
20

Unik klang ur 2801 
splitternya pipor
Sidan 12

Judar och araber 
räddar liv tillsammans
Sidan 10

På kyrkvandring 
i djäknarnas fotspår
Sidan 14

Den nya uppsättningen förtroen-
devalda i kyrkans riksdag har suttit 
av en veckas vårsession i Åbo. 

Borgå stift stack ut hakan med 
bland annat frågan om rättvisare 
jordfästningskostnader. Sidan 4

Kyrkomötet 
avverkade 
första passet

 

Hon ger sina 
tisdagar 
till barnen
Sidan 11

OnSDAG 16 maJ. Nr 20/2012

Debatt: Vi blev 
brända av kyrkan
Sidan 5

Hon steg ut ur den 
kristna schablonen
Sidan 3

Blod, svett 
men inga tårar
Sidan 8
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”alla tycker in-
te att det är så 
roligt längre och 
undrar om man 
alls skrattar åt 
samma sak”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Ändligt roligt 
varar inte evigt

Säg loviSa kyrka – och någon 
kommer antagligen att dra sig till 
minnes ”aj, var det inte där som …”

Jovisst. Den ödesdigra Verdikonserten som av-
njöts på nymålade kyrkbänkar lämnade spår som 
aldrig går bort. Historien om kyrkan med rum-
pavtrycken spred sig snabbt inte bara nationellt 
utan över hela världen, och tidningar från andra 
sidan jordklotet tiggde bilder på bänkarna. Också 
KP skrev om den med glimten i ögat. Varför skul-
le vi inte det. Journalistiskt erbjöd historien stoff 
för rubriksnickrande som väckte skaparlusten.

i FÖrra vECkan fick Loviisan Sanomat andra pris i 
Tidningarnas Förbunds tävling om bästa nyhets-
artikel 2011. Det är roligt när en liten lokaltidning 
kan knäppa drakarna på näsan och visa att också 
de små har klös. ”Det är sällan hela juryn tjuter 
av skratt åt en nyhet”, säger domarna. 

Men på lokalplan fortsätter storyn. Och för en 
del församlingsbor har skrattet fastnat i halsen. Al-
la tycker inte att det är så roligt längre och undrar 
om man alls skrattar åt samma sak. Det har lett 
till schismer på församlingsplanet mellan dem 
som vill måla över den sekunda färgens följder 
och dem som vill bevara det som fick hela värl-
den att le. Bisagruppen, en ”karagrupp” i svens-
ka församlingen, har riktat en skrivelse till ge-
mensamma kyrkorådet med önskan om att av-
trycken målas över. Gruppen säger också att kyr-
korådet inte hade formell rätt att fatta beslut om 
att låta dem bli kvar. Ärendet går till ny behand-
ling i gemensamma kyrkofullmäktige i sommar. 
Samtidigt surar bägge parter över de andras ringa 
förståelse. Ett trist efterspel.

HUr giCk det så här? Frågan 
väcker en annan: Varför blev 
det så extra roligt att det här 
missödet inträffade i just en 
kyrka? Om armbågen skra-
par i väggen man just håller 
på att måla är det väl en själv-
klar sak att dra över märket. 
”Hade det inte rört sig om en 
helgad kyrka, bakdelar och en enorm publicitet 
skulle målningsmissen ha korrigerats för länge 
sedan utan rabalder”, skriver Loviisan Sanomats 
chefredaktör på ledarplats efter prisutdelningen. 
Men det lustiga i det här fallet handlar om kom-
binationen rumpa + kyrka. Då kan det vara att gå 
lite väl långt att sakralisera dem – som en insän-
darskribent i KP i tiden ironiskt framförde.

vaktmäStarEn i Lovisa kyrka får redan nu visa både 
en och annan turist till de famösa bänkmetrarna. 
Visst är det sympatiskt att tänka sig att en kyrka 
har synliga spår som förkunnar för eftervärlden: 
här har suttit människor som jag och du många 
gånger förut. Men alla tolkar inte så djupt. Och 
det som orsakar fniss och löje är också en plats 
som andra ser som ett heligt rum. Fort stämplas 
de som enbart humorlösa och bigotta, vilket ”bi-
sarna” tycks ha fått känna av i medierna. 

på Film är prästerna  töntiga, de troende inskränk-
ta och trista. Om rumpscoopet ska speglas mot 
den ”sanningen” är det ännu tristare. Kyrkan och 
tron ger anledning till glädje bara när man kan 
skratta åt dem.

Ut ur det 
trånga 
rummet

– Min uppgift är inte att övertyga män-
niskor om att jag nog har erfarenheter 
och vet en del om livet. Men det är klart 
att jag kommer att möta fördomar som 
präst, jag är ju så ung.

Det säger Emma Audas, 24 år. I slu-
tet av maj blir hon prästvigd och sedan 
börjar jobbet i Helsingfors centrumför-
samling Johannes.

– Mest ser jag fram emot förrättning-
arna, att få möta människor i olika livs-
skeden. Särskilt i svåra stunder kom-
mer kyrkan till sin rätt.

Inget man talar om
Hon tycker det känns anspråksfullt att 
tala om ett prästkall. 

– Särskilt som det fortfarande finns 
de som tycker att jag som kvinna över 
huvud taget inte kan bli präst.

Men när hon umgås med Gud är upp-
giften självklar. Det var under tred-
je studieåret vid teologiska fakulte-
ten vid Åbo Akademi som kallet gav 
sig till känna.

– Av någon anledning är det väldigt 
få av kvinnorna på teologiska som 
inleder studierna med prästyrket för 
ögonen, eller åtminstone är det ing-
et man säger rakt ut. Kanske vill man 
hålla sig på god fot med alla. Bland de 
manliga studerandena är det däremot 
inte ovanligt att de som 19-åringar har 
prästyrket uppställt som mål för stu-
dierna.

Så varför vill du bli präst?
– För att jag bryr mig så mycket. Ing-
et kan mäta sig med den glädje som 
jag känner när det fungerar inom kyr-
kan, inget heller med den smärta när 
saker går fel.

Hon har alltid känt en stark lojalitet 
mot kyrkan.

– Även om jag kan vara kritisk så är 
kyrkan alltid en del av mig. Jag vet in-
te varifrån det förhållningssättet kom-
mer, men Gud och det heliga har alltid 
funnits i mitt liv.

Bryta rytmen
Men hon har inte alltid haft lätt för att 
vila i den kristna tron.

– Under det andra studieåret upplev-
de jag en troskris. De teologiska studier-
na är ganska tunga, din tro konfronteras 
med forskning och fakta. Det är tungt 
att tvingas ifrågasätta texter du tytt dig 
till. Att höra att inte ens allt Jesus säger 
i Bibeln nödvändigtvis är hans egna ord.

Livet prövade henne också på andra 
plan. Det var meningen att hon skulle 
gifta sig efter första studieåret.

– Men det blev inte av.
Också med ”österbottniska mått 

mätt”, som hon säger, hade paret gått-
snabbt fram med sin relation. Från det 
att de träffades var det inte långt till för-
lovning och bröllop.

– Bröllopet blev inte av och i samband 
med det insåg jag att jag inte kommer att 

följa de förväntade mönstren som ritats 
upp för kristna där jag bodde och levde, 
det vill säga att hitta ”den rätta”, gifta sig 
tidigt och bilda familj. Jag hade alltid trott 
att jag skulle göra just så här, jag visste 
precis hur jag förväntades leva.

När mönstret bröts blev också en del 
människor osäkra på var de hade henne.

– Jag hörde inte längre hemma i alla 
grupper. En del blev väldigt skeptiska 
mot mig och jag vet att det fanns grup-
per som bad för att jag skulle hitta tillba-
ka till min tro. Men den hade jag ju aldrig 
förlorat. Tvärtom kände jag att jag blev 
både buren och sedd genom hela krisen.

Efter den sommaren blev hon väldigt 
kritisk till sådan kristen tro som måste 
följa vissa mönster. Kyrkan ska ju be-
fria människor. Har vi då inget utrym-

Finns det en kristen modell för livet som alla troende 
förväntas följa? Emma Audas blev besviken på de 
kristna schablonerna som hon upplevde att hon för-
väntades fylla. Men hon vägrade släppa kyrkan. ”Jag 
brydde mig för mycket om den.”

TexT och foTo: NINa ÖStErHoLm

ProFILEN: EMMA AUDAS
”Jag är kritisk men orubblig    
i min tro.”
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me för dem som misslyckas med att le-
va enligt våra förväntningar?

– Jag blev så besviken på ”det kristna 
systemet”, över att ingen sa något om 
att vi kanske gick lite för snabbt framåt.

En del talade skit bakom parets rygg 
för att de ville gifta sig så tidigt, andra 
applåderade deras föredömliga livsstil.

– Men vem tar ansvar för de po-
tentiella äktenskapsproblem som ett 
mycket ungt par kan drabbas av? Jag 
tycker dessutom att kyrkan inte är rik-
tigt klar med sin äktenskapssyn. Det 
finns många frågetecken kvar vilket 
jag också behandlat i min pro gradu-
avhandling.

Drar på sig dräkten
I dag trivs hon allra bäst bland männis-

”Jag uppfattas 
ibland som väl-
digt allvarlig, ib-
land som väldigt 
sprallig. De som 
känner mig vet 
att jag är både 
ock”.
Emma Audas

EmmA AuDAs

FÖDD i vasa, uppvuxen i peder-
söre. har sTuderaT i Åbo men är 
sedan eTT År Tillbaka bosaTT i 
helsingfors.

PräStVIgS den 27 maj i borgÅ 
domkyrka. börjar jobba i jo-
hannes församling.

Har inga hobbyer men Tycker 
om aTT samTala med människor 
och Tänka. bloggar sporadiskT.

kor som inte håller med henne om allt 
i åsikt och tanke.

– Jag tror också det är nödvändigt för 
präster att våga ifrågasätta och tvivla 
ibland. Vi kan inte ha präster som blir 
mållösa inför forskningsresultat och ar-
gument som utmanar tron.

Just nu känner hon sig orubblig i tron, 
det känns som om hon ifrågasatt allt och 
gjort hela tron till sin egen.

– Har du inte tänkt igenom din tro 
så blir du lätt rädd när någon ifråga-
sätter dig.

Och när vi blir rädda så förenklar vi 
gärna problemen.

– Visst ska man stå upp för sin tro och 
de uttryckssätt man tror på men jag tror 
att Gud kommer att ställa fler frågor om 
varför vi var så elaka mot varandra, om 

hur vi kunde bygga upp så höga mu-
rar mellan människor än om vilka ut-
tryckssätt vi valde att kämpa för i tron.

Inför prästvigningen känner hon sig 
förväntansfull. Både hennes svåger och 
mamma är också präster.

– Vi har diskuterat mycket de senaste 
året, om allt från hur man ska hantera 
sorg till hur man ska klä sig.

Den första egna prästskjortan kom på 
posten och det kändes fint att prova den, 
lite som att ta på sig en superman-dräkt. 

– Jag har levt med prästidentiteten 
som tanke så länge, nu känns det stort 
att få stiga in i ämbetet. Tänk att det finns 
ett yrke som ger mig just de uppgifter 
som jag är ämnad att göra.

Eller som en av vännerna uttryckte sa-
ken, ”tänk att min präst nu ska bli präst”.

”Hjärtemänniskor” samlades till gemenskap
gEmEnSkap. svenskspråki-
ga diakonissor samlades till 
gemenskapsdagar vid hel-
singfors diakonissanstalt på 
veckoslutet. den sista di-
akonissutbildningen avslu-
tades år 2000. diakoniss-
utbildningen med vårdin-
riktning har i dag ersatts av 
diakonutbildning med soci-
alinriktning.

– det känns vemodigt, 

säger Camilla Koskinen, di-
akonissa och doktor i häl-
sovetenskaper.

– det var studierna till di-
akonissa som senare fick 
mig att inleda studier i 
vårdvetenskap, säger hon.

koskinen är den första 
diakonissan som disputerat 
på svenska. under gemen-
skapsdagarna föreläste hon 
om lyssnande som är te-

mat för hennes doktorsav-
handling.

enligt Lina Snellman, som 
var föreståndare vid hel-
singfors diakonissanstalt 
i 40 år och en viktig före-
bild, är diakonissor ”hjärte-
människor”. hjärtat skulle 
vara med i allt för när hjär-
tat var med i arbetet ersat-
te det mycken ofullkomlig-
het och brist.

– diakoni är människovård 
och villighet att tjäna med-
människorna. diakoni är att 
se människan som en enhet 
bestående av kropp, själ och 
ande, sa koskinen i sitt tal.

koskinen har jobbat som 
diakonissa i vasa svenska 
församling.

– då insåg jag att lyss-
nandet är diakonissans 
främsta arbetsredskap.

i dag har hennes intres-
se för lyssnande kanalise-
rats in i akademiskt arbe-
te: camilla koskinen arbetar 
som forskardoktor vid en-
heten för vårdvetenskap vid 
Åbo akademi.

i gemenskapsdagar-
na deltog också diakoniss-
anstaltens nya direktor ol-
li Holmström.

 ¶ Sofia TorvaldS
Camilla koSkinEn. 
foTo: PrivaT
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Ung marginalisering oroar
Till kyrkomötets traditioner hör ett kafferep med mi-
nistern för kyrkliga frågor. i år lyfte inrikesminister Päi-
vi räsänen fram marginaliseringen av de unga.

– inför den behöver vi en gemensam samhälle-
lig talkoinsats och vilja, också från kyrkan. den är stark 
och uppskattad i arbetet med att stöda familjer genom 
familjerådgivning och förebyggande barn- och ung-
domsarbete. 

enligt räsänen lever över 300 000 unga i dold ar-
betslöshet som inte syns i några register.

Språkstrategi efterlystes
alla ombud för borgå stift, biskopen och ytterligare 
ett tiotal kyrkomötesombud föreslår att kyrkan gör en 
språkstrategi i likhet med den som katainenregering-
en utarbetar för hela landet. en språkstrategi ger stad-
ga och förutsägbarhet åt kyrkans arbete på båda na-
tionalspråken, säger undertecknarna. särskilt viktig är 
den i arbetet med strukturförändringarna i församling-
arna. bland undertecknarna finns också samernas re-
presentant, och även samiskan och mångkulturaliteten 
betonas. ärendet gick vidare till förvaltningsutskottet. 

spRåkEn och KYRKAn ministERkAffE Ung ARbETSlÖShET

En kyrka ”för alla” har sitt pris
i plEniSalEn. Ålandsombudet, landshövding peter lindbäck lyssnar till remissdebatten om byggnadsskydd. han initierade ärendet i förra kyrkomötet. 

”Det är vik-
tigt att budska-
pet inte förvrids 
till att kyrkan 
nu vill sko sig på 
begravningar-
na.”
Janne Kaisanlahti

Borgå stift höll sig väl framme på det nya 
kyrkomötets första session i Åbo. Från 
det svenska stiftet initierades både en 
diskussion kring behovet av en språk-
strategi för helhetskyrkan och om stora 
frågor som kyrkans kostnadsansvar för 
kyrkliga byggnader och begravningar.

Åtminstone ett av ärendena kommer 
säkert att generera en hel del fler inlägg 
i plenisalen i Åbo framöver. Det antyd-
de redan remissdebatten kring Torsten 
Sandells initiativ om att avgiftsbelägga 
jordfästningarna för dem som inte hör 
till kyrkan. Ärendet har förts vidare till 
mötet via stiftsfullmäktige i Borgå stift.

I plenisalen levererades flera tunga 
inlägg bland annat av en rad biskopar.

Det som ger teologerna huvudbry är 
den djupare frågan om kyrkans grund-
uppdrag att förkunna evangelium. Teo-
logerna efterlyste därför en noggrann 

KyrKomÖtEt. Begravningsfrågan blir 
balansgång mellan teologi och rättvisa. 

TexT och foTo: may wIKStrÖm

en liten ersättning för de kostnader en 
jordfästning förorsakar församlingen.

– Men det är viktigt att budskapet 
som går ut inte förvrids i medierna till 
att kyrkan nu vill sko sig på begrav-
ningarna, poängterade han.

orättvist för medlemmarna
Allvarsorden går som matsäck till ut-
skottet som ska behandla frågan. Det 
leds nu av fältbiskopen Hannu Niska-
nen, som snart går i pension.

– Därför tar jag mig friheten att tala 
nu, för jag kommer inte att behandla 
det här ärendet, sade han till ombuden.

Niskanen lyfte fram den orättvisa 
som uppenbart finns i det nuvaran-
de upplägget och konstaterade att det 
handlar om folkkyrkans möjlighet att 
också i framtiden samla alla.

– Det finns de som numera öppet 
frågar varför de ska vara medlemmar i 
kyrkan ifall de ändå får allt gratis. An-
dra tycker att de som medlemmar kan 
diktera förrättningar där prästen ska va-
ra vacker, säga det de önskar och läm-
na bort allt det religiösa pratet.

Fältbiskop Niskanen sade att diskus-
sionen behöver föras för att den trots allt 

också innehåller en rättviseaspekt som 
vanliga medlemmar uppfattat.

Skydd för gamla kyrkor
En annan lång diskussion gällde kyr-
kostyrelsens framställning om en lag-
ändring i skyddet av kyrkliga byggnader
– Enligt förslaget skulle alla kyrkliga 
byggnader över 50 år skyddas enligt 
lag. Det skulle automatiskt skydda un-
gefär hundra kyrkor till. Kyrkostyrel-
sen skulle också med ett särskilt beslut 
kunna skydda kyrkor som är yngre än 
det, sade ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja. 

Genom specialbestämmelser skulle 
man bättre beakta de byggnader som 
är placerade på Åland och på samer-
nas hembygdsområde.
En kyrklig byggnad skulle enligt för-
slaget kunna undantas skydd då för-
samlingen har flera kyrkliga byggnader 
och inte längre har behov av dem alla.

Ombudet Helvi Juvonen från Lepp-
ävirta sade att hon inte kan stöda för-
slaget.

– De ekonomiska resurserna krym-
per och församlingen måste sköta sin 
grunduppgift. Det överflödiga måste 
skäras bort.

gränsdragning mellan direkta kostna-
der som kan prissättas och det allmän-
na uppdraget att vara en kyrka för alla.

Får inte uppfattas som girig kyrka
En av de första som stegade upp var 
prästombudet Bo-Göran Åstrand.

– Hittills har jordfästningarna ansetts 
vara en del av gudstjänstlivet. Om vi 
börjar ta betalt också för uppgiften att 
trösta och stöda förvandlas vårt förhål-
lande till ett kundförhållande, och det 
vore en radikal förändring som i så fall 
signalerar att ”också det här är till salu”.

Biskop Seppo Häkkinen, biskop för S:t 
Michels stift, var inne på samma linje.

– I grund och botten handlar det om 
medlemskapet i kyrkan och hur det 
medlemskapet ska synas. Är kyrkan 
en serviceproducent? Blir den rentav 
utnyttjad? Samtidigt måste kyrkan vär-
ja sig mot synen att medlemskapet är 
något som ger en orsak att förvänta sig 
vissa förmåner. Medlemskapet är nå-
got mer än ”aktieägarens bonusrätt”.

Lekmannaombudet Janne Kaisan-
lahti sade att han som förtroendevald 
ofta får frågor om just begravningar. 
Han ser ingen konflikt i att kyrkan tar 

Westerlund fick plenipost
förvaltningsöverläkare Åsa a. 
westerlund är ny medlem i 
kyrkostyrelsens plenum. hon 
efterträder vicehäradshövding 
Freja Häggblom, som i många år 
representerat borgå stift i organet.

   kyrkostyrelsens viktigaste beslut 
fattas i plenum som hålls en gång per 

månad i helsingfors. Westerlund valdes av kyrkomötet 
för tidsperioden 1.6.2012-31.5.2016.

pERsonvAL KYRKoSTYRElSEn



AKTUELLT 5KyrKpressen onsdag 16.5.2012 • nr 20
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Kristendomen 
omodern?
kanal 5 i sverige har gjort 
en undersökning kring hur 
svenskarna ser på kris-
tendomen, skriver dagen.

undersökningen gick ut 
på att kryssa för tre vär-
deord som man tycker 
beskriver kristendomen. 

bland de som klassi-
fierats som icke-troende 
hamnade ordet omodern i 
topp, följt av falsk och på 
tredje plats godhjärtad. 
bland de troende hamna-

de ordet godhjärtad högst 
upp. på andra plats kom 
ärlig och en något otippat 
omodern som tredje. 

