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”Varför är vi så 
vilsna i våra egna 
liv? Det är ju den 
vilsenheten som 
föder den sto-
ra efterfrågan på 
hjälp att leva.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

”Lär mig att 
leva mitt liv!”

den sköna nya värld vi lever i är 
visserligen på många sätt befri-
ad från bojor och tvång. Men för-

lusten av kollektivens trygghet och sociala ramar 
har också lett till att individen, som lärt sig att han 
och hon alldeles ensam måste fixa sitt liv, blivit ett 
lätt byte för en växande och okontrollerad mark-
nad av ”hjälpare”. 

De pluggar i där vi är som mest sköra: ”Har ni 
nångång velat fly från era liv?” Om svaret är ja, 
finns det livsfixare av många sorter som är bered-
da att lära oss att leva – mot betalning. Men många 
av dem har en ganska lätt kunskapsback och ris-
ken att bli utnyttjad är stor. Tyvärr har ingen rik-
tigt tagit ansvar för att övervaka verksamheten, 
inte heller myndigheterna. Brokigheten i kåren 
av olika slags certifierade terapeuter är stor. För 
kunden är det svårt att veta vad det riktigt är för 
slags kunnande han eller hon får för pengarna.

så hävdar i alla fall Anne-Christine Hornborg, do-
cent i religionshistoria i Lund. I vår utkom hon med 
en bok där hon riktar strålkastaren mot den bro-
kiga coachingindustrin i Sverige. Som religionsve-
tare ser hon så tydliga strukturella likheter mel-
lan den och andlighet att hon inte tvekar att kalla 
självhjälpsterapin för en modern väckelserörelse.

Dessutom menar hon att betoningen på ”själv-
et” kvarstår på ett sätt som gör den utsatta män-
niskan ännu mera sårbar. Vissa coacher frånsäger 
sig alla kvalitetsgarantier för resultatet. De finns 
bara där för att ställa frågorna – blidde det hela 
inte till något var det kundens eget fel och egna 
oförmåga att klara av att fixa sitt liv. 

GrundfråGan är ju varför vi är så olyckliga? Varför 
vi är så vilsna i våra egna liv? Det är ju den vilsen-
heten som föder den stora efterfrågan på hjälp att 
leva. Är det för att vi har målat upp en osann bild 
av vad det är att leva som människa? För att vi stä-
dat undan sorg, svårigheter, lidande och död? För 
att vi exponeras mycket för yta, men blir allt mer 
främmande för det som handlar om djup?

Snabbheten är en annan 
faktor. Allt ska vara quick fix, 
snabbt åtgärdat. Följaktligen 
finns det också coacher som 
fått sin utbildning på snabb-
kurs. Enligt Hornborg kan 
utbildningen för dessa te-
rapeuter variera från några 
kursveckoslut till halvårs-
långa sjok. Efter det förklaras 
terapeuterna ”auktorisera-
de” (enligt den standard just 
den skolan satt upp som mål) 
och kan verka fritt på egen hand. Just den delen 
av problematiken har fått främst de svenska psy-
kologerna att reagera i debatten.

Annars har boken inte väckt den storm för-
fattaren kanske förväntat sig. Det är något av en 
besvikelse, kan man utläsa i intervjun i det här 
numret av KP. 

djup besvikelse och sorg uttrycker också diako-
nen som Hornborg refererar. Den bottnar i vet-
skapen om att livet inte är snabbfixat, ja inte ens 
nödvändigtvis lättlevt. Att ändå trofast fortsätta 
visa på livets samtidiga skönhet och vånda är ett 
allt viktigare kristet bidrag i en snabb tid.

Trygg 
i Gud 
trots allt
– Visst har jag bett till Gud också tidiga-
re, säger hon. Men de gångerna har det 
endast varit då jag varit i nöd.

Under tiden på Samariacentret har 
Maarit Rahja konkret fått se hur Gud 
tillgodoser våra behov och har hand 
om oss.

–  När vi skulle börja med kafeteria 
på Samaria funderade vi på var vi skul-
le komma över köksinredningen och vi 
bestämde oss för att be för saken. Nästa 
dag kommer en man och frågar om vi 
behöver en köksinredning. Gud är god. 

En annan gång hade hon skadat foten 
och blev sjukskriven. Kenneth Nygård 
som ansvarar för enheten fick ensam ta 
hand om loppmarknaden. 

–  Jag bestämde mig för att återvända 
till arbetet och sade att tänk om vi skul-
le få ytterligare ett par händer till hjälp. 
Några dagar senare kommer en person 
in och frågar om vi behöver hjälp. Det 
visar att vi blir bönhörda när vi har ett 
behov.

Hur har det den här upptäckten påver-
kat ditt liv?
– Jag har upplevt att min tro har stärkts. 
Jag har på riktigt fått frid inom mig. Vi 
har någon som ser efter oss. Gud vet 
vad vi behöver och han förser oss. Jag 
har också fått en lugnande inverkan på 
min omgivning.

Maarit Rahjas liv har inte varit lätt. 

Hennes första äktenskap var svårt och 
för fyra år sedan insjuknade dottern i 
cancer. Dottern är utbildad cancerskö-
terska och hon visste vilken typs sjuk-
dom hon drabbats av. Det var en aggres-
siv sort och de antog att hon bara hade 
ett halvt år kvar att leva.

–  Då tog jag till bönen. Vi bad själ-
va och sände bönebrev till förebedja-
re. Innan hon blev sjuk hade min man 
kämpat till sig alterneringsledigt och 
han kunde besöka min dotter varje dag. 
Han sade att hon kommer att klara sig 
och att cancern kommer att kapsla in 
sig. Jag trodde inte på honom. Men när 
hon blev opererad visade det sig att can-
cern kapslat in sig, vilket är ovanligt för 
den typen av cancer. Läkarna hade in-
te sett det tidigare. 

Först senare insåg Rahja att bönen 
gjorde dottern frisk. 

– Det gick upp för mig när jag åkte 
med Kenneth till Borgå och vi samta-
lade om livet under resan. När vi kom 
fram förstod jag att det var ett mirakel 
att hon blivit frisk.

Äldre generationen bad för henne
Både Maarit Rahjas mormor och farmor 
var troende kvinnor som bad för henne.

– De var viktiga personer för mig, sä-
ger hon. När jag övernattade hos dem 
bad vi alltid aftonbön tillsammans. Jag 
minns inte att vi skulle ha bett hemma. 

Kanske livet som invandrare i Sverige 
gjorde det svårt. 

När Maarit Rahja var fyra år gammal 
flyttade familjen från Ylivieska till Väs-
terås där föräldrarna fått arbete. Hon 
tillbringade sin barndom, ungdom och 
tiden som ung vuxen i Sverige. 

– Jag upplevde aldrig någon fientlig-
het mot mig som invandrare. Jag tror att 
de som kom på 70-talet upplevde mera 
av det. Jag anammade den svenska kul-
turen och ibland märker jag att jag fort-
farande har kvar något av den. I synner-
het min mans barn brukar påpeka det.

Kroppen höll inte för vårdabete
1981 flyttadeRahja tillbaka till Ylivieska 
med sin första man och dotter.

– I Västerås blev jag bekant med vård-

En Guds gåva är det, arbetet på Samariacentret i Vasa. 
Förutom att hon har fått en arbetsplats hon tycker om 
har Maarit Rahjas relation till Gud förstärkts.

TexT och FoTo: JoHAN SANDBErG

proFILEN: MAARIT RAHJA  
”Livet är inte alltid lätt. Men vi har 
märkt att Gud tar hand om oss och 
han vet exakt vad vi behöver.”
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yrket i mitt arbete som vårdbiträde och 
jag fortsatte inom vården på hälsovårds-
centralen i Ylivieska. Men jag skadade 
ryggen då jag lyfte patienterna. Då kom-
pletterade jag min svenska utbildning så 
att den motsvarar studentmerkonom-
utbildningen och fick olika ströjobb på 
kontor. 

I Ylivieska fick hon jobb som uppkö-
pare på ett elektronikföretag och stor-
trivdes.

– Jag trodde mig ha hittat jobbet som 
jag pensionerar mig från. Men företa-
get fusionerades med ett annat och ar-
betet räckte inte åt alla. Jag var upprörd 
och grät. Men sen steg jag upp och sa-
de: Nu slutar jag gråta och börjar stu-
dera. Jag började studera till närvårdare 
inom mental- och rusvården, för när-

Maarit rahja 
oroar sig inte för 
framtiden även 
om hon inte 
får fortsätta på 
Samaria. hon li-
tar på att Gud tar 
hand om henne.

MAARIT RAHJA

GIFT med Jarmo. FamilJen beSTår 
av en eGen doTTer, 37 år, och 
JarmoS Två barn, en doTTer 
på 30 år och Son på 22 år. eTT 
barnbarn, 10 år.

JoBBAr med rehabiliTerinG 
inFör arbeTSliveT på Samaria i 
vaSa. 

vårdare behövs alltid. Men i slutet av 
studierna började mina leder krångla 
och jag kunde inte jobba inom vården.

2005 flyttade Rahja till Vasa tillsam-
mans med sin nya familj.

– När lederna gav upp jobbade jag på 
hälsovårdscentralerna i Vasa. Samti-
digt började jag också fundera på vad 
jag egentligen vill med mitt liv. 

För snart två år sedan fick hon prakti-
plats på Samaria och har nu anställ-
ning med hjälp av sysselsättningsstöd 
till mars nästa år.

– Både min man och jag har haft mot-
gångar i livet och jag tror att Gud lär 
oss något genom dem. Livet är inte all-
tid lätt. Men både jag och min man har 
märkt att Gud tar hand om oss och han 
vet exakt vad vi behöver. Han styr oss i 

rätt riktning. Jag känner mig trygg i det.  
När vi drabbas av motgångar får vi räkna 
med att det är så det ska vara. Gud vill 
lära oss något genom dem. Det försö-
ker jag också lära våra klienter.

Samaria i Vasa har en enhet för ar-
betsrehabilitering och en loppmarknad. 
Enheten rehabiliterar klienter med psy-
kiska problem för arbetslivet. Rehabi-
literingen har kommit i gång tack vare 
Rahjas utbildning. 

– Vi har sett resultat av rehabilite-
ringen. Vi hade en ung man med panik-
störningar som var rädd till en början, 
men han började stå i kassan. Nu har 
han fått ett jobb som motsvarar hans ut-
bildning. Vi hjälper folk att komma ut 
i arbetslivet efter att ha varit hemma i 
åratal. Sakta men säkert öppnar de sig 

och man kan börja diskutera med dem. 
Det finns välsignelse i huset.

I sommar hittar du oss  
bl.a. här:
• FMS missionsfest i Kronoby 

15–17.6
• KU:s sommarläger i Pieksä-

mäki 24–29.7
• Sacrum, Sandvikskajen 13, 

Helsingfors

www.fontanamedia.fi

”Den som gör en resa 
har något att berätta.”

AKTUELLT!
Pilgrimslivet
Stillhet, skoskav och sång
Anna Braw (red.)
I Pilgrimslivet delar pilgrimerna 
själva med sig av tankar, tips, 
böner, sånger och klassiska 
pilgrimsråd. 
Inb 34,90
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Vilken roll spelar kristendo-
men i luthersk tappning i dag? 
Hos oss och i de övriga nord-
iska länderna har den haft en 
så stark ställning att vi ib-
land inbillar oss att all kris-
tendom ser ut just så. Men 
också här vittrar monopo-
let bort i rask takt.

Chilenaren Martin Junge 
är generalsekreterare för 
Lutherska världsförbundet. 
Från sin plattform har han 
utsikt över en brokig ska-
ra på 145 medlemskyrkor. 
Han väljer att positionera den 
evangelisk-lutherska famil-
jen på 2000-talet mot bak-
grunden av snart femhundra 
år sedan Martin Luther spi-
kade upp sina teser.

– Vi tillhör den privile-

gierade generation som får 
fira jubileet år 2017. Det är 
en källa till glädje över den 
kraft och fräschör som fort-
farande lever vidare i arvet 
från 1500-talet. Men det har 
också smärtpunkter över att 
reformationen inte rymdes 
inom sin kyrkas ramar ut-
an ledde till fragmentation, 
menar Martin Junge. 

Han talade inför luther-
ska och ekumeniska leda-
re på ett bjudseminarium i 
förra veckan.

Enligt Junge är det en all-
varlig tankeställare att luth-
eranerna firar femhundra år 
av reformation – men sam-
tidigt bara femtio år av di-
alog med den romersk-ka-
tolska kyrkan.

KRU kämpar för Svängrum
när Kristliga radioutskottet (KrU) hade sammanträde 
i maj fick utskottets medlemmar veta att livsåskåd-
ningsprogrammet Svängrum löper risk att läggas ned 
år 2013. nu har utskottet skickat ett uttalande till be-
slutsfattarna vid Svenska Yle.

KrU menar att det är viktigt att Svenska Yle har an-
dra livsåskådningsprogram än andakter. För tillfället 
är Svängrum det enda programmet som fokuserar på 
andra livsåskådningar och religiösa yttringar. KrU an-
ser att det är beklagligt om det inte får fortsätta.

Samkönade par får vigas
Från och med i morgon, fredag, får homosexuella par vi-
gas i den danska kyrkan. det beslöt Folketinget förra 
veckan när de godkände den nya äktenskapslagen. 

åtta av landets tio biskopar har varit med och utformat 
det nya vigselformulär som överräcktes till kyrkominister 
Manu Sareen på måndagen.

en av skillnaderna från förr är att man nu använder or-
det ægtefæller (ung. kamrat) i stället för det mer köns-
specifika, äkta man och äkta hustru. inte heller skapelse-
berättelsen finns längre med som utgångspunkt i vigseln.

Kyrkostyrelsen sammanträdde
Förra veckan hade Kyrkostyrelsens plenum sin första 
session med nya medlemmar. Förutom rutinmässiga 
ärenden som personval behandlades bland annat för-
samlingssammanslagningar, kyrkans webbarbete och 
miljödiplom. Kyrkans miljödiplom tilldelades bland an-
nat mariehamns församling. en översättning av Kate-
kesen till enaresamiska godkändes. mötet var det för-
sta för borgå stifts Åsa A. Westerlund.

– det kändes intressant. operativa ärenden är mer 
konkreta än de vi diskuterar vid kyrkomötet.

KyRKosTyRELsEn plenUM DAnMARK ÄKTenSKApSlAgKRIsTLIgA RAdIoUTSKoTTeT

Släpp 
nöten 
om det 
behövs!

ekuMenisk dialOG. lappobiskopen Simo peura frågade 
generalsekreterare martin Junge om samtalen med rom.

I samma veva signalerar 
han också vikten av eku-
menik genom att hänvi-
sa till den lutherska kyr-
kans ursäkter för historis-
ka övertramp mot anabap-
tisterna och vikten av dialog 
med pingstväckelsen. 

Andlig insikt att låta gå
– I dag finns det inte en en-
da kyrka inom Lutherska 
världsförbundet som in-
te skulle brottas med frågor 

kring kyrkans sociala, sam-
hälleliga och politiska roll i 
sin omgivning, menar Junge. 

– Trots vår månghundra-
åriga historia av att ha varit 
med och förändrat våra sam-
hällen försvinner inte de frå-
gorna. Utmaningen handlar 
om hur vi utför Guds mission 
i den kontext vi finns i just nu.

Martin Junge säger att det 
handlar om frågan om med-
borgarskap, om kyrkans 
identitet.

”Det är en viktig 
andlig läxa att lä-
ra sig när det gäl-
ler att grabba tag, 
hålla fast och lå-
ta gå.”

Martin Junge, generalse-
kreterare för Lutherska 
världsförbundet

GLoBAL LUTHErAN. Lutherska världs-
förbundets generalsekreterare Martin 
Junge tror på en ständig och gränsöver-
skridande reformation. 

