
32 LEDAREN: Samhället har gått från att innebära en 
grupp människor till att vara en institution. Men en  
ansiktslös apparat kan inte se till allas behov. 

 Sid

2

PROFEssOR zEhAvit gROss :

Religionsundervisning
fostrar till fred sidan 4

tvillingar olika 
som bär
sidan 6

TORSDAG 9 Augusti. NR 32/2012

trendigt 
otrendig
sidan 8

vi får tro att de som 
arbetat med Bibeln har 
letts av Anden
sidan 7

Rösten 
försörjer 
henne
sidan 2

Kyrkans 
roll i 
eurons 
kris

Knåpa ihop augusti 
psalmväv
sidan 10

Kyrkan har inte lösningen 
på eurokrisen men kan ge-
nom sin närvaro påminna 
Europa om att samarbeta.
sidan 5



2 AKTUELLT KyrKpressen torsdag 9.8.2012 • nr 32
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Chefredaktör och  
ansvarig utgivare
May Wikström
tfn (09) 612 615 33/ 
040 153 0313
may.wikstrom@kyrk-
pressen.fi

Redaktion i Helsingfors
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
Tfn (09) 612 615 49
Fax (09) 278 4138
E-post: redaktionen@ 
kyrkpressen.fi

Redaktion i Österbotten
Norrmalmsgatan 21 A
68600 Jakobstad
gsm 050 585 6460

Redaktörer:
e-post:  
förnamn.efternamn@
kyrkpressen.fi

Andreas Andersson
tfn (09) 612 615 52 

Rolf af Hällström
tfn (09) 612 615 53

Tomas von Martens
tfn (09) 612 615 49

Michaela Rosenback
tfn (09) 612 615 51

Johan Sandberg  
(Österbotten)
gsm 050 585 6460

Sofia Torvalds 
tfn (09) 612 615 54

Webbredaktör:
webred@kyrkpressen.fi

Layout:  
Kasper Gustavsson

Utges av: 
Fontana Media Ab

Bank: Sampo 
IBAN: FI34 8000 
1301 1585 40
BIC: DABAFIHH

Paradbild: 
Mathias Luther

Tryck: Botnia Print, Karleby

Annonsredaktör: 
Erika Rönngård 
tfn (09) 612 615 50,
annons@kyrkpressen.fi

Annonspriser:
Färg 2,05 €/spmm
Svart-vit 1,65 €/spmm
Moms 23% tillkommer 

Radannonser:
4,50 €/rad inkl. moms. 

Familjeannonser: 
1 €/spmm inkl. moms.

Kyrkpressen utkommer 
normalt på torsdagar 
och inlämning av annon-
ser sker senast torsdag 
veckan före.

För mera detaljer se 
mediekortet  
www.kyrkpressen.fi  

Annonsförsäljning:  
e-post:  
fornamn.efternamn@
kyrkpressen.fi

Tom Kytöpuro, 
gsm 041 447 5725

Björn Sten, 
gsm 0400 012 390

Leif Westerling, 
gsm 050 329 4444, 
fax (09) 278 4138

Jonny Åstrand, 
tfn (06) 347 0608, 
gsm 0500 924 528, 
fax (06) 347 1018

Prenumerationer och 
adressändringar 
tfn (09) 612 615 50, 
prenumeration@ 
kyrkpressen.fi.  
Adressändring sker 
automatiskt via din 
församling då du gör 
flyttanmälan. Om du 
har prenumererat via 
Kyrkpressen kontaktar 
du oss. 
Prenumerationspriser: 
Finland & Norden 68 €   
Utlandet 83 €

KYRKPRESSEN KONTAKTA REDAKTIONEN KYRKPRESSEN ANNONSINFORMATION

”Klart att sam-
hället inte ser 
behoven om det 
inte har ögon ut-
an bara är en 
hemsida eller en 
byrå.”

LEDARE andreas andersson

Samhället är 
du och jag

De flesta finländare är oroade över 
utslagningen av unga och ojäm-
likheten i samhället. Många är 

rädda för en kärnkraftsolycka, terrorism, våld 
och att förlora hälsan. En undersökning som in-
rikesministeriet låtit genomföra visar att vi tycker 
att säkerheten grundar sig på välfärdssamhället.

Välfärdssamhälle är ett samhälle som baserar 
sig på att alla ska tas om hand, välfärden ska de-
las mellan alla. De flesta är svaga någon gång i li-
vet och om vi inte bryr oss om grannen när han 
är svag kan vi inte tro att han kommer att bry sig 
om oss. Därför är det förståeligt att många grun-
dar sin säkerhet på samhället, om dess uppgift är 
att ta hand om oss.

samhälle. Fornsvenskans samhäld torde enligt 
Svenska Akademien ha uppkommit från sam-håll 
och innebär sammanhållning och endräkt. Lati-
nets socius, som ligger i grunden för bland annat 
engelskans society och franskans societé, bety-
der partner, frände och att dela med sig. Liknan-
de förklaringar finns kvar i svenskan. 

Men faktum är att den mänskliga faktorn verkar 
ha försvunnit nästan helt i dagligt tal. Med sam-
hälle menas oftast systemet vi lever i, och det är 
någonting helt annat än en grupp människor. Ett 
system kan inte veta vad gemenskap är, eftersom 
ett system inte har känslor.

Sedan undrar vi vad som är fel. När unga blir ut-
slagna, när fattiga blir fattigare och familjer ut-
sätts för våldsbrott. När det de facto är välfärds-
samhället som det är fel på. För samhället har gått 
från att innebära en folkgrupp, människor, indi-
vider, till att vara en institution. En ansiktslös ap-
parat som ska se till allas behov. Klart att sam-
hället inte ser behoven om det inte har ögon utan 
bara är en hemsida eller en byrå som kan vända 
livet upp och ner om det plötsligt står ”stängt för 
omprogrammering” på luckan till den enda ut-
komstkällan. 

”en nation, som samhället, 
formar en moralisk person, 
och varje medlem av den [na-
tionen] är personligen an-
svarig för sitt samhälle”, har 
USA:s tredje president Tho-
mas Jefferson sagt. Och även 
om det är en av definitionerna 
av välfärdssamhället – att ta 
ansvar för varandra – verkar 
det inte finnas i finländarnas 
uppfattning. I samma under-
sökning svarade nämligen de 
tillfrågade att individen inte själv bär ansvar för sä-
kerheten. Och detta bara bekräftar att tankegång-
en är mycket felaktig. Man lägger över ansvaret 
för välbefinnande och säkerhet på ”samhället”. 

Vem är samhället? Det är jag och du, det är gran-
nen. Ska vi ha välfärd så ska vi bära varandra, och 
om samhället bär ansvar så är det vi som bär an-
svar. För oss själva och för varandra.

Ta ansvar gör man inte genom att bara betala 
skatt och sedan tycka att man dragit sitt strå till 
stacken. För samhället behöver mer än bara våra 
pengar. Tid, omtanke och förbön är enkla medel 
som kostar lite men som kan hjälpa till att åter-
skapa ett riktigt samhälle.

Från 
hobby 
till yrke

Fork är det finlandssvenska kompis-
gänget som struntade i alla oskrivna 
regler gällande a cappellasång och gjor-
de sin egen grej av det.

– Vi gör a cappellan mer attraktiv och 
visuell. Vi gör den till en show, säger 
Mia Hafrén, en av gruppens fyra med-
lemmar. 