Dan Panas, presschef på 
kanal 5, berättar att han är 
förvånad över resultatet, 
men tror att detta är en sig-
nal på att kyrkan borde sat-
sa på att förnya sin image. 

unDERsökning ÅSIKTER

Finländare givmilda också år 2011
församlingar och privata givare stödde kyrkans mis-
sionsorganisationer och kyrkans utlandshjälp med 
53,3 miljoner euro år 2011. också i år toppar helsing-
fors stift statistiken när man dividerar bidragen från 
stiften med antalet medlemmar. 

varje medlem i helsingfors stift stödde organisatio-
nerna med 14,42 euro. på andra plats kom esbo stift 
medan s:t michels stift ligger trea.

kyrkans utlandshjälp var den organisation som fick 
största summan frivilliga donationer: 7,5 miljoner euro.

Ekonomiskt STÖD

Kyrkan får inte 
släcka elden

motStÅND. många 
brinner för kyrkan men 
ger upp. Varför? Daniel 
Jakobsson har startat en 
diskussion om vad kyrkan 
egentligen ska syssla 
med.

TexT: SoFIa torVaLDS

För ungefär en månad sedan 
skrev Kyrkpressen att pro-
jektet Andligt liv på webben 
småningom ska läggas ner. 
Det svenska specialkunnan-
det för webbarbete försvin-
ner från centralförvaltning-
en och de anställda ska chatta 
vid sidan av sitt vanliga jobb.

Det här fick Daniel Ja-
kobsson, ungdomsarbetsle-
dare i Matteus församling, att 
reagera. Han startade blog-
gen Relevant kyrka.

– Jag hade svårt att för-
stå att många inte ser socia-
la medier som en framtids-
utsikt inom kyrkan.

Bloggen fick mycket re-
spons både online och off-
line.

– Många som hade åsikter 
men inte riktigt vågade väd-
ra dem offentligt kontakta-

de mig. Det är kanske lätt-
are för mig som kommer från 
Sverige att lyfta upp problem. 
Kretsarna är så små här och 
alla känner alla.

många ger upp
Jakobssons reflektioner kring 
jämställdhet, åldersstruktur 
och makt inom kyrkan har 
väckt stor respons. I sin blogg 
frågar han vad det är som släck-
er elden hos så många män-
niskor som brinner för kyr-
kan. Han menar att det kan-
ske inte handlar om personer 
utan om strukturer, organisa-
tionsproblem och traditioner.

– Det är just den frågan jag 
vill ställa: vad ligger bakom? 
Jag ser många som brinner el-
ler som har brunnit för kyrkan 
men är på väg att ge upp eller 
ta tillbaka sitt engagemang fast 
de har mycket att ge.

Han började se på vem 
som fattar besluten.

– Det är äldre män och det 
är ingen slump att det är så. 
Det är kanske en av anled-
ningarna till att unga perso-
ner och kvinnor inte får den 
förståelse de borde få.

Responsen från ”maktha-
varna” har varit olika.

– Från domkapitlet har de 

varit duktiga på att vara med 
och delta i diskussionen, 
men från ledningen för Kyr-
kans central för det svenska 
arbetet har jag inte fått svar. 
Jag har en känsla av att det 
är många som inte vågar sä-
ga vad de tycker.

Förändring gör ont
Kommentarerna på bloggen 
visar att diskussionen inte en-
bart handlar om till exem-
pel kyrkans engagemang på 
webben. Många som skrivit 
kommentarer vittnar om att 
de mött motstånd och likgil-
tighet där de hoppats på en-
gagemang och glädje – det 
har gällt projekt av alla slag. 
Många har helt enkelt gett upp.

Men Daniel Jakobsson vill 
tro på förändring och nya 
strukturer.

– Om man ser på kyrk-
bänkarna förstår man ju att 
kyrkan behöver förnyas. Vi 
måste finnas där folk är och 
inte låsa in oss med våra eg-
na ritualer som inte öppnar 
sig för utomstående.

Det är inte alltid bekvämt 
med människor som brinner 
för sin sak. Och en förnyel-
seprocess gör ont.

– Men om de som brinner 

för kyrkan blir tystade eller 
brända, då är det hopplöst. 
Det är just dem kyrkan bor-
de ta vara på.

sAxAt fRån bLogg- 
kommEntARERnA

Kanske är det så att formen 
och traditionen ofta får tjä-
na som brandmur. när det 
blir obekvämt varmt är det 
enklare att säga: ”vi brukar 
inte” än att säga: ”jag vågar 
inte” eller ”jag orkar inte”.

Jag har varit ganska kax-
ig men inte mer. jag har va-
rit ganska kreativ men inte 
mer. jag har brunnit hög-
husstora lågor men in-
te mer.

Vi kan öppet stå upp för 
dem som blir trampade på, 
bli en röst för dem som har 
slutat sjunga. vi räknas ju 
inte där besluten fattas – 
men som du sa så räknas vi 
hos dem som har tystnat, 
dem som har mist sitt allt, 
dem som ingen annan hör.

Läs mer på https://rele-
vantkyrka.wordpress.com/

daniEl 
JakobSSon 
öppnade en 
blogg för att 
diskutera hur 
kyrkan ska se 
ut för att den 
ska kännas 
relevant. 
foTo: KP-arKiv.Kimito inledde 

försäljning 
av fastigheter
EKoNomI. Kimitoöns 
församling säljer anrika 
Sockenstugan till en pri-
vatperson. Huset är den 
första fastighet försam-
lingen säljer men blir inte 
den sista.

TexT: SoFIa torVaLDS 

– Vi är rikt begåvade med 
fastigheter på Kimitoön, 
suckar Ulf Sundstén, kyrko-
herde i Kimitoöns församling.

Han jämför sin församling 
med en fastlandsförsamling i 
samma storlek som fått växa 
i egen takt och skaffa sig de 
fastigheter som behövs.

– En sådan församling har 
en kyrka, en prästgård och 
ett församlingshem. Vi har 
allt femdubbelt.

Att det blivit så har att göra 
med Kimitoöns historia och 
läge.

– Vi är en skärgårdsför-
samling som växte starkt i 
slutet av 1800- och början 
av 1900-talet.

Men nu har det blivit dags 
att banta ner antalet utrym-
men. Att församlingen har 
fyra gånger mer fastigheter 
än den behöver blir dyrt och 
budgetunderskottet måste 
åtgärdas.

Inte lättsålt
Att fatta beslut om att sälja 
Sockengården var inte svårt 
eftersom det är länge se-
dan församlingen haft nå-
gon verksamhet i byggna-
den. När huset kom till var 
kommun och kyrka fortfa-
rande ett. I själva verket blev 

det klart först i fjol att hu-
set faktiskt tillhör försam-
lingen och inte kommunen. 
Under årens lopp har Sock-
enstugan fungerat bland an-
nat som samlingsutrymme, 
tingssal, skola och obduk-
tionsutrymme.

– Huset hade blivit ett bra 
kansli men vi har redan fler  
kansliutrymmen än vi behö-
ver. Nu köps det i stället av en 
privatperson för 53 500 eu-
ro, säger Sundstén.

Han påpekar att huset är 
gediget: byggt av det bäs-
ta virke lokala bönder kun-
de uppbåda. Det står ock-
så – som sig bör – på ber-
get. Men det ligger mitt i en 
korsning och var inte lättsålt.

För att försäljningsbeslu-
tet ska träda i kraft ska det 
förordas av domkapitlet och 
fastställas av Kyrkostyrelsen.

Fler fastigheter i turen
Nu står redan följande ob-
jekt till försäljning: den tomt 
där Kimito gamla kantorsgård 
ligger. Huset står kvar men 
det är i mycket dåligt skick: 
taket har ramlat in.

– Vi diskuterar möjlighe-
ten att sälja fler fastigheter, 
säger Sundstén.

Det är just de fasta kost-
naderna för fastighetssköt-
seln som håller på att dri-
va församlingens ekonomi 
i sank. 

– Vi kommer att utgå från 
vad som är församlingens 
uppdrag och sedan ser vi vil-
ka fastigheter som behövs för 
att fullfölja det uppdraget. I 
den andan för vi sedan en 
diskussion om att sälja fler 
fastigheter. 

SoCkEnStUgan i kimito har tjänat både kyrksocknen och 
kommunen. först i fjol blev det klart att den tillhör för-
samlingen – och nu är huset sålt. foTo: Ulf SUndSTén

När det gäller kle-
noder som Ulri-
ca Eleonora kyr-
ka skulle man öns-
ka ett mera aktivt 
grepp av Kyrko-
styrelsen och mu-
seiverket. 
Mats Ekman på ledar-
plats i Sydin

kyRkA TIll SAlU?
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Nyheter från Libris!
Livsmening. Livsmod. Livskunskap. 

Anna Braw 
& Carine Johansson
Stickcafé
Stick- och virkbeskriv-
ningar och recept på 
bakverken. Välkommen 
på stickcafé!
Inb. 26,50

Äntligen i nyutgåva!
Richard Daly
Guds lilla gröna
När du tycker att livet 
går för fort – låt dessa 
tidlösa sanningar och 
uppmuntrande löften 
ge dig lugn och ro. 
Guds lilla gröna gör det 
lite lättare att möta 
livets bekymmer.
Inb. 17,90

Maggan Hägglund 
& Doris Dalin
Drunkna inte 
i dina känslor
Att vara känslig är inte 
enbart något häm-
mande. En sensitiv 
begåvning är något att 
ta vara på. Drunkna inte 
i känslohavet – lär dig 
att simma!
Inb. 29,40 

Margareta Melin
Tiden kommer till oss
Tiden kan inte jagas – den är en 
gåva. Vad kan vi göra för att leva i 
den sanningen istället för att ryckas 
med i det upptrissade tempo som 
har blivit ett ideal i vårt samhälle?
Inb. 19,50

Olle Carlsson
Villkorslöst älskad
Det finns något vi aldrig kan förlora. 
Gud är den hand som aldrig sviker, 
den kärlek som vi alltid kan åter-
vända till.
Inb. 19,50

Beställningar:
 (09) 612 615 30

www.fontanamedia.fi

Jonas Helgesson
Ett CP-bra liv
Vad är ett bra liv? Kan 
man leva ett bra liv 
även om man är allvar-
ligt CP-skadad? Jonas 
Helgesson delar med 
sig av viktiga saker som 
han har lärt sig som 
handikappad, golfare, 
student, gift, ståuppare 
och föreläsare.
Pocket 8,00

Fältspatsvägen 11, 00710 Helsingfors, tel. 020 7931130

Service! 
Reservdelar! 
Transport! 

Bruks-
anvisning! 

Motorsåg

KVALITÉ FRÅN OLENIUS!

495€

259€Husqvarna   336 FR Husqvarna   135

MED TRE 

BLADUTRUSTNINGAR!

Röjsåg
• Lätt & hållbar
• trimmerhuvud, 

gräs-och sågklinga

Husqvarna 
trädgårdstraktorer

fr.o.m. 1390,00

Husqvarna 
Rider klippare 

fr.o.m. 2790,00

• X-Torq®-motor
• 40.9 cm³

• 1.4 kW
• 4.4 kg

www.lapponiaikkunat.fi

Ab Fönstikk Oy
Nykarleby

Ring för gratis offert!
Bill 050 321 1457

Christer 0500 790 272
Johan 050 593 6989

Thomas 050 521 0903

UNDERHÅLLS-
FRIA PVC FÖNSTER 
TILL OSLAGBARA 

PRISER!

NU om någonsin är det 
läge att byta fönster!

www.lapponiaikkunat.fi

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

Leveranser överallt i Finland

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

Sibbo Blomster- och Begravningstjänst
P. Borg & Co

Be om offert: info@borg.fi

 

Tämä Väkevästi Turussa.
 

!

Bibelårets huvudfest 24–27.5.2012

Kom med till Åbo!
I maj bjuder Åbo in till Bibelårets ekumeniska huvudfest och samtidigt 
till Finska Bibelsällskapets 200-årsjubileum.

Bibelsällskapets jubileumsår firas under temat KRAFTORD – 200 ÅR – BIBELSÄLLSKAPET. 
Starkt Åbo.

På programmet för festhelgen står bl.a. öppningskonsert, huvudfest med drama, 
högmässor i alla kyrkor och ett stort antal evenemang under fria former.

Ett mera detaljerat program för festhelgen hittar du på webbplatsen www.bibelåret2012.fi.  
Mer information på finska finns på www.raamattuvuosi2012.fi.
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KyrKKaFFE. En 
kladdkaka ska vara 
lättlagad och – just 
det! – kladdig snarare 
än pösig. Veckans 
kyrkkaffe bjuder på 
kladdkaka i lyxigare 
version. 

TexT och foTo:  
KarIN ErLaNDSSoN

Ända sedan jag i mitten av 
1990-talet åt min första 
kladdkaksbit i familjen Ny-
mans kök har kladdkaka varit 
mitt favoritbakverk. Den går 
att variera med olika smaker, 
den är enkel att göra gluten- 
eller laktosfri och minsta barn 
kan röra ihop en. 

Det är onödigt att vispa 
äggen till en kladdkaka ef-
tersom det inte är pösighet 
man är ute efter. Kladdka-
kan ska inte heller innehål-
la bakpulver.

Just den här kladdkakan är 

inte den billigaste eftersom 
vitchoklad är ganska dyrt. Å 
andra sidan är den mycket 
enkel; bara att röra ihop allt.

Kakan mår bra av att gö-
ras dagen eller några timmar 
innan den ska skäras upp 
och ätas, annars är den väl 
kladdig (om nu sådant som 
för mycket kladdigt finns i 
kladdkakesammanhang). 

Fördelen med att använda 
frusna hallon är att smeten 

inte blir lika klottig och att 
bären inte färgar av sig. Ka-
kan går bra att göra glutenfri 
genom att byta ut vetemjö-
let mot glutenfritt ljust mjöl.

Receptet räcker till tio 
stora bitar eller dubbelt så 
många små.

vågA FRÅgA

Treenighetens mysterium
Jag diskuterar ofta tro med mina 
vänner som är Jehovas vittnen, men 
särskilt frågan om treenigheten 
har vi svårt att enas om. Hur ska 
jag förklara skillnaden i synen på 
treenigheten i den lutherska tron 
jämfört med Jehovas vittnen? 

kyrkan bEkännEr sin tro på en Gud som 
möter oss som tre olika personer. Vår 
tanke kan inte fatta detta mysterium, 
men vi kan tro det. Gud är annorlunda 
men vi kan lära känna honom – per-
sonligen – just tack vare treenigheten. 

I sitt avskedstal före korsfästelsen sä-
ger Jesus till lärjungarna: Jag går bort men Fadern sänder en 
Hjälpare, den Helige Ande. Jag lämnar inte er faderlösa, jag 
skall komma till er. Min Fader älskar den som håller fast vid 
mina ord och ”vi skall komma till honom och ta vår boning 
hos honom” (Läs Joh 14:15-23). I Jesu ord skymtar vi de his-
nande perspektiv som treenigheten öppnar för oss.

EloHim är det vanligaste namnet för Gud i den hebreiska 
grundtexten till Gamla testamentet (GT). Detta namn mö-
ter oss i Bibelns första vers. Namnet är en pluralform men 
predikatet står i singularis och dess pronomen är alltid han, 
honom. Namnet antyder att det finns en mångfald i Gud som 
är en. Vers 2 talar om Guds Ande. I vers 3 ser vi Ordet – So-
nen – i aktion, Gud säger och det sker.

När man läser de 14 första verserna i Johannesevangeliet 
ser man att Ordet används som ett namn på Jesus. Om Ordet 
säger Johannes att han var hos Gud i begynnelsen och att hela 
skapelsen har blivit till genom honom. Jehovas vittnen har i 
sin egen utgåva av NT:s grekiska text manipulerat orden i Joh 
1 för att de skall passa in på deras avvisande av treenigheten.

I GT presenterar Gud sig för Mose med namnet ”Jag är 
den jag är” (2 Mos 3:14). Några gånger säger Jesus ett fristå-
ende ”Jag är” om sig själv – inte att sammanblanda med de 
kända uttrycken ”jag är världens ljus” och så vidare – och 
de monoteistiska judiska ledarna förstod att han gjorde an-
språk på att vara Gud och de var färdiga att döda honom för 
hädelse (Joh 8:24, 28, 58–59).

på UpprEpadE ställen i Bibeln framhålls det att Gud är he-
lig och att en syndig människa inte kan se honom och för-
bli vid liv. Det står till exempel att Gud samtalade med Mo-
se ansikte mot ansikte men några verser senare säger Gud 
att ingen får se hans ansikte (2 Mos 33). Treenigheten löser 
problemet: Gud Fadern kan ingen se, medan Gud Sonen 
är verksam redan långt innan han låter sig födas till jorden 
som Jesusbarnet.

Jehovas vittnen har förkastat det som har varit den krist-
na kyrkans bekännelse från början – tron på en Gud som 
uppenbarar sig som Fadern, Sonen och Anden och har ma-
nipulerat sina bibeltexter (= egen grundtext och egna över-
sättningar) så att de passar in i deras läror. Denna sekt kan 
inte definieras som en kristen rörelse.

 ¶ STiG-olof 
fErnSTrÖM
är pensionerad 
präst och svarar 
på läsarfrågor  
om bibeln. 

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

på tväREn ERIKA RÖnngÅRD

Sluta aldrig leka, sluta aldrig känna!
gråt eller bli riktigt arg 
– och visa det även om det 
inte passar sig. läs roma-

ner, gå på te-
ater, dansa, 
lyssna på mu-
sik. det här är 
råden som den 
erfarne psy-
koterapeuten 

har att komma med när det 
handlar om att förebygga 
utbrändhet. 

han kunde kanske li-
ka gärna ha sagt: var li-
te mera mänsklig, lite min-
dre presterande. våga visa 
vad som gör dig ledsen och 
upprörd.

utbrändhet är själens död 

– överkörd och utplånad av 
effektiviteten och duktig-
heten. men musiken, kon-
sten, berättelserna – de 
väcker själen till liv igen.

på väg hem från föreläs-
ningen tänker jag på kultu-
ren som en välgörande lek-
plats och som en mänsk-
lig rättighet. det handlar om 

vår rätt att leva oss in i an-
dra känslor och andra berät-
telser. vår rätt att över hu-
vud taget vara kännande 
människor i stället för dukti-
ga prestationsmaskiner. vår 
rätt att stiga in i någon an-
nans beskrivning av verklig-
heten en stund, att leka oss 
in i en annan roll för att bätt-

re förstå oss själva. kultur-
sedlarna som en del arbets-
platser erbjuder som kom-
plement till motionssedlarna 
får plötsligt en ny tyngd och 
en ny innebörd.

dagen efter känns det 
som ett sundhetstecken att 
diskussionen kring lunch-
bordet kommer att hand-

la om musik man lever sig 
in i för att få utlopp för si-
na känslor. om vilken mu-
sik man förknippar med att 
bli lite hälsosamt arg, om 
vilken musik som fång-
at känslan i ett nyligen av-
slutat förhållande och vil-
ken musik som möter oss i 
nedstämdhet.

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

En klassiker 
med vitchoklad

vEm älSkar inte kladdkaka? den här veckan bjuder vi på klassikern i ny version med vitchoklad och hallon. 

vitchokLAD-
kLADDkAkA 
mED hALLon

•	200 g vitchoklad
•	200 g smör
•	3 ägg
•	1 dl socker
•	3 dl vetemjöl
•	2 dl frusna hallon

•	Sätt ugnen på 175 grader.
•	Lägg ett bakplåtspapper i 
en ugnsform som rymmer 
cirka en liter.
•	Smält chokladen och 
smöret i en kastrull. rör om 
hela tiden.
•	ta kastrullen från värmen 
och blanda ner ägg, socker 
och vetemjöl. rör om så allt 
blandas till en tjock smet.
•	rör till sist ner de frusna 
hallonen.

•	Häll smeten i formen.
•	grädda en halvtimme.
•	Låt kakan svalna innan 
den skärs upp.

”Den är enkel att göra 
gluten- eller laktos-
fri och minsta barn 
kan röra ihop en.”
Karin Erlandsson
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SPORT. Ishockeypubliken ser toppidrot-
taren som slår pucken i mål. Bakom 

slagskottet ligger mycket mer än bara 
fysisk ansträngning. I rinken finns inte 
plats för rädsla eller negativa tankar.

iSHoCkEylandSlagEt tränar inför nästa match. stämningen i övningsgrottan känns mindre allvarsam än under matcherna. 
foTo: andrEaS andErSSon.
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Livet mellan 
vinst och förlust
TexT: aNDrEaS aNDErSSoN oCH 
NINa ÖStErHoLm

Företaget Ishockey-VM i Helsingfors 
är ett enormt maskineri. Under tur-
neringens drygt två veckor jobbar 800 
frivilliga med att hålla skeppet flytan-
de. En av de frivilliga möter mig vid 
Hartwallarenan och ger mig ett pas-
serkort. Vi går genom en tunnel och 
ner under jorden till en kall grotta där 
Finlands hockeylejon tränar inför föl-
jande dags match. 