TexT och FoTo: MAy WIKSTröM   
illUSTraTion: WILFrED HILDoNEN

– Kyrkan måste definie-
ra sitt medborgarskap. En 
grundtanke i reformationen 
var ett sunt dialektiskt för-
hållande mellan det andli-
ga och det världsliga styret. 

Men när det senare inte 
längre bryr sig om vad kyr-
kan tycker, vilken tyngd har 
det då att någon som enskild 
försöker påverka, undrar 
Risto Saarinen, professor i 
ekumenik vid Helsingfors 
Universitet, i publiken. 

Martin Junge möter frågan 
med en anekdot:

– Vet ni hur urinvånarna i 
Amazonas fångar apor?

Det hör inte till teologut-
bildningen här, så general-
sekreteraren får undervisa:

Apfångarna fyller en tom 
kokosnöt med frukt och gör 
ett hål i den. Sen knyter de 
fast kokosnöten med ett rep 
runt ett träd. När aporna hit-
tar nöten sticker de in han-
den och grabbar tag i fruk-
ten därinne. De håller fast 
frukten så hårt att de väg-

rar släppa den ens 
när faran närmar 

sig - och så är de 
fast. Och gene-
ralsekreteraren 
konkluderar:

– Det är en 
viktig andlig läxa 

att lära sig när det 
gäller att grabba tag, 

hålla fast och låta gå.
För att kontextualise-

ra Jesu budskap i nutid 
kan det hända att kyr-
korna måste ”släppa ta-

get” i en omgivning där 
det inte längre fungerar att 

en institution talar till en an-
nan institution.

– Jag efterlyser en symme-
tri inom Lutherska världs-
förbundet. I vårt gemensam-
ma lärande finns det ingen 
kyrka så stark att den inte 

kan vara mottagare och 
ingen så fattig och ung 
att den inte kan vara 

givare.

Vänd inte unga ryggen!
Martin Junge sänder också 
en uppmaning till de sam-
lade teologerna. Han vill 
att kyrkan inte glömmer 
de unga.

– Jag har träffat konfir-
mandklasser. De unga ta-
lar om en hårdnande kon-
kurrens. De känner också 
att de ibland inte blir hör-
da. Det finns en fantastisk 
resurs bland alla unga som 
fortfarande är verksamma 
i den kyrka de döptes in i. 
Men de känner också iso-
lering och smärta över att 
deras kyrka inte går i dia-
log med sin omgivning som 
den borde. 
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prästdräkt för kvinnor fick pris
den nya prästdräkten för kvinnor belönades 
med priset hopeahuippu (silvertopp) i de-
signtävlingen ”vuoden huiput 2011” (ung. 
årets höjdpunkter). motiveringen lyder: 
”dräkten ger det kvinnliga prästerskapet 
efterlängtat syre, värme, mänsklighet, 
ändamålsenlighet och kvinnlighet.” 
dräkten, som designats av Kirsima-
ri Kärkkänen, har blivit så populär att 
vissa storlekar tidvis varit slutsålda.

präst prickad 
för begravning
en präst i Strängnäs stift i 
Sverige har fått en skrift-
lig erinran från domkapitlet 
för att ha förrättat en bor-
gerlig begravning mot sin 
kyrkoherdes vilja. prästen 
uppger att de anhöriga vil-

le ha en kyrklig begravning 
och att han ville hålla den 
av själavårdsmässiga skäl.

i Sverige kan en person 
som inte tillhör kyrkan un-
dantagsvis få en kyrklig 
begravning, men nu hade 
prästen agerat mot kyr-
koherdens beslut, skriver 
Kyrkans tidning.

Stiftsdekan Sixten Ek-

strand vid domkapit-
let i borgå säger att det är 
vanligt att personer som 
inte hör till kyrkan får en 
kyrklig begravning. i Fin-
land är händer det oftare 
än i Sverige.

– hos oss jordfästs 95 
procent av en luthersk 
präst, och då är kyrktillhö-
righeten bara 80 procent, 

säger ekstrand. han me-
nar att konflikten knap-
past handlar om att en 
präst förrättar en kyrklig 
begravning fast den avlid-
na inte tillhört kyrkan utan 
om att prästen i fråga dels 
brutit mot kyrkoherdens 
arbetsorder, dels förrättat 
en borgerlig begravning – 
om än med kyrkliga inslag.

svERIgE BoRgeRlIg BegRAvnIngDEsIgnpRIs pRÄSTdRÄKT

Österbotten fick Lutherpräst
patrik saviarO kommer att fortsätta sitt ingenjörsjobb också efter att lutherstiftelsen prästvigt honom.

Jag har från för-
sta början siktat 
på att bli präst 
inom Lutherstif-
telsen eller på 
missionsfältet.
Patrik Saviaro

För två veckor sedan blev han prästvigd 
i finska evangeliföreningen Sleys loka-
ler i Lahtis tillsammans med fyra andra 
män. De fem är nu präster inom en rö-
relse som enligt ärkebiskop Kari Mä-
kinen i praktiken lösgjort sig från den 
lutherska kyrkan. Trots prästvigning-
en kommer Patrik Saviaro att fortsät-
ta sitt civila jobb som ingenjör vid ett 
företag i Esse. 

– Tältmakarprästerna är rätt vanli-
ga inom Lutherstiftelsen, säger Savia-
ro. De fungerar främst som hjälppräs-
ter till pastorn i församlingen. Jag ska 
hjälpa Jani-Matti Ylilehto som är pas-
tor i Karleby och Jakobstad. 

I Jakobstad och i Åbo där Sebastian 
Grünbaum är pastor har stiftelsen si-
na enda svenskspråkiga församlingar. 

LUTHErSTIFTELSEN. Han kallar sig tält-
makarpräst. Patrik Saviaro är den andra 
svenskspråkiga teologen som prästvigts 
av Lutherstiftelsen.  

TexT och FoTo: JoHAN SANDBErG

lingsfakulteten i Göteborg, en skola som 
drivs av Peter Isaac Béens Utbildnings-
stiftelse. Jag kontaktade skolan, lade i 
bön ut lite ull och sa att jag om får tag i 
en lägenhet åker jag. Jag fick plats i ett 
kristet internat i Göteborg.

För två år sedan blev Saviaro klar med 
en akademisk examen som motsvarar 
teologie kandidat.

– Jag har inte kollat om utbildning-
en skulle godkännas av den evange-
lisk-lutherska kyrkan i Finland. Men 
med tanke på var jag står har jag inte 
ens sett det som en möjlighet att kon-
takta domkapitlet i Borgå stift för att hö-
ra om jag kan bli prästvigd. Jag har från 
första början siktat på att bli präst inom 
Lutherstiftelsen eller på missionsfältet.

– Den lutherska kyrkan anser att vi 
brutit med den och tycker att vi ska 
starta eget. Lutherstiftelsen har inte 
tagit avstånd från den lutherska kyr-
kan utan anser att vi är den lutherska 
kyrkan i enlighet med dess bekännelse.

Saviaro säger att det inte är ämbets-
frågan som problemet. 

– Det är ett av symptomen på pro-
blemet. Det största problemet är hur 
man förhåller sig till skriftens auktori-

tet. Det får konsekvenser för andra frå-
gor, bland annat ämbetsfrågan.

Det är ingen brådska med att kapa 
banden till den lutherska kyrkan, tyck-
er Saviaro. Man ska att värna om det 
goda som finns.

–  Hur det går i framtiden beror på ut-
vecklingen i både Lutherstiftelsen och 
den lutherska kyrkan. Jag tror att det 
är lättare för oss yngre än för de äldre i 
Lutherstiftelsen att kapa banden. Många 
äldre präster har ju jobbat halva sitt liv 
i den lutherska kyrkan.

Själv har han skrivit ut sig ur den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

– Men det beslutet har inget med pas-
torskallet att göra. Jag valde att stiga av 
då jag konstaterade att Lutherstiftelsen 
är min församling. Jag såg ingen orsak 
att vara medlem i den lutherska kyr-
kan. Å andra sidan kan man ju också 
fråga sig varför inte. Men även om det 
inte var orsaken kan jag nu sätta kyr-
koskatten på Lutherstiftelsen.

– För den som funderar på vad stif-
telsen är för något finns det informa-
tion. Det går också bra att besöka guds-
tjänsterna. Det är bättre att ta reda på 
innan man kritiserar stiftelsen.

I Jakobstad håller man gudstjänst var-
annan söndag i adventkyrkan. Även om 
Saviaro nu är prästvigd kommer anta-
let gudstjänster i Jakobstad inte att öka 
i det här skedet.

I Karleby har gudstjänsterna cirka 
60–70 besökare. I Jakobstad där första 
gudstjänsten hölls i oktober ifjol sam-
las runt 50 gudstjänstbesökare.

– De som söker sig till Lutherstiftel-
sens gudstjänster är till stor del kyrkfolk, 
säger Saviaro. De flesta är medlemmar i 
den evangelisk-lutherska kyrkan men 
en del har också skrivit ut sig. En del har 
väckelsbakgrund och har varit aktiva in-
om evangeliföreningen Sley eller Slef el-
ler den laestadianska rörelsen.

Siktade alltid på Lutherstiftelsen
Patrik Saviaros intresse för teologi tog 
fart medan han studerade till ingen-
jör i Vasa.

–  Där började jag fundera på vad den 
kristna tron innebär. Jag tänkte på att 
studera teologi. Men först ville jag ha 
klart för mig varför. Efter mycket bön 
och diskussion med kamrater kom jag 
till att jag skulle börja. Jag funderade 
på Åbo men sen hörde jag om Försam-
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enkelbiljett till 
Mars, tack!
Glöm Big Brother och 
paradise hotel. Från år 
2023 kan vi 
alla bänka 
oss fram-
för våra 
tv-appa-
rater och 
följa med 
hur det känns 
att leva sin vardag på ett 
lite mer extremt ställe, 
nämligen planeten mars. 

det är projektet mars 
one som står bakom 
idén att spela in en rea-
lityserie hundratals mil-
joner kilometer från jor-
den. mars one kallar det-
ta för ”den största med-
iehändelsen någonsin”. 
vartannat år ska fyra nya 
personer få åka till mars 
och skapa sig ett nytt liv 
där. de ska bo i uppblås-
bara bostäder, framstäl-
la vatten på plats och äta 
av de 2,5 ton mat som 
tagits med. Snart ska 
ett samhälle i rymden ta 
form och det är tittarna 
som väljer vem som ska 
få vara med. 

men i den här tv-se-
rien delas det inte ut 
några miljoner och väljs 
ingen vinnare. det finns 
nämligen ingen retur-
biljett.

människorna som åker 
till mars kommer inte till-
baka. deras familj, vän-
ner – ja, hela världen – 
kan följa deras öden och 
äventyr, arbetsdag, pri-
vatliv, lycka, sorg och 
slutligen död via sina tv-
apparater. 

Är det så långt män-
niskan vill gå i rent un-
derhållningssyfte? 

anhängarna motiverar 
sin ståndpunkt med att 
folk själva får bestämma 
om de vill ställa upp eller 
inte. men när du spänt 
fast dig i raketen försvin-
ner också rätten att ång-
ra sig. det är inte bara 
att ta en taxi hem om du 
känner att ”nej, det här 
var nog inget för mig”. 

Genom tiden har män-
niskooffer förekommit 
såväl på arenor som i re-
ligiösa riter. Är det vettigt 
att återuppta den tra-
ditionen? För är det in-
te precis vad det här är? 
människooffer för under-
hållningsindustrin.

 ¶ Michaela Rosenback

ELLIps

Ärligt och inspirerande
BoK

lev mer på mindre

Författare: maria österå-
ker (text), patricia rodas 
(foto) och malin båtmäs-
tar (recept)
Förlag: österåker & öst-
eråker

Maria österåkers Lev mer 
på mindre ligger helt rätt i en 

tid när vi älskar att drömma 
rosenrött om livet på lan-
det och samtidigt ha visio-
ner om en tillvaro med färre 
timmar på arbetsplatsen.

och visst är Lev mer på 
mindre en vacker och inspi-
rerande bok. patricia ro-
das bilder gör bläddrandet 
till en skönhetsupplevelse 
–  till och med blodet i grä-
set efter ett slaktat får ser 
vackert ut. maria österåkers 
text är desto mera brutalt 
ärlig. allt är inte bara glada 
försök, österåker redovi-

sar också misstagen. Fram-
för allt skildringen av hur en 
karriärkvinna med jordbru-
karblod i ådrorna får kämpa 
för att klara av att äta upp 
sina egna djur är både av-
väpnande och berörande.

avstampet för familjens 
självförsörjning gör de un-
der en omtalad månad när 
de försöker leva enbart på 
det de själva producerat. 
desto intressantare är det 
att österåker visar sig va-
ra betydligt mindre fun-
damentalist än så i varda-

gen. Syftet med boken är 
snarast att inspirera andra 
till små men hållbara steg i 
stället för dramatiska livs-
omläggningar. Fler inflytta-
de stadsbor än jag lär berö-
ras av österåkers tankar om 
hur den kunskap hon vux-
it upp omgiven av inte på 
ett självklart sätt kunde gå 
vidare genom henne till de 
egna barnen. Trots allt är 
det ändå okej att börja om 
från början, okej att vara 
”pjaso” när det kommer till 
att äta upp egna djur.

Lev mer på mindre är in-
te en handbok att sätta i 
händerna på den som re-
dan står där med en flock 
nyanlända höns och undrar 
hur i all världen man ska få 
dem att överleva inte bara 
sommaren utan även vin-
tern. detaljkunskapen får 
man fördjupa sig i på an-
nat håll – exempelvis i de 
böcker österåker tipsar om. 
däremot flödar boken över 
av inspiration till jordnära 
drömmande.

 ¶ eRika RönngåRd

Gospelkör i 
världsklass 
kommer 
till Finland

så GOtt som varje morgon 
vaknar Tore W. aas med en 
sång i sitt huvud. Som bäst 
komponerar han för nästa 
års 25-årsjubileum med 
oslo Gospel choir.

Han vaknar så gott som varje morgon 
men en ny sång klingande i sitt huvud. 
För norske Tore W. Aas är gospel mer 
än en musikstil, det är en livstil. Oslo 
Gospel Choir sjunger hans musik för 
miljoner lyssnare över hela världen.

Det är en pojkaktig 54-åring som jag 
möter i centrala Oslo en ovanligt varm 
försommardag. Han ojar sig över det 
grymma priset på en kall läsk på ett 
hotellkafé intill hans arbetsplats, Hög-
skolen i Staffeltdsgate. Till vardags är 
han musiklektor där. Men snart är han 
hundra procent fokuserad på att pra-
ta om sin stora kärlek, gospelmusiken.

– I går vaknade jag med en ny sång i 
huvudet och tänkte: det var en bra låt. 
Det är just vad vi behöver för nästa års ju-
bileum. På ett par timmar hade jag skrivit 
ner text och musik, berättar Tore W. Aas.

Som om det var världens naturligas-
te sak. 

Men han vet att han har något som 
få har. Det är det som gör Oslo Gos-
pel Choir speciell. Kören har mycket 
eget material eftersom han kompone-
rar mycket själv.

– När jag var 12 år kom en evangelist 
som heter Arvid Vangberg till vår kyr-
ka, en liten metodistkyrka i Kragerö. 
Han var nog den första gospelartisten 
i Norge. Han spelade hammondorgel 
och det hade jag aldrig hört förut. Och 
jag minns det så väl när han bad mig att 
spela piano tillsammans med honom 
när han spelade hammond.

Tore Aas var redan då organist i sin 
kyrka och snart också ledare för ung-
domskören.

Men mötet med den kringresande 
sångarevangelisten 1969 var en milstolpe.