Mia Hafrén har sina rötter i Lovisa 
där hon växte upp tillsammans med sin 
mamma, pappa och tre syskon. Intres-
set för musik väcktes redan tidigt och 
Mia provade under sin ungdom på bå-
de körsång, piano och trumpet.

– Men då tänkte jag inte att jag skul-
le hålla på med musiken på heltid ef-
tersom jag tyckte att det var hemskt 
att uppträda. Jag var alltid så nervös 
att händerna bara skakade. 

Efter gymnasiet började hon stude-
ra vid Teaterhögskolan. 

– Under studietiden bodde jag med 
Silva Lillrank (en av de ursprungliga 
medlemmarna i Fork) och tillsammans 
sjöng vi på de mest lustiga tillställning-
ar som till exempel triathlonförbundets 
fest. Vi tyckte att det var roligt men vil-
le ha lite fler människor med oss och 
frågade då Jonte Ramsten och Kasper 
Ramström, som vi kände från förr, om 
de var intresserade. Året var då 1996.

Att Fork skulle bli en a cappellagrupp 
var inte ett medvetet val.

– Det bara blev så eftersom vi alla vil-
le sjunga framom att bära på tunga in-

strument. I början var det mer en ur-
säkt för att få spöka ut sig i roliga kläder. 

skriver om det svåra
Det som började som en rolig hobby har 
sedan år 2004 varit Mias jobb på heltid. 
Showerna och konserterna avlöser var-
andra och Fork drar fulla hus inte bara i 
Finland. I höst ska gruppen hinna besöka 
Edinburgh, Tyskland, Singapore, Kuala 
Lumpur, USA och dessutom rocka loss 
på Alexandersteatern i Helsingfors med 
showen Electro Vocal Circus. 

– Ja, och innan jul ska vi hinna till 
Wien en sväng också.

Mia Hafrén lever en stundtals väl-
digt hektisk tillvaro tätt inpå de andra 
i gruppen.

– Visst har det funnits stunder när 
jag tänkt att nu struntar jag i det här. 
Speciellt när det har varit mycket jobb, 
många åsikter och snabba beslut som 
ska fattas. Men Fork är min andra fa-
milj. Vi har gått igenom berg och da-
lar i varandras liv. Det har varit gifte-
mål, skilsmässa och barn. Fork är ock-
så vänskap och tillit. 

Skiljsmässan var en jobbig tid för Mia 
Hafrén och för att ta sig igenom sorgen 
använde hon sig av två metoder.

– Jag skrev mycket och så talade jag 
med mina vänner. Jag har helt enkelt 
pratat mig igenom det. 

Att skriva är ett intresse hon gärna 
skulle utveckla ännu mer, bara disci-

plinen att ta sig tid skulle finnas där. 
– Vi har just köpt ett hus som vi re-

noverar och där drömmer jag om att 
inreda en liten skrivlya åt mig. Jag har  
tidigare skrivit pjäser och det skulle jag 
gärna fortsätta med. 

Länken till vardagen
Även om det händer att hon blir igen-
känd på stan och dotterns vänner blir 
exalterade över att sitta vid samma mat-
bord som hon har Mia inte låtit fram-
gången stiga henne åt huvudet. 

– Min dotter håller mig med fötter-
na på jorden. Hon ska inte bli lidan-
de av mina långa resor och sena kväl-
lar. Vardagen rullar på med julfester på 
skolan, räkningar som ska betalas och 
hemmet som ska skötas. 

På scenen showar hon kaxigt loss i tajta latexkläder 
och med en utstrålning som inte lämnar någon i pu-
bliken oberörd. I vardagslivet är hon en mamma som 
drömmer om att få mer tid för att skriva. 

TexT och foTo: MichAELA ROsENBAcK

PROFiLEN: Mia Hafrén  
”Fork är min andra familj. Vi har 
varit en grupp i femton år och har 
gått igenom berg och dalar i varan-
dras liv.”
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Elever välsignas inför skolstarten
välsignelse. en allt vanli-
gare samarbetsform mellan 
skolan och församlingen är 
välsignelse av eleverna in-
för skolstarten. Välsignelsen 
är församlingarnas sätt att 
finnas vid barnets sida un-
der den nya terminstarten. 
Samtidigt är det ett sätt 
att förbereda hela familjen 
för förändringen i vardagen 
som en skolstart innebär.

– Vi vill gärna vara med 

och stödja och uppmuntra 
både barn, deras föräldrar 
och syskon, i samband med 
förändringar i livet. Detta är 
en viktig del av vår familje- 
och barnverksamhet, säger 
kyrkoherde Pentti Raunio i 
Karis svenska församling.

Karis svenska församling 
har ordnat välsignelsetillfäl-
len vid skolstarten sedan år 
1997. I Karis välsignas första-
klassarna måndagen den 13 

augusti kl. 18.00 i S:ta Katari-
na kyrka. Gudstjänsten är till 
för alla som på ett eller annat 
sätt är involverade i skolstar-
ten, oberoende av ålder.

– hos oss har kväl-
len innan skolstarten bru-
kat samla mest deltagare, 
ungefär en tredjedel av alla 
som får inbjudan deltar. ef-
ter den lilla gudstjänsten blir 
det ’kyrksaft’ och mingel i 
kyrkan, säger Pentti Raunio.

Välsignelsetillfället kan 
ordnas på många olika sätt, 
antingen redan i maj då 
sexåringarna avslutar för-
skolan eller i augusti då 
skolan inleds. 

församlingarna i finland 
har ordnat välsignelser in-
för skolstarten redan i om-
kring tjugo år och i år ord-
nas de främst under vecka 
32 och 33. 

 ¶ Michaela Rosenback/kT

Den tioåriga dottern är också den som 
ger upphov till Mias största rädsla.

– Jag är rädd för att det ska hända 
henne någonting. Men samtidigt inser 
jag att det inte egentligen hänger på mig. 
En vän till mig skrev att vi bara har bar-
nen till låns. På sätt och vis tar den tan-
ken bort en del av det tunga ansvaret 
man kan känna som förälder. Det är 
klart att man har ett ansvar och jag vill 
ge henne så bra vägkost som möjligt. 
Men jag har också ett ansvar att släppa 
taget och inse att hon är en människa 
som ska fatta sina egna beslut. Det är 
viktigt att komma ihåg. 

Att mamma stundvis är borta myck-
et talar de om hemma.

– Vi hade en diskussion senast för ett 
par dagar sedan när jag berättade för 

PoPvärlDens 
sexighet har 
alltid varit långt 
borta från a cap-
pellan men nu 
har vi visat att 
det går att kom-
binera dem utan 
att ta bort från 
varken det ena 
eller det andra 
hållet, säger Mia 
hafrén, sångare i 
gruppen fork. 

MiA HAfRén

utBiLDAD SKåDeSPeleRSKa och 
MeDleM I  a caPPellaGRuPPen 
foRK.

FEM sNABBA vAL

DAg / naTT

BLått / RöTT

SånG / DANs

VInTeR / sOMMAR

Te / KAFFE

henne att min höst är väldigt bokad. 
Hon ser mycket nyktert på mitt jobb 
och säger att hon absolut inte vill att 
jag ska göra något annat. Om det sedan 
betyder att jag måste vara borta så då 
är det så. Hon är stolt över det jag gör.

hemmapubliken viktig
 Den femtonde november har Fork åter-
vänt till Finland och är redo att ställa sig 
på Alexandersteaterns scen med sho-
wen Electro Vocal Circus.

– Vi vill absolut spela i Finland, det 
är ändå hemmapubliken som håller oss 
på fötter. 

De som sett deras förra show Pink 
Noise vet ungefär vad de kan förvänta 
sig. Det blir musik av både David Guet-
ta och Led Zeppelin. Naturligtvis i egen 

tappning. 
– Vi har fastnat mycket för dansmu-

sik just nu. Kanske vi gör om hela Alex-
andersteatern till en klubbhåla där alla 
får stå och dansa. Vi väljer våra låtar väl-
digt egoistiskt och tar sådant som vi tyck-
er om. Ofta visar det sig att andra ock-
så gillar dem.

För Mia Hafrén är ett ständigt sökan-
de efter nya utmaningar viktigt.

– Man får inte låta sig själv komma 
undan för lätt. Jag vill hela tiden ställa 
frågor och söka svar. Kanske det kall-
las utveckling.

Och efter lunchen väntar redan nästa 
utmaning: att lyckas klä på sig ett plagg 
ur höstens nya kollektionen av scenklä-
der. Närmare bestämt, en väldigt åtsmi-
tande latexdräkt. 

foTo: sxc
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Öppenhet inför religiösa 
traditioner behövs 

viD Det israeliska Bir-Ilan-universitetet har Zehavit Gross engagerat sig för en judisk-palestinsk dialog mellan studenterna. Det behövs mera 
öppenhet inför de religiösa traditionerna och kulturerna redan i skolan, menar hon.

Det är inte re-
ligionen som är 
roten till det on-
da i världen, 
som somliga 
tycks tro. Det är 
okunskapen.
Zehavit Gross

Skolsystemet i Israel består av både ara-
biska och judiska skolor. I de arabiska 
skolorna undervisas i islam, i de ju-
diska i judendom – eller i judiska tän-
kares verk, om skolan är sekulär vil-
ket 80 procent av de judiska skolorna 
är. De övriga är ortodoxa, alltså religi-
ösa, men också här finns variationer i 
betoningarna. Det finns ortodoxa, och 
det finns ultraortodoxa.

– Det är mycket komplicerat, säger 
Zehavit Gross som forskat i uppväxt, 
identitet och sekularisering både i Is-
rael och i flera andra länder. 

Israel är i princip en sekulär stat men 
ändå kraftigt förankrad i judisk tro allt 
sedan sexdagarskriget, säger hon. 

– Det såg många som ett mirakel. Kan-
ske det finns en Gud trots allt, tänkte folk.

I decennier har politiken också fått 
bara flera och starkare religiöst färga-
de partier. Men sedan tio år har internet 
förändrat de ungas värld och skolorna. 

Den stora trenden är att sekularise-
ringen har tagit över, också i skolor-
na. Världen blir fattigare – och kanske 
farligare. Internet har också gett extre-
mism och fundamentalism en ny chans. 

RELigiON i sKOLAN. – Jag vill att mina 
barn ska kunna umgås med människor 
av annan religion. Men vi har ett mycket 
enögt perspektiv och vi är inte tillräckligt 
öppna, säger professor Zehavit Gross 
från Bir-Ilan-universitetet.

TexT och foTo: MAthiAs LuthER 

Religionen spelar en roll i många 
konflikter, inte minst i Israel-Pales-
tinakonflikten. 

– Men det är frågan om att onda män-
niskor manipulerar religionen för po-
litiska syften.

Mot falska profeter
Zehavit Gross tror inte att bara en bre-
dare religiös allmänbildning hjälper. 
Det behövs mera öppenhet i undervis-
ningen mot religionens innersta väsen. 

Hennes exempel kommer från Aus-
tralien där hon utrett effekterna av att 
trossamfunden själva sköter undervis-
ningen i det så kallade SRI-programmet.

SRI har fått kritik för att det segre-
gerar eleverna, men Gross tycker att 
det fungerar. 

– Om det slopas tror jag att elev-
erna förlorar mycket. SRI är en trygg 
plats för eleverna – för kristna, mus-
limer, judar, sikher, hinduer – att 
diskutera sin religion. 

– Vill man ge eleverna en bred över-
blick över världens religioner är det sä-
kert informativt och bra. Men det är 
mycket viktigt att immunisera elev-
erna, att lära dem skillnaden mellan 
verklig religiositet och manipulation. 

– De är viktigt att visa eleverna de 
sköna möjligheter som religionen er-
bjuder folk över hela världen.

Det här är en av de visioner Gross 
själv har: Det är de troende kvinnorna 
som kan sluta fred i världen. 

– Bjud in oss till fredsförhandlingarna 
så blir det resultat. Vi har den här rela-
tionen till Gud gemensamt. Den minut 
man är verkligt troende är man me-
ra mänsklig. 

Okunskapen är felet
Zehavit Gross deltog häromveckan i den 
stora konferensen ISREV 2012 kring re-
ligionspedagogik. Hon betonar att hon 
inte ser sig bara som akademiker utan 
också som en troende som vill föränd-
ra och förbättra världen.

– Jag måste säga något mycket vik-
tigt, säger Zehavit Gross. 

– Min far överlevde ett koncentra-
tionsläger i Transnistrien. Resten av hans 
släkt gjorde det inte. Så jag är mycket 
för antirasistisk fostran, för fredsfostran.

Gross har vid sidan om sina forsk-
ningsprojekt i 17 år engagerat sig i en 
institutionaliserad religionsdebatt mel-
lan palestinska och israeliska studeran-
de vid Bar-Ilan-universitetet. 

– De är alldeles överväldigade av 
möjligheten till interaktion. De frågar 
mig varför de inte fått vara med om det-
ta tidigare. 

Så Gross är helt för ett gemensamt lä-
rostoff i de olika skolkategorierna i Is-
rael. Judar och palestinier behöver lä-
ra sig mera om varandra.

– Det är inte religionen som är roten 
till det onda i världen, som somliga tycks 
tro. Det är okunskapen. 

Hon vill ha en undervisning som är öp-
pen mot de olika religiösa traditionerna 
i hemmen.

I Israel kommer det inte på fråga att 
man skulle införa en konfessionslös un-
dervisning i skolorna. Tro och stat hänger 
ihop. Men undervisningen har ändå för-
ändrats. Bibeln granskas hermeneutiskt 
och eleverna uppmanas vara kritiska. 

– Föräldrarna klagar över att elever-
na inte lär sig tillräckligt om sin egen 
bakgrund mera, säger Gross.

Forskare 
och elever 
är eniga
uNDERvisNiNg i RELigiON. 
ungdomar och experter är eniga i 
åsikten att religionsundervisningen 
ska vara gemensam för alla i sko-
lan. Det här konstaterades på den 
internationella forskarkongressen 
isREv som tar upp frågor kring 
undervisning i religion och etik. 
Konferensen har ordnats vartannat 
år sedan 1978. Den adertonde kon-
ferensen ordnades i Finland, i åbo i 
månadsskiftet juli-augusti.

TexT: MAthiAs LuthER 

Kongressen samlade 190 deltagare från 
39 länder, bland dem israeliska Zehavit 
Gross som intervjuas här intill.

En central fråga var om hela årskur-
sen ska ha samma undervisning. I Fin-
land och många andra länder inriktas 
undervisningen enligt elevens val el-
ler registrering i något religiöst sam-
fund. En vanlig syn bland konferens-
deltagarna var att man måste se till att 
hela årskullen får en god och gemen-
sam inblick i flera religioner. 

Interkulturell förståelse är viktig och 
en brett upplagd religionsundervisning 
är också det som eleverna vill ha, en-
ligt forskning som redovisades.

– Låt samfunden missionera, hem-
men uppfostra och skolan undervisa. 
Det är mycket bättre med arbetsför-
delning än att alla försöker göra sam-
ma sak, säger professor Wolfram Weis-
se från Uni Hamburg.

I Weisses undersökningar påpekar 
ungdomarna att religion inte är något 
som man talar om med kamraterna då 
man går på en fest, men att det är bra 
att det finns en plats i skolan där det är 
legitimt och tryggt att göra det.

Där vill de ha undervisning och dis-
kussion om alla religioner, inte bara sin 
egen. 

– Om vi gör det samma som i mos-
kén är jag inte intresserad, citerar Weis-
se en 14-årig flicka.

Ekonomin styr besluten
Den brittiska professorn Robert Jack-
son som bland annat jobbar med utred-
ningar för Europarådet säger att man i 
alla länder för en likartad debatt om 
skolschemat.

– Alla regeringar är nu bara intres-
serade av ekonomi. Man försöker hyv-
la ner och göra undervisningen billiga-
re, och man vill bara utbilda folk som 
kan få fart på ekonomin och kan lösa 
ekonomiska problem.

– I Storbritannien är vi tvungna att 
försvara inte bara religionsundervis-
ningen utan också musik, konst och 
andra mjuka ämnen, säger han.

Professor Arto Kallioniemi som före-
står institutet för religionsdidaktik vid 
Helsingfors universitet menar att det 
är klart att läget i Finland inte är till-
fredsställande då inte alla får samma 
undervisning. 

– Vi har en ’hembygdsprincip’ i un-
dervisningen – den ska utgå från bar-
nens miljö. Men vad är den miljön i dag? 
I en Helsingforsförort växer små barn 
upp i ett myller av religioner. 

– På universitetet träffar vi nu mus-
limer som har vuxit upp i Finland men 
inte har fått någon undervisning i lan-
dets religion. Jag undrar hur länge man 
ska se det här som en god integrations-
politik?
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räddade 
tiotals barn
en kinesisk kvinna har bli-
vit kallad hjälte efter att 
det visat sig att hon räd-
dat och tagit hand om över 
trettio övergivna barn. 

lou xiaoying, som har 
hunnit fylla 88 år, har un-
der sitt liv försörjt sig på 

att återvinna skräp. Trots 
sin marginella inkomst har 
hon tagit hand om över-
givna barn som hon hittat 
på gatan i staden Jinhua. 

hon och hennes nu av-
lidna man li Zin behöll fy-
ra av barnen själv och gav 
de andra vidare till släkt 
och vänner. lou xiaoyings 
yngsta son hittade hon när 

hon var 82 år gammal.
– Även om jag visste att 

jag redan är till åren kom-
men så kunde jag inte läm-
na honom att dö i soptun-
nan, säger lou xiaoying.

Varje år lämnas tusentals 
kinesiska barn på gatan av 
sina föräldrar. fattigdom är 
den största orsaken till att 
barnen överges.

KinA BarMHärtigHet

Matkedja 
i gaydebatt
Snabbmatskedjan chick-
fil-a har dragits in i de-
batten om homosexuella 
ska få gifta sig i uSa. Tu-
sentals gayaktivister har 
samlats för att kyssas ut-
anför kedjans 1 600 res-
tauranger som en protest 

mot att VD:n sagt sig stö-
da Bibelns definition på 
äktenskap, att det är ett 
förbund mellan man och 
kvinna.

Tidigare uppnådde ked-
jan försäljningsrekord då 
den republikanske politi-
kern och pratshowvärden 
Mike huckabe uppmanade 
människor att stödäta på 

kedjans restauranger, rap-
porterar Sveriges Radio. 

På Demokraternas kon-
vent i början av septem-
ber väntas partiet officiellt 
ta ställning för homosex-
uellas rätt att gifta sig och 
president Barack obama 
stöder detta. Republika-
nerna är emot samkönade 
äktenskap.

ÄKtEnsKAp aktivisM 

Pojkvänner 
gillar blåbär 
KyRKKKAFFE. Det gäller 
att fundera två gånger 
vad man bjuder på när 
pojkvännen eller flickvän-
nen kommer på sitt första 
besök.

TexT och foTo: 
KARiN ERLANDssON 

En lördag kväll i augusti år 
1995 satt hela familjen uppra-
dad kring köksbordet: mam-
ma, pappa, syskon och jag. 
Vi försökte se ut som om 
kvällste med nybakat bröd 
och tre sorters pålägg hör-
de till vardagen. Med oss satt 
nämligen för första gången 
också min pojkvän. 

Till efterrätt bjöds det på 
blåbärspaj. För när det fi-
naste ska plockas fram; då 
plockar vi med all rätt blå-
bär.

Kvällste-tricket lyckades. 
Den dåvarande pojkvännen 
och jag firar i år vår fjorton-
de bröllopsdag. Det måste 
bero på blåbären den där 

första kvällen. 
Om man inte har tillgång 

till blåbär går den här tårtan 
bra att göra med vilka bär 
som helst. Bären kan vara 
färska eller frysta. Recep-
tet går bra att dubblera, då 
täcker smeten en långpanna 
och kan serveras till många.

Använder du upptinade 
bär ska också saften använ-
das. Färska blåbär ska mo-
sas lätt med gaffel innan de 
rörs ner i smeten.

Mascarpone är en ita-
liensk, mjuk ost som är 
mycket mild. För en lak-
tosfri variant av moussen 
kan man använda avrun-
nen, laktosfri vaniljyoghurt 
och laktosfri grädde. Ute-
slut då marsansåspulvret. 
Vetemjölet går bra att byta 
ut mot glutenfritt ljust mjöl.

när Det finaste ska plockas fram; då plockar vi med all rätt blåbär.

”Om man inte har 
tillgång till blåbär 
går den här tår-
tan bra att göra 
med vilka bär som 
helst.”

karins kyrkkaffe
är en serie recept och tips på 
goda bakverk som lämpar sig 
exempelvis för kaffestunden ef-
ter gudstjänsten. läs mera re-
cept på Karins blogg: 
lopptorget.ratata.fi

BLåBÄRståRtA MED BLå MoussE

•	150 g mandelmassa
•	150 g mjukt smör
•	2 dl socker
•	3 ägg
•	3 dl vetemjöl
•	2 dl blåbär
•	2 tsk bakpulver 
 

mousse:
•	2 dl grädde
•	1 brk (250 g) mascarpone 
•	1 dl florsocker
•	½ dl marsansåspulver
•	1 dl blåbär + ev saft
•	dessutom:  
blåbär till garnering

•	Börja med bottnen:
•	sätt ugnen på 175 grader.
•	smöra och bröa en form med avtagbar kant, 24 cm i di-
ameter.
•	Mosa blåbären lätt med gaffel om de är färska. 
•	Mikra smöret ett par sekunder om du glömt att ta fram 
det för tre timmar sedan.
•	vispa ihop smör, mandelmassa och socker.
•	tillsätt äggen och vispa ytterligare så smeten är så gott 
som klimpfri.
•	tillsätt mjöl, bakpulver och blåbär och rör så allt blan-
das.
•	häll smeten i formen och grädda cirka 40 minuter.
•	Låt kakan svalna helt.
•	gör moussen:
•	Mosa bären lätt med en gaffel om de är färska.
•	vispa grädden. 
•	vispa ner övriga ingredienser. Ställ moussen i kylen en 
halvtimme så att den tjocknar. Blir den för tjock kan den 
spädas med blåbärssaft eller grädde.
•	stjälp upp kakan på ett fat och bred all mousse ovanpå. 
•	Dekorera med färska blåbär. 

Frågor om rättvisa 
glöms bort
FiNANsKRis. När Europa 
tampas med stödpaket 
och arbetslöshet är det 
viktigt att kyrkan stöder 
och uppmuntrar besluts-
fattarna att uppnå en 
hållbar lösning.

TexT: MichAELA ROsEN-
BAcK

–  Det är hög tid att besluts-
fattarna tillsammans hittar 
en lösning på den ekonomis-
ka krisen. Det är deras vikti-
gaste uppgift. Pengar i sig är 
ett neutralt bytesmedel. Det 
är användaren som bestäm-
mer värdet, säger Metropolit 
Ambrosius.

Kyrkan kan genom att visa 
sin närvaro i krisen påmin-
na om att Europa och EU är 
en större helhet som måste 
samarbeta.

– Den ortodoxa kyrkan 
har inte lösningen på den 
här krisen mer än någon an-
nan. Kyrkan kan bara foku-
sera på sina huvuduppgifter 
för att hjälpa.

En av dessa uppgifter är till 
exempel att hjälpa de drab-
bade med matförsörjningen.

– Församlingarna kan 
upprätthålla soppkök när 
arbetslösheten växer. Så är 
situationen i Grekland för 
tillfället. 

Metropolit Ambrosius 
konstaterar att de kristna in-
te utgör något undantag när 
det handlar om en konsum-
tionsinriktad livsstil.

– I Europa har vi levt över 
våra tillgångar alldeles för 
länge.Vår tids överdrivna 
konsumtion kan ses som en 
historisk motreaktion på att 
vi under tidigare epoker levt 
i knapphet och hungersnöd. 
Men nu krävs det en livsstils-
förändring.

Det kyrkan kan lära sig 
av den ekonomiska krisen 
handlar om att inte fokusera 
så mycket på livet efter detta.

– Istället borde vi ge me-
ra rum för människors fun-
deringar kring deras livsstil 
här och nu.

Metropoliten ser det som 
ett nedslående faktum att fo-
kus i debatten oftast bara lig-
ger på lånegarantierna och 
stödpaketen.

– Under de omständighe-
ter som råder nu glöms frå-
gor om rättvisa och närhet 
lätt bort. Det är konstigt att 
vi inte sett mera ställnings-
taganden i värdefrågor när 
det gäller Europas framtid. 
Var finns samhällsfilosofer-
na och de ledande politiska 
beslutsfattarna? Var finns vi 
som är kyrkoledare?

metroPolit ambrosius anser att det är hög tid att politi-
kerna hittar en lösning på den ekonomiska krisen.  
foTo: helsingfoRs oRTodoxa sTifT
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kyrkan tiger
I new York city leder 
omkring 40 procent av 
alla graviditeter till abort. 
en hisnan-
de stor an-
del som fått 
motståndar-
na att kall-
la staden för 
”aborternas 
paradis”. 

I finland var 
motsvarande andel för 
ett par år sedan 0,86 
procent. Men även om 
det i finland utförs be-
tydligt färre aborter än 
i uSa eller till och med i 
vårt grannland Sverige så 
finns det varje år drygt 
10 000 kvinnor som fat-
tar det beslutet. och vem 
tar hand om dem?

enligt en undersökning 
som gjorts vid uppsala 
universitet är abortklini-
ker dåliga på att bemöta 
kvinnor som har existen-
tiella frågor efter ingrep-
pet. Sex av tio kvin-
nor svarade att de inte 
fått tillräckligt med stöd i 
livsfrågor.

Studien bekräftar ock-
så att en abort kan ge 
minnen som ligger kvar i 
åratal och påverkar an-
dra upplevelser sena-
re i livet. Många känner 
en stor skuld även om de 
inte ångrar sitt beslut.

när andra trygghe-
ter i livet sviktar och frå-
geställningarna ho-
par sig kan kyrkan finnas 
där som en famn att vi-
la i. Jag ställer mig dock 
tveksam till om abort-
patienter ser kyrkan som 
en plats för deras tan-
kar. Tveksamheten inför 
att vända sig till kyrkan 
handlar säkert om räds-
lan att möta endast för-
dömande. Men i de flesta 
fall tror jag att förtegen-
heten från kyrkans sida 
är det största problemet. 

håkan arenius klär 
mina tankar i ord när 
han, i sitt blogginlägg på 
Dagen.se, kommente-
rar undersökningen ge-
nom att skriva att ”kyr-
kans tystnad, enskilt 
och offentligt, är också 
ett svek mot dem som 
skulle behöva vägled-
ning och stöd”. 

Borde inte kyrkan, om 
någon, vara den som in-
te tiger ihjäl problemen?

 ¶ Michaela Rosenback

ELLips

Biskop Björn predikade på Ormsö
estlanDsbesök. Biskop 
Björn Vikström besök-
te estland den sista helgen i 
juli och deltog i flera kyrkli-
ga evenemang. På lördagen 
den 28 juli hölls en eku-
menisk Kristusdag på fot-
bollstadion i Tallin.

– Det verkade som om 
nästan alla kristna samfund, 
från ortodoxa till pingst-
vänner och allt däremellan, 
fanns representerade. allas 

representanter steg fram i 
tur och ordning (de tog sina 
modiga tre timmar) och de-
ras tal och vittnesbörd var-
vades med högklassig mu-
sik av solister och en stor 
kör – som alltid i estland, 
berättar biskop Björn Vik-
ström. 

Samma kväll besök-
te biskopsparet en klassisk 
konsert i haapsalus dom-
kyrka, med solister från en 

kurs för unga musiker.
Söndagen den 29 ju-

li tillbringades ute på orm-
sö, där den årliga olofs-
dagen firades med en 
svensk-estnisk högmässa 
där biskop Björn predika-
de. olofsdagen firas var-
je år både av församlingen 
och hembygdsförening-
en med gäster från Sverige 
och andra länder. Dagen 
är viktig av historiska skäl, 

men också för att kyrkan 
återinvigdes på den dagen 
för 21 år sedan.

– Det var en märklig 
upplevelse att få bekanta 
sig med den gamla estnisk-
svenska kulturen, besöka 
hembygdsmuséet, gravgår-
den med de många solkor-
sen av sten, samt att åka 
omkring på ön. ett besök 
som verkligen gav mers-
mak, inte minst på grund av 

alla vänliga människor som 
vi mötte, säger Vikström.

församlingen på orm-
sö har med hjälp av Räck-
hals församling i Vanda 
snart byggt färdigt en liten 
kursgård med inkvartering, 
bastu och samlingsrum – 
som ett tips för den som 
planerar resor för mindre 
grupper (10-15 personer).

Trubadur-
tvillingar:
Vi är inte 
lika!

På vissa fotografier får 
Gun-helen (t.v.) och Britt-
Mari andfolk (t.h.) ta sig 
en rejäl funderare: vem är 
vem? 

På ytterdörren står det ”Andtfolks ko-
pior”. Skylten härstammar från en ko-
pieringsfirma, men fungerar samtidigt 
som en finurlig namnskylt. För visst lik-
nar tvillingarna Gun-Helen och Britt-
Mari Andtfolk varandra, det är näs-
tan så att man blir yr när de är kläd-
da lika, har likadan frisyr och likada-
na halssmycken. Själva tycker de inte 
att de är så lika.

– På foton kan vi ibland fundera vem 
som är vem, men inte när vi ser oss i 
spegeln, säger Gun-Helen.

I somras fyllde de femtio, och ”den 
pigga hundraåringen” som de är till-
sammans, firade med 160 gäster i bö-
nehuset i hembyn Pensala i Österbot-
ten. I slutet av födelsedagsfesten hade 
de en musikkväll och uppträdde till-
sammans.

Britt-Mari och Gun-Helen har bott 
tillsammans hela livet. De började 
sjunga tillsammans 1978 och har gett 
ut tre cd-skivor och två kassetter med 
andliga sånger. Alla 1220 uppträdan-
den finns bokförda i dagböcker, och på 
första sidan i den äldsta boken står det 
”Debut i Karstula”. Storasystern Moni-
ka gick i folkhögskola där och de blev 
ombedda att uppträda på avslutning-
en. På den vägen är det.

– I början sjöng vi alla tre tillsam-
mans några gånger, men när vår sys-
ter flyttade till Åbo blev det bara duett-
sång och så är det för det mesta. Vi är ju 
bara glada amatörer men vi tycker om 
att sjunga, säger Britt-Mari.

Till vardags jobbar Britt-Mari på 
bank, och är också statistikföraren 
som bokför uppträdandena. Hennes 
andra stora intresse, förutom att spe-
la gitarr och sjunga, är att konstruera 

tviLLiNgAR. Gun-Helen och Britt-Mari Andtfolk har 
bott tillsammans hela livet. När de rör sig tillsammans 
och uppträder med sång och gitarr klär de sig alltid lika.
Att se lika ut hör till deras image, men kopior är de inte.

TexT och foTo: ANDREAs ANDERssON

korsord. Till exempel Julikrysset i KP 
har hon konstruerat.

– Jag skulle vilja jobba med det på 
heltid, men marknaden är för liten, sä-
ger hon.

Gun-Helen jobbar på landsbygds-
kansliet i Nykarleby stad. Hennes sto-
ra hobby är pärlarbete och hon visar 
upp en tavla som föreställer Jesus med 
törnekronan. Den känns nästan som 
tyg, men den är gjord av tusentals små 
glaspärlor som är bundna i mönster.

– De här smyckena har jag gjort två 
av varje, säger hon och visar halsband 
som hon gjort likadana åt både sig själv 
och systern.

Äldre andliga sånger på repertoaren
Tvillingarna Andtfolk spelar och sjunger 
främst äldre andliga sånger, som hem-
landssånger och sånger från Sionshar-
pan. 
– Vi försöker hitta svenska versioner 
av amerikanska andliga sånger, och 
Slef har gett ut strängbandshäften, sä-
ger Gun-Helen.

Britt-Mari berättar att de ibland har 
sjungit någon vers på finska och nå-
gon enstaka sång på engelska. Främst 
sjunger de på svenska.

– Vi tycker det är viktigt med sång-
texterna och om vi hittar någon sång vi 
tycker är fin sjunger vi den. Vi använ-
der färdigt material och arrangerar ib-
land någon altstämma.

De har försökt sig på att skriva sånger 
själv, men det är passerat till historien.

Britt-Mari lyssnar också främst på 
andlig musik, gospel och amerikanskt. 
Gun-Helen däremot sjunger mest själv.

– Jag kan knappt sätta på en cd, skrat-
tar hon.

Beroende av varandra
Det är mycket skratt runt matbordet 
och katten Wilma sicksackar mellan 
stolsbenen. Britt-Mari och Gun-He-
len Andtfolk delar hemmet och en stor 
del av livet. De har främst gemensam-
ma vänner men tvillingsystern är den 
bästa vännen.

– Vi är väldigt beroende av varan-
dra. Vi kan inte tänka oss att en av oss 
skulle flytta någonstans. Vi vet inte hur 
vi skulle klara oss om den ena dör före 
den andra, säger Britt-Mari.

När jag först kontaktade dem frågade 
jag om någon av dem kunde möta mig 
vid tåget. Men då de inte är på jobb gör 
de det mesta tillsammans.

– Så det skulle ha varit otänkbart att 
bara en av oss skulle ha mött dig i Ben-
näs, säger Britt-Mari.

Hushållssysslorna delar de på och är 
nöjda med fördelningen. Gun-Helen 
lagar maten och Britt-Mari hjälper till.



KULTUR 7KyrKpressen torsdag 9.8.2012 • nr 32
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

på tvÄREn MicHaela rosenBack

solo i sorgen
En liten fågel har krock-
at med vårt fönster. nu lig-
ger den på marken nedan-

för och rycker 
av smärta. Med 
stor sannolik-
het är det en 
unge eftersom 
den fortfaran-
de har dun kvar 

på kroppen. när jag närmar 
mig blir den rädd och försö-
ker dra sig undan. Benen lig-
ger vridna i en konstig vinkel. 
Den lilla och oskyldiga var-
elsen tittar på mig med sina 
bruna ögon och drar ett sis-
ta andetag innan den släpper 
taget om den här världen.

Min reaktion är omedelbar 

och förvånar till och med mig 
själv. Jag börjar gråta. Det är 
stundens allvar och känslan 
av att den lilla fågeln råkat ut 
för en onödig och alldeles för 
tidig död som slår mig. 

Jag är inte främmande för 
döden. Precis som många an-
dra har jag mist någon jag äls-
kar. Men aldrig tidigare har jag 

varit så nära inpå, sett när ett 
liv slocknat. I vårt samhäl-
le skjuter vi döden under mat-
tan, eller snarare in på sjukhus. 
Det hör inte till vår vardag och 
det är inget vi vill tänka på. om 
vi låser in det hemska mellan 
fyra väggar är det enklare att 
förneka och glömma bort.

Det är först när döden, 

och speciellt den unga och 
oskyldiga, kastas i våra an-
sikten som vi pratar om den. 
Skolskjutningar, massmord 
på en ö eller en man som lö-
per amok i en biosalong. när 
sådana ofattbarheter drab-
bar oss tar döden ett steg ut 
ur det ensamma rummet. 
Då samlas vi och sörjer till-

sammans. Då tänder vi ljus 
och ber. 

Det är synd att det krävs så 
stora chockbesked innan vi 
öppet vågar visa vår empa-
ti för en medmänniska som 
mist en närstående. Vi talar 
om livet med varandra. Varför 
ska då döden, som en del av 
livet, utgöra ett undantag?

vågA fråga

en lång process
”hur vet man att rätt böcker kom-
mit med i Bibeln?”

när vi i den protestantiska delen av kris-
tenheten talar om Bibeln, avser vi den 
samling på 39 böcker som finns i Gam-
la Testamentet(GT) och de 27 böcker 
som finns i Nya Testamentet(NT). Till 
dessa fogas ibland fornjudiska skrif-
ter, Apokryferna, som ett tillägg till GT. 
Så är fallet i Bibeln 2000, men inte i Bi-
beln från 1917. Apokryferna anses vara 
nyttiga att läsa men inte ha sådant vär-
de att de platsar i den egentliga kanon. 
(Kanon betyder rättesnöre eller norm). 

bibeln har ju tillkommit under en lång process, där gu-
domligt och mänskligt samarbete resulterat i det vi upp-
fattar som Guds Ord. I all synnerhet de gammaltestament-
liga texterna berättades muntligt under lång tid förrän de 
skrevs ner. Beträffande de nytestamentliga texterna är ti-
den mellan händelserna de beskriver och nerskriven text 
mycket kortare. Breven t.ex. är ju skrivna direkt. Pau-
lus påpekar i slutet av andra brevet till Thessaloniki att 
han skriver med egen hand och tillägger: ”Så skriver jag”. 

texterna är änDå inga uppsatser människor skrivit för sitt 
höga nöjes skull. Inspirerade av Gud har de skrivit ner det 
Gud ingivit dem att skriva. Texterna är ”Gudandade”.