– Vänta bakom det där trästaketet, 
spelarna kommer sedan förbi här på 
andra sidan, säger volontären.

Landslaget övar anfall och försvar och 
lämnar planen i egen takt när spelarna 
anser sig vara klara. Jag hejdar en svet-
tig och trött Leo Komarov på väg till 
omklädningsrummet och ställer frå-
gor som de flesta idrottsreportrar in-
te ställer. 

Har du någonsin bett före en match?
– Kanske någon gång när jag var liten. 

Varför tror du en del idrottare ber före en 
tävling? Varför har du gjort det?
– Jag vet inte.

Känner du att det är press på dig?
– Nog är det ju en del press. Men det va-
rierar, vissa dagar är det mer och vissa 
dagar mindre.

Känner du särskilt mycket press under 
stora tävlingar som Vm, jämfört med li-
gamatcher?
– Klart det är en liten skillnad, men det 
är ungefär lika.

Komarov säger att han aldrig har känt 
att kraven på honom blivit för stora.

Vad gör man då, om man som proffsi-
drottare känner att pressen blir för stor? 
– Jag tycker du har lite dåliga frågor.

Finns det någon att tala med i sådana lägen?
– Säkert tränare och sådana, säger 
Komarov.

allt för medaljen
Eeva-Liisa Helle, idrottspräst vid idrotts-
institutet i Kuortane, är en sådan ”nå-
gon” som många idrottare talat med. I 
sitt jobb med bland annat idrottsstude-
rande möter hon många unga som sik-
tar på en karriär inom sporten.

– Om du vill vinna och kamma hem 
de där glänsande medaljerna så måste 
du våga utmana dig själv. Inom topp-
idrotten finns det ingen som gör saker 
lite ditåt, du måste ge allt du har.

Hon beskriver idrottarlivet som en 
kamp mellan två olika världar.

– När du lyckas är alla intresserade 
av dig och vill veta hur det känns. Där 
emellan är det kanske ingen som bryr 
sig om hur det går för dig. Trots den här 
berg- och dalbanan måste du fortsät-
ta orka träna, fortsätta tro på dig själv. 
Det kräver otrolig inre styrka.

Nolla negativa tankar
Men Komarovs svar ger intrycket av att 
resultatpress och förlust inte är relevan-
ta frågor varken i eller utanför rinken. 
Eller finns det inte plats för sådana tan-
kar när man siktar på guld?

– Faktum är att en spelare inte vill 
tänka på pressen under VM. Hjärnan 
fungerar så att ju mer man tänker på en 
sak, desto mer av uppmärksamheten 

tar den. Sedan ser man bara det som 
är fel, säger Minna Marsh.

Marsh är mentaltränare och 
har tränat idrottare inom många 
grenar men främst ishockey-
spelare. Hon säger att en idrot-
tare redan från ung ålder behö-
ver lära sig att styra sina tankar.

– Vid ett misslyckande för-
söker jag få fram vilka negativa 

tankemönster spelaren har. Det är 
överraskande vanligt att idrottare tän-

ker ”jag misslyckades” och ”vad ska de 
andra tänka om mig” och fastnar i äl-
tandet. Då hjälper jag dem att hitta en 
inre dialog för att nolla situationen.

Tränaren har en viktig roll i bearbe-
tandet av en förlust. Det är viktigt att 
kunna tala om förlust och misslyckande.

– Men sedan ska man fort lämna det 
bakom sig och inte fokusera på miss-
lyckandena, säger Marsh.

Enligt henne är ishockeyvärlden hård 
och spelarna bär på mycket rädsla. Spe-
laren är en spelknapp i ett stort makt-
spel och måste prestera bra för att inte 
riskera att få sparken eller bli såld till 
ett annat lag.

Men om landslagets spelare och trä-
nare talar hon endast gott.

– Professionaliteten är på hög nivå. 
Det har kommit en ny generation av 
spelare som inte längre är rädda för att 
förlora mot Sverige.

Nåd för förloraren?
Förluster liksom segrar är en del av täv-
lingens värld.

– Med tiden lär man sig också hur 
man ska handskas med de här situa-
tionerna. Du lär dig varje gång mer om 
hur fötterna bäst ska hållas på jorden, 
om hur livet går vidare trots allt, säger 
Eeva-Liisa Helle.

Enligt henne är människan mycket 
hårdare mot sig själv än vad Gud nå-
gonsin är.

– Vi måste vara nådiga mot oss själva 
och inse att vi är lika värdefulla också 
utan alla prestationer. Mitt människo-
värde förändras inte beroende på om 
jag vinner, blir tvåa eller sist. 

I de här frågorna kan det kanske va-
ra lättare för en troende människa att 
acceptera förluster, att hålla balansen 
i karriärsvängningarna.

– Dina grundvärderingar finns ju 
hela tiden med dig och stöder dig i 
alla skeden av livet. Det är bra att ve-
ta varifrån jag kommer och vart jag är 

på väg. Vad vill jag med livet?
Helle påminner om att det här in-

te gäller bara idrottare utan oss alla.
– Brinnande människor som satsar 

stort och verkligen pressar sig själva till 
resultat finns på alla områden. Det är in-
te bara inom toppidrotten som det finns 
extremfall men det är lätt att döma dem 
eftersom de är så synliga. 

Samtidigt tycker hon det är fint att 
idrotten får stor synlighet och uppskatt-
ning i Finland.

– Sporten och berättelserna kring 
den är viktiga för Finland, för den fin-
ländska identiteten, för alla engagerade 
bänkidrottare som följer med tävling-
ar och spel. Idrottarna ger oss mycket 
genom sin insats.

Minna Marsh håller med om att idrot-
tare måste vara nådiga mot sig själva, 
men tycker att den nationella identite-
ten inte skulle få vara bunden till ex-
empelvis ishockey-VM.

– Ishockey är en fin sport, men den 
är inte större än livet.

Hejar på människan
Minna Marsh berättar att hon vet att det 
finns ishockeyspelare som har en person-
lig tro och till exempel läser Bibeln och 
får kraft av det. Men ingen talar om det.

– Ishockeyvärlden stöder inte religi-
onen, det finns inte utrymme för tron. 
Det är en ganska rå värld, ishockey är 
en ”manlig” idrottsgren där man und-
viker att gråta och visa sin mänskliga 
svaghet, säger Marsh. 

Får man som idrottare be om seger och 
vinster?

– Ja, det är väl naturligt att be för nå-
got som man satsar så mycket på. Jag tror 
inte att någon ber om olycka för någon 
annan, att det ska gå dåligt för motstån-
darna. För sin egen hälsa och för att Gud 
ska skydda en från alltför stora utma-
ningar får man alltid be. Gud är alltid på 
människans sida, säger Eeva-Liisa Helle.

”Det har kom-
mit en ny gene-
ration av spelare 
som inte läng-
re är rädda för 
att förlora mot 
Sverige.”
Minna Marsh

EEva-liiSa HEllE är idrottspräst och jobbar med våra 
framtida toppidrottare på idrottsinstitutet i kuortane.

lEo komarov spelar i det finska ishockeylandslaget och 
tycker att kyrkpressen ställer dåliga frågor.

mEntaltränarE minna marsh lär både ishockeyspelare 
och -tränare att bryta mentala mönster av misslyckande.
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De vill 
bara 
rädda liv 

– När det gäller att rädda någons liv bryr 
vi oss inte om vilken befolkningsgrupp 
han eller hon tillhör, understryker Eli 
Beer, grundare av organisationen För-
enad räddning.

Organisationens 1700 volontärer, så-
väl judar (allt från ultraortodoxa till helt 
sekulära) som araber (med mycket oli-
ka trosuppfattningar) rycker dagligen 
ut till cirka 450 trafikolyckor, terror-
dåd, hjärtstillestånd och andra nödsi-
tuationer. Över hela Israel försöker de 
alltid vara först på plats och ge den in-
ledande behandlingen tills en ambu-
lans når den skadade personen.

– Alla som vill hjälpa till är välkomna 
att ansluta sig till Förenad räddning. Hos 
oss kan man ofta se en utrycknings-
grupp som består av både araber och 
judar. Det skapar aldrig några problem, 
säger Beer stolt.

– Det är helt enkelt en plikt och en 
god gärning att rädda livet på någon som 
är i fara, oavsett vem han eller hon är, 
kompletterar Eli Pollak, biträdande ge-
neralsekreterare vid Förenad räddning.

ambucyklar är snabba
Organisationens många volontärer är 
redo att rycka ut dygnet runt, året runt. 
Även om de arbetar, studerar eller kopp-
lar av med sina familjer är de ständigt 
beredda att direkt lämna allt de håller på 
med så fort de nås av ett utrycknings-
samtal. De tar snabbt på sig en självly-
sande skyddsväst och ger sig ut för att 
försöka rädda livet på en okänd person.

– Det fina är att våra medarbetare är 
utspridda över hela landet och på så sätt 
finns det alltid någon i närheten av den 
som behöver hjälp, förklarar Pollak.

De specialbyggda ambucyklarna är 
en annan nyckel till Förenad räddnings 
förmåga att nå dem som är i nöd på så 
kort tid – innan ambulansen kommer 
fram.

För att komma fram fort i trafikstock-
ningar i de stora städerna eller för att nå 
skadade personer i gränderna i de gam-
la stadsdelarna i exempelvis Jerusalem 
använder sig organisationen av så kalla-
de ”ambucyklar”. Fordonen är special-
byggda motorcyklar med samma livs-
avgörande utrustning som en ambulans 
har – utom en säng – och vars motorer 
är förstärkta för att klara av den ökade 
belastningen.

Ambucyklarna har utvecklats speci-
ellt för Förenad räddning. De är bland 
annat utrustade med en siren och en 
rymlig behållare för allt vårdmaterial.

– Vi har 180 ambucyklar som an-
vänds av våra medarbetare. De har vi-
sat sig vara mycket effektiva för att fort 
komma fram till den som behöver hjälp, 
berättar Pollak.

Tack vare dessa specialfordon kan 
volontärerna undvika att fastna i bil-
köer. De kommer också lätt fram på 
gångvägar och andra platser där van-
liga ambulanser inte kan köra. På så sätt 
kan de behandla någon som till exem-
pel fått hjärtstillestånd under de första 
kritiska minuterna.

– Våra medarbetare stabiliserar först 
patienten och samarbetar sedan med 
ambulanspersonalen inför transporten 
till sjukhus, fortsätter Pollak.

– De första två minuterna är absolut 
avgörande vid till exempel en hjärtat-
tack. I dessa situationer kan vårt man-

skap göra en insats, betonar han. För 
varje minut som går minskar chansen 
att rädda liv, därför gäller det att nå pa-
tienten så fort som möjligt.

många pris
Förenad räddnings insatser för att räd-
da liv bland judar och araber i Israel har 
uppmärksammats mycket, både i hem-
landet och internationellt. Förra året fick 
organisationen israeliska presidentens 
pris för volontärarbete och året dessför-
innan erhöll den ”Social Entrepreneur 
of 2010 of the World Economic Forum” 
för sitt banbrytande arbete för att und-

Både judar och araber rycker varje dag 
ut för att rädda livet på människor som 
råkat ut för olyckor, sjukdomsanfall och 
terrorattacker. ”Förenad räddning” vill 
hinna fram före ambulansen.

TexT: ELLIot tUrVaLL  

organiSationEn FÖrEnad räddning har 1700 volontärer spridda runt om i israel. när en olycka sker finns alltid någon 
som kan hjälpa i närheten. foTo: fÖrEnad räddninG

”De första två 
minuterna är 
absolut avgö-
rande vid till ex-
empel en hjärt-
attack. I dessa 
situationer kan 
vårt manskap 
göra en insats.”
Eli Pollak

sätta personer som behöver snabb hjälp.
Verksamheten har under årens lopp 

också gett upphov till ett stort antal 
oväntade situationer. Vid ett tillfälle var 
till exempel en judisk man i ett rituellt 
badhus. Han blev plötsligt illamående 
och kallade på hjälp från Förenad rädd-
ning. Efter någon minut rusade en ara-
bisk man in och kunde rädda hans liv.

– Det är ett typiskt exempel på hur vi 
arbetar. Vi ser inte på människor som 
araber eller judar; det viktiga är att räd-
da deras liv, säger Beer.

mer information på www.unitedhatzalah.org.
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Tjänar Herren 
med glädje
När Monica Häyry-Korin i september i 
fjol blev alterneringsledig från sitt jobb 
som enhetschef på Kårkulla boende 
i Bennäs var det i akt och mening att 
skriva en bok.

– Jag kände att jag behövde en paus 
från jobbet, säger hon. Jag hade jobbat 
heltid sedan 1999 och dessutom stude-
rat ledarskap vid sidan om.

Eftersom hon jobbat med personer 
med funktionstörningar hade hon tänkt 
skriva en lättläst bok med avstamp i de-
ras verklighet.

– Men jag var för trött så det blev ing-
et av den boken.

I stället började hon se sig om efter 
något annat meningsfullt att göra un-
der alterneringsledigheten.

– Jag funderade om skolan eller da-
giset behövde någon mommo. Men så 
kom jag att tänka på dagklubben.

Att ta kontakt med dagklubbsledar-
na var ändå en tröskelfråga för Moni-
ca Häyry-Korin. Innan hon började på 
Kårkulla jobbade hon själv tio år som 
dagklubbsledare i Jakobstads svenska 
församling.

– Jag var rädd att de skulle känna att 
jag kommer och berättar för dem hur de 
ska göra. Så jag vågade inte fråga dag-
klubbsledarna direkt utan ställde frågan 
via en mamma som har barn i klubben.

En extra famn
Men dagklubbsledarna Helena Vikström 
och Ulrika Finnberg har bara positivt 
att säga om arrangemanget.

– Dagklubbsmommo har en extra 
famn och extra händer som ger bar-
nen mer kvalitetstid. Om något hän-
der i gruppen och någon behöver trös-
tas så kan hon ge den tiden som behövs 
utan att den är bort från de andra bar-
nen, säger de och välkomnar flera fri-
villiga insatser i dagklubben i framtiden. 

– Vi får hoppas att hon satt ett exem-
pel som andra nu följer efter.

Jag bara är
Själv tonar Monica Häyry-Korin ner 
sin insats.

– Egentligen gör jag inget i dagklub-
ben. Jag planerar inget på förhand. Jag 
går bara in och sätter mig ner bland bar-
nen och ser vad de håller på med. Jag 
bara är där, och det är det som är så bra. 
Jag är den där extra famnen. 

– Jag tror att också barnen känner av 
att jag inte har samma krav på mig som 
ledarna att hinna igenom det program 
som planerats för dagen. När de kän-
ner att jag inte har något jag måste gö-
ra kan de komma till mig. 

En flicka berättade att hon nog har 
det bra. Hon har mommo i Kronoby och 
fammo i Purmo. Och så har hon dag-
klubbsmommo.

Monica Häyry-Korin upplever heller 
inga krav från dagklubbsledarnas sida.

– Jag sa redan i början att det kan hän-
da att jag inte kan komma alla tisdagar. 
Och det var helt okej för dem. Jag har 
meddelat i god tid de gånger jag inte 
kunnat komma.

Ibland har hon fått rycka in som vi-
karie för någon av dagklubbsledarna 
– även då inom ramen för volontär-
arbetet.

– Jag har känt mig uppskattad. Grup-
pen är inte stor, högst tolv barn. Men 
jag är de extra ögonen som gör att al-
la barnen blir sedda. Det är viktigt att 

någon tycker om dem och visar att det 
finns en plats för dem i församlingen.

Att vara dagklubbsmommo är något 
Monica Häyry-Korin varmt vill rekom-
mendera för andra. 

– Det är nog det bästa jag gjort på 
länge, säger hon. I gudstjänsten upp-
manas man att tjäna Herren med glädje. 
Det får man verkligen göra i dagklubben.

Men hon påminner också om att det 
finns många andra sätt att göra en in-
sats för församlingen om man är ledig, 
till exempel genom att ordna kafé el-
ler loppis.

– Det är viktigt att man känner efter 
vad man vill göra. Då kan man också 
göra det av glädje. Barnen ligger nära 
mitt hjärta så dagklubben var ett na-
turlig val för mig.

tröttheten är borta
Under alterneringsledigheten har 
Häyry-Korin och hennes man sålt sitt 
hus i Purmo och flyttat in i en radhuslä-
genhet i Jakobstad, vilket varit ett pro-
jekt i sig.

– Och så har jag fått pröva på pensio-
närstillvaron genom att umgås med min 
man som redan gått i pension.

– Det här året har varit värdefullt, sä-
ger Häyry-Korin. Tröttheten är borta. 
Jag har övervägt att försöka gå ner i ar-
betstid för att kunna vara i dagklub-
ben en dag i veckan, men jag tror inte 
att det är möjligt. Men jag hinner vara 
alterneringsledig fler gånger innan jag 
går i pension.

TexT och foTo: JoHaN SaNDBErg

Extra HändEr. monica häyry-korin kallar sig dagklubbsmommo. hon umgås med barnen i dagklubben i purmo en dag i veckan under sin alterneringsledighet.

VoLoNtärarBEtE. Dagklubbsbarnen i Purmo församling ser alltid särskilt 
fram emot tisdagarna. För på tisdagarna är dagklubbsmommo Oka med.

”Det är nog det 
bästa jag gjort 
på länge.”
Monica  
Häyry-Korin
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lek med 
maten
Har du bli-
vit bjuden på 
kaffe i barn-
kammaren 
någon gång? 
suttit på knä 
och låtsassörplat i dig kaf-
fe ur minimala små kop-
par? berömt kakorna och 
blivit serverad av en nal-
lebjörn?

dockservisen är ju ing-
en nyhet i leksakslådan, 
barn i alla tider har tyckt 
om att leka hus och hem, 
och dit hör också mat och 
måltider. nu kommer an-
na Braw, kvinnan bakom 
libris älskade kyrkkaffe-
böcker, med en liten ut-
maning för alla handar-
betsglada: sticka och virka 
godsaker till dockservicen.

lussekatter stickas na-
turligtvis av saffransgult 
garn, brunt till russinen. 
små, vita pärlor tjänar 
som socker på kanelbul-
larna, här rekommenderas 
strumpstickor för själva 
bullen. gräddtårtor, bak-
elser och finska pinnar, 
allt kan flinka fingrar trolla 
fram med lite garn. rest-
garn fungerar bra efter-
som handarbetena är för-
hållandevis små.

för mig som inte är nå-
gon handarbetare känns 
instruktionerna nästan som 
hebreiska men jag läser att 
det finns bra instruktionsvi-
deor för nybörjare på yout-
ube. också på facebook lär 
det finnas ett online-stick-
café för den som vill visa 
bilder av sina händers verk, 
dela favoritmönster eller 
be om råd. och det är väl 
här som hjärtat i stickcafé-
er och syjuntor ändå ligger, 
bortom nystan av saffrans-
färgade garn och socker-
pärlor, i den gemenskap 
som finns bland dem som 
handarbetar tillsammans. 
ingen går på stickcafé för 
att den måste få sitt hand-
arbete färdigt, man går för 
att umgås och ha det trev-
ligt över en kopp kaffe. det 
har anna braw också tagit 
fasta på och gjort en my-
sig bok som beskriver både 
hantverk och gemenskap.

de stickade godsakerna 
skulle jag ändå rekommen-
dera att du sparar till barn-
kammaren. på syjuntan ska 
det vara riktig kaka.

 ¶ NiNa Österholm

pREsEntAtion

nytt koncept för seniorer
allSång. helsingforsmissi-
on (helsinkimissio) har ut-
vecklat sin verksamhet för 
finlandssvenska seniorer 
och satsar nu på kulturellt 
socialarbete med projektet 
Allsång på Albersgatan.

Tillställningen är gratis 
och riktad till finlandssven-
ska seniorer. första all-
sången är 24.5 klockan 13-
14 i helsingforsmissions ut-
rymmen på albetsgatan 33.

den första sångstunden 
leds av Simo Bäckman och 
mikko Helenius, som bland 
annat spelar bandoneon.

bandoneon är ett litet 
dragspel som används sär-
skilt inom tangomusiken.

helsingforsmission sam-
arbetar med ett bilföre-
tag som skjutsar delta-
garna från servicehuset till 
sångstunden.

