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”Det handlar om 
att stänga den 
klassiska klyftan 
mellan vi och 
de.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Ekonomitänk 
från medeltiden

Har en medeltida teolog som Tho-
mas av Aquino något att bidra 
med i den ekonomiska debatten? 

Ja, tycker moralforskare Mary Hirschfeld, som 
leder den ekonomiska institutionen vid ett col-
lege i Los Angeles. Katolska Signum återpublice-
rar en artikel där hon analyserar balansen mel-
lan tillväxt och förvaltarskap, mellan att ha fyllt 
kvoten för det som är tillräckligt – och principen 
att låta överflödet gå vidare i kollektivets tjänst.

Det är brännande frågor i ett Europa som brot-
tas med samma balans kring vem som ska bära 
vem och hur länge bärkraften räcker. I helgen lät 
Hufvudstadsbladet ett par ekonomiska analytiker 
spekulera kring vart det krisande monetära sys-
temet barkar. Fokus ligger förstås på den grekiska 
ekonomin, där taket kommer emot snabbt sam-
tidigt som Grekland inte lyckats få till en funk-
tionsduglig regering.

Professor Tom Berglund från Hanken i Helsing-
fors menar att det inte hjälper med hot och tvång. 
Det behövs en akut kriskänsla hos bägge parter. 
Det handlar om att stänga den klassiska klyftan 
mellan vi och de. Om ”de” ändå bestämmer – ja 
då har ”vi” varken lust eller mandat att göra nå-
got åt den egna situationen. Den här motsättning-
en, som de grekiska missnöjespartierna har ridit 
på, riskerar att bli en dyrköpt seger.

tHomas av aquino argumenterar för materiell ri-
kedom som något gott. Som teolog ser han män-
niskan som en fallen natur – men klassar privat-
ägande och all ekonomisk produktivitet som det 
bästa hon kan åstadkomma. Han demoniserar 
inte heller egenintresset. Drivkraften att ens vilja 
verka i ett ekonomiskt system hittar Aquino i just 
privatägandet. Det handlar dels om hur vi använ-
der det vi producerar, dels om ur vi hanterar det 
vi äger. Och för honom är ägandet själva nyck-
eln, inte en rättighet utan en plikt. Utan det saknas 
viljan att förvalta, menar han. Här tangerar han 
återigen EU:s utmaning att inte låta ett kollektivt 
ansvar äta upp det egna an-
svar som närs av vetskapen 
att man faktiskt är sin egen.

På en punkt klipper den 
teologiska synen däremot 
tvärt av ett rätlinjigt tillväxt-
tänkande: I enlighet med ka-
tolsk sociallära har all egen-
dom ett bestämt syfte. Rike-
domen ska låta överflödet gå 
till det gemensamma bästa. 
Med andra ord existerar det 
ett personligt ”tillräckligt”. 

Det Här står i strid med ekonomiska tankegångar 
om att människans bottenlösa begär utgör driv-
kraften för all produktivitet. Det begär som inte 
går att mätta ser visserligen också Aquino uttryck 
för. Han avvisar det ändå som en längtan efter 
”artificiell rikedom”, som enligt honom egentli-
gen är människans hunger efter något som inte 
går att stilla med pengar. I vår tid ses motreaktio-
nen som en kulturell olust över vår materialism, 
i rörelser och konsumentbeteenden. 

Bottenlös Dy kände nämligen redan Ordspråks-
boken till: Blodigeln har två döttrar: Mer! och Mer!

Söker 
nyckel till 
kulturer

Han lämnade England 1969 då han var 
ung för att arbeta med OM, Operation 
Mobilisation, och missionskeppet Lo-
gos. George Verwer, organisationens 
grundare, ville att han skulle ta hand 
om litteraturen inom organisationen.

– Verwer hade en stark vision att spri-
da ordet i tryckt form. Den visionen har 
också format mig, säger Frank Arthur.

Kallelsen att trycka och distribuera 
kristna böcker har Frank Arthur kvar 
efter alla dessa år. Numera låter han an-
dra trycka åt sig. Tryckerier på olika håll 
i världen‚ bland annat i Finland, Kina, 
Japan och Indonesien, trycker upp sto-
ra upplagor biblar och böcker som or-
ganisationen Mediaserve delar ut ge-
nom sina samarbetspartners.

– Gud har lett oss till att producera oli-
ka upplagor av hans ord som är kultu-
rellt riktade till speciella målgrupper. I 
Etiopien lät vi trycka upp tre olika upp-
lagor av Bibeln, en för kristna med mus-
limsk bakgrund, en för dem med judisk 
bakgrund och en för kristna i allmänhet.

Projektet i Etiopien började för tre år 
sedan när Mediaserve fick frågan om de 
kan hjälpa till med att distribuera bib-
lar i Etiopien.

– Vi hade kommit så långt att vi stod i 
beråd att börja trycka biblarna på språ-
ket amarinja när jag blev tillfrågad om 
vi inte kan göra en likadan bibelupp-
laga för judarna i Etiopien som vi gjort 
för Ryssland. Det kunde vi göra gan-
ska lätt. Jag visste att många muslimer 
kommer till tro på Jesus och jag fråga-
de vår kontakt hurdan bibel de får. Då 
jag fick höra att de får den vanliga Bi-
beln med ett kors på undrade jag om 
det tas väl emot hos dem. Korset som 

symbol är ett problem för både musli-
mer och judar. Varför inte göra en mera 
muslimsk dekoration på en grön pärm?

På så sätt uppstod en bibelupplaga 
också för kristna med muslimsk bak-
grund i Etiopien. Innehållet är natur-
ligtvis som i en vanlig bibel.

– De olika pärmarna görs inte för att 
förleda folket utan för att bättre pas-
sa in i deras kultur. Vi söker ständigt 
Guds hjälp att få nycklar till att låsa upp 
folks hjärtan.

Finns det judar i ett område där 
man ämnar distribuera litteratur strä-
var Frank Arthur efter att först vända 
sig till dem.

– Vi har märkt att när vi gått med Guds 
ord till judarna så har välsignelsen ock-
så kommit över andra folk. Rom 1:16 ger 
oss ett andligt mandat. Genom judarna 
når vi allt fler hedningar.

Förlamad kvinna kunde gå igen
Projektet att dela ut biblar åt judarna i 
Ryssland började för 18 år sedan. 

– Min hustru Leena var på ett mö-
te där man fokuserade på att hjälpa de 
ryska judarna att flytta till Israel. Gud 
talade till henne genom de bibelställen 
man stödde flytten till Israel på. Hon 
tänkte på den inverkan det skulle ha 
om judarna själva fick läsa budskapet. 
I samband med planeringen kom vi till 
att biblarna inte får ha ett kors på pär-
men utan en Davidstjärna och en me-
norah-ljusstake på bakpärmen. 

Före Första Moseboken redigerades 
en sammanställning av de centrala pro-
fetiorna om landet och löftena om Is-
rael som Guds folk. Efter Uppenbarel-
seboken följde en sammanställning av 

hur Jesus uppfyllde de messianska pro-
fetiorna i Gamla testamentet.

– Vi såg att Gud välsignade arbetet. 
Han förde människor i vår väg som 
hjälpte oss och försåg oss med pengar. 
Vi kunde genast trycka upp 35 000 bi-
blar. Man vet inte om något är från Gud 
förrän man börjar arbeta med det. Det 
var tydligt att vi vandrade i förbered-
da gärningar. Sedan 1994 har vi dist-
ribuerat nästan 400 000 ryska biblar.

Bibelutdelningen följs upp med hjälp 
av frivilliga från andra organisationer. 

– I år besökte frivilliga två äldre kvin-
nor i staden Vladimir nära Moskva. Den 
ena var förlamad. Medan besökarna be-
rättade om Jesus för kvinnorna kän-
de den förlamade kvinnan en värme 
som strömmade genom kroppen och 

Det tryckta ordet har varit Frank Arthurs liv ända sedan 
han var sexton. Hans kall är att trycka upp och distri-
buera biblar och andliga böcker som delas ut till män-
niskor som själva har svårt att komma över skrifterna.

TexT och  FoTo: JOhAN SANDbErg

PrOFILEN: fRAnK ARThuR
”Vi söker ständigt Guds hjälp att få 
nycklar till att låsa upp folks hjärtan.”
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Finska julradion får sommarsyskon
weBBraDio. Suviradio.fi är 
sommarvarianten av den 
populära julkanalen. I ju-
ni börjar kanalen höras på 
nätet.

– Kanalens musik är en 
lämplig blandning av kän-
da sommarlåtar blan-
dat med konfirmand- och 
folksånger som alla kän-
ner till. Därför uppmanar 
vi också att man sjunger 
med, säger Mika Saare-

lainen till Kotimaa24.
Saarelainen är musikchef 

för Jouluradio och ansva-
rar också för låtvalen i Su-
viradio.

Suviradio.fi är en inter-
netradio som produce-
ras av Toivontuottajat, hel-
singforsförsamlingarnas 
medieproducent. Kanalen 
sänds från och med den 31 
maj på adressen www.su-
viradio.fi.

Många tillfälliga tjänster i stiftet
präster. TD, biskop eme-
ritus Lennart Koskinen har 
beviljats prästrättigheter i 
evangelisk-lutherska kyr-
kan i Finland och förord-
nats att sköta kyrkoher-
detjänsten i Ålands södra 
skärgårdsförsamling 20.6 - 
31.7.2012.

också i många andra för-
samlingar är det mer el-
ler mindre tillfällig besättning 
som gäller i sommar. Bland 

annat församlingspastorn i 
Mariehamns församling An-
na Lindén har förordnats att 
sköta kyrkoherdetjänsten i 
Brändö-Kumlinge församling 
till och med sista augusti.

I Vörå och Sjundeå har 
kyrkoherdetjänsterna för-
klarats lediga att sökas se-
nast 15.6.2012 kl. 15.

Läs hela notisen från 
domkapitlet på sidan 18.

ett behov av att stiga upp. Så hon steg 
upp och dansade runt omkring i rum-
met av lycka. Båda kvinnorna tog emot 
Jesus som Herre och Messias. 

Indien ett megaprojekt
De är inte bara i Etiopien och Ryssland 
som Mediaserve arbetar. Arthur näm-
ner också Kina, Ukraina, Haiti, Kuba, 
Burma, Brasilien, Albanien och Kosovo 
som länder där organisationen verkat.

– Indien är ett megaprojekt just nu, 
där verkar Herren. I böckerna vi distri-
buerar där har vi angett ett sms-num-
mer så att man kan ge respons. Också 
människor som är ganska fattiga be-
mödar sig om göra det. En av vår med-
arbetare som distribuerat 3 000 böcker 
fick 2 500 svar.

BiBlar ocH and-
lig litteratur i de 
mest varierande 
former ligger 
framför Frank 
Arthur. De här 
böckerna sänds 
ut i hela världen.

FRAnk ARthuR

FöDD I engLAnD. TräFFADe SIn 
huSTru LeenA SoM KoMMer FrÅn 
VAnDA DÅ hAn BeSöKTe InDIen. 
BoSATT I uppSALA. hAr Tre VuxnA 
DöTTrAr och TVÅ BArnBArn.

LEDEr orgAnISATIonen MeDIA-
SerVe SoM DISTrIBuerAr KrISTen 
LITTerATur öVer heLA VärLDen. 
www.MeDIASerVe.org

– Vi arbetar på landsbygden och våra 
medarbetare delar ut böckerna genom att 
besöka byar. De säger att de återkommer 
om några dagar för att höra vad mottagar-
na tycker om böckerna. När de återkom-
mer upptäcker de många gånger att män-
niskorna redan kommit till tro på Jesus.

Det senaste halvåret har organisatio-
nen distribuerat en halv miljon böck-
er i Indien och håller för tillfället på 
att trycka upp lika många. Målet är att 
trycka ytterligare en halv miljon inn-
an årets slut.

Varifrån kommer pengarna till allt 
detta?

– Gud tar hand om oss genom att be-
röra folks hjärtan. Mycket av vårt un-
derstöder kommer in från personer som 
inte ger så stora belopp. En del av vå-

ra projekt backas upp av andra organi-
sationer. En registrerad kyrka i Shang-
hai i Kina gav 12 000 euro för biblar-
na till Etiopien. Det är ovanligt. För oss 
handlar det om att ta steg i tron och göra 
det Gud kallat oss att göra. Därefter har 
pengarna kommit in på de mest över-
raskande sätt. 

En intressant detalj är att projektet i 
Ryssland har fått överlägset mest stöd 
från Finland. 

– Vi var helt utan pengar när vi star-
tade det projektet. Vi ringde några or-
ganisationer som vi trodde kunde hjäl-
pa oss men de hade inga pengar att bi-
dra med. Nästa dag ringde en advokat 
till en av våra vänner och frågade vad 
han skulle göra då en klient hade dött 
och testamenterat pengar till evange-

lisering av judarna. Den kontakten fi-
nansierade tryckningen av de 20 000 
första biblarna.

Bokfika på Luckan
ALL TID PÅ LEKHOLMEN

24.5 kl. 14–15
Mao Lindholm och 
medverkande i boken
berättar!

Simonsg. 8, Helsingfors
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nya vindar i kyrkomötet
om kyrkan inte är en demokrati, vad är den då? frå-
gar sig journalisten och kyrkomötesombudet Johanna 
Korhonen i det färska numret av webbtidningen Kir-
konkellari (www.kirkonkellari.fi).

hon lyfter fram behovet av att forma grupper och 
planera beslut på samma vis som i riksdagen. Korho-
nen skriver också om nätverket Muutoksen tuuli (för-
ändringens vind) som består av 41 kyrkomötesombud 
som vill förnya mötesrutinerna och göra det tydligare 
vilken teologisk linje ombuden står för.

Karikatyrteckning friad
Kirkko & kaupunki bröt inte mot god journalistisk sed 
genom att publiera en karikatyr som kritiserade sann-
finländarna, anser opinionsnämnden för massmedier.

I Ville rantas teckning önskar figurerna som kan 
identifieras som partiets riksdagsmän en ”skit jul åt al-
la som inte är finländska konservativa heterosexuella”. 

chefredaktör Seppo Simola skriver i sitt genmä-
le att teckningen är ett inlägg i en diskussion om in-
vandrare och sexuella minoriteter som senare förring-
ats som ironi. 

279 vägkyrkor i sommar
Tio kyrkor från Borgå stift håller sina dörrar öppna för 
vägfarare i sommar. Sammanlagt 279 kyrkor i hela lan-
det deltar i sommarens vägkyrkoprojekt. De flesta, 51 
kyrkor, finns i uleåborgs stift. även femton ortodoxa 
kyrkor finns med bland vägkyrkorna. 

Senast den 10 juni är kyrkorna öppna och de hålls 
öppna tills skolorna börjar i höst. Alla vägkyrkor finns 
samlade på www.taivaallinentaukopaikka.fi. Förut-
om information om kyrkorna finns där också informa-
tion om övriga sevärdheter och simstränder i närheten. 

kyRkoR SoMMARÖPPeT mAssmEDiER oPInIonSnäMndkyRkomötEt näTveRK

Mediedebatt 
ledde till att tron 
minskade?
TrO. Å ena sidan tycker 
finländarna i allmänhet 
att kristna kulturyttringar 
är bra. Å andra sidan tror 
allt färre på kristendo-
mens gud.

TexT: SOFIA TOrVALDS 

En dryg fjärdedel, 27 pro-
cent, av finländarna uppger 
att de tror på kristendomens 
Gud, visar en färsk enkät från 
Kyrkans forskningscentral. 
Jämfört med den enkät som 
gjordes år 2007 har andelen 
minskat med hela 10 pro-
centenheter.

– Vi har länge vetat att tron 
minskar men minskningen 
har varit större än tidigare. 
Varför just nu, vad har hänt 
under de här fem åren? frågar 
forskare Kimmo Ketola vid 
Kyrkans forskningscentral.

Den färska enkäten vi-
sar samtidigt att finländar-
na är mycket positivt inställ-
da till kristna kulturyttringar 
som att sjunga Den blomster-
tid på vårfesten eller ha kris-
tet program till julfesten. He-
la 84 procent har ingenting 
emot att psalmen Den bloms-
tertid sjungs i skolan.

– Det som stiger fram i det 
här materialet är konflikten 
mellan livsåskådningen och 
inställningen till den kristna 
kulturen. Här finns en spän-
ning som är intressant.

Sociala medier påverkar
Vad är det då som hänt un-
der de fem senaste åren och 
som lett till ett sådant ras i 
tron på kristendomens Gud?

– Jag tror inte att det är nå-
gon enskild händelse, säger 
Ketola.

– Under de senaste åren 
har frågor som gällt kristen-
dom och religion diskuterats 
mer än förr.

Ketola nämner till exem-
pel partnerskapsdiskussio-
nen och fallen av sexuellt ut-
nyttjande inom den laestadi-
anska rörelsen och den ka-
tolska kyrkan. 

– De här frågorna väck-
er livlig diskussion i offent-
ligheten. I de sociala medi-
erna reagerar folk snabbare 
än förr. Vi har märkt att al-
la ämnen som berör religi-
ösa frågor snabbt får många 
kommenterer.

Ketola påpekar att det här i 
och för sig inte borde påver-
ka människors livsåskådning 
eftersom livsåskådningen 
oftast bygger på mer grund-
läggande värderingar. Men 
Finland är liksom det övri-
ga Norden ett land där religi-
onsutövandet inte är socialt. 
Det är väldigt få som regel-
bundet deltar i gudstjänster.

– Eftersom kontakten till 
kyrkan och församlingen är 
svag påverkas också livså-
skådningen lättare av den of-
fentliga debatten, tror Ketola.

För oss finländare är tron på gud sällan något som skulle 
fungera som ett socialt kitt. Då allt färre går i kyrkan på-
verkas man också lättare av medierna. Foto: KP-ARKIV

Stillhet och ro 
mitt i vimlet
KAPELL. Om en vecka 
öppnar landets nyaste 
och kanske mest unika 
kyrka, Kampens kapell i 
helsingfors.

TexT och FoTo:  
ANDrEAS ANDErSSON 

Ett trettiotal journalister är 
knäpptysta och smakar på 
lugnet som stärks av det ljusa 
träets mjuka former och få-
gelkvittret från de osynliga 
högtalarna.

Vid ena sidan av torget i 
Kampen, ett av Helsingfors 
livligaste knutpunkter, reser 
sig kapellet som är unikt bå-

de till design och funktion. 
Kyrkan och socialverket 
kommer att stå sida vid sida.

– Det är viktigt att kyr-
kan och staden samarbetar, 
för vi gör till stor del sam-
ma jobb, säger diakon Janet-
te Grönfors.

Hon är en i teamet på 
tolv som har Kampens ka-

pell som arbetsplats när det 
invigs om en vecka. Enligt 
verksamhetsledare Tarja Jal-
li finns det tre element som 
är ledord för arbetet: stillhet, 
människomöten och samar-
bete. Människomötena sker 
i farstun, det finns inga ar-
betsrum.

– Det är viktigt att kapel-
let är lättillgängligt och sva-
rar på människornas behov, 
säger Jalli.

Till arbetsteamet hör ock-
så en präst.

– Kapellet är på mitt an-
svar men jag strävar efter att 
vara hela områdets präst, sä-
ger Nanna Helaakoski.

Arbetsteamet gissar att ka-
pellet får besök främst av tu-

rister på sommaren men på 
hösten ska det ge ro till dem 
som rör sig i Kampen till var-
dags.

– Vi planerar att ha andak-
ter varje vardagsmorgon så att 
människor kan komma hit 
före jobbet, säger Helaakoski.

Andakterna ska vara korta 
och uppmana till stillhet. En-
ligt Helaakoski ska kapellet 
vara öppet för alla. Det finns 
en dopfunt men planen är att 
inga förrättningar ska hållas 
i Kampenkapellet.

–  Kapellrummet är främst 
till för att man ska kunna stil-
la sig.