De här texterna har andra människor med stor insikt i 
skrifterna vid ”kyrkomöten” av olika slag värderat. Något 
tidigt beslut om en gammaltestamentlig kanon är svårt att 
hitta, men texterna från Qumran som hittades 1947, inne-
håller både fragment och mera omfattande texter ur prak-
tiskt taget alla de gammaltestamentliga böckerna. Med finns 
t.ex. en fullständig Jesajarulle.  De här texterna kan dateras 
till århundradena före vår tideräkning. Av den anledning-
en kan man anse att GT redan då var tämligen komplett. De 
nytestamentliga böckerna tecknades ner under en period 
på ca 100 år från ungefär 50 e.Kr. NT:s Kanon fastställdes 
sedan på 300-talet på kyrkomötena i Hippo och Karthago.
 
visst har Diskussionen långt senare förts om en del böck-
ers auktoritet och på sina håll har man gallrat i den allmänt 
omfattade samlingen.  Ibland har man, i all synnerhet un-
der senare tid, på sina håll marknadsfört ”nyupptäckter” 
gällande bibliska skrifter. Man har till och med försökt gö-
ra sensation av nyupptäckta evangelier och brev, som in-
te platsat i kanon. Det mesta som lyfts fram på detta sätt är 
dock välkänt för bibelforskningen sedan ett par årtusenden. 
 
mot Den här bakgrunden vill jag enkelt besvara frågan på 
följande sätt. Vi får tro att de som arbetat med texterna och 
format den Kanon som vi kallar Bibeln har letts av Anden 
på samma sätt som de som skrivit ner texterna. Omfattar 
vi den tanken är det inte svårt att tro att de rätta böckerna 
kommit med i Bibeln.

 ¶ jan-eRik nyMan
är prost och 
pensionerad 
kyrkoherde från 
Jakobstad. 

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. 

vill ni inte variera ibland?
– Nej, jag är nöjd med att skala potatis, 
skrattar Britt-Mari.

Förutom sången är böckerna ett ge-
mensamt intresse. De har bokhyllor i 
så gott som varje rum, i föräldrahem-
met på andra sidan av gårdsplanen och i 
uthuset. När de räknade böckerna kom 
de till 6 000.

– Vi skulle börja föra statistik men 
det blev för omfattande, konstaterar 
Britt-Mari.

Bokintresset har lett till att de ofta har 
med sig begagnade böcker som de säljer 
till förmån för missionen vid sina upp-
trädanden. Böckerna som donerats till 
bokloppisen tar upp ett helt rum.

– Vi har hållit på i fyra år och har kun-
nat redovisa 3 000 euro till missionen.

Egna kläder ska man ha
Då de går på jobb brukar tvillingarna 
Andtfolk ha olika kläder men då de rör 
sig tillsammans och uppträder klär de sig 
lika. Om ena shoppar köper hon dubb-
la uppsättningar. Efter ett uppträdan-
de helgen innan jag träffade dem hade 
en liten flicka kommit fram och frågat 
varför de klär sig lika.

– För att vi är tvillingar! säger Britt-
Mari.

Det är också en vanesak, och en del 
av deras image. Det skulle inte kännas 
bra om den ena skulle ha långt hår och 
den andra kort, säger de.

Fastän kläderna ser lika ut är det vik-
tigt vilket plagg som är vems. Lappen i 
nacken är märkt med en sytråd för att 
visa vem tröjan tillhör.

– Kläder ska man nog ha egna fastän 
de är lika, säger Gun-Helen.

– Man vill ju inte ha någon annans 
kläder. På skorna känner man åtmins-
tone om de är fel, fortsätter Britt-Mari.

Trots att tvillingarna liknar varandra 
till utseendet, och strävar efter att göra 
det, hävdar de att de är olika. Och ef-
ter att ha diskuterat med dem en stund 
tycker jag mig kunna skilja dem åt, till 
utseende, röst och skratt. Men visst krä-
ver det ansträngning.

– Många Pensalabor ser ingen skill-
nad, säger Britt-Mari.

Den största olikheten tycker de att är 
deras tålamod. Britt-Mari, som är sju mi-
nuter äldre, har inget tålamod, säger de.

– Jag skjuter gärna upp saker medan 
Britt-Mari ska ha allt gjort genast, säger 
Gun-Helen Andtfolk.

”vi är väldigt beroende av varandra.”
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tajta jeans, stora 
glasögon, folkliga 
instrument ... 
också kristna tar 
till sig subkulturer 
som uppfattas 
som coola. 
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Hipp musik,på köpet 
evangeliserande
TexT: ANDREAs ANDERssON

IlluSTRaTIon: MALiN AhO

Hipster är en benämning på en subkultur 
bland unga vuxna som inte vill bli stop-
pade i fack. Man kan känna igen dem på 
tajta byxor i olika färger, stora glasögon 
och andra lite nördiga eller retroinspire-
rade kläder och accessoarer. De klär sig 
självständigt och lyssnar ofta på alterna-
tiv musik. Framför allt uppfattas de som 
coola. Den här grupperingen har vux-
it under de senaste åren och börjar va-
ra mer än en subkultur. 

I och med att mängden unga som tar 
till sig kulturen ökar, ökar även antalet 
kristna som gör det. Det märks också 
inom den kristna musiken som får allt 
fler band inom alternativa genrer. Det 
som definierar de artisterna är att de-
ras musik ofta är ganska odefinierbar.

– Man kan inte jämföra den med nå-
got annat. Vår musik har influenser av 
bluegrass, folkrock, americana, och så 
har vi en del låttexter som handlar om 
tro. Vi försöker göra musiken så att man 
inte genast kan sätta finget på vad det är.

Bruno Jones är en av fyra medlemmar 
i The Vespers, ett band från Nashville 
som gott och väl kunde kallas ”kristna 
hipsters”. Bruno, 21, hans bror Taylor 
Jones, 23, och systrarna Callie, 21, och 
Phoebe Cryar, 20, grundade gruppen 
för tre år sedan. Första albumet Tell your 
mama gav de ut bara ett knappt år efter 
att ha börjat spela tillsammans. Karri-
ären har gått fort framåt.

–Vi ville ha något att sälja vid spel-
ningar så att fansen skulle ha något att 
ta med sig hem. Först tryckte vi tusen 
skivor, och de tog slut efter tre månader. 

Personlig kontakt med fansen
The Vespers har fått erbjudanden om 
skivkontrakt men enligt Bruno Jones 
är hollywoodlivsstilen och stora skiv-
bolag som köper sin väg in i radio och 
tv inte deras grej.

–Vi vill att allt ska ske naturligt. Våra 
fans och blivande fans ska få upptäcka 
oss på egen hand.

I april gav The Vespers ut sin andra 
skiva, The fourth wall. Produktionspro-
cessen har varit lite annorlunda än in-
för den första.

–Ungefär tre månader innan skivan 
kom ut körde vi igång en kickstarter-
kampanj.

Kickstarter är en internettjänst för att 
be om donationer av fans och ta emot 
förhandsbeställningar. Enligt Jones är 
det vanligt i USA att nykomlingar ge-
nomför en kickstarter-kampanj för att 
samla medel. Fansen känner att de har 
mer personlig kontakt till bandet när de 
hjälper till med finansieringen.

The Vespers hade ställt 15 000 dollar 
som mål men fick 19 000.

vill inte ha kristen stämpel
Många av låttexterna bygger på band-
medlemmarnas personliga tro, men 
The Vespers vill inte stämplas som ett 
kristet band.