Lekholmen firar med bok och film
JUbilEUm. i sommar firar 
helsingforsförsamlingarnas 
lägerö lekolmen 75 år. ut-
över festligheterna på själ-
va ön ger man också ut en 
bok, All tid på Lekholmen. 
redaktör mao Lindholm har 
intervjuat ett trettiotal män-
niskor som under olika de-
cennier varit verksamma på 
holmen. bland annat biskop 
emeritus Lennart Koskinen, 
meteorologen anne Borg-

ström, konstnären michael 
rahikainen och mediaper-
sonerna mark Levengood 
och Johanna Koljonen.

senaste sommar har 
också en del intervjuer och 
material filmats in på hol-
men. materialet har sam-
manställts till en kortfilm om 
minnen och livet på holmen.

bok- och filmrelease blir 
det 25.5 kl.13 i församlingar-
nas hus på Tredje linjen.

Påven rekryterar livvakter
SCHwEizErgardEt. det 
påvliga schweizergardet har 
öppnat ett facebook-konto 
för att värva fler soldater till 

vatikanens armé. gardets 
huvuduppgift är att skydda 
påven och hans residens.

för att få tjäna i på-
vens styrka måste man va-
ra schweizisk medborga-
re, moraliskt oantastlig ka-
tolik, singel och man mellan 
19 och 30 år.

schweizergardet grun-
dades den 22 januari 1506 
av påven julius ii .

Snart 
ljuder 
Esbos nya 
pipor 

UppE: SixtEn enlund och pia bengts är nöjda med den nya orgeln 
som tas i bruk i juni. inne i den tre våningar höga orgeln finns gott om 
utrymme.
vänStEr: orgElbyggarna gör de sista justeringarna för att få den 

När Kyrkpressen kommer till Esbo dom-
kyrka är intonatörerna i full gång med 
att skapa den efterlängtade klangen. Om 
några veckor ska orgeln stå klar. I en 
amatörs öron är ljudet närmast perfekt 
fastän finstämningen inte ännu är gjord.

För fem år sedan fattade församling-
arna i Esbo beslutet att låta bygga en ny 
orgel i domkyrkan. 

– Den gamla orgeln behövde reno-
veras. Det skulle ha kostat flera hund-
ra tusen euro, och den hade ändå in-
te blivit riktigt bra, berättar kantor Pia 
Bengts i Esbo svenska församling.

Den gamla orgeln var spelbar och sål-
des till fridsföreningen i Uleåborg. Orsa-
ken till att en ny orgel behövdes i Esbo 
var att den gamla, byggd 1967 och ut-
vidgad 1989, helt enkelt inte höll måttet.

– Då var Esbo en landsortsförsam-
ling, kyrkan var på sätt och vis en by-
kyrka. Nu har den blivit en domkyrka 
och kraven har höjts, säger Sixten En-
lund som är kantor i Johannes försam-
ling och har anlitats som sakkunnig or-
gelkontrollant.

Studiebesök hämtade inspiration
Den nya orgeln byggs av Esboföretaget 
Veikko Virtanen med inspiration från 
Tyskland. Planeringsgruppen, bestå-
ende av församlingarnas A-kantorer 
med förstärkning av Sixten Enlund som 
sakkunnig, arbetade länge med att hit-
ta det rätta soundet. Det som hittades 
är unikt i Finland.

– Inspirationen till de flesta instru-
ment i Finland har kommit från Sverige, 
Nord- och Sydtyskland och på senare 
tid Frankrike. De vägdes mot varann, 

orgELByggE. när många församlingar står inför 
sparåtgärder satsar Esbo stort på en ny orgel. nu är 
den närapå färdig och i juni tas den i bruk. Klangen har 
sina rötter i 1800-talets Tyskland.

TexT och foTo: aNDrEaS aNDErSSoN

men vi valde en helt egen linje som vi 
fann i orgelbyggaren Friedrich Ladegast 
som var verksam på 1800-talet i områ-
det Sachsen-Anhalt, berättar Enlund.

Planeringsgruppen gjorde studiebe-
sök till fem kyrkor i området och sena-
re besökte också orgelbyggarna samma 
kyrkor för att mäta upp instrumenten 
och piporna.

– Vi strävade inte efter att kopie-
ra men tog inspiration för att bygga en 
orgel i samma anda, säger Enlund.

Kostar närmare en miljon
Prislappen på orgeln landar på 800 000 
euro. En verklig storsatsning, kan man 
tycka.

– Det är en stor investering som ska 
betjäna kyrkan långt framöver, säger 
Sixten Enlund.

Pia Bengts berättar att orgeln i Es-
bo domkyrka används mycket aktivt. 
Kyrkan är populär för förrättningar och 
konserter. Den nya orgeln har 42 stäm-
mor, 2 801 pipor.

– Man kan jämföra den med en 42 
personers symfoniorkester, säger Pia 
Bengts.

Den gamla orgeln hade 38 stämmor, 
alltså inte mycket färre än den nya, men 
den var betydligt mindre.

– Orgeln syns, den har en präktig fa-
sad. Arkitekten sade att orgelfasaden 
ska motsvara klangen. Den förra or-
geln hade en smal fasad och en smal 
och vass klang, säger Bengts.

– Resultatet är mycket lyckat. Den här 
har en bred fasad och en bred klang, sä-
ger Enlund om den nya orgeln som är så 
stor att man ryms bra in i den.

foTo: wiKiMEdia/annESov
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hon går och jag undrar
BoK

bara gå

Författare: jenny björk-
lund
Förlag: schildts & söder-
ströms

den här boken kunde hand-
la om en man men då skul-
le den aldrig sluta lyckligt, 

tänker jag efter att ha läst 
Jenny Björklunds andra ro-
man Bara gå.

det intressanta med 
björklund är att hon skriver 
om angstiga unga kvinnor i 
svenskfinland vilket gör att 
man kan känna igen sig och 
också gör det. huvudperso-
nen i Bara gå studerar juri-
dik men blir aldrig klar. hon 
driver omkring i livet på ett 
likgiltigt och distanserat sätt 

liksom hennes föräldrar dri-
ver omkring i en segelbåt 
på något världshav. kanske 

försöker de alla repa sig 
från att flickans storasys-
ter gått förlorad i missbruk 
och död.

just den här melanko-
liskt-distanserade likgiltig-
heten inför allt livet har att 
erbjuda förknippar jag med 
unga män som läser kaf-
ka och driver kvinnor till 
desperation. ni vet de där 
männen som är deppiga på 
ett intressant sätt och alltid 
beställer en stor öl fast det 
är mitt i veckan eller mitt 
på dagen. därför orkar jag 

faktiskt intressera mig för 
den här texten boken ige-
nom: jag drivs av ett tvång 
att få reda på vad det beror 
på. björklund skriver en-
kelt och koncentrerat. det 
är på slutet jag blir förbryl-
lad: huvudpersonen verkar 
vara på väg att krypa upp ur 
sin grop men jag fattar in-
te varför. kanske kommer 
hon att skyddas mot isande 
vindar av en man trygg som 
en pingvinpappa – men kan 
hon verkligen sluta gå?

vill man kan man läsa in 

existentiell ångest i berät-
tar-duets våndor. ”det kan-
ske bara är ett känsloläge 
sprunget ur energibrist. du 
orkar inte känna.” och sena-
re: ”det finns något lugnan-
de i att tänka i ytligheter.” i 
en berättelse från en annan 
kulturell kontext skulle hu-
vudpersonen ha mött gud, 
marxismen eller feminismen. 
nu finns det inget annat kvar 
än att möta kärleken, och 
det blir så tunt att man inte 
vill tro på ett helande.

 ¶ Sofia TorvaldS

”Det är hantverk från 
början till slut.”
Sixten Enlund

Digitalt håller inte måttet
Medan den nya orgeln byggts har en 
hyrd digitalorgel fått vikariera. 

Varför köpa en orgel för nästan en miljon när 
det finns digitalorglar för några tusenlappar?
– Ljudet låter först okej, men man orkar 
inte med det länge. I längden är en digi-
talorgel mer av en leksak, säger Bengts. 

I hyreskontraktet ingår att försam-
lingarna har möjlighet att köpa digi-
talorgeln. Men enligt Bengts kommer 
det inte att hända.

– Efter att ha haft den i ett och ett 
halvt år vill ingen längre spela på den. 
Som instrument är den inte bra, inte 
ens som övningsinstrument. 

aktiv användning från början
Den nya orgeln invigs den 3 juni då den 
klingar första gången officiellt på guds-
tjänsten klockan 17:30. 

– Vi har beställt musik av de fin-
landssvenska kompositörerna Dag-
Ulrik Almqvist och Kaj-Erik Gustafs-
son. Styckena är skrivna för den nya 
orgeln, berättar Pia Bengts.

Senare på kvällen blir det en invig-
ningskonsert med Michael Schönheit, 
organist i Merseburg där en av orgelfö-
rebilderna finns.

Under sommaren är orgeln i aktiv an-
vändning. Förutom alla förrättningar är 
två konsertserier inplanerade, torsdags- 
och söndagskvällar, och därtill en orgel-
musikstund mitt på dagen varje onsdag.

Kommer församlingen att höra någon skill-
nad?
– Det kommer den att göra. Jag är re-
dan nu inspirerad att göra musik med 
orgeln, säger Pia Bengts.

Enligt Sixten Enlund finns det många 
instrument i Esbo som lämpar sig för 
modern musik, medan den här orgeln 
lämpar sig särskilt bra för 1700- och 
1800-talsmusik.

– Det här är ett unikt instrument som 
kommer att tjäna hela huvudstadsre-
gionen, säger Enlund.

Vaasan Kauppahalli  |  Vasa Saluhall

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

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

040-8407679

m/s SERGEI
Trafikerar på Joujärvi, längs de natursköna kanalerna.
Mellan munkklostret Valamo och nunneklostret Lintula.

RUTTER 22.6-10.8 2012
Avgång från Valamo 

klosters brygga, Heinävesi
tel. 040-532 9944 Jaana 

Järvinen

CHARTERKRYSSNINGAR
Från islossning till september

(Gruppens minimistorlek 16 personer)

rätta klangen. fasaden är bred och följer kyrkans färgskala. orgeln har 2801 
pipor.
HÖgEr: rEgiStErandragEn har handmålade knappar av porslin.
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Då havet och kyrkan förenade

Korpo kyrka ligger verkligen mitt i byn, 
mitt i kyrkbyn alltså. Den ståtliga gam-
la helgedomen har mataffären, restau-
rangen och kommunalkansliet som när-
maste grannar. Stora vägen från färjfäs-
tet i Retais och vidare till öns södra si-
da och Korpoström går precis utanför 
kyrkogårdsporten. En sommardag är 
det livligt i byn, bilar, cyklar och fot-
gängare är i farten och kommersen går 
på det lilla skärgårdstorget.

En livlig och alls icke fattig socken 
måste Korpo också ha varit på 1300- 
och 1400-talen då kyrkan byggdes. 
Ståtlig är den, nämligen, med ett präk-
tigt torn som någon gång i tiden fung-
erat också som vakttorn. Inne på kyr-
kogården är det trots allt förvånansvärt 
lugnt och fridsamt. Kajorna flyger fram 
och tillbaka mellan den stora lönnen, 
kyrktornet och det lilla sexkantiga port-
huset – där kunde långväga kyrkobe-
sökare lämna vapen och persedlar och 
byta om till söndagskläder.

Inne i kyrkan är det stämningsfullt 
och det finns mycket att beundra. Jag 
gläds och fascineras särskilt över kyr-
kans dyrgrip och raritet, lektoriet. Det är 
en läktare för sångare och präster som 
går som en bro tvärs igenom kyrkan på 
två meters höjd, några meter framför 
altaret. Det är faktiskt unikt i Finland, 
och i hela Norden lär det inte finnas mer 
än tre sådana bevarade.

Djäknegång om somrarna
Där uppe stod alltså under medeltiden 
prästen eller prästerna och på somrar-
na säkert någon djäkne från Katedral-
skolan i Åbo och sjöng. De unga pojkar 
som utbildades till präster och klerker i 
vårt lands äldsta läroinrättning gick om 
somrarna djäknegång – för att få litet 
inkomster för läsåret vandrade de ut i 
bygderna, arbetade ute på fälten under 
skördetid och sjöng i gudstjänsterna. Ett 
inte helt oproblematiskt arrangemang 
eftersom det var fråga om mycket unga 
män som ibland kunde ställa till både 
det ena och det andra när de äntligen 
var fria från den stränga disciplinen vid 
skolan i domkyrkans mur.

Men mest var djäknegången ändå ett 
fint system att föra ut den gregorianska 
kyrkomusiken överallt i det kristnade 
Finland och bistå prästerna i landsorts-
kyrkorna. Prästerna kunde förstås de 
viktigaste mässmelodierna; det fanns 
en fast liturgi för både mässor och de 
så kallade tidebönerna. I Finland till-
kom också en helt egen mässbok, Mis-
sale Aboensis, där nationalhelgonet Hen-
rik spelar en framträdande roll. Men nya 
hymner och ny liturgisk musik hitta-
de sin väg till Finland från andra krist-
na länder och spreds bland annat med 
djäknarna. Och säkert passade djäk-
narna på att för den lantliga publiken 
sjunga sina skolsånger som småning-
om samlades och gavs ut i två samlingar 
”fromma sånger”, Piae cantiones.

Egentligen är lektoriet avstängt och 
det är inte meningen 
att turister ska klättra 
uppför den smala och 
skrangliga trappan, 
men jag måste medge att 
jag har gjort det. Jag var så 
nyfiken på hur det skulle kän-

nas att sjunga däruppe och på akus-
tiken. Så en gång när kyrkan var tom 
klättrade jag upp, tänkte intensivt på 
forna tiders djäknar och präster, och 
sjöng lite. Kyrkans sköna och mycket 
förlåtande akustik gjorde att min röst 
klingade riktigt fint!

Vattnet förenade
Jag har hört besökare häpna över att 
ett så ”avlägset” ställe som Korpo kan 
ha en så präktig kyrka med så rika in-
ventarier. Det är inte riktigt lätt att i 

I Korpo kyrka påminns vi om busiga 
djäknar från Åbo och om att Europa 
redan före EU hölls samman av gemen-
samma idoler.

TexT: HEDVIg LÅNgBaCKa

lEktoriEt 
går som en 
bro tvärs över 
kyrkan. det är 
en läktare för 
sångare och 
präster och 
unikt i finland. 
foTo: EaSTPrESS

”En gång när 
kyrkan var tom 
klättrade jag 
upp, tänkte in-
tensivt på forna 
tiders djäknar 
och präster, och 
sjöng lite.”

Åbo

Houtskär
Nagu

Nåden-
dal

Pargas

Kor
po

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

dag, när skärgården har avfolkats, inse 
att på medeltiden var det vattnen som 
förenade och fasta marken som skilde 
åt – Korpo låg vid viktiga farleder och 
både fiske och jordbruk gav utkomst 
åt många. Hit kom, med kyrkans tjä-
nare, konst och musik från stora värl-
den. Visst var Korpo långt borta från de 
stora städerna och de stora skeendena, 
men samtidigt en alldeles självklar del 
av en stor gemenskap, den kristna ka-
tolska kyrkan. Denna medeltida sten-
kyrka är på en gång en unik finländsk 
byggnad och en fullständigt interna-
tionell miljö – de liturgiska melodier 
som sjöngs här (och som delvis fortfa-
rande sjungs) har sina rötter i Mellan-
östern och har tecknats ned och kodi-
fierats i Rom. 

Det finns ingen altartavla i kyrkan, 
men däremot ett altarskåp som är gjort 
i Tyskland på 1400-talet. I mitten ser vi 
Jesu korsfästelsescen och på bägge si-
dor finns flera små helgonstatyer: där 
står den heliga Birgitta i sitt hustrulin 
bredvid Sankta Katarina av Alexandria.

Nog känns det märkligt att tusentals 
kilometer från Italien och Egypten hit-
ta bilder av helgon som dyrkades i he-
la Europa. Vi ser också symboler som 
till exempel triumfkrucifixet som var-
je kristen omedelbart kan känna igen. 
Här spårar vi ett gemensamt förflutet, 
ett medeltidens EU, som trots alla sto-
ra regionala olikheter var ett naturligt 
sammanhållande kitt.

altarSkåpEt tillvErkadES i Tyskland 
på 1400-talet.
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ÅBoLaNDS ProStErI 

 ¶ KImItoÖN
Kimito kapellförsamling – Kemiön 
kappeliseurakunta:
tvåspråkig gudstjänst: sö 20.5 kl 
10. mura, sundroos. uppvaktning 
vid hjältegravarna
andakt på Solkulla: on 23.5 kl 14. 
mura, Qwarfordt.
Västanfjärds kapellförsamling:
Högmässa: sö 20.5 kl 10. donner, 
noponen. uppvaktning vid hjäl-
tegravarna.
Dragsfjärds kapellförsamling 
– Dragsfjärdin kappeliseurakunta:
Konsert med Hemlingbykören 
från gävle/Sverige: fr 18.5 kl 18 i 
dbruks kyrka. fritt inträde!
tvåspråkig högmässa: sö 20.5 kl 
12 i dfjärds kyrka. puiras, söder-
gård, dragekören, kaj kulla. upp-
vaktning vid hjältegravarna. 
Högmässa: sö 20.5 kl 15 i dbruks 
kyrka. puiras, södergård, kaj 
kulla.
gudstjänst för dem som har 
svårt att komma till kyrkan: on 
23.5 kl 12 i förs.hemmet i dfjärd. 
rödakors-vännerna medverkar. 
vid behov av skjuts ring gretel 
425940 eller kansli 425990.
Hitis kapellförsamling:
gudstjänst: sö 20.5 kl 16. kuok-
kanen, noponen. uppvaktning vid 
hjältegravarna.
Kom ihåg!
Hela församlingens musikguds-
tjänst: ”med andra ord”: to 17.5 kl 
15 i hitis kyrka.

 ¶ VäStÅBoLaNDS FÖrSam-
LINg
Pargas församlingsdistrikt
to 17.5. kl 10: kristi himmelsfärds-
dagens gudstjänst, backström, 
ollila. inleds med trumpetsolo 
från kyrktrappan.
Fr 18.5. kl 18.15: rockmässa i kyr-
kan, norrback, backström. mässa 
med inslag av rockmusik – för 
musiken står gruppen brave art.
Sö 20.5. kl 10: högmässa i kyrkan 
kl 10, norrback, ollila.
on 23.5. kl 18: veckomässa i kyr-
kan, norrback.
Nagu kapellförsamling
to 17.5. kl 11: gudstjänst i kyrkan, 
kjell och eeva granström.
Sö 20.5. kl 18: kvällskyrka med 
nattvard i församlingshemmet, 
kjell och eeva granström.
Korpo kapellförsamling
to 17.5. kl 15: gudstjänst i norr-
skata kyrka, killström, granlund. 
kyrkkaffe.
Sö 20.5. kl 11: högmässa med 
konfirmation, killström, granlund.
Houtskär kapellförsamling
to 17.5. kl 11: gudstjänst i kyrkan, 
killström, granlund.
Sö 20.5. kl 11: högmässa i kyrkan, 
janne och kristiina heikkilä.

 ¶ ÅBo
tors 17.5 kl.12: högmässa i dom-
kyrkan. mullo(pred&lit), forsman. 
kyrkokören medverkar
lö 19.5 kl.11.30-13: kyrkans barn-

timme i aurelia (2 vån.)
sö 20.5 kl.12: högmässa i dom-
kyrkan. mullo (pred), bäck (lit), 
forsman. gudstjänstgrupp 5 
medverkar. kyrkkaffe efter hög-
mässan.
ons 23.5 kl.10-12: familjecafé i 
papinholma församlingshem.
kl.17: gudstjänstgrupp 6 samlas i 
aurelia (3 vån.)
tors 24.5 kl. 14: bibeln – en hjär-
tesak. öppning av utställningen 
’biblar från när och fjärran’ (på 
svenska)Åbo svenska metodist-
församling, betlehemskyrkan, 
Tavastgatan 4 
inledare antti laato: ”bibeln – 
bara ett religionshistoriskt doku-
ment?” och karl-gustav sandelin: 
”apokryferna som brygga mellan 
gamla och nya Testamentet”. 
kaffeservering.
kl.18:Trädgårdsfest med bi-
belkonst på aurelias gård (på 
svenska). sånger, dans, barnkör, 
bibelsällskapets utländska gäster, 
”min bibel” – församlingsbor be-
rättar, clownen motzky.
kl.19: ingen mässa pga vårfesten
Eva maria Nordlings utställning 
”Lux aeterna”: i aurelia (1 vån.). 
öppet mån-tors kl.13-15 under 
april och maj.

ÅLaNDS ProStErI

 ¶ HammarLaND
17.5 gökotta: i kjusan vid kyrk-
stallarna kl 9 
ingemar johansson, carl micael 
dan.medverkande christer lie-
wendahl, 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.
20.5 Sjätte söndagen efter påsk
Högmässa: kl 12 i hammarlands 
kyrka ingemar johansson, carl 
micael dan. 
60-års konfirmander deltar, 
krigsveteranerna på Åland upp-
vaktar vid krigargraven och min-
neslunden.