Rummet har inga fönster 
och de massiva träväggarna 
stänger ute vimlet på gatan. 

Kampens Kapell invigs den 31 maj klockan 18 med allsång på torget då kapellet välsignas av biskop Irja Askola. även 
biskop Björn Vikström och biskop Ambrosius deltar i invigningen som är öppen för allmänheten. 

”Kapellrummet är 
främst till för att 
man ska kunna 
stilla sig.”
Nanna Helaakoski
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ursäkter efterlyses
Den gammallaestadianska rörelsens ledning vill träffa 
ärkebiskop Kari Mäkinen och diskutera möjligheten att 
be om ursäkt för fel som begåtts i samband med ut-
redningen kring fall av sexuellt utnyttjande som före-
kommit inom rörelsen, skriver helsingin Sanomat. Be-
slutet att be om ursäkt är ännu inte fattat, poängte-
rar Tuomas hänninen som är generalsekreterare för de 
laestadianska fridsföreningarnas centralförbund.

också Borgå stifts biskop björn Vikström tycker att 
den laestadianska rörelsen borde be offren om ursäkt.

fontana fick 
ny styrelse
Fontana Media fick ny sty-
relse vid bolagsstämman 
förra veckan. I styrelsen 
sitter bo-göran Åstrand, 
heidi Juslin-Sandin, Lucas 
Snellman, hans boije och 
Stefan Vikström.

Fontana Medias ägare 

Församlingsförbundet ha-
de årsmöte förra veckan 
och valde in nya medlem-
mar i förbundets styrelse. 
Anders Kronlund återin-
valdes, Monica Cleve och 
rainer Karvonen är nya 
namn. I förbundets sty-
relse fortsätter Ann-Mari 
holländer, Monika björk-
gren-Thylin, Stefan Vik-

ström, Lars-Eric henric-
son och heidi Juslin-San-
din. Biskop björn Vikström 
är ordförande för Försam-
lingsförbundets styrelse.

Vid årsmötet fick med-
lemmarna också höra ett 
sammandrag om Försam-
lingsförbundets och Fon-
tana Medias verksamhet.

FontAnA STYReLSevALövERgREpp fÖRLåTeLSe

Församlingens eftis 
krymper i Esbo
EFTIS. Församlingens 
eftermiddagsverksamhet 
i Esbo minskar i höst.

TexT och FoTo: ANDrEAS 
ANDErSSON

Esbo svenska församling har 
i dag eftermiddagsverksam-
het, eftis, på fem ställen. I 
höst blir de bara tre när de 
två största faller bort. Antalet 
barn minskar från över 200 
till 85. Orsaken är att försam-
lingen inte fick förlänga sitt 
avtal med staden.

– Visserligen är jag miss-
nöjd, det känns aldrig bra att 
förlora. Men jag ser också nya 
möjligheter, säger Carina Si-
vén som leder barnverksam-
heten och eftis i Esbo svens-
ka församling.

De två eftisarna som inte 
längre ordnas i församling-
ens regi är Karamalmen och 
Finno. I Karamalmen valde 
staden att ge understöd åt 
Folkhälsan.

– Den andra tjänsteprodu-
centen valdes helt på basen 
av ansökningarna, säger Jaa-
na Suihkonen, utvecklings-
chef vid Resultatenheten för 

svensk dagvård och utbild-
ning i Esbo stad.

Eftermiddagsverksamhe-
ten är verksamhet som sta-
den understöder. När avta-
let med en tjänsteproducent 
är på väg att ta slut kan ock-
så andra intresserade aktö-
rer ansöka om understöd. 
Enligt Sivén har samarbetet 
med Folkhälsan, som också 
ordnar eftisverksamhet i Es-
bo, varit bra. Därför är hon 
överraskad över att det nu 
blir konkurrens.

Församlingen har ock-
så haft morgonverksamhet 
i Karamalmen men den har 
församlingen stått för. Sta-
den ger understöd endast för 
eftermiddagsverksamhet. 

Egna utrymmen
I Finno påbörjas ett pilotpro-
jekt där staden är huvudman 
och de som jobbar på eftis är 

anställda av staden, i prak-
tiken skolgångsbiträden och 
assistenter. Enligt Jaana Su-
ihkonen är det praxis i Esbo 
att eftisarna använder sko-
lans utrymmen så att de ut-
nyttjas maximalt. Oftast re-
serveras inga egna utrym-
men för eftis. Det är Carina 
Sivén emot.

– Vi har tydligt sagt ifrån att 
eftis ska ha egna utrymmen. 
Den ska inte vara skolans för-
längda arm, säger Sivén.

Fokusera på kärnan
Trots att församlingen blir av 
med 65 procent av sina eftis-
inkomster kommer inga an-
ställda att sägas upp. I dag har 
verksamheten 30 ledare, på 
hösten kommer de att vara 
nitton. Men de som går pen-
sioneras eller har haft tids-
bundet kontrakt.

– De andra eftisarna får 
fler ledare. Staden förutsät-
ter att man ska ha en eftis-
ledare per femton barn. I ett 
eftis med 20–30 barn kom-
mer vi att ha tre till fem le-
dare. Efter två år, som avtalet 
gäller, hoppas vi på att ha de 
bästa eftisarna i Esbo.

Sivén säger att föränd-

ringen innebär att eftisarna 
i framtiden kan satsa mer på 
kärnan i församlingsverk-
samheten: den kristna fost-
ran. Församlingen går inför 
att i framtiden ha eftis i sina 
egna utrymmen.

Inget tvång
I Karamalmens eftis läser 
barnen bordsbön inför mel-
lanmålet. ”Mat på bordet i dag 
igen, tack vår Herre som gett 
oss den. Amen.”

– Men vi tvingar inte kristen 
fostran på någon, vi har haft 
barn med olika religioner. Vi 
förutsätter att alla kan delta i 
bordsbönen men ifall ett barn 
hör till ett annat trossamfund 
diskuterar vi med föräldrarna 
hur vi går till väga i praktiken, 
säger Sivén.

Enligt Jaana Suihkonen 
har staden haft ett gott sam-
arbete med församlingen. 

– Församlingens tyngd-
punktsområde ligger i kris-
ten fostran, men eftermid-
dagsverksamheten ska kun-
na rikta sig åt alla. Sedan 
finns det enskilda föräldrar 
som vill välja ett annat alter-
nativ för att församlingen är 
huvudman.

carina sivén ser positivt på möjligheten att satsa mer på de tre eftisar som fortsätter även om hon naturligtvis är miss-
nöjd över att två av församlingens eftisar inte får fortsatt understöd.

”Vi hoppas på att 
ha de bästa efti-
sarna i Esbo.”
Carina Sivén

Gemensamt svenskt församlingsarbete

Bokrelease och filmpremiär 
samt fotoutställning
Lekholmsboken ”All tid på Lekholmen”, skriven av 
Magnus Lindholm presenteras. Bokrelease anordnas i 
Församlingarnas hus på Tredje linjen 22 andra våningen 
fredag 25.5.2012 med början kl.13 i Engelsalen. Premi-
ärvisning av den nya Lekholmsfilmen gjord av Tomas 
Vikfors och Niclas Johansson. Dessutom kan man bese en 
fotoutställning om Lekholmens verksamhet genom åren, 
sammaställd av Magnus Lindholm.

“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!

All tid på Lekholmen

Foto: Viveka Schoultz

Lekholmen, Helsing-
forsförsamlingarnas 
lägerholme, är en 
unik plats i stor-
stadsområdet. All tid 
på Lekholmen är en 
bok om Lekholmens 
väsen och verksam-
heter för alla dem 
som någon gång 
varit i kontakt med 
lägerområdet.

Magnus ”Mao” Lindholm
är kulturarbetare, pol.mag. 
och skriftställare. Han har 
skrivit ett flertal historiker,  
en biografi och gett ut en 
essäsamling. Han är också 
aktiv fotograf och tonsät-
ter dikter.

(09) 612 615 30
www.fontanamedia.fi
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Kyrka och stat går skilda vägar 
Den norska staten och kyrkan klippte förra veck-
an av de band som bundit ihop dem de senaste 500 
åren. Det norska Stortinget, riksdagen, behandlade då 
grundlagsändringen.

De viktigaste argumenten för grundlagsändringen 
är en likabehandling av den norska kyrkan och de an-
dra religiösa och filosofiska samfunden. Dessutom har 
kyrkomötet länge velat att beslutanderätten över kyr-
kan ska överföras från riksdag och regering till kyrkan. 
Det här kommer lagändringen att tillmötesgå.

något fler svenskar döptes
I fjol döptes 59 164 personer i Svenska kyrkan. Det är 
73,5 procent av de barn som hör till kyrkan och är en 
ökning med 0,3 procent.

Färsk dopstatistik visar att den allra vanligaste dop-
dagen i Svenska kyrkan är en lördag och att flest dop 
äger rum i oktober. 59 procent av dopen ägde rum en 
lördag 2011, 36 procent på en söndag. Den populäraste 
dopdagen förra året var lördagen den 12 november, då 
961 personer döptes, skriver Dagen.

svERigE doPnoRgE GRundLAGSändRInG

Inga tydliga spår 
av kapell i Kantlax
UTgräVNINgAr. Några 
bevis på att det fun-
nits ett kapell i Kantlax, 
Nykarleby fann man inte 
vid utgrävningarna förra 
veckan.

TexT och FoTo:  
JOhAN SANDbErg

Det mest intressanta fynd 
forskarna gjorde på Kappa-
sand var några gamla bitar 
träkol som man fann invid 
några stenar som kan ha va-
rit en husgrund.

– Något har varit där, men 
det bevisar inte att det va-
rit ett kapell, säger byafors-
karen Valfrid Back. Det kan 
också ha varit en bostad.

Kolet blottades när gräv-
maskinen rev upp rötterna 
och stubben till en gammal 
hägg som fällts inför utgräv-
ningarna. Så det är inga res-
ter av en nutida brasa.

– Kolet måste undersökas 
för att man ska kunna date-
ra det.

Som Kyrkpressen berätta-
de i november i fjol har grup-

pen byaforskare i Kantlax 
ända sedan sjuttiotalet ve-
lat ta reda på vad som döljer 
sig i marken på Kappasand. 

Enligt byasägnen, vars ti-
digaste dokumentation är 
från 1868, ska här ha funnits 
ett kapell. Det kapellet kan 
ha härstammat från tiden när 
Kantlax började befolkas på 
1300-talet. Då Kappasand är 
en av de högsta punkterna i 
byn gick strandlinjen här vid 
den tiden.

Senaste vecka fick fors-
kargruppen äntligen sät-
ta skopan och spadarna i 
marken. 

Landskapsarkelogen Pen-
tti Risla från Österbottens 
Museum var på plats för att 
övervaka.

– Jag är här på begäran av 
byaforskarna för att överva-
ka och stoppa utgrävningar-
na ifall det behövs, säger han. 
Det här är ju inga arkeologis-
ka utgrävningar.

– Även om man inte fin-
ner något är det bra att man 
utför utgrävningar på plat-
ser som är förknippade med 
en lokal sägen. Om inte an-
nat så är det bra att göra det 
innan man bebygger tomten.

gravarna lättare att finna
Risla räknar inte med att finna 
några spår av ett kapell annat 
än om man råkar hitta nå-
got föremål som använts där.

– Men finns det gravar bor-
de man se bruna linjer på 
en och en halv meter gång-
er en halv meter i leran un-
der matjorden.

Om gravarnas existens 
finns det inte lika starka 
antydningar om i byasäg-
nen som om kapellets. Men 
man utgår från att folk som 
dog på den tiden också be-
gravdes intill kapellet.

För att vara jordbruksmark 
är jorden i Kappasand ovan-
ligt ren.

– Man brukar i allmän-
het inte behöva gräva länge 
förrän man hittar gammalt 
skräp såsom till exempel 
benbitar i gamla jordbruks-
marker, säger Risla.

Efter en dryg timmes gräv-
arbete deklarerar Risla:

– Ni kan nog sluta gräva nu 
och jämna ut platsen.

Forskarna fortsätter
Var utgrävningarna en be-
svikelse? 

– Vi hittade inte det där lil-
la extra, en skärva eller nå-
got, som vi hade velat hitta, 
säger Back. Det lilla fyndet 
som hade bevisat att ett ka-
pell funnits på Kappasand. 
Men kolfyndet visar ju att 
något funnits där, så man kan 
inte kalla utgrävningarna en 
besvikelse. Det är ju inte ute-
slutet att fyndet härstammar 
från kapellet.

Så även om proffsen för-
lorar intresset för platsen gör 
inte byaforskarna det. 

– Vi har inte gett upp ännu 
utan vi kommer att forsät-
ta gräva på Kappasand, sä-
ger Back. Det finns ännu ytor 
som vi inte tittat på.

ByaForsKarna i Kantlax ger inte upp letandet efter kapellet på Kappasand som Kantlax byasägnen berättar om.

”Vi hittade inte 
det där lilla extra, 
en skärva eller nå-
got, som vi hade 
velat hitta.”
Valfrid Back

King Tours, c/o Tuija West , 
Strandgatan 16 B 35 , 
65100 VASA 
Tel. 06 3122 476 
Gsm 0400 298 151 
tuija@kingtours.se  
Dagsprogram finns på 
www.kingtours.se 
eller på begäran.

Högklassiga gruppresor på svenska!   
King Tours är en väletablerad researrangör med in-
tressanta resmål i länder med tusenåriga sevärdheter. 
Resorna fokuserar på historia och kultur och leds av 
erfarna reseledare och kunniga lokalguider. Våra hotell 
håller god standard, ett gediget utflyktsprogram ingår 
alltid, liksom tid för vila och egna upptäckter. 

7 – 14.10.2012 Malta, en historisk resa.  
Valletta, Mdina, Rabat och Gozo.

28.10. – 8.11.2012 Rundresa Jordanien och Israel.  
Nasaret, Gennesarets sjö och Jerusalem, klippstaden 
Petra, Röda Havet och Döda Havet.
Välkommen att kontakta Tuija för närmare information!

4  KURIREN

Välkommen till Endivo!
Vi betjänar Er med mångårig erfarenhet inom 
catering- och lunchbranschen! Vänd Er med 
förtroende till oss när Ni planerar Er festdag!

Julfester   Släktfester   Bemärkelsedagar 
Familjefester   Minnesstunder   Affärsmiddagar 

Företagskonferenser/-möten   Bröllop 
  Examensfester

– Lunch
– Catering

Matservice K. Mård 
Östanpåvägen 32, 68600 Jakobstad
Tel. (06) 788 87 50

Välkommen!

• www.endivo.fi • epost: catering@endivo.fi

Kursledaren Gia Mellin-Kranck 
Mera information: www.creavida.�.
ring: 040/5437801
Sista anm.dag:12.6

Boosta energi inför hösten och vintern:

Må bra resa till Bad Gastein
10-17 september!

Kurs i hälsa och välmående kombinerad med vandringar 
i det underbara alplandskapet,  härliga cykelturer och 
varma bad hjälper dig att bli av med negativa beteende-
mönster, oro och stress.
    Ur kursinnehållet: Mindfulness, stresshantering, 
mental träning, självbildsanalys mm. 
Meditationer, tester och praktiska övningar!!!
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 vågA fRåGA

varför putsa fasaden?
Vad ska man ta sig till då gran-
nar eller släktingar börjar påpeka 
att det är länge sedan man besökt 
en anhörigs grav? hur ofta ska 
man besöka en grav för att det 
ska ”duga”? Vad har besöken vid 
graven för funktion, varför är de 
viktiga?

Bästa Du! Jag uppfattar att du känner dig 
trängd av släktingars och grannars på-
pekanden. Du vill inte såra andra män-
niskors känslor med ditt beteende. Men 
att besöka en anhörigs grav är ändå en 
högst personlig angelägenhet. Därför 
är min första reaktion på frågan: Vad 

har grannar och släktingar egentligen med det här att gö-
ra? Vi besöker ju inte en grav för att duga inför omgivning-
en, och den döde behöver inte våra besök. Vi besöker gra-
ven för att vi vill minnas en medmänniska. Men vi har inte 
samma behov av att komma ihåg alla människor.Det finns 
människor som lämnar många goda minnen efter sig, det 
finns också några vars minne av någon orsak gör oss kall-
la inombords. Vi står ju inte automatiskt varandra nära för 
att vi är släkt eller grannar. 

Att iaktta och granska andras besök vid graven vittnar 
kanske om ett behov av att ”putsa fasaden”. Man vill att allt 
ska se bra ut utåt. Under denna önskan finns kanske också 
ett slags primitivt tänkande som säger att det är kränkande 
om alla inte följer samma sed och hedrar graven med be-
sök. Då glömmer man bort att den döda faktiskt är död. Det 
som finns i graven är de förmultnande resterna av krop-
pen, inget annat. 

att BesöKa graven är bara ett av många sätt att uttrycka sin 
sorg och sin respekt för den avlidna. För de närmaste an-
höriga ger möjligheten att besöka graven en chans att kny-
ta an till den döde och samtidigt en slags bekräftelse av av-
skedet. Vi kan inte längre möta den som är död, men sam-
tidigt blir relationen till den avlidne som person mera tydlig 
och värdefull när den inte längre skyms av vardagens trivi-
aliteter. Det här kan kännas viktigt särskilt i början av sor-
geprocessen. En del går år efter år regelbundet till graven, 
men jag tror inte att man kan säga att de sörjer mera än an-
dra människor. Deras sorg tar sig bara ett synligt uttryck. 

Uppfattningen om vad som ”duger” varierar därför ganska 
mycket, vilket också dina erfarenheter skvallrar om. En del 
besöker mera sällan sina anhörigas gravar. Andra har gjort 
besöken till en vana. Det här har ju att göra med vad som är 
praktiskt möjligt. Vi kanske bor långt från den ort där våra 
anhöriga är begravna, eller vi undviker besöken för att vi 
upplever stämningen på gravgården som obehaglig. Många 
har ändå gjort besöken vid graven till en del av sitt julfirande 
eller en tradition vid Alla helgons dag. Då handlar det van-
ligen om den närmaste familjekretsen. Många tycker det är 
stämningsfullt på gravgården med alla tända ljus och den 
rofyllda stämningen känns tröstande.

 ¶ jAn-eRIK ”nAn-
ne” nybeRg
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

på tväREn SofIA ToRvALdS

och hur känns det i dag då?
hur ser vår tids socialt ac-
cepterade känslorepertoar 
ut? undrar jag då jag sitter i 

bussen, läser 
Karin Johannis-
sons bok Me-
lankoliska rum 
och sneglar på 
mina medpas-
sagerare.

Vad känner de som sitter 
framför mig, blicken glas-
artat riktad mot motorvä-
gen som tar oss österut? är 
de glada över att Jens Stol-
tenberg grät efter massa-
kern på utøya? Tycker de 
att deras egen chef är nar-
cissistisk? Kämpar de med 
smärta, ångest och sömn-

löshet – känslotillstånd 
som länge var reservera-
de för överklassen? har 
också de undrat över var-
för Madickens mamma drar 
sig undan med sin migrän 
medan barnjungfrun Alva 
låter barnen vila i trygg var-
daglighet? Identifierar de 
sig med Madickens mam-

ma eller med Alva? 
på 1980-talet var det lite 

inne att vara utbränd och ha 
magsår. har någon i bus-
sen ont i magen? äter de 
samma piller som jag? I dag 
vet alla att man får magsår 
av helikobakterier och att 
det går att fixa. utbrändhe-
ten har bytt kön och tappat 

status. I dag är det de som 
omöjligt kan påverka sitt 
arbete som går under av att 
ha alltför mycket att gö-
ra. De som har ekonomiskt 
kapital downshiftar och bor 
halva året i Thailand.

Det är kanhända inte 
längre inne att ha en alltför 
välfylld kalender.

Däremot känner jag sva-
ga vibbar av att det har 
börjat vara lite inne att va-
ra andlig, att ha ett djup. 
Sommarens inneupplevelse 
måste vara pilgrimsvand-
ringen: ett lämpligt andligt 
känslotillstånd med inslag 
av fysiska strapatser och 
hälsosamt liv.

Kantorer erbjuder 
orgellektioner
MUSIK. På hösten 
blir det musikeftis i 
Tomas kyrka varje 
torsdag.

TexT & FoTo:  
NINA öSTErhOLM

I Sverige och Norge har ”or-
gelboomen” redan startat. I 
höst inleder Johannes för-
samling ett slags eftisverk-
samhet i musikens tecken.

– Egentligen är det inget 
nytt. I alla tider har kanto-
rerna gett musiklektioner, 
det var till dem eller till byns 
spelmän man kunde gå för 
att lära sig spela instrument, 
säger Anna-Maria Böcker-
man, kantor och en av initi-
ativtagarna till den nya mu-
sikverksamheten i Johannes 
församling i Helsingfors.

Tillsammans med kol-
legan Dag-Ulrik Almqvist 
kommer hon att viga hös-
tens torsdagseftermiddagar 
åt att undervisa i orgelspel.

– Vi tänker oss att eleverna 
är barn i förskoleåldern och 
uppåt. Man behöver inte ha 

några förkunskaper alls, ba-
ra ett intresse för att spela.

roligast tillsammans
Hur orgellektionerna sist och 
slutligen utformas beror på 
gruppen. Enskilda lektioner 
är möjliga, bägge kantorerna 
är vana pedagoger.

– Allra roligast är det ju att 
spela tillsammans. På orgeln 
kan man spela två samtidigt 
och det blir fint med rytm-
instrument till, säger Böck-
erman.

Hon hoppas att barnen så 
småningom ska kunna del-
ta med musik i gudstjänsten.

– I gudstjänsten uppträder 
man inte men ändå får kän-
na glädjen av att göra musik 
tillsammans.

Kan vem som helst lära sig spe-
la orgel?
– Alla kan kanske inte liv-
nära sig som musiker men 
de allra flesta kan uppnå en 
sådan nivå att de själva njuter 
av den musik de gör.

Smörgåscafé
Samtidigt som kantorerna 
håller lektioner på orgelläk-

taren kommer församlingens 
pensionärskör Passionärerna 
att ordna eftermiddagscafé 
i kyrkans aula.

– Barnen kan komma di-
rekt till kyrkan från skolan. 
Här finns en vuxen som tar 
emot dem och hjälper dem 
breda en smörgås. Man kan 
ha läxorna med sig  eller spe-
la spel medan man väntar på 
sin lektion. Det går säkert bra 
att ha med en kompis som 
sällskap om man så vill.

Också de föräldrar eller an-
dra vuxna som kanske för och 
hämtar barnen till orgellektio-
ner kan fördriva tiden i caféet.

– Det blir lite eftis över det 
hela.

De skolor som ligger när-
mast kyrkan i Mejlans är  
Zacharias Topeliusskolan,  
Munksnäs lågstadiesko-
la och Åshöjdens skola som 
för tillfället är utlokaliserad 
till Topeliusgatan.

Kostar inget
Läxor, prov och examen bru-
kar ju höra till all undervis-
ning. Men Johannes kantorer 
tänker inte förhöra eleverna.

– För att kunna öva mellan 

lektionerna är det förstås bra 
att ha ett piano hemma men 
det går också att komma och 
öva på orgeln i kyrkan.

Eftersom lektionerna hålls 
på kantorernas arbetstid är 
undervisningen helt gratis.

– Något enstaka häfte kan 
man behöva köpa, annars 
kostar det ingenting, säger 
Anna-Maria Böckerman.

Hon hoppas att också för-
äldrar som kanske inte har 
råd att betala dyra lektioner 
på musikinstitut ska få upp 
ögonen för verksamheten.

– Det finns så mycket gott 
i musiken och det är roligt att 
lära sig spela. Samtidigt övar 
man upp både koncentration 
och  motorik. Förstås ska 
själva intresset också finnas 
hos barnet, men som föräld-
er kan man uppmuntra till att 
våga prova på någonting nytt. 
Annars får man väl komma 
och spela själv. Vi tar också 
emot vuxna elever!

öppet hus med kantorer-
na i Tomas kyrka 23 augusti 
kl.16–18. För frågor kontakta 
am.bockerman@evl.fi eller 
dag-ulrik.almqvist@evl.fi.

när orgelleKtionerna inleds till hösten kommer det att finnas en ny bänk och justerbara pedaler som gör att också 
barn och korta personer kan spela på orgeln i Tomas kyrka i Mejlans. 
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TexT: SOFIA TOrVALDS

ILLuSTrATIon och grAFIK:  
MALIN AhO

Jag sätter i väg ett mejl till några slump-
mässigt utvalda diakoniarbetare: ”Jag 
skulle behöva få tag på en person som 
blivit troende och aktiv i kyrkan på 
äldre dagar, det vill säga 58-årsåldern 
och uppåt.” Följande dag får jag ett 
mejl med ett namn: Margareta Blom-
qvist, Sjundeå.

Några dagar senare sitter jag på Mar-
gareta Blomqvists veranda och njuter 
av majsolen. I skogen nedanför hu-
set blommar vitsippor, blåsippor och 
rödsippor och i stolen intill min sitter 
en mogen dam och berättar hur hen-
nes egen tro blev en knopp och sedan 
en blomma.

– Det är kanske tio år sedan jag hör-
de en evangelist från Australien tala på 
ett möte på Nylandsgatan i Helsing-
fors. När han berättade kände jag: Just 
så där är det.

Redan ett tag hade hon varit en sö-
kare. Den resan började med ett en-
gagemang för naturen. Hon ville be-
skydda och arbeta för djur och natur.

– Jag kände att djuren var oskyldiga 
och behövde vår hjälp medan männis-
kan nog kunde ta hand om sig själv.

Samtidigt kände Margareta Blom-
qvist att det fanns en mening, att allt 
hängde ihop på något sätt.

– När jag såg på naturen kändes det 
som om det måste finnas något mer. 
Det måste finnas en Gud som skapat 
allt.

Film blev väckarklocka
En pusselbit föll på plats när hon såg 
filmen The Passion of the Christ.

– Jag såg hur Jesus led och hur han 
sa: förlåt dem, de vet inte vad de gör. 
Det fick mig att tänka att kanske ock-
så jag borde rikta in mig mer på män-
niskor. Det var en plötsligt insikt, en 
väckarklocka.

Men trots att hon rörde sig i New Age-
kretsar verkade det aldrig blir riktigt rätt 
och så sökte hon vidare.

– Det var först när jag hittade Jesus 
som mitt sökande tog slut.

Hon hörde predikanten från Austra-
lien tala två gånger, och när hon träffa-
de honom andra gången kom han ihåg 
henne.

– De var också viktigt. Jag kände mig 
lite som Sackaios som satt i trädet och 
blev tilltalad av Jesus. Att jag blev ihåg-
kommen för den jag var.

Attityden avgör
Margareta Blomqvist in-
tresserade sig för tro re-
dan under uppväxten, på 
Alfhild Fogdes lektioner i 
biblisk historia i flicksko-
lan Bullan.

– Hon kunde berätta så 
medryckande att man bara 
satt och tog in allt.

Visst hade hon också gått i 
kyrkan till jul och läst aftonbön. 
Någonstans under barnaåren såddes 
ett frö som inte lämnade henne utan 
sakta började växa. Men kyrkan kän-
des främmande för henne.

– Jag tyckte att alla i kyrkan alltid ta-
lade om hur syndig man är. Nu inser 
jag ju att Jesus tog synden på sig. Det 
är bara jag själv som ännu går och slä-
par på den.

Det var inte lätt att vänja sig vid att 
gå i kyrkan. Gudstjänsten kändes in-
te riktigt som det hon hade förväntat 
sig eller sökt.

– Men så en gång tänkte jag att jag 
ska inte gå med en negativ förhandsat-
tityd utan jag ska gå för Jesu skull. Och 
då började orden i liturgin röra vid mig 
på ett helt annat sätt. Om du tycker om 
någonting beror mycket på hurdan at-
tityd du har och hur du behandlar di-
na medmänniskor.

Ett liv i bön
I dag är hon medlem i en bönegrupp och 
en liten ”husförsamling” som träffas på 
fredagar. Hon deltar regelbundet i Ul-
la-Christina Sjömans förbönskvällar. 
Bönen har blivit livsviktig för henne.

– Jag ber för grannarna och för al-

”Det var först 
när jag hittade 
Jesus som mitt 
sökande tog 
slut.”
Margareta 
Blomqvist

TrO. Färsk forskning visar att tron på Gud ökar när 
människor blir äldre. Den här trenden gäller också i 
det sekulariserade väst. Mest ökar tron bland per-
soner som är äldre än 58 år. Det var just i den åldern 
Margareta Blomqvist från Sjundeå började söka Gud 
på allvar.

margareta Blomqvist i Sjundeå var länge en sökare. 
hennes väg till en kristen tro gick via new Age-kretsar. 

Ett nytt liv i tro
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tRo på guD i väRLDEn

•	Tron ökar med åldern, 
visar studien ”Belief 
About god Across 
Time and countri-
es”. Bara i ett land 
av de trettio som 
undersöktes – Isra-
el – verkade tron på 
gud minska med ål-
dern. Siffrorna pe-
kar på att en tro på 
gud mest sanno-
likt ökar i de älds-
ta åldersgrupperna, 
57–68-åringar och 
i gruppen 68+. Det 
här, antar forskarna, 
beror på att död-
ligheten är störst 
i dessa grupper. 
Samtidigt visar siff-
rorna på att sekula-
riseringen lett till att 
allt fler åldersgrup-
per startar sitt vux-
enliv med svagare 
tro än någonsin. Det här 
påverkar i längden också mängden troende  
i de äldsta åldersgrupperna.

•	bara tre länder – Israel, ryssland och Slovenien – kunde uppvisa 
ökande tro i alla åldersgrupper. I de flesta länder minskar tron lång-
samt. Till exempel i uSA tror de flesta fortfarande på gud, men tron 
har långsamt eroderat sedan 1950-talet. I Västeuropa och många ti-
digare socialiststater är ateismen redan så gott som norm. Samtidigt 
pekar forskarna på en annan möjlighet: att den trostrend som rå-
der i till exempel ryssland, Slovenien och Israel sprider sig då allt fler 
grupper reagerar på den existentiella osäkerheten med att utveck-
la en religiös identitet.

•	även om man kan se en anspråkslös allmän tendens mot mindre 
gudstro varierar andelen troende och ateister stort från land till land. 
Andelen personer som är helt övertygade om att gud existerar va-
rierar från 84 procent i Filippinerna till 4 procent i Japan. I Filippiner-
na är mindre än en procent av invånarna övertygade ateister, i öst-
ra delarna av Tyskland är 52 procent ateister. också inom det forna 
östblocket är variationerna mycket stora med östtyskland som den 
mest sekulariserade och polen som ett av de land där tron på gud 
är starkast.

•	Finland fanns inte bland de länder som undersöktes, men Skandi-
navien placerade sig, med Sverige i topp, bland de mest sekularise-
rade länderna i världen.

Yngre än 28

28-37

48-57

58-67

68+

Tysk-
land 
(öst)

Israel Japan Lett-
land

Filippi-
nerna

polen ryss-
land

Sve-
rige

uSA

38-47

la som jag känner som inte är troende. 
Livet är inte bara här på jorden och Je-
sus är vägen till ett evigt liv. Jag tror att 
det finns ett helvete, ett ställe där man 
inte får vara med Gud.

Hon ber också ofta för vårt land och 
vårt folk.

– Under kriget uppmanade presiden-
tens fru alla att be för vårt land. Och jag 
tror att vi fick bönesvar. Jag har hört om 
krigsveteraner som träffat ryska vete-
raner och frågat: varför anföll ni inte, vi 
var ju så få? Och de ryska veteranerna 
hade svarat att de såg massor av trup-
per, massor. Jag tror att Gud skickade 
sina änglar att beskydda de våra.

Hon har också försökt komma ihåg 
att be för sina fiender eller människor 
hon haft svårt för. Det sa ju Jesus att 
man ska göra.

– Så jag brukar be också för musli-
mer som förföljer kristna.

Margareta Blomqvist har besökt Is-
rael fyra gånger, senast i mars. Hon ber 
också för Israel och dess folk och för 
att nationernas ledare ska kunna fat-
ta kloka beslut.

Se med Jesu ögon
En hel del av bönetiden går också åt till 
att bearbeta det egna jaget.

– Jag vill så gärna bli kvitt gammal 
barlast från förr, allt som jag har gjort fel. 
Gud vill ju att vi ska bli kvitt det gamla 
och inte längre släpa på det i vårt bagage.

Fast hon vet att hon är förlåten har 

hon fått kämpa med att förlåta sig själv. 
Det är en lång process som kräver en 
hel del bearbetning.

– Jag brukar fråga Gud att vad vill han 
att jag ska ta upp den här gången. Och så 
kommer gamla sår och synder i dagen.

Ett led i den processen har varit att 
börja se på man och familj med nya 
ögon: med Jesu ögon.

– Att släppa alla fördomar och all 
kritik. Be om förlåtelse och sedan låta 
det gå. Att se de goda sidorna och in-
te de dåliga.

bönesvar
Hon har fått uppleva många bönesvar.

– Jag har ofta använt mig av aku-
punktur och tyckt jag fått stor nytta av 
det. Men senast när jag hade svår värk i 
mitt knä och var på väg på akupunktur 
bad jag att Jesus skulle hela mig i stället 
om han inte ville att jag skulle gå. Näs-
ta dag var knät helt smärtfritt.

Hennes erfarenhet är att den som ro-
par ut i förtvivlan får svar. Hon har fått 
hjälp många gånger då hon bett för sitt 
hjärta som ibland drabbas av takykar-
di eller snabb hjärtrytm.

– En gång hände det när jag var i buti-
ken. Jag klarade av att ta mig hem och så 
la jag mig på sängen och bad. Så fort or-
det ”Jesus” kom över mina läppar bör-
jade hjärtat slå lugnt igen. Det var som 
att trycka på en knapp!

Tyskland (öst)

Sverige

Lettland

Danmark

norge

Japan

ryssland

Israel

polen

uSA

Filippinerna

Tror inte på gud Vet att gud verkligen existerar Största ökningen troende

tRo i oLikA LänDER och åLDERsgRuppER

•	grAF 1: Studien ”Belief About god Across Time and countries” 
rankade en rad länder på basis av hur stark tro de som svarade 
hade. Studien visar också hur stark övertygelse de svarande ha-
de om att gud inte existerar. Studien presenterade resultat från 
trettio länder, men Kp lyfter här fram ett urval.
•	grAF 2: Studien lyfte också fram hur många i olika åldersgrup-
per som är säkra på att gud existerar. Den visar att det i de fles-
ta länder gått så att tron ökat mest i de övre åldersgrupperna.

Troende och ateister Tro i olika åldersgrupper
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Mat för 
bara en 
dag
Det är moln på himlen i Senegal just nu, 
i både bokstavlig och överförd mening. 
Molnen hopas, lyckligtvis, på himlen. 
De inger hopp, kanske regntiden snart 
börjar och ger goda regn. Regn som vatt-
nar sådden och ger skörd så att famil-
jerna får mat. Molnen i överförd be-
märkelse hopar sig också, men de för 
med sig hopplöshet och uppgivenhet. 
Maten börjar ta slut i de senegalesiska 
ladorna. Ännu är det 3–4 månader tills 
man får ny skörd. Om den kan skördas. 
Om regnen kommer.

– Vi har mat för fyra veckor i förrå-
det. Sen är det slut och jag vet inte hur 
jag ska kunna förse familjen med mat, 
säger odlaren Samba Ndour i byn Mbet-
tite i centrala Senegal. Kärnfamiljen be-
står av fyra barn. Några av barnen har 
redan rödskimrande hår, en indikation 
på undernäring.

Återseendets glädje är stor när vi till-
sammans med Senegals lutherska kyr-
kas medarbetare Edoard Ndong besö-
ker byn för att utreda hjälpbehovet med 
tanke på matsituationen. Samba Ndour 
gick i bibelskola på 1980-talet då Tor-
Erik Store var rektor för skolan. Sedan 
dess har mycket hänt och det finns en 
del tankar att utbyta. Målet för besöket 
är trots allt inte att söka upp gamla vän-
ner. Byn finns i det område som drab-
bats av torka och hotet om hungersnöd 
är ett faktum. Myndigheterna har till-
sammans med kyrkan valt ut de byar 
som behöver mest hjälp. Sädesförrå-
den minskar oroväckande snabbt och 
det är ännu länge tills den nya skör-
den är mogen.

Ettårigt hjälpprogram
I Senegal beräknas cirka 850 000 män-
niskor beröras av matkrisen, i hela Sa-
hel-området är 15 miljoner människor 
utsatta för hot om hungersnöd.

Kyrkans hjälp till nödställda sker 
i centrala Senegal där också de fles-
ta församlingarna finns. Hjälpen berör 
cirka 10 000 personer eller 1 300 hus-
håll. För tillfället pågår rekognoserings-
arbete  tillsammans med myndigheter 
och religiösa ledare för att hitta de mest 
hjälpbehövande i byarna. Hjälpen ges i 
olika former och de som får hjälp väl-
jer själva hurudan hjälp de får. Hjälpen 
består av direkt mathjälp, utsäde och 
arbetsredskap, mikrolån eller mat till 
djuren. Det görs ingen åtskillnad på ras 
och religion då de hjälpbehövande ut-

ses. Hjälpprogrammet beräknas ta un-
gefär ett år att genomdriva och består 
förutom direkt nödhjälp av utbildning 
där kvinnor får lära sig göra proteinrik 
mat till barnen. Odlingsmetoder och 
vilka växt- och trädarter som tål torka 
lärs också ut i programmet.

– Ensamma har vi svårt att genom-
föra det digra hjälpprogrammet men vi 
får hjälp från grannlandet Mauretanien 
där Lutherska Världsförbundet arbetar. 
Medan vi får direkt hjälp lär vi oss också 
hur vi ska kunna undvika kriser i fram-
tiden, säger pastor Pierre Thiam, direk-
tör för kyrkans utvecklingsavdelning.

Vi har det svårt, men klarar oss
I byn Logdir träffar vi bychefen, ima-
men och byns kateket. Tillsammans 
har de valt ut vem som ska få hjälp. 
Byn har cirka 700 hushåll, men män-
nen föreslår endast två familjer, två än-
kor med barn.

– Vi har alla det svårt, men vi kla-

rar oss tills nästa skörd. I vår by reg-
nade det ganska bra, men i kommunen 
finns många byar där man inte alls fick 
regn och skörden blev knapp. De be-
höver hjälpen bättre än vi. Men de två 
änkor vi valt ut är de fattigaste av fat-
tiga och de behöver hjälp, svarar män-
nen enstämmigt på frågan om varför 
så få valts ut.

Tillsammans med Edoard Ndong be-
söker vi den ena av änkorna.

– Jag har mat endast för en dag i gång-
en, svarar Fatou Sarr på frågan om hen-
nes matsituation.

Hon är änka sedan tio år. Några av 
barnen bor i städer och hör sällan av 
sig. Några bor hemma. Fatou Sarr har 
svårt att gå och hon är trött. Hyddan är 
enkel och sädesboden tom. Hon odlar 
hirs och jordnötter och lite bissap (en 
c-vitaminrik sort av hibiskus som an-
vänds i matlagning). För att få pengar 
säljer hon en del nötter och hibiskus. 
Om det finns att sälja, vill säga. Hon 

Fatou sarr har mat bara för en dag. 
Sädesförrådet är tomt.