–Vi vill inte begränsa oss till bara 
kristna. Inte heller till bara icke-kristna.

Därför spelar de i väldigt 
olika lokaler. Ibland i kyr-
kor och vid kristna festiva-
ler, ibland på barer och te-
atrar. Men Jones säger att 
det finns flera kristna band 
som håller betydligt lägre 
profil med sin kristna över-
tygelse.

–När vi var på turné 
stannade vi i en stad som 
hade en kristen bok- och 
skivaffär och en indiemu-
sikaffär vägg i vägg. Båda 
hade vår skiva till salu. Det 
är inte så vanligt.

Namnet The Vespers 
kommer från ordet vesper 

som betyder kväll och inom vissa kyr-
kor kvällsgudstjänst. Enligt Bruno Jo-
nes känner inte många i USA till ordet, 
och den kyrkliga kopplingen skrämmer 
därför inte bort någon.

–I stället för att tänka ”oj, det låter 
kyrkligt” kan lyssnaren tänka ”oj, det 
låter hippt” och tar sedan reda på vad 
låttexterna betyder och kan bli välsig-
nad av det. Det är precis det vi vill.

Något som kommit tillbaka bland 
den alternativa musiken är vinylski-
vor (LP-skivor). Det gäller även krist-
na band. Få stora kristna band släpper 
vinylskivor medan flera mindre, som 
The Vespers, gör det. 

–Det skiljer oss åt på kristna festivaler.
När vinylskivan kommer på posten 

är den verkligen något mer än en cd-
skiva, för att inte tala om digital mu-

sik. 30x30-centime-
terskonvolutet kom-
mer till sin rätt, sär-
kilt mittuppslaget med 
en gruppbild på de fyra 
unga musikerna. Musi-
ken får mer liv och dy-
namik av det sponta-
na knastret av damm-
korn. Det känns som att 
The fourth wall är en ski-
va gjord för vinyl.

För mer information om 
fenomenet ”kristna hip-
sters” kan man läsa bo-
ken Christian Hipster av  
Brett McCracken.

”vi vill inte be-
gränsa oss till 
bara kristna. in-
te heller till bara 
icke-kristna.”
Bruno Jones

KuLtuR. Man kan inte jämföra musiken med något 
annat, säger Bruno Jones om sitt band The Vespers. 
De hör till en allt större grupp unga som inte vill bli 
placerade i fack. Hipsters, som subkulturen heter i 
folkmun.

Andra folkinspirerade band med kristna förtecken. 
Samtliga har gett ut vinylskivor.

hymns from Nineveh
Danskt band som liksom The Vespers tagit sig in på både 
den kristna och profana scenen. Har en mer tydlig kristen 
profil i och med att genren beskrivs som ”devotional folk-
pop” (ung. andlig folkpop). Kyrkpressen rescenserade ski-
van med samma namn i nummer 19/2011. ”Kalla det alter-
nativt, kalla det indie, kalla det vad du vill men håll med om 
att det är bra”, skriver Christa Mickelsson. Skivans konvo-
lut har svårtydd konst som är så liten och svag att den syns 
endast på LP-konvolutet. Helt klart ett vinylalbum.

Nio månader efter att första fullängdaren kommit ut föd-
de ”hymnpojken” Jonas H. Petersen, konstnären och hjär-
nan bakom låtarna, en till. Endurance in Christmas time är en 
julskiva men kanske den hippaste och vackraste jag hört. 
Lite bjällerklang och dylikt tingeltangel finns med i någon 
låt men det vägs ut av banjo och dragspel.

Over the Rhine
Definitivt inga nykomlingar. Paret Linford Detweiler och 
svenskfödda Karin Bergquist grundade Ohiobaserade Over 
the Rhine 1989 och har släppt ett tjugotal skivor under tju-
go års tid. Musiken har starka influenser av världsmusik 
men senaste skivan The Long Surrender drar mer mot folk- 
och americanahållet. Only God can save us now är en vack-
er akustisk låt med intressanta inslag av countrygitarr och 
stämsång av en härlig gospelröst. Skivan är melankolisk 
utan att bli deprimerande, känslig utan att bli sliskig, och 
framför allt varierande. 

seryn
Hör till banden som är kristna utan att lyfta fram det. Seryn 
medger att en del av bandmedlemmarna är troende och att 
det influerar musiken men vill hålla låg profil. Några kyr-
kor finns på turnélistan men deras andel är marginell. Det 
vackra debutalbumet This is where we are innehåller det mes-
ta ett indie-folk-band behöver: dragspel, banjo, kontrabas 
och ukulele m.m. När jag lyssnat igenom skivan flera gång-
er blir den aningen långtråkig eftersom vissa låtar påmin-
ner om varandra. Men enskilt är låtar som Our Love och So 
Within helt suveräna. Blandningen av olika herr- och dam-
stämmor hör till de vinnande korten.

Mumford & sons
Megastjärnorna inom genren folkrock. Debutalbumet Sigh 
No More nådde topplaceringar på flera länders officiella lis-
tor, inklusive en andraplats på Billboard 200, och vann pre-
stigefyllda priser som Brit Award. Med singeln Little Lion Man 
introducerade de hela genren folkrock för mig.

Orsaken till att Mumford & Sons finns med på listan är att 
många av deras låtar behandlar frågor om andlighet. 

–Jag har min personliga syn. Den är fortfarande sann för 
mig och jag vill skriva om den, säger sångaren Marcus Mum-
ford i en intervju i The Guardian.

Mumford & Sons har beskrivits som allra främst ett live-
band. Med tanke på hur strålande och djupa flera låtar, som 
Awake My Soul och Timshel (hebreiska, antyder människans 
valmöjligheter och betyder ungefär ”du må”), är på skiva 
lär liveshowen vara riktigt andäktig. 

–En viktig sak: vi behöver kunna känna det vi sjunger 
varje kväll och tro på det, fortsätter Mumford.

folk- och americanabandet The Vespers består av callie cryar, 
Taylor Jones, Phoebe cryar och Bruno Jones. foTo: eRika chaMbeRs
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psALMvÄvEn augusti

Fyll i de ord som sökes på raderna a-x. Mots-
varande siffra i kombination med radens bokstav 
finns i rutfältet upptill. flytta över bokstäverna 
så att den första bokstaven på rad a motsvarar 
a90, den andra a30 o.s.v. Den färdiga texten 
i rutfältet bildar en psalmvers. De första bok-
stäverna i raderna a-x bildar psalmens namn.
    oftast håller sig Psalmväven till den nya 
psalmboken, men för att det ska vara klurigt 
kan det ibland hända att vi använder oss av en 
äldre version av någon psalm. 

Rätt svar på förra psalmväven är psalm 509, 
vers 2, som börjar med orden Bland allting 
skapat. vinnare i förra Psalmväven är: Marit Ös-
terberg, Skuru, Bert Jacobson, helsingfors och 
Ann-Marlén Löf, Yttresse. Grattis! Prisböckerna 
kommer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors senast 
28.8.2012. 
Märk kuvertet ”augusti-psalmväv”. Bland de 
rätta svaren lottar vi ut tre bokpris. lycka till!

psALMvÄvEn

sKicKA in!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

viNN BÖcKER!

A   Lieskaft                             ___     ___     ___   
                                                    90      30         79
 
B   Handlar illfundig                ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                     63        4        127      33        40       115
    
c   tjatig knöl?                        ___     ___     ___     ___   
                                                 101       78        21        68 
 
D   gör klockköