förklara mötet med nå-
got new age-flum.

Det är väl inte så konstigt 
att det är svårt att tro på 
Jesus. även om han är his-
toriskt väldokumenterad.

Livsmening ger 
stressfriare liv
STrESS. Vi lever på 
ytan i ett allt snab-
bare samhälle och 
samlar karriärpoäng 
för att må bra. Men 
för att orka leva länge 
måste vi leva på dju-
pet, menar Boris Salo.

TexT: SoFIa TorVaLDS 
foTo: joHaN SaNDBErg

Boris Salo, kaplan i Jakob-
stads svenska församling, är 
känd för sina böcker om tro, 
teologi och relationer. Hans 
färska bok Fri från stress och 
tristess?! handlar om stress och 
utmattning.

– Temat kändes som en na-
turlig fortsättning på det an-
dra jag skrivit. I samband med 
det äktenskapsarbete jag varit 
engagerad i har jag märkt att 
stressproblematiken är aktu-
ell för många, säger Salo.

Han skriver om livsbear-
betning och om hur en kris-
ten tro kan integreras i livet. 

– Min viktigaste poäng är 
att visa hur stress och utmatt-
ning är relaterade till olika 
livsområden. Det finns tu-
sentals avhandlingar om ut-
brändhet i relation till arbetet. 
Men nu har vi fått upp ögonen 
för att också andra saker i li-
vet kan leda till utmattning.

Salo anser att vi fortfaran-
de talar alltför lite om exis-
tentiellt betingad stress, om 
skuld och skam, livsfrågor 
och livsmening.

utmattade profeter
Boken tar upp fyra delom-
råden: Hur vårt sätt att leva 
leder till stress, hur en fel-
aktig arbetssyn och arbets-
situation kan leda till stress, 
hur våra relationer kan vara 
både stressande och avstres-
sande och slutligen att våra 
egna personliga kriser ock-
så kan leda till stress.

– Två människor kan gå 
igenom samma saker, den 
ena är stressad, den andra 
är det inte.

Redan på Gamla testa-
mentets tid visade profe-
terna tecken på utmattning. 
Att dagens människor är mer 

utmattade än folk på Gam-
la testamentets tid är ett väl-
färdssymptom.

– I ett traditionellt samhäl-
le hade alla sina givna roller. 
I dagens individualistiska 
samhälle ska alla klara sig på 
egen hand. Det blir stressan-
de i längden. Vi är ju skapade 
till relationer och gemenskap.

Hjärnan behöver tid
Hur kan vi skapa oss ett liv 
som gör att vi mår bra?

– Genom att vårda våra re-
lationer och genom att ta be-
grepp som skuld och skam 
på allvar. Genom att inte gå 
med i jakten på ytliga fram-
gångar, menar Salo.

Han tror inte att stress kan 
botas med ett piller utan att 
man måste fråga sig vad som 
är grundorsaken till att man 
mår dåligt.

– Hjärnan har oerhörd ka-
pacitet, men den behöver tid. 
Redan Jesus sa till sina lär-
jungar att de behöver tid att 
gå undan och be i ensamhet.

Boris Salo tror att kyrkan 
kan erbjuda botemedel mot 
den utmattning eller ag-
gression som kommer med 
stressen. Men då måste kyr-
kan komma ihåg att betona 
nåden, inte lagiskheten.

– Lagiskhet skapar män-
niskor som blir aggressiva i 
förhållande till andra. Men 

kristendomen kan visa vad 
det betyder att vara villkors-
löst älskad.

köar för ytbrändhet
Boris Salo talar om ytbränd-
het: en livsstil som betonar de 
yttre tecknen på framgång.

– Undersökningar visar att 
idoler inom musikbranschen 
lever i medeltal i 40 år. Det 
köar tusentals ungdomar för 
varje år.

Den som bara lever på ytan 
orkar inte leva i längden.

– Man är bekräftad av al-
la men innerst inne är man 
ensam. Vi behöver en djup-
dimension i våra liv för att 
orka leva.

boriS SaLo tror på att säga nej till ett liv som betonar yttre tecken på framång.
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Det är inte en dyster eller cynisk gam-
mal teolog som fått i gång den livliga 
debatten om frikyrklighetens nuläge i 
Sverige. Nej, Sigfrid Deminger är trots 
sina 73 år en energisk talare och skri-
bent som argumenterar utifrån en livs-
lång erfarenhet av teologiska studier 
och församlingsliv. Han framstår in-
te som den bittra gubbe några velat se 
honom som.

Med sin debattartikel i tidningen Da-
gen i februari 2012 har han retat gallfe-
ber på pingstvänner och andra frikyrk-
liga, men också fått mycket förståelse. 
Biskopar och pastorer har deltagit i de-
batten som alltjämt fortgår.

Deminger påstår att frikyrkligheten 
har fullgjort sitt uppdrag. Personligen 
är han ledsen över att ”frikyrklighe-
ten inte bar hela vägen”. Som 17-åring 
gick han ur Svenska kyrkan, men nu 
har han  blivit medlem igen.

Vi sitter i Karl Johans församlings-
hem i Göteborg för att summera de se-
naste månadernas debatt. Från fönstret 
syns kyrktornet till Carl Johans kyrka, 
en traditionell luthersk kyrka i Göte-
borg. Det är dit han numera kommer 
för att fira gudstjänst tillsammans med 
sin fru. Kyrkan är några stenkast från 
deras bostad.

– Jag har fått mängder med brev, e-
post och telefonsamtal. Det folk säger 
är tre saker: vi känner igen oss, vi sör-
jer, men vi är maktlösa, förklarar Sig-
frid Deminger.

Det är anmärkningsvärt att en fram-
stående frikyrkoteolog sticker ut ha-
kan på det här sättet. Han har ju i 20 år 
varit rektor och lärare på en teologisk 
högskola i Örebro, alltså utbildat teo-
loger inom frikyrkan. Under tio år var 
han församlingsföreståndare för Betle-
hemskyrkan i Göteborg, som är en av 
de större frikyrkoförsamlingarna i Sve-
rige. Sedan sadlade han om för att jobba 
som rådgivare för biståndsorganet Sida.

Frikyrklighetens anseende
Han är besviken på uttunningen av teo-
login i frikyrkorna. Gudstjänstlivet präg-
las av underhållning i stället för att fo-
kusera på evangeliet. Musiken har bli-
vit enformig och den rika kyrkliga mu-
sikskatten håller på att falla i glömska.

– För 50 år sedan möttes svensk fri-
kyrklighet av stor respekt i den allmän-
na opinionen. Det som har hänt sedan 
dess är att en del extrema rörelser vux-
it fram. Och i spåren av dem har vi haft 
en del skandaler – Knutby är den mest 
allvarliga.

– I utkanten av frikyrkligheten finns 
det grupper vars identitet är svår att 
fastställa. Alla kallar sig frikyrkliga 
och kallas i pressen för frikyrkliga. De 
märks mer än de etablerade och ansed-
da församlingarna, säger han.

Deminger påpekar att frikyrklighe-
ten inte längre företräds av framståen-
de personligheter som var fallet för två 
generationer sedan. Nu är de svåra att 
finna. Han tycker att det spelar stor roll 
att kyrkan har ett gott anseende i sam-
hället. Att utveckla en bred kontakty-
ta med den allmänna opinionen är en 
förutsättning för att nå människorna 
med budskapet. Det är ju det som är 
kyrkans uppgift.

Populärkultur,  inte evangelium
Man når inte människorna genom att 
försöka anpassa budskapet till den om-
givande populärkulturen. Att arbeta 
med att göra språket begripligt är en 
annan sak.

– Lunds biskop Antje Jackelén ser 
tendenser till detta även i Svenska 
kyrkan. Hon berättade att om hon på 
1980-talet bad en flicka i församlingen 
läsa en text sa hon ja ”om hon inte be-
höver gå fram”. Om man ställer sam-
ma fråga i dag säger flickan ja, ”om jag 
får hålla mikrofonen”.

– Det här behovet av exponering är 
en spegling av dagens ungdomskultur. 
Man ska synas till varje pris. I vissa fri-
kyrkor övertar man ungdomskulturens 
manér och klär det i ett fromt språk, och 
så tror man att det är förnyelse. Egent-
ligen är man offer för den omgivande 
kulturen! Det går stick i stäv med de 
värden som kristen tro representerar, 
säger Sigfrid Deminger.

Han uttrycker sig nästan likadant 
som författaren Peter Halldorf, som 
efterlyst fördjupning.

Deminger går fram hårdare. Han 
tycker att vissa frikyrkors självöver-
skattning är störande. Man framhäver 

sin särprägel på ett sätt som går mot allt 
vad kristen tro i grunden är. Det syns i 
tv-gudstjänsterna.

– De berättar hur utomordent-
lig verksamhet de har. Vad är det för 
evangelium? Det är en spegling av den 
omgivande kulturen. Det är så det går 
till i samhället, där människor till var-
je pris ska synas, framstå som fram-
gångsrika, lyckade och ha stjärnstatus.

– Är inte just detta sekularisering?
Svenska kyrkans fasta former skapar 

enligt Deminger ett värn mot att använ-
da gudstjänsten till sådant som den ab-
solut inte får utnyttjas till. Bristen på res-
pekt för det heliga, oförmågan att visa 
vördnad, är ett allvarligt hot mot kyr-
kan och gröper ur hennes väsen inifrån.

– Det är en oerhörd erfarenhet för en 
människa att komma nära det heliga. 
Man blir aldrig sig själv igen och man 
kan inte närma sig det som är heligt hur 
som helst.

Folkväckelsen hade sin tid
Till skillnad från Finland bröt frikyr-
korörelsen i Sverige ut stora grupper ur 
lutherska kyrkan. Frikyrkan växte fram 
i Sverige från 1850-talet och framåt då 
Missionsförbundet, baptismen, Helgel-
seförbundet och Örebromissionen bör-
jade växa fram och gjorde uppbrott mot 
Svenska kyrkan. Senare, på 1900-talet, 
kom pingströrelsen och de karismatis-
ka församlingarna.

Sigfrid Deminger tycker att det då 
fanns starka skäl för en folkväckelse.

– På den tiden gick det inte att fö-
ra en dialog med Svenska kyrkan, som 
befann sig i förfall. Men nu är fienden 
död och frikyrklighetens uppgift är ge-
nomförd.

Uppgiften bestod enligt Deminger i 
att som folkväckelse försöka bevara de 
omistliga värdena i den kristna tron och 
församlingslivet.

Samarbete mot ytlighet
I dag borde frikyrkligheten orientera sig 
mot andligt liv som bryter fram i kris-
tenheten som helhet. Frikyrkorna ska 
inte försöka bli så annorlunda som möj-
ligt utan lära sig så mycket som möjligt.

om frikyrkorna gjort sitt, kan de läggas ned?
– Nej. Frikyrkligheten har oerhört vik-
tiga värden som inte ska gå förlorade. 
Det finns mängder med goda och red-
bara människor som är en stor tillgång 
för det svenska samhället. Det finns för-
samlingsmiljöer, ungdomsarbete, för-
samlingsarbete, sociala insatser och ge-
menskap för människor som har sär-
skilda behov, verksamhet som vi måste 
värna om till varje pris, säger Deminger.

– Men när vi gör den här omoriente-
ringen mot kristenhetens mitt så tar vi 
med oss dessa värden, vi lämnar dem 
inte.

Lokalt har Svenska kyrkans försam-
lingar på många orter inlett ett nä-
ra samarbete med frikyrkorna. Det är 
den väg Deminger ser som framtiden 
i den svenska kristenheten. Försam-
lingar har redan gemensamt konfir-
mandarbete, ordnar gudstjänster till-
sammans och genomför gemensam-
ma sociala insatser.

Enligt Deminger är det tid att bry-
ta motsatsställningen mellan Svens-
ka kyrkan och frikyrkan. I stället ska 
man ta med sig det goda från båda och 
samarbeta.

Har frikyrkligheten samma problem i Fin-
land?
– Ja, det tror jag. Och finns de inte så 
kommer de. Sverige är det land som 
tar mest intryck från populärkulturen 
från USA till exempel, sedan kommer 
samma trender till andra länder. Det 
här är kulturella tendenser i tiden som 
slår igenom.

Han menar att hela världssituationen 
blir allt mer obegriplig, akut och hotfull.

– När grundläggande kristna vär-
deringar som burit upp samhället inte 
längre ges möjlighet att fylla den funk-
tionen, då går det mot kaos.

”I vissa frikyr-
kor övertar man 
ungdomskul-
turens manér 
och klär det i ett 
fromt språk, och 
så tror man att 
det är förnyel-
se. Egentligen 
är man offer för 
den omgivande 
kulturen!”
Sigfrid Deminger

FrIkyrkaN. Frikyrkligheten har gjort sitt, anser teologie doktor Sigfrid 
Deminger från Göteborg. Inom kristna kretsar i Sverige startade hans 
uttalande en häftig debatt om frikyrkans ytlighet, sekularisering och 
brist på respekt för det heliga. Deminger har varit pastor inom Mis-
sionsförbundet. Numera trivs han i Svenska kyrkans gudstjänster.

debatten om frikyrkans roll i da-
gens Sverige startade med Sigfrid 
Demingers debattartikel ”frikyrklig-
heten bar inte” som publicerades av 
tidningen Dagen.

”Frikyrkan har 
fullgjort sitt uppdrag”

teoLogen och debattören Sigfrid Deminger har gått 
tillbaka till sin ungdoms kyrka, Svenska kyrkan, efter ett 
halvt sekel inom frikyrkan. Numera trivs han i gudstjäns-
terna i carl Johans kyrka i Göteborg. foto: KAj AAlto.
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I samarbete med

Du är hjärtligt välkommen i vårt 
glada sällskap! Sjung av  hjärtans 
lust eller bara njut av gemenskapen. 
Fritt inträde – vi bjuder på kaffe.

24.5, 31.5 och 7.6 kl. 13 - 14

Kom som du är – njut Av musiKen!

Vi fortsätter efter sommarpausen 30.8.2012

Artister:                     
24.5  Simo Bäckman & Mikko Helenius
31.5  Simo Bäckman & Mikko Helenius
7.6  Johanna Almark & Kaarle Mannila

2690€2690 €

399 €399 €699 €699 €
799 €799 €

2999€2999 €

www.marander.fi  •  email: marander@maskin.netikka.fi

Släpvagnar och båttrailers

Båttrailer fr.

Släpvagn fr.

Ariens
Minizoom 1634

rp. 4197€

1295€1295 €

Stiga Estate Tornado

Villa
12 HST frontklippare

199 €199 €

Stihl
grästrimmer

Cirkelvägen 15,
65100 Vasa

tel. 318 2950,
0500-364 688

Viking GE150
kvisthackare
fr.

279 €279 €
rp. 350€

Stiga multiclip 50 Euro
och Viking MB2R Multiclip

Allt i maskinväg för trädgården från oss!

rp. 330€

Stiga och Viking jordfräsar

299 €299 €
rp. 370€

Försäljning, service och reservdelar!Försäljning, service och reservdelar!
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SERVICE AV
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Moto-svärd och kedjor Kylarreparationer
för alla fordon

Valtra/Shell smörjoljor
                   Bilsläpvagn- 
och båttrailerförsäljning
Varta-ackumulatorer

125 Ah  

169 €
170 Ah  
228 €

Stihl MS 250 E 

Stihl MS 230

Kraftpaket för skogsägaren
• Volym 45 cm3

• 4,6 kg

• Volym 45 cm3 • 4,6 kg

Cirkelv. 15,
65100 Vasa

www.marander.fi   •  email: marander@maskin.netikka.fi 

tel. 318 2950
0500-364 688

Stihl 
FS 450 K 

Stihl FS 480 KW 
Gräsutrustning på köpet!

Arbeta säkert 
och användar-
vänligt med 
STIHL skydds-
utrustning!

Fråga efter 
paketpris.

med hårdmetallked

med värmehandtag

också med 
hårdmetallked

€
försedd med katalysator

Erbjudande!Erbjudande!
Stihl MS 170 Motorsåg 199199

(rmp 272,-)

Erbj.

Erbj.

(rmp 1011,-)
739739

€

Varför pruta på säkerheten eller kvaliteten

Erbj. €439439

Erbj. €379379

899899

€

De populära yrkesröjsågarna

(rmp 1243,-)

- ingen choke
- ingen halvgas
- ingen justering

BARA SÅGNING!

M-TRONIC
Den nya MS241 med 
M-TRONIC nu hos din fack-
handlare. Magnesiumram, 
långa serviceintervall, ut-
märkt vibrationsdämpning 
och en otrolig acceleration 
gör detta till din drömsåg!

• 42,6 cm3 • 2,2 kW/3,0 hk 
• 4,7 kg

Från 
endast 579

Rp. 733 €

€
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SERVICE OCH 
RESERVDELAR TILL 

VALTRA TRAKTORER

SERVICE OCH 
RESERVDELAR TILL 

VALTRA TRAKTORER

SERVICE AV
JOHN DEERE 
TRAKTORER

SERVICE AV
JOHN DEERE 
TRAKTORER

Moto-svärd och kedjor Kylarreparationer
för alla fordon

Valtra/Shell smörjoljor
                   Bilsläpvagn- 
och båttrailerförsäljning
Varta-ackumulatorer

125 Ah  

169 €
170 Ah  
228 €

Stihl MS 250 E 

Stihl MS 230

Kraftpaket för skogsägaren
• Volym 45 cm3

• 4,6 kg

• Volym 45 cm3 • 4,6 kg

Cirkelv. 15,
65100 Vasa

www.marander.fi   •  email: marander@maskin.netikka.fi 

tel. 318 2950
0500-364 688

Stihl 
FS 450 K 

Stihl FS 480 KW 
Gräsutrustning på köpet!

Arbeta säkert 
och användar-
vänligt med 
STIHL skydds-
utrustning!

Fråga efter 
paketpris.

med hårdmetallked

med värmehandtag

också med 
hårdmetallked

€
försedd med katalysator

Erbjudande!Erbjudande!
Stihl MS 170 Motorsåg 199199

(rmp 272,-)

Erbj.

Erbj.

(rmp 1011,-)
739739

€

Varför pruta på säkerheten eller kvaliteten

Erbj. €439439

Erbj. €379379

899899

€

De populära yrkesröjsågarna

(rmp 1243,-)

- ingen choke
- ingen halvgas
- ingen justering

BARA SÅGNING!
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TRÄDGÅRDSMASKINDAG
på Cirkelvägen lördag 5.5. kl. 10.00–15.00

Gräsklippare, jordfräsar, motor- och röjsågar, grästrimmer, kvisthackare, hög-
tryckstvättar, lövblåsare, bilsläpvagnar och båttrailer m.m. utrustning och tillbehör

Specialerbjudanden t.ex.
ett  parti Stiga Villa 12 
frontklippare

erbj. 1.995,- erbj. 279,- 199,-

riktpris 
2.550,- 

Viking 
MB 2R

Stihl RE98 
högtryckstvätt

399,-

Viking GE150 
kvisthackare

Stihl 
gräs-
trimmer

199,-
FS 38

Trädgårdsmaskiner
STORT URVAL AV MODELLER

erbj. 2190,-

KURIREN 5

Aira Samulin är inbiten 
användare av Bioteekkis 
Hainrusto + Viher-
simpukka:
”Det knakar inte i lederna
då jag tar två kapslar 
om dagen av preparatet, 
så det gör jag även 
i fortsättningen.”
Pröva du också;
hajbrosk 
stärker
och grön-
mussla 
smörjer!
 

 Innehåller vik-
    tiga byggstenar
    för lederna

 Ledernas rörlig-
    het och spänst
    ökar

 Även för lång-
    varig användning
 
Försäljning: hälso- och natur-
kostaffärer samt -avdelningar

Evighetsmaskin!

Tel. (02) 434  7000 • www.bioteekki.fi

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

040 728 7339
Rosenlundsvägen 83,
10710 Snappertuna

OBS! 95% 
MINDRE DAMM

Tel. 050-3221535 Petalax
     

*Metallkonstruktioner      *Avlägsnande av klotter
*Plåt-,  tegel- och minerittak      *Glasfiber
*Betong, tegel och träfasader

www.ob-blastring.fi

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

Jonnys Försäljningstjänst
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax

Telefon 06-347 0608     cjcenter@malax.fi

Design: Tobias Mellberg

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

med kedja och ask.

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

Pris 39,50€/inkl postkostn.

Namn:___________________________Tel:_________________
Adress:______________________________________________
_____________________________________________

Sänd in din beställning till

Antal

Tro Hopp och Kärlek

OT-resor 2012
NORDEN

((06)318 4000

KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

BALTIKUM

EUROPA
Bornholm 10-15.6.
Legoland och Köpenhamn  
25-30.6. och 23-28.7.
Kolmården 6-8.7., 20-22.7. 
och 10-12.8.
Göta Kanal 
6-8.7., 20-22.7. och 10-12.8.
Höga Kusten 7-9.7.
Gotland 27-31.7.
Göteborg  31.7.-4.8.
Astrid Lindgrens Värld 
6-9.8.

Narva och Tartu 9-13.7.
Tallinn hotellresa 
13-15.7., 20-22.7., 24-26.8.,  
21-23.9. och 19-21.10.
Riga 16-19.7. och 18-21.10.

Pärnu, en skön vecka 
på Spa! 18-25.8., 15-22.9. 
och 14-21.10.

Island 20-24.8.
Prag och Wien 3-10.9.
Kalabrien 15-23.9.
Lyxkryssning 
på Medelhavet 5-14.10.
Rhodos 8-16.9.
Azorerna 24.9.-1.10.

  FLERA RESOR PÅ VÅR   
          HEMSIDA!
www.ot-resor.fi

Visste du att ...

Kyrkpressen sparar skog!
Tidningen trycks på ett finländskt 
miljömärkt papper som till största 
delen består av returpapper.

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

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

050 329 4444, 050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi

Fri från press 
och tristess?!
Ett vidare perspektiv på stress och utmattning.  

Boris  Salo

En bok för envar 

Utdrag ur författarens förord

Min önskan är att ge ett vidare perspektiv på fenomenet stress och därmed också bredda synen på hur vi kan hantera stressen. När vi ser hur mångfasetterade orsakerna kan vara, får vi flera redskap för stresshantering. Framför allt kan ett utvidgat perspektiv bidra till att minska den känsla av misslyckande som vill smyga sig på den som drabbats av utmattning. Människan är en helhet. Den tidigare indelningen, där läkarvetenskapen tog hand om kroppen, psykologer om själen och kyrkan om anden, håller inte längre.

Boris Salo ger många exempel på inre och yttre stressfaktorer. Samtidigt vill han också ge konkreta verktyg för stresshantering. Han lyfter även fram betydelsen av att ha en inre beredskap i stressituationer.  

Prosten Boris Salo är kaplan i Jakobstads svenska församling, Alpha-rådgivare, före-
läsare och engagerad i äktenskapsarbete.  

Tidigare utgivna böcker är bl.a. Livets språk och Vardags-tro (om spiritualitet), Berättarglädje och Jesusberättelsen (bibelteologi). Den Kära Leken, som berör äktenskap, kärlek och sex, har han skrivit tillsammans med sin fru Vivian.
  

ViBoSa
ViBoSa

Fri från press och tristess?!               Boris Salo

En bok åt mor!
Boris Salo 
signerar sina böcker

Allkristen bokhandel, 
Karleby fr 11.5 kl 16-18  
Vasa lö 12.5 kl 10-12
Gros bokhandel, 
Vasa lö 12.5 kl 12-14

www.vibosa.fi        vibosa@vibosa.fi
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En dold skatt

Jag minns fortfarande mycket väl hur 
det kändes att komma till Hattula kyr-
ka första gången. Jag minns med vilken 
förundran jag steg in genom klocksta-
pelns låga stenport, kom ut på själva 
kyrkogården och häpnade över den 
slänt med högt gräs och vilda försom-
marblommor som bredde ut sig där jag 
hade väntat mig prydliga grusgångar och 
rabatter mellan gravstenarna.

Från första ögonblicket blev jag gri-
pen av stämningen på kyrkbacken. Ut-
sikten från vapenhuset är vid, över en 
blånande sjö och en hög himmel. I hör-
net av den gamla gravgården, där bara 
några få kors påminner om dem som vi-
lar där, står en hög, mörk gran som ser 
ut som om den ruvade på många hem-
ligheter. Hattula gamla kyrka med sina 
rödtegelmurar är en så kallad ödekyr-
ka, det vill säga en som inte är i regel-
bundet församlingsbruk, utan  används 
vid förrättningar och särskilda högtider. 
Sommartid, av förståeliga skäl.

Från alla mina besök i kyrkan – för jag 
har återkommit gång på gång – minns 
jag den isande kyla som slår emot när 
man stiger in i vapenhuset. I Heliga Kor-
sets kyrka i Hattula finns ingen upp-
värmning, inga dubbla fönster, ing-

en elektricitet. Förhållandena är allt-
så desamma som de var när kyrkan 
stod färdig på 1400-talet. Inga kyrk-
bänkar fanns det då att sitta på och in-
te nu heller. Föga bekvämt för en män-
niska av i dag, men desto mera eggan-
de för fantasin.

att finna en skatt
Då jag första gången kom hit letade jag 
bilder av heliga Birgitta. Jag arbetade 
med en programserie med anledning 
av Birgitta-året 2003 (då det gått 700 
år sedan helgonet föddes). Jag visste 
ingenting annat om Hattula-kyrkan än 
att här skulle finnas fina väggmålning-
ar och att en av dem skulle föreställa 
”mitt” helgon. Ingenting hade förberett 
mig på det som mötte mig. Jag minns 
min storögda förundran, min känsla av 
att plötsligt och oförtänkt ha funnit en 
skatt som länge väntat på mig. Ja, det var 
faktiskt så det kändes – som om kyr-
kan hade stått där och väntat på mig i 
alla år, tåligt och troget. Och nu hade 
jag funnit den.

Jag minns min sjuka nacke. Länge, 
länge tittade jag upp längs väggarna, upp 
i taket, med ögonen runda av överras-
kad förtjusning. I varma, mustiga bru-
na, röda och gröna toner dekorerade 
målare på 1500-talet snart sagt varje 
yta i kyrkan. Apostlar och helgon, pro-
feter, djävlar och änglar avlöser varan-
dra. Scener ur Bibeln inramas av orna-
ment och blomsterrankor. Här finns de 
viktigaste händelserna i Bibeln skild-
rade, liksom många helgonbilder, som 
just Birgitta som har fått en fin plats, till 
vänster om altaret.

I Hattula kyrka finns ingen uppvärmning 
och inga bänkar. Men där finns apostlar, 
helgon, profeter, djävlar och änglar – 
och himladrottningen Maria.

TexT: HEDVIg LÅNgBacka

På 1500-taLet deko-
rerade målare nästan 
varje hörn av hattula 
kyrka med målningar 
i varma och mus-
tiga bruna, röda och 
gröna toner. I kyrkan 
finns de viktigaste 
händelsena i Bibeln 
skildrade. 

tiLL den ursprungliga 
inredningen hör inga 
kyrkbänkar. I dag kan 
bänkar lyftas in vid 
speciella tillfällen som 
konserter.
foto: PyRe eRiKsson

”Länge, länge 
tittade jag upp 
längs väggar-
na, med ögonen 
runda av över-
raskad förtjus-
ning.”

Tammerfors

Tavastehus

Valkea-
koski

Hat
tula

Maria och jonglören
Över huvud taget finns det mycket kvin-
nor i den här kyrkan. Birgitta har säll-
skap av bland andra den heliga Vero-
nica, Katarina av Alexandria och Ger-
trud av Nivelles där på altarväggen. He-
la kyrkan är helgad åt det heliga korset 
och åt Sankta Anna, jungfru Marias mor. 
Anna uppträder i flera olika situatio-
ner, till exempel i högra sidoskeppet 
högt uppe i valvet finns en målning av 
makarna Joakim och Anna som trolo-
vas. Men fastän kyrkan inte är helgad 
åt Maria var det ändå mest Maria jag 
hittade då på min första upptäcktsre-
sa i kyrkan.

På ett ställe ser man henne i sin ka-
raktäristiska blå mantel som smärtor-
nas moder, med hjärtat genomborrat 
av sju svärd. En annan målning visar 
henne som 
nådens gi-
vare och 
syndar-
nas  
försva-
rare –  
hon 
breder 
sin skyd-
dande 
mantel över 
en grupp räd-
da människor som tyr 
sig till henne. En vik-
tig målning skildrar hen-
nes kröning till himla-
drottning; i sakristian finns 
helt plötsligt en vardaglig, 
litet humoristisk scen där 

I sommar
besöker vi en rad medel-
tida kyrkor runtom i fin-
land i sällskap med hed-
vig långbacka, radio-
redaktör och ivrig kyrk-
besökare.

en stolt jonglör uppträder för henne och 
hon ser milt road ut.

Pekar mot Honom som ska komma
I detta myller av situationer och män-
niskor ur både Gamla och Nya testa-
mentet och helgonlegenderna kan det 
vara litet svårt att se huvudpersonen; 
Kristus själv. Men naturligtvis finns han 
där, och hans livs viktigaste händelser 
skildras, i väggmålningar och skulpturer.

För 1500-talets ivriga reformatorer 
kändes det säkert som om den kristna 
trons centralgestalt här i kyrkan fick 
för stor konkurrens av de andra heli-
ga personerna. Men jag minns att jag 
vid mitt första möte med konsten här 
spontant tyckte att så är det ju inte alls. 
Alla de gammaltestamentliga aktörer-
na som trängs på kyrkväggarna pekar 
framåt, mot Honom som skulle kom-
ma för att bygga bron mellan det jor-
diska och det himmelska. Och alla de 
helgon som med sådan skicklighet och 
pietet har målats på de gamla väggarna, 
inspirerades av Hans exempel till gär-
ningar av medmänsklighet, mod och 
offervillighet. Visst är Kristus, och Kor-
set, i centrum i Hattula.
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livet   
på tre rader
jag har en bekant som 
läser rela-
tionsböcker 
som andra 
läser deck-
are. Typ 
”Våga säga 
ja till kärle-
ken” som 
slöläsning i 
bussen på väg till jobbet. 
hon säger att det är te-
rapeutiskt, jag säger att 
hon är tokig. Vad ska folk 
tro som ser henne läsa 
Dr phils samlade verk – 
året runt? och vad säger 
hennes man om dessa 
ständiga ”studier”?

relationsböcker är li-
te pinsamma och det är 
alltså med viss plåga jag 
smusslar fram christi-
na Halldorfs nyutkomna 
bok Bli ett – vara två ur 
väskan på tåget. halldorf 
är legitimerad psykote-
rapeut och har under fle-
ra år svarat på läsarfrå-
gor om relationer i olika 
tidningar.

Nu har det svens-
ka förlaget libris sam-
lat ihop en hel bok med 
livsfrågor och halldorfs 
svar till läsarna. alla är ju 
bekanta med frågespal-
tens form och upplägg, 
materialet känns därför 
lättuggat och välorgani-
serat. frågorna är grup-
perade enligt olika te-
man som förälskelse, 
barn, singelliv och mo-
gen kärlek. alla kapitel 
inleds med en nyskriven 
text av christina halldorf 
– och det är kanske här 
den största behållning-
en i boken ligger. halldorf 
har lång erfarenhet som 
hon förmår packa i fina 
nötskal. Träffsäkert skri-
ver hon om svårigheten 
att inte bara hitta den 
rätta utan också och fin-
na ro i relationen.

Urvalet frågor är jag 
inte lika entusiastisk 
över, allt låter så banalt 
när man ska samman-
fatta ett liv i tre rader. 
och kanske är det just 
där som utmaningen i en 
god relationsbok ligger, 
att beskriva något oer-
hört komplext, som en 
relation, med bara ord. 
Det tycker jag att chris-
tina halldorf är ganska 
bra på.

 ¶ ninA östeRHolm

pRESENtAtioN

Hopp och sorg hand i hand
Bok

Något att hoppas på – när 
det värsta har hänt

Författare: per arne Dahl
Förlag: libris 2012

Något att hoppas på börja-
de som en bok om tsuna-
min och skulle egentligen 
heta ”att resa sig upp när 
jorden skakat”. När boken 

var fem före färdig inträf-
fade terrordåden i oslo och 
på Utøya, och prästen Per 
arne Dahl kom att omar-
beta boken efter sina mö-
ten med sörjande och om-
skakade norrmän.

Dahl stöder sig på och 
citerar ofta kända filosofer, 
teologer och livstänkare. 
parallellt med den dialogen 
återger han också erfaren-
heter av de samtal han fört 

med en far och son som 
förlorade familjens mor och 
dotter i tsunamin i Thai-
land 2004.

Som titeln antyder är det 
hopp boken vill förmed-
la – inte svar på hur kata-
strofen var möjlig eller vad 
meningen kan tänkas vara.

I påskens efterdyning-
ar påminner Dahl om att 
långfredagen har gett 
människan mod att ropa ut 
sin fråga och sin förtvivlan 
till Gud, men också om att 
det alltid är långfredag nå-

gonstans i världen.
Kyrkans och kristendo-

mens hopp bottnar i Gud, 
men Dahl påpekar också 
att det kyrkan för fram in-
te är ”så länge det finns liv, 
finns det hopp”, utan: ”så 
länge det finns hopp finns 
det liv”. han påminner 
också om att vi inte bara 
behöver hoppet, utan lika 
mycket gemenskap med 
våra medmänniskor.

per arne Dahls språk är 
lättillgängligt och boksi-
dorna relativt få, men bo-

ken är ändå inte snabb-
läst. Dahl har förstått att li-
vets svåra och mörka sidor 
är något vi behöver erkän-
na och ta på allvar, och jag 
blir nästan överraskad av 
hur mycket det i gengäld 
kräver av mig i form av tid 
och tankar.

Vad ska det bli av oss ef-
ter Utøya och efter per-
sonliga katastrofer – när 
kan vi återgå till det nor-
mala? Det kan vi inte, sä-
ger Dahl. Vi ska i stället gå 
framåt ”mot en ny mening, 

en ny vördnad för livet, en 
ny investering i gemenskap 
och en ny vision för fram-
tiden”. Kanske är det just 
här som bokens bränn-
punkt finns – inte i hop-
pet utan i det att den vå-
gar erkänna tillvarons mör-
ka sidor utan att vare sig 
bortförklara eller förhärli-
ga dem. och hoppet, det 
får finnas med också un-
der sorgen – inte bara ef-
ter sorgen.

 ¶ eRiKA RönngåRd

Öppnar 
hemmet 
för Taizé-
gäster

Pirkko och Tom ahlqvist 
har redan reserverat gäst-
rummet för ungdomar som 
kommer till Taizémötet i 
september.

två kvadratmeter golvutrymme och 
lite frukost är det enda som behövs, 
säger broder Stephen. 

– Vill du ha ett glas mjöd?
Tom och Pirkko Ahlqvist är vana vid 

att bjuda in främmande i sitt hem. Sis-
ta veckoslutet i september ordnas ett 
internationellt Taizémöte i Helsingfors 
och nu söker arrangörerna efter frivilli-
ga som kan inkvartera gäster. Ahlqvists 
har anmält sig.

– Inkvartering i familjer visar hur 
man lever och bor i Finland. Det skulle 
vara trist om gästerna inkvarterades till 
exempel i skolor, säger Tom Ahlqvist.

Ahlqvists har erfarenhet av utbytes-
studerande som har bott hos dem med 
bara några dagars förvarning. Det har 
alltid gått bra så de är inte oroliga.

Berikande för alla
Taizé är en ekumenisk kommunitet i 
mellersta Frankrike. Tusentals unga 
besöker kommuniteten årligen, och det 
ordnas möten på olika håll i världen där 
man ber, sjunger och umgås tillsam-
mans. Broder Stephen, som bor i kom-
muniteten, har kommit till Finland för 
att förbereda och hålla kontakten till al-
la de frivilliga som planerar mötet. Han 
säger att det kan kännas skrämmande 
för en familj att öppna sitt hem för vilt 
främmande människor.

– Vår 30-åriga erfarenhet från såda-
na här möten är att vi vet att det kan 
vara en berikande erfarenhet för bäg-
ge parterna.

Taizémötet pågår från fredagen den 
28 till söndagen den 30 september. Bro-
der Stephen påminner om att gäster-
na deltar i mötet och inte kommer va-
ra i huset hela dagarna.

– De kommer hem ganska sent på 
kvällen och åker relativt tidigt på mor-

gäSTFrIHET. Omkring tusen deltagare väntas komma 
till det internationella Taizémötet i Helsingfors i sep-
tember. Arrangörerna uppmanar nu familjer i huvud-
stadsregionen att öppna sina hem och ta emot natt-
gäster.

TexT och foTo: aNDrEaS aNDErSSoN

gonen. Söndagslunchen är den enda 
längre tid som de tillbringar i hemmet.

Värdarna behöver alltså inte under-
hålla gästerna och planera program för 
dem.

golvet duger bra
Familjen Ahlqvist är förberedd på att 
inkvartera upp till fyra gäster. Sönerna 
har gått med på att dela rum så förut-
om gästrummet är lillebrors rum ledigt. 

– Vi har en ”reservationsbok” i gäst-
rummet och har redan bokat rummet 
för gäster som kommer till Taizémötet, 
säger Pirkko Ahlqvist.

Sängplats är ändå inte ett krav för att 
man ska kunna inkvartera. Enligt bro-
der Stephen är ungdomarna glada om 
de får sova på golvet.

– Vårt motto är ”två kvadratmeter och 
lite frukost”. Det är allt som behövs, sä-
ger Stephen.

Han rekommenderar ändå att man 
inkvarterar åtminstone två gäster.

– För en 17–18-åring kan det vara 
skrämmande att komma ensam.

kulturutbyte
Största delen av gästerna väntas kom-
ma från Finland, övriga Norden, Ryss-
land och de baltiska länderna. Vem det 
än är har värdfamiljen någonting att ge.

– En ungersk flicka som vi hade på 
besök en gång var förundrad över att vi 
hade brokig bordsduk och pappersser-
vetter. På små sätt kan man visa någon 
del av sin kultur, säger Tom Ahlqvist.

Han tycker att det skulle vara mer 
spännande om det kom utländska gäs-
ter. Ifall de har tid kunde de få ”prov-
smaka” bastun.
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Vårexkursion till Västra Nyland
fredagen den 11 maj 2012 kl 9-16
Start från Posthuset i Helsingfors

Guidning på Pojo och Lojo kyrkogårdar
Lunch på Fiskars Wärdshus

www.minnesvardarna.fi - minne@kolumbus.fi

Museet öppet 15.5-31.8.2012 dagligen
Stängt midsommaren
Weekendöppet i september

I cafeterian: Fotoutställning av Karin Blomqvist
I museet utställs: Gunvor Grönvik

klarar sig på kroppsspråk
Matylda Winnicka från Polen har va-
rit på flera Taizémöten på olika håll i 
Europa. Hon är på väg till mötet i Hel-
singfors och hoppas på att få bo i en fin-
ländsk familjs hem.

– Jag ser verkligen fram emot att lä-
ra känna Finland från insidan och inte 
från en guidebok, säger Winnicka över 
internet.

Språket är en annan sak som kan av-
skräcka villiga värdfamiljer, men det 
går bra att vara värd för unga som in-
te talar samma språk som man själv.

– Jag har varit på flera möten men en-
dast en av alla familjer har talat samma 

språk som jag, berättar Matylda Win-
nicka.

Pirkko Ahlqvist är inte heller oroad 
fastän hon inte kan många språk.

– Jag förstår kroppsspråk, säger hon.
Broder Stephen lyfter också fram det 

kristna budskapet om gästfrihet.
– I evangeliet är tanken om gästvän-

lighet och öppenhet viktig, säger Ste-
phen.

Också paret Ahlqvist tycker det är 
viktigt med gästfrihet.

– Vi är inga änglar, men vi har ib-
land fått änglar på besök, säger Pirk-
ko Ahlqvist.

Broder Stephen är inne på samma lin-

je och citerar Hebreerbrevet: Kom ihåg 
att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som 
gjort det har haft änglar till gäster utan att 
veta om det.

”jag ser verkligen fram emot att lära känna Finland 
från insidan och inte från en guidebok.”

tAizémötE     
i HELSiNgfoRS

•	28–30 september i helsingfors 
domkyrka och Uspenskijkatedralen.
•	omkring tusen unga väntas del-
ta, främst från Norden, ryssland och 
Baltikum.
•	anmälningen har börjat för både 
deltagare och frivilliga. mer informa-
tion på www.taizehelsinki2012.fi och 
www.taizehelsinki.wordpress.com. 
man kan anmäla sig som frivillig på 
taizehelsinki2012@gmail.com.

Byggnadsarbeten

BYGGFIX
Utför även dränerings- och regnvattensarbeten

för byggnader

Bygg.ing. Ulf Österback
 0400-867 368
www.byggfix.fi

Ålandstrafiken
VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken
VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken
VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken
VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

www.alandstrafiken.ax

Njut av din 
ålandssemester!
Ålands östra skärgård är väl värd att upptäcka. Dit tar 
du dig lätt med skärgårdsfärjorna som sammanbinder 
öarna med ett finmaskigt nät av färjelinjer. Ge dig ut 
på upptäcksfärd – passagerare utan bil åker gratis!

Strandgatan 25, 22100 Mariehamn
Tel. +358 18 525 100, fax +358 18 17 815

Hur kan skriftskolan te sig för en person som 
är gravt funktionshindrad? Pälvi Ahoinpelto 
skriver berörande och kärleksfullt om sin dotter 
Heinis konfirmandtid. 
Prästerna Margit Nyman, Leena Tuomola och 
Björn Öhman bidrar med texter om mötet med 
konfirmanderna och det heliga i deras liv.www.fontanamedia.fi

(09) 612 615 30

26,90

Förundrad
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Konstruerat av aN
N

 Hu
SM

aN

pSALmVäVEN MAJ

Fyll i de ord som sökes på raderna a-U. 
motsvarande siffra i kombination med 
radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
flytta över bokstäverna så att den första 
bokstaven på rad a motsvarar a64, den 
andra a98 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första 
bokstäverna i raderna a-U bildar psal-
mens namn.
    oftast håller sig psalmväven till den 
nya psalmboken, men för att det ska 
vara klurigt kan det ibland hända att 
vi använder oss av en äldre version av 
någon psalm. 

rätt svar på förra psalmväven är psalm 
162, vers 5, som börjar med orden Sion, 
förtrösta, din mur skall ej bräckas. Vin-
nare i förra psalmväven är: christine 
Börg, Vasa, regina andersson, marie-
hamn och alice Holm, esbo. Grattis! 
prisböckerna kommer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors 
senast 30.5.2012. 
märk kuvertet ”maj-psalmväv”. Bland 
de rätt svaren lottar vi ut tre bokpris. 
lycka till!

pSALmVäVEN

SKicKA IN!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

VINN BöckEr!

A   Rasa     ___     ___     ___     ___     ___
                     64       98       87        27       41
b   utveckling     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                               17        44       62        31        88        72         2        106      95  
c   Håller munvig      ___     ___     ___     ___  
                                     110       52        36       85 

D   ”harpor och regal,
      pipor, trummor och cymbal”  
      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___    
       42       101       70       14        80       28         3        37        48        111
E   framåtanda     ___     ___ 
                                 104      68 
f   Ekonomisk fågel?     ___     ___     ___  
                                           50        22       83 
g   för rökare     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                               15         7         58       78       34        90  
H   Hopsnott     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                             113       56       43        10       24       103
i   Lik i lasten?    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                               93       116      49        76       102       8         84   
 
j   Där står solist     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                    5         20       55        97       30       67   
K   petar på allt     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                  33        6         75       86       94        25       114       53       45        26    
L   Skäl eller ost     ___     ___     ___     ___     ___   
                                   21       120      60         9        89  
m   Dam som knådar     ___     ___     ___     ___     ___     ___    
                                           118       91        54       69        12        74  

N   ”tjuv och tjuv det skall du heta,
      för du stal min lilla vän”    
      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
       29       40       19        92       109       71        57       107      
o   Köps     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                     77        35         1        108      81        18        39        47       100
p   Skomakargebit       ___     ___     ___     ___  
                                        99        32       51        73
R   farlig drog     ___     ___     ___  
                              65        13       46
S   ”och här och där en löjtnant, 
     rak och grann”  
                                                       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
      38       115       96       112       63       66        11
t   Skrubbsår      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                              105      23        16        79        4         59       117 
u   Knog     ___     ___     ___  
                     61        82       119
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DoMProSTErIET

 ¶ BorgÅ
Sö 13.5 kl. 10: Gudstjänst i S:t 
olofs kapell, Wilén, Söderström.
kl. 18: Kvällsmässa i lilla Kyrkan, 
S lindgård, evening mess. 
kl.12: högmässa i domkyrkan, 
Smeds, eisentraut-Söderström, 
Söderström, helenelund, Gau-
deamuskören. 
To 17.5 kl. 12: högmässa i dom-
kyrkan med diakonivigning och 
välsignelse av ungdomsledare, 
biskop Björn Vikström, Sixten 
ekstrand predikar, liturg camilla 
ekholm, anders Kronlund, henrica 
lindholm, Tua Sandell , Ingmar 
hokkanen, Söderström, Borgå 
kammarkör.

 ¶ LaPPTräSk
To 10 kl 14: mission i fh
Sö 13, Morsdagens Mässa: kl 10 i 
kyrkan, cÅ, VT, Kaj Silfvast (sång)
To 17, kristi himmelsfärdsdag: kl 
12 mässa i kyrkan, cÅ, VT, Vera-
voce (sång)
Sö 20, De stupades dag, kl 11: 
tvåspråkig Gudstjänst i kyrkan, 
obs! klockslaget

 ¶ LILjENDaL
Morsdagsblommor: lö 12.5 fr. 
kl 9 blomförsäljning invid Sale. 
Intäkterna går till församlingens 
diakoniarbete.
Högmässa: Sö 13.5 kl 10 i kyrkan. 
hD/aJ.

 ¶ LoVISa
ordets och Bönens kväll to 10.5: 
kl 18.30 i lovisa kyrka, Ulla-
christina Sjöman
gudstjänst: sö 13.5. kl 12 i lovisa 
kyrka, Blom, Kantola
Pensionärers Vårfest ti 15.5: kl 13 
med musik och sång av Kaj Silf-
vast, i församlingsgården
Bibelstudiegrupp: ons 16.5. kl 18 i 
församlingsgården, carlström
gudstjänst: to 17.5. kl 12 i lovisa 
kyrka, Blom, Kantola
Födelsedagsfest för inbjudna 
gäster to 17.5: kl 15 i församlings-
gården
Högmässa: sö 20.5. kl 12 i lovisa 
kyrka, af hällström, Kantola
ad Libitum konsert sö 20.5: kl 16 i 
kapellet, Kantola
Sommarens läger:
17.-21.6. juniorläger: på hietoin-
ranta för åk 4-6. Sista anm. 24.5, 
se hemsida www.lovisasvenska-
forsamling.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
Finsk barnkonsert: lö 12.5 kl. 
15.00 i agricolahallen med pekka 
laukkarinen och matti laitinen.
Högmässa: sö 13.5 kl. 10.00 i 
kyrkan, minna Silfvergrén, camilla 
Wiksten-rönnbacka.
Mässa: sö 13.5 kl. 13.00 i Sarvsalö 

kapell, minna Silfvergrén, camilla 
Wiksten-rönnbacka.
Pilgrimsvandring på kristi him-
melsfärdsdag: to 17.5 med start 
kl. 10.00 från pernå kyrka. Vi 
vandrar till Korsvik stenkyrka i 
Sarvlax/Valkom (15 km) där vi 
firar tvåspråkig gudstjänst till-
sammans. Tag egen vägkost med. 
efter gudstjänsten hemfärd med 
buss. anm. till pastorskansliet 
tel. 019-5210700 må-on kl. 9-12, 
senast 14.5. Ingen gudstjänst i 
pernå kyrka.

 ¶ SIBBo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBo kyrka: Sö kl 12 mässa 
helene liljeström, lauri palin. 
kristihimmelsf.dag To kl 12: 17.5 
mässan radieras i radio Vega.
Diakonisyförening: må kl 18.30 
hos maj-Viol almqvist, Skogsv 
15 a.
kyrkobröderna: fr kl 18 18.5 grill-
fest hos Kerstin och Sture Berg-
ström i N paipis. Tag lotterivinst 
med. Damerna inbjuds.

HELSINgForS ProSTErI

 ¶ joHaNNES
Pastorskansliet stänger kl. 13 
dagen före kristi himmelsfärds-
dag 16.5.
Fr 11.5:
kl. 10–11.30 Humlans familje-
träff: hörnan. högbergsgatan 10. 
ollberg.
kl. 12–13.30 Veckolunch: hög-
bergssalen, högbergsgatan 10 e 
2 vån. Vi bjuder på lunch. frivillig 
avgift till Kyrkans Utlandshjälp.
Sö 13.5:
kl. 10 Högmässa: S:t Jacobs kyrka. 
lindström, henricson. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, lindström, en-
lund, löfman. S:t Johannes kyrko-
kör från Norrköping. Kyrkkaffe.
kl. 15 Mässa: folkhälsans senior-
hus. Sundblom-lindberg, Böck-
erman. passionärerna.
Må 14.5:
kl. 10–11.30 Tomas familjeträff: 
Våravslutning. picknick. Träff i To-
mas kyrkas dagklubbsutrymme. 
frände 
kl. 17.45 Samtalsgruppen Bibel, 
tro och tvivel: Tomas kyrkas 
utrymmen. Kontaktperson kisa.
korkman@gmail.com eller frände.
Ti 15.5:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan. 
Santeri Siimes
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och 
daglediga: högbergssalen, hög-
bergsgatan 10 e 2 vån. 
Informationsmöte om Gotlands-
resan. Vi samtalar om resan vid 
en kopp kaffe.
kl. 18 andakt: De Gamlas hus, 
Norrsvängen 1– 3. ahonen, anhild 
Träskman, Solveig oldenburg.
on 16.5:
kl. 10–11.30 St jacobs familjeträff: 
S:t Jacobs kyrka. lökström.
kl. 15–16.30 Diakoniträff: S:t Ja-
cob. Sista för terminen. Salenius.
kl. 18 kvällsmässa: Gamla kyrkan. 
Djupsjöbacka, almqvist.
To 17.5 kristi himmelsfärdsdag:
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan 
Djupsjöbacka, Sundblom-lind-

berg, almqvist, enlund. Kyrkkaffe.
MISSIoNSFEST I kroNoBy 15-
17.6: 
för närmare uppgifter se www.
mission.fi/missionsfest eller 
kontakta Gunvor frände tfn 050 
3801 872.

 ¶ MaTTEuS
Matteus hemsida: www.helsing-
forsforsamlingar.fi/matteus
Pastorskansliet är öppet on 16.5 
kl. 9-13 och stängt to 17.5.
MaTTEuSkyrkaN: Åbohusv. 3
Fr 11.5 kl. 19: samling för män. 
Diskussionskväll. obs! Samling 
denna gång på majniemi hos 
Ingmar och helga Tollander, maj-
niemivägen 7.
Lö 12.5 kl. 10 – 10.45: Klapp & 
klang (9 mån-4 år med vuxen) 
med anna Brummer(2 vån). Ingen 
anm.
Lö 12.5 kl. 10 – 10.45: musik-
verkstad (5-8 år med eller utan 
vuxen) med catarina Bärlund-
palm (2 vån). Ingen anm.
Sö 13.5 kl. 12: högm, rönnberg, 
anders forsman. Kyrkkaffe.
Sö 13.5 kl. 13.45 - 14.15: mors-
dagsmusik med Samuel Salenius, 
piano.
To 17.5 kl. 12: tvåspråkig hög-
mässa med Vartiokylän srk, Jukka 
pakarinen lit, forsén pred, mat-
teus kyrkomusiker. Kyrkkaffe.
MarIELuNDSkaPELLET: I NorD-
SJö KyrKa hamnholmsvägen 7
Sö 13.5 kl. 10: högm, ahlfors, an-
ders forsman. Kyrkkaffe.
uTFärD TILL HuSDjurSgÅrDEN 
PEIkkorINNE I aSkoLa MÅ 28.5: 
Start från matteuskyrkan med 
beställd buss kl. 9.30, tillbaka ca. 
kl. 14.30.  
pris för resa + inträde: 7€/person 
(under 1 år gratis).  
egen matsäck med (grillmöjlig-
het). mera info: catarina Bärlund-
palm, tfn 050-380 3936. anmäl 
till kansliet tfn (09)2340 7300 
eller matteus.fors@evl.fi , senast 
21.5. Nämn också om du tar barn-
vagnen med. 
PENSIoNärSuTFärD TILL NÅ-
DENDaL To 14.6: 
avfärd från matteuskyrkan kl. 
9.00, tillbaka ca. kl. 20.00. Besök 
hos mariadöttrarna, lunch, besök 
i Nådendals kyrka, rundvand-
ring i gamla stan. pris: 25 euro. 
mera info: Karin Degerman, tfn 
050-380 3976. anm. till kansliet 
senast 4.6.
DagLägEr För BarN (3-5 år): 
4-7.6 dagligen kl. 9.30-12.30. 
plats: Sjökortsgränden 6 (dag-
klubbens utrymmen), Nordsjö. 
egen matsäck och självtran-
sport. ansvarig ledare marianne 
Bergström. pris 15 euro. anm. till 
kansliet 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. 
friluftsliv, äventyr, sång, andakt 
mm. pris 60 euro, inkl. resor. 
mera info: catarina Bärlund-palm, 
050-380 3936. anm. till kansliet 
tel. (09)2340 7300 senast 15.6. 
meddela också ev. allergier el-
ler diet. 

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

Gud sover inte
”gud varFör Sover du?” heter en bok skriven av den dans-
ke teologen Leif Andersen. Titeln är inte en hädelse, som 
en upprörd läsare påstod när boken utkom , utan en bi-
belvers direkt från Psaltaren: ”Vakna upp! Varför sover 
du, Herre? Vakna! Förkasta oss ej för alltid.” (Ps 44:24)
Ibland upplever vi att Gud sover. Vi tycker att han in-
te bryr sig om oss fastän vi sköter oss och gör vårt bäs-
ta. Och när vi ber verkar han inte höra våra böner. Åt-
minstone tycks han inte svara. Kanske sover han? Att 
andra upplever det likadant är en klen tröst i bedrövel-
sen. Guds tystnad är svår att stå ut med.

bönSöndagenS text från Lukasevangeliet 11:5-13 verkar 
handla om att vi med våra ihärdiga och högljudda bö-
ner måste väcka en sovande Gud. Men Jesu poäng är att 
Gud är annorlunda än mannen som bara motvilligt gav 
bröd åt den som störde honom mitt i natten.

Om också en ovillig människa till slut ger med sig för 
att få vara i fred så ger Gud mycket gärna det som vi be-
gär i våra böner. Den som ber får.

Att be innebär naturligtvis inte bara att begära, utan 
också att tacka och lova Gud. Men Jesus lär oss att när 
vi lider brist få vi be Gud om det som vi saknar. Han hör 
våra böner och besvarar dem.

Jesus uppmanar oss nog att be, söka och bulta, men 
han lovar också att vi ska få, finna och bli insläppta. Be-
toningen ligger på Guds godhet och givmildhet. 

gud är annorLunda än vi. Jesus vet att också vi som är 
onda ger våra barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då 
inte vår himmelske Far, som är alltigenom god, ge oss 
av det vi behöver? 

Gud ger oss materiella gåvor, såsom dagligt bröd, men 
också andliga gåvor. Jesus lovar att den himmelske Fadern 
ska ge den helige Ande åt dem som ber honom. Tänk det.

Den helige Ande är Guds största gåva till oss. När An-
den ges får vi med honom det andliga liv som vi inte äger 
av födsel och ohejdad vana. 

Genom Anden bor den treenige Guden i våra hjärtan. Så 
nära oss kommer vår Gud. När vi anar ens lite av det här 
förstår vi varför bön sägs vara ”Hjärtats samtal med Gud”.

När vi ber till vår Fader i himlen kan vi alltså vara över-
tygade om att vi inte talar med en döv och stum Gud ut-
an med en Gud som hör våra böner och som också be-
svarar dem. Gud sover inte.

Leif Erikson är hemlandsledare i Evangeliföreningen.

”Tack gode gud 
för att du var-
je dag ger mig 
mycket mera än 
vad jag ber om.”

följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

382, 315, 334, 
325, 224 (N), 314.
psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

pSALmföRSLAg

bön och gångdagar
Den här veckan firar vi Bönsöndagen. enligt gammal 
sed inleder Bönsöndagen de tre ”gångdagarna” - da-
gar när man förr i tiden gick i procession över åkrar-
na för att motverka missväxt. Den här seden har rötter 
i den hedniska tiden, men när europa kristnades blev 
också gångdagarna kristna och man började bära kors 
över åkrarna.

Gångdagarna försvann i slutet av 1700-talet och nu-
mera fokuserar Bönsöndagen på Jesus som den stora 
förebedjaren och böneläraren.

om HElgEN

• Gyllene Prag vid Moldau, 
• Wien mina drömmars stad, 
• Budapest med ungerska 
Pustan och Donaukryssning.

Välkommen med på vår resa

KEJSARSTÄDER I EUROPA
17 – 24 september 2012
Preliminärt pris: 1450 €
Mera information och anmäl-
ningar: Kalle Sällström, 
050-3562 475, 
kalle.sallstrom@
forsamlingsforbundet.fi. 
Researrangör: 
Församlingsförbundet
Teknisk arrangör: Göran 
Sundqvist – Travelpartner

”Ty den som ber, 
han får, och den 
som söker, han 
finner, och för den 
som bultar ska 
dörren öppnas.”

Läs mera i Luk. 11:5-13

”Himmel och 
pannkaka!” 

Familjedag torsdag 
17.5 på Jonnsborg. 
Närmare info i Lapp-
fjärd-Kristinestads 
annonsering.

uR EvANgElIET RuNt KNuTEN

KALENDERN 
11–16.5

FörSTa LäSNINgEN
2 mos. 17:8-13

aNDra LäSNINgEN
Jak. 5:13-16

EVaNgELIuM
luk. 11:5-13

femte söndagen efter 
påsk, Bönsöndagen. Te-
mat är ”hjärtats samtal 
med Gud”.

HELgENS TExTER

Vapenhus kallar man 
vestibulen vid en kyrkas 
huvudingång. Tidiga-
re har man trott att va-
penhuset fått sitt namn 
för att besökarna läm-
nade ifrån sig sina va-
pen i vestibulen efter-
som kyrkofriden gjorde 
att man inte kunde gå in 
i kyrkan beväpnad.

modernare forskning 
har ifrågasatt den teorin 
och hävdar att det sna-
rare var så att byns va-
pen förvarades i vapen-
huset under hela den tid 
när de inte var i använd-
ning – alltså inte bara 
medan deras ägare be-
fann sig inne i kyrko-
rummet.

Källa: Kyrklig ordbok m.fl.

i KlARSPRåK
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FaMILjELägEr 17-19.8 PÅ LEk-
HoLMEN: 
pris: 35 euro/vuxna, 25 euro/barn 
(5-17 år). Vuxenprogram: helena 
Salenius: Jag, förälder! eget pro-
gram för barn och ungdomar. an-
mäl till kansliet matteus.fors@evl.
fi eller (09)2340 7300 senast 6.8.

 ¶ PETruS
www.petrusforsamling.net
fr 11.5:
- kl. 10 Musiklek: i lukascentret 
(Vesperv. 12 a). Sussi.
- kl. 13 Sopplunch: i månsas kyrka 
(Skogbäcksv. 15). anmäl gärna till 
Tove monnberg, 050 358 93 10.
lö 12.5:
- kl. 10 Skriftskollektion för Björ-
kebolägren 2012: i malms kyrka 
(Kommunalv. 1). ronny Thylin, 
peter hilli. 
sö 13.5: 
- kl. 10 Högmässa (N): i munksnäs 
kyrka. Thylin, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa (N): i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, hilli. Kyrk-
kaffe.
- kl. 15.30 Puls avslutningsfest: 
i månsas kyrka. puls är en guds-
tjänst för alla. avslutningsfest för 
”100 dagar med Jesus”- kam-
panjen, med knytkalas. Dag 99: 
”Som fadern har sänt mig...” 
predikan: Daniel Björk. Kom med! 
Barnkyrka.
må 14.5:
- kl. 10 Musiklek: på lukasgården 
(munkstigen 2). Sussi.
ti 15.5:
- kl. 10 knatterytmik: i Seuris 
(månsasvägen 21). Sussi.
- kl. 11 Babyrytmik: i Seuris. 
Sussi.
- kl. 11 Församlingsutfärd: till 
Borgå. Start fr. Vesperv. 12 kl. 
11.00, malms kyrka kl. 11.15. re-
turstart fr. Borgå 15.45. Vi besöker 
Noarks miniatyrvärld, Gamla 
Borgå och Domkyrkan. lunch på 
Seurahuone. pris 20 €. 
- kl. 18.30 Skriftskolinfo för 
Lekholmenlägret 2012: för konfir-
mander och föräldrar, i hagasalen 
(Vesperv. 12). fredrik Kass.
to 17.5:
- kl. 10 gudstjänst: i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, hilli.
- kl. 10 Högmässa (N): i munksnäs 
kyrka. Björk, Söderström.
Petrus församlings vårfest: firas 
23.5 på kyrkbacken i Södra haga 
kyrka med start kl. 17.

 ¶ HELSINgForS ProSTErI
Församlingarnas samtalstjänst 
dejourerar: på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. en webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
Specialskriftskola: ordnas den 
12-17.6.2012 på lärkkulla stifts-
gård i Karis. Konfirmanden bör 
vara född år 1997 eller tidigare. 
ansvariga ledare är omsorgspas-
tor Nalle öhman och diakonissan 
för handikapparbetet Kristina 
Jansson-Saarela. ytterligare upp-
gifter ger, K Jansson-Saarela, tfn 
09-23402540
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEuTScHE gEMEINDE
So 13.5. 11 uhr: Gottesdienst 
(Katja röker)

 ¶ INTErNaTIoNaL EV.cHurcH 
IN FINLaND (IEc)
10.00: mellunmäki parish cen-
ter, address: Korvatunturintie 2, 
helsinki
14.00: christ church, address: 
apollonkatu 5, helsinki
16.30: espoo cathedral parish, 
address: Kirkkoranta 2, espoo
Sunday School arranged. join 
us for church coffee after the 
service!

MELLErSTa NyLaNDS ProSTErI

 ¶ ESBo
Sö 13.5. Bönsöndagen. Mors dag.
Esbo domkyrka kl. 12.15: mässa 
med små och stora, von martens, 
malmgren, Wikman, Valtonen, 
barnkörerna, markus Nykänen, 
sång. morsdagslunch i försam-
lingsgården. friv. avg. för mis-
sionen.
allsång: olars kyrka, olarsbäcken 
4, ti 15.5 kl. 14. Sångerna är valda 
av Stig Kankkonen, vid pianot hå-
kan Wikman.
kvällsmässa: Södrik kapell, Kirsti-
gården 3, ti 15.5. kl. 18. von mar-
tens, Wikman.Välsignelse av distr.
rådsmedl. i Södrik och morby. 
Servering.
kretsar för pensionärer & dagle-
diga: Köklax kapell ti 15.5. 
öppet hus: Inget öppet hus i 
hagalund ti 15.5! Vi träffas i olars 
kyrka, olarsbäcken 4. lunch kl. 
13, möjl. att delta i allsång kl. 
14-15.
Skärgårdsutfärd ti 22.5: Kryssning 
i ekenäs inre skärgård med m/s 
Sunnan II. Start m. 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 Sunnan. Båtfär-
den tar ca 2,5 h. Tillbaka i ekenäs 
ca 14 därefter andaktsstund i 
ekenäs kyrka. hemfärd ca kl. 15, 
tillbaka i esbo ca 16.30. pris 30 € 
inkl. resa och mat. anmälan se-
nast 16.5 till diakonissorna: majvi 
andersson-Sjögren 040 531 1044, 
Synnöve heikkinen 040 547 1856, 
Bea Karlemo, 040 513 0828, han-
nele Nygård 040 531 1045.
Vårjippo:  Tunabergs servicehus, 
framnäsängen 4, to 24.5 kl. 
14.30-17.30, musik med Swing it, 
förev. av möbelrenov., målning på 
stenar, smycken av stenar. Bas-
arbord: handarb., bakverk, po-
tatisgröt, blommor m.m.  Våfflor, 
kaffe, örfilar, lopptorg, lotteri.
Pensionärsläger: mataskärs lä-
gercentrum 20-23.7. anmälningar 
inom juni till hannele Nygård 040 
531 1045 el. Synnöve heikkinen 
040-547 1856. pris 45 €.

 ¶ graNkuLLa
To 10.5 kl 10: Samtal kring tro i 
övre brasrummet.
- kl 10.30: förbön och lovsång i 
övre brasrummet.
Sö 13.5 kl 12: högmässa, carola 
Tonberg-Skogström, heli peitsalo.
Må 14.5 kl 13-15: måndagscafé i 
Sebastos. andakt kl 12.45 i ka-
pellet.
on 16.5 kl 13.30: Syföreningen i 
övre brasrummet.
To 17.5 kl 12: högmässa, carola 
Tonberg-Skogström, heli peitsalo.
18-20.5.2012: församlingsretreat 
på Snoan i lappvik. Tema: herren 
är min herde. 
retreatledare: maria repo, elsa 
Tenhonen. pris 70 €/förs. medl. 
120 €/andra. 
anm. till kyrkoherdeämbetet tel. 
09-512 3722 senast 11.5.2012.

 ¶ kyrkSLäTT
Högmässa: sön 13.5 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. heikel-Nyberg, Joki. 
mikaelikören medverkar. 
Sång och bön: må 14.5 kl. 18.30 i 
koret i Kyrkslätts kyrka.
Bibelgruppen: tis 15.5 kl. 18.30-20 
i hörnan, Sockenstugustigen 2.
Pastorskansliet: stängt 16.5. pga. 
personalens planeringsdag.
Sommardagsläger för första- och 
andraklassister: 4-21.6 på lyan. 
anmälningar tas emot så länge 
platser ännu finns per tfn 040 509 
4626. mera info på www.kyrks-
lattsvenska.fi  
Familjeläger på räfsö: 2-5.8. an-
mälningar genast 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 13.5: högmässa kl 10.30 i 
Gamla kyrkan, Kim rantala och 
anna arola
Ti 15.5: mammor, pappor o barn 
kl 10 SvG
Ti 15.5: Tisdagsklubben, SvG 
grupp I kl 13.30 – 14.30 och  grupp 
II kl 14.30-15.30.
ons 16.5: församlingens utfärd 
till Borgå tillsammans med pen-
sionärerna och kvinnoklubben. 
anmälningar (senast den 9. maj) 
och mera information om resan 
fås av essi tel. 050-5272290. pris 
20 €/pers.
To 17.5: Kristi himmelsfärdsdagens 
högmässa kl 10.30 Gamla kyrkan, 
K rantala och anna arola

 ¶ VaNDa
Högmässa: i helsinge kyrka St. 
lars sö 13.5 kl. 10, Kaj andersson, 
Nina fogelberg.
Högmässa: i St. martins kapell sö 
13.5 kl. 12, Kaj andersson, Nina 
fogelberg.
Familjecafé: må 14.5 kl. 9 – 12 i 
martinristi, eftisutrymmet. I sam-
arbete med folkhälsan.
Vianda kören: övar ti 15.5 kl. 13.30 
i Dickursby kyrkas sal.
Familjernas vårutfärd: ti 15.5 kl. 
9-15. Vi åker till rehndahls djur-
gård. Vi startar från Dickursby 
kyrka kl 9.15 och från mårtensdal 
simhall kl 9.30.  
Vi är tillbaka från Kyrkslätt c. kl 15. 
Se mera www.rehndahl.fi anmäl 
dig till anu.paavola (at) evl.fi eller 
050 544 2671 (hels per sms) se-
nast 11.5 kl 12.  
Berätta då hur många vuxna, 
barn, baby är ni, varifrån startar 
ni, har ni matallergier.
kristi Himmelsfärdsdag: to 17.5 kl 
10 högmässa i helsinge kyrka St 
lars, anu paavola, lauri palin.

raSEBorgS ProSTErI

 ¶ BroMarV
Sö 13.5. kl. 10: gudstjänst, Söder-
lund, lindgård
on 16.5. kl.13.30: pensionärs-
träff hos marianne Strandberg, 
Bromarvvägen 1622. Skjuts från 
kyrkan kl.13.15, retur.
kristi Himmelsfärdsdagen 17.5. 
kl.10: gudstjänst, Salminen, 
lindgård

 ¶ EkENäS
Pastorskansliet stängt to 10.5 
p.g.a. personalutbildning.
På djupet: to 10.5 kl.19 i förs.h. 
Vårens sista bibeldiskussion med 
K-G.Sandelin.
gemensam bön: lö 12.5 kl.9.30 i 

metodistkyrkan.
Högmässa med hjälpledar-
välsignelse: mors dag sö 13.5 
kl.10, a.lindström, N.Burgmann, 
K.Wikström. 
Stenmässa: sö 13.5 kl.18 i kyrkan, 
a.lindström, N.Burgmann.
Högmässa med vinterskriftsko-
lans konfirmation: Kristi him-
melsfärdsdag 17.5 kl.10, T.Wilman, 
N.Burgmann, K.Wikström.
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ HaNgö
Sö 13.5 Bönsöndagens högmässa 
kl. 12: i kyrkan, T. Sjöblom, r. 
Näse.
Ti 15.5 Psalmsångsafton: i lapp-
vik kyrka kl. 18, a-S. Nylund, r. 
Näse. Kaffeservering.
To 17.5 kristi Himmelsfärdsda-
gens morgongudstjänst kl. 9.30: 
med a-S. Nylund o r. Näse på 
café fyra Vindarnas terrass (om 
vädret är dåligt hålls gudstjänsten 
inne på caféet). Det är möjligt att 
köpa kyrkkaffe efteråt.

 ¶ INgÅ
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: försälj-
ning till förmån för Sjömanskyr-
kan i Bläckhornet.
Fre 11.5 kl 18.00: Israeliska danser 
i församlingshemmets källare.
Sö 13.5 kl 10.00, 5 sön. e. påsk, 
Morsdag: högmässa i Degerby 
kyrka. Torsten Sandell,  marianne 
Gustafsson Burgmann.
Må 14.5 kl 18.00: bibelgruppen i 
prästgården.
Ti 15.5 kl 11.30-13.00: vårens sista 
matservering (4 €) i församlings-
hemmet.
To 17.5 kl 10.00, kr. himmels-
färdsdag: gudstjänst i Ingå kyrka. 
Torsten Sandell, marianne Gus-
tafsson Burgmann.
Verksamhet på finska:
To 10.5 klo 10.00-12.00: perhe-
kerho rantatie 11:ssa.
To 10.5 klo 19.00: äijäsauna ran-
tatie 11:ssa.
Pe 11.5 klo 17.30: sählyä pelataan 
merituulen koululla.
La 12.5 klo 10.00: lähetys- ja as-
kartelupiiri rantatie 11:ssa.
Maa 14.5 klo 17.30: puuhakerho 
päivölässä.
Tii 15.5 klo 13.00: laulutuokio 
seurakuntasalissa.
ke 16.5 klo 18.00: raamattupiiri 
Bläckhornetissa.
To 17.5 klo 11.00: yhdessä pöy-
tään rantatie 11:ssa. Ilmoittau-
tumiset: eva Sutinen, puh 050 
5840449.

 ¶ karIS
Högmässa : Sö 13.5 kl. 12 i S:ta 
Katarina kyrka. raunio; Bonacci.
Tisdagens mission: Ti 15.5 Utfärd 
till ekenäs. Start kl. 12.00 från 
Servicehuset. Klädesfabriksga-
tan 6.
Högmässa med konfirmation: To 
17.5 kl. 12 i S:ta Katarina kyrka. 
Terlinden;Bonacci.

 ¶ Pojo
Tack till alla som var med på 
modeshowen!: Saima loukkalahti 
fick flest röster. Verna Sundström 
vann publikröstningen. 
To 10.05: Kl 18.30 församlingskö-
ren i kyrkan. 
Fr 11.05: Kl 15.30 Time out. 
Sö 13.05: Kl 10 Gudstjänst i kyr-
kan. 
on 16.05: Kl 18-21 en kväll för 
mammor i rosvik. Info och an-

mälan 019 2239930 senast 14.05.
To 17.05: Kristi himmelsfärdsdag 
kl 18 Kvällsmässa i kyrkan med 
musik ur Tyska mässan av franz 
Schubert. församlingskören.

 ¶ SjuNDEÅ
Mässa: sö 13.5 kl. 12 i kyrkan, 
Ismo Turunen, hanna Noro.
Mässa: to 17.5 kl. 12 i kyrkan, Ismo 
Turunen, hanna Noro.

 ¶ SNaPPErTuNa
to 10.5 kl 13.30: Dagträff i präst-
gården. Vårfest. medverkande är 
markus Weckström, Kaj-mikael 
Wredlund och pia Nygård. Väl-
komna!
to 10.5 kl 18-21: Ungdomskväll i 
langansböle
to 10.5 kl 19: kören övar i präst-
gården
sö 13.5 kl 10: gudstjänst med ei-
mer Wasström och pia Nygård
ti 15.5 kl 9.30-11: familjekafé i 
langansböle
to 17.5 kl 10: gudstjänst med mar-
kus Weckström och pia Nygård. 
Kören medverkar.
sö 20.5 kl 18: kvällsmässa med 
markus Weckström och pia Ny-
gård. annette pyykkö på altviolin. 
Kransnedläggning efter mässan.

 ¶ TENaLa
To. 3.4 kl. 18: Studiegruppen i för-
samlingshemmet. 
5 sönd. efter påsk 13.5 kl. 13: 
högmässa, Söderlund/lindroos.  
Barn- och familjeutfärd: till Nä-
segårds forsen i Bjärnå 17.5. an-
mälan till Tomppa senast 11.5.

ESBo STIFT

 ¶ Lojo
Sö 20.5. kl. 11.00: De stupades 
minnesdag 2-språkig gudstjänst i 
Virkby kyrka.
Ti 22.5. kl 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka. esa rinne 
och mari Nurmi.

REgioN 2

ÅBoLaNDS ProSTErI 

kIMIToöN
kimito kapellförsamling – kemiön kap-
peliseurakunta:
Missionsstugans städtalko: to 10.5 
från kl 10. 
Högmässa: sö 13.5 kl 12 Sundstén, 
Sundroos
Lähetystuvan siivoustalkoot: to 10.5 klo 
10 lähtien.
Messu: su 13.5 klo 10. Sundstén, Sun-
droos
Västanfjärds kapellförsamling:
gudstjänst: sö 13.5 kl 18. Donner, Sö-
dergård
gemensam missionssamling: on 16.5 kl 
14 i förs.hemmet. Gäst: Niina mura
andakt på Silverbacken: må 14.5 kl 
13.30
Dragsfjärds kapellförsamling – Drags-
fjärdin kappeliseurakunta:
gudstjänst:  sö 13.5 kl 12. Donner, Sö-
dergård
Hitis kapellförsamling:
Hela församlingens gudstjänst: i hitis. To 
17.5. kl. 15. Se info.

VäSTÅBoLaND
Pargas församlingsdistrikt
Sö 13.5. kl 10: högmässa i kyrkan, Norr-
back, B-o mårtensson.
on 16.5. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Norrback.
To 17.5. kl 10: Kristi himmelsfärdsdagens 
gudstjänst i kyrkan, Backström.
Nagu kapellförsamling
Sö 13.5. kl 11: finskspråkig högmässa i 
kyrkan, Juho Kopperoinen, Granström. 
Kyrkkaffe efter mässan.
korpo kapellförsamling
Sö 13.5. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, Kill-
ström, Granlund.
To 17.5. kl 15: Gudstjänst i Norrskata 
kyrka, Killström, Granlund. Kyrkkaffe.

ÅBo
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 se-
nast dagen innan kl.12 till 040-3417628. 
Ta med eget mellanmål och egna innes-
kor. Verksamheten är gratis
kl.19: mässa i Skarpskyttekapellet. Bäck
fre 11.5 kl.19-23: café aderton i aurelia
sö 13.5 kl.12: högmässa i Domkyrkan. 
Bäck (lit), Stöckell. Gudstjänstgrupp 4 
medverkar. Kyrkkaffe efter högmässan.
kl.18: morsdagskonsert med Åbo Dam-
kör i aurelia (1 vån.). fritt inträde eller 
programblad 5€ till förmån för insam-
lingen Gemensamt ansvar.
ons 16.5 kl.10-12: familjecafé i papin-
holma församlingshem (Käräjäkalliontie 
4, Kustö)
kl.13-15: Inget café orchidé pga utfär-
den till Sastamala
kl.17: Gudstjänstgrupp 5 samlas i aurelia 
(3 vån.)
Eva Maria Nordlings utställning ”Lux 
aeterna”: i aurelia (1 vån.). öppet mån-
tors kl.13-15 under april och maj.

ÅLaNDS ProSTErI

HaMMarLaND
13.5 Femte söndagen efter påsk: 
Gudstjänst kl 12 i hammarlands kyrka 
mårten andersson, carl micael Dan.
15.5: Sångstund i hammargården kl 13
17.5: Gökotta i Kjusan vid kyrkstal-
larna kl 9 
Ingemar Johansson, carl micael Dan.
medverkande christer liewendahl, Ulf 
andersson 
medtag kaffekorg.
Missions syföreningarnas utfärd till 
Lemland: högmässa i lemlands kyrka kl 
13, med lunch, lotteri. 
för kyrk taxi ring Berit senast 14.5 på 
nr.0457-342 5047.

joMaLa
Sön 13.5 kl. 19: oBS tid! förbönsguds-
tjänst bönsöndagen 5 s e påsk ”hjärtats 
samtal med Gud” roger Syrén, Kaj-
Gustav Sandholm, Susanne hernell pre-
senterar ”försoningen”. Kollekt: Jomala 
Diakoniförening.
ons 16.5 kl. 14: Bertil erickson andakt 
på De Gamlas hem.
Tors 17.5 kl. 18: oBS tid! Kvällsgudstjänst 
Kristi himmelfärdsdag ”Den upphöjde 
herren” roger Syrén och Kaj-Gustav 
Sandholm. Kollekt: församlingens mis-
sionärer.
www.jomalaforsamling.com

SuND-VÅrDö
Sö 13.5: högmässa i Sunds kyrka kl 
11.00. mathias Junell, Katrin Gwardak

NärPES ProSTErI

korSNäS
Fre 11/5 18.30: fredagscafé i Strandhyd-
dan. Gäst: febe Westerlund. Samling 
vid församlingshemmet kl 18.15 för 
samåkning.
Sö 13/5 11.00: Gudstjänst i kyrkan, 
cay-håkan englund, Deseré Granholm. 
rune fant predikar och berättar om sitt 
engagemang i lahdenpohja församling i 
ryska Karelen.
Må 14.5 kl 18: Bibelstudie-och böne-
grupp, Strandhyddan
To 17/5 16.00: missionsfest i Taklax 
bönehus. Khde ralf Sandin och mis-
sionssekr. Brita Jern medverkar. Sträng-
bandssång. Kaffeservering.

LaPPFjärD-krISTINESTaD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Himmel och pannkaka: to 17.5 familje-
dag på Jonnsborg, kl 12 knattegudstjänst 
och välsignelse av nya hjälpledare, 
lunch, inne- och uteprogram. lunch 
5€/3€, anmäl senast 14.5 till kansliet 
tel: 2211073 eller christina.calden-
back@evl.fi 
75 års-jubilarer: sö 3.6 sista anm.dag 
25.5 till past.kansliet 
kristinestad
Högmässa: sö 13.5 kl 12, eklöf, Nilsson
Lappfjärd
Skriftskola: lö 12.5 kl 10-13 i förs.hem-
met
gudstjänst: sö 13.5 kl 10, eklöf, Nilsson
Bibelsamtal: sö 13.5 kl 18 i förs.hemmet
Pensionärssamling: on 16.5 kl 12.30 i 
förs.hemmet, eklöf
Sideby
gudstjänst: sö 13.5 kl 18, Saarinen, 
Nilsson

Shane Claiborne till Jakobstad
Den kristne aktivisten och bestsellerförfattaren Shane 
claiborne från USa besöker Jakobstad 25-27 maj 2012 
och talar vid fyra samlingar i Betaniakyrkan. Shanes 
tal simultantolkas till svenska och samlingarna bjuder 
också på musikinslag och möjlighet att ställa frågor.

Shane skriver och talar mycket om fred, social rätt-
visa och Jesus och säger sig inte passa in i den gamla 
uppdelningen av konservativ och liberal.

man kan bekanta sig med Shane på nätet,  
www.thesimpleway.org/shane/

fREDSAKtiViSm

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 11.5 mia Bäck, Åbo Lö 12.5 8.53 
familjeandakt. lars collmar läser ur 
sin bok helga hund i himlen. Må 14.5 
Jan edström, esbo Ti 15.5 mia an-
derssén-löf, Borgå ons 16.5 Jan ed-
ström, esbo

aftonandakt kl. 19.15
Fre 11.5 martin fagerudd, Vanda Lö 
12.5 17.58 ett ord inför helgen, Jakob-
stads kyrka. Sö 13.5 henrik perret, 
helsingfors Må 14.5Stig-olof fern-
ström, helsingfors Ti 15.5 Juanita fa-
gerholm-Urch, Vårdö (repris från 
30.1.2011) ons 16.5 Gunborg lind-
qvist, esbo

gudstjänst kl. 13.03 
Sö 13.5 Gudstjänst med adventkyr-
kan i Jakobstad.predikant: Jonathan 
Karlsson. mötesledare: carola 
holm-palonen. 

gud 50 sö 13.5 kl.15.05
arkivgudstjänst från 1992 med stu-
denter och lärare från Teologiska fa-
kulteten i Åbo.

repris ons 16.5 kl. 15.55.

RADio & Tv

VEga VEga

VEga

yLE FEM
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NärPES
www.narpesforsamling.fi
kyrkan: 5 sö e påsk 13.5 kl 10 Guds-
tjänst. Kristi himmelsfärdsdag 17.5 kl 10 
högmässa med konfirmation. 
Församlingshemmet: to 10.5 kl 13 
Gemensam pensionärssamling för När-
pes-pörtom-övermark. må 14.5 kl 13 
Syföreningsavslutning. on 16.5 kl 18.30 
alpha-introkväll ”Kristen tro: tråkig, 
osann, irrelevant?”
Luthergården: lö 12.5 kl 19 Ungdoms-
samling. 
Böle bystuga: to 10.5 kl 13 Samling. 

PörToM
I dag torsdag: pensionärsutfärd till 
Näsby, buss kl 12 fr. kyrkan.
Söndag kl 12: Gudstjänst Björkstrand, 
Wikstedt. Sångprogram.
Måndag: Syföreningsutfärd till Kaskö o. 
Ståbacka. Buss kl 11.15 fr. kyrkan.
onsdag kl 9: föräldrabarnträff. –kl 16 
andakt i prästhagen o. kl 17 i pörtehem-
met, Kecklund.
kristi himmelsfärdsdag 17.5 kl 15: finsk 
högmässa, Björkstrand, lidman.

öVErMark
Sö 13.5 kl. 10: högmässa, Björkstrand, 
Wikstedt.
Sö 13.5 kl. 11-13: morsdagslunch i luth. 
bönehuset.
Må 14.5: Syföreningsutfärd. Start från 
pörtom kl. 11.15, från övermark café kl. 
ca 11.30.
on 16.5 kl. 19: församlingsafton i förs.h. 
Gäst: Jan-erik Widjeskog, bilder från 
afrika. Sandin, Norrgård.
To 17.5 kl. 10: himmelsfärdsdagens 
gudstjänst, byagudstjänst med över-
mark centrum, Sandin, lidman, sång-
program.
To 17.5 kl. 13: Knattegudstjänst på 
fridskär, Sandin, lidman, enlund, Kanto.

korSHoLMS ProSTErI

BErgö
Fr kl 20: Ungdomskväll i församlings-
hemmet. mera info på facebook!
Lö kl 10: Skriftskola i församlingshem-
met
Sö kl 14: Gudstjänst, englund, Kahlos
Ti kl 13: missionssyföreningen
on kl 7.45: laudes
on kl 14: Samling för pensionärer och 
daglediga i församlingshemmet. Gäster 
från Vörå församling
To kl 10: föräldra-barngruppen

korSHoLM
gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan och kl 
12 i Smedsby förs.gård, Bergström, 
Nordqvist-Källström. I gudstjänsten i 
Smedsby förs.gård framför pensionär-
skören mässan ”i Guds vind”.
Församlingsutfärd: fre 18.5. till Kaskö, 
start kl 9 från Smedsby förs.gård, avgift 
45€, anm senast 14.5. till pastorskans-
liet 356 0500.

kVEVLax
upptäckarklubben: to kl 18 i ds.
Högmässa: sö kl 10, östman, Vidjeskog.
Föräldra-barngruppen: har våravslut-
ning med knytkalas on kl 10 i ds.
Informationstillfälle för konfirmander-
nas föräldrar: on kl 18 i fh.
Soppdag: till förmån för hoppets Stjärna 
vid petsmo luth. Bönehus, lillstubackv. 
sönd. 20.5. kl 11-14. meny: laxsoppa, 
kaffe med dopp. pris: vuxna 6 €, barn 3 
€, under 7 år gratis.

MaLax
www.malaxforsamling.fi
gudstjänst: sö 13.5 kl 10 i kyrkan. Norr-
back, Katri lax.
Sångarna: övar on 16.5 kl 12 i Kh.
Familjemässa: to 17.5 kl 12 i fh. Dag-
klubben medverkar. Norrback, Brunell.
gudstjänst: sö 20.5 kl 10 i kyrkan. 
Kyrkokören. Uppvaktning vid krigargra-
varna. Kyrktaxi. Tornberg, Brunell.
ännu finns det platser till minior- och 
juniorlägren i kronvik: anm. till kansliet 
3651048.
anmälningar till höstens Dagklubb: i 
församlingshemmet för 3-5 –åringar, 
tas emot på pastorskansliet, tel 
3651048, senast 31.5.2012.

PETaLax
utfärd för pensionärer och daglediga: 
gemensamt med Bergö församling 11 5 
till maxmo. Granholms marmeladfabrik, 
Vesterögårdens utställning om vapen-
fartyget equity och Jägaretapperna över 
Kvarken, lunch på Varppi, maxmo kyrka, 
Klemetsgårdarna. pris: 36 €. Bussen 
startar kl 11:00 från TB
gudstjänst: sö 13 5 kl 11 Björklund, 
Kahlos

rEPLoT
gudstjänst: i replot sö kl. 10. Kaski, 
Sten. 
Skriftskola: (lägerskriftskola) efter 
gudstjänsten kl. 11-14 i replot försh.
kristi himmelfärdsdagen. gudstjänst: i 
replot  kl. 10. Kaski, Wargh 
kristi himmelfärdsdagen. gudstjänst i 
Björkö kl. 12.30. kaski, Wargh. 
Pensionärernas våravslutning: i Björkö-
gården efter gudstjänsten. Byskata, örn, 
Wargh och pensionärskören.

SoLF
Skriftskoldag: vid Kronvik lägergård lö. 
Buss kl. 9.30 från fh.
gudstjänst: sö kl. 10, audas-Willman, 
Brunell.

VaSa
TrEFaLDIgHETSkyrkaN
Högmässa: sö kl. 13, Tia-maria Nord, 
Janne hänninen, Kajsa Dahlbäck. Solo-
sång mikael pennanen-Dahlbäck.
BräNDö kyrka
Sunday Service: at 1 pm, Gunnar Särs, 
Dan andersson.
DragNäSBäckS kyrka
Sångkväll: i våren sö kl. 18, Janne hän-
ninen, Dan andersson.

VörÅ
Vörå
gudstjänst: kl. 10. Berg, Bäck.
Tjejträff: fre kl. 18 i fh:s ungdomsvån.
oravais
Högmässa: sö kl. 10. Granlund, Streng.
Vi över 60:s utfärd: till Bergö on 16.5. 
Buss fr. Keskis kl. 7.30, Brännars 7.40, 
Komossa 7.50, Kimo 8.00, österby 8.15, 
Jeppovägen 8.20, eljasus 8.25, Seiplax 
8.30, Tallåsen 8.35, Kyrkoby 8.40, Kar-
vat 8.50.
Maxmo
Pensionärskören: övar fre kl. 11 i fh.
gudstjänst: sö kl. 12. Granlund, Bäck.
Sångmöte: Kristi himm.f.dag to 17/5 kl. 
14 i Uf-lokalen på österö. per Stenberg, 
Kristoffer Streng, Granlund.

PEDErSörE ProSTErI

ESSE
To 19: Karabön i församlingsstugan.
Fr 19: 360-Ungdomssamling i försam-
lingsstugan, Wikblad.
Lö 9: Skriftskola för pörkenäs-gruppen 
i henriksborg.
Sö 10: Gudstjänst, portin, Johansson. 
ansvar Bäckby-Värnum-humla.
-14: Sammankomst i punsar bönehus, 
per-erik häggman.
Ti 17.30: pop-klubben (minior för åk 
1-3) i församlingsstugan.
To 19: harmonica-körens välgörenhets-
konsert i kyrkan till förmån för hoppets 
stjärna. Solist Sonja Biskop, gästsolist 
Tobias fagerholm, allsång, andakt Ulf 
Sundqvist.

jakoBSTaD
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Salo, Södö, 
kören cantate.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
martti Vähäkangas.
18: fokus i fc. förbönskväll, Boris Salo.
Ti 22.5: församlingens vårutfärd till 
Nedervetil. Start från församlingscentret 
kl. 10.30. lunch i Nedervetil försam-
lingshem. programstund med Nedervetil 
pensionärskör. Guidning i kyrkan, hem-
färd ca kl. 15.30. pris 20 € (buss, mat, 
kaffe). anm. senast tisdag 15.5 till för-
samlingskansliet tfn 040-3100410.

jEPPo
To 10.5 kl 16:. övning för ”projektkör” 
med sikte på kvällsgudstj. 17.5. alla in-
tress. välkomna med!
Sö 13.5 kl 12: högmässa, forslund, 
enroth.
Ti 15.5 kl 19: Dagklubbens avslutning vid 
församlingshemmet.
To 17.5 kristi himmelsfärdsdag kl 18: 
”människa, kom fram”. Kvällsmässa i 
kyrkan, khden, kantorn. Sång av en för 
kvällen sammansatt projektkör.
- kl 19: Karagruppen i församlingshem-
met.

kroNoBy
Barnkörens avslutning: fr 13.15 i fh
ungdomssamling: lö 19.30 vid Som-
marhemmet
gudstjänst: sö 10.00, khden, Kivjärv-
Snåre läslag
Fyrklövern: on 15.15 i fh
Högmässa: Kristi himmelsfärdsdag 
10.00, pred. Kaj Granlund, lit. albert 
häggblom, maria ellfolk-lasén, Stu-
dentmissionen

LarSMo
To 10.5 kl. 17-20 Städtalko: vid larsmo 
kyrka, gravgården och prästgården. 
Servering.
Fre 11.5 kl. 19.30 gemensam ungdoms-
samling: för alla öppet-husgrupper 

samt övriga i xodus.
Sö 13.5 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, 
enkvist, Kyrkvärd: Slussnäs, Brask och 
Käld.
Må 14.5 kl. 9-13: föräldrabarngruppens 
utfärd till Kelviå.
19.00 Information inför årets sommar-
skriftskola: för konfirmander och för-
äldrar i församlingshemmet. Servering
Ti 15.5 Syföreningarnas utfärd: till Kar-
leby. Bussen kör enligt följande: 10.45 
Vikarholmen, 10.50 holm bönehus, 11.00 
pias livs, 11.10 Grill 57.
ons 16.5 kl. 12.10 Information om 
vinterskriftskolan 2012-13: i cron-
hjelmskolans auditorium. anmälan till 
församlingens postlåda i skolan senast 
fred. 25.5.
To 17.5 kl. 10 kristi Himmelsfärdsda-
gens högmässa: Sjöblom, Wiklund. 
musik: michael ford. Kyrkvärd: Kackur, 
Sämskar. Kyrkkaffe
Holm söndagsskolas utfärd till Merilä: 
Bussen startar kl.10.00 från Grill 57, 
10.10 pias livs, 10.20 S-market (holm), 
10.30 Vikarholmen. hemfärd ca kl. 14.00.
Församlingen ordnar en resa till 
våra vänförsamlingar i Lettland 11 – 
16.7.2012.: resan är för både äldre och 
yngre och sker med buss. Vuxenpris 
170 € för övernattning i hem. för hotell 
tillkommer 120 €. Ungdomspris 90 € 
med övernattning i hem. anmälan inom 
maj till pastorskansliet, tel. 728 1555, 
eller direkt åt m-o lassila, tel. 0500 
252 896. han ger också mera informa-
tion om resan.

MuNSaLa
Nätet: start fre kl 19.15 från prästg. till 
ungdomssamling 360 i Bennäs kyrk-
hem. 
gudstjänst sö kl 10: i kyrkan, khden, 
kantorn. 
Lövräfsningstalko må 14.5 kl 18: kring 
kyrkvallen o gravgården, kaffe o korv-
grillning vid fh. 

NEDErVETIL
Skriftskola: lö 9.30 -15 fh.
Högmässa: sö 10, khden, kantorn

NykarLEBy
To kl 9: lövkrattningstalko vid gravgår-
den, vid regn hålls talko på fredag.
-kl 13: Samtalsgrupp för män i fh
-kl 18: Info om och vid missionsstugan 
för nya frivilliga
Sö kl 19: Kvällsgudstjänst i fh, edman, 
Sandvik, ringwall, amanda harald, violin
Må kl 16-18: missionsstugan öppnar. 
andakt och servering.

PEDErSörE
gudstjänster:  
- Sö 10 högmässa med nattvard, hägg-
blom, D. häggblom, Åsa eklund sång, 
textläsare Jan rikberg, dörrvärdar Kållby 
- To 17.5 kl. 11 friluftsgudstjänst på 
Småberget vid Tonbergslänken i Bennäs, 
erikson, start kl. 10.30 från Kyrkhem-
met, servering, ta gärna med stol (vid 
regn hålls gudstjänsten i Kyrkhemmet) 
obs Ingen gudstjänst i kyrkan!
ungdomssamling: fr 20 Gemensam 
360° i Kyrkhemmet i Bennäs
Sammankomst: Sö 15 i flynängens bö-
nehus, rune östman
Talko i Missionsstugan: må 19 Sortering 

och Ti 16 lastning av långtradare. Väl-
kommen med!
Basar: on 19 i forsby bykyrka
avslutningar i söndagsskolorna: 
- To 17.5 kl. 13 i lepplax i samlingshuset 
och kl. 14 i flynängens bönehus

PurMo
Sö 10: Gudstjänst, Ulf Sundqvist.
Må 9.30: familjeklubben samåker på 
utfärd till föusfiness från lillby frsh. 
Träff med minihästen holly. 
Servering. 3 euro/person.
19.30: musik i vårkvällen i emaus bö-
nehus med Gerbykvartetten. Dir. Göran 
Stenlund.
kristi h.f.dag 10: högmässa, khden, 
purmopojkarna.50-års konfirmanderna 
deltar.
19.30: St.petersburg- afton i lillby frsh. 
Bilder från senaste resa. Servering & 
lotteri.
Lö 19.5 kl.10-14: loppis på prästgår-
dens gårdsplan. hyr plats på tel. 040-
3100463 eller 050-3307698 för 10,- och 
sälj egna varor för dig själv. platshyran 
går till Gemensamt ansvar. Tag eget 
bord med.

TErjärV
gravgårdstalko: fr 11.5 kl 13. Kaffeser-
vering.
Möte i förs.h: fr 11.5 kl 19 med be-
sök från evangeliska folkhögskolan i 
Svenskfinland, Vasa campus, Kristian 
Sjöbacka med lärarkören.
gudstjänst: sö 13.5 kl 10, khden, fjalar 
ahlskog.
Föräldra- barngrupp: må 14.5 kl 9.30 
utfärd till Kälviä djurpark. anm. till dia-
konissan telnr. 050-3089468. 
Pensionärsträff: ti 15.5 kl 13, förs.h, tal 
av Kerstin och erik Granvik; sång av 
kantor Sonja Smedjebacka; sång av 
mats-olav Sågfors; Stig-Göran Jansson 
och Stig Dahlvik spelar; inledn. Brita 
Böling. Servering.
kvällsmässa: to 17.5 Kristi himmels-
färdsdag kl 19, khden, kantorn, kyr-
kokören.

utfärdsdags i församlingarna
Nu är det högsäsong för församlingsutfärder. Kanske 
avslutar just din grupp vårsäsongen med en trevlig ut-
färd? många församlingar ordnar också vårutfärder 
som är öppna för alla intresserade.

läs församlingsan-
nonserna och bota-
nisera bland stads-
vandringar, skär-
gårdskryssningar och 
marmeladfabriker!

Mammor för utjämningen
pojo svenska församling utmanar mammor i alla åld-
rar att komma med i ”Utjämningen”, en insamling som 
ordnas av fmS. 

onsdagen den 16 maj kl 18-21 ordnas en bastukväll på 
rosvik lägergård till förmån för insamlingen. på program-
met står fotmassage, möjlighet till dopp i havet, paj, sal-
lad och något sött, visor om moderskap och barn, infor-
mation om utjämningen och projektet i Tanzania. 

anmäl till pastorskansliet 2239930 senast månda-
gen 14.5.

pAcKA buSSEN! bAStuKVäLL I PoJo

Arbetet går ut på att tillsammans planera, utveckla 
och leda ungdomsarbetet i vår församling. Vi har 
som mål att ungdomsarbetet i Petrus skulle leda 
till att unga människor hittar en tro på Jesus och 
växer som lärjungar. Vi har strävat till att bygga 
ungdomsarbetet på relationer framom verksamhet, 
med en tyngdpunkt på coaching och mentorering av 
ungdomarna, samt ledarträning av äldre ungdomar. 
I nuläget har vi också en aktiv och stark grupp frivil-
liga ledare inom ungdomsarbetet.

Petrus församling söker en

ungdoms-
arbetsledare
för att förstärka vårt ungdomsteam då vår nuvarande 
ungdomsarbetsledare går vidare till andra arbets-
uppgifter. Utöver denna tjänst består teamet även av 
en ungdomsledare på 70 % och en av våra präster.

För att kunna få en fast tjänst som ungdomsarbets-
ledare behöver du ha en examen som ger behörig-
het för kyrklig tjänst som ungdomsarbetsledare. 
Ifall inga formellt behöriga sökande finns beaktar vi 
också formellt obehöriga, men annars lämpliga kan-
didater. God förmåga att använda svenska och finska 
i tal och skrift behövs i arbetet. Vi utgår från att du är 
medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan. Lönen 
utbetalas enligt kyrkans kravgrupp 502 (minimilön 
2179 € ). Tjänsten besätts från 1.9.2012 med en sex 
månaders prövotid. Innan tjänsten besätts ordinarie 
skall du uppvisa ett godtagbart intyg över ditt hälso-
tillstånd samt med ett sådant utdrag ur straffregist-
ret, som förutsätts i straffregisterlagens 6 § 2 mom.

Ansökningen riktas till församlingsrådet i Petrus 
församling och den skall finnas på pastorskansliet, 
Vespervägen 12 A, 00320 Helsingfors senast freda-
gen den 18.5.2012 kl. 14. Märk kuvertet: Tjänstean-
sökan. Till ansökan bifogar du din meritförteckning, 
CV eller motsvarande, kopior av intyg samt utred-
ning om din behörighet för tjänsten. 
     Närmare uppgifter ger ungdomsarbetsledare 
Benjamin Sandell (tfn 09-2340 7136,  benjamin.
sandell@evl.fi). Ansökan jämte bilagor kan också 
skickas elektroniskt senast den 18.5 kl. 14 till för-
samlingsrådets ordförande, kyrkoherde Bengt Las-
sus (bengt.lassus@evl.fi).

Studentmissionen i Kronoby
Studentmissionens vängudstjänst firas på Kristi himmels-
färdsdagen, torsdagen den 17 maj, kl 10 i Kronoby kyrka. 
kaj granlund predikar och albert Häggblom är liturg.

Söndagsskola för barnen i församlingshemmet. ef-
teråt blir det lunch och tid för samvaro. Vi får också 
höra vad som händer på studieorterna idag.

anmälningar per mail för matens skull snarast till 
kronoby.forsamling@evl.fi. anmäl också om du har 
specialdiet. Välkomna med alla nya och gamla vänner 
till Studentmissionen!.

VäNguDStjäNSt

KuNgÖRElSER

lEdIgA TJäNSTER

http://sanktjohannes.info
13.5 kl 11 gudstjänst i Biblion, 
Biblioteksg. 5, Vasa.
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Puls utmanar vana och ovana
– Folk är olika och därför be-
hövs olika slags gudstjänster, 
säger Daniel Björk, försam-
lingspastor i Petrus försam-
ling i Helsingfors. Att samlas 
för att be, sjunga och lyss-
na till undervisning är något 
som kristna i alla tider gjort. 
Vi behöver varandra för att 
växa i tron. Men idag är det 
tyvärr många som inte hittat 
en gudstjänstgemenskap där 
de känner sig hemma. I Pet-
rus församling försöker vi ha 
flera olika slags gudstjänster 
varje vecka. Vi har märkt att 
när vi ordnar flera gudstjäns-
ter är det flera som kommer, 
fortsätter Daniel.

Hösten 2009 startade den 
nya gudstjänstgemenskapen 
Puls i församlingen. Tanken 
var att skapa en lättillgänglig 
och innehållsrik gudstjänst 
för alla åldrar. En av målsätt-
ningarna var att gudstjänsten 
skulle kännas meningsfull 
även för dem som inte 
är så vana att gå i kyr-
kan.
– På Puls finns alla de 
vanliga delarna i en 
gudstjänst med; bön, natt-
vard, lovsång, syndabekän-
nelse, bibelläsning och pre-
dikan – men de är paketera-
de på ett lite annat sätt än i 
våra övriga gudstjänster, be-
skriver Rufus Hedengren, in-
formatör i Petrus församling.

En Puls-gudstjänst bör-
jar med lovsång som leds av 
ett lovsångsteam. Sedan föl-
jer undervisning eller predi-
kan och efter det blir det of-
tast nattvard. Ibland ges det 
tid för en lite längre stund av 
tillbedjan i slutet av guds-
tjänsten.
– En fin sak med Puls är att 
det alltid finns möjlighet till 
personlig förbön för den som 
önskar, påpekar Rufus.

Under predikan har bar-
nen söndagsskola och ef-
ter gudstjänstens slut stan-
nar många kvar för att um-
gås och äta pizza. Det här 

”pizzaminglet” är 
en variant av det 
traditionella kyrk-
kaffet som visat 

sig passa särskilt 
väl för barnfamiljer. 

Puls-gudstjänsterna börjar 
15.30 så pizzan som serve-
ras vid klockan fem blir en 
bra kvällsbit.

Vågar utmana
Under våren 2012 har Puls 
genomfört en kampanj som 
man kallar ”100 dagar med 
Jesus”. Med kampanjen, som 
nu är på slutrakan, vill man 
utmana församlingen att un-
der våren satsa lite mera på 
Gud än vanligt.

Kampanjen består av fy-
ra utmaningar: att prioritera 
gudstjänsten, att växa tillsam-
mans med andra i en hem-
grupp, att ta tid för Gud en 
liten stund varje dag genom 
att t.ex. läsa ur en andaktsbok 
och att på ett praktiskt sätt vi-
sa kärlek mot någon.
En av dem som gått med i en 
hemgrupp är Joe Pimenoff, 

39. Han och nio andra sam-
las varje torsdag under våren.
– Det bästa med hemgrup-
pen är helt klart gemenska-
pen. Det är fint att mänskor 
i olika skeden av livet kän-
ner att de kan samlas och tala 
om allt, och också veta att det 
som sägs inte sprids utanför 
gruppen, säger han.

När gruppen träffas brukar 
man börja med en kort bön 
och sedan sjunga några lov-
sånger tillsammans. Efter det 
dricker man te och funde-
rar över veckans texter från 
Niklas Piensohos andakts-
bok ”100 dagar med Jesus”.
– Vi brukar också läsa de 
korta verser från Johanne-
sevangeliet som veckans tex-
ter är baserade på. Sen talar 
vi om vad veckans bok- och 
bibeltexter betytt för oss och 
om hur vi uppfattat dem - 
och till sist frågar vi gruppens 
två präster vad de egentli-
gen handlar om, skrattar han.

Till fördelarna med en 
hemgrupp hör att man fak-
tiskt tar sig tid att lära kän-

na varandra, och att man kan 
tala fritt utan att vara rädd för 
kritik. Man får dessutom tala 
med människor som är bå-
de fiffiga och trevliga, tyck-
er Joe.
Joe Pimenoff ser Puls som 
ett bra alternativ till den tra-
ditionella gudstjänsten. Han 
tror att lovsången lockar yng-
re besökare som inte är vana 
vid psalmer, och söndags-
skolan lockar barnfamiljer.

Till det intressantaste med 
vårens Puls hör enligt honom 
just satsningen som vill få 
kristna att träffas i hemmen 
i vardagen, för sådant hjäl-
per en att växa.
– Jag har börjat ta till mig mer 
och mer av den kristna tron, 
men ibland känns det än-
då som om jag till det yttre 
handlar kristet men intel-
lektet tänker fel. Så för att in-
te fjärmas från sin tro, utan i 
stället växa, är det viktigt att 
faktiskt göra något - att träf-
fa andra kristna och att tala 
om det som händer i ens liv.

 ¶ KAjsA KRonlund

På gåNg

SprÅK och Samhälle - lördagen 
den 26.5. 2012,  cultural centre i 
Sofia.

Språkets och samhällets utveck-
ling ställer nya krav på kyrkan. ett 
hurdant språk gör kyrkans mys-
terier tillgängliga för dagens män-
niskor? 

på det samnordiska semina-
riet talar teologer från Sverige och 
finland. Seminariet arrangeras i 
anslutning till att en ny översätt-
ning av chrysostomosliturgin föl-
jande dag den 27 maj överlämnas 
till metropoliten av helsingfors, 
ambrosius. överlämnandet sker i 
samband med liturgin i Uspenskij-
katedralen, som då också förrättas 
enligt den nya översättningen.

Talare bl a: 
metropolit ambrosius, biskop i 
helsingfors ortodoxa stift, finlands 
ortodoxa kyrka. 
Biskop macarie, biskop i det ru-
mänska ortodoxa stiftet i Sverige.
mikael Sundkvist, TD, präst i fin-
lands ortodoxa kyrka. 
michael hjälm, phD, TD, förestån-
dare för Sankt Ignatios ortodoxa 
teologiska seminarium i Sverige.

BeräTTare –  Nu är det dags att 
värma upp dina berättelser 
och anmäla dig till Svenskfinlands 
fjärde Storyslam.!

Den lekfulla tävlingen i muntligt 
berättande ordnas den 1 september 
2012 kl. 17 på luckan i helsingfors. 
Kom med och berätta dina bästa 
berättelser, träffa andra berättare 
och lyssna på andras historier. Vin-
naren får besöka berättarfestivalen 
fabula festival, 14-16.9, se mera 
info här: fabulafestival.com. I sam-
band med tävlingen ordnas också 
en workshop för berättare.

Vi vill ha din anmälan senast 
31.5. Se mera info i bilagan och på 
den nyöppnade sajtenwww.sto-
ryslam.fi. 

KUrSDaG I VaSa på Kristi him-
melsfärds dag (17.5) blir det en 
intressant kursdag i Vasa. anders 
Gärdeborn, talesman för fören-
ingen Genesis och en populär fö-
redragshållare i frågor om skapelse 
och utveckling, kommer att hålla 
tre föreläsningar med temat adam 
och eva-lutionen. Det ges tillfälle 
att ställa frågor och debattera det 
han för fram. 

anders Gärdeborn har arbetat 
med frågan om Guds skapelse un-
der ett trettiotal år. han har under 
många år varit föreningen Gene-
sis ordförande och fungerar som 
föreningens talesman. han är en 
populär föredragshållare och har 
skrivit en bok som utmanar evolu-
tionsläran från perspektiven biblisk 
skapelsetro och intelligent design. 
anders är utbildad fysiker och ar-
betar inom IT-området. 

läs mera om kursdagen på 
<http://www.logosmappen.net/
kurser/adam_eva-lutionen.pdf>, 
där det också ges länkar till Gene-
sis och Gärdeborns webbplatser. 
för den som inte har möjlighet att 
komma med själv finns också en 
chans att lyssna till föredragen via 
direktsändning på webben.

MARKNAd

öNSkaS Hyra

Jag är en rökfri, 24-årig studeran-
de, som söker en liten lägenhet 
i helsingfors fr.o.m. juni eller juli. 
050 3548255

Skötsamt rökfritt par, inga hus-
djur, önskar hyra tvåa eller trea i 
Åbo centrum med gångavstånd till 
TyKS o akademikvarteren. fr.o.m 
juni eller juli. ring 0503862957

20- och 22-åriga, sportiga, rök-
fria bröder från österbotten öns-
kar hyra studielägenhet 2-3 rum 
+ kök i Åbo fr.o.m. 1.8.2012. Gärna 
nära akademikvarteren. Kontakt 
på telefon 050-5616211.

34-årig kvinna önskar from 1.6 
hyra 1:a/liten 2:a i helsingfors 
040-7219945/malin

rökfritt, skötsamt studerande par 
önskar hyra 2:a eller 3:a i Vasa. 
ring Susanna 050-4056104 eller 
mathias 050-4362811.

Kvinnlig rökfri speciallärarstu-
derande önskar hyra en tvåa 
i Vasa centrum med balkong. 
0503071371.

30-årig kvinna med fast jobb 
önskar hyra rymlig etta, liten tvåa 
i helsingfors centrum. rökfri, inga 
husdjur. lägenhet från och med 
juni. Kontakta heidi 044-5013693

Två tjejer, en arbetande och en 
studerande med stabil ekonomi 
söker lägenhet, 2:a eller 3:a i 
centrala helsingfors. Gärna i 
rödbergen, Gardesstaden eller 
Ulrikasborg. Båda är skötsamma, 
rökfria och utan husdjur. Kontakta 
pernilla: 0443688547

rökfritt lärarpar önskar hyra en 
tvåa eller trea i Kyrkslätt.Gärna 
nära centrum. Senast fr.o.m. 
1.7 2012. Kontakta matias Särs 
tel.050-5207479 eller matias.
sars@saunalahti.fi.

Skötsamt studerande-par önskar 
hyra etta/tvåa i centrala helsing-
fors/Drumsö. fint kök uppskat-
tas.max hyra ca. 800e/mån. ring 
heidi: 0408672857.

rökfri nybliven lärare önskar hyra 
tvåa i Åbo från och med 1.6.2012. 
christian 0443584361

Skötsamt,rökfritt par önskar hyra 
2:a i h:fors. Inga husdjur, båda 
jobbar deltid vid sidan om studi-
erna (ekonomi/massör). hanna 
0405188278. hanna.nylund@
hotmail.fi

ordentlig och rökfri studerande 
önskar hyra bostad i centrala hel-
singfors fr.o.m. 1.6. helst långvarig 
bostad. peter: 040 865 6249

uTHyrES
Uthyres, 2 rum+kök samt balkong 
i Tölö. 750€/mån. från Juni fram 
till mitten av augusti eller enl. 
överenskommelse.  
Tel. 0405143881, e-mail: 
appel_f@hotmail.com

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

Uthyres liten stuga i Ingå. 
Tel: 050-5476845

Uthyres ny lägenhet i centrum 
av lugna Karperö på 48,5 m2, 2r 
+ kv + terass, samt bilplats. ring 
0503536505

2 r+kv i ekenäs. hyra 530 €  
(+ vatten & el). Garanti 2 mån. 
ring Tommy 040-846 3556.

möblerat rum i delad bostad till 
skötsam kvinnlig hyresgäst, från 
15.5 till 31.7.2012. lugnt läge invid 
park i haga. Bra bussförbindel-
ser och cykel/promenadväg till 
centrum. Tillgång till badrum/Wc 
och kök. maria Slangus, 040 354 
9954, efter kl 17.

möblerad 2h+k i Gumtäkt uthyres 
juni-juli(~11.6-5.8). Kontakta moa: 
040 8343035

i miN
föRSAmLiNg

kyrkoherde bengt lassus njuter av predikan. foto: mickelsson.net

barnmusikal i lappträsk kyrka
Söndagen den 6 maj firade vi
familjemässa i Lappträsk 
kyrka.

Barnkören Diskanten från 
Borgå svenska domkyrko-
församling besökte Lapp-
träsk.

Tillsammans med Lapp-
träsk svenska försam-
lings barnkör Barnklangen 
framförde körerna musika-
len Skapelsen. Musikalen är 
tonsatt av Egil Hovland till 
text av Britt G. Hallqvist.

I mässan medverkade Fri-
da Sigfrids på slagverk, Rei-
dar Tollander på piano och 
blockflöjt.

Kyrkoherde Christer 
Åberg var berättare och li-
turg och Vera Tollander kör-
ledare.

Efter en välbesökt mäss-
sa serverades kyrksaft och 
-kaffe i församlingshem-
met till förmån för insam-
lingen Gemensamt ansvar. 

Musikalen kommer också 
att framföras i Borgå dom-
kyrka under familjemässan 
den 28.10.2012. 

 ¶ veRA tollAndeR

barnkören diSkanten från Borgå svenska domkyrkoförsamling framförde musikalen 
Skapelsen tillsammans med lappträsk svenska församlings barnkör. foto: henrik lund.

i miN
föRSAmLiNg

BEräTTa oM DIN 
FörSaMLINg! 
Den här sidan finns till för dig. 
roliga verksamhetsidéer, fest-
liga jubileum eller en viktig ge-
menskap. Skriv, fotografera och 
berätta om vad som händer i 
DIN församling! Skicka in din ar-
tikel till redaktionen@kyrkpres-
sen.fi. redaktionen 
väljer och redigerar 
materialet. i miN

föRSAmLiNg
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VågA TRo

jesus föddes i stall, dog på kors

Allra först vill jag tacka både 
Monica Heikel-Nyberg och 
Anna Lindén för deras sakliga 
svar i KP nr 18, på min und-
ran gällande: ”Vem som dog 
på korset” Gud eller männis-
kan Jesus. Dilemmat har fun-
nits i 30 år, allt sedan jag hörde 
en predikan i ett av vårt lands 
evangeliska frikyrkor. Efter de 
erhållna svaren känns det nu 
emellertid rätt, också för mig 
att säga: ”Gud föddes i ett stall 
och dog på ett kors.” 

Knepigt är det nog att få 
en överensstämmelse mel-
lan Bibelns lära om Jesu Kristi 
sanna gudom och Bibelns lä-
ra om Kristi sanna människo-

natur. Kanske är det ändå inte 
ens nödvändigt att nå fram till 
en sådan harmoni. Det blir då 
att som Luther lyfta på hatten 
inför det man inte förstår tills 
större insikt kommer eller att 
göra som Heikel-Nyberg: ”tro 
utan att förstå att Gud i Kristus 
led verklig smärta, dog och 
uppstod på den tredje dagen.” 
Det samma gäller 1 Joh. 3:2-3. 
”Vi vet dock att när han up-
penbarar sig skall vi bli lika 
honom, ty vi får se honom 
sådan han är.”

Med vänliga hälsningar,

Kyrkan är  
inte Idols
författaren maria 
Küchen, gäst på Kyrko-
dagarna i Vasa i januari, 
skriver om kyrkans tro-
värdighet i svenska Kyr-
kans tidning. hon upp-
manar kyrkan att inte 
satsa på mediestrategier 

som tar krokvägar kring 
kärnbudskapet - i tron 
att det inte smakar.

– Det blir kyrkans säk-
ra död. om kärnbudska-
pet ohjälpligen skrämmer 
bort folk måste guds-
folket se detta faktum i 
ögonen och fortsätta ge-
stalta kärnbudskapet 
oavsett, menar Küchen. 

tRoHEt MoT KäRNbudSKAP
”Ser man på, vår 
Mikko tycks va-
ra rätt stark, han 
bänder ju upp je-
su knutna näve som 
ingenting. De leker 
en kraftlek, precis 
som två pojkar som 
tävlar.” Stökige Mikko, 
poetisk bön i Krigsropet

moRS bÖN

Det skrivna 
ordet

vår LutherSka kyrka kallas ofta or-
dets kyrka, ibland med stolthet, ib-
land med en viss självkritisk udd. 
Kännetecken för en ordets kyrka i 
positiv bemärkelse är en orädd för-
kunnelse, som på ett levande och 
trovärdigt sätt förmedlar bibeltex-

ternas budskap om Guds nåd och kärlek till oss 
människor. Den lutherska reformationen har vär-
nat om att alla människor ska ha rätt att ta till sig 
dessa ord på sitt eget språk och rätt att få lära sig 
förstå trons centrala innehåll. Men ambitionen att 
förklara och lära ut kan drivas för långt. Vi mås-
te ödmjukt komma ihåg att trons mysterier aldrig 
kan uttömmas av våra bristfälliga ord, inte ens i 
katekeser och teologiska läroböcker. Gud är all-
tid större än orden.

det FinnS också en berättigad ordtrötthet i dagens 
informationssamhälle, där ordflöden ständigt mö-
ter oss. Böcker och tidningar, reklamaffischer, tv, 
sociala medier – alla pockar de på vår uppmärk-
samhet; alla försöker de påverka oss. Ambitionen 
att vara uppdaterad om vad som är på gång, så 
väl i världen som i vännernas liv, kan bli en bör-
da som stressar oss eftersom flödet aldrig tar slut. 
Men vi ska vara stolta över orden. Utan dem kunde 
vi inte förmedla vad vi känner, tänker och upp-
lever till våra medmänniskor. De skrivna orden 
vidgar möjligheterna ytterligare: vi kan kommu-
nicera med mottagare som vi aldrig har träffat och 
läsa texter av författare som dog långt innan vi 
föddes. Internet har gett den skriftliga kommuni-
kationen nya redskap, som ritar om gränserna för 
vad som är lokalt och globalt, privat och offentligt.

tidningar och böcker har haft en central funktion 
i spridningen av det kristna budskapet. Det sägs 
ofta att boktryckarkonstens uppkomst bidrog till 
att reformationens idéer kunde spridas så snabbt. 
Under de efterföljande år-
hundradena spreds kyrkliga 
förnyelserörelser med hjälp 
av postillor och pamfletter, 
sångböcker och tidningar. 

boken och papperstidningen 
kompletteras i dag av elek-
troniska varianter, men de 
skrivna orden fortsätter att 
informera, beröra och väcka 
till eftertanke. Under besök 
i församlingarna får jag of-
ta höra hur viktig Kyrkpres-
sen är som informationska-
nal och som upprätthållare av 
samhörigheten i stiftet. För 
många människor utgör den 
deras viktigaste regelbund-
na kontakt till kyrkan och 
det kristna budskapet. Li-
ka viktigt är det att det finns 
ett finlandssvenskt förlag som producerar and-
lig och existentiellt berörande litteratur och för-
medlar den till församlingarna och deltar med 
bokbord på storsamlingar i stiftet. Det här ska vi 
fortsättningsvis tillsammans slå vakt om, jobba 
för och utveckla.

Björn Vikström är biskop i Borgå stift.

”Lika viktigt är 
det att det finns 
ett finlands-
svenskt förlag 
som producerar 
andlig och ex-
istentiellt berö-
rande litteratur.”

iNKASt bJÖRN vIKSTRÖM

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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uNDERHåLL KYRKoR

Aha-upplevelse om kulturskatter
Sent ska syndaren vakna. För 
egen del skäms jag över att 
inte ha följt med Kyrkpres-
sen de senaste veckorna. Nu 
läste jag igenom den lilla hög 
som samlats på bordet och 
blev lite till mig över Sofia 
Torvalds intervju i slutet av 
mars i Kyrkpressen med kyr-
koherden i Ingå, Torsten San-
dell, och hans syn på hur kul-
turarvet ska finansieras – sär-
skilt våra gamla fina kyrkor.

Det blev en aha-upplevel-
se som fick mig att skämmas 
över vad jag inte tidigare har 
insett. Varför ska församling-
arna betala kostsamma repa-
rationer och renoveringar av 
byggnader som självfallet hör 
till hela Finlands kulturskatt?

Genast ska jag tillstå att 
jag är okunnig när det gäl-

ler kostnadsfördelningen. I 
vissa fall, som nationalhel-
gedomen, har staten tagit en 
del av ansvaret vid de senas-
te storrenoveringarna. Men 
hur är det med de nästan li-
ka gamla gråstenskyrkorna 
i vårt Åboland? ÅU har ny-
ligen rapporterat om att för-
samlingarna helt enkelt in-
te har råd – fastighetsmas-
san är för stor och kostsam 
för samfälligheterna i Pargas 

och Kimitoön, som vardera 
knäar inför kostnadskraven.

När det gäller andra kul-
turskatter än kyrkobyggna-
der är statens finansiella an-
svar av helt annan kaliber. Ta 
Åbo slott, Sveaborg, Nyslott, 
Tavastehus, Nationalmuseet 
för att nu nämna några reno-
veringskostbara objekt.

Nämnda Torsten San-
dell har lämnat en motion 
till stiftsfullmäktige i Borgå 
i ärendet. Men varken stift 
eller kyrkomöte har mandat 
att besluta i dessa frågor. Det 
är samhällets och lagstiftar-
nas bord.

Det märkliga är att staten 
har ansvar för kulturhisto-
riska byggnader – utom kyr-
kor. Varför?

Församlingarna får visser-

ligen sin del av den så kall-
lade samfundsskatten. Men 
den andelen räcker enligt 
Kyrkpressen inte till att un-
derhålla gamla fina kyrkor. 
Samfundsskatten räcker inte 
ens till att täcka kostnader-
na som församlingarna har i 
den lagstadgade gravskötseln 
och folkbokföringen.

Nu när jag har fått den här 
aha-upplevelsen är jag för-
undrad över att röster inte har 
höjts över missförhållandet. 
Eller har jag varit döv? Men 
nog har det politiskt sett varit 
exceptionellt tyst om ansva-
ret för våra gamla och kultur-
historiskt värdefulla kyrkor.

yrSa LindrooS
Åbo

”Det märkliga är 
att staten har an-
svar för kulturhis-
toriska byggna-
der – utom kyrkor. 
Varför?”

Begravningsbyrå Bussman står till tjänst 
med fullständig begravningsservice. 

Krigsveteraner -25% på kistor och urnor.
Vi står till förfogande i Karis, Ekenäs, Hangö, 

Ingå, Sjundeå. Kontoret öppet från kl 9-16 
lördagar enligt överens kommelse.

 
Adress Högbergsgatan 11 Karis. 

Dejur 24h alla dagar i veckan 
tel 045 2302221

ENEBERGS
Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
BEGRAVNINGSBYRÅ

 

 
 

 

 
 

 
 

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller
servicehusboende på Tunaberg och vårdhemmet

Tunaro för svenska pensionärer.
Vi behöver dina frivilligainsatser,

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

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

“Fel adress,
fel namn!?”

Det är i regel din lokalförsamling som erbjuder dig Kyrk-
pressen. Adress- och namnändringar sker automatiskt. 
Om det dröjer, kontakta pastorskansliet i din församling!

NÅGOT VI BORDe 
SKRIVA OM?  

Tfn 09-61261549 e-post: redaktionen@kyrkpressen.fi

heLge ekman
Borgå



en söndagsskolelärare diskuterade de tio budorden m
ed barnen. efter att ha förklarat budordet om

 att ”hedra din fader och din m
oder”, frågade läraren:

”finns det ett budord som
 lär hos hur vi ska behandla våra syskon?” Svaret kom

 direkt från en liten pojke (den äldste i sin fam
ilj): ”D

u skall inte döda.”

NäSTa VEcka träffar vi någon som ger 
av sin lediga tid åt församlingen.

100 år1912 – 2012
www.msjlruneberg.fi

www.snellman.fi 

RIKTIG 

GRILLKORV

VI TILLSATTE KÖTT,
OCH TOG BORT FOSFATET.

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

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

Morsdagspresen-
ten är klar sedan 
länge men den 
stora prestationen 
för barnen i Ingå 
eftis är en egen 
teatervecka i slutet 
av maj.

TexT och foTo:  
roLF aF HäLLSTröM

De tjugo ettorna och tvåorna 
från Kyrkfjärdens skola, som 
går i Ingå församlings efter-
middagsklubb, har prome-
nerat över bron och spritt ut 
sig på den välförsedda lek-
platsen som är gemensam 
med kommunen.

Skolan har inte tömt bar-
nen på energi. Medan jag 
pratar med barnledaren Ani-
ta Sontag är de tjugo i stän-
dig rörelse. Från lekstugan 
hörs hammarslag, tre lastbi-
lar körs oavbrutet av och an 
kring lekplatsens höga kulle. 
Som på ett trollslag lösgör sig 
åtta av barnen från sina le-
kar och går in för leka kur-
ragömmma.

På klubbens egen läse-

ordning för de olika dagar-
na står det Andakt, Pyssel, 
Sagodag, Bakning, Spel och 
pussel. Eftiset har både an-
daktsutrymme och sal för le-
goklossar och dynor och rum 
för sagor och pyssel där bar-
nen också får baka, fyra åt 
gången. EU har gjort slut på 
matlagningen men baka får 
man, semlor och sånt som 
sätts i ugn.

Bästa med mamma
Snart är det mors dag och 
presenterna är redan fixa-
de, packade och levererade 
veckan innan. Hemligt för-
stås, men det handlar om tyg 
som kan hängas upp. Kyrk-
pressens besök till ära får alla 
barnen i uppdrag att rita en 
bild till mamma inför mors 
dag. Det tar inte många sek-
under innan alla tjugo enga-
gerat sätter igång.

Vi placerar oss i den röda 
soffan och kollar teckning-
arna. Frida har ritat hundar, 
Christina katter, Catharina 
en häst, Yosephine blommor 
och Joel ett landskap. Glad 
mors dag!

Vad är det bästa med mammor?
– Att hon är snäll, säger Frida

– Att jag får rida, säger 
Christina.

– Att jag får fara ut i sko-
gen, säger Catharina.

– Jag får fara med henne 
på cirkus, säger Yosephine.

– Att hon är snällare än 
pappa, säger Joel.

Teaterfestival för små
Den verkligt fina mors-
dasgspresenten kommer 
först senare. Ingåeftisets 
tema för i år är teater och 
nästsista veckan i maj hål-
ler barnen sin egen teater-
festival med med sju oli-
ka pjäser. Guldlock och de tre 
björnarna med Ellen, Tomas 
och Taika är först ute. Dock-
orna lär redan vara färdiga.

Dockorna till Mästerkat-
ten i stövlar är däremot inte 
ännu klara. Teamet bakom 
Prinsessan på ärten använder 
sig av färdiga dockor men 
Yosephine, Lotta och Elin 
har inte hittat någon fär-
dig mus.

Skrev andersén om en mus? 
Nej, men äkta dramaturger 
kan ta sig friheter. Som nu  
med”Hamstern i krubban”.

– Det är egentligen kat-
ter i boken, säger Cathari-
na. Boken handlar om Jesu 
födelse, med katter alltså, 
fast här har man hamster-
dockor i rollerna.

Eftis med egen teaterfestival
”Hon är snäll. 
jag får rida. jag 
får fara ut i sko-
gen. jag får fara 
med henne på 
cirkus. Hon är 
snällare än pap-
pa.”

Frida, Christina, 
Catharina, Jose-
fin och Joel om 
vad som är bäst 
med mammor.

På eFtiS i Ingå målar barnen katter, hundar och blommor till mamma.