ByaråDet i byn Logdir: Augustin ngom, 
Imamen Ablaye Faye,kateketen gregoire 
Sarr och i bakgrunden kommunens förtro-
endeman Manga Séne.

oDlaren samBa ndour och hans hustru 
héléne ndiagne har mat för fyra veckor. 
Deras fyra barn visar redan tecken på un-
dernäring.
Foto: SARI LehteLä

”Jag sätter mitt 
hopp till gud. 
Måtte han ge er 
kraft att hjälpa 
oss.”
Fatou Sarr

väljer mathjälp som första prioritet då  
Ndong frågar. 

– Och mat till åsnan så att den orkar 
arbeta på åkern så att vi får ny skörd. 
Så behöver jag utsäde, fortsätter Sarr.

– Mikrolån för att starta handel vill 
jag inte ha, jag är för gammal och mi-
na ben bär inte. Någon annan kan an-
vända de pengarna bättre. Jag sätter mitt 
hopp till Gud. Måtte han ge er kraft att 
hjälpa oss, avslutar hon.

hUNgErSNöD. I Senegal 
har det regnat alltför lite 
alltför länge och många är 
undernärda. Missionär Ann-
Katrin Store rapporterar om 
mathjälpen i väntan på regn.

Fms och mAthjäLpEn

• Finska Missionssällskapet hjäl-
per nödställda i Senegal med 100 000 
euro. Senegals lutherska kyrka skö-
ter om att hjälpen kommer fram 
till behövande. FMS har också be-
talt 150 000 euro till Mauretanien via 
Lutherska Världsförbundet. Kyrkan 
i Senegal har nära samarbete med 
medarbetarna i Mauretanien.
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I gråsten,trä och plast

Vånå kyrkas gavel syns på långt håll 
när man kommer körande längs mo-
torvägen mellan Tammerfors och Hel-
singfors. Den är imposant och ger ett 
stabilt och burget intryck, med präk-
tiga utsmyckningar, så kallade blin-
deringar, som påminner mycket om 
Borgå domkyrka. Väl framme på kyr-
kogården hörs dånet från motorvägen 
mycket bra, men man ser ingen trafik. 
Kring kyrkan och kyrkogården finns 
ett litet fredat område med höga träd 
som skymmer sikten för den som står 
härnere, träd som himlens fåglar, av 
fågelsången en sommardag att döma, 
bygger bon i. Och så ska väl en kyrka 
vara – nära till livet som brusar utan-
för, men ändå en lugn och fredad plats.

På nära håll förstärks intrycket av nå-
got välbärgat och solitt. På kyrkogår-
den finns många dyrbara och påkos-
tade släktgravar som påminner om att 
det här är rika trakter. Bördig åkermark, 
stora skogar och fina jaktmarker har 
gett dem som har bott här i trakterna 
söder om Tavastehus fina möjligheter 
att försörja sig och bygga en stor kyrka!

Muren är i sig vacker, byggd av sto-

ra olikfärgade stenblock, grå, svarta, 
rödbruna, så tätt fogade att murbruket 
knappast syns. Taket är också väl till-
taget och täckt med svartmålade spå-
nor. I muren på kyrkans västra kort-
vägg finns något som jag aldrig sett på 
annat håll, nämligen en utomhuspre-
dikstol! En liten tegelkiosk, kanske man 
kan kalla det, några meter ovan mar-
ken. Tydligen hölls en del gudstjäns-
ter utomhus – och kanske den använ-
des för att tillkännage viktiga nyheter 
för socknens menighet.

De medeltida kyrkorna i Finland har 
ju gått skiftande öden till mötes, många 
har förändrats mycket under seklerna, 
inte minst under reformationens tid. 
Vånå, eller Vanaja på finska, hör till dem 
som, vad gäller själva stommen, har bi-
behållits utan stora förändringar. Ing-
en brand eller annan olycka har förstört 
väggar eller tak eller inredning. Den är 
som ett skolexempel på de gamla grå-
stenskyrkornas grundplan; en lång, hög 
rektangulär byggnad, med ett vapenhus 
på södra sidan och en sakristia på den 
norra; de ser litet ut som låga förstugor. 
Kyrkan är byggd i ett enda skepp, med 
mjuka valvbågar mot takets kryssvalv. 
Som en ljus himmel av sten.

Men, men, - från denna svindlande 
vackra himmel hänger stora takkronor 
av, tro det eller ej, plast! Stora klasar av 
platsbubblor, i tvättäkta sjuttiotalsstil. 
Vid mitt första besök hajade jag till och 
det ryste i mig. Smaksaker kan man ju 
inte säga rätt och fel om, och nog mås-
te man kunna hämta in litet nya saker i 
en kyrka. Också. Men, men…

Gråstenskyrkan i Vånå har klarat sig 
undan både bränder och olyckor.  
Sjuttiotalsdesigers har däremot satt  
sina plastiga spår under kryssvalven.

TexT: hEDVIg LÅNgbACKA

BilDtexten 
Hör

”I muren på 
kyrkans västra 
kortvägg finns 
något som jag 
aldrig sett på 
annat håll, näm-
ligen en utom-
huspredikstol!”
Hedvig   
Långbacka

Riihimäki

Tavastehus

Janakkala

Vana

I sommar
besöker vi en rad medeltida kyr-
kor runtom i Finland i sällskap med 
hedvig Långbacka, radioredaktör 
och ivrig kyrkbesökare.

Jag tänker på dem alla, de som i tiden 
släpade murarnas tunga stenar hit, de 
skickliga hantverkarna i Antwerpen, 
de präster och klockare och kyrkans 
tjänare som här mer eller mindre ano-
nymt har utfört sin gärning. 

Och alla de församlingsbor som ut-
gjort den levande kyrkan i Vånå, för-
stås. Ja, jag kan rentav känna en smu-
la ömhet för dem som totade till plats-
kronorna i taket. Jag föreställer mig att 
tanken var  god!

vånå KyrKa 
har en ståtlig 
gavel med 
blinderingar 
och en utom-
huspredikstol.
Foto: VILjA 
tAmmInen, 
ALexIuS  
mAnFeLt/  
wIKImedIA

Litet nedslagen av detta vandrade 
jag då genom den i naturvitt kalkade 
kyrkan mot altaret och glömde där helt 
min förstämning! För på altaret finns 
en skatt - ett stort och präktigt  altar-
skåp i trä står nedanom ett stort föns-
ter. Det vittnar om en hantverksskick-
lighet och en hängivenhet för den eg-
na uppgiften som jag bara rörd kan va-
ra tacksam över. 

I Antwerpen fanns på 1500-talet 
den verkstad som säkert i fle-
ra år arbetade med altarskå-
pet. Med stor detaljrikedom 
skildras Jesu liv – största ut-
rymmet i mitten av skåpet får 
Golgata-scenen med Jesus på 
korset. Men sina egna nischer 
får bland annat också Jesu 
födelse – en scen där trä-
snidarna omsorgsfullt 
och med kärlek ur trä-
et har mejslat den heliga 
familjen, stallet och her-
darna i förundran inför det 
lilla babyknytet på marken.

Omsorg och kärlek – det slår 
mig när jag tänker tillbaka på besök i 
Vånå hur mycket omsorg och kärlek det 
har behövts för att hålla den här kyr-
kan kvar här, hel och funktionsduglig, 
som en fredad och helig plats, genom 
seklerna. Som så ofta fylls jag av så stor 
tacksamhet till alla de anonyma män-
niskor som med sitt arbete har gett oss 
möjlighet att gå in i våra kyrkor och en 
välsignad stund vila från allt livet som 
brusar därute och kanske känna oss nä-
ra Honom, vars liv altarskåpet skildrar. 
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Majsplättens 
evangelium
– Tänk ju, it was 
delisös!

god 
mat kan 
göra un-
derverk 
med män-
niskor. på bak-
gårdar, torg och i parker 
möttes i lördags män-
niskor som normalt inte 
skulle tala med varandra, 
vanligen inte kommer 
överens och sannerligen 
inte sitter till bords till-
sammans. Men på res-
taurangdagen, denna 
glipa i myndighetskon-
trollen när precis vem 
som helst får öppna en 
restaurang för en dag, då 
rivs många heliga murar. 
Till och med språkmurar.

på vår mexikan-
ska pop up-restaurang 
på en bakgård i Bocks-
backa serverade vi cirka 
150 personer på en dag. 
grannar, vänner, mat-
fantaster, mycket leds-
na ishockeyfans, myck-
et glada tanter. Vår bästa 
kund var en liten gumma 
som gick runt i grann-
skapet och lockade med 
sig alla andra tanter hon 
råkade på till mattältet. 
Senare mot kvällen kom 
hon tillbaka och åt sin 
andra portion mexikan-
ska majsplättar – det är 
roligare att äta tillsam-
mans med någon annan 
än ensam hemma, kon-
staterade vår nya bästa 
tantvän.

en annan mycket god 
kund var flickan i 15-års-
åldern, klart generad 
över sina berusade kam-
rater, som bad om plätt-
receptet. också hon kom 
tillbaka, säkert mest för 
att prata.

och prata gjorde vi 
gärna. Svenska, fin-
ska, engelska och span-
ska blandades som in-
gredienserna i salsan till 
en färgstark röra där det 
plötsligt var okej att pra-
ta med sina grannar, 
med helt främmande 
människor! och inte ba-
ra finska. också den där 
riktigt dåliga engelskan 
man inte vågat använ-
da sedan skoltiden åkte 
fram i solljuset.
– Tänk ju, it was delisös!

 ¶ nInA ÖSteRhoLm

ELLips

Ingen ”quick fix” på frid
bOK

Frid i själen

Författare:   
niklas piensoho
Förlag: Libris 2012

Självhjälpslitteratur säl-
jer bra. Vi vill alla bli bätt-
re: starkare ledare, tryggare 
föräldrar och mer åtråvärda 
partners. I samma stil kan vi 

också coacha oss själva till 
bättre kristna. Frid i själen 
på 187 sidor. Amen!

Niklas Piensoho, den 
svenska pastorn bakom 
böckerna 100 dagar med 
Jesus och 39 frågor, angri-
per i sin färskaste bok te-
man som oro, ångest, räds-
la och stress. hur mår du i 
själen? är frågan.

och visst, temat känns 
angeläget. Vem vill inte ha 
frid i dagens upptempo-
samhälle? Att piensoho kan 
skriva och är snärtig i for-

muleringarna skadar inte 
heller. I korta, lättlästa ka-
pitel betar han av olika sor-
ters negativa känslotillstånd 
varvade med bibelcitat och 
anekdoter. I slutet av boken 
finns också listor med frå-
gor att fundera vidare kring.

Trots den snygga för-
packningen känns innehål-
let tyvärr tunt. Visst är det 
bra att vinkla det negativa 
från olika håll, att försöka 
se det positiva i situationen 
och hitta den ”goda oron”, 
men det känns prutthurtigt. 

Som läsare får jag bilden av 
att min ångest och oro in-
te är riktigt befogad, att jag 
överdriver och jagar upp 
mig själv i onödan. ”Tänk 
på barnen i Afrika” läser jag 
mellan raderna.

Jag får inte heller förtro-
ende för författarens eg-
na erfarenheter. Stund-
vis snuddar piensoho vagt 
vid ”tyngre perioder i mitt 
liv”, men den förankring i 
hans personliga erfarenhe-
ter som jag som läsare så 
desperat behöver kommer 

aldrig. Det gör texten ytlig. 
Kapiteln är korta, piensoho 
kommer aldrig in på djupet. 
Det blir en ”quick fix”.

De bästa kapitlet handlar 
om sömn och drömmar, om 
att ta vara på det ofta kre-
ativa arbetet som hjärnan 
gör när vi sover. Där kom-
mer niklas piensohos po-
sitiva och uppmuntran-
de coaching till sin rätt. Men 
friden får jag nog söka nå-
gon annanstans.

 ¶ nInA ÖSteRhoLm

En ö att 
lära känna, 
älska och 
längta till

magnus ”mao” Lindholm 
skrev ”All tid på Lekhol-
men” på uppdrag av hel-
singfors kyrkliga samfällig-
het. han intervjuade drygt 
30 personer för boken. 

När Magnus ”Mao” Lindholm fick frå-
gan om han ville skriva en bok om Hel-
singforsförsamlingarnas lägerö Lek-
holmen frågade han: ”Varför jag? Jag 
vet ingenting om Lekholmen.” Svaret 
blev: ”Just därför.” Nu, ett år senare, vet 
han en hel del. En av de största insik-
terna har varit att Lekholmen faktiskt 
är unik i sitt slag. Det finns inget annat 
ställe i Svenskfinland som så många 
generationer församlingsbor skulle ha 
en så intensiv relation till.

– Uppdragsgivarna ville uttryckligen 
ha en bok om Lekholmen och inte en-
bart om skriftskolan på Lekholmen, sä-
ger Mao Lindholm som tyckte det var 
spännande att få fram nya detaljer inte 
minst om den första tiden på ön.

Det unika med Lekholmen är att där 
uppstått en intensiv gemenskap bland 
dem som bott på ön om somrarna. De 
kom inte dit enbart för att de var an-
ställda av en församling som ordnade 
läger där – skriftskolorna kom till Lek-
holmen först i mitten av 50-talet. De 
kom till Lekholmen för att holmen bli-
vit just deras sommarö.

Från början var tanken att vanliga för-
samlingsbor skulle kunna fira sin se-
mester där om det fanns lediga stugor 
eller sängar.

– Det var nästan en sorts kollektivt 
bohemliv: man fick bo gratis och tog 
mat och kaffe med sig i en korg.

Än i dag är det bara att ta båten över 
och fråga om det är möjligt att få hus-
rum för natten.

En välsignad holme
I juni firar Lekholmen att det är 75 år 

LägErhOLME. Ett paradis, en ö för skriftskolläger utan 
modern komfort, ett ställe där man hittar kärleken eller 
rentav Gud? En färsk bok om Lekholmen i Helsingfors 
avslöjar den legendariska holmens många sidor.

TexT: SOFIA TOrVALDS  FoTo: MAO LINDhOLM & ArKIV

sedan Helsingforsförsamlingarna köpte 
ön och började bedriva verksamhet där. 
Men visst var ön bebodd redan tidigare.

I slutet av 1860-talet flyttade Est-
landsbördiga Johan Michel Wikström 
med familj till Lekholmen. Marken till-
hörde Nordsjö gård men husen ägde 
Wikström själv. Det sades om honom 
att han var en ganska elak man, men så 
hade han också ett hårt liv. Han livnär-
de familjen på fiske och jakt och på att 
bistå båtar som råkat i sjönöd. Det fick 
också hans fyra döttrar lära sig.

– Jag gjorde ett upprop om Lekhol-
men i Kyrkpressen och i Radio Vega, 
och den vägen fick jag ett långt brev av 
barnbarnsbarnet till denna första per-
son som bodde på ön. Hon hade talat 
mycket med sina mostrar som hade 
många konkreta minnen från ön. Det 
var ett otroligt bra material.

Barnbarnsbarnet Birgitta Lönnqvist 
berättar att det betydde mycket för hen-
nes mormor att Lekholmen köptes av 
kyrkan. Hon hade rentav en känsla av 
att hela holmen var ”genomsyrad av 
Gudstro”.

Lekholmen invigdes som Helsing-
forsförsamlingarnas sommarö i ju-
ni 1937. De första årtiondena beteck-
nas som ”paradisiska”. Familjerna som 
bodde på holmen var vanliga, aktiva 
församlingsmedlemmar. Många unga 
hittade varann och gifte sig senare – det 
sägs att Lekholmen producerat minst ett 
femtiotal par. När flaggan hissades om 
morgnarna samlades man runt den och 
sjöng psalmer, när båten kom sjöngs 
psalmer, när båten for sjöngs psalmer …

– Jag har försökt fråga om inte de 

människor som bodde på Lekholmen 
någonsin hade konflikter, men det ver-
kar faktiskt som om alla kom väldigt bra 
överens, skrattar Mao Lindholm.

Tillbaka till naturen
Orsaken till att församlingarna ville sat-
sa på öliv låg i att man på 30-talet bör-
jade tycka att också arbetarklassen ha-
de rätt att vara ute i naturen.

– Naturen fick på sätt och vis ersät-
ta Gud. Samtidigt ökade kravet på att 
kyrkan skulle ta socialt ansvar och man 
tyckte att alla borde få vara ute på lan-
det om somrarna.

När skriftskolorna invaderade ön i 
mitten av 50-talet förändrades stäm-
ningen något.

– Tidigare var det bara holmbor på ön, 
och traditionen – också den andliga –  för-
des vidare med en större kontinuitet. Sen 
kan det också vara bra att komma ihåg att 
det var just i slutet av 50-talet som ung-
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domskulturen slog som en våg över stan, 
och det märktes också på Lekholmen.

Paradiset fick kanske ett slut när 
öborna fick ta itu med problem och 
konflikter som hade att göra med rök-
ning, alkohol och droger. Vem som 
helst som var församlingsmedlem 
fick komma och bo gratis på ön och 
ibland utnyttjades holmbornas naivi-
tet och godheten av sådana som inte 
var lika naiva.

Sedan flera decennier har Lekhol-
men varit en ö mera för skriftskolor än 
för holmbor och Mao Lindholm ver-
kar fundersam när det kommer på tal.

– Förr var det 100 procent holmbo-
verksamhet, i dag är det 90 procent 

skriftskola och 10 procent annan verk-
samhet.

Lindholm har funderat mycket på 
Lekholmens framtid och hans tankar 
har också fått utrymme i boken.

– För att Lekholmen ska överleva 
måste det finnas en andlig puls på ön 
– och en kontinuitet.

Han föreslår ett retreatcentrum el-
ler kanske en kristen kommunitet som 
lever och verkar på holmen året runt. 
Med dagens förbindelser är det inte 
möjligt: på vintern kommer man till 
ön bara över isen.

– Det kan inte bli som förr, men det 
kan definitivt bli något bra. Ön är en 
begränsning i sig, och kan bli en ex-

tremupplevelse för den som dagligen 
är beroende av bekvämligheter och 
den digitala tekniken. Man kan skapa 
något helt speciellt på ett sådant ställe.

Boken handlar om Lekholmens his-
toria, både den helt kronologiska och 
den mer andliga. Men den handlar 
också om ön alldeles konkret: vilka 
växter som växer där, vilken bergart 
(granodiorit) som holmen främst be-
står av.

– Klipporna är nästan 2000 miljo-
ner år gamla.

Mao Lindholm poängterar att han in-
te skrivit en historik. Han har skrivit 
en bok om Lekholmen för att han ville 
ge en röst åt bland annat de drygt tret-
tio personer som han valde ut och för 
vilka ön verkligen varit viktig.

– Det är något mycket speciellt med 
den här ön. Jag hoppas att boken ock-
så kan bli lite av en väckarklocka: vad 
vill vi med Lekholmen i framtiden?”Det är något mycket speciellt med Lekholmen.”

Själens målare får pris
Kulturinsats. prästen och 
konstnären Christer Åberg 
har fått Församlingsförbun-
dets kulturpris år 2012. 

Åberg är till vardags – 
och helgdags –  kyrkoher-
de i Lappträsk svenska för-
samling, men har vid sidan 
av ämbetet verkat som yr-
keskonstnär sedan mitten 
av åttiotalet. han har haft 
många utställningar både i 
Finland och utomlands och 

brukar beskrivas som en 
kolorist, med starka sym-
boliska målningar.

I prismotiveringen sägs 
det dessutom att ”en del av 
målningarna har en själa-
vårdande karaktär”.

 – gäller det här verkligen 
mig! sade en glädjestrålan-
de christer Åberg vid utdel-
ningen på Församlingsför-
bundets årsmöte härom-
veckan.

För honom är priset ett 
erkännade för bilder och 
konstverk överlag, särskilt i 
kyrkliga sammanhang.

– Som kyrkohistoriker vet  
jag ju att bildkonstens ställ-
ning i kyrkan ibland har va-
rit problematisk. Bilderna 
behövs i en tillvaro där livet 
är mångdimensionellt och 
svårt att tolka, sade Åberg.

han tycker att bilder ock-
så är viktiga när männis-
kan försöker tolka storhe-
ten gud.

– Det ordlösa, meditati-

va betraktandet lär oss att 
lyssna med våra ögon. Det 
kan hjälpa oss att känna att 
vi hör hemma i vår egen själ 
och att vi behöver finnas till 
för andra, hälsade prista-
garen.

han passade också på 
att tacka sin hustru med en 
beskrivning som fick delta-
garna att brista ut i sponta-
na applåder.

– när hon kommer in till 
mig när jag håller på och 
målar något beställnings-
verk eller annat stort arbete 

och lämnar ett fat med en 
färdigt skalad apelsin är det 
för mig den finaste bilden 
av kärlek som finns!

Församlingsförbundets 
kulturpris är 3000 euro. Det 
delas ut varje år till en per-
son som erkänsla för kul-
turella insatser på kristen 
grund. 

priset ges på förslag av 
förbundets kulturdelega-
tion, som leds av ordföran-
de Björn wallén.

 ¶ mAy wIKStRÖm

Susan boyle 
deltar i Kristus-
dag i Tallinn
Konsert. Brittiska Talent-
segraren Susan boyle blir 
ett av dragplåstren vid den 
estniska Kristus-dagens 
galakonsert i Tallinn den 28 
juli.

– Det är en glädje för mig 
att besöka estland för för-
sta gången. Det är en ära 
att få hålla en konsert just i 
estland som har en så unik 
musikhistoria och där den 
”sjungande revolutionen” 
ägde rum. Jag ber att min 
konsert ska fylla besökar-
nas hjärtan med tro, hopp 
och glädje, säger Boyle.

Bakom den estniska Kris-
tus-dagen står alla est-
lands kyrkor i samarbete 
med evangelisationsorgani-
sationen Agape europe. ett 

av de böneämnen som lyfts 
fram inför dagen är att be 
för estland som blev själv-
ständigt för tjugo år se-
dan, som upplevt en snabb 
höjning i levnadsstandar-
den men samtidigt är ett av 
världens mest sekularisera-
de länder.

De estniska arrangörerna 
väntar sig att också många 
finländare ska ta sig till Tal-
linn till Kristus-dagen och 
delta i olika evenemang.

Lekis firas 
också med 
foton och film
JuBileum. helsingforsför-
samlingarnas lägerhol-
me Lekholmen firar i som-
mar att det gått 75 år sedan 
holmen köptes av försam-

lingarna (se artikel här intill). 
Inför jubiléet preste-

ras förutom boken All tid på 
Lekholmen (Fontana media) 
också en fotoutställning om 
Lekholmen och dess verk-
samhet.

under Lekholmens festår 
har gemensamt svenskt 
församlingsarbete också 
producerat en dokumentär-
film om holmen. Filmen är 
gjord av studerandena To-
mas Vikfors och Niclas Jo-
hansson vid yrkeshögsko-
lan Arcada. Både filmen, fo-
toutställningen och boken 
presenteras fredagen den 
25 maj på Församlingarnas 
hus i helsingfors.

Torsten Borg 
till höstdagar
unDerHållning. Torsten 
borg som kom trea i Idols 
i vår kommer att uppträ-
da på Sommardagarna på 
Lekholmen i juli och höst-
dagarna i Toijala i novem-
ber.

Torsten Borg är hemma 
från Karleby och fick nyligen 
ett 1000 euros stipendium 
av staden för sina insatser i 
sångtävlingen Idols.

på Sommardagarna upp-
träder Torsten Borg tillsam-
mans med en gitarrist och 
på höstdagarna med ett 
band. Både Sommarda-
gar och höstdagar ordnas 
av Förbundet kristen skol-
ungdom rf (FKS). Sommar-
dagarna är ett nytt kon-
cept som ordnas för första 
gången i sommar. Dagarna 
går av stapeln den 6–8 juli 

på Lekholmen i helsingfors. 
höstdagarna ordnas i höst 
för första gången i en sko-
la i Toijala. Dagarna går tra-
ditionsenligt av stapeln på 
Allhelgonahelgen.

torsten Borg från Karleby 
blev känd via Idols. 

Christer Åberg. 
Foto: mAy wIKStRÖm
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kRyssEt MAj

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 12 juni 
2012 till:
Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors. 
Märk kuvertet ”Majkrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas 
med bokpris. Bibelcitaten i krysset följer 1917 års 
översättning. Lycka till!

skickA In!

Namn & adress:

Konstruerat av brITT-M
ArI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna lottades följande 
vinnare fram. Bokprisen kommer på posten.  
Vi gratulerar: Margareta öst, Jakobstad, helena 
Påvals, Vårdö och Sam österlund, Mariehamn.

ApRiLkRyssEts LÖSnInG

VINN böCKEr!
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DOMPrOSTErIET

 ¶ bOrgÅ
Sö 27.5 kl. 10: gudstjänst i Kullo 
bykyrka, ekholm, Lauri palin
kl.12: högmässa i domkyrkan 
med prästvigning, Biskop Björn 
Vikström, M Lindgård, kantor 
Lauri palin, nelly Söderström & 
Julia Leskinen, valthorn.
kl. 14: Andakt i wittenbergsgatans 
pensionärsbostäder, ekholm
Ons 30.5 kl. 18: ”Med orgeln ge-
nom kyrkoåret”, helenelund

 ¶ LAPPTräSK
To 24 kl 13: andakt i Servicehuset 
och kl 15 på Tallmogården, cÅ, VT
Sö 27 kl 10: Mässa i kyrkan, cÅ, 
kantor Arno Kantola, Lovisakören, 
Lovisa spelmanslag. Välsignelse 
av vårsådden.
To 31 kl 9.15: gudstjänst med 
Kapellby skola i kyrkan, cÅ, VT, 
Barnklangen. Alla välkomna!
Sö 3 kl 12: Jazzmässa i Domkyr-
kan i Borgå.
kl 18: Mässa i Taizé-anda i Lilla 
kyrkan, cÅ, VT. obs! tid och plats.

 ¶ LILJENDAL
högmässa: Sö 27.5 kl 11 i kyrkan 
med 60-års konfirmandjubi-
léum. håkan Djupsjöbacka, Antti 
Jokinen. efter högmässan kaf-
feservering för jubilarerna på 
Mariagården.

 ¶ LOVISA
Familjeutfärd lö 26.5: start kl 10 
från Turisten, anmälningar senast 
24.5. sms 044 722 9210
gudstjänst sö 27.5: kl 12 i Lovisa 
kyrka, Blom,Aalto
Kort morgonmässa ons 30.5: kl 8 
i kapellet, af hällström
Vårens sista morgonkaffe to 31.5: 
kl 8.30 i Tikva
ObS! Kyrkan är stängd 28.5 – 
22.6. för målningsarbete
Sommarcafé: varje tisdag fr.o.m. 
5.6 kl 13 i Församlingshemmet

 ¶ PErNÅ
Taizémässa: sö 27.5 kl. 18.00 i 
kyrkan, Minna Silfvergrén, paula 
Jokinen.
Pensionärssamling: to 31.5 kl. 
12.00 i Sarvsalö Byagården, ro-
bert Lemberg.
Församlingsutfärd till Mustila 
Arboretum 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 pastors-
kansliet senast 4.6 tel. 5210700.

 ¶ SIbbO
SIbbO KYrKA: Sö kl 18 pingst-
dagens gospelmässa (obs tiden, 
ingen mässa på dagen). Katja 
Korpi, Lauri palin. ungdomskören, 
walentinakören och band.
Födelsedagsfest för årets 80 och 
90 åringar: on 30.5 kl 13 i präst-
gården. Tårta och program.

hELSINgFOrS PrOSTErI

 ¶ JOhANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 25.5:
kl. 10–11.30 humlans familje-
träff: hörnan. högbergsgatan 10. 
ollberg.
kl. 12–13.30 Veckolunch: hög-
bergssalen, högbergsgatan 10 e 2 
vån. Vi bjuder på lunch. Sista för 
terminen. Frivillig avgift till Kyr-
kans utlandshjälp.
Sö 27.5 pingst:
kl. 12 högmässa: Johanneskyrkan. 
Lindström, ray, Löfman, Alm-
qvist. Kampin laulu. Kyrkkaffe.
Må 28.5:
kl. 9: Avfärd från Kiasma till re-
kreationsdagen för kropp själ och 
ande på pellinge för dem som 
anmält sig tidigare.
Ti 29.5:
kl. 12 Lunchmusik: gamla kyrkan. 
Martti Laitinen.
On 30.5:
kl. 18 Kvällsmässa: gamla kyrkan. 
Busck-nielsen, enlund. 

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.helsing-
forsforsamlingar.fi/matteus
Sö 27.5 kl. 12: högm, Forsén, An-
ders Forsman. Kyrkkaffe. 
Sö 27.5 kl. 18: kvällsmässa, For-
sén, Andres Forsman. Kvällste i 
Matteussalen.
UTFärDEr
PENSIONärSUTFärD   
TILL NÅDENDAL 14.6: 
Avfärd från Matteuskyrkan kl. 
9.00, tillbaka ca. kl. 20.00. Besök 
hos Mariadöttrarna, lunch, besök 
i nådendals kyrka, rundvand-
ring i gamla stan. pris: 25 euro. 
Mera info: Karin Degerman, tfn 
050-380 3976. Anm. till kansliet 
(09)2340 7300 senast må 4.6.
DAgSUTFärD TILL hEUrEKA 
VETENSKAPSCENTEr 18.6 kl. 
13 – ca 17: 
Start kl. 11.45 utanför revalspla-
nens metrostation (östra cen-
trum). I resan ingår svenskspråkig 
guidning, rundvandring samt 
kaffe. pris: 10 €. Info: carita riita-
korpi, tfn 050-380 3986. 
Anm. till kansliet tfn (09)2340 
7300 senast må 4.6.
KVäLLSUTFärD TILL hErTONäS 
gÅrD 11.7 kl. 17 – ca 19.30: 
Besök på museet och Knusbacka 
med svenskspråkig guide samt 
kaffe ingår. Start kl. 16.20 utan-
för revalsplanens metrostation 
(östra centrum) eller kom dit på 
egen hand. pris: 5 €. info: Johan 
hallvar, tfn 050-380 3954. Anm. 
till kansliet tfn (09) 2340 7300 
senast fr 29.6
hELDAgSUTFärD TILL KENKä-
VErO I ST MIChEL 2.8: 
Avfärd med buss från Matteus-
kyrkan kl. 8.00, tillbaka ca. kl. 20. 
Båtkryssning i Saimen, rundvand-
ring på Kenkävero f.d. prästgård 
och hantverksbodar med finsk-
språkig guidning samt lunch och 
kaffe. pris: 45 €. 
Info: helena rönnberg, tfn 050-
380 3957. Anm. till kansliet tfn 
(09) 2340 7300 senast 18.7

LägEr
DAgLägEr För bArN (3-5 år): 
4-7.6 dagligen kl. 9.30-12.30. 
plats: Sjökortsgränden 6 (dag-
klubbens utrymmen), nordsjö. 
egen matsäck och självtran-
sport. Ansvarig ledare Marianne 
Bergström. pris 15 euro. Anm. till 
kansliet per mejl matteus.fors@
evl.fi eller per tfn (09)2340 7300 
senast 28.5. 
SOMMArLägEr   
För bArN (7-12 år): 
7-10.8 på nilsas lägergård, Sibbo. 
Friluftsliv, äventyr, sång, andakt 
mm. pris 60 euro, inkl. resor. 
Mera info: catarina Bärlund-palm, 
050-380 3936. Anm. till kansliet 
tel. (09)2340 7300 senast 15.6. 
Meddela också ev. allergier el-
ler diet. 
FAMILJELägEr 17-19.8  
PÅ LEKhOLMEN: 
pris: 35 euro/vuxna, 25 euro/barn 
(5-17 år). Vuxenprogram: helena 
Salenius: Jag, förälder! eget pro-
gram för barn och ungdomar. An-
mäl till kansliet matteus.fors@evl.
fi eller (09)2340 7300 senast 6.8.
MATTEUS DAgKLUbb 
för barn i åldern 3–6 år: verkar 
må, on, to, fr kl. 9.30-12.30 på 
nordsjö (Sjökortsgränden 6), 
startar 3.9 och följer därefter 
skolterminerna.  Ledare är Ma-
rianne Bergström. Anm. till dag-
klubbens tfn må-fr kl. 9-13 i maj, 
tfn (09)2340 7331.

 ¶ PETrUS
www.petrusforsamling.net
sö 27.5:
- kl. 10 högmässa (N): i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Söderström. 
- kl. 10 högmässa (N): i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, Varho. 
Kyrkkaffe.
Talko på björkebo 4-8.6: Allt från 
städning, köksarbete, trädgård 
till smårenovering. Kom en dag 
eller flere! 
Anm och mera info: Bodil Sandell 
050-380 3925

 ¶ hELSINgFOrS PrOSTErI
bokrelease och filmpremiär samt 
fotoutställning: Lekholmsboken 
”All tid på Lekholmen”, skriven 
av Magnus Lindholm presen-
teras. Bokrelease anordnas i 
Församlingarnas hus på Tredje 
linjen 22 andra våningen fredag 
25.5.2012 med början kl.13  i 
engelsalen. premiärvisning av 
den nya Lekholmsfilmen gjord av 
Tomas Vikfors och niclas Johans-
son. Dessutom kan man bese en 
fotoutställning om Lekholmens 
verksamhet genom åren sam-
manställd av Magnus Lindholm.. 
gemensamt svenskt församlings-
arbete
Kampens kapell öppnas: Torsdag 
31.5.2012 i samband med att 
man sjunger Sommarpsalmer på 
glaspalatsets skvär med början 
kl.18. Biskop Irja Askola välsig-
nar kapellet. Den gemensamma 
psalmsången ackompanjeras av 
jazzorkestern umo med bland 
annat Marzi nyman, Johanna 
Iivanainen och Yön kuningattaret.  
Biskop Ambrosius deltar i festen. 
Likaså biskop Björn Vikström, 

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

Den blyge Anden
För ett år sedan besökte jag Stockholm tillsammans 
med min familj och på söndagen sökte vi oss till S:ta 
Clara kyrka, som vi hade hört och läst mycket om men 
inte tidigare besökt.

Högmässan började med att en ung och glad präst steg 
upp i koret och ledde oss i sången ”Ja må hon leva …” 
Min första tanke var att någon av diakonissorna fyllde år.
Men när sången var slut förklarade prästen att vi sjöng 
om oss själva. Det var nämligen pingstdag och vi firade 
den kristna församlingens födelsedag. Jubilaren hade vid 
det här laget hunnit bli nästan 2000 år. Det här var en 
ovanlig men fyndig start på en omväxlande och inne-
hållsrik högmässa som räckte ett par timmar.

Texterna och psalmerna på pingstdagen handlar om 
den helige Andes utgjutande på pingsten i Jerusalem. Då 
gick det minsann dramatiskt till. Vi kan läsa om händel-
sen i början av Apostlagärningarna.

Det som Förvånar är att evangelitexten för pingstdagen 
är från Joh 3:16–21, där den helige Ande inte nämns en 
enda gång. Texten börjar med den så kallade Lilla bibeln 
och fortsätter sedan med att Jesus talar om mörker och 
ljus och om onda och goda handlingar.

Jag tror inte att de som har valt den här texten för pingst-
dagen har gjort något misstag. Det är nämligen så att An-
dens främsta uppgift är att skapa tro på Kristus i våra hjär-
tan – alltså just den verklighet som Lilla bibeln beskriver.
Någon har sagt att Anden är blyg. Han vittnar inte om sig 
själv, utan om Kristus. Vi som inte kan tro i egen kraft 
behöver Hjälparen, den helige Ande, för att kunna tro 
och lita på Kristus. Att Anden hör ihop med honom för-
står vi också av att han kallas för Kristi Ande och att han 
utgår av Fadern och Sonen.

vi FörKnippar ofta den helige Ande med innerlig lov-
sång, engagerande förkunnelse, fungerande nådegåvor 
och entusiastiska kristna. Visst kan Guds helige Andes 
närvaro ta sig sådana synliga uttryck.

Men Anden verkar också där tron är bara som en ”tyn-
ande låga” (Jes 43:3), när vi bekänner att ”Jesus är Her-
ren” (1 Kor 12:3) och när vi är så trötta och svaga att vi 
inte själva orkar formulera några böner. Då hjälper An-
den oss i vår svaghet och ”ber för oss med suckar utan 
ord” (Rom 8:26).

Så finns Guds blyge helige Ande även mitt i vår svag-
het och brist.

Leif Erikson är hemlandsledare i Evangeliföreningen

rosornas påsk är en 
gammal benämning på 
pingsten. på sina håll 
strödde man nämligen 
rosenblad över kyrko-
rummet under pingstda-
gens gudstjänst. 

rosornas kronblad 
skulle illustrera den he-
liga Anden som föll över 
lärjungarna på den allra 
första pingsten.

Källa: Tradition och liv

i KLARSPRåK

”Tack gud för din 
gode helige Ande, 
som i skapelsens 
morgon svävade 
över vattnet, och 
som också lilla 
jag får räkna med 
i min vardag.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

106, 117, 113, 119, 
228 (N), 115:4.
psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

psALmFöRsLAg

den heliga Andens högtid
pingsten är den allra sista helgen i kyrkoårets påsk-
tid och firas alltid tio dagar efter Kristi himmelsfärd. nu 
har Jesus lämnat den jordiska tillvaron och det är dags 
för kyrkan att berätta om hans verk på jorden. 

pingsten har rötter i en judisk högtid som firades 
som skördefest. I den kristna kyrkan firar vi pings-
ten som den heliga Andens högtid och söndagens bi-
beltexter handlar om hur den heliga Anden för första 
gången föll över lärjungarna.

om heLGen

”Ty gud sände in-
te sin son till värl-
den för att döma 
världen utan för 
att världen skulle 
räddas genom ho-
nom.”
Läs mera i Joh. 3:16-21.

”Värna oss, herre, 
för hungersnöd, 
skydda spirande 
gröda!” 

Välsignelse av vår-
sådden i samband 
med högmässan i 
Lappträsk 27. 5 kl. 10.

uR evAnGeLIeT Runt KnuTen

KALENDERN 
25–31.5

FörSTA LäSNINgEN
Joel 2:28-32

ANDrA LäSNINgEN
Apg. 2:1-13

EVANgELIUM
Joh. 3:16-21

pingstdagen. Temat är 
”Den heliga Andens ut-
gjutande”.

hELgEns TexTeR
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helsingfors designhuvudstads-
stiftelsens programdirektör 
Kaarina gould samt företrädare 
för helsingfors församlingar samt 
socialverket. Mika Saarelainen är 
speaker och det hela sänds i Yle 
TV 1 söndagen den 10 juni klockan 
10. efter allsången är kapellets 
salar öppna för allmänheten för 
första gången.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. en webbase-
rad  hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour Användaren 
behöver inte uppge namn, e-
postadress eller andra uppgifter 
som kan  leda till 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 stifts-
gård i Karis. Konfirmanden bör 
vara född år 1997 eller tidigare. 
Ansvariga ledare är omsorgspas-
tor nalle öhman och diakonissan 
för handikapparbetet Kristina 
Jansson-Saarela. Ytterligare upp-
gifter ger, K Jansson-Saarela, tfn  
09-23402540
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSChE gEMEINDE
So 27.5. 11 Uhr: gottesdienst zum 
pfingstsonntag (Martin röker)

 ¶ INTErNATIONAL EV.ChUrCh 
IN FINLAND (IEC)
Sunday Service in English
10.00: Mellunmäki parish cen-
ter, address: Korvatunturintie 2, 
helsinki
14.00: christ church, address: 
Apollonkatu 5, helsinki
16.30: espoo cathedral parish, 
address: Kirkkoranta 2, espoo
Sunday School arranged. Join 
us for church coffee after the 
service!

MELLErSTA NYLANDS PrOSTErI

 ¶ ESbO
Sö 27.5. Pingstdagen
Esbo domkyrka kl. 12.15: hög-
mässa, von Martens, Kronlund. 
Karabacka kapell, Karabackav. 
12,kl. 10: högmässa, ertman, 
Kronlund. 
Köklax kapell, handelsb. 1, kl. 
16: högmässa, Jäntti , henrico 
Stewen.
De vackraste sommarpsalmerna: 
Mataskärs kapell, Mataskärv. 3, 
sö 27.5 kl. 18. Ahlbeck, henrico 
Stewen. Servering.
grillfest: Södrik kapell, Kirsti-
gården 3, ti 29.5 kl. 17-20, von 
Martens, Valtonen. Musikprogram 

med Amanda oscarsson, Fanny 
hellström och emilia hoving.
Den vita stenen - en nutida 
kvällsmässa: hagalunds kyrka, 
Kyrkstigen 6, ti 29.5 kl. 18.30. 
pensionärskören Furorna, esbo, 
pensionärskören Sävsångarna, 
hagunda, Sverige. Marina Mot-
aleff, textläsning, Karin park-
man, flöjt, emma Viljanen-Laur-
maa, dragspel, olav Söderström, 
piano, håkan wikman, dirigent. 
Fritt inträde, program 10 €.
Orgelinvigning: esbo domkyrka 
sö 3.6 kl. 17.30. Den nya orgeln i 
esbo domkyrka tas i bruk. urupp-
förande av tre nya finlandssven-
ska kompositioner. orgelverket 
Initium av Dag-ulrik Almqvist 
framförs av Kati pirttimaa och 
orgelverket ...full av nåde... av 
Kaj-erik gustafsson framförs av 
Sixten enlund. ett verk för kör 
och orgel, Sjung till herrens ära 
en ny sång! av Kaj-erik gustafs-
son framförs av kören eset, dir.
pia Bengts, Sheldon Ylioja, orgel. 
Kyrkoherdarna roger rönnberg 
och Antti Kujanpää, domkyrko-
organisten petri Koivusalo samt 
kantor håkan wikman medv. vid 
invigningen. efter ibruktagandet 
servering och presentation av 
orgelprojektet i församlingsgården 
med arkitekt ulf oldaeus samt 
orgelbyggarna heikki Autio och 
Juha Virtanen.
Invigningskonsert: esbo dom-

kyrka sö 3.6 kl. 20 med Michael 
Schönheit, organist i domkyrkan i 
Merseburg i Tyskland.  A.w.Bach, 
J.S.Bach, Kittel, Fischer, Men-
delssohn, hesse och Listz. Fritt 
inträde. 
Kretsar för pensionärer & dag-
lediga: 
Köklax kapell ti 29.5, Södrik kapell 
on 30.5, Kalajärvi kapell to 31.5, 
Karabacka kapell to 31.5 kl. 13-15. 
Pensionärsläger på Mataskär 
20-23.7: Anmälningar inom juni 
till hannele nygård, 040 531 1045 
eller Synnöve heikkinen, 040-547 
1856. pris 45 €.
Församlingsretreat med temat 
”herre är min herde”: retreat-
gården Snoan i Lappvik, hangö 
19-21.10. Ledare kyrkoherde 
roger rönnberg. pris 75 € för 
esbobor, 120 € för övriga. An-
mälan senast 21.9 till förs.sekr. 
Ann-christin Lintula, 8050 3211, 
050 432 7526, ann-christin.lin-
tula@evl.fi

 ¶ grANKULLA
To 24.5 kl 10: Samtal kring tro i 
övre brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i 
övre brasrummet.
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.
Sö 27.5 kl 12: högmässa, carola 
Tonberg-Skogström, heli peit-
salo.

 ¶ KYrKSLäTT
högmässa: sön 27.5 kl. 12 i 
Kyrkslätts kyrka. heikel-nyberg, 
Stewen.
Sång och bön: må 28.5 kl. 18.30 i 
koret i Kyrkslätts kyrka.
bibelgruppen: tis 29.5 kl. 18.30-
20 i hörnan, Sockenstugustigen 
2.
Pastorskansliet är stängt tisdag 
29.5.
Allsång med sommarsånger: ons 
30.5. kl. 12-14.30 i Masaby kyrka. 
Tvåspråkig tillställning. Till förmån 
för Kyrkans utlandshjälp.
Uteförsäljning i och runt Oasen: 
fre 1.6 kl. 10-13. Till förmån för 
församlingens diakoni och mis-
sionsarbete. potatisgröt, kaffe, 
lotteri mm. Adress: prästgårds-
backen 11 c.
Försäljning av saker med patina: 
ons 6.6 kl. 9-13 på torget i Kyrk-
slätts centrum. Till förmån för 
församlingens diakoni. Välkomna!
Sommardagsläger för första- 
och andraklassister: 4-21.6 på 
Lyan. ännu några platser kvar! 
Anmälningar per tfn 040 509 
4626. Mera info på www.kyrks-
lattsvenska.fi 
Pensionärsläger på räfsö: 20-
23.8. Anmälningar senast den 
14.6 samt info: Birgitta Lindell 
tfn 050-376 1489 eller birgitta.
lindell@evl.fi .

 ¶ TAMMErFOrS
Lö 26.5: Konfirmandernas La-
saruslördag, samling vid gamla 
kyrkan kl 10.
Sö 27.5: högmässa kl 10.30 
gamla kyrkan, hanne von weis-
senberg, musik med paula Sirén 
och Marianne hesthammer
Sö 27.5: ”Du kan höra tystna-
den” klavikordkonsert med eija 
Virtanen kl 16 i pyynikin pappila, 

Kisakentänkatu 18. Fritt inträde, 
program 5 €.
Ti 29.5: Mammor, pappor o barn, 
utfärd till pyynikki utsiktstorn, 
start från Svg kl 10.
Ti 29.5: Tisdagsklubben, Svg 
grupp I kl 13.30 – 14.30 och grupp 
II kl 14.30-15.30.

 ¶ VANDA
Pingstdagens högmässa: i hel-
singe kyrka St Lars sö 27.5 oBS 
tiden kl 12! högmässan firas 
tillsammans med Södra Finlands 
veterandistrikts medlemmar. 
Liturg och predikant: Martin Fa-
gerudd. Kantor nina Fogelberg. 
nattvardsassistenter: Anu paavola 
och Kaj Andersson. nina Fogel-
berg och Susanna Tollet, sång. 
ViAnda-körens vårutfärd: 29.5 kl. 
9 – 19. oBS! Vi gör en heldagsut-
flykt till östra nyland.
har Du visor min vän?: 30.5 kl. 
14. Allsång på Folkhälsanhuset 
med gunnar weckström och nina 
Fogelberg.
Det finns ännu plats på som-
marens barnläger!: Anmälning via 
hemsidan eller till Daniela hildén 
tel. 0505668112.
Pensionärernas vårutfärd: 29.5 
till Sjundeå! 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 el-
ler till diakon carita Dahlbrg 
0503301828. Välkommen! övriga 
intresserade kan delta mot en av-
gift på 10 e. Välkommen med!
Pastorsexpeditionen i Vanda 
svenska församling: är stängd 
fredagar under juni-augusti.
Dejourerande präst anträffbar: 
på pastorsexpeditionen tisdagar-
torsdagar under juni-augusti.

rASEbOrgS PrOSTErI

 ¶ brOMArV
Sö 27.5: pingstdagen kl.10 hög-
mässa, Söderlund, Lindgård

 ¶ EKENäS
gemensam bön: lö 26.5 kl.9.30 i 
förs.hemmet.
högmässa: sö 27.5 kl.10, A-S.
Storbacka, S.Lindroos. 
Vid en kort ceremoni direkt efter 
högmässan startas vattenflödet i 
vattenskulpturen hope som åter-
installerats på sin plats utanför 
kyrkan.
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ hANgö
Sö 27.5 Pingstdagens Musikmäs-
sa: i kyrkan kl. 18, h. helander, r. 
näse. gospelkören South point 
gospel medverkar.
Ti 29.5 Dagklubbens avslutning: i 
hangö kyrka kl. 18.
Insamlingen vid affärerna in-
bringade 963,31 € och Stor-Lop-
piset 1.225,20 €.: ett stort tack 
till alla som deltagit i gemensamt 
Ansvar-insamlingen på olika sätt.

 ¶ INgÅ
Fre 25.5 kl 18.00: israeliska dan-
ser i församlingshemmets källare.
Fre 25.5 kl 20.00: ungdomskväll i 
ungdomshuset.
Lö 26.5 kl 10.30-12.00: Lördags-
klubb i ungdomshuset.
Lö 26.5 kl 19.00: förbön och 
lovsång i Degerby kyrka. gunnar 
weckström.
Sö 27.5 kl 10.00: pingstdagen, 
högmässa i Ingå kyrka. Tom hell-
sten, Svante Forsman.

Må 28.5 kl 18.00: bibelgrupp i 
prästgården.
31.5 Utedag på rövass: Start från 
församlingshemmets parkering 
kl 10.30, tillbaka ca kl 15.00. 
Lunch, kaffe + resa 10 €. An-
mälning till May senast 25.5 tel. 
040 555 2090.
14.6 Utfärd till Ortodoxa kyrkan 
i hagalund – Kulturcentret So-
fia – Sjömanskyrkan: Start från 
församlingshemmets parkering 
kl 9.00, tillbaka ca kl 16.00. pris 
40 € (lunch, guidning och resa). 
Anmälning till May, senast 1.6, 
040 555 2090.
Verksamhet på finska:
To 25.5 klo 10.00: perhekerho 
rantatie 11:ssa.
Pe 25.5 klo 17.30: sählyä pelataan 
Merituulen koululla.
Maa 28.5 klo 17.30: puuhakerho 
päivölässä.
Ke 30.5 klo 18.00: raamattupiiri 
Bläckhornetissa.

 ¶ KArIS
Tvåspråkig högmässa: Sö 27.5 kl. 
12 i S:ta Katarina kyrka. Terlinden; 
Lahtinen; Bonacci; Lindström. 
Missionstorget firar 20 års jubi-
leum. Furaha-kören medverkar. 
Kyrktaxi från centrum. Kyrktaxi 
från periferin. Lämna din beställ-
ning till pastorskansliet tfn 279 
3000, senast torsdag 25.5. kl. 14. 
Kyrkkaffe i Sockenstuga.

 ¶ POJO
Sö 27.05 Pingstdagen: kl 10 
högmässa i kyrkan. Dagklubbens 
avslutning. 
On 30.05 kl 18: ”Den svarta hö-
nan” musikbetonad dockteater 
för 0-10 åringar i förs.hemmet. 
gratis inträde. 
Kl 19: Förbönsandakt i kyrkan.

 ¶ SJUNDEÅ
Mässa: sö 27.5 kl. 12 i kyrkan, 
Irene erkko, pami Karvonen.
Tvåspråkiga gruppen för mental 
hälsa: ti 29.5 kl. 15 i capella, gun 
Venäläinen 040 533 6946.
bönegruppen: to 31.5 kl. 18 i ca-
pella, gun Venäläinen.

 ¶ SNAPPErTUNA
to 24.5 kl 18-21: ungdomskväll i 
Langansböle
sö 27.5 kl 10: högmässa med 
Markus weckström och pia ny-
gård. Diakonen Kaj-Mikael wred-
lund medverkar.
barnläger ordnas i samarbete 
med Ekenäs församling: klas-
serna 1-3; den 30-31.7 och klas-
serna 4-6; den 1-3.8. Anmälan till 
kansliet må-to 9-13 tel. 044-755 
3624. Sista anmälningsdag 30.6.

 ¶ TENALA
Pingstdagen, 27.5 kl. 18: (obs 
tiden!), Kvällsmässa, Söderlund/
Lindroos.
Församlingsutfärd till Kimitoön: 
5.6. Anmälan senast 28.5 till 
kansliet, 2450550.

ESbO STIFT

 ¶ TUSbY
27.5.2012 kl 18: pingstdagens 
kvällsmässa på rusutjärvi läger-
gård (hämeentie 44). Klemetskog 
Kyrkosångare med riina haapa-
niemi och prästen Tiina partanen
11-12.8.2012: Församlingsresa till 
St.Mikaelskyrkan och svenska 
församlingen i Tallinn. Info och 
anmälningar före 31.5 till Tiina 
partanen 050-5906615

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 25.5 gunborg Lindqvist, es-
bo Lö 26.5 8.53 Familjeandakt. 
Lars collmar läser ur sin bok hel-
ga hund i himlen. Må 28.5 hed-
vig Långbacka, helsingfors Ti 
29.5 Anders Lindström Ons 30.5 
Daniel Jakobsson, helsingfors To 
31.5 Marie Fred, Korsholm.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 25.5 hedvig Långbacka, hel-
singfors Lö 26.5 17.58 ett ord in-
för helgen, Kvevlax kyrka. Sö 27.5 
Kaj granlund, esse Må 28.5 Mia 
Bäck, Åbo Ti 29.5 Markus Ventin, 
Karleby Ons 30.5 Fredrik Martin, 
ekenäs To 31.5 Sissel Lund-Sten-
bäck, esbo.

gudstjänst kl. 13.03 
Sö 27.5 gudstjänst med Betes-
daförsamlingen i Kuni. predi-
kant: Jonatan witick. Mötesledare 
och textläsare: Monika Koskinen. 
Sång: kören Ichtys, söndagssko-
lan och trion Trinity. Musiker: ro-
bert granholm, piano, eegon Ve-
evo, bas, Marcus Björkholm, 
trummor och Jan Jacobson, gitarr.

Ortodox pingstliturgi
Sö 27.5 kl 14.05 sänder YLe Fem 
pingstens festliturgi från uspen-
skij katedralen i helsingfors. Vid 
liturgin överlämnas en nyöver-
sättning av chrysostomosliturgin 
till metropoliten av helsingfors, 
Ambrosius. Liturgin förrättas en-
ligt den nya översättningen.  
repris 30.5 kl 14.55.

RADio & Tv

VEgA VEgAVEgA

Du kan vara med  
och stöda evangelisations-
arbete bland massajer  
i Tanzania genom att  
ge en gåva till:

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH
Märk inbetalningen: SOM2012

Evangeliet fortsätter än idag att 
runt om i världen trösta, beröra 
och ge nytt hopp. Mer info på 

www.mission.fi/fms

Tillstånd: 2020/2010/3168 (Polisstyrelsen 15.11.2010) 
Nr 1107 K12 (Ålands landskapsreg. 14.9.2011)

YLE FEM
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REgion 2

ÅbOLANDS PrOSTErI 

KIMITOöN
Pingstdagen - helluntaipäivä: 
Den heliga Andens utgjutande – pyhän 
hengen vuodattaminen
Kimito kapellförsamling – Kemiön kap-
peliseurakunta:
högmässa: sö 27.5 kl 10. Mura, Mår-
tensson
Västanfjärds kapellförsamling:
gudstjänst: sö 27.5 kl 10. Donner, 
Lundell
Dragsfjärds kapellförsamling – Drags-
fjärdin kappeliseurakunta:
högmässa: sö 27.5 kl 12 i Dfjärds kyrka. 
Sundstén, Mårtensson
Söndagsandakt: sö 27.5 kl 15 i Dbruks 
kyrka. Sundstén, Mårtensson
barnens vårkyrka: on 30.5 kl 9.30 i 
Dfjärds kyrka. Sundstén, noponen
hitis kapellförsamling:
högmässa: sö 27.5 kl 16. Kuokkanen

VäSTÅbOLANDS FörSAMLINg
Pargas församlingsdistrikt
Sö 27.5. kl 10: högmässa med konfir-
mation i kyrkan, Backström, Dahlström, 
Sundell.
On 30.5. kl 18: ”De vackraste som-
marsångerna”, allsång i församlings-
hemmet, Backström. Brita holmström 
med medhjälpare står för ackompan-
jemanget.
Nagu kapellförsamling
Lö 26.5. kl 18: ”Sjung med oss” i Matt-
näs bönehus, säsongöppning, Birgitta 
Sarelin, esa Killström, Kjell granström.
Sö 27.5. kl 11: pingstdagens gudstjänst i 
kyrkan, Kjell granström, Birgitta Sarelin. 
Korpo kapellförsamling
Sö 20.5. kl 11: högmässa i kyrkan, Kill-
ström, granlund. Korpo sångkör med-
verkar. Kyrkkaffe i Mikaelskapellet.

ÅbO
tors 24.5 kl. 14 bibeln – en hjärtesak.: 
öppning av utställningen ’Biblar från när 
och fjärran’ (på svenska)Åbo svenska 
metodistförsamling, Betlehemskyrkan, 
Tavastgatan 4 
Inledare Antti Laato: ”Bibeln – bara 
ett religionshistoriskt dokument?” och 
Karl-gustav Sandelin: ”Apokryferna 
som brygga mellan gamla och nya Tes-
tamentet”. Kaffeservering.
kl.18 Trädgårdsfest med bibelkonst: 
på Aurelias gård (på svenska). Sånger, 
dans, barnkör, Bibelsällskapets utländ-
ska gäster, ”Min Bibel” – församlingsbor 
berättar, clownen Motzky.
kl.19: Ingen mässa pga vårfesten
fre 25.5 kl.19-23: café aderton i Aurelia 
(2 vån.)
sö 27.5 kl.12: ekumenisk högmässa i 
henrikskyrkan. Sepponen, Björklund, 
Stöckell. gudstjänstgrupp 6 medverkar. 
Kyrktaxi går att beställa senast fre 25.5 
kl.12 på nr 040-3417458
Eva Maria Nordlings utställning ”Lux 
aeterna”: i Aurelia (1 vån.). öppet mån-
tors kl.13-15 under april och maj.

ÅLANDS PrOSTErI

hAMMArLAND
27.5 Pingstdagen: 
högmässa kl 12 i hammarlands kyrka, 
13.30 i hammargården. 
Ingemar Johansson, carl Micael Dan.

JOMALA
Sö 27.5 Pingstdagen kl. 11: högmässa, 
r Syrén, K-g Sandholm, S:t olofs 
kyrkokör.
To 31.5 kl. 18.30: Föräldramöte för junis-
kriftskolans föräldrar på gregersö.
Under tiden 1.6-15.8 är pastorskansliet 
öppet månd, tisd, torsd. kl. 9-12.

SUND-VÅrDö
högmässa i Vårdö kyrka: kl 11.00. Ma-
thias Junell, Fredrik erlandsson.
Friluftsgudstjänst på stornäset: kl 15.00. 
Juanita Fagerholm-urch, Benita Muuk-
konen.

NärPES PrOSTErI

KOrSNäS
Sö 27/5 11.00: pingstdagens gudstjänst 
i Kyrkan, guy Kronqvist, Deseré gran-
holm, sång av Kyrkokören.
To 31/5 9.30: Barndagvårdens vårandakt 
i Kyrkan.
Lö 2/6 10.00: Skolavslutningsgudstjänst 
i Kyrkan.

LAPPFJärD-KrISTINESTAD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Ekumenisk bönesamling: fr 25.5 kl 19 i 
Skaftung Metodistkapell
Församlingsresa: to 7.6 Tre städer 
K:stad, Kaskö, närpes med turistens 
ögon. Buss I  
start ömossa 8.45, Sideby 9.05, Skaft-
ung 9.15, härkmeri 9.30. Buss II start 
Tjöck Tinka 9.15, Dagsmark 9.30, L.fjärd 
Sale 9.40, Andelsbanken 9.45, K.stads 
busstation 10. Anmäl senast 31.5 till An-
na-Lisa 040-5277611, Siv 040-7791325
Kristinestad
Konfirmationsmässa: sö 27.5 kl 12, 
nisula, nilsson, kyrkokören, ungdomar. 
efteråt samling i förs.hemmet för dem 
som blev konfirmerade för 50 år sedan
Lappfjärd
gudstjänst: sö 27.5 kl 10, eklöf, Marti-
kainen, kyrkokören
Sideby
gudstjänst: sö 27.5 kl 18, eklöf, nilsson, 
sånggrupp, kyrkkaffe

NärPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: pingstdagen sö 27.5 kl 10 
högmässa. Sö 27.5 kl 18 Förbön och 
lovsång. 
50-årskonfirmander!
Du som konfirmerats i Närpes kyrka 
år 1962: är med maka/make hjärtligt 
välkommen på 50-års träff söndag 
24.6.2012. högmässa kl 10. efteråt mat 
(12 euro/pers.), program och fri samvaro 
i förs.hemmet. Anmäl tel. +358 (0)6 
220 4200 eller e-mail narpes.pastors-
kansli@evl.fi senast fredag 15.6.

PörTOM
Idag torsdag kl 15: pensionärskören o. – 
kl 19: Kyrkokören.
Pingstdagen kl 10: Sång- och mu-
sikgudstjänst, Björkstrand, Lidman, 
Ann-catrin hellberg med klarinettister, 
pensionärskören.
Onsdag kl 16: nattvard i prästhagen o. 
– kl 17: i pörtehemmet, Björkstrand. – kl 
18: finska gruppens avfärd fr. kyrkan till 
förs.kväll i närvijoki.
Torsdag 31.5 kl 18-19.30: Skriftskola, - 
kl 19: Kyrkokören.
Församlingsresa: 2-4 aug. (umeå-
Skellefteå-haparanda). Anm. till Linda 
Tours tel 2243350.

öVErMArK
Sö 27.5 kl. 12: högmässa i Frönäs böne-
hus, Sandin, wikstedt.
Sö 27.5: Vandring till risnäs träsk för 
hela familjen. Sandin, Åbacka m.fl. Start 
från förs.h. kl. 13.30 med bilar. egen 
matsäck med. Det finns möjlighet att 
grilla.

KOrShOLMS PrOSTErI

bErgö
Fr kl 20: ungdomskväll i församlings-
hemmet. Mera info på Facebook!
Sö kl 14: högmässa, Björklund, Kahlos.

KOrShOLM
högmässa: med konfirmation av vinter-
skriftskolan
Pingstdagen: kl 10 i kyrkan Bergström, 
nordqvist-Källström.
50-års konfirmandträff med make/
maka: pingstdagen  kl 10 i kyrkan, 
50-års konfirmanderna deltar i hög-
mässan därefter kyrkkaffe och sam-
varo i förs.hemmet.

KVEVLAx
Andakt vid Funisgården: idag to kl 14, 
Särs, Andrén.
högmässa: sö kl 10, Särs, Andrén.

MALAx
www.malaxforsamling.fi
Tvåspråkig högmässa: sö 27.5 kl 10 i 
kyrkan. camilla Brunell sång. Kyrktaxi. 
50-års konfirmanderna särskilt in-
bjudna. norrback.
Daghemmen och Dagmammornas Vår-
andakt: to 31.5 kl 9.45 i kyrkan.
högmässa: sö 3.6 kl 10 i kyrkan. 
Kyrktaxi. Tornberg, Brunell.
Församlingsblad maj-augusti har 
utkommit: om du inte har fått det på 
posten, ring kansliet 3651048, så sänder 
vi ett exemplar till dej.

PETALAx
högmässa: sö 27 5 kl 11, Björklund, 
Kahlos

rEPLOT
gudstjänst: i replot sö kl. 10. Kaski, 
wargh.
högmässa: i Björkö kl. 12.30. Kaski, 
wargh.

SOLF
Städtalko: lö kl. 10 vid Kronvik lägergård.
gudstjänst: pingstdagen kl. 10, östman, 
Brunell.

VASA
TrEFALDIghETSKYrKAN
högmässa: sö kl. 13, Anders Lundström,  
Tia-Maria nord, patrik Vidjeskog.
bräNDö KYrKA
Sunday Service: at 1 pm, David oliver.
DrAgNäSbäCKS KYrKA
högmässa: sö kl. 10, Janne hänninen,  
Tia-Maria nord, patrik Vidjeskog, päivi 
Löfroth, violin, Sara Löfroth, cello. Dia-
konen Karin nygård avtackas. Kyrkkaffe.
SUNDOM KYrKA
gökottevandring: sö med start kl. 8 från 
parkeringsplatsen vid öjenvägen. Ta 
med egen matsäck. Ledare: Siv Jern.

VörÅ
Pastorskansliet är öppet från vecka 21, 
t.o.m. 31.8 enligt följande: 
Vörå: måndag-tisdag 10-13 och onsdag 
13-16
Oravais: torsdag och fredag 10-13 
Kanslitelefon 06-3844 300
Dagsutfärd till Larsmo: on 6.6. Start 
kl. 8.00 från rejpelt via centrum och 
norra Vörå till nykarleby kyrka. Förmid-
dagskaffe på wärdshuset, vidare mot 
Larsmo och Tomteverkstaden Tyynelä. 
Lunch i Jakobstad på segelpaviljongen 
pavis. Före hemresan kaffepaus och 
besök på Sunds Trädgård. pris ca 45-51 
€. Anm. senast 30.5. till pastorskansliet 
tel. 3844 300. Välkomna med!
Församlingsresa 13-17 augusti: till syd-
östra Finland med Saima kanal. pris 600 
€. Anmälan och info: pastorskansliet 
3844 300 eller khde Berg tel. 050-350 
59070.
Kyrkofullmäktige sammanträder: i ora-
vais Fh 30.5. kl. 19.00.
Vörå
Andakt: i pensionärscentret fre 25.5. kl. 
14. nuuja. Servering. 
Tjejträff: i Fh fre 25.5. kl. 18.
gudstjänst: i kyrkan sö 27.5. kl. 10. T 
Klemets, granholm. Skriftskolans för-
äldrasamling i Fh. 
Oravais
högmässa: i kyrkan sö 27.5 kl. 12. Berg, 
Streng. 
Anmälningar: till höstens dagklubb sker 
till dagklubben tel. 3850 678 ti-to 9-12 
eller pastorskansliet tel. 3844 300 to-fr 
kl. 10-13.
Maxmo
Möte i Fh: lö 26.5. kl.19. ralf Salo, gran-
lund, S-e  Syrén och Dragspelsgruppen. 
Servering.
högmässa: i kyrkan sö 27.5. kl. 12. ralf 
Salo, granlund, Bäck. efteråt servering 
och samtal i Fh.
Andakt: vid Marielund on 30.5. kl. 14.30. 
granlund.
Vi över 60 :i Fh to 31.5. kl. 13. Dagens 
gäst: ruth Lawast. granlund, Kanto och 
pensionärs-kören. Taxi kl. 12.30 från ölis 
via Kärklax och Tottesund, kl. 12.30 från 
Kvimo via Djupsund och Lövsund, kl. 
12.10 från österö via Särkimo och Brud-
sund. Taxiavgift 5 €.

PEDErSörE PrOSTErI

ESSE
Fr 20: Stugokväll i församlingsstugan, 
wikblad.
Sö 10: högmässa, portin, Klemets. An-
svar: konfirmangrupp 15.

JAKObSTAD
Sö 12: högmässa i kyrkan, englund, 
Salo, Södö, östman.
18: Fokus i Fc, Thomas Björkman.
Må 16-20: gÅrDSLoppIS vid Bonäs 
förs.stuga, Västra ringvägen 2. porslin, 
stilmöblemang (soffgrupp), gungstol, 
handarbete, dockor, dockkläder och 
lösöre. Lotteri och kaffeservering. Kom 
och fynda! Arr. pörkenäs syförening.

JEPPO
Sö 27.5. Pingstdagen: kl 12 högmässa, 
kyrkoherden, kantorn. Sång av kyr-
kokören.
Källan flyttar: till f.d.” reginas butik” 
from 2.6. Välkomna!

KrONObY
Vandring (EV): lö 19.00 samling vid fh
Ungdomssamling: lö 19.30 Sommar-
hemmet, David Forsblom
högmässa: sö 10.00 khden, Fjalar Ahl-
skog, Söderpåras läslag
Infomöte för FMS festens talkofolk: on 
17.30 i fh. 
hembygdsföreningens invigninsgfest 
vid Påras kapell: to 18.00, khden m.fl
Kyrkokören: to 19.00

LArSMO
Fre 25.5 kl. 19.30 Ungdomssamling: i 
xodus.

Sö 27.5 kl. 10 Pingstdagens högmässa: 
Lassila, wiklund, kyrkkaffe. Kyrkvärd: 
Kvinnogruppen.
To 31.5 kl. 18 Nattvard vid Sandlunden: 
Sjöblom, wiklund.
kl. 19 Karagruppens säsongavslutning 
vid bengt Svenfors villa: vid Jobbars-
undet. Båt från Sonamo båtstrand kl. 
18. Knytkalas. Andakt Bertel häger. (Vid 
dåligt väder Karasamling vid Inremis-
sionshemmet).
Pingstmöte i bosund: fre 25.5 – sö 27.5.

MUNSALA
Nätet fre kl 19: ungdomssaml. 
högmässa sö kl 10: i kyrkan, de äldres 
kyrkogångsdag, khden, kantorn, sång 
olof nyberg. Kyrkvärdarna samlas. 
efteråt servering i fh. Anmäl för kyrktaxi 
senast idag to: åt elin, 040-147 0122. 
Skriftskola ons kl 15: i fh.
Konfirmandföräldramöte ons kl 18: i fh. 
Alla med!

NEDErVETIL
Perenna och brödmarknad: lö 10 – 12 
vid församlingshemmet, dagklubbens 
gårdsplan.
högmässa: pingstdagen kl 10, khden, 
kantorn, kyrkokören. efteråt konfirman-
dernas föräldrasamling i fh.
Lovsång och bön: sö 16 i fh.
Vandring: från Solhemmet till kyrkan i 
Såka to 31.5 kl 18. egen matsäck medta-
ges. peter Sandbacka och Anders Store 
medverkar.

NYKArLEbY
Sö kl 10: högmässa, edman, Forsman
To kl 18 – 20:  Skriftskola i kyrkan

PEDErSörE
högmässa: Sö 10 med nattvard i kyrkan, 
lit. erikson, pred. häggblom, D. hägg-
blom, Lars Brunell sång, Folke nylund 
violin, textläsare gun Anderssén-wil-
helms, dörrvärdar östensö, välsignelse 
av hjälpledare 
Andakt: Fr 14 i pedersheim, erikson
Night Café: Fr 20 i Kyrkhemmet, konfir-
mandspecial

PUrMO
Lö 19.30: pingstmöte i emaus, Stig-olof 
& Kristina Fernström, Leif erikson. Sång 
och musik av Stina och Frida österlund.   
Sö 10: högmässa, S-o Fernström och 
khden. Sång av Britt-Mari och gun-
helen Andtfolk. 
14: pingstmöte i emaus, S-o Fernström, 
gustav Åbonde. Sång av nådens vind.
bArNLägEr vid Emaus: 4-6.6 för åk 
1-6 Lägret är varje dag från kl.10-16.30, 
pris: 10€/dag + ev taxi. 
Anmälan senast 28.5 till Mi Lassila, 
040-3100 464
Församlingens sommarprogram finns 
att ta vid veckoinfo-punkterna

TErJärV
Ungdomssamling: fr 25.5. kl 19.30 medv. 
Jonas näse och Sakarias Stenbäck.
högmässa: sö 27.5 kl 10, Ingmar weck-
ström, kantorn, kyrkokören, robert 
Slotte, Bernt Sandvik och Samuel Fors-
blom trumpetister.
Möte i Djupsjöbacka: sö 27.5 kl 19, 
medv. Kristian nyman och Bengt 
Strengell.

den blomstertid nu kommer ...
... sjungs snart på skolavslutningarna men också vid 
över 150 allsångsevenemang runt om i Finland. 

— ungefär 30 svenskspråkiga församlingar är med. 
Kimitoöns församling ordnar ett evenemang i bör-
jan av juni, Jakobstad satsar på Jakobsdagarna och es-
bo svenska församling sjunger sommarsånger vid eve-
nemanget Kulturen vid ån, berättar cecilia Forsén vid 
Kyrkans utlandshjälp.

Konserterna stöder utlandshjälpens projekt Vi byg-
ger en skola i Kongo. Mera info: www.suvivirsi.fi.

PoppiPiplia i åbo
Bibelårets ekumeniska huvudfest hålls i Åbo under 
pingsthelgen 24-27 maj med bland annat
- trädgårdsfest med bibelkonst på Aurelias gård,  
Auragatan 18 (24.5 kl 18)
- poppipiplia på Bar Kuka, Slottsg. 17 med DJ pastor 
Kanala & hyvän hengen hallelujah (25.4, kvällen)
- guidade rundvandringar i Åbo historiska centrum 
(26.5 kl 13.15 på svenska)

Mera info: www.raamattuvuosi2012.fi/sv/node/83

ALLsång SoMMARPSALMeR BiBELåREt feST

Föredragningslistorna och beslutsförteckningarna 
kan läsas på webben: luottamus.helsingin-
seurakunnat.fi/kvsto. Föredragningslistorna 
publiceras ca en vecka före mötet och beslutsför-
teckningarna ca en vecka efter respektive möte.

T I L L K Ä N N A G I V A N D E

Helsingfors kyrkliga samfällighets  gemen-
samma kyrkofullmäktige  sammanträder 
torsdagen den 7 juni 2012 klockan 18 i Försam-
lingarnas hus, Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att 
föredras vid sammanträdet är från och med 
30.5.2012 framlagd på anslagstavlorna vid 
Helsingfors församlingars pastorsexpeditioner 
och hos den kyrkliga samfällighetens registratur, 
adress Tredje linjen 22.

Helsingfors, den 14 maj 2012
Ordförande

LedIGA TjänSTeR

Kyrkorådet / Kirkkoneuvosto

KIMITOÖNS FÖRSAMLING – 
KEMIÖNSAAREN SEURAKUNTA

lediganslår att sökas följande ordinarie tjänster under 
tiden 21.5-4.6.2012 – julistaa haettaviksi seuraavat virat 
21.5.-4.6.2012 välisenä aikana

En ledare för ungdomsarbetet 
och en diakoniarbetare
Tilläggsuppgifter ges av kyrkoherde Ulf Sundstén, 
tfn. 044 042 5920. Annonsen kan läsas i sin helhet på 
internetadressen: www.standreas.fi.

Yksi nuorisotyön ohjaaja 
ja yksi diakoniatyöntekijä
Lisätietoja antaa  kirkkoherra Ulf Sundstén, p. 044 042 
5920. Ilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa inter-
netosoitteessa: www.standreas.fi.

TILLKännAGIvAnden

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

Tjänsterna söks hos Domkapitlet i Borgå stift 
senast 15.6.2012 klockan 15.00.
Adress: PB 30, 06101 Borgå

Lediga tjänster i stiftet
KyrKoherdetjänsten 
i Sjundeå svenska församling

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga 
kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att  
förstå finska.

KyrKoherdetjänsten 
i Vörå församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga 
kunskaper i svenska samt goda muntliga och 
skriftliga kunskaper i finska.

en Kantorstjänst 
i Brändö-Kumlinge församling

Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd 
examen som krävs för kantorstjänst eller innehar 
motsvarande behörighet (kyrkans författningssam-
ling nr 108). Språkkraven är utmärkta muntliga och 
skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga 
att förstå finska.

De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straff-
registerlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.
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bEräTTA OM DIN 
FörSAMLINg! 
Den här sidan finns till för dig. 
roliga verksamhetsidéer, fest-
liga jubileum eller en viktig ge-
menskap. Skriv, fotografera och 
berätta om vad som händer i 
DIn församling! Skicka in din ar-
tikel till redaktionen@kyrkpres-
sen.fi. redaktionen 
väljer och redige-
rar materialet.

i min
FöRsAmLing

MARKnAd

öNSKAS hYrA
ungt kristet pålitligt gift par öns-
kar hyra bostad, 2 el. 3 r+kök, i 
helsingfors f.o.m. 1.8 för en längre 
tid. Vi är högskoleutbildade och 
har fast inkomst. p.g.a utlands-
vistelse nås vi bäst via e-post: 
jakobventin@gmail.com

en skötsam och rökfri studerande 
flicka önskar hyra lägenhet i hel-
singfors med början i aug./sept. 
2012. Ta kontakt 040 50 14 802, 
Mathilda

Teol.kand. önskar hyra etta i Vasa 
för lärarstudier från 1.7. ring Jo-
hanna 040-8457643

Bostad i helsingfors sökes. 
Kvinnlig studerande fr. österbot-
ten söker bostad, en etta/liten 
tvåa, i helsingfors fr.o.m. augusti, 
tidigast juli. Jag är skötsam, rökfri 
och har inga husdjur. utför för 
tillfället utlandsstudier, så kontakt 
får gärna tas till mina föräldrar. 
tel; 050-3572882

Skötsamt akademikerpar söker 
hyreslägenhet i helsingfors from 
1.7 eller 1.8. rökfria, inga husdjur. 
ring Kenneth 0503491166

ungt par söker hyreslägen-
het i helsingfors, från och med 
1.9.2012. centralt läge uppskat-
tas, hyra max. 750 euro/månad. 
Vänligen kontakta christopher 
Langinauer 041 4329324.

rökfri och skötsam nyligen ut-
examinerad tradenom med fast 
anställning önskar att hyra bostad 
i helsingfors. Sebastian: 050-
4615796

UThYrES
uthyres nyrenoverad bostad, 
2-rum och kök, 61 m2, 3:e vån. 
i Kyrkslätt. Bra bussförbindelser 
(ca 55 mi till helsingfors). hyra 
690,- + vatten + el.

2 r+k 59,5 m2, egen bastu, bal-
kong i gäddvik, esbo uthyres 1.6 
- 31.8.2012. hyra 900 e/mån. ev. 
förlängning. Lugnt läge, 15 min. till  
Kampen. Tel. 040 5561965

uthyres etta vid Tölö torg f.o.m 
10.06.12-20.08.12.  Totalhyra för 
hela sommaren 1.400 e. ole rö-
yks 0500 564 112.

Mosemusikalen fyllde henrikskyrkan
Vi har sjungit med i Åbo 
svenska Församlings barn-
kör i fem år, snart ska vi älds-
ta flytta till tonårskören. ÅSFs 
barnkör har fyra grupper: 
Korallerna, Kristallerna och 
fortsättningskörerna SOLA 
och TIDO. Vi är sammanlagt 
65 sångare i kören.

Efter att vi hade tittat på 
en film om Mose som he-
ter ”Prince of Egypt” blev vi 
inspirerade av sångerna och 
frågade vår dirigent Birgit-
ta Forsman om vi kunde gö-
ra en Mosemusikal. Vi ville 
sjunga några av sångerna 
från filmen, men vi kunde 
inte ta med alla så vi hittade 
andra Mose-sånger. I slutet 
av april hade vi en konsert i 
Henrikskyrkan i Åbo.

 Det blev en fin musikal om 
Mose från Bibeln med många  

skådespelare, sånger och be-
rättare. Sedan sjöng vi många 
andra roliga sånger också på 
konserten. Vi hade massor av 
människor som lyssnade till 
oss, kyrkan var alldeles full. 
Frank Berger ackompanje-
rade oss på piano och Victor 
Wikström spelade synth och 
gjorde ljuseffekter. Christer 
Romberg var vår ljudtekni-
ker. 

Följande vecka åkte vi på 
körresa till Tammerfors och 
sjöng i Tammerfors gam-
la kyrka i den svenska för-
samlingens familjeguds-
tjänst. Efter uppträdandet 
for vi till Särkänniemi och 
hade kul tillsammans! 

 ¶ jeSSIcA LIndhoLm,  
KRIStInA KIVInIemI   
och SoFIA gReggASåBo svensKa församlings barnkör framförde sin musikal om Mose inför en fullsatt kyrka. 

Foto: Laura Karanko.

Fullmakter
Fullmakt på kyrkoherdetjänsten 
i Åbo svenska församling har 
utfärdats åt omsorgsprästen vid 
Kyrkans central för det svenska 
arbetet, TD Björn nalle olof öh-
man från 1.8.2012.
Fullmakt på kyrkoherdetjänsten 
i Korsholms svenska församling 
har utfärdats åt kyrkoherden i 
Vörå församling Berndt Berg från 
1.8.2012.
Förordnanden
Tf kyrkoherden i Finström-geta 
församling peter Karlsson har 
förordnats att sköta kyrkoherde-
tjänsten i samma 1.6 - 15.7.2012 
och 13.8 - 31.10.2012.
Kaplanen i Mariehamns försam-
ling Kent Danielsson har förord-
nats att vid sidan av egen tjänst 
fortsättningsvis sköta kyrkoher-
detjänsten i Ålands södra skär-
gårdsförsamling 1.6 - 19.6.2012.
Församlingspastorn i Mariehamns 
församling Anna Lindén har 
förordnats att sköta kyrkoherde-
tjänsten i Brändö-Kumlinge för-
samling 1.6 - 31.8.2012.
Tf kyrkoherden i Brändö-Kum-
linge församling peter Blumenthal 
har förordnats att sköta kyrko-
herdetjänsten i Saltviks försam-
ling 1 - 30.6.2012.

TD, biskop emeritus Lennart 
Koskinen har beviljats prästrät-
tigheter i evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland och förordnats 
att sköta kyrkoherdetjänsten i 
Ålands södra skärgårdsförsamling 
20.6 - 31.7.2012.
Kaplanen i pedersöre församling 
Stefan erikson har förordnats att 
vid sidan av egen tjänst sköta 
kyrkoherdetjänsten i samma 
församling 4 - 10.6.2012 och 20 - 
26.8.2012.
pastor ola Byfält förordnas att 
sköta en församlingspastorstjänst 
i esbo svenska församling 25.6 - 
31.7.2012.
Kyrkoherden i ekenäs församling, 
kontraktsprosten Anders Lind-
ström förordnas att vid sidan av 
egen tjänst sköta kyrkoherde-
tjänsterna i Tenala och Bromarvs 
församlingar 15.8.2012 - 12.8.2013.
Församlingspastorn i Sjundeå finska 
församling Irene erkko har förord-
nats att vid sidan av egen tjänst 
sköta kyrkoherdetjänsten i Sjundeå 
svenska församling 1.6 - 31.7.2012.
Tf kaplanen i Vasa svenska för-
samling Janne hänninen har för-
ordnats att sköta en församlings-
pastorstjänst i samma församling 
från 1.9.2012 tillsvidare.
Församlingspastorn i Vasa svens-

ka församling Tia-Maria nord har 
förordnats att fortsättningsvis 
sköta en församlingspastorstjänst 
(80 %) i samma församling från 
1.9.2012 tillsvidare.
pastor rune Lindblom har förord-
nats att sköta en församlingspas-
torstjänst (60 %) i Vasa svenska 
församling 1.10 - 31.12.2012.
Församlingspastorn i Västå-
bolands svenska församling Da-
niel norrback har förordnats att 
sköta församlingspastorstjänsten 
i Kronoby församling från 1.8.2012 
tills vidare.
Församlingspastorn i Korsholms 
svenska församling Jessica 
Bergström har förordnats att 
fort-sättningsvis sköta försam-
lingspastorstjänsten i samma för-
samling 1.9.2012 - 31.12.2013.
Tf kyrkoherden i Solfs församling 
Ann-Mari Audas-willman har för-
ordnats att fortsättningsvis sköta 
kyrkoherdetjänsten i samma för-
samling 1.8.2012 - 31.8.2013.
Tf kaplanen i houtskärs kapellför-
samling i Väståbolands svenska 
församling Janne heikkilä har för-
ordnats att fortsättningsvis sköta 
kaplanstjänsten i samma försam-
ling 1.9.2012 - 31.8.2013.
Kaplanen i Vasa svenska försam-
ling Siv Jern har förordnats att 

fortsättningsvis sköta 60 % av 
kaplanstjänsten i Sundom kapell-
församling 1- 30.9.2012.
Tf kaplanen i Kimitoöns kapellför-
samling niina Mura har förordnats 
att sköta kaplanstjänsten i Drags-
fjärds kapellförsamling i Kimitoöns 
församling 28.5.2012 - 31.8.2013.
Kyrkoherden i Lappfjärd-Kristi-
nestads församling Lars nisula har 
förordnats att sköta kontrakts-
prosteämbetet i närpes prosteri 
1.7.2012-31.5.2013.
Lediga tjänster
Kyrkoherdetjänsten i Sjundeå 
svenska församling har förklarats 
ledig att sökas senast 15.6.2012 
kl. 15.
Kyrkoherdetjänsten i Vörå för-
samling har förklarats ledig att 
sökas senast 15.6.2012 kl. 15.
c-kantorstjänsten i Brändö-Kum-
linge församling har förklarats ledig 
att sökas senast 15.6.2012 kl. 15.
Den som utses till någon av tjäns-
terna skall i enlighet med KL 6: 4 
a visa upp straffregisterutdrag. 
Avsked
B-kantorn i esse församling Ste-
fan Lönnquist har beviljats begärt 
avsked från 1.2.2012.
c-kantorn i Brändö-Kumlinge 
församling Alice wikström har be-
viljats begärt avsked från 1.7.2012.

Ordination till prästämbetet
Teologie magistrarna Ann-Louise 
harberg, Maria wikstedt och 
emma Audas har godkänts för 
ordination till prästämbetet. 
prästvigningen äger rum 27.5.2012 
kl. 12 i Borgå domkyrka.
Pastoralexamen
Församlingspastorn i Jakobstads 
svenska församling Åsa Turpeinen 
och församlingspastorn i Borgå 
svenska domkyrkoförsamling Mia 
Anderssén-Löf har avlagt pasto-
ralexamen.
Tjänstledigheter
Kyrkoherden i Finström-geta för-
samling Jon Lindeman har bevil-
jats tjänstledighet 1.6 - 15.7.2012 
och 13.8 - 31.10.2012.
Kyrkoherden i pedersöre för-
samling, kontraktsprosten hans 
häggblom har beviljats tjänst-
ledighet 4 - 10.6.2012 och 20 - 
26.8.2012.
Kyrkoherden i Tenala och Bromar-
vs församlingar Staffan Söder-
lund har beviljats tjänstledighet 
15.8.2012 - 12.8.2013. 
Kaplanen i Sundom kapellför-
samling i Vasa svenska församling 
Malin Lindblom har beviljats fort-
satt tjänstledighet 1 - 30.9.2012.
behörighet och valförslag
Tf kyrkoherden i Brändö-Kum-

linge församling peter Blumenthal 
har uppförts på valförslag för be-
sättande av kyrkoherdetjänsten i 
Saltviks församling.
enda sökanden till kyrkoherde-
tjänsten i Brändö-Kumlinge för-
samling pastor Maria Venhola har 
förklarats behörig för tjänsten.
enda sökanden till kyrkoherde-
tjänsten i replots församling, tf 
kyrkoherden i samma församling 
glenn Kaski har förklarats behörig 
för tjänsten.
enda sökanden till kaplans-
tjänsten i hitis kapellförsamling i 
Kimitoöns församling, tf kaplanen 
i samma församling Antti Kuok-
kanen har förklarats behörig för 
tjänsten.
enda sökanden till kaplanstjäns-
ten i Kimito kapellförsamling i 
Kimitoöns församling, kaplanen i 
Västanfjärds kapellförsamling Ka-
rin Donner har förklarats behörig 
för tjänsten.
enda sökanden till B-kantors-
tjänsten i Jomala församling mu-
siklärare eva-helena hansen har 
förklarats behörig för tjänsten.
enda sökanden till B-kantors-
tjänsten i Väståbolands svenska 
församling kantor hanna Kaisa 
Lehtonen har förklarats behörig 
för tjänsten.

nYTT fRån doMKAPITLeT

i min
FöRsAmLing

diakonvigning på Kristi himmelsfärd
viD DiaKonvigningen i 
Borgå den 17 maj fick stiftet 
sju nya diakoner och en 
ungdomsarbetsledare.
Från vänster: heidi Sal-
miniitty, emma Villman, 
Annina Aspvik, Mikael ha-
gelberg, Ingegerd Juntunen, 
Martin Sandberg, rebecka 
häger och Linda wahrman. 
Foto: Linnea ekstrand

MARKnAd

UThYrES
Fritidsställe i Åbolands skärgård. 
040-5665137.

TJäNSTEr

hemtjänster. registrerade skötare 
vid behov. huvudstadsregionen. 
Märta&Martin. 0401645151.
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de där som vi 
älskar att hata 
Författaren Maria Küchen 
har läst Åboteologen 
Mikael Lindfelts 
Meningsskapande idrott 
lagom till VM-yra och 
stundande oS. hon drar 
paralleller mellan idrott 
och fanatism i senaste 

Kyrkans Tidning.
– Jag gissar att många 
kyrkoledare skulle dö 
av avund om de såg 
hängivenheten på 
Anfield, men baksidan 
av hängivenhet är 
alltid fundamentalism. 
Identitetsskapande i 
form av ”vi” och ”de” 
tänkande har kyrkan inte 
råd med, slår hon fast.

iDRott fundAMenTALISM
”Ungdomar väljer 
själv vem de tänker 
ägna sin uppmärk-
samhet åt (...) Ifall 
de inte bryr sig om 
dig kommer de inte 
att bry sig om det 
du säger.”
Daniel Björk och Fred-
rik Kass i Sändebudet

ung & AuKToRITeT

Varken för ung 
eller för gammal

Jag sitter på flygfältet och skriver det 
här Inkastet. Bakom mig har jag en 
vecka av vår i Arizona (+32 C). Min 
gamla klasskamrat Bob skrev e-post 
och sa: ”Kom. Du behöver ta en liten 
paus. Det är 50 år sen du blev utby-
tesstudent och vi har klassträff. Jag 

skickar flygbiljett.”
Vad kan man säga? Packa sin kappsäck och tacka 

Gud för vänner som Bob. 
Det blev en intensiv vecka med många bitter-

ljuva minnen. Det var diskussion kring Obama vs. 
Romney, amerikansk ekonomi, Gud och männis-
kan, sjukdom och död. Vi var alla i ”den åldern”.

BoB är uniK, den mest innovativa, intelligenta vi-
sionär jag någonsin träffat. Hans gener och identi-
tet kommer från förfäderna i två indianstammar: 
shawnee och comanche. Han är imponerande 
stor, grålockig och så stark att han ensam orkar 
lyfta ett piano. Han är konstnär, politiskt obero-
ende, en fredens och försoningens man, en kvä-
kare som inte tycks hota någons religiösa över-
tygelse. Han är en känd företagare som rör sig li-
ka obehindrat bland presidenter och guvernörer 
som bland de hemlösa på gatan.Hans ambulans-
firma frågar inte om en patient har försäkring el-
ler inte. Finanserna reds upp på sätt eller annat 
efter att människan fått vård.

BoB ocH hans hustru Jenny var chockade av att se 
hur många gamlingar och veteraner, skadade till 
kropp, själ och psyke, som bor på gatan i Phoenix. 
”De hade ingen aning om att de kunde anhålla 
om social hjälp”, sa Jenny. Myndigheterna him-
lade med ögonen, de hemlösa visste inte vad de 
kunde göra. ”Jag vet vad jag kan göra”, sa Jenny, 
gick till stadsdirektören och andra högdjur, bil-
dade en studiekommitté och satte igång ett bygg-
nadsprojekt – ett hem för hemlösa, med social-
arbetare och rådgivning. Hon fortsatte det arbete 
som hennes mor i tiderna hade startat via Fräls-
ningsarmén. Jennys och Bobs 
kommittéer är inget pappers-
prassel. Redan för flera årti-
onden sedan grundade de en 
stiftelse för att främja rättvi-
sa för marginaliserade. 

”Det finns så mycket att 
göra”, säger Jenny. Hennes 
bakgrund ligger i judendo-
men. Hon var tidigare lag-
stiftare, läste sedan teologi 
och blev fängelsepräst, nu 
sjukhussjälavårdare. Sam-
tidigt kämpar hon tappert 
mot cancer. 

på sönDag förmiddag satt vi hemma hos Bob och 
Jenny och firade gudstjänst. Temat var Kristi him-
melsfärd. Jenny i svart prästdräkt med silverkors 
runt halsen ackompanjerade lovsången med gi-
tarr. Vi diskuterade söndagens text, berättade om 
upplevelser vi haft då vi fått följa någon fram till 
porten. Vi kom med våra böneämnen och vi fi-
rade nattvard tillsammans. Utanför fönstret stod 
jakarandaträdet i full blom. 

”Det finns så mycket att göra, vi är varken för 
unga eller för gamla för att tackla det som Gud 
ber oss göra”, sa Jenny.

”bob och hans 
hustru Jenny var 
chockade av att 
se hur många 
gamlingar och 
veteraner som 
bor på gatan.”

inkAst Ann-chRISTIne MARTTInen
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kyRkAns BudSKAP

Attitydförändring eller budskapsförändring?
Jag läste i KP nr 19/2012 att 
stiftsdekan Sakari Häkkinen 
bekymrar sig över vår kyr-
kas minskade medlemsan-
tal. Som botemedel mot detta 
efterlyser han en ”attitydför-
ändring” och att ”kyrkan mo-
derniseras i takt med samhäl-
let”. Jag frågar mig vad denna 
modernisering riktigt går ut 
på enligt Häkkinen? Ska vi 
skriva en ny Bibel eller duger 
det inte med den gamla? För-
hoppningsvis är det inte det-
ta Häkkinen menar, men jag 
måste säga att jag blir ganska 
fundersam när jag läser föl-
jande mening: ”Det är få fin-
ländare som är intresserade 
av kyrkans budskap i nuva-
rande form, och andra än de 
med traditionell syn på kris-
tendomen är kyrkan inte ivrig 
att få som medlemmar.” Jag 
håller med Häkkinen om att 
det självfallet är ledsamt och 
beklagligt att kyrkans bud-
skap ses som ointressant av 
många finländare. Men hur 
ska vi som kyrka reagera på 
detta? Om ”kyrkans budskap 
i nuvarande form” inte tillta-
lar alla människor: ska vi då 
börja ändra på kyrkans lära?

Jag håller med om att vi i 
Finland behöver en attityd-
förändring i kyrkan, men in-

te en attitydförändring som 
leder till en mer urvattnad 
och flummig kristendom. 
Tvärtom behöver vi hitta 
tillbaka till och hålla oss till 
Bibeln, Guds heliga ord och 
en tydlig, klassisk kristen-
dom. Kyrkans budskap är 
nämligen ingenting som vi 
människor godtyckligt kan 
ändra hit och dit. Kyrkans 
budskap är evangeliet om 
Jesus Kristus, en uppenba-
relse från Gud själv, ett tid-
löst budskap som vi ska pre-
dika i generation efter ge-
neration. Aposteln Paulus 

skriver: ”Om någon predi-
kar evangelium för er i strid 
med vad ni har tagit emot, så 
skall han vara under förban-
nelse. Är det människor jag 
nu försöker få på min sida - 
eller Gud? Eller försöker jag 
ställa mig in hos människor? 
Om jag fortfarande ville vara 
människor till lags, skulle jag 
inte vara Kristi tjänare.”(Gal 
1:9-10) Evangeliet handlar 
alltså inte om att vara män-
niskor till lags, utan om att 
predika så att man är Gud 
till lags. Kyrkan måste för-
stås modernisera sig såtill-

vida att den ständigt funde-
rar på hur man på bästa sätt 
ska kommunicera evangeliet 
så att vanligt folk förstår vad 
man säger. Om det är det-
ta Häkkinen åsyftar så hål-
ler jag helt med honom. Men 
själva budskapet, om Jesus 
som enda Vägen till fräls-
ning, det är vad det är, det 
får vi inte gå in och ändra på. 
Oavsett hur många männis-
kor som skulle förkasta det.

Daniel norrBacK
församlingspastor i Pargas

RADBytEt jAn edSTRÖM

(fri)kyrkliga utmaningar
I KP 10.5 in-
tervjuas f.d. 
frikyrkoteolo-
gen Sigfrid De-
minger om fri-
kyrkans kris 
i Sverige. Han 

inledde debatten 3.2 i Da-
gen med att konstatera ”fri-
kyrkligheten bar inte”. Han 
är nu medlem i Svenska kyr-
kan. Deminger anser att fri-
kyrkornas teologi har tunnats 
ut, att gudstjänstlivet (och 
musiken) saknar värdighet 
och att frikyrkorna gett upp 
sitt samhällsengagemang. 

Man kan med Björn Ce-
dersjö i Dagen 4.5 undra om 
detta handlar om en speci-
fikt frikyrklig problematik. 
Är det så att allt är bättre i 
folkkyrkan, och är det över-
huvudtaget längre relevant 
att använda ordet frikyrklig 
när statskyrkosystemet av-
skaffats och alla kyrkor är 

fria i förhållande till staten?
Deminger tror att frikyrk-

ligheten har samma problem i 
Finland. Möjligen, men riktigt 
så enkelt är det inte. I Sverige 
hamnade väckelsekristendo-
men utanför Svenska kyrkan 
och blev stora frikyrkor, med-
an de mest betydande väck-
elserörelserna hos oss stan-
nat inom den lutherska kyr-
kan. I Finland ser frikyrklig-
heten annorlunda ut på finskt 

och svenskspråkigt håll, men 
allmänt taget har kyrkorna 
profilerat sig och blivit eku-
meniskt aktiva. Däremot har 
de inte bildat gemensamma 
samfund som i Sverige även 
om de har ett nära samarbete i 
bistånds- och samhällsfrågor.

De frågor Deminger lyfter 
fram är aktuella också hos 
oss, men inte bara inom fri-
kyrkligheten. Teologin har 
sin givna plats, därför behövs 
fler unga teologer i alla kyr-
kor och ett öppet samtal in-
om och mellan samfunden. 
Gudstjänstfirandet kan va-
riera en hel del, också inom 
de enskilda samfunden, och 
ungdomskulturen som ett 
hot eller en tillgång i guds-
tjänstlivet är inte en svart-
vit fråga. Frikyrkorna hos oss 
har från början haft ett aktivt 
samhällsengagemang, star-
kare än i folkkyrkorna, men i 
dag har det blivit allt svårare 

att frigöra resurser för sam-
hällspåverkan. 

På en viktig punkt har 
Deminger naturligtvis rätt, 
det behövs mera samarbe-
te mellan kyrkorna. Men 
också här finns det en vik-
tig skillnad mellan våra län-
der. I Sverige har ekumenik 
och samtal mellan Svenska 
kyrkan och frikyrkan ofta 
lett till praktiska överens-
kommelser och samarbete, 
inom sjukhus- och fängel-
sesjälavården och inte minst 
på lokalförsamlingsnivå. Hos 
oss har ekumeniken mellan 
frikyrkorna och evangelisk-
lutherska kyrkan resulterat 
i uttalanden och överens-
kommelser med jämförelse-
vis liten praktisk betydelse.

Jan eDström
ordförande för Frikyrklig  
Samverkan FS rf.
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D
en nya prästen i försam

lingen höll m
ycket korta predikningar, vanligen tio m

inuter. g
am

la prosten predikade i åtm
instone en halv tim

m
e. M

en den unga prästen predikade bra, tyckte försam
lingsborna. en söndag höll han en nästan en tim

m
e lång predikan. Kantorn frågade: ”D

u har va-
rit här i nästan ett år och alltid hållit korta predikningar. Idag predikade du i en tim

m
e. Vad berodde det på?” ”Jo”, svarade prästen. ”Före predikan sätter jag en tablett i m

unnen och den sm
älter efter tio m

inuter, och då vet jag att sluta. M
en idag hade jag fått en byxknapp istället.
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