 ¶ JomaLa
17.5 Kristi himmelsfärdsd. kl. 18: 
(obs tiden!) kvällsgudstjänst, r 
syrén, k-g sandholm, martin 
valman och konfirmandgrupp från 
kista.
20.5 6 sönd e påsk kl. 11: guds-
tjänst, b erickson, k-g sandholm, 
forsbacka kyrkokör

 ¶ SUND-VÅrDÖ
Sö 17.5 gudstjänst: i vårdö kyrka 
kl 11.00. mathias junell, juanita 
fagerholm-urch, katrin gwardak.
kyrkokören
Sö 20.5 Högmässa: i sunds kyrka 
kl 11.00. juanita fagerholm-urch, 
katrin gwardak. 
Sö 20.5 gudstjänst: i vårdö kyrka 
kl 11.00. bengt djupsjöbacka, ma-
ria sjölund

NärPES ProStErI

 ¶ KorSNäS
to 17/5 16.00: missionsfest i 
Taklax bönehus. khde ralf san-
din och missionssekr. brita jern 
medverkar. strängbandssång. 
kaffeservering. lotteri.
Sö 20/5 11.00: högmässa i kyr-
kan, guy kronqvist, richard mitts. 
efteråt uppvaktning vid de stupa-
des grav. kyrkkaffe till förmån för 
missionen i församlingshemmet.
on 23/5 19.00: samling för kon-
firmandernas föräldrar i försam-
lingshemmet.

 ¶ LaPPFJärD-KrIStINEStaD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Himmel och pannkaka: to 17.5 fa-
miljedag på jonnsborg, kl 12 knat-
tegudstjänst och välsignelse av 
nya hjälpledare, lunch, inne- och 
uteprogram. 
The Kings Singers: lö 19.5 kl 20 
konsert i k:stads kyrka 
75 års-jubilarer: sö 3.6, sista anm.
dag 25.5 till kansliet tel: 2211073
anmälan till dagklubben: må 21.5 
kl 17-18 i k:stads förs.hem, kl 
19-20 i l:fjärds förs.hem, förfråg-
ningar christina tel: 0400-218199
Kristinestad
gudstjänst: to 17.5 kl 18 obs tiden! 
nisula, nilsson
Uppvaktning vid hjältegraven: sö 
20.5 kl 11.30 invid ulrika eleonora 
kyrka
gudstjänst: sö 20.5 kl 12, nisula, 
nilsson
Pensionärssamling: on 23.5 kl 
11.30, nisula, hellman, nilsson
Kyrkokören övar: to 24.5 kl 19 i 
förs.hemmet
Lappfjärd
gudstjänst: to 17.5 kl 10, eklöf, 
martikainen
Högmässsa: sö 20.5 kl 10, saa-
rinen, martikainen. efteråt upp-
vaktning vid hjältegraven
Kyrkokören övar: to 24.5 kl 19 i 
förs.hemmet
Sideby
Uppvaktning vid hjältegraven: sö 
20.5 kl 17.45
gudstjänst: sö 20.5 kl 18, saari-
nen, martikainen
gemensam avslutning: to 24.5 kl 
12 för syföreningarna i sideby och 
skaftung, samt pensionärerna. 
anna-lisa visar bilder från kenya
Kvinnogrupp och bastukväll: to 
24.5 kl 18.30 på jonnsborg

 ¶ NärPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: kristi himmelsfärdsdag 
to 17.5 kl 10 högmässa med kon-
firmation. 6 sö e påsk 20.5 kl 10 
gudstjänst. efteråt uppvaktning 
vid de stupades grav. sö 20.5 kl 
18 våravslutning med alla körerna.
Pjelax bönehus: sö 20.5 kl 14 
möte. 
SKrIFtSKoLa: ti 22.5 kl 18 för-
äldramöte i kyrkan för juni1 och 
juni2.

 ¶ PÖrtom
Kristi himmelsfärdsdag kl 15: 
(obs) finsk högmässa, björks-
trand, lidman. sångprogram. –kl 
13: knattegudstjänst på fridskär, 

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

Ett glädjefyllt 
avsked
till Ett avSkEd hör ofta vemod och saknad. Det tror jag att 
de flesta har upplevt någon gång. Jag vet inte hur myck-
et Jesu lärjungar förstod av vad Mästaren sa till dem in-
för sin himmelsfärd. Men det verkar som om de fatta-
de mera av hans undervisning än när han tidigare hade 
förberett dem på sitt lidande och sin död.

Efter att Jesus upptogs till himlen heter det nämligen 
om lärjungarna att ”de återvände sedan till Jerusalem 
under stor glädje” och att ”de var ständigt i templet och 
prisade Gud”. Inga avskedstårar här inte, utan glädje och 
tillbedjan i stället!

Hur ska vi förklara den här glädjen? Jag tror att lärjung-
arna hade fattat att himmelsfärden inte var något slut-
ligt avsked. Jesus hade ju sagt att han ska komma till-
baka i synlig gestalt och dessutom lovat den helige An-
de som Fadern skulle sända till dem.

kriSti HimmElSFärd hör ihop med vår kristna tro. Vi bekän-
ner ju att Jesus Kristus ”… steg upp till himlarna, sitter på 
Guds, den allsmäktige Faderns högra sida och skall kom-
ma därifrån för att döma levande och döda.”

Hur konstigt det än kanske låter så är Jesu himmels-
färd en förutsättning för att han ska kunna vara med 
oss här och nu. Himmelsfärden handlar nämligen inte 
om geografi eller kosmologi, utan om någonting annat.

När Jesus sitter upphöjd på Faderns högra sida har han 
del i Guds allmakt och kan därför vara närvarande över-
allt – också på många ställen samtidigt. Den teologiska 
termen för den här närvaron är ubikvitet, som kommer 
från latinets ubi’que, som betyder både överallt och när-
varande överallt.

Jesu himmelsfärd är därför en källa till tröst och gläd-
je också för oss. Den uppståndne Frälsaren är inte långt 
borta, utan nära och närvarande. Det betyder inte att vi 
möter honom varsomhelst. Han har nämligen bestämt 
mötesplatser med oss i evangeliets förkunnelse, i do-
pets vatten, i nattvardens bröd och vin, och i den krist-
na gemenskapen. Därför var det naturligt att lärjungar-
na efter himmelsfärden sökte sig till templet – platsen 
för Guds närvaro.

Det glada budskapet på Kristi himmelsfärdsdag är att 
Jesus Kristus inte är ”långt bortom rymder vida”, utan nä-
ra oss här och nu. Inte bara varannan dag, utan varje dag. 
Speciellt nära oss är han de tunga och svåra dagarna – för 
då behöver vi ju honom allra mest.
Leif Erikson är hemlandsledare i Evangeliföreningen.

gökottan är en ti-
dig fågelskådar-
tur. förr 
gick 
man 
ut på 
kristi him-
melsfärd för att 
lyssna efter göken och 
sia om den kommande 
sommaren.

numera är det ockå 
vanligt att olika försam-
lingar och kyrkor ordnar 
gökottevandringar eller 
friluftsgudstjänster just 
på kristi himmelsfärds 
dag. gökottevandringen 
genomförs med picknick 
eller kaffekorg i bered-
skap, och under vand-
ringen håller man paus 
för andakt längs rutten.

källa: Tradition och liv, m.fl

i KlARSPRÅK

”tack Jesus för 
att jag får tro att 
du är mig allra 
närmast de da-
gar när jag tyck-
er att du är långt 
borta.”
följ kyrkpressens  
bönetwitter på  
sökordet #bönetwitter

105, 303, 203:5, 
304, 307 (N), 164.
psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

psALmföRsLAg

Med ansiktet mot solen
40 dagar efter påsk firar vi kristi himmelsfärd – en dag 
som kyrkan firat ända sedan 300-talet. 

den här dagen släcker vi påskljuset, som va-
rit tänt i kyrkan ända sedan påskdagens 
gudstjänst. ljuset symboliserar den 
uppståndne jesus närvaro på jorden.

kristi himmelsfärds dag infaller under 
vårens vackraste tid, och därför är det 
många som tar steget ut ur kyrkorum-
met och håller gudstjänst ute i det fria.

om hElgEn

”men ni ska stan-
na kvar här i sta-
den tills ni har bli-
vit rustade med 
kraft från höjden.”

Läs mera
i Luk. 24:46-63.

”För dig med li-
te tvivel och nå-
gon tro” 

Vardagskraft – samtal 
i församlingshemmet 
i Kyrkslätt tisdag 22.5 
kl. 18.30.

uR EvAngElIET Runt KnUTEn

KALENDERN 
17–24.5

FÖrSta LäSNINgEN
jes. 33:5-6

aNDra LäSNINgEN
apg. 1:1-11  
eller rom. 8:31-39

EVaNgELIUm
luk. 24:46-53

kristi himmelsfärds dag.
Temat är ”den upphöjde 
herren”.

hELgEns TExTER

facebook.com/Sommardagar
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sandin, lidman (dagklubbens 
utfärd).
Söndag kl 10: gudstjänst sandin, 
lidman. uppvaktning vid krigar-
gravarna.
måndag kl 18: församlingsrådens 
överläggning i närpes. avfärd kl 
17.15 fr. kyrkan.
onsdag: föräldrabarngruppens 
utfärd till petalax. avfärd kl 9.15.
torsdag 24.5 kl 15: pensionärskö-
ren, kl 19: kyrkokören.

 ¶ ÖVErmarK
Lö 19.5 kl. 19: vårfest i luth böne-
huset, juhani martikainen, sandin, 
nådehjonen. servering.
Sö 20.5 kl. 12: gudstjänst, sandin, 
lidman. uppvaktning vid de stu-
pades gravar.
må 21.5: föräldra-barngruppens 
utfärd till petalax. start kl. 9.00 
från förs. stugan.
to 24.5 kl. 10: bön i förs.h.
to 24.5 kl. 18: samling för kon-
firmandernas föräldrar i förs. 
hemmet.

KorSHoLmS ProStErI

 ¶ BErgÖ
to kl 14: högmässa på kristi him-
melsfärdsdag, englund, kahlos 
m.fl..
Lö kl 18: vesper inför pingsten, 
englund
Sö kl 14: gudstjänst, englund, 
kahlos. kransnedläggning vid 
hjältegravarna med anledning av 
att det är de stupades dag. efter 
gudstjänsten ges möjlighet till bön 
och förbön i församlingshemmet.
on kl 7.45: laudes
to kl 10: föräldra-barngruppen

 ¶ KorSHoLm
Kristi himmelsfärdsdag: 
högmässa kl 10 i kyrkan, holm-
berg, nordqvist-källström
Kristi himmelsfärdsdag: vandring 
genom öja skogen i sundom 
samling kl 14 vid parkeringen 
några km fr vasklot bron, liten 
matsäck medtas, alla hjärtlig väl-
komna, arr ku i korsholm.
Uppvaktning vid hjältegraven: sö 
kl 9.30
gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, 
per-erik örn avskedspredikar, 
nordqvist-källström, Westerlund, 
kyrkokören, kammarkören psal-
lite, korsholms kammarorkester, 
brasskvartett. 
köttsoppa, kyrkkaffe och sam-
varo efter gudstjänsten i förs.
hemmet. 
kyrktaxin trafikerar.
50-års konfirmandträff: sön 27.5. 
kl 10 i kyrkan, efter högmässan 
kyrkkaffe och samvaro i förs.
hemmet.
Församlingsresa till sydöstra 
Finland: 13-17.8. med khde berndt 
berg och vörå förs, anm senast 
30.6. till past.kansliet tel 356 
0500 eller vörå förs 384 43 00, 
resans avgift 600€ inkl övernatt-
ning, mat och kryssning till viborg, 
pass behövs för kryssningen.

 ¶ KVEVLax
Föräldra-barngruppen: våravslut-
ning med knytkalas on kl 10 i ds.
Infotilfälle för konfirmandernas 
föräldrar: on kl 18 i fh.
gudstjänst: kristi himmelsfärds-
dag kl 10, kerstin haldin-rönn, g. 
särs, p. vidjeskog.
Högmässa: sö kl 10, särs, andrén, 
kyrkokören, manskören dir. p-e 
häggblom. uppvaktning vid de 
stupades grav. efteråt kyrkkaffe 
i fh.
Soppdag: sö kl 11-14 vid petsmo 
luth. bönehus.
andakt vid Funisgården: to 24.5 
kl 14, särs, andrén.

 ¶ maLax
www.malaxforsamling.fi
Familjemässa: to 17.5 kl 12 i fh. 
dagklubben medverkar. norr-
back, brunell.
gudstjänst: sö 20.5 kl 10 i kyrkan. 
kyrkokören. uppvaktning vid kri-
gargravarna. kyrktaxi. Tornberg, 
brunell.
tvåspråkig Högmässa: sö 27.5 
kl 10 i kyrkan. kyrktaxi. 50-års 
konfirmanderna särskilt inbjudna. 
norrback, brunell.

 ¶ PEtaLax
Kristi himmelsfärdsdag: to 17 5 kl 
11 högmässa björklund, kahlos
gudstjänst: sö 20 5 kl 11 englund, 
kahlos

 ¶ rEPLot
Kristi himmelfärdsdagen. guds-
tjänst: i replot  kl. 10. kaski, 
Wargh.
Kristi himmelfärdsdagen. guds-
tjänst: i björkö kl. 12.30. kaski, 
Wargh. pensionärernas våravslut-
ning i björkögården efter guds-
tjänsten. byskata, örn, Wargh och 
pensionärskören.
De stupades dag. Högmässa: 
i replot kl. 10. kyrktaxi.  kaski, 
Wargh och blåsensamble. 
De stupades dag. gudstjänst: i 
björkö kl. 12.30. kaski, Wargh. 
Uppvaktning vid krigargravarna 
både i replot och Björkö.

 ¶ SoLF
Vandring: kristi himmelsfärdsdag 
till munsmo hamn, start kl. 10 från 
munsmo bystuga. meditation, i. 
Weckström.
tomasmässa: kristi himmels-
färdsdag kl. 18, h. östman, p. 
brunell. välsignelse av hjälpledare.  
efteråt teservering.
Högmässa: sö kl. 10, de stupades 
dag, a-m. audas-Willman, p. 
vidjeskog. efter högmässan upp-
vaktning vid de stupades gravar.

 ¶ VaSa
trEFaLDIgHEtSKyrKaN
Kristi himmelsfärdsdag högmäs-
sa: kl. 13, janne hänninen, gunnar 
särs, mikael heikius. skrivtolkad. 
efteråt fisksoppa o kaffe i kryp-
tan, avgift 6€.
De stupades dag: tvåspråkig 
gudstjänst  kl. 10, arto lehtineva, 
valde palola, janne hänninen, 
arto ristolainen. utsändande av 
kranspatruller.
Högmässa sö kl. 13: gunnar särs, 
janne hänninen, monica heikius, 
danderyds vokalensemble. ra-
dieras i radio vasa.
BräNDÖ KyrKa
gudstjänst med välsignelse av 
hjälpledare: sö kl. 18, heidi mäke-
lä, ungdomsbyrån, mikael heikius.
DragNäSBäCKS KyrKa
Kristi himmelsfärdsdag högmäs-
sa: kl. 10, janne hänninen, mikael 
heikius.

gudstjänst: sö kl. 10, heidi mä-
kelä, mikael heikius.
SUNDom KyrKa
Kristi himmelsfärdsdag hög-
mässa: sö kl. 10, siv jern, monica 
heikius.
gudstjänst: sö kl. 10, gunnar särs, 
monica heikius.

 ¶ VÖrÅ
Vörå 
Familjegudstjänst: i kyrkan 17.5 
kl. 11. berg, granholm, barngrup-
perna. mat i fh. pris 10€/familj, 
5€/person. 
Högmässa: i kyrkan sö kl. 10. T 
klemets, granholm. uppvaktning 
vid de stupades gravar. 
oravais 
temafrukost: i fh lö kl. 10. Tema: 
fjärde budet. 
tvåspråkig gudstjänst: i kapellet 
sö kl. 10. i klemets, streng, klas 
Thors. efteråt uppvaktning vid 
hjältegraven. 
Pastorskansliet är stängt 22.5.
maxmo
Sångmöte: i uf-lokalen på österö 
to 17.5 kl. 14. per stenberg, krist-
offer streng, granlund.
gudstjänst: i kyrkan sö kl. 12. 
berg, streng. efteråt uppvaktning 
vid de stupades gravar.

PEDErSÖrE ProStErI

 ¶ ESSE
to 10: högmässa, sundqvist, 
johansson. pensionärskören och 
gloriess medv, ansvar konfirman-
der 14.
-14: sammankomst i punsar bö-
nehus, elis snellman.
-19: harmonica-körens välgö-
renhetskonsert i kyrkan till för-
mån för hoppets stjärna. solist 
sonja biskop, gästsolist Tobias 
fagerholm, allsång, andakt ulf 
sundqvist.
-19: karabön i församlingsstugan.
Fr 13.30: andakt i esselunden, 
portin, johansson.
-20: stugo-kväll i församlings-
stugan, Wikblad.
Sö 10: gudstjänst, sundqvist, 
sundelin. uppvaktning vid de 
stupades gravar. ansvarsby 
slätkulla-fors-gers.
-14: sammankomst i punsar bö-
nehus, anders värnström.
-14: möte i lappfors byahem, ulf 
sundqvist, kristian nyman.
-18: kvällspredikan i ytteresse 
bönehus, albert häggblom.
ti 17.30: pop-klubben i försam-
lingsstugan.
Fr 25.5 kl 9-12: öppen dagklubb 
i församlingsstugan för barn 0-5 
år. anmälan på onsdag tel 040-
3100456.

 ¶ JaKoBStaD
Kristi himmelsfärdsdag 12: guds-
tjänst i kyrkan, krokfors, södö, 
östman, kyrkokören.
14: söndagsskolans vårfest och 
avslutning i skutnäs bönehus. 
ingen sammankomst.
18.30: sångkväll i fc, jan-erik 
nyholm, eva björk, leon jansson, 
kerstin granvik, pär granbacka, 
lisen södö. arr.: ku-kretsen i 
jakobstad.
Sö 9: arbetskretsens vårutfärd. 
start från vestanlidgården kl. 9.
11.15: uppvaktning vid krigar-
gravarna vid johanneskapellet, 
krokfors.
12: gudstjänst i kyrkan, salo, öst-
man, folke nylund, violin.
15: sammankomst i skutnäs bö-
nehus, stefan snellman.
18: fokus i fc, heidi ahlö.

 ¶ JEPPo
on 16.5. kl 19: ungdomscafé bö-
nan i bönehuset.
to 17.5: kristi himmelsfärdsdag kl 
18 ” människa, kom fram”. kvälls-
mässa i kyrkan, kyrkoherden, 
kantorn. sång av en för kvällen 
sammansatt projektkör.
- Kl 19: karagruppen i försam-
lingshemmet.
Sö 20.5: de stupades dag kl 10 
gudstjänst, kyrkoherden, kan-
torn. sång av strängbandet. efter 
gudstj. uppvaktning vid de stupa-
des gravar.
- Kl 19.30: möte i bönehuset. 
david pettersson, khden, sång 
av bönans ungdomar. Årets kon-
firmander och deras närstående 
inbjudes.
ti 22.5 kl 18.30: ”face to face ” i 
församlingshemmet.

 ¶ KroNoBy
Högmässa: kristi himmelsfärds-
dag, studentmissionens vändag 
kl 10.00 pred. kaj granlund, lit. 
albert häggblom, kantor maria 
ellfolk-lasén, sånggrupp medv.
gudstjänst: sö, stupades dag, 
10.00 prosten olof henricson, 
ellfolk-lasén, kronoby manskör, 
dir. sven-olof ray, slotte-bäck-
storå läslag. uppvaktning vid hjäl-
tegravarna, kronoby hornkapell.
Konfirmandträff: on 19.00-21.00 
vid sommarhemmet
Kyrkokören: to 19.00 i fh.

 ¶ LarSmo
to 17.5 kl. 10 Kristi Himmels-
färdsdagens högmässa: sjöblom, 
Wiklund. musik: michael ford. 
kyrkvärd: kackur, sämskar. kyrk-
kaffe
Holm söndagsskolas utfärd till 
merilä: bussen startar kl.10.00 
från grill 57, 10.10 pias livs, 10.20 
s-market (holm), 10.30 vikarhol-
men. hemfärd ca kl. 14.00.
Fre 18.5 kl. 19.30 Ungdomssam-
ling: vid xodus.
Sö 20.5 kl. 10 gudstjänst: sjö-
blom, Wiklund, församlingskören. 
musik: ulf axell. efter gudstjäns-
ten uppvaktning vid krigargravar-
na. kyrkvärd: sandvik, hannula.
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 över-
nattning i hem. för hotell tillkom-
mer 120 €. ungdomspris 90 € 
med övernattning i hem. anmälan 
senast 31.5. till pastorskansliet, 
tel. 728 1555, eller direkt åt m-o 
lassila, tel. 0500 252 896. han 
ger också mera information om 
resan.