GoSpEL. Oslo Gospel Choir är en gospelkör som bli-
vit känd över hela världen. Körens legendariska ledare 
Tore W. Aas har bidragit till framgångssagan genom att 
komponera en stor del av körens material. Nästa år 
firar Oslo Gospel Choir och Aas 25-årsjubileum.

TexT och FoTo: KAJ AALTo

– I kyrkan bad han mig att komma 
fram till altaret. Han ville be för mig och 
jag gick. Han bad ganska länge, tacka-
de Gud och så bad han att jag skulle få 
musikens gåva, minns Aas.

300 sångare i kö
På den vägen är det. Leda ungdomskö-
rer först på hemorten och sedan i Oslo. 
Spela trumpet i musikkåren i kungens 
gard. Studera sju år vid musikhögskolan. 
Starta en ekumenisk gospelkör tillsam-
mans med kompisen Terje som också 
spelade i kungens musikkår.

Det som började med en uttagning 
där de entusiastiska killarna hoppa-
des på 20 sångare blev en mycket större 
produktion. Det var kö utanför kyrkan 
då 300 villiga sångare kom. Av dessa 
fick 32  plats i den ursprungliga Oslo 
Gospel Choir 1988.

Efter första framträdandet i norsk tv 
kom genombrottet. Tore W. Aas tänkte 
att nu gäller det att satsa på kören åt-
minstone ett par år. Att det skulle bli 25 
år kunde han inte drömma om. Kören 
har haft 80 bejublade tv-framträdan-
den, många turnéer i Europa och re-
kordförsäljning av skivor i Norge och 
hela världen. Som mest har kören haft 
80 konserter per år. 

Torsdagen den 21 juni är det kon-
sert i Finland och Keuruu som gäller. 
I sommar sjunger kören också i Tysk-
land, Holland, Schweiz och på musik-
festivalen Sgsang i Langesund i Norge.

Den ambitiösa och entusiastiska kör-
ledaren säger att gospelkören är det ro-
ligaste han vet. Därför orkar han hålla 
på år ut och år in.

– När vi firade tioårsjubileum frågade 

någon när vi ska sluta. Jag svarade att jag 
slutar samma dag någontig är roligare 
än att sjunga gospel med den här kören.

– Den dagen det inte är meningsfullt 
slutar jag, säger Tore W. Aas.

Låt oss fira Gud
Några veckor före det planerade fram-
trädandet i Finland föds en ny sång.

– Det var den 23 maj 2012. Den he-
ter ”God gave me a song” och handlar 
om att vi ska fira honom. ”Let’s cele-
brate Him”, står det i en rad.

– Vi ska inte fira kören som fyller 25 
utan låt oss fira Gud. Gospel utan en le-
vande Gud och Jesus är komplett död 
gospel, konstaterar Tore W. Aas.

– Kanske är det en musikstil, men 
gospel är en livstil.

Kristus är den fasta grund som kö-
rens sånger kretsar kring. Det är en 
plattform som håller för människor 
som kommer från olika kyrkotradi-
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på TväREn MIcHAelA RoSenBAcK

dagens matematiklektion
”Jag strävar inte längre ef-
ter att vara unik, hellre är 
jag en i mängden och stick-

er inte ut.” det 
konstatera-
de en av mi-
na vänner för 
ett tag sedan. 
Först tyckte 
jag att det lät 

underligt. alla vill vi väl va-
ra speciella och uppskat-
tade för dem vi är? Knappt 
hade jag tänkt tanken till 
slut förrän jag insåg att min 
vän gått i en fälla som det 
tycks ha blivit allt lättare att 
trampa i.

i dag är unik lika med 
ovanlig i mångas ögon. det 

är positivt och eftersträ-
vansvärt att vara lite alter-
nativ. vi ruckar också he-
la tiden på vad vi anser va-
ra extremt. vi förändrar 
vårt utseende och reser till 
främmande länder. men in-
te ens då är vi ensamma 
om våra upplevelser. 

För att vara en intres-

sant personlighet ska vi ha 
massvis av erfarenhet, men 
ändå inte vara en besser-
wisser. vi ska ha intelligen-
ta åsikter och föra fram nya 
synvinklar på samhällspro-
blemen. vi ska vara vackra, 
roliga och ha gjort saker som 
ingen annan varit med om. 
då är vi unika, då räknas vi.

Så vad hände egentligen? 
när blev vi så trångsynta att 
bara någon som rest jor-
den runt kan klassas som 
en människa som upplevt 
något?

För unik är du fast du inte 
har rosa hår eller ridit kamel 
genom Saharaöknen. det 
svåra i ekvationen är att in-

te sätta ett lika med-tecken 
mellan unik och att sticka ut. 
hur mycket plats du tar i en 
grupp eller hur många blick-
ar ditt utseende drar till sig 
korrelerar inte med ditt vär-
de som människa. min öns-
kan är att vi kunde lära ut 
den typen av matematik så 
att alla i klassen förstår.

vågA FRågA

profetian har uppfyllts
En läsare vill veta om Europeiska 
unionen är den där bildstoden som 
det står om i Bibeln. Det står att tre 
länder blir bortstötta och en sten 
faller på resten och allt blir krossat.
fråGan Gäller trOliGen en händelse ur 
profeten Daniels bok. Daniel hörde till 
de krigsfångar från Juda och Jerusalem 
som kung Nebukadnessar i tre olika fång-
transporter lät föra till Babylonien mel-
lan åren 600 och 586 f.Kr. 

Daniel berättar att Nebudkadnessar 
hade förskräckts av en dröm och lät kalla 
på de visa i riket för att återge och tolka 
drömmen för honom. Av texten framgår 

inte om han hade glömt drömmens innehåll eller bara ville 
testa sina drömtydare. Ingen klarade av uppdraget. Daniel, 
som tack vare sin duglighet fått en betydande post i riket, 
blev orolig för sin egen och de andra krigsfångarnas säker-
het. Tillsammans bad de till Gud om hjälp, och Gud svara-
de. I en vision såg Daniel drömmen och förstod den. Han 
blev nu kallad till kungen.

daniel sa att kungen drömt om en staty: Huvudet var av guld, 
bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, 
benen av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. 

– Medan du såg på statyn revs en sten loss, men inte ge-
nom människohänder, och den träffade statyns fötter av 
järn och lera och krossade dem, sa Daniel och övergick se-
dan till uttydningen: Du är det gyllene huvudet. Men efter 
dig skall det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och 
därefter ett tredje rike av koppar, och det skall regera över 
hela jorden. Det fjärde riket skall vara starkt som järn, för 
järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt 
annat, skall också detta krossa och förstöra. Och att du såg 
fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och del-
vis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike. 
Läs Dan 2:31-46.

har nebukadnessars dröM något med vår tid att göra, kan-
ske med EU? Det är föga troligt, för denna profetia har re-
dan gått i uppfyllelse. Den handlar om Nebukadnessars ri-
ke och därpå följande stormakter: Efter det babyloniska ri-
ket (606–539 f.Kr.) följde det persiska med Kyros, Kamby-
ses och Xerxes (539–331), det makedonisk-grekiska med 
Alexander den store och hans efterträdare (331– ) tills makten 
övertogs av romarna. Stenen som lösgjordes utan mänsklig 
inblandning och som krossade statyn har vanligen uppfat-
tats som Guds rike – ”ett rike, som aldrig i evighet skall för-
störas och vars makt inte skall överlämnas till något annat 
folk”. Det upprättades under Roms storhetstid genom Jesu 
Kristi död och uppståndelse, och är den världsvida kyrkan 
som bekänner sig till Honom och håller fast vid Hans ord.

ps. Somliga tolkare har sett det som omtalas i kap. 7 (bland 
annat de 10 kungarna) som en hänvisning till ett återupprät-
tat romerskt rike, men EU omfattar i dag långt mera än det.

 ¶ stig-olof 
feRnstRöM
är pensionerad 
präst och svarar 
på läsarfrågor  
om bibeln. 

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

tioner. ”On Christ the solid rock we 
stand”, sjunger kören.

En kör överlever inte om den inte för-
nyas. Att Oslo Gospel Choir utvecklas är 
en ledarfråga, anser Lars Mörlid som på 
70-talet i Göteborg ledde gospelkören 
Choralerna, pionjärer i Norden.

– Tore är en mycket begåvad arrang-
ör och låtskrivare. Utan honom skulle 
kören inte existera i dag och nått den 
framgång den gjort, säger Mörlid.

Mörlid konstaterar att Oslokören är 
en mycket flexibel konstellation. An-
talet sångare har krympt med åren och 
det ursprungliga gospelkörsoundet har 
förändrats. Det har inneburit att kören 

med lätthet kan röra sig mellan olika 
stilar och genrer.

– Soundet har blivit jämnare, tek-
niskt mer fulländat, men kanske ock-
så lite mjukare. Blandningen av röster, 
där även en del något äldre sångare fort-
farande är med, ger också en mognad 
i klangen.

Det här är en ganska naturlig ut-
veckling.

– Så var det också för Choralerna. 
Den lite oslipade inspirationen och en-
tusiasmen utvecklas mot en större ele-
gans, analyserar Lars Mörlid, som i vå-
ras sjöng tillsammans med Oslokören 
och Evie Tornquist-Karlsson och Pe-

ter Sandwall i en gemensam konsert i 
Trefaldighetskyrkan i Oslo.

”Vi ska inte fira kören som fyller 25 utan låt oss fira 
Gud. Gospel utan en levande Gud och Jesus är kom-
plett död gospel.”

osLo gospEL CHoIR

•	Grundades 1988 av musikläraren 
Tore W. aas.
•	Ekumenisk kör med ursprungligen 
32 medlemmar.
•	Spelat in 35 album (varav tre med 
Sissel Kyrkjebø).
•	över 2 miljoner sålda skivor sedan 
starten.
•	Gett 1100 konserter.
•	Framträtt i 80 tv-program.
•	Firar 25-årsjubileum 2013 med 45 
konserter.
•	Aktuell: Konsert i iso Kirja Keuruu 
21.6. kl 20.30.
•	http://www.facebook.com/oslo-
gospelchoir
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TexT: MAJKEN öST-SöDErLUND

illUSTraTion: MALIN AHo

– Andlighet görs till ett varumärke som 
kan säljas och inkassera pengar, säger 
professorn i religionshistoria i Lund, 
Anne-Christine Hornborg, som skri-
vit boken Coaching och lekmannaterapi – 
en modern väckelserörelse. 

I dag är det svårt att öppna en veck-
otidning utan att mötas av en coach, en 
yogalärare eller en terapeut som vill ge 
tio råd om hur vi ska uppnå harmoni, 
lycka och välbefinnande.

Till åttio procent är det ett budskap 
som anammas av kvinnor. Det är kvin-
nor som är coacher och lekmannatera-
peuter och det är kvinnor som behöver 
coachas och få terapi. Att kvinnor ock-
så är överrepresenterade i de åtstrama-
de och stressiga vård- och omsorgsyr-
kena nämns sällan.

I den nya väckelsen existerar inte ord 
som strukturer eller generella orsaks-
samband, allt handlar om individens 
egen förmåga att komma i kontakt med 
sin inre gudomlighet.

Anne-Christine Hornborg ser en stor 
utmaning för de etablerade kristna kyr-
korna. Det är inte lätt att få gehör för 
kollektiva, traditionella riter och kristen 
själavård i ett samhälle som är så indi-
vidcentrerat att arbetslöshet inte läng-
re definieras som ett samhälleligt och 
strukturellt problem utan som ett in-

dividuellt problem som kan försvinna 
med rätt tänkesätt och med rätt stöd 
från rätt coach.

– En allsmäktig transcendent Gud har 
ersatts av att det inre jaget sakraliseras 
och blir en inneboende individuell gud 
som vi själva måste söka och upptäcka. 
De traditionella riterna ersätts av per-
sonliga sessioner där individens egen 
upplevelse är den enda bekräftelsen på 
att riten har lyckats.

Inte lätt att klaga
De kristna sakramenten bygger på Bi-
beln och traditionen. Ett dop, en vigsel 
och en nattvard kan genomföras obero-
ende vad en människa upplever. Riter-
nas legitimitet sanktioneras från en hö-
gre makt – i vigselns fall även av staten – 
och är oberoende av människors känslor.

Men inom coaching och lekmannate-
rapi bygger allting på människans egen 
upplevelse av förändring. Det är hen-
nes ansvar att finna sin inre potential 
– sin gud – och nå ”frälsningen”. Det 
vill säga en upplevelse av att bli befriad 
från sina rädslor och svagheter och kun-
na framstå som en ny lyckad människa 
som kan förverkliga sina drömmar och 
leva i lycka och harmoni. Allt som be-
hövs för att nå frälsningen är en vägle-
dande coach och lite pengar på banken.

Företagens hemsidor kryddas med 
vittnesbörd där människor berättar hur 
deras liv förvandlats till det bättre se-
dan de genomgick terapin eller coach-
sessionerna. 

– Det kan låta oerhört demokratiskt 
att alla har en gudomlighet inom sig. 
Men affärsidén går ut på att männis-
kor inte själva kan hitta sin egen po-
tential utan det görs tillsammans med 
terapeuten eller coachen. I coachens 
instruktioner står klart och tydligt att 
hon eller han bara är en samtalspart-
ner som ska ställa de rätta frågorna. An-
svarig för att hitta sin potential är en-
dast klienten själv. Därför är det inte li-
ka lätt att som när det gäller andra varor 
att ringa Konsumentverket och klaga 
på att coachen inte fick fram den inre 
potentialen. Lyckas det inte beror det 
på individens egen oförmåga.

Betala för sorgearbete
Anne-Christine Hornborg har i sin nya 
bok gjort en grundlig och systematisk 
genomgång av de nya självcertifierade 
”terapierna”, som hon kallar lekmanna-
terapier. Hon finner en hel del gemen-
samma drag med New Age men också 
paralleller till framgångsteologin. Allt 
är människans eget ansvar, fokus lig-
ger på positivt tänkande. För att nå det 
som individen önskar sig och drömmer 
om – den fullkomliga tillvaron – mås-
te hon framställa sig på ett visst sätt. 
För att lyckas krävs kurser där indivi-
den ”designar” sig själv, omprogram-
mering och självdisciplin. I Resan-te-
rapin presenteras enkla förklaringsmo-
deller till alltifrån svåra fysiska sjukdo-
mar till misslyckanden och motgångar 
i privatlivet. Orsaken sägs sitta i celler-

na. Dessa destruktiva cellminnen mås-
te omprogrammeras under en särskild 
terapeutisk session. 

Anne-Christine Hornborg har ock-
så granskat Svenska institutet för sor-
gebearbetning, som erbjuder en veck-
oslutskurs för 5 000 kronor för perso-
ner som drabbats av sorg. 

När Ann-Christine föreläste om sin 
forskning för anställda inom Svenska 
kyrkan föll en av diakonerna i gråt. Hon 
som under många år jobbat med sjä-
lavårdsarbete på kristen grund visste 
hur mycket resurser och hur lång tid ett 
sorgearbete tar. Att erbjuda en snabb-
kurs och dessutom ta betalt för det var 
så cyniskt och kränkande att hon inte 
kunde hejda tårarna.

riter blir tekniker
Anne-Christine Hornborgs bok kom 
ut i mars i år. Flera av de granskade 
företagen har försökt punktera hen-

LEKMANNATErApI. Lev din dröm, frigör din inre 
potential, bli ditt rätta jag. Vem vill inte utvecklas 
som människa? Coachernas lockrop inkasserar inte 
bara rejäla summor. De har också ersatt religionen 
och blivit vår tids nya väckelserörelse.

Gud byttes 
ut mot det 
inre jaget

de självcerti-
fierade tera-
pierna fokuserar 
på positivt tän-
kande. att uppnå 
drömmen om en 
fullkomlig tillvaro 
är på människans 
eget ansvar. om 
hon misslyckas 
och bubblan 
spräcks kan hon 
inte klaga och 
få pengarna 
tillbaka. 



LIV & TRO 9KyrKpressen torsdag 14.6.2012 • nr 24
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

”Frågan är vad kyrkan 
har för motkraft mot den 
nya kommersiella väck-
elserörelsen.”

anne-christine 
hOrnbOrG har 
studerat hur new 
age, som på 
1970-talet var en 
alternativ kultur 
och benämn-
des den andliga 
revolutionen, i 
dag har kom-
mersialiserats 
och förpackats 
i ett nytt språk 
som marknads-
förs av coacher 
och lekmannate-
rapeuter.

nes forskning på sina hemsidor. Hon 
ger inga kommentarer till kritiken ut-
an säger att forskning ska mötas med 
vetenskapliga argument, inte med per-
sonangrepp. 

När hon skrev boken hade hon hop-
pats och trott att den skulle debat-
terats flitigare i medierna. Ämnet är 
högaktuellt inte minst med tanke på 
de tre miljarder kronor som beviljats 
till dem som har rätt att verka som 
jobbcoacher på arbetsförmedlingen 
i Sverige.

– Debatten har varit livligast bland 
legitimerade psykologer. De ser för-
stås en fara i att deras arbetsuppgif-
ter utförs av lekmän. Ibland blir jag 
nästan konspiratoriskt lagd och und-
rar vem det är som tjänar på att vi ex-
empelvis har lyckliga arbetslösa i det 
här landet. Varför vill ingen på all-
var diskutera jobbcoachernas ar-
betsmetoder? Undersökningar visar 

att coachernas arbete inte har lett 
till lägre arbetslöshet, däremot säger 
många arbetslösa att de mår bättre ef-
ter coachningen. Att bli sedd och lyss-
nad till är grundläggande behov hos 
människor.

Men hur kommer det sig egentligen 
att lekmannaterapeuter och coachar 
som gått några veckors utbildning 
subventioneras med skattemedel?

– En präst kan inte erbjuda förbön 
för arbetslösa. Det skulle anses som 
overksamt och ovetenskapligt. Däre-
mot kan en coach erbjuda mindful-
ness eller yoga till företag och statliga 
institutioner. Ordet religion är utbytt 
mot det mera allmängiltiga andlighet 
eller det mer vetenskapliga ordet in-
re potential. Riter är utbytt mot ordet 
tekniker – således kan yoga, mindful-
ness, qigong och andra asiatiska reli-
giösa riter rensas från all etik och re-
ligion och presenteras som stressre-

ducerande tekniker. I dag övergår allt 
fler också till att använda vetenskaps-
likande termer eftersom vetenskapen 
till stor del ersatt religionen som le-
gitimitetsbärare.

Det finns ett vakuum
Om framgångsteologerna ryckte bibel-
ord ur sitt sammanhang gör coacherna 
och lekmannaterapeuterna på sam-
ma sätt med vetenskapen. 

– I min forskning har jag sett att ve-
tenskapliga rön används som legiti-
mering för kvaliteten på de nya en-
treprenörernas kurser, men de är helt 
tagna ur sitt sammanhang och är skru-
vade för att passa den egna verksam-
heten.

Människan har alltid haft behov av 
att få frågan ”varför” besvarad. ”Varför 
drabbades jag?” ”Varför hände det-
ta mig?” Vetenskapen kan förklara 
orsakssamband men inte ge svar på 
existentiella frågor. Där finns ett va-
kuum. Frågan är vad kyrkan har för 
motkraft mot den nya kommersiella 
väckelserörelsen.

hornborg, anne-christine. 2012 coaching och 
lekmannaterapi – en modern väckelse. dialogos 
förlag.

de företag som ingår i studien är: lekman-
naterapin resan, Svenska institutet för Sorgbe-
arbetning, humanova, hälsoakademin europa, 
coachcompanion och utbildningsföretaget hu-
man dynamics.
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När Irene Strömberg – som 
bodde i en av Lindebo pen-
sionärsbostäder – gick ur ti-
den för något år sedan fick 
diakonidirektionen i Lil-
jendal församling ett tes-
tamente i form av en sum-
ma att förvalta diakoniar-
betet till godo. I direktio-
nen har man arbetat för att 
detta testamente skulle få 
en konkret form så att pen-
sionärerna i Lindebo skul-

le få en möjlighet att kän-
na av testamentet.

I slutet av maj var pro-
jektet klart och då var det 
dags för invigning. Direk-
tionen har låtit förfärdiga 
ett trägolv på gräsmattan, 
inköpt ett bord och tio sto-
lar med högt ryggstöd och 
stadiga armstöd att place-
ras på trägolvet. 

Ja, visst var detta värt att 
fira! Det blev kaffe och tårta 

som några direktionsmed-
lemmar serverade, försam-
lingsrådets viceordförande 
bjöd med sin enmannaor-
kester på njutbar sommar-
musik och tal hölls av bå-
de styrelseordförande och 
kyrkoherde.

Detta testamente får vi 
räkna med att kommer att 
vara till stor glädje för pen-
sionärerna på Lindebo.

 ¶ håkan djupsjöbacka

En djup mässa om vår livsvandring
Esbo svenska Församlings tf 
kantor Håkan Wikman och 
Pensionärskören Furorna i 
Esbo var initiativtagare till 
en ny, djup mässa som fram-
fördes i Hagalunds kyrka tis-
dagen den 29.5.2012. Furor-
nas vänkör Sävsångarna från 
Vänge i Uppsalatrakten i Sve-
rige inbjöds att delta, vilket 
de gjorde med stor förväntan. 

Musiken i vår mässa kom 
ur Maria Hulthéns pilgrims-
mässa Stenens lovsång, skri-
ven för bara några år sedan 
till text av Kristina Sandgren 
Furberg. Musiken tar fasta på 
de sju ord som en pilgrim bär 
med sig på sin vandring ge-
nom livet: Andlighet, Fri-

het, Långsamhet, Delande, 
Bekymmerslöshet, Tystnad 
och Enkelhet.

Furorna ville ge sin mäss-
sa ”Den vita stenen” en allde-
les speciell dimension och bad 
vår ärkebiskop emeritus John 
Vikström skriva sju betraktel-
ser kring just dessa nyckelord. 
Betraktelserna belyste på ett 
djupt och insiktsfullt sätt vår 
existens och vår vandring i li-
vet. Den vita stenen fick vara 
en påminnelse om det enk-
la faktum att vi och hela vår 
värld överhuvudtaget finns 
till. Marina Motaleff tolkade 
John Vikströms betraktelser 
på ett synnerligen berörande 
sätt. Det var en andaktstund 

av första rang. Den talrika pu-
bliken satt blickstilla för att in-
te missa ett enda ord.
John Vikström med sin närvaro 
gav mässan en speciell högtid-
lighet för såväl de medverkan-
de som publiken. Vi kände oss 
alla djupt hedrade över detta.

Vi i Furorna var glada över 
att få musicera tillsammans 
med Sävsångarna och deras 
dirigent Karin Parkman. Hon 
stod också för några him-
melskt vackra flöjtsolon,som 
vi aldrig kommer att glöm-
ma. Vi hade förmånen att 
kunna engagera yrkesmusi-
kerna Emma Viljanen-Laur-
maa på dragspel , Olav Sö-
derström på piano och Hå-

kan Wikman som entusias-
merande dirigent.

Vi var mycket tacksam-
ma och glada för den talrika 
publiken, som efter mässan 
gav uttryck för sin glädje att 
ha fått lyssna till en mässa 
av detta slag, som upplev-
des som unik. Många rös-
ter höjdes för att den borde 
framföras pånytt i ett annat 
sammanhang för en breda-
re publik. 

Det finns tydligen ett starkt 
behov av dylika mässor bland 
nutidens människor.

 ¶ håkan WikMan  
och benita 
bäRlund

pensiOnärskören furOrna i esbo framförde sågerna i mässan tillsammans med vänkören Sävsångarna från Sverige. 
foto: MaRia caRling 

Glädjen var påfallande när invånarna i lindebo pensionärsbostäder i Sävträsk, liljendal, 
njuter av gemenskapen, sommarmusiken, kaffet och tårtan vid invigningen av den nya 
sommarplatsen tillsammans med diakonidirektionsmedlemmar och övriga frivilliga aktiva. 
många tacksamma tankar gick till donatorn.

När jag första gången för ett 
och ett halvt år sedan som 
nyanställd diakon kom in 
på ett symöte trodde jag inte 
mina ögon. Där satt de, da-
merna eller flickorna som 
jag kallar dem, i ring eller 
runt borden, alla med var-
sin sticksöm. Är det så här 
många som kommer på sy-
möten? Handarbetar alla 
och är stämningen verkli-
gen så här god?

I Malax församling har vi 
två missionssyföreningar 
med tjugo till trettio med-
lemmar i vardera gruppen. 
I bästa fall blir det sextio 
kloka kvinnor på en vecka.

Man samlas för ett gott 
ändamål, man handarbe-
tar, dricker kaffe, umgås, 
lyssnar på något som kan 
vara tänkvärt, man har om-
sorg om varandra och man 
delar en del av livet. Och 
man vill gott för andra! Och 
så har man gjort de senas-
te 100 åren, i höst blir det 
jubileum!

Jag är glad över att få träf-

fa så många goda och klo-
ka kvinnor. Kvinnor som 
hunnit möta med- och 
motgång, glädje och sorg 
och kvinnor som har mo-

det att vara just de kvinnor 
som de är.

 ¶ patRicia stRöMbäck, dia-
kon i Malax föRsaMling

på nåGOt som verkade vara bara en liten stund hade man 
stickat ihop över 110 koltar som skickas till morogoro, 
Tanzania (vasa stads vänort). man stickade koltar i båda 
föreningarna övermalax och Yttermalax. Kvinnorna på 
bilden från Yttermalax.

BErÄTTA oM DIN FörSAMLING! 
den här sidan finns till för dig. roliga verksamhetsidéer, fest-
liga jubileum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotogra-
fera och berätta om vad som händer i din församling! 
Skicka in din artikel till redaktionen@kyrkpressen.fi. 
redaktionen väljer och redigerar materialet.

Sandra Grundvall, regina häggblom-blässar, åsa nybohm, 
carita Snellman och elisabeth Wester utexaminerades från 
KredUs barnledarlinje för vuxenstuderande.

KredU utdimitterade också  fem barnledare på ung-
domsstadiet: ida-Kajsa härmälä, victoria Sandström, mia 
Strand, cecilia vizarreta och bree Wistbacka.

Grundexamen i barn- och familjearbete genom fristående 
examen avlades 8.2.2012 av  fr.v. rita Finell, nedervetil, 
annu-maj Tunkkari, nedervetil, minna lillvik, Kronoby, 
britt-marie ahlsved, Terjärv, heli näse, Kronoby, Siv 
nyberg, Kronoby, britt-marie Kvist-Grönros, Solf, inger 

Ylikoski, Tjöck, Susanne holm, Solf och ebba-Stina 
beukelman, Solf.

nYA exAMInA

I MIn
FÖRsAMLIng

I MIn
FÖRsAMLIng

Testamente gav sommarplats
Symöterna 
lever gott 
i Malax
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ÅBoLANDS proSTErI 

 ¶ KIMIToöN
Kimito kapellförsamling – Kemiön 
kappeliseurakunta:
Högmässa: sö 17.6 kl 10. donner, 
Sundroos
Västanfjärds kapellförsamling:
Gudstjänst: Sö 17.6 kl 15 i gamla 
kyrkan. Wikstedt, Södergård
Dragsfjärds kapellförsamling – 
Dragsfjärdin kappeliseurakunta:
Konfirmation: sö 17.6 kl 12 i 
dfjärds kyrka. 50-års konfir-
manderna deltar. Sundstén, 
Södergård.
Hitis kapellförsamling:
Högmässa: sö 17.6 kl 12 i vänö 
kapell. Kuokkanen, Wallgren

 ¶ VÄSTÅBoLANDS FörSAM-
LING
pargas församlingsdistrikt:
Sö 17.6. kl 10: högmässa i kyrkan, 
norrback, ollila.
on 20.6. kl 18: veckomässa i kyr-
kan, backström, ollila.
Nagu kapellförsamling:
Sö 17.6. kl 11: högmässa med 
konfirmation i kyrkan, Granström, 
Taulio, Granström.
Korpo kapellförsamling:
Sö 17.6. kl 11: högmässa i kyrkan, 
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 17.6. kl 11: högmässa med 
konfirmation i kyrkan, heikkilä, 
Fernström, heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 17.6.: ingen gudstjänst.

 ¶ ÅBo
tors 14.6: kl.19 mässa i Skarp-
skyttekapellet. bäck
sö 17.6: kl.12 högmässa i Skarp-
skyttekapellet. mullo, Forsman
ons 20.6: kl.13-15 Sommarcafé 
med kaffe och glass i aurelia (1 
vån.)
Skärgårdsutflykt till Själö torsda-
gen den 9.8: 
Start kl.8:15 från ortodoxa kyrkan 
Tillbaka i åbo ca kl.18 
Glasblåsuppvisning, besök i 
museikyrkan, lunch på hotel 
Strandbo 
pris 60€ . i priset bl.a ingår buss, 
guidning, lunch. mer info senare. 
minimiantal: 20pers. 
anmälningar till församlings-
sekreteraren  senast fre 6.7 tel. 
0403417458 
Utfärd till Fiskars bruk och Karis 
torsdagen den 12.7: 
Start kl.10:00 utanför kyrkan i åbo 
vi äter lunch på Stiftsgården 
lärkkulla i Karis, besöker Karis 
kyrka och bekantar oss med Fis-
kars bruks historiska miljö med 
hantverk, museum och affärer. 
på hemvägen stannar vi eventu-
ellt ännu vid muurlan lasi. 
i priset 30€ ingår buss, lunch, 
kaffe och guidningar. 
anmälningar till församlings-
sekreteraren senast fre 6.7 tel. 
040-3417458

ÅLANDS proSTErI

 ¶ HAMMArLAND
17.6 Tredje söndagen efter pingst: 
högmässa kl 12, i hammarlands 
kyrka.direkt efter högmässan blir 
det guidning i kyrkan av henrik 
Karlsson. 
ingemar Johansson, carl micael 
dan.

 ¶ JoMALA
Sön 17.6 kl 11 3 s. e. pingst: ”Kal-
lelsen till Guds rike” Konfirmation, 
högmässa med roger Syrén, mats 
backman och Sonja Winé. Kollekt: 
bussprojektet raide (besöker 
skolor) och Föreningen Fri från 
narkotika. 
ons 20.6 kl 14: nattvardsguds-
tjänst för äldre med roger Syrén 
och Kaj-Gustav Sandholm.
Kansliet: sommaröppet under 
perioden 1.6-15.8 måndag, tisdag, 
torsdag 9-12, onsdag och fredag 
stängt.
Kyrkan: sommaröppen under ti-
den 5.6-15.8 Tisdag-fredag 9.30-
15.30 och söndag 13-15.30.
Se vår nya hemsida: www.jo-
mala.evl.ax

 ¶ SUND-VÅrDö
Sö 17.6 Högmässa: i Sunds kyrka 
kl.11 Juanita Fagerholm-Urch, Ka-
trin Gwardak.
Friluftsgudstjänst: kl.14 vid er-
kas byagård i vårdöbyn, Juanita 
Fagerholm-Urch, Katrin Gwardak.

NÄrpES proSTErI

 ¶ KorSNÄS
Sö 17/6 11.00: högmässa i kyrkan, 
Guy Kronqvist, Jasmine neder-
gård. Konfirmanderna från år 
1962 firar 50-årsjubileum. efter 
gudstjänsten gruppfotografering 
och servering och samkväm i För-
samlingshemmet.
To 21/6 12.00: Träff för närstå-
endevårdare och anhöriga på 
Strandhyddan. meddela delta-
gande till ebba, tel. 044-4101825 
senast 15/6.

 ¶ LAppFJÄrD-KrISTINESTAD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
Gudstjänst: sö 17.6 kl 12, nisula, 
nilsson
Lappfjärd
Evangelifest: lö 16.6 kl 19 i förs.
hemmet, b djupsjöbacka
Högmässa: sö 17.6 kl 10, nisula, 
nilsson
Sideby
Högmässa: sö 17.6 kl 18, Saarinen, 
nilsson

 ¶ NÄrpES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 3 sö e pingst 17.6 kl 10 
högmässa. efteråt kyrkkaffe 
utomhus.
SKrIFTSKoLA: to 21.6 kl 18 öv-
ning för konfirmation, start i förs.
hemmet sedan i kyrkan.
Juniorläger: på Fridskär 2-5.7 
för barn 10-12 år. miniorläger på 
Fridskär 9-11.7 för barn 7-9 år. 
barn och vuxenläger på Fridskär 

10-11.8. anmäl till Fridskär 0400-
652767 eller till lillemor 050-
5711966 senast en vecka innan 
lägret börjar.

 ¶ pörToM
Söndag kl 12 (obs): Gudstjänst, 
björkstrand, lidman. Sångpro-
gram. –kl 14 Sommarsamling på 
kyrktorpet i velkmoss, björks-
trand, lidman. andakt, tävlingar, 
serv.
Fredag 22.6 kl 10: Konfirman-
dernas övning och dekorering av 
kyrkan.
Församlingsresa: 2-4 aug. anm. 
inom juni till linda Tours tel 
2243350.
Juniorläger: på Fridskär 2-5.7 (10-
12 åringar).
Miniorläger: på Fridskär 9-11.7 (7-
9 åringar).
Barn- o. vuxenläger: på Fridskär 
10-11.8. anmäl till lillemor 050 
5711966 el. Fridskär 0400 652767.

 ¶ öVErMArK
Sö 17.6 kl. 10: Gudstjänst, björks-
trand, lidman.
To 21.6 kl. 10: bön i förs.h.
Juniorläger: på Fridskär 2-5.7 
för barn 10-12 år. miniorläger på 
Fridskär 9-11.7 för barn 7-9 år. 
barn och vuxenläger på Fridskär 
10-11.8. anmäl till Fridskär 0400-
652767 eller till lillemor 050-
5711966 senast en vecka innan 
lägret börjar.

KorSHoLMS proSTErI

 ¶ BErGö
Söndag kl 16: (obS!) Gudstjänst, 
Guy Kronqvist, Kahlos

 ¶ KorSHoLM
Samling i Iskmo bönehus: lö kl 19. 
J martikainen.
Högmässa med konfirmation av 
Äkäslompolo lägerskriftskola: 
bergström, holmberg, nordqvist-
Källström.

 ¶ KVEVLAx
Gudstjänst: sö kl 10, Snellman, 
lithén.

 ¶ MALAx
www.malaxforsamling.fi
Loppisjippo: to 14.6 kl 16-20 på 
lillegård och i Sockenstugan. 
våfflor och rea på lillegård. Kaffe 
och plantloppis vid Sockenstugan. 
plantor mottages under torsda-
gen (14.6), Tack!
Högmässa: sö 17.6 kl 10 i kyrkan.  
predikan pastor markus Saarinen. 
bibelförklaring kl 13 i Kh. pastor 
lars lövdahl. Servering kl 13.45. 
norrback, brunell.
Sommarcafé: on 20.6 i Kh. all-
sång, solosång camilla brunell, 
servering. Kollekt. välkomna!
Andakt: hhn to 21.6 kl 13 på eva 
hemmet.
pastorskansliets öppethållnings-
tider juni-juli, tisdagar och ons-
dagar kl 10-13. 

 ¶ pETALAx
Gudstjänst: sö 17 6 kl 18 Guy 
Kronqvist, harri Kahlos

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 MIA AndeRSSén-lÖF

Ja till livet
nu sOM då sitter jag på möte med kalendern i famnen och 
försöker hitta en ledig tid. Datum föreslås och utesluts. 
Arbetsplatsmöten, utvecklingssamtal, tandläkartid, te-
ater och bolagsstämma. Om tiden inte räcker till allt får 
man prioritera. Säga ja till och säga nej, eller något mitt 
emellan – ”återkom längre fram”. 

”Återkom längre fram” blir ofta det svar Gud får när 
han klappar på vårt hjärtas dörr. Gå i kyrkan? Det är ju 
min enda sovmorgon. Be aftonbön? Nu? Det kommer 
ju Grey’s Anatomy. Prata om tro med en vän? Det kan 
ju bli pinsamt. 

Det är lätt att tänka att det alltid finns tid för Gud längre 
fram. Det är lätt att tänka att tro är något vi kan fundera 
på när vi är gamla och gråa och behöver en övertygel-
se inför döden. Det tänket är i och för sig inte så dumt – 
det tyder på att vi räknar med att tron har ett hopp att 
ge och att Gud står fast vid sitt löfte: ”Jag är med er alla 
dagar intill tidens slut.”

Men det finns två problem med det. Det första är att vi 
kanske aldrig blir gamla och gråa. Det kanske inte finns 
något ”längre fram” att återkomma till. Nuet är det en-
da som vi med säkerhet har.

Det andra är att den som sparar tron tills tiden är slut 
eller nästan slut går miste om ett liv med Gud. Gud är 
inte en Gud för döden, utan för livet. 

I helgens evangelium (Luk.9:57–62) får vi möta två 
män som hade hört Jesus säga: ”Följ mig!” Båda tacka-
de ja i teorin, men nej i praktiken. ”Herre, låt mig först 
gå och begrava min far”, sa den ena. ”Jag ska följa dig, 
Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma”, 
sa den andre. 

Det var inga futtiga svepskäl männen hade. Tvärtom 
kan man tycka att det hade varit ansvarslöst av en son 
att inte se till att pappa blev ordentligt jordfäst och an-
svarslöst att bara gå utan att säga ett ord till familj och 
vänner. Det kan väl inte vara Guds vilja, att vi ska släp-
pa allt och inte ta ansvar för människorna omkring oss?

De frågor vi ställs inför när Jesus säger ”Följ mig!” är 
frågor som går före alla andra. Jesus gör anspråk på att 
komma först i vår prioritering, eftersom tron på honom 
handlar om liv och död. Att säga ”ja” till Jesus är att sä-
ga ”ja” till livet. 

Mia Anderssén-Löf är församlingspastor i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling.

Helgon förekommer in-
te i bibeln. Ändå har hel-
gonen sedan urkyrkans 
dagar spelat en avgöra-
ne roll som förmedlare 
av den kristna tron.

ordet helgon kommer 
från latinets sanctifica-
tio eller helgelse. i den 
kristna traditionen syf-
tar ordet till den process 
som gör att den troende 
omvandlas till allt större 
helighet och blir allt mer 
lik Kristus.

Författaren peter hall-
dorf menar att helgonen 
väcker vår längtan ef-
ter Gud, men också en 
längtan efter oss själva, 
efter vårt sanna jag. de 
gestaltar vår kallelse och 
vårt syfte.
Källa: www.svenskakyrkan.se

I KlARSpRåK

”Jag vill ge mitt ja 
till dig, Gud, men 
jag vet inte hur. 
Visa mig vägen.”

Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

182:1-3, 419, 
423, 411, 426 (N), 
182:5.
psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

psALMFÖRsLAg

någon kallar på dig
Kallelse betyder enligt Svenska akademiens ordbok 
att vara utsedd eller bestämd för något (av en högre 
makt). Saob slår också fast att ordet särskilt används 
i ”religiöst färgat språk”.

”Kallelse” har kanske blivit ett ord som lever kvar 
bara i religiösa sammanhang, men där är ordet i desto 
flitigare användning. Söndagens tema handlar om just 
detta. vi är kallade till Guds rike men uppgifterna i det 
jordiska livet kan hindra oss från att ta emot kallelsen. 
om man tvekar och dröjer kan tillfället gå förbi.

oM Helgen
DET FINNS ÄNNU PLATS PÅ VÅR  RESA - KOM MED!

Kejsarstäder i Europa – Prag – Bratislava – Wien – Budapest
Resedatum: 17-24.9.2012 Resans pris: 1490 €, tillägg för enkelrum 265 €

Ur programmet: Kryssning på 
Moldau, Ungersk afton, halvdagsut-
flykt till Pustan, Prags vattenorgel, 
Slottet Schönbrunn, Wienerkonsert, 
Donaukryssning, stadsrundturer, 
shopping, gemenskap, rekreation  
och nya uppleveser i fint sällskap.

Mera information och anmälningar: 
Kalle Sällström, 050-3562 475,  
kontakt@forsamlingsforbundet.fi.

Researrangör: Församlingsförbundet
Teknisk arrangör: Göran Sundqvist – 
Travelpartner

”rävarna har lyor 
och himlens fåg-
lar har bon, men 
Människosonen 
har inget ställe där 
han kan vila sitt 
huvud.”

Läs mera i Luk. 9:57-
62

”Vill du så bin-
der jag åt dig en 
krans!”

Kransbindning och 
förberedelser inför 
midsommarfesten i 
Karis Sockenstuga 21.6 
kl. 14. Frivilliga behövs!

UR evAngelIeT RUnT KnUTen

KALENDERN 
15–20.6

FörSTA LÄSNINGEN
hes 33:30-33

ANDrA LÄSNINGEN
hebr. 12:1-6

EVANGELIUM
luk. 9:57-62

Tredje söndagen efter 
pingst. Temat är ”Kalle-
lelsen till Guds rike”.

HELgEns TexTeR
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 ¶ rEpLoT
Andakt och träff för 50-års kon-
firmander: lö kl. 12 i replot kyrka 
och efteråt i försh. Kaski, Wargh, 
örn.
Högmässa och konfirmation: i 
replot sö kl. 10. Kaski, Kronqvist, 
Wargh.

 ¶ SoLF
Högmässa med konfirmation: sö 
kl. 10, ann-mari audas-Willman, 
peter brunell.

 ¶ VASA
TrEFALDIGHETSKyrKAN
Konfirmationsmässa: sö kl. 13, 
heidi mäkelä, Siv Jern, mikael 
heikius.
parkgudstjänst: i kyrkparken sö 
kl. 15. arr. Kristen Gemenskap.
Aftonmusik: ons 20.6 kl. 19.30, 
Kati valkama, cello, arto ristolai-
nen, orgel. Fritt inträde.
DrAGNÄSBÄCKS KyrKA
Högmässa: sö kl. 10, anders 
lundström, mikael heikius.
SUNDoM prÄSTGÅrD
Sång i junikvällen: sö kl. 18, Siv 
Jern, mauriz brunell, Sundom 
spelmän.
ALSKAT LÄGErGÅrD
Lägergudstjänst: sö kl. 13, Gunnar 
Särs, mauriz brunell.

 ¶ VörÅ
pastorskansliet är öppet: vörå: 
måndag-tisdag 10-13 och onsdag 
13-16, oravais: torsdag och fredag 
10-13. Kanslitelefon 06-3844 
300.
Vörå
Gudstjänst: sö kl. 10. leif eriks-
son, a bäck.
oravais
Konfirmationsmässa: i kyrkan sö 
kl. 11. i Klemets, Streng.
Andakt: on 20.6 kl. 14 på hvc, kl. 
15 på aftonbo.
Andakt: to 21.6 kl. 13.30 på Gullvi-
van, kl. 14.15 på Solrosen.
Maxmo
Gudstjänst: sö kl. 12. Granlund, 
bäck.
Andakt: on 20.6 kl. 14.30 vid 
marielund.

pEDErSörE proSTErI

 ¶ ESSE
Fr 13.30: nattvardsgång i es-
selunden, Sundqvist.

-14.15: andakt i essehemmet, 
Sundqvist.
Sö 10: Gudstjänst, Sundqvist. an-
svarsby: Ytteresse nedre.
-14: Sammankomst i punsar bö-
nehus, elis Snellman.

 ¶ JAKoBSTAD
To 20: musik i sommarkvällen i 
kyrkan, orgel Södö, orgel östman, 
J:stads och p:öre församlingars 
kyrkokörer, dir. Sandstedt-
Granvik, andakt Krokfors. efteråt 
servering i klockstapeln.
Sö 12: högmässa med konfirma-
tion i pedersöre kyrka, åstrand, 
Turpeinen, östman. obS! ingen 
gudstjänst i Jakobstads kyrka.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, magnus enkvist.
19: Fokus i Fc, maria libäck.
Ti 13: ”Kvar i stan”. Utfärd till 
Kronoby.

 ¶ JEppo
To 14.6 kl 19.30: Kyrkokörsövning 
inför midsommaren.
Sö 17.6 kl 12: Gudstjänst, For-
slund, lönnqvist.
on 20.6 kl 13: nattvardsandakt i 
pensionärsbostädernas matsal.

 ¶ KroNoBy
Missionsfest 15-17.6 (mera paral-
lellprogram samt barn och ung-
domsprogram på www.mission.
fi/missionsfest)
Missionssymposium: fr 14.00 i fh 
”i mötet med ahmed och Tham”. 
personalchef lena holmberg, do-
cent Svante lundgren, direktören 
för utrikesarbetet rolf Steffans-
son, byrådirektör mats löfberg, 
moderator bengt häggblom.
Har vi na mission där det kostar 
att tro?: 19.00 fh. Khde markus 
ventin, kommundirektör michael 
djupsjöbacka, docent Svante 
lundgren, ungdomar
Lovsångsmässa i Krombistil: fr 
21.30 i kyrkan
Har vi na mission i världen?: lö 
10.00, fh, FmS missionärer, Fu-
rahakören, Gospel riders, glimtar 
från malawi, kollekt
Har vi na mission i gemenskap 
med varandra?: lö 19.00 kyrkan. 
biskop Joseph bvumbwe, biskop 
björn vikström, direktören för 
utrikesarbetet rolf Steffansson, 
stiftsdekan Sixten ekstrand. 
Högmässa: sö 11.00 (obs tiden), 
radiering, predikant biskop Joseph 

bvumbwe, lit. markus ventin, 
kantor maria ellfolk-lasén, Kro-
noby kyrkokör, Furaha m.fl.

 ¶ LArSMo
Fre 15.6 kl. 19.30 Ungdomssam-
ling: i xodus.
Lö 16.6 Sommarskriftskolans 
konfirmation:
•kl. 14: grupp i och ii, Sjöblom, 
lassila, Wiklund.
•kl. 16: grupp iii och iv, Sjöblom, 
lassila, Wiklund.
Sö 17.6 kl. 10 Högmässa med 
konfirmandernas första natt-
vardsgång: lassila, Sjöblom, 
Wiklund, sång av hjälpledare. 
Kyrkvärd: Finnäs, västerby.

 ¶ MUNSALA
Högmässa sö kl 10: i kyrkan, kh-
den, kantorn.   
Junifotboll ti kl 20: Ungdomsled. 
ger info.
Sommarvolley to kl 19: vid prästg.

 ¶ NEDErVETIL
Högmässa: i Kronoby sö kl 11, ge-
mensam start kl 10
Finsk gudstjänst: sö 18, Store.

 ¶ NyKArLEBy
Fr kl 9: bön i kyrkan, varje fredag 
samma tid.
Sö kl 10: högmässa, Sandvik, 
ringwall. Äldre som bor hemma 
eller på Florahemmet och inte 
själva kan komma till högmäs-
san kan ringa i-b lindvall, 
0500-663076 el diakonen 050-
4095825. martor m.fl hjälper.
on kl 19: droppen i fh. obs ny dag 
och tid!
To kl 13: andakt på Florahemmet.

 ¶ pEDErSörE
Gudstjänst:  
- Sö 11: i Forsby bykyrka, Forsby 
sångkör, erikson, Sandstedt-
Granvik (obs tid och plats!) 
- Sö 12: Konfirmationsmässa i 
pedersöre kyrka, J:stads sv för-
samling 
Nattvard:  
- Fr 14 andakt med nattvard i 
pedersheim, erikson, Sandstedt-
Granvik 
- on 13.30 Kort nattvardsguds-
tjänst i kyrkan, erikson, Sand-
stedt-Granvik, emet, eklund
Ungdomsprogram:  
- Fr 20 night café, hällsand, 
drop-in från kl. 19 

- lö 20 movie night, hällsand 
- Ti 19 Tisdagschill, hällsand 
Sammankomst: Sö 15 i Flynäng-
ens bönehus, Seppo Tupeli

 ¶ pUrMo
Lö 10-13: Sommarmarknad i 
drängstugan. kl.11 modevisning 
av stugans kollektion. kl.12.30 
lotteri-  dragning, våfflor, korv, 
fyndkorgar o hembakat.
Sö 12: Gudstjänst, Sundqvist, 
blomqvist. notera tiden!
To 21.6. kl 14: andakt i Sisbacka 
pensionärshem.

 ¶ TErJÄrV
Nattvardsmässa för äldre: to 14.6 
kl 14, khden, kantorn. Servering 
efteråt, fös.h.
Avfärd till ungdomssamling i 
Kronoby: fr 15.6 kl 18.30. meddela 
Sofia telnr 050-3001142 om du 
behöver skjuts.
Högmässa: sö 17.6 kl 10, khden, 
kantorn; Stig dahlvik, trumpet. 
50-års konfirmander.
Skriftskolläger i ohtakari: 17-21.6, 
bussen startar sö 17.6 kl 14.30 
från Småbönders, avfärd kl 15 från 
förs.h.
Samling för frivilliga kollektbä-
rare: to 21.6 kl 17

REgIon 2

DoMproSTErIET

BorGÅ
Sö 17.6 kl.12: högmässa med konfirma-
tion i domkyrkan, (Karijärvi 1 a) anders-
sén-löf, ekholm, Tollander.
Kl. 10: Gudstjänst i emsalö kapell, Wilén, 
Söderström
Kl. 15: Konfirmationsmässa i domkyrkan 
(Karijärvi 1b), anderssén-löf, ekholm, 
Tollander
Ti 19.6 kl. 12: orgelkvart i domkyrkan 
reidar Tollander. efteråt är en präst an-
träffbar för samtal i kyrkan.
To 21.6 kl. 12: orgelkvart i domkyrkan, 
Jarkko Yli-annala. efteråt är en präst 
anträffbar för samtal i kyrkan.
To 21.6 kl. 20: musik i borgå domkyrka, 
nelly Söderström & pyry Kannisto, valt-
horn & Fanny Söderström, piano

LAppTrÄSK
Sö 17 kl 10: mässa i kyrkan, cå, Kbå
Kyrkan öppen för enskild bön: varje 
sommaronsdag kl 10-15

LILJENDAL
Liljendaldagarnas öppningskonsert 
”Spegelbild”: Fr 15.6 kl. 19 i kyrkan. 
”Sånger mitt i livet”. 
liljendal kyrkokör, dir. antti Jokinen, 
Jenni olá  och Jeanette Sarström - sång, 
ilja Kalioujnov-Salminen - piano.
Friluftsgudstjänst, tvåspråkig: Sö 17.6 
kl. 10 invid mariagården. hd/aJ. Kaffe-
servering efter gudstjänsten.
Andakt HHN: on 20.6 kl. 14 i service-
huset. Tord carlström, antti Jokinen och 
Jeannette Sjögård-andersson.

LoVISA
Högmässa: i lovisa kyrka sö 17.6.2012 
12:00 
Tredje söndagen efter pingst 
af hällström, Kantola 
Sommarcafé i församlingshemmet: ti 
19.6.2012 13:00  
af hällström, Kastren

pErNÅ
Högmässa: sö 17.6 kl. 10.00 i kyrkan, 
robert lemberg, camilla Wiksten-
rönnbacka.

SIBBo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBo KyrKA: Sö kl 13 (obs tiden!) 
mässa med konfirmation (junilägret 
4-10.6) magnus riska, anders ekberg.

HELSINGForS proSTErI

JoHANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
Sö 17.6: 
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. au-
das, djupsjöbacka, almqvist.  

Ti 19.6:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan.
on 20.6:
kl. 14 Andakt och sommarcafé: S:t Ja-
cob. djupsjöbacka, henricson.
To 21.6:
kl. 13 Klavertramp genom Helsingfors: 
orgelmusik med anknytning till staden. 
berghälls kyrka. efteråt servering och 
presentation av musiken i berghällsgår-
den, Suoniogatan 7.

MATTEUS
Matteus hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus
Sommartid: 1.6 - 31.8: 
pastorskansliet, tfn (09)2340 7300, är 
öppet må, ti, to, fr kl. 9-14, on kl. 12-14 
diakonimottagning är ti och to kl. 12-13
MATTEUSKyrKAN: åbohusv. 3
Sö 17.6 kl. 12: högm, Forsén, lankinen. 
Kyrkkaffe. 
Ti 19.6 kl. 20: med metro till musiken 
konsert. 4x4 orgel, mila Thoors och Kira 
lankinen, orgel. Fritt inträde. program 
5 euro.
DEGErö KyrKA rävsundsvägen 13
Sö 17.6 kl. 10: högm, Forsén, lankinen. 
Kyrkkaffe. 
UTFÄrDEr
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 utanför 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 KENKÄVEro I 
ST MICHEL: 2.8  
avfärd med buss från matteuskyrkan 
kl. 8.00, tillbaka ca. kl. 20. båtkryssning 
i Saimen, rundvandring på Kenkävero 
f.d. prästgård och hantverksbodar med 
finskspråkig 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
SoMMArLÄGEr För BArN (7-12 år):  
7-10.8 på nilsas lägergård, Sibbo. Fri-
luftsliv, äventyr, sång, andakt mm. pris 
60 euro, inkl. resor. mera info: catarina 
bärlund-palm, 050-380 3936. anm. till 
kansliet tel. (09)2340 7300 senast 15.6. 
meddela också ev. allergier eller diet.
FAMILJELÄGEr: 17-19.8 på leKholmen 
pris: 35 euro/vuxna, 25 euro/barn (5-17 
år). vuxenprogram: helena Salenius: 
Jag, förälder! eget program för barn och 
ungdomar. anmäl till kansliet matteus.
fors@evl.fi eller (09)2340 7300 senast 
6.8.

pETrUS
www.petrusforsamling.net
sö 17.6:
- kl. 10 Högmässa (N): i åggelby gamla 
kyrka. Sandell, hilli.
- kl. 12 Gudstjänst: i munksnäs kyrka. 
Sandell, hilli.
- kl. 14 Friluftsgudstjänst: på skriftskol-
lägret på björkebo (hurrinpolku, vihtis).
Under juni, juli och augusti är pastors-
kansliet öppet alla vardagar kl. 9-13.

HELSINGForS proSTErI
Lekholmen: 
Fotoutställning sammanställd av mag-
nus lindholm kan beses.  Till söndagens 
högmässor kl.11 kan man komma enligt 
följande: m/s norsö från degerö 9.00, 
10.00 (lekholmen 9.30, 10.30). retur 
13.00, 18.30, 19.30 (degerö 13.30, 19.00, 
20.00). biljetter tur retur över 17 år 3,50, 
10-17 år 2,00, barn gratis). i  regel firas 
varje onsdag veckomässa kl.20 (m/s 
norsö från degerö kl.17.30 angör lek-
holmen kl.18. retur kl.21.15 vid degerö 
kl.21.45.)  och varje söndag högmässa 
kl.11. midsommarhelgen 22-24.6. är 
holmen stängd. verksamheten pågår 
normalt fram till 12.8. 
mer info: www.lekholmen.fi
Kampens kapells öppethållningstider:  
Kampens kapell är öppet för möten 
mellan människor och stillhet från och 
med den 1 juni vardagar klockan 7-20 
och under veckoslut klockan 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst dejour-
erar: på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. ring eller 
skriv när du behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

DEUTSCHE GEMEINDE
So 17.6. 11 Uhr: Gottesdienst (K. röker)

INTErNATIoNAL EVANGELICAL 
CHUrCH
Sunday Service in English 
10.00: mellunmäki parish center, add-
ress: Korvatunturintie 2, helsinki
14.00: christ church, address: apollon-
katu 5, helsinki
16.30: espoo cathedral parish, address: 
Kirkkoranta 2, espoo
Sunday School arranged. Join us for 
church coffee after the service!

MELLErSTA NyLANDS proSTErI

ESBo
Högmässor sö 17.6:  
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15. 
rönnberg, Wikman, olivia Kyllönen. 
Kyrkkaffe i prästgården.
Musik i sommarkvällen:  
esbo domkyrka sö 17.6 kl. 20. henrico 
Stewen, orgel. Fritt intr. & program.
Kulturen vid ån: lagstads skola, lag-
stads bollplan och lagstad hembygds-
gård to 14.6 kl. 14-20. presentation av 
esbo domkyrka och den nya orgeln kl. 
14.15, guidad rundtur på kyrkogården 
kl. 15. 
orgelpunkt:  
lunchmusik i esbo domkyrka varje on 
kl. 12 – 12.20. on 20.6 håkan Wikman. 
Fritt intr. & progr.
orgelnatt och aria:  
esbo domkyrka varje to kl. 22, 7.6-30.8. 
biljetter & mer info: www.urkuyofes-
tival.fi
Esbo domkyrka – vägkyrka: Kyrkan är 
öppen må-fre kl. 11-17 med undantag av 
de tider som reserverats för förrättning-
ar och övningar. Guider finns på plats.
Kvällsmässa:  
Karabacka kapell, Karabackav. 12, to 
21.6 kl. 18.30, ertman, valtonen.
Midsommarfest:  
mataskärs lägercentrum, mataskärvä-
gen 3, fre 22.6 kl. 17-21. ertman, bengts, 
valtonen, nygård, Grönqvist. Kaffe, 
allsång, flagghissning, musik i kapellet, 
korvgrillning och andakt. behöver du 
transport? anmälan senast må 18.6 till 
ann-christin lintula (09) 8050 3211, 
050 432 7526, ann-christin.lintula@evl.
fi. obS! ingen förhandsanm. för den som 
inte behöver transport!
pensionärsläger på Mataskär 20-23.7:  
anm. inom juni till hannele nygård 040 
531 1045 el. Synnöve heikkinen 040-547 
1856. pris 45 €.

GrANKULLA
Sö 17.6 kl 12: högmässa, Sara med-
berg, gitarr och sång: ilkka Koski, heli 
peitsalo.
Ti 19.6  kl 13.30-15: Sommarcafé på 
kyrkans innergård.

KyrKSLÄTT
Högmässa: sö 17.6 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. heikel-nyberg, Joki. 
Kyrkslätts kyrka – vägkyrka: Kyrkan 
är öppen för besökare må-fre kl. 10-18 
t.o.m. den 17.8, med undantag av fre 
22.6 samt tider som reserverats för för-
rättningar och kantorernas övningar.
Café Sommartid: tors 21.6 kl. 13-15 i 
församlingshemmet i centrum, Försam-
lingsvägen 1. välkomna!
Kyrkoherdeämbetet har öppet: må-fr 
kl. 9-11.30 och 12.30-15 under juni, juli 
och augusti.
plock från sommarens verksamhet:
Friluftsgudstjänst på Stor-raula: sö 15.7 
kl. 13, lovén, Joki. malin och rune lind-
blom med familj medverkar. Sopplunch 
mm. Transport ordnas. obS! ingen hög-
mässa i Kyrkslätts kyrka denna dag!
Högmässa i obbnäs Havskapell: sö 22.7 
kl. 14, Wasström, Joki. Gudstjänstbesö-
karna bör vara finska medborgare och 
anmäla sig senast onsdagen den 18.7 till 
pastorskansliet per tel. (09) 29556 250 
eller epost  kyrkslatts.svenska.forsam-
ling@evl.fi. Uppge namn och födelsetid. 
Försenade anmälningar kan inte be-
handlas av försvarsmakten. Transport 
kan ordnas vid behov. Till gudstjänsten 
medtags fotoförsett id-kort, som upp-
visas vid porten till området. 
Gudstjänst på räfsö: sö 5.8 kl.11, lovén, 
Joki. Transport ordnas. obS! ingen hög-
mässa varken i haapajärvi kyrka eller i 
Kyrkslätts kyrka denna dag

TAMMErForS
Sö 17.6. Gudstjänst: kl 10.30  Gamla 
kyrkan, K rantala, h-m Kohtamäki-
pentikäinen.

VANDA
Högmässa: i helsinge kyrka St lars 17.6 
kl. 10, martin Fagerudd, nina Fogelberg.
pastorsexpeditionen i Vanda svenska 
församling: är stängd fredagar under 
sommarmånaderna. 
dejourerande präst anträffbar på pas-
torsexpeditionen tisdagar-torsdagar 
under sommar-månaderna.

Sommarkonserter i Karleby
Karleby sockenkyrka bjuder på tio sommarmusikkon-
serter i sommar. den 21 juni ger Karle-
bybördiga sopranen Tove Åman kon-
sert i sin barndomskyrka kl. 20. hon 
uppträder tillsammans med organis-
ten Christian Ahlskog. på programmet 
står mozart, haydn, bach och Tikka.

Konserterna ordnas torsdagskväl-
lar och det är fritt inträde. Serien in-
leds i kväll med kvartettsång.

soMMARMUsIK KARleBY

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 15.6 catharina englund, Jakob-
stad Lö 16.6 8.53 Familjeandakt. lars 
collmar läser ur sin bok helga hund i 
himlen. Må 18.6 ann-Sofi Storbacka, 
ekenäs Ti 19.6 björn elfving, vasa 
ons 20.6 andreas hjertberg, åbo To 
21.6 anders lindström, ekenäs

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 15.6 åsa Westerlund, ekenäs Lö 
16.6 17.58 ett ord inför helgen, Kro-
noby kyrka. Sö 17.6 lucas Snellman, 
vanda Må 18.6 caterina Stenius, hel-
singfors Ti 19.6 henrik nyman, borgå 
(repris från 19.6 2012) ons 20.6 ben 
Thilman, esbo To 21.6 Kristina Fern-
ström, helsingfors

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 17.6 högmässa från Finska mis-
sionssällskapets svenska missions-
fest i Kronoby. predikant: Joseph 
bvumbwe. liturg: markus ventin.

Gud 50 sö 17.6 kl.15.05
arkivgudstjänst från rosenlunds 
prästgård i pedersöre 1995. Spelmän 
och sångare medv. predikant Kurt 
cederberg. repris ons 16.55

RADIo & Tv

VEGA VEGA

VEGA

yLE FEM

Mera information om våra kurser 
och vår övriga verksamhet hittar 
du på www.larkkulla.net

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

Lärkkulla Archipelago, Houtskär, 2012
2–4.8 Prepkurs för abiturienter  
 i biologi, hälsokunskap och  
 matematik
6–8.8 Prepkurs för abiturienter i  
 biologi och fysik
8–11.8 Fotbollskurs för barn födda  
 2001–2006
8–11.8 Tovningskurs, grunder
11–17.8 Tovningskurs, fördjupning

Orsa Sports och Lärkkullas fotbolls
skola för flickor och pojkar födda 
1998–2003. Med Aki Riihilahti och 
Marianna Tolvanen.
Mångsidig träning, högklassigt
boende på Lärkkulla med
helpension, transporterna till och
från spelplanen, ett utrustningspaket
av hög kvalitet, intressanta
föreläsningar, trevlig samvaro och
många oförglömliga upplevelser
30.7–1.8.2012.

Lärkkulla ett utmärkt val för 
kurs och konferensverksamhet

Välj Lärkkulla då du vill arrangera kurs, konferens 
eller bara behöver inkvartering. Lärkkulla är 
också lämpligt vid ordnandet av skrifts kolor och 
lägerskolor. Du får god husmanskost, personlig 
och mångsidig service nära naturen i en fridfull 
och lugn miljö. Vi har även bastumöjligheter, ett 
brasrum samt en utegrillplats.

Lärkkulla stiftelsen tar fortsättningsvis 
emot donationer och testamenten. Kontakta 
direktor Greger Englund tfn 044 3006 025.
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rASEBorGS proSTErI

BroMArV
Sö 17.6. kl.8.30: start vid kyrkan till 
skriftskolläger på ramsdal
Sö 17.6. kl.10: Spelmansgudstjänst 
vid museigården i Tenala, Söderlund, 
lindroos, deltagare i Spelmansstäm-
man. vid regn i kyrkan. Kyrkskjuts 
kl.9.30 fr bromarvs kyrka, retur. ingen 
gudstjänst i bromarv.

EKENÄS
Högmässa och konfirmation, juniläger 
II: sö 17.6 klo 10, a.lindström, T. Wu-
orinen
www.ekenasforsamling.fi

HANGö
To 14.6 Sommarlovsklubbens avslut-
ning: i kyrkan kl. 18. deltagarna framför 
sin version av ”den barmhärtige sama-
riern” genom drama, sång och musik. 
Klubbens eget ”bänd” medverkar under 
ledning av roland näse. alla välkomna 
med!
Sö 17.6 Högmässa med konfirmation: 
i kyrkan kl. 12, T. Sjöblom, a. laxell, r. 
näse, e. laxell m.fl.
To 21.6 Sommarcafé Adolf & Alexandra: 
startar kl. 14-15.30 i församlingshem-
mets trädgård, parkg. 7. lättsam sam-
varo alla torsdagar t.o.m. den 9.8.

INGÅ
Sö 17.6, 3 s. e. pingst, kl 11.00: tvåsprå-
kig musikgudstjänst (radieras) i ingå 
kyrka. Tom hellsten, marianne Gustafs-
son burgmann i samarbete med musik 
vid havet
Ti 19.6 kl 14.00-15.30: eftermiddags-
kaffe i prästgården med litet program kl 
14.30. eeva makweri.
ons 20.6 kl 13.00: guidad rundtur på 
ingå gravgård. Tor löjtlin.
ons 20.6 kl 19.00: konsert i ingå kyrka 
med olli pyylampi på orgel. program 
5 €.
Verksamhet på finska:
To 14.6 klo 19.00: äijäsauna pappilassa.
Ke 20.6 klo 15.00: opastettu kävelykier-
ros inkoon hautausmaalla. Tor löjtlin.

KArIS
Sommarpaus: vänförmedlingen i sam-
arbete med röda Korset håller som-
marpaus under juni och juli, fortsätter 
i augusti varje helgfri torsdag kl. 10-12, 
tfn 0440 279304.
Kaffehörnan öppen: Torsdagar kl. 13-15 
i Församlingshemmets nedre våning. hit 
är du alltid välkommen på en kopp kaffe 
och en pratstund,
Högmässa med konfirmation: Sö 17.6 kl. 
12 i S:ta Katarina kyrka. raunio; öhman; 
bonacci.
Kransbindning: To 21.6 kl. 14 vid Sock-
enstugan. midsommarfesten 22.6 för-
bereds. alla hjälpande händer behövs. 
välkommen med!

poJo
Sö 17.06: kl 10 Gudstjänst i kyrkan. 
Lö 23.06: kl 14 midsommardagens 
friluftsgudstjänst på festplatsen  i Gum-
näs. Kyrkkaffe. om du behöver skjuts, 
ring pastorskansliet 019 2239930 senast 
torsdag 21.06 före kl 12. 
Sö 24.06: kl 18 Kvällsmässa i kyrkan.

SJUNDEÅ
Mässa: sö 17.6 kl. 12 i kyrkan, irene er-
kko, hanna noro.
En stund i psalmernas tecken - allsång: 
sö 17.6 kl. 18 i kyrkan. önskemål motta-
ges, tel 040 769 5940 hanna noro.

SNAppErTUNA
sö 17.6 kl 18: Gudstjänst i Sandnäsudd 
med markus Weckström, pia nygård 
och Jens rosenqvist.

TENALA
3 sönd e pingst, 17.6 kl. 10: Spelmans-
gudstjänst på museigården, Söderlund/
lindroos/deltagare i spelmansstäm-
man. martorna har kaffeservering. Kyrk-
skjutsar. vid regn: i kyrkan.

gemenskap för hela familjen
Sommarläger i pieksämäki arrangeras i år den 24–
29.7. Förbundet Kyrkans Ungdom erbjuder ett läger för 
alla åldrar med ett digert kursutbud, fin gemenskap, 
givande diskussioner och mycket mer. 

bibelstudierna för vuxna leds av Agne Norlander. 
Sussie och Johan Kårlin samt Anna-Karin och olaf 
roos står för barnbibelstudierna. Kurserna leds av 
bland andra biskop Björn Vikström, dekan Sixten Ek-
strand och Solveig och Micael Tulin. mer info på www.
kyrkansungdom.nu. Sista anmälningsdagen är 15.6.

Möte med mission i Kronoby
15 – 17 juni går FmS årliga missionsfest av stapeln. i år 
firas den i samarbete med Kronoby församling under 
temat ”har vi na mission?”.

bland annat lovsångsmässa i krombistil, högmässa 
och missionssymposium står på programmet. För mer 
information om programmet, se Kronoby församlings 
annonsering och www.mission.fi/missionsfest.

pIEKsäMäKI  SoMMARlÄgeR MIssIonsFEsT

öNSKAS HyrA
Två skötsamma högskolestude-
rande pojkar från vasa önskar 
hyra 3r+k i centrala h:fors till rim-
ligt pris. Genast. 050-4613031

ett gift, arbetande par med hög-
skoleutbildning söker hyreslägen-
het 50-100 m2 i norra lojo nära 
motorvägen eller i hfors, esbo 
eller Kyrkslätt. hyran högst 900 
e/mån. icke-rökare, inga husdjur. 
Kontakta Kristel 0408221553 eller 
Johan 0503397662/karhujohan@
gmail.com

Skötsamt studerande par önskar 
hyra tvåa i centrala helsingfors.
ring hanna 040-5188278 eller 
meila hanna.nylund@hotmail.fi

Två unga studerande och ar-
betande duktiga kvinnor från 
österbotten önskar hyra lägenhet 
i centrala helsingfors, fr.o.m juli. 
2-3 rum+kök. Kontakta oss på 
numret 040 538 4148.

Två skötsamma, icke-rökande 
studerande från ekenäs söker 
lägenhet i helsingfors från början 
av juli/augusti. ring Jannica 044-
3376467

20 årig rök-och husdjursfri stu-
derande letar efter lägenhet i åbo 
centrum. rymlig 1 rum. el. liten 2 
rum. Gärna fr.o.m augusti. ring: 
0408363503 el. mail: graniinii-@
hotmail.com

arbetande, trevligt och rökfritt 
par söker bostad, 2-3 rum, i 
mellungsbacka med omnejd. 
också lägenheter i behov av 
renovering beaktas. Kontakta 
monika på 0503757644

önSKaS hYra: 50 - 80 m2. 
liten ordentlig småbarnsfamilj 
letar efter bostad i munkshöjden 
med omgivning. Tel 050-3808111 
(huldén)

Kristen 26-årig kvinna söker lä-
genhet i helsingfors från 1.8.2012. 
Jag har fast inkomst, har inga 
husdjur och röker inte. ring ingrid: 
0400 614839.

Skötsam rökfri/djurfri flicka öns-
kar hyra 1r+k i åbo från och med 
augusti. 0400862456

Kvinnlig blivande närvårdare söker 
1:a eller 2:a i vasa centrum. helst 
under 450€/mån och med bal-
kong. ring: 050-5499411.

Studerande med fast anställning 
söker etta i centrala  helsingfors. 
näse tfn 040 7252245

Kvinnlig, skötsam och heltids-
arbetande pedagogiemagister 
söker bostad i helsingfors cen-
trum. Även aktiv inom musik och 
föreningar. Sökes en etta eller 
en mindre tvåa med rimlig hyra/
mån. Tel. +358-400 602 336

ambitiös och pratglad stats- och 
rättsvetenskapsstuderande ung 
kvinna med stadigvarande jobb 
söker hyreslägenhet i helsingfors. 
vi hörs! Sara henriksson, 040 
9642767

Skötsam 24-årig färdigutbildad 
formgivare letar efter lägenhet 
i helsingfors för en längre tid, 
etta eller tvåa. Flyttar efter-
som nytt arbete börjar i höst. 
Tel:0407597678  
e-post: frida.essen@novia.fi.

rökfri, skötsam manlig lärare 
söker billig etta i huvudstadsre-
gionen fr.o.m. juli/augusti. inga 
husdjur. Svar till Jonas munter tel: 
040 5800 600 eller e-post:  
jonasmunter@gmail.com.

andra årets sjukskötarstuderande 
flicka från österbotten önskar 
hyra en etta eller mindre tvåa 
nära vallgård, Gumtäkt eller ara-
bia, h:fors. Gärna fr.o.m. mitten 
av augusti 2012. Skötsam, lugn, 
ickerökare. Kontakta gärna per 
tel. 050-4637532 el. e-mail eva-
lotta.backlund@hotmail.com.

UTHyrES
45 m2 lägenhet uthyres i Stensvik, 
esbo för ett år framåt. 2 r + kv, b. 
Förmånlig hyra. Kontakta bettina 
040-5784997.

Till midsommar! Sommarstuga 
med bastu, vid havsstrand. bilväg 
ända fram. Uthyres i Kristinestad 
till händig familj. Telefon: 044-
9473167, ring klockan 19.

SÄLJES
Ägaren säljer: 
h:fors, mejlans, rönnv.: trevlig 45 
m2 lgh i fint skick, 1/4 vån i grön-
område. inga stora rep. på kom-
mande. ring 050-3673419 (Karin 
Forsström) före 21.6

TJÄNSTEr
dödsbo tömmes och städas 
Tel: 046-9043036

Stiftelsen delar ut stipendier 2012 för att stöda ve-
tenskap, främst teologisk forskning, och konst som 
baserar sig på en kristen livsåskådning. Bland de 
stipendier som delas ut finns även Kristliga konst-
samfundets stipendier för konstnärlig verksamhet.

Stipendier från
KRISTLIGA STIFTELSEN 
till stöd för vetenskap och konst 2012

Mera information om stipendierna ges på webbsidan 
www.ttkt.fi

Ansökan riktas till stiftelsens styrelse och lämnas 
senast den 31 augusti 2012 (poststämpel senast 31.8) 
till stiftelsens kansli: Kyrkostyrelsen/Gudstjänstliv 
och samhälle/TTKT, PB 185, 00161 Helsingfors. 

Närmare upplysningar ger styrelsens ordförande 
AnteroPolso, antero.polso@kva.fi och  vice ordfö-
rande Jaakko Rusama, jaakko.rusama@helsinki.fi.

Helsingfors den 8 maj 2012
Kristliga stiftelsen till stöd för vetenskap och konst

Medlemmarna 
och medlems-
kretsarna i
Förbundet Kyr-
kans Ungdom 
r.f. kallas till
ordinarie sommarmöte 
fredagen den 27 juli
2012 kl. 13.00 i auditoriet 
vid Koulutuskeskus
Agricola i Pieksämäki. 
Stadgeenliga ärenden.
Eventuella motioner med 
förslag till beslut,
bör vara styrelsen tillhanda 
senast den 10 juli
2012 under adress:  
Förb. KU, Seminarieg.19,
66900 Nykarleby.

MöteSKallelSe

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma 
förvaltningen, ekonomin och verksamheten för 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkans 
relationer till staten och det övriga samhället.  
Kanslichefen leder Kyrkostyrelsens kansli och 
ansvarar för Kyrkostyrelsens samhällsrelationer.

Nu ledigförklaras befattningen som

KANSLICHEFENS SPECIALMEDARBETARE
i ordinarie arbetsavtalsförhållande. Kanslichefens 
specialmedarbetare assisterar kanslichefen med 
substansuppgifter som berör kanslichefens tjänste-
utövning inom centrala områden: Kyrkostyrelsens 
grundläggande uppgifter, ledning av Kyrkostyrelsen, 
samhällsrelationer. Till uppgiften hör också att sköta 
kanslichefens kontakter, hjälpa till att upprättahålla 
relationerna till medierna och ansvara för chefsuppgif-
ter vid kanslichefens kontor.

Fullständig platsannons finns på adressen 
evl.fi/rekrytering. Annonsen finns på finska på 
www.evl.fi/rekrytointi. 

www.evl.fi/rekrytering

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

Leveranser överallt i Finland

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

Sibbo Blomster- och Begravningstjänst
P. Borg & Co

Be om offert: info@borg.fi

Begravningsbyrå Bussman står till tjänst 
med fullständig begravningsservice. 

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

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

 
Adress Högbergsgatan 11 Karis. 

Dejur 24h alla dagar i veckan 
tel 045 2302221

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

”Spegelbild” i liljendals kyrka
årets upplaga av liljendaldagarna inleds på fredag 
kväll med en konsert i liljendals kyrka. 

öppningskonserten har namnet ”Spegelbild” och 
liljendal kyrkokör sjunger Camilla Cederholms sånger 
under ledning av antti Jokinen. Solister: Jenni olà och 
Jeanette Sarström, piano: Ilja Kalioujnov-Salminen.

ÖppnIngsKonsERT

MARKnAd

MÖTeSKAllelSe

ledIgA TJÄnSTeR

STIpendIeR

Visste du att ...

Kyrkpressen sparar skog!
Tidningen trycks på ett finländskt 
miljömärkt papper som till största 
delen består av returpapper.
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Skulle jag klara av att leva som nunna? 
Den tanken kan jag liksom inte undvi-
ka när jag kommer in i den gamla klos-
terkyrkan i Nådendal. Fast det är fle-
ra hundra år och en reformation sedan 
den här kyrkan hörde till ett kloster så 
finns det ännu mycket som påminner 
om gamla tider.

Skulle jag klara av att leva ett sådant 
liv som nunnorna levde här i klostret? 
Strax till vänster om ingångsdörren i 
den stora vackra stenkyrkan finns en 
monter och här kan vi besökare tit-
ta på en modell av klostret som det 
såg ut ännu långt in på 1500-talet – 
kyrkan i centrum och sedan sovsa-
lar, kök, matsal, bibliotek, köksträd-
gård, skjul, lador och en fiskebrygga, 
för klostret ligger vackert vid en havs-
vik. Och små dockor som föreställer 
dem som en gång levde det liv jag nu 
undrar över.  Mycket av tiden gick till 
rejält kroppsarbete, men så var det ju 

Deras arbete 
finns kvar
Ett besök i klosterkyrkan i Nådendal 
väcker frågor om hur det var att leva 
som nunna på 1400-talet. De måste 
lyda – men de skapade också högkultur.

TexT: HEDVIG LÅNGBACKA

”Vi som redan 
som barn upp-
muntras till att 
tänka kritiskt 
och ifrågasät-
ta auktoriteter 
– skulle vi klara 
av klosterlydna-
den?”

ta-jubileum för snart tio år sedan ( till 
700-årsminnet av det svenska helgo-
nets födelse) intervjuade jag en del bir-
gittinernunnor och frågade förstås vad 
som var svårast i den disciplin de valt att 
följa. Nu kunde man väl tro att det van-
ligaste svaret var att det svåraste var att 
leva i celibat eller också att inget få äga 
eller det tidvisa kravet på tystnad. Men 
alla svarade faktiskt att det svåraste var 
den absoluta lydnaden.

För mina medsystrar på 1400-talet var 
kanske inte den absoluta underkastelsen 
och lydnaden fullt så svår – då uppfost-
rades ju de flesta barn till sträng lydnad. 
De unga flickor och pojkar som sändes 
hit till Nådens dal av sin släkt var vana 
vid att inte ifrågasätta så mycket. Men 
min generation och de som är yngre än 
jag, vi som redan som barn uppmunt-
ras till att tänka kritiskt och ifrågasätta 
auktoriteter – skulle vi klara av klos-
terlydnaden?

Det är ju omöjligt att veta för mig, jag 
har ju levt ett alldeles annorlunda liv. 
Samtidigt kan jag inte låta bli att någon 
gång lockas av klosterlivet – strikt regle-
rat och inrutat. Ledarens auktoritet skul-
le vara absolut och jag skulle inte  behöva 

tänka själv. Och inte heller bekym-
ra mig om mat och dryck, vad jag 

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

ska ha på mig och vad jag ska välja i en 
värld med alldeles för många möjligheter.

När jag vandrar här i den stora tystna-
den och friden i den gamla klosterkyr-
kan undrar jag också över vad jag skul-
le ha kunnat tänkas njuta av om jag ha-
de varit en birgittinernunna på 1400-ta-
let. Säkert skulle jag ha njutit av kyrkans 
skönhet, av alla ljus som brann, av den 
vackra sången. Men kanske frågan är fel 
ställd – för mitt 1400-talsjag var njutning 
inte relevant – vad som var viktigt var 
att fullfölja sina uppgifter i klostret i öd-
mjuk lydnad och förnöjsamhet.

Här skapades högkultur
Men för en kvinna intresserad av hand-
arbete måste det ha varit en fröjd att få 
handskas med dyrbara tyger och bro-
dera med silke och guldtrådar! Konkre-
ta minnen av nunnornas arbete finns 
nämligen kvar; en färggrann och strå-
lande duk pryder altaret i klosterkyr-
kan och flera dukar finns att beskåda 
på Nationalmuseet.

Utanför kyrkan finns en minnessten 
över Jöns Budde, som brukar kallas den 
förste finländske författaren. Han ver-
kade här i klostret i nästan trettio år på 
1400-talet, stod i skrivarstugan och över-
satte och återberättade helgonlegender. 
De broderande systrarna och broder Jöns 
påminner om att det i hög grad var i just 
klostren som medeltidens högkultur 
skapades. Knappast tänkte de så myck-
et på saken då, men vi senare tiders barn 
har skäl att tacka dem – de samlade skat-
ter både i himlen och på jorden!

utanför kyrkan  
i nådendal finns en 
minnessten över Jöns 
budde som verkade i 
klostret i nästan  
trettio år på 1400- 
talet. foto: andReas 
andeRsson och east-
pRess

för den överväldigande majoriteten av 
människor förr i världen.

Lydnad är svårast
Hit till kyrkan fick de komma flera gång-
er per dag för att sjunga alla de tide-
böner och mässor som hörde till, var-
je dag. På nunnornas och munkarnas 
tid var väggarna fulla med målningar.
De kalkades över efter reformationen 
och bara en del av dem har tagits fram. 
Så kyrkan är mycket vitare och ljusare 
nu än den var då. Men det gamla hosti-
ariet som många munkar och nunnor 
måste ha förundrat sig över står kvar:  
en över sex meter hög smal pelare med 
ett skåp på mitten – där förvarades un-
der klostertiden det heligaste 
av det heliga, nattvardsbrödet.

Skulle jag ha 
klarat av deras 
liv – praktiska 
sysslor i träd-
gård, tvättstuga 
eller skriptori-
um, skrivar-
stuga, varvade 
med andak-
ter, mässor 
och stunder 
av tyst medi-
tation? När det 
firades Birgit-
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en föränderlig 
kyrka 
Kyrkan är ingen byggnad, 
den är ett bygge. och det 
är skillnad. 

Grunden är lagd, den är 
Kristus. men hur bygget 
sen utformas kan se oli-
ka ut, tror jag. olika i olika 
tider, på olika platser och 

i olika kulturer. när Kris-
tustroende möts för att 
tillbe sin herre och mäs-
tare, då är det kyrka - var 
man än är.

Thomas Arvidsson

KLIpp dAgen
”Du har en åsikt, den 
kanske omfattas av 
en del men motar-
betas av många. Det 
är då du måste argu-
mentera, diskutera 
och lyssna.”
Borgåbladets Tora Mat-
theiszen om kommu-
nalpolitik

CITAT polITIK

Mångahanda 
sommarljud

låt MiG gissa vad du hörde allra först 
när du vaknade! Du hörde din Vän 
andas? Lyckans ost! Eller spårvag-
nen gnissla då den motvilligt ändrade 
kurs? Dags att överväga flytt till lan-
det, eventuellt. Fågelsång? Just det, 
jag hörde fåglarna och tolkade det så 
här: det är sommar, vädret må vara 

hurdant som helst!

varje ljud har sitt budskap. De berättar om arbete 
som görs eller om livssituationer, onda eller go-
da, om kontakt fåglarna emellan eller kommu-
nikation mellan andra varelser. En hel värld med 
innehåll kan gömma sig bakom ett enda ljud. Det 
ljudet kan fylla vår ännu morgonsömniga tan-
kevärld och bli en grundlig meditation över dess 
mening. Den meditationen kan bli böner av olika 
slag, tackböner, förböner, kontaktböner.

OM nåGOt är typiskt för just den här tiden så är det 
sången, fåglarnas inte minst. Vi har de mest oli-
ka sångare i fågelvärlden, sådana med höga toner 
eller låga, med långa sekvenser eller korta signa-
ler. Var och en sjunger på sitt sätt och söker kon-
takt. Och samma sak sker bland människorna: 
under sommarmånaderna hålls sång- och mu-
siktillställningar som aldrig annars runt om i vårt 
land. De bjuder på de mest olika slag av musika-
liska upplevelser. Vi åker, kanske långa vägar, till 
den sångfest som bäst återspeglar vårt eget själs-
liv, till vår egen ikon inom musiken. Vill det sig 
väl får vi där kontakt med varandra. Och tillsam-
mans med varandra kontakt med Gud, i bästa fall!

tidiGt på morgonen blir det inte alltid så mycket 
av sjungandet, inte ens utan åhörare. Kanske det 
var med tanke på det som Paulus skrev: ”Sjung 
psalmer och andliga visor i era hjärtan” (Ef. 5:19).  
Han föredrar tydligen en inre, andlig sång i hjärtat 
framför grötiga morgontoner. Med sådan sång kan 
man gärna vakna upp på sommaren. Men fåglar-
na manar med sitt exempel till ännu större frimo-
dighet. Så konstiga musika-
liska inslag som vissa av dem 
bjuder på vågar vi väl harkla 
fram några toner till vår Ska-
pare, vi också.

Också den visuella kristen-
domstypen firar segrar så här 
års. Den som blir uppbyggd 
året om och påmind om evig-
heten av guldkanten i en li-
turgisk skrud kan nu dessutom glädas åt otali-
ga varianter av grönt, broderade in i landskapet. 
Men testa också den auditiva kristendomsformen! 
Den som börjar med ljudet, i bästa fall tonen, och 
går via ljudmeditation mot en transformation av 
bönelivet. Jag tillönskar er många fina sommar-
morgnar med mångahanda ljud!

Gunnar af Hällström är professor i dogmatik  
vid Åbo Akademi

”En hel värld 
med innehåll 
kan gömma sig 
bakom ett enda 
ljud.”
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EnKäT oM TRo

varför minskar tron på kristendomens gud? 
Kyrkans forskningscentral 
har nyligen gjort en enkät, 
som visar att 10 procent färre 
av finländarna tror på kris-
tendomens Gud nu jämfört 
med år 2007. Varför minsk-
ningen varit så stor de se-
naste åren vill jag inte ut-
tala mig om, men om orsa-
ken till att antalet som tror 
på denna Gud överhuvud-
taget minskar  från år till 
år vill jag i alla fall framfö-
ra några teorier

Jag känner ju inte till 
ifrågavarande enkät desto 
närmare, jag vet inte vil-
ka frågor som ingått. Men 
jag skulle inte tro att re-
sultatet nödvändigtvis be-

höver betyda att det är 10 
procent av finländarna 
som slutat tro på en högre 
makt. Det kanske bara är 
så att de, eller åtminstone 
en del av dem, inte läng-
re delar just den bilden av, 
den föreställningen om en 
Gud. De kanske har bör-

jat göra som Saida, som 
sa: ”Jag tror inte på Gud, 
jag tror på nånting större.” 
Det gör jag också. Tror på 
nånting större. I flera av-
seenden.

Rent konkret. På Uni-
versum som ett levan-
de väsen, som en över oss 
stående makt.

I etisk bemärkelse. Jag 
tror på en högre makt som 
står för en högre etik, mo-
ral och rättvisa än Bibelns 
Gud. Många, bland andra 
jag, tycker säkert att Bi-
belns Gud är väldigt dö-
mande och straffande, att 
han har en något tvivel-
aktig grund för sina dom-

slut och att det kunde fin-
nas mer än två olika dom-
slut, två ytterlighetsdom-
slut.

Min egen grund för de 
här tankegångarna är att 
vi är eviga väsen som ut-
vecklas i alla avseenden 
från liv till liv. I takt med 
utvecklingen börjar vi 
ställa högre krav på, och 
skapa oss andra bilder och 
föreställningar av både det 
ena och det andra. Till ex-
empel av högre makter.

rune parO
Kvevlax

”Jag tror på en hö-
gre makt som står 
för en högre etik, 
moral och rättvisa 
än Bibelns Gud.”

Något vi borde skriva om?  
Tfn 09-61261549 e-post: redaktionen@kyrkpressen.fi

KURIREN 5

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

 Innehåller vik-
    tiga byggstenar
    för lederna

 Ledernas rörlig-
    het och spänst
    ökar

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

Evighetsmaskin!

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

 

 
 

 

 
 

 
 

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller
servicehusboende på Tunaberg och vårdhemmet

Tunaro för svenska pensionärer.
Vi behöver dina frivilligainsatser,

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

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

MÅNDAG 25.6 kl. 19.00 Öppningskonsert
Päivi Kantola, sopran; Anna Rainio, violin; Kari Vuola, orgel
 Pargas kyrka. Biljetter: 20 / 15 €

TISDAG 26.6 kl. 19.00 Konsert Timo Korhonen, gitarr
Qvidja slott. Biljetter:  20 / 15 €

ONSDAG 27.6 kl. 19.00  Konsert Peter Frisée (Österrike), orgel
 Pargas kyrka. Biljetter: 20 / 15 €

TORSDAG 28.6 kl. 19.00 Konsert Ville Urponen, orgel
Nådendals klosterkyrka. Program 5 €

TORSDAG 28.6 
21.00 Sommarnatt på Kyrklandet - afton med finsk musik
Päivi Nisula, sopran; Heikki Rainio, tenor; 
Jouni Kuorikoski, baryton; Anna Rainio, violin; 
Mikael Kemppainen, piano; Kari Vuola, orgel
 Pargas kyrka. Biljetter: 20 / 15 €

FREDAG 29.6
Elevkonserter i Pargas
15.00 Elevkonsert I 
Församlingshemmet. Fritt inträde
17.00 Elevkonsert II 
 Pargas kyrka. Fritt inträde
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Pargas Orgeldagar
25.6 – 29.6.2012 

Finländsk musik

Biljetter:
Pargas stad/turism eller vid dörren  0400 117 123, info@pargas.fi 



har du hört om
 kantorn som

 slet i sitt anletes fotsvett?

NÄSTA VECKA träffar det vuxna dopbarnet sin döpare.
NÅT ATT BErÄTTA? 
Den här annonsplatsen är ledig!

www.snellman.fi 

RIKTIG 

GRILLKORV

VI TILLSATTE KÖTT,
OCH TOG BORT FOSFATET.

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

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

På sommaren ska 
musikälskaren gå 
i kyrkan. Det är 
gratis, det är tera-
peutiskt och man 
behöver inte klä 
upp sig.

TexT och FoTo:  
SoFIA TorVALDS

Varför spelas det så mycket mu-
sik i kyrkorna om somrarna? 
– För att det är bara i kyrkan 
man kan höra orgelmusik! På 
sommaren har folk tid att gå 
och lyssna och kantorerna 
har tid att öva, säger Mika-
el Heikius från Vasa svens-
ka församling. Han är en av 
dem som ansvarar för ons-
dagskvällarnas konserter i 
Trefaldighetskyrkan i Vasa.

Måste kantorerna öva så myck-
et då?
– Jo! Jag över hela vintern 
för sommarens konser-
ter. Många kantorer har så 
mycket jobb att de inte hin-
ner satsa på det solistiska. 
På sommaren när mycket 
av den vanliga verksamhe-

ten ligger nere har vi mer 
tid att öva.

Varför tycker du att folk ska sö-
ka sig till kyrkorna och lyssna 
på musik?
– För att musiken är vårdan-
de. Den ger tröst. Musiken är 
ett läkemedel för en mas-
sa olika känslor. Den talar 
till sidor av oss som är pri-
mitiva. Vi är alla mottagliga 
för musik.

Varför är sommarmusiken ofta 
just orgelmusik?
– För att orgeln finns i kyrkan 
och kyrkan har satsat myck-
et pengar på det instrumen-
tet. Om inte församlingarna 
bjöd på orgelmusik tror jag att 
man knappast skulle kunna 
höra en orgel i Vasa.

– Många har fördomar mot 
orgelmusik. Till dem säger 
jag: kom och bli förvånade! 
Och kom ihåg att en stor del 
av popmusiken står i skuld 
till stora orgeltonsättare som 
Bach.

Måste man klä upp sig för att 
kunna gå på sommarkonsert?
– Nej! Man behöver inte klä 
upp sig och man behöver inte 
ens höra till kyrkan. Jag bru-
kar säga att man kan besö-
ka våra aftonmusikkonser-

ter i träningskläder. Man kan 
komma före träningspasset 
eller efter, ingen bryr sig om 
hur man ser ut, säger Heikius.

Här följer några plock ur 
sommarens musikutbud. 
Läs också din församlings 
annonsering för mer infor-
mation om konserter.

Helsingfors: Sommarmu-
sikserien Metrolla musiik-
kiin på tisdagskvällar kl. 
20 (www.metrollamusiik-
kiin.fi). Konserterna ord-
nas i kyrkor och kapell 
som ligger vid metrospå-
ret. Lunchmusik tisdag kl. 
12 i Gamla kyrkan. Lunch-
musik varannan torsdag kl. 
13 i matteuskyrkan. Som-
marcafé och aftonmu-
sik i malms kyrka varannan 
onsdag kl. 17.30 och 19.
Esbo: orgelpunkt i esbo 
domkyrka: 20 minuter or-
gelmusik på den nya dom-
kyrkoorgeln onsdag kl. 12. 
Musik i sommarkvällen 
söndag kl. 20 i domkyrkan.
Vasa: Aftonmusik i Trefal-
dighetskyrkan onsdag kl. 
19.30.
Borgå: Musik i borgå dom-
kyrka torsdag kl. 20. orgel-
kvart i domkyrkan kl. 12 på 
tisdag och torsdag.

Vårda din sommarsjäl
”Många har 
fördomar 
mot orgel-
musik. Till 
dem säger 
jag: kom 
och bli för-
vånade!”
Mikael Heikius

kantOrsenseMblen 
nattens drOttninGar 
inledde metrolla mu-
siikkiin-serien med att 
sjunga negro spirituals i 
kapellet i havsrastböle.