 ¶ mUNSaLa
Kvällsgudstjänst to 17.5 kl 19: i 
pensala bönehus, skriftskolan 
deltar.
Nätet fre kl 19: utekväll med 
korvgrillning.
Högmässa sö kl 12: i kyrkan, 
johan klingenberg, mikaela lönn-
qvist, nykarleby manskör. efteråt 
uppvaktning vid hjältegravarna.
Små o stora ons 9.30: i prästg.
Dagklubbens vårfest: to 24.5 kl 18 
vid prästg.
anmäl för kyrktaxi: till de äldres 
kyrkogångsdag sö 27.5 kl 10. ring 
åt elin, tfn 040 147 0122 senast 
to 24.5!

 ¶ NEDErVEtIL
Dagklubbens avslutning: i kyrkan 
to 13, därefter i fh.
Sanoin ja Sävelin Jumalan kunni-
aksi: i kyrkan to 15, kyrkoherden, 
kantorn, mariat, julia hansson 
dragspel.
andakt: fr 13 i servicecentret.
Kyrkokörens avfärd: lö 17 från fh 
till sursik
gudstjänst: sö 10, khden, kan-
torn, hornorkester, uppvaktning 
vid hjältegraven.

 ¶ NyKarLEBy
Kristi himmelsfärdsdag: kl 10 
gudstjänst, sandvik, ringwall
Lö kl 18: körkonsert i kyrkan med 
multrå kyrkokör från sollefteå och 
nykarleby kyrkokör
Sö kl 10: högmässa, sandvik, 
ringwall, multrå och nykarleby 
kyrkokörer. uppvaktning vid de 
stupades gravar
-kl 11: kyrklunch i fh
-kl 19: sånggudstjänst i markby-
gården, markbyflickorna, sandvik
to kl 14: fest i fh för de som fyllt 
75 år under januari - juni

 ¶ PEDErSÖrE
gudstjänster:  
- To 11 friluftsgudstjänst på 
småberget vid Tonbergslänken i 
bennäs, start kl. 10.30 från kyrk-
hemmet, erikson, d. häggblom, 
benjamin salo gitarr, servering, 
ta gärna med stol (vid regn hålls 
gudstjänsten i kyrkhemmet) obs 
ingen gudstjänst i kyrkan! 
- sö 10 i kyrkan, manskören, 
häggblom, sandstedt-granvik, 
frantz, textläsare johanna eklund, 
dörrvärdar kållby, efter guds-
tjänsten uppvaktning vid krigar-
gravarna
Söndagsskolornas avslutning: To 
17.5 kl. 13 i lepplax samlingshus, 
näse och kl. 14 i flynängens bö-
nehus
andakt: fr 14 i pedersheim, näse
Night Café: fr 20 i kyrkhemmet, 
scoutspecial
Vårfest i Sursik: lö 19 40-års ju-
bileum, johan candelin, kristoffer 
streng, ku:s blåsorkester, neder-
vetil kyrkokör, st olofskören, lot-
terier. ca kl. 21.30 välgörenhets-
konsert med och för ungdomar 
Sammankomst: sö 15 i flyn-
ängens bönehus, seppo Tupeli, 
tolkning

 ¶ PUrmo
to 10: högmässa i kyrkan, khden, 
kantorn, purmopojkarna
19.30: st petersburg afton i lillby 
förs.h. bilder från senaste resa, 
lotteri & servering
Lö 10-14: gårdsloppis vid dräng-
stugan till förmån för gemensamt 
ansvar. hyr plats, 10€, tel.nr 050-
3307698. sälj egna produkter för 
dig själv.
Sö 10: gudstjänst i kyrkan, khden, 
kantorn, kyrkokören. kransned-
läggning vid krigargravarna.
19: lovsångs- o förbönskväll i 
kyrkan. gäst: mårten streng.

 ¶ tErJärV
Kvällsmässa: to 17.5 kristi him-
melsfärdsdag kl 19, khden, kan-
torn, kyrkokören.
gudstjänst: sö 20.5 kl 10, khden, 
mikael heikkilä.

REgion 2

DomProStErIEt

BorgÅ
Sö 27.5 kl. 10: gudstjänst i kullo by-
kyrka, ekholm, lauri palin
kl.12: högmässa i domkyrkan med 
prästvigning, biskop björn vikström, m 
lindgård, kantor lauri palin, cornicines 
borgoensis. 
kl. 14: andakt i Wittenbergsgatans pen-
sionärsbostäder, ekholm
ons 30.5 kl. 18: ”med orgeln genom 
kyrkoåret”, helenelund

LaPPträSK
to 17, Kristi himmelsfärdsdagen: kl 10 
mässa i kyrkan, cÅ, vT, vera voce med-
verkar med sång. Taxi
Sö 20, De stupades dag: kl 11 (obs! 
klockslaget), tvåspråkig gudstjänst i 
kyrkan, Tord carlström, hannu pentti
on 23: vuxen-barngruppens utfärdsdag
to 24 kl 13: andakt i servicehuset och kl 
15 på Tallmogården, cÅ, vT

LILJENDaL
Kristi himmelsfärdsdagens gudstjänst: 
to 17.5 kl 10 i kyrkan. håkan djupsjö-
backa, antti jokinen.
Kransnedläggning: de stupades dag sö 
20.5 kl 11.45 vid hjältegravarna.
gudstjänst: sö 20.5 kl 12 i sävträsk ka-
pell. Tord carlström, antti jokinen. obs! 
Tiden och platsen!                    
Högmässa: sö 20.5 kl 13 i andreaskapel-
let med pernå församling. robert lem-
berg, paula jokinen.
Skriftskolan: Ti 22.5 kl 18.30 föräldra-
samling på mariagården.
Pensionärsmöte: on 23.5.2012 kl 14:00 
liljendal församlings pensionärer r.f. på 
mariagården.

LoVISa
gudstjänst to 17.5: kl 12 i lovisa kyrka, 
blom, kantola
Födelsedagsfest för inbjudna gäster to 
17.5: kl 15 i församlingsgården
Högmässa sö 20.5: kl 12 i lovisa kyrka, 
af hällström, kantola
ad Libitum konsert sö 20.5: kl 16  i 
kapellet,trio ad libitum: ingmar hokka-
nen, berit henriksson, arno kantola
Puzzelkvällen ons 23.5: kl 16.15- i val-
kom kyrka
Bisagruppen ons 23.5: kl 18 i vesper-
hemmet - 2 Tess. 1-2
morgonkaffe to 24.5: kl 8.30 i Tikva
Sommarens läger:
17.-21.6. Juniorläger: på hietoinranta 
för åk 4-6. sista anm. 24.5, se hemsida 
www.lovisasvenskaforsamling.fi
11.-13.6 Barnläger1: för åk 1-4
13.-15.6 Barnläger2: för åk 1-4. sista 
anm. 29.5 epost gy.kaustell@evl.fi / sms 
044 722 9210

PErNÅ
Pilgrimsvandring på Kristi himmels-
färdsdag: to 17.5 med start kl. 10.00 från 
pernå kyrka. vi vandrar till korsvik sten-
kyrka i sarvlax/valkom (15 km) där vi 
firar tvåspråkig gudstjänst tillsammans. 
Tag egen vägkost med. efter gudstjäns-
ten hemfärd med buss. ingen gudstjänst 
i pernå kyrka. 
tvåspråkig högmässa: sö 20.5 kl. 10.00 i 
kyrkan, robert lemberg, paula jokinen. 
uppvaktning på hjältegravgården.
mässa: sö 20.5 kl. 13.00 i andreaskapel-
let, robert lemberg, paula jokinen.
Församlingsutfärd till mustila arbore-
tum och Strömfors bruk: to 7.6 med 
start från kyrkan kl. 9, forsby neste kl. 
9.10, gammelby abc kl. 9.20. Återkomst 
till pernå ca kl. 16. pris inkl. guidning och 
lunch 20 euro. anm. till pastorskansliet 
senast 4.6 tel. 5210700.

SIBBo
SIBBo KyrKa: kristihimmelsf.dag To 
kl 12 mässa magnus riska, katja korpi, 
anders ekberg, lauri palin, kyrkokören. 
(mässan sänds i radio vega). sö kl 12 
mässa gun lundell, ekberg.
De stupades dag: tvåspr uppvaktn kl 
11.30 vid gamla kyrkan, g lundell, ek-
berg, sibbo sångarbröder.

HELSINgForS ProStErI

JoHaNNES
to 17.5 Kristi himmelsfärdsdag:
kl. 12 Högmässa: johanneskyrkan. 
djupsjöbacka, sundblom-lindberg, 
almqvist, enlund. kyrkkaffe. 
Fr 18.5:
kl. 10–11.30. Humlans familjeträff: hör-
nan. högbergsgatan 10. ollberg.
kl. 12–13.30 Veckolunch: högbergssa-
len, högbergsgatan 10 e 2 vån. vi bjuder 

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 18.5 catharina englund, jakobstad Lö 
19.5 8.53 familjeandakt. lars collmar lä-
ser ur sin bok helga hund i himlen. må 21.5 
monika Winberg-nikkola, nådendal ti 22.5 
mia bäck, Åbo ons 23.5 kaj holtti, solf to 
24.5 mia anderssén-löf, borgå.

aftonandakt kl. 19.15
to 17.5 lars-henrik höglund, kyrkslätt Fre 
18.5 markus ventin, kronoby Lö 19.5 17.58 
ett ord inför helgen, karleby sockenkyrka. 
Sö 20.5 kaj granlund, esse må 21.5 Wivan 
fagerudd, vasa ti 22.5 sissel lund-sten-
bäck, esbo ons 23.5 fredrik martin, eke-
näs to 24.5 kristina fernström, helsing-
fors.

gudstjänst to 17.5 kl. 13.03 
högmässa med sibbo svenska församling. 
predikant och textläsare: katja korpi. li-
turg: magnus riska.

gudstjänst sö 20.5 kl. 13.03 
högmässa med karleby svenska försam-
ling. predikant och liturg: peter kankko-
nen. kör: paletten. musik: ku:s blåsorkes-
ter.

gud 50 to 17.5 kl.15.25
arkivgudstjänst på kristi himmelsfärdsda-
gen från mariehamn 1990. predikant
och liturg stefan snellman. st görans kyr-
kokör och st mårtenskören sjunger.

gud 50 sö 20.5 kl.15.05 
den första finlandssvenska
spelmansgudstjänsten från vörå 1976. 
predikant och liturg håkan bäck. repris: 
on 23.5 kl. 15.55

RADio & Tv

VEga
VEga

VEga

VEga yLE FEm

yLE FEm

Medv. Ulla-Christina Sjö-
man, Ingmar Rönn, Olav 
Söderström m.fl.
Info och anmälan:
Petrus pastorskansli, 
tfn 09-23407100, 
petrus.fors@evl.fi

BiBeldagar 
i Houtskär 

16-20 juni
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på lunch. frivillig avgift till kyrkans 
utlandshjälp
Sö 20.5 De stupades dag:
kl. 10 tvåspråkig högmässa: s:t jacobs 
kyrka tillsammans med lauttasaaren 
seurakunta . reima niemelä, päivikki 
ahonen, marjukka andersson, eva hen-
ricson, s:t jacobskören. observera! 
kransnedläggning vid hjältegravarna före 
gudstjänsten kl. 9.30. kyrkkaffe.
kl. 10 Högmässa: Tomas kyrka. djupsjö-
backa, löfman. kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa: johanneskyrkan. 
djupsjöbacka, sundblom-lindberg, 
almqvist, löfman. kyrkkaffe.
ti 22.5:
kl. 12 Lunchmusik: gamla kyrkan. an-
ders forsman.
on 23.5:
kl. 10–11.30 S:t jacobs familjeträff: s:t 
jacobs kyrka. lökström.
kl. 15-18  Parkfest: vid hörnan. se upp-
gifterna nedan.
kl. 18 Kvällsmässa: gamla kyrkan. 
busck-nielsen, almqvist, böckerman.
** mISSIoNSFESt I KroNoBy 15-17.6: 
för närmare uppgifter se www.mission.
fi/missionsfest eller kontakta gunvor 
frände.
** ParKFESt VID JoHaNNESKyrKaN 
23.5: 
parkfest vid hörnan, högbergsgatan 
10, onsdag 23.5 kl. 15-18. fest för alla 
åldrar. mete, snabblotteri. möjlighet att 
äta till billigt pris.
 ** SommarUtFärD tILL ELImä 12.6:  
vi besöker elimä gamla kyrka och moi-
sio gård där vi äter lunch och bekantar 
oss med fritz jakobssons konstutställ-
ning. efter lunchen fortsätter vi till 
mustila arboretum och mustila vin. start 
från kiasma kl. 10. pris. 25 €. anmäl-
ningar senast 4.6 till päivikki ahonen tfn 
(09) 23407717, paivikki.ahonen@evl.fi 
eller pastorskansliet (09) 2340 7700.

mattEUS
matteus hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus
mattEUSKyrKaN: Åbohusv. 3
to 17.5 kl. 12: tvåspråkig högmässa 
med vartiokylän srk, jukka pakarinen 
lit, forsén pred, matteus kyrkomusiker. 
kyrkkaffe. 
Sö 20.5 kl. 12: högm, hallvar, lauri palin. 
kyrkkaffe. 
to 24.5 kl. 12: torsdagsträffen, hallvar (2 
vån). en grupp för dej som vill ha trev-
lig gemenskap med sång och samtal. 
dagens tema: jul och påsk, men varför 
pingst. kaffeservering. 
DEgErÖ KyrKa rävsundsv. 13
Sö 20.5 kl. 10: högm, hallvar, lauri pa-
lin. kyrkkaffe. 
BräNDÖ/VILaNS BEgraVNINgSKa-
PELL
Sö 20.5 kl. 12: uppvaktning vid hjälte-
gravarna, ahlfors (tvåspr.). 
ÖStErSUNDom KyrKa Kapellvägen 65
Sö 20.5 kl. 13: uppvaktning vid hjälte-
gravarna, ahlfors (tvåspr.). 
UtFärD tILL HUSDJUrSgÅrDEN PEIK-
KorINNE I aSKoLa mÅ 28.5: start från 
matteuskyrkan med beställd buss kl. 
9.30, tillbaka ca. kl. 14.30.  
pris för resa + inträde: 7€/person (under 
1 år gratis).  
egen matsäck med (grillmöjlighet). 
mera info: catarina bärlund-palm, tfn 

050-380 3936. anmäl till kansliet tfn 
(09)2340 7300 eller matteus.fors@evl.
fi , senast 21.5. nämn också om du tar 
barnvagnen med. 
PENSIoNärSUtFärD tILL NÅDENDaL 
to 14.6: 
avfärd från matteuskyrkan kl. 9.00, 
tillbaka ca. kl. 20.00. besök hos ma-
riadöttrarna, lunch, besök i nådendals 
kyrka, rundvandring 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 (dagklubbens ut-
rymmen), nordsjö. egen matsäck och 
självtransport. ansvarig ledare marianne 
bergström. pris 15 euro. anm. till kans-
liet per mejl matteus.fors@evl.fi eller 
per tfn (09)2340 7300 senast 28.5. 
SommarLägEr FÖr BarN (7-12 år): 
7-10.8 på nilsas lägergård, sibbo. fri-
luftsliv, äventyr, sång, andakt mm. pris 
60 euro, inkl. resor. mera info: catarina 
bärlund-palm, 050-380 3936. anm. till 
kansliet tel. (09)2340 7300 senast 15.6. 
meddela också ev. allergier eller diet. 
FamILJELägEr 17-19.8 PÅ LEKHoLmEN: 
pris: 35 euro/vuxna, 25 euro/barn (5-17 
år). vuxenprogram: helena salenius: 
jag, förälder! eget program för barn och 
ungdomar. anmäl till kansliet matteus.
fors@evl.fi eller (09)2340 7300 senast 
6.8.

PEtrUS
www.petrusforsamling.net
fr 18.5: 
- kl. 09.15 Skolkyrka med Kottby låg-
stadieskola: i kottby kyrka, metsolavä-
gen 14. kass, hilli.
sö 20.5:
- kl. 10 Högmässa (N): i munksnäs 
kyrka. bonde, varho. kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa (N): i Åggelby gamla 
kyrka. sandell, hilli. kyrkkaffe.
- kl. 11 De stupades dag: uppvaktning 
vid hjältegravarna i södra haga. daniel 
björk.
- kl. 12 Högmässa (N): i malms kyrka. 
bonde, hilli. kyrkkaffe.
- kl. 12 Uppvaktning vid hjältegravarna: 
i sockenbacka. daniel björk.
- kl. 12.15 Uppvaktning vid hjältegra-
varna: i munksnäs. fredrik kass.
- kl. 15.30 SommarPuls: gud tar inte 
semester! under sommaren träffas vi till 
sommarpuls på seuris varannan vecka, 
månsasvägen 21. välkommen med på 
en härlig träff ute på gräsmattan. grilla, 
umgås och njut. 
må 21.5:
- kl. 10 musiklek: i lukasgården, munk-
stigen 2. sussi.
- kl. 18.30 Skriftskolinfo: för konfir-
mander och föräldrar för björkeboläger 
1 och 2. i malms kyrka, kommunalv. 1. 
fredrik kass. 
- kl. 19 Lukasklubben för män: i ha-
gasalen, vespervägen 12 a. stig-olof 
fernström.
ti 22.5:
- kl. 19 Förbön och tack: i munkshöj-
dens kyrka. ulla-christina sjöman, 
fernström, söderström. barnpassning. 
kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30.
on 23.5:
- kl. 17 Församlingens vårfest: för stora 

och små ute på kyrkbacken i södra 
haga kyrka, vespervägen 12. program-
met börjar kl. 18. det serveras korv, 
munkar, mjöd och kaffe. lotteri till 
förmån för eftisverksamheten. alla är 
varmt välkomna!

HELSINgForS ProStErI
Bokrelease Fredagen den 25 maj kl.13-
15: magnus lindholms nya bok bok ”all 
tid på lekholmen” presenteras i för-
samlingarnas hus på Tredje linjen 22b, 
andra våningen, engel-salen.
Församlingarnas samtalstjänst dejour-
erar: på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. ring eller 
skriv när du behöver stöd!
Specialskriftskola: ordnas den 12-
17.6.2012 på lärkkulla stiftsgård i karis. 
konfirmanden bör vara född år 1997 eller 
tidigare. ansvariga ledare är omsorgs-
pastor nalle öhman och diakonissan 
för handikapparbetet kristina jansson-
saarela. ytterligare uppgifter ger, k 
jansson-saarela, tfn 09-23402540
mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

DEUtSCHE gEmEINDE
So 20.5. 11 Uhr: gottesdienst mit 
singspiel des kinderchores (panzig)

INtErNatIoNaL EV.CHUrCH IN FIN-
LaND (IEC)
Sunday Service in English 
10.00, mellunmäki Parish Center, add-
ress: korvatunturintie 2, helsinki
14.00, Christ Church, address: apollon-
katu 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
Högmässa to 17.5. Kristi himmelsfärds 
dag: 
esbo domkyrka, kyrkparken 5, kl. 12.15. 
rönnberg, bengts, malmgren, Wikman, 
kyrkokören esvoces.  
tvåspråkig ekumenisk samling: kök-
lax kapell, handelsb. 1, to 17.5 kl. 16. 
kanckos, Wikman, ari kunnamo pre-
dikan, rolf edberg sång. servering. arr. 
i samarb. m. espoon tuomiokirkkosrk. 
och mankby bibliska församling.
Högmässor sö 20.5: 
esbo domkyrka kl. 10 (obs tiden!) 
tvåspråkig högm. på de stupades dag. 
kanckos, bengts m.fl. efter högm. upp-
vaktning vid de stupades gravar och fest 
i församlingsgården. 
hagalunds kyrka, kyrkst. 6, kl. 12 mässa 
med små och stora, ahlbeck, malmgren. 
soppa och våfflor.
träffdax: köklax kapell ti 22.5 kl. 13-15.
Samtalsgruppen Herrens bön: prästgår-
den, prästgårdsgr. 1,to 24.5 kl. 18-19.30, 
rönnberg. 
Vårjippo: Tunabergs servicehus, fram-
näsängen 4, to 24.5 kl. 14.30-17.30, 

musik med swing it, hantverksförevis-
ning, förs. av handarbeten, bakverk, 
potatisgröt, blommor, våfflor, kaffe. 
lopptorg, lotteri.
Pensionärsläger: mataskärs lägercen-
trum 20-23.7. anm. inom juni till han-
nele nygård 040 531 1045 el. synnöve 
heikkinen 040-547 1856. pris 45 €.

graNKULLa
to 17.5 kl 12: högmässa, carola Ton-
berg-skogström, heli peitsalo.
oBS! Ingen torsdagsbön kl 10
Sö 20.5 kl 10: Tvåspråkig gudstjänst, 
ulrik sandell, barbro smeds,mimosa 
leinonen, maja mannila, cello, johanna 
almark-mannila, piano.
- kl 11.15: uppvaktning vid hjältegra-
varna.
ti 22.5 kl 13.30: Tisdagsträffens vårav-
slutning i nedre salen.
on 23.5 kl 13.30: syföreningen i övre 
brasrummet.
to 24.5 kl 10: samtal kring tro i övre 
brasrummet, sista gången.
- kl 10.30: förbön och lovsång i övre 
brasrummet, sista gången.
granidagen
- kl 17: försäljning i centrum, bakverk, 
handarbete, lotteri.
- kl 19: konsert i grankulla kyrka, avara-
trio: jukka perko, jarmo saari, Teemu 
viinikainen. fritt inträde.

KyrKSLätt
Kristi himmelsfärdsdagens högmässa: 
tors 17.5 kl. 12 i kyrkslätts kyrka. lovén 
och stewen. 
De Stupades dag: sö 20.5 kl. 10.45 
kransnedläggning vid hjältegraven. kl. 11 
tvåspråkig gudstjänst i kyrkslätts kyrka, 
lovén, Timo posti, Tarja viitanen, mari 
sirén. kyrkkaffe i församlingshemmet. 
obs! Tiden! 
Vardagskraft – för dig med lite tvivel 
och någon tro: ti 22.5 kl. 18.30 i för-
samlingshemmet, församlingsvägen 1. 
vi samtalar om himmel och jord under 
ledning av höglund. välkommen!
Bibelgruppen: tis 22.5 kl. 18.30-20 i 
hörnan, sockenstugustigen 2.
Sommardagsläger för första- och 
andraklassister: 4-21.6 på lyan. ännu 
några platser kvar! anmälningar per tfn 
040 509 4626. mera info på www.kyrk-
slattsvenska.fi 
Eftis för första- och andraklassister: 
anmälningar till höstens eftis via kom-
munens hemsida www.kyrkslatt.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
to 17.5. Kristi himmelsfärdsdagens 
högmässa: kl 10.30 gamla kyrkan, k 
rantala och anna arola
Sö 20.5. gudstjänst: kl 10.30 gamla 
kyrkan, k rantala, p sirén. kyrkkaffe i 
Waynes coffee. 
ti 22.5: mammor, pappor o barn kl 
10 svg
ti 22.5: Tisdagsklubben, svg grupp i 
kl 13.30 – 14.30 och  grupp ii kl 14.30-
15.30.
ons 23.5: skriba för vuxna kl 18 i svh, k 
rantala. hur kan jag stå emot det onda? 
knytkalas
to 24.5: skolans sommarkyrka kl 9.30 
gamla kyrkan, cecilia forsén berättar 
om kongo-projektet.

VaNDa
Kristi Himmelsfärdsdag to 17.5 kl 10: 
högmässa i helsinge kyrka st lars, anu 
paavola, lauri palin.
tvåspråkig gudstjänst på de stupades 
dag: i helsinge kyrka st lars sö 20.5 kl. 
10. liturger: martin fagerudd och kimmo 
saares. predikant: kimmo saares. 
kantorer: nina fogelberg och iina katila. 
blåsorkestern louhi (vantaankoski för-
samling) medverkar. efter gudstjänsten 
ca. kl. 11 uppvaktning vid hjältegravarna 
på helsinge kyrkogård. uppvaktning vid 
hjältegravarna i rödsand kl. 12.  upp-
vaktning vid vid minnesmärket i sand-
kulla kl. 12.30.
Söndagsskola 20.5 kl. 10: välkommen 
till bagarstugan med päivi fagerudd.
Viandakören övar: ti 22.5 kl. 13.30-
15.00 i dickursby kyrkas sal. välkom-
men!
Det finns ännu plats på sommarens 
barnläger!: anmälning via hemsidan el-
ler till daniela hildén tel. 0505668112.
Pensionärernas vårutfärd: 29.5 till sjun-
deå! start från dickursby kyrka kl. 9.00 
via folkhälsan och myrbacka kyrka. 
anmälan till kansliet senast 22.05 kl. 
13.00  tel. 09 8306262, till diakonissan 
annakatri aho 0504645068 eller till dia-
kon carita dahlbrg 0503301828. övriga 
intresserade kan delta mot en avgift på 
10 e. välkommen med!

raSEBorgS ProStErI

BromarV
Kristi himmelsfärds dag 17.5. kl.10: 
gudstjänst, salminen, lindgård
Sö 20.5. kl.10: högmässa, salminen, 
lindroos. välsignelse av hjälpledare. 
efter mässan uppvaktning vid hjältegra-
varna. kyrkskjuts-anmälan till kaplanen 
0442793258 senast 18.5.

EKENäS
Högmässa med vinterskrifrskolans 
konfirmation: kristi himmelsfärdsdag 
17.5 kl.10, T.Wilman, n.burgmann, 
k.Wikström.
gemensam bön: lö 19.5 kl.9.30 i mis-
sionskyrkan.
SöndagsKulan: sö 20.5 kl.10-11.30 i 
kulan. söndagsträffpunkt för barn. vå-
ravslutning.
Högmässa: sö 20.5 kl.10, m.cleve, 
n.burgmann.
www.ekenasforsamling.fi

HaNgÖ
to 17.5 Kristi Himmelsfärdsdagens 
morgongudstjänst kl. 9.30: med a-s. 
nylund o r. näse på café fyra vindar-
nas terrass (om vädret är dåligt hålls 
gudstjänsten inne på caféet). det är 
möjligt att köpa kyrkkaffe efteråt. om 
vårvädret visar sin bättre sida erbjuder 
ann-sofi en gemensam cykeltur via 
Täktom/kyrkvägen efter gudstjänsten.
to 17.5 Skribainfo om Nagulägret: för 
skriborna kl. 16 i församlingshemmet, 
parkg. 7 och för skribornas föräldrarna 
kl. 18. 
Fr 18.5 Café 27: för ungdomar kl. 18-22 
på bang. 27. sista gången den här våren.
Sö 20.5 Högmässa: i kyrkan kl. 12, a. 
laxell, m. lasonen

INgÅ
to 17.5 kl 10.00: kr. himmelsfärdsdag, 
gudstjänst i ingå kyrka. Torsten sandell, 
marianne gustafsson burgmann.
Fre 18.5 kl 18.00: mix i ungdomshuset.
Fre 18.5 kl 20.00: ungdomskväll i ung-
domshuset.
Sö 20.5 kl 10.00: 6. s. e. påsk, de 
stupades dag, högmässa i ingå kyrka. 
Torsten sandell, anders storbacka. upp-
vaktningar vid de stupades gravar: kl 
11.30 ingå, kl 12.00 degerby och kl 12.30 
västankvarn.
ons 23.5 kl 14.00: syföreningen i präst-
gården.
ons 23.5 kl 18.30: kyrkofullmäktige 
sammanträder i församlingshemmet.
Information till dem som bokat biljett 
till musikhuset 16.5.2012: bussen avgår 
kl. 16.45 från församlingshemmets 
parkering.
31.5 Utedag på rövass: start från för-
samlingshemmets parkering kl 10.30, 
tillbaka ca kl 15.00. lunch, kaffe + resa 
10 €. anmälning till may senast 25.5 tel. 
040 555 2090.
14.6 Utfärd till ortodoxa kyrkan i Haga-
lund – Kulturcentret Sofia – Sjömans-
kyrkan: start från församlingshemmets 
parkering kl 9.00, tillbaka ca kl 16.00. 
pris 40 € (lunch, guidning och resa). 
anmälning till may, senast 1.6, tel. 
040 555 2090.
Verksamhet på finska:
Ke 16.5 klo 18.00: raamattupiiri bläck-
hornetissa.
to 17.5 klo 11.00: yhdessä pöytään 
rantatie 11:ssa. ilmoittautumiset: eva 
sutinen, puh 050 5840449.
to 17.5 klo 18.00: iltamessu inkoon 
kirkossa. eeva makweri, hanna noro ja 
gaudete-kuoro.
Pe 18.5 klo 17.30: sählyä pelataan meri-
tuulen koululla.
maa 21.5 klo 17.30: puuhakerho pä-
ivölässä.
Ke 23.5 klo 18.00: raamattupiiri bläck-
hornetissa.

KarIS
Högmässa med konfirmation: To 17.5  
kl. 12 i s:ta katarina kyrka. Terlinden; 
bonacci.
Konsert på raseborgsdagens afton: fr 
18.5 kl. 19 i s:ta katarina kyrka. musik av 
g.f händel & a. vivaldi. noora karhu-
luoma, sopran, pauliina almonkari, flöjt, 
anna rainio, violin, ville voipio, gamba, 
marco bonacci, orgel.
Konsert: lö 19.5 kl. 18 i församlings-
hemmet. pensionärskören och defärg-
gladasångarna uppträder,
gudstjänst med små och stora: sö 
20.5 kl. 12 i s:ta katarina kyrka. raunio; 
bonacci; österberg; ramstedt. 
klubbavslutning. kyrktaxi från centrum.  
obs! taxin avgår kl. 11.00  från råckers 
torg och kör vanliga rutten, med ett up-
pehåll vid hjältegravarna i karis.  
Uppvaktning: vid hjältegravarna i karis  
kl. 11.30  och i svartå  kl. 12.15. 
Bibelgruppen i Svartå: må 21.5  utfärd.

PoJo
to 17.05: kristi himmelsfärdsdag kl 18 
kvällsmässa i kyrkan med musik ur 
Tyska mässan av franz schubert. för-
samlingskören. 
Fr 18.05: kl 19 open house i ungdoms-
utrymmet. 
Sö 20.05: kl 10 högmässa i kyrkan. kl 
11.30 kransnedläggning vid hjältegra-
varna.

SJUNDEÅ
mässa: to 17.5 kl. 12 i kyrkan, ismo Turu-
nen, hanna noro.
Diakonikretsen: fr 18.5 kl.13 i förs.hem-
mets nedre våning, gun venäläinen.
tvåspråkig mässa på De stupades dag: 
20.5 kl. 10 i kyrkan, irene erkko, hanna 
noro. vichtis kyrkokör ledd av henri 
hersten deltar. 
alla barns vårkyrka: må 21.5 kl. 11 i ca-
pella. irene erkko, ismo Turunen, hanna 
noro samt barnledarna.
Sångstunden: to 24.5 kl. 10 i capella, 
hanna noro. skjuts kan ordnas vid 
behov, kontakta gun venäläinen 040 
533 6946.

SNaPPErtUNa
to 17.5 kl 10: gudstjänst med markus 
Weckström och pia nygård. kören 
medverkar.
sö 20.5 kl 18: kvällsmässa med markus 
Weckström och pia nygård. annette 
pyykkö medverkar med altviolin. upp-
vaktning vid hjältegraven.
ti 22.5 kl 9.30-11: familjekafé i 
langansböle
to 24.5 kl 18-21: ungdomskväll i 
langansböle

tENaLa
Kristi himmelsfärd, 17.5: kl. 13, hög-
mässa, salminen/lindgård. 
6 sönd. efter påsk, 20.5: kl. 13, guds-
tjänst, salminen/lindroos/blomfelt. 
välsignelse av hjälpledare. uppvakt-
ning vid de stupades grav. kyrkkaffe. 
kyrkskjuts.
Kyrkoherden har semester 14-23.5, 
vikarie: uolevi salminen. 

ESBo StIFt

LoJo
Sö 20.5. kl. 11.00: de stupades minnes-
dag 2-språkig gudstjänst i virkby kyrka.
ti 22.5. kl 13.30: svenska kretsen sam-
las i virkby kyrka. esa rinne och mari 
nurmi.
Sö 27.5. kl. 13.00: pingstens högmässa 
i virkby kyrka. präst esa rinne, kantor 
Timo saario och kyrkvärd birgitta piippo. 
kyrkkaffe.

De stupades dag på söndag
på söndag firar vi de stupades dag. i många försam-
lingar lyfter man upp temat i söndagens gudstjänst, 
och på de allra flesta håll ordnas uppvaktning och 
kransnedläggning vid de stupades gravar på gravgår-
den. 

läs din egen församlings annonsering för informa-
tion om tider och platser!

Rockmässa i 
Pargas
fredagen den 18 maj firar västå-
bolands församling rockmässa i 
pargas kyrka klockan 18.15. 

rockmässan är en högmäs-
sa med inslag av rockmusik, och 
för musiken står gruppen bra-
ve art.

kRAnsnEDLäggning RockinsLAg

http://sanktjohannes.info
17.5 kl 10 gudstjänst i Biblion, 
pred. Øyvind Edvardsen. 

Mårtensons musik på svenska
musikgudstjänsten ”med andra ord” framförs för för-
sta gången i sin helhet på svenska. musiken skrevs av 
Lasse mårtenson på 1960-talet och på kristi himmels-
färd firar man musikgudstjänsten i hitis kyrka klock-
an 15.

en instrumentalgrupp medverkar, liksom samtli-
ga kantorer och körer i församling. också barnkörerna 
från dragsfjärd, västanfjärd och hitis medverkar.

församlingen ber att man ska reservera tillräckligt 
med tid för färjresan till hitis.

musikguDstjänst

i arbetsavtalsförhållande 
under tiden 27.8.2012-
31.5.2013. Tidigare erfa-
renhet av församlingsar-
bete räknas som merit.

Nykarleby församling 
söker en
BARNLEDARE (73 %)

Ansökan till Församlings-
rådet, Gustav adolfsga-
tan 5, 66900 Nykarleby 
församling, 
senast 28.5 kl 12. 
Info fås av khden 
050 5613353 eller 
Åsa 050 4127636.

lEDIgA TjänSTER

Kurs om barn  
och våld i familjen 
26–28.9.2012
Kursen tar upp våld i familjer, hur det 
påverkar barn och vad församlingen 
tillsammans med andra aktörer 
i kommunen kan göra. 

Anmälan till Lärkkulla senast 31.8.2012

Lärkkulla folkakademi
Det finns ännu lediga studieplatser på 
folkakademins musik- och språklinjer. 
Observera speciellt möjligheten till 
förberedande utbildning i kyrkomusik. 
Ta kontakt! 

Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

Mera info om 
kurser och övrig 
verksamhet finns på
www.larkkulla.net

Målarretreat
Fre–sö 31.8–2.9.2012
Inga förkunskaper krävs. 
Allt material finns på 
platsen och ingår i priset.

Retreatledare: 
konstterapeut Margareta 
Boström och prosten Elsa 
Tenhonen

Pris: 210 €

Anmälan till Lärkkulla 
senast 17.8.2012

Retreat med 
heliga danser
Fre–sö 21–23.9.2012
Retreatledare: retreatvärd 
Åsa Westerlund

Pris: 190 €

Anmälan till Lärkkulla 
senast 7.9.2012

RETREATGÅRDEN  
SNOAN

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

Höstretreat
Fre–sö 5–7.10.2012
Tema: Solsången

Retreatledare: pastor och 
konstnär Stig Petrone

Pris: 180 €

Anmälan till Lärkkulla 
senast 14.9.2012
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BErätta om DIN 
FÖrSamLINg! 
den här sidan finns till för dig. 
roliga verksamhetsidéer, 
festliga jubileum eller en viktig 
gemenskap. skriv, fotogra-
fera och berätta om vad som 
händer i din församling! skicka 
in din artikel till redaktionen@
kyrkpressen.fi. re-
daktionen väljer 
och redigerar 
materialet. i min

föRsAmLing

vinjetten 
på mitt hjärta 
är ett fönster där 
våra läsare kan dela 
med sig av något som 
berört dem andligt. här platsar 
exempelvis bönesvar och eviga 
frågor. direkta opinionsytt-
ringar hör också i fortsättningen 
hemma på insändarsidan.
skicka in ditt bidrag till redak-
tionen@kyrkpressen.fi.
redaktionen väljer och redige-
rar materialet.

PÅ mItt 

HJärTA

Kärlekens svåra budskap
Många gånger när man för-
söker leva på ett kärleksfullt 
sätt och utöva den kristna 
kärlekens budskap upple-
ver man sin begränsning. Vi 
har en gemensam målsätt-
ning. Vi har ock-
så för avsikt att 
försöka uppnå 
den. Våra be-
hov och våra 
förväntning-
ar, medvetna 
eller undermed-
vetna, präglar och 
påverkar vårt hand-
lande, hur vi använder vår 
tid och våra resurser för de 
kärleksfulla handlingarna. 
Personligen tror jag att det 
är viktigt att veta vart man 
strävar och hur man upp-
fattar budskapet.

Vårt handlingssätt kan få 
olika konsekvenser. Det är 
svårt att förstå att kraven på 
yttre perfektionism kan le-
da till att budskapets inne-
börd hamnar i skymundan. 
Vår organisation ställer för-
väntningar, våra egna am-
bitioner och de erfarenhe-
ter livet efter hand ger oss 
avgör hur vi ska förhålla oss 
till framtiden, vad vi vill och 
tror oss kunna åstadkom-
ma. Livet kan ju inte pla-
neras alltför noggrant, det 
ska levas.

Vi har ett givet livsmål, vi 
vet att i slutet av livsvand-
ringen bör vi ha uppnått 
större personlig mognad 
och dessutom blivit varse 
allt som gör det möjligt att 
utöva kärlekens och vän-

skapens handlingar. Ändå 
måste vi kanske inse att allt 
inte blev som vi tänkt - men 
vi försökte, trots allt.

Om vi inte är klart och 
tydligt medvetna 

om våra all-
männa och 
djupare 
livsmål är 
risken stor 
att vi lå-

ter tillfälliga 
omständig-

heter styra oss. 
I vår strävan efter 

kärleksfulla hand-
lingar finns risken att 
vi utarmar oss själva. 

Vi kanske strävar så in-
tensivt efter att uppnå må-
let att vi lätt glömmer bort 
ensamhetens betydelse för 
självreflektionen.

Meningen är att vand-
ringen ska fylla oss med 
glad förväntan över att vi 
kan och får fördjupa vårt 
eget själsliv. Men hur kan 
man bli bra om man aldrig 
tränar, hur våga träna om 
man inte vågar misslyckas?

Som vänner ska vi kun-
na dela både glädjen över 
lyckade och besvikelsen 
över mindre lyckade för-
sök. Denna livsvandring gör 
vi ju för vår egen skull, för 
att våga ta positiva utma-
ningar och  verkligen tän-
ka över budskapet. Hur vill 
vi utvecklas i förhållande 
till budskapet och i kontak-
ten med våra medmännis-
kor? Förstår vi verkligen 
betydelsen av en kärleks-

full handling? Ser vi och hör 
vi varandra? Vågar vi stan-
na upp för en stund och vi-
sa vår sårbarhet, visa att vi 
inte är fullkomliga?

Vi borde alla vandra mot 
samma mål. Under den 
vandringen uppstår ibland 
situationer som försätter 
kärlekstanken i bakgrun-
den. Vissa konfrontationer 
ger goda möjligheter att 
fundera över hur vi fung-
erar i förhållande till våra 
ideal. Människan har näm-
ligen förmåga till ett reflek-
terat tänkande, något som 
kan förbättra vår självbild 
och hjälpa oss att nå fram 
till ideologins kärna.

För att uppnå detta be-
höver vi studera oss själva 
och vårt sätt att möta andra 
människor. Varje kväll kan 
man fundera och reflekte-
ra över dagens händelser. 
Vi har rätt att begära vad vi 
behöver för att bli sedda och 
hörda som människor. Som 
levande människor bär vi 
på både goda och onda si-
dor, sådant vi dels vill ut-
veckla, dels motarbeta in-
om oss. Kärlekens tempel 
vill vi bygga så att vi för-
mår hantera det onda inom 
oss. Vi kan inte kräva att vår 
strävan att förverkliga kär-
lekens budskap ska uppnås 
av sig själv. Vår egen med-
verkan är av största bety-
delse.

Som avslutning vill jag 
önska alla människor ett 
liv där den största gåva vi 
kan ge varandra är att vi 

ÖNSKaS Hyra
skötsamt studerande par söker 
lägenhet i berghällstrakten. mvh, 
helena dumell & benjamin laine. 
Tfn. 0405798222

liten familj önskar hyra tvåa eller 
trea på drumsö. vi har båda fast 
anställning. heidi / 0503801095.

ett trevligt studentpar söker en 
tvåa eller trea från och med juni. 
bra trafikförbindelser till helsing-
fors centrum och otnäs önskas. 
mejla eller ring: mikko.kouhia@
aalto.fi / +46 76 4071925

Två studerande flickor söker en 
trea i centrala helsingfors. flyt-
tar gärna in i juli eller augusti. 
kontaktuppg. 0407717180 emilia 
gustafsson.

önskas hyra lgh i stockholm för 
finlandssv. par som flyttar för att 
jobba inom vården. from. 1.7 eller 
1.8-12. gärna långtid. rök- o hus-
djursfria. 0503432794 /  
akivinen@abo.fi

skötsam, rökfri, juridikstuderande 
23-årig tjej utan husdjur söker en 
etta att hyra i helsingfors (helst 
inom ring i). mitt telefonnummer 
är 0443221149. Tag gärna kontakt!

skötsam familj på tre söker 
lägenhet i esbo från och med 
1.8.2012. kvinnan lärare och man-
nen vårdledig. 55-75kvm, max 
800 euro. ring per: 040 5695547.

lugn och glad 23-årig studerande 
söker lägenhet i h:fors fr.o.m. sep 
2012. rök-, alkohol- och hus-
djursfri. ring 050-5457372

UtHyrES
vacker lägenhet 50 m2, 2 rum, 
kokvrå och badrum i ulrikasborg.
lämplig för 2 studerande eller ett 
par. Tfn 040-584 0966

etta med kv. 32 m2 på biskopsg. i 
Åbo mittemot arken. uthyrs från 
5.6. ring: 0503025825.

uthyres nyrenoverad bostad, 
2-rum och kök, 61 m2 , 3:e vån. 
i kyrkslätt.bra bussförbindelser 
(ca. 55 min till helsingfors). hyra 
690,- + vatten + el. Tel. 050 33 
26457.

chans för t.ex. studerande kom-
pisar, ung familj eller stambytare. 
fördelaktig radhuslägenhet i 
grankulla, bra förbindelser. delvis 
möblerad om så önskas. Trevliga 
grannar. peter 040 706 1953.

LEDIga PLatSEr
är du den pigga & rara person vi 
söker? 
oskar, 7 år, och otto, 5 år- och 
lite myra, 12 år- söker dig positiva 
och varma person för ca tre da-
gar i veckan hem till oss i gäddvik 
från skolstarten i höst. hämtning, 
sällskap, hjälp med läxläsning 
och lite matlagning önskas några 
timmar per eftermiddag. är du 
intresserad, hör av dig till mamma 
mia bengts, 050 308 7676.

Söndagsskolavslutning i jeppo

SÖndagSSkolanS avSlUtning i jeppo söndagen 6.5.2012. i klar luft med strålande solsken höll jeppo söndagsskola av-
slutningen utomhus. spårning med flera lag plus glassätning stod på programmet. insänt av gun-viol lindborg

i min
föRsAmLing

MARKnAD

Visste du att ...

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

“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!

förmår se, höra och lyssna till 
varje medsyster och medbro-
der. Låt oss värna om varandra 
och inte glömma att lyhördhet 
är vårt bästa redskap. Allt för 
att göra världen till en bättre 
plats att leva i.

 ¶ EliSabETh forSén 
KUni, KorSholM

PÅ mItt

HJärTA
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Asociala 
dagen
i morgon firar vi den aso-
ciala dagen. en av fem da-
gar för 2012 som amos-
redaktionen har infört för 
att lätta på trycket när 
det gäller allt en människa 
förväntas leva upp till.

Tystnaden och avskild-

heten har unika kvaliteter 
som förtjänar att firas och 
hyllas. annars är det den 
betydligt mer högljud-
da sociala kompetensen 
som stjäl all uppmärk-
samhet och uppskatt-
ning. ni som har lust: gör 
mig sällskap in i det aso-
ciala rummet!
Brita Häll, amos

vEntiL SocIAl KoMPETEnS
”Visst vill jag anses 
duktig, stark, kun-
nig och absolut in-
te lat. Däri ligger en 
stor mängd stolt-
het. Den är till hin-
der för många saker 
som gud vill göra i 
mitt liv.” 
Camilla Pagliaroli

kp-bLoggEn

Invandraren  
ska visas kärlek

vad är dU för ras? frågade fiskförsäl-
jerskan. Vi samtalade utanför vår dörr 
på tredje våningen, dit hon burit upp 
en så full med barracudor. Åtmins-
tone sa hon att de spetsiga fiskarna 
var av den sorten. – Jag är från Fin-
land. - Alltså syd-Frankrike? svara-

de hon. – Nej, från Norden, Finland. - Jaja, från 
Schweitz, men vad är du för ras, ville hon än en 
gång veta. Jag berättade att jag är kristen, kanske 
det var det hon menade med sin fråga om ras. – Har 
ni muslimer i ditt land? undrade hon. Vi fortsat-
te våra diskussioner om ras och tro, men att jag 
inte skulle vara välkommen i hennes land kom 
aldrig på fråga. I hennes land, Senegal, är gästfri-
het ett honnörsord. Gästfriheten innesluter famil-
jemedlemmar, grannar, vänner, främlingar och 
invandrare av alla raser. Också invandraren som 
inte köper hennes fula, men säkert goda, fiskar.

– Vi måste var mer strikta med våra gränser, det 
är där alla våra problem börjar, ropade president 
Nicolas Sarkozy inför valet i Frankrike. Lyckligt-
vis kan åtminstone inte han stänga gränser i Eu-
ropa, han fick inte fortsatt förtroende för en an-
dra period som president. Kalla, främlingsfient-
liga vindar blåser över Europa. Vi vill inte ha in-
vandrare i våra länder. De tar våra arbeten. De stör 
oss. De lever på våra pengar.

Jag blir sorgsen i mitt hjärta då jag läser om invand-
rarnas problem i Finland, i Frankrike och överallt 
i Europa. Tillsammans med min man lever vi just 
nu i ett fattigt land där man i tusentals år tagit emot 
invandrare och främlingar. Kulturens smältdegel 
har skapat en atmosfär av acceptans och respekt. 
Man kan leva som vit finländare bland mörkhy-
ade senegaleser utan att bli utpekad, utfryst eller 
tillsagd att inte använda senegalesernas resurser. 
Inte ens nu när matsituationen är svår höjs röster 
för att utlänningarna, som inte bara är européer ut-
an asiater eller från övriga Afrika, bör åka hem så 
att maten räcker bättre. Nej, 
man delar med sig av det lil-
la man har.

Invandring är inget nytt 
fenomen. Redan i början 
av Bibelns böcker stöter vi 
på invandrare. I 2 Mosebok 
22:21 står det: ”En invand-
rare får du inte kränka eller 
förtrycka.” Inte mycket att 
tolka, budskapet är klart och 
tydligt. Längre fram i Gamla 
testamentet kan vi läsa om 
Gud som är gudarnas Gud … 
som älskar invandraren och 
ger honom mat och kläder. ”Även ni skall visa in-
vandraren kärlek” ( 5 Mos 10:17 ff).

Visa respekt, förtryck inte och visa invandraren 
kärlek. Dagordern är klar. Att påminna maktha-
varna och dem som bär ansvar för vårt samhälle 
och våra länder om de här enkla men klara bu-
den är en av våra uppgifter.

På samma gång måste vi komma ihåg att jag och 
du, vi enskilda människor, är en del av samhäl-
let. Alltså gäller det också oss. Inte bara nyvalda 
presidenter och riksdagsmän utan också oss fisk-
försäljerskor och vanliga dödliga.

Ann-Katrin Store är missionär i Senegal

”gästfriheten 
innesluter  
familjemedlem-
mar, grannar, 
vänner, främ-
lingar och in-
vandrare av alla 
raser.”

inkAst Ann-KATRIn SToRE

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

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

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

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

opinion InFoRMATIon

BERGSVÄRMEBORRNING
ENERGIBRUNNAR
• egnahemshus   • hallar
• sommarstugor

För mer information:
Tor Enqvist: 050 586 3924

www.suomenporauspalvelu.fi

BERGSVÄRME-
BORRNING

• bostadsfastigheter
• sommarstugor

• hallar

För mer information:

Jan-Henrik Sundqvist 044 337 2060
www.suomenporauspalvelu.fi 

FÖRDELAKTIG LEVERANTÖR AV KÖKSMASKINER

JEPPO KRAFT ANDELSLAG

- Vi är trygga och pålitliga 
- Vi installerar det vi  levererar
- Vi har egen service- 
   avdelning för hushålls- 
   maskiner 
- Vi sköter även alla el- 
  arbeten i Ditt hus

info@jeppokraft.fi  
Tfn 788 8700,  
fax 788 8749

Välkommen!

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

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

REAktion bEgRAvnIngSDISKUSSIon

 till vem hör begravningen?

När en människa dör ska 
hon jordfästas. Men måste 
begravningen skötas av kyr-
kan? När jag fick höra att man 
under kyrkomötet i Åbo skul-
le ta ställning till om det ska 
uppbäras en avgift för begrav-
ningen för en person som in-
te tillhör kyrkan, då började 
min hjärna leverera materi-
al. Till vem hör begravning-
en egentligen? Är det kyrkan 
eller kan ett företag ta hand 
om begravningen? Och mås-
te en jordfästning ske av en 
präst eller kunde den skötas 
av kronofogden? I Finland 
kostar en begravning i med-
eltal 3 500 euro. I priset in-
går gravsten, gravvård, döds-
annons och bouppteckning.

I Finland är 20 procent av 
befolkningen ateister. Om 

det ska uppbäras en avgift 
för begravning av en per-
son som inte tillhör kyrkan, 
t.ex. ateister, så borde priset 
bli runt 1 000 euro. Om in-
te kyrkan tar hand om be-
gravningen av dem som till-
hör kyrkan och dem som inte 
tillhör kyrkan finns det risk 
att begravningen utlokali-
seras. Då finns det folk som 
snabbt kan grunda begrav-
ningsföretag som specialise-
rar sig för en viss grupp män-
niskor, exempelvis ateister. 
I begravningsföretaget ingår 
en kronofogde som i närvaro 
av vittnen förkunnar ateis-
tens dödsdom.

magnUS taxEll
Åbo

RADbytEt clAS AbRAhAMSSon

borgådeklarationen 
gäller även i borgå

I Kyrkpressen 
10 maj ingår 
en artikel om 
att förra bi-
skopen i Visby 
stift, Lennart 
Koskinen, ska 

vikariera för kyrkoherden 
i Ålands södra skärgårds-
församling i sommar. I arti-
keln framkommer en miss-
uppfattning som vi i Borgå 
domkapitel har stött på för-
ut, nämligen att Borgådekla-
rationen innebär att en präst 
från till exempel en nordisk 
luthersk kyrka utan vidare 
kan utöva prästämbetet i en 
annan nordisk luthersk kyr-
ka. Att så dock inte är fallet 
väcker ofta förvåning och 
besvikelse.

Det är nog möjligt för oss 
präster att med stöd av Borg-
ådeklarationen utöva präst-
ämbetet i en annan kyr-
ka som har undertecknat 
deklarationen, men under 
vissa förutsättningar. Var-
je kyrka har nämligen egna 
behörighetskrav för präst-
vigning eller för att bevil-
ja prästrättigheter. Dessa 
måste naturligtvis uppfyllas 
innan en präst från en kyr-
ka, fullt ut kan verka som 
präst i en annan systerkyrka. 

Detta framgår ur Borgå-
deklarationen där det står 
så här: ”Vi förpliktar oss 
... att välkomna personer 

som i någon av våra kyrkor 
vigts av biskop till biskops-, 
präst- eller diakonämbetet 
att på inbjudan och i enlighet 
med vid varje tillfälle gäl-
lande förordningar utöva sitt 
ämbete inom den mottagan-
de kyrkan utan att ordineras 
på nytt” (gemensamma de-
klarationen” 58, b 5).

Någon ny vigning behövs 
således inte, men det mot-
tagande stiftet ska se till att 
gällande, lokala förordning-
arna följs, det vill säga kon-
trollera att behörighetskra-
ven uppfylls. I vår kyrko-
ordning finns entydiga be-
stämmelser om detta. Dem 
måste vi följa. 

Det torde vara helt i Borg-
ådeklarationens anda att en 
präst eller biskop från till ex-
empel Sverige tillfälligt för-
rättar gudstjänster, dop och 
jordfästningar i vår kyrka, 
men dock inte vigslar. För 
att sköta en kyrkoherdes alla 
uppgifter måste prästrättig-
heter beviljas. Det har hit-
tills inte varit något pro-
blem, men medför en del 
formaliteter. Biskop eme-
ritus Lennart Koskinen ut-
gör inget undantag

ClaS abraHamSSon
notarie vid 
borgå domkapitel

Mot målet!
MISSIONSKYRKAN I FINLANDS
SOMMARKONFERENS 2012

6-10 juni 2012
Suomen Raamattuopisto (ons-lö)•	

          Helsingforsvägen 10, Grankulla
Andreaskyrkan i Helsingfors (sö) •	

          Högbergsg. 22, Helsingfors

Hans Weichbrodt (ons-fre)•	
Anita Barker Andersen (fre-sö)•	

Håkan Björklund (sö)•	
Sammy Kempe & •	

Dawa Buthia (fre)

Missionstorg med •	
          missionsstationer (lö)

Egna aktiviteter för •	
          barn & ungdomar!
Ev. busstransport från •	

          Österbottenwww.missionskyrkan.fi
FÖR ANMÄLNING OCH PROGRAM

ALLA VARMT VÄLKOMNA!



–
 hur m

ånga präster behövs det för att byta en glödlam
pa?

–
 ingen, för kantorn gör det m

ed fötterna.

NäSta VECKa träffar vi en dam som mötte Jesus sent i livet men 
blev desto gladare när det hände. 100 år1912 – 2012

www.msjlruneberg.fi

I fyrtio år har Kyr-
kans Ungdom firat 
vårfest på Sursik-
backen i Peders-
öre. Den 19 maj blir 
det jubileumsfest.

TexT och foTo:  
JoHaN SaNDBErg

Harry Kronqvist, du har varit 
med och arrangerat vårfesten 
ända sedan den allra första. Hur 
fick den sin början? 
– Det började med att Karl-
Gustav Cederberg som bor i 
Forsby tog kontakt med mig 
och bjöd in KU:s blåsorkes-
ter och ungdomskör, som 
jag då ledde, till en musik-
gudstjänst i Forsby byakyr-
ka våren 1972. Vi tycker ju 
om att uppträda så vi tack-
ade ja och åkte i väg. 

– Just vid den tiden 
blomstrade både ung-
omskören och blåsorkes-
tern. De startade 1966 men 
fick fart på allvar 1969. Kö-
ren hade mellan åttio och 
nittio sångare – åkte vi nå-
gonstans fyllde vi två bus-
sar.

– De första åren var det en 
sångarsamling med myck-

et sång och musik. Men så 
småningom ändrade den 
karaktär.

När flyttade ni festen till Sursik?
– Det gjorde vi redan 1973. 

Redan efter första kvällen 
märkte vi att bykyrkan var 
för liten. Då flyttade vi över 
till högstadiet i Sursik. Det 
var en lyckträff. För Sursik 
ligger geografiskt i mitten 
och lättillgängligt från Kro-
noby, Nykarleby, Jakobstad, 
Purmo och Esse.

– Vårfesten har haft en för-
enande funktion för Karle-
bynejden och Pedersören-
ejden. Vi har kommit från 
Karlebynejden och bidragit 
med sång- och musikpro-
gram och det har skapat en 
känsla av enhet.

– Det är märkligt att det 
hållit på i fyrtio år och det 
har konstant kommit mellan 
fyrahundra och sexhundra-
femtio personer varje år.

Finns det något annat KU-
evenemang, utom Pieksämä-
kilägret, som varje år drar så 
mycket folk?

– Sommarfesterna drar 
nog mycket folk. Åtmins-
tone förr drog de runt tusen 
personer.

Varför är konceptet med vår-
festen så lyckat? 

– Det är nog bara Herren 
som vet det. Men jag tror att 
platsen är bra och central. 
När festsalen i Sursik bli-
vit ombyggd till Andersen-
salen har den blivit ännu 
bättre. Några år höll vi fes-
ten i bollhallen men akusti-
ken där var dålig. Blåsorkes-
tern brukar i allmänhet hö-
ras men där hördes den svagt.

– Sedan försöker vi ock-
så variera med talare och 
medverkande sånggrupper. 
Vi har inte bara lokala talare 
utan också talare från Sveri-
ge och södra Finland.

Finns det något i vårfesten som 
funnits med varje år?
– KU:s blåsorkester har va-
rit med varje år. Orkestern 

har bildat stommen i pro-
grammet.

– Varje år har också Karl-
Gustav Cederberg varit en 
central gestalt vid festen. 
Han har skött det praktiska 
arrangemanget. Har har haft 
växthusodling och stått för 
blomsterdekorationer och 
lotterivinster. Tillsammans 
har vi planerat och diskute-
rat programmet. Min upp-
gift har varit att kontakta ta-
larna. 

– KU-kretsen i Pedersöre 
brukar sköta det praktiska 
arrangemanget i köket och 
serveringen.

Brukar det vara lätt att få talare?
– Det brukar inte vara svårt. 
Men man ska vara ute i god 
tid, ett år på förhand. Vi har 
haft talare som Erik Vik-
ström, Gunnar Weckström 
och Henrik Perret. När festen 
bara hålls på lördag kväll är 
det enkelt att komma hit med 
tåg och återvända nästa dag.

– Det är också spännan-
de att boka talarna ett år på 
förhand. För något år sedan 
ringde talaren dagen innan 
och sa att det skett ett miss-
tag, han är på resa och kan in-
te komma. Jag är skriftskol-
kamrat med förra biskopen 
Erik Vikström som samma 
dag hade anlänt till sin bo-

stad i Kronoby. Jag ringde 
honom och förklarade situ-
ationen. Erik ställde upp som 
talare och sa efteråt att han 
inte har något emot att tala-
ren uteblir fler gånger. Han 
kommer så gärna.

Visste ni redan i början att vår-
festen skulle blir en tradition?
– Efter första kvällen upp-
levde vi bara att det var en 
bra och stark kväll. Vi be-
stämde att vi satsar på det 
här och flyttar det till Sursik 
nästa år och ser hur det ut-
faller. De följande åren kom 
det mycket folk. Då var det 
att bara att planera vidare och 
bredda programmet.

Det påminner väl om hur Pieksä-
mäkilägret startade?

– Ja, när femton pojkar, 
min hustru och jag åkte till 
Lappland på läger 1968 ana-
de vi inte att det skulle ut-
vecklas till något som fort-
sätter i form av Pieksämä-
kilägret än i dag. Från fem-
ton deltagare till niohundra.

– Det enda vi kan sä-
ga är att det är Guds väl-
signelse och ledning. Det är 
inget människoverk. För-
ra kyrkoherden Erik Ven-
tin sa att man kan nog fyl-
la kyrkan med folk en gång. 
Men har man inget att bju-

da dem kommer de inte fler 
gånger. Därför upplever jag 
en otroligt stor tacksamhet 
att jag har fått vara med var-
je år och se de här stora folk-
skarorna.

Jag tycker jag hör ett spår av 
vemod i din röst?

– Det finns ett personligt 
vemod över detta. Många av 
dem som brukar vara med 
på vårfesterna och lägren har 
flyttat hem. De har ju det bra 
men man saknar dem.

– Det är många tankar 
som kommer över mig. 
Jag har själv fyllt 70 år och 
kommer inte att vara med 
så många år mera. Andra får 
ta över. Men det har varit en 
oroligt rik tid. 

Vad kommer att hända lörda-
gen den 19 maj?
– Då ska det bli en speciell 
kväll när vi firar fyrtioårsju-
bileum. Johan Candelin är 
festtalare och för musiken 
svarar förutom blåsorkes-
tern Kristoffer Streng,  Mar-
guerithe Sandstedt-Granvik 
och S:t Olofskören.

– Dessutom försöker vi 
samla in forna sångare i 
ungdomskören för att sjunga 
några välkända sånger från 
förr. Vi börjar öva klock-
an 18.

Fyrtio vårfester med blås
blåSinStrUmEntEn Har spelat en viktig roll under kyrkans ungdoms vårfester. blåsorkestern har liksom harry kronqvist varit ett stående inslag i 40 år. 

”Det enda vi kan 
säga är att det är 
guds välsignelse 
och ledning. Det 
är inget mänsko-
verk.”
Harry Kronqvist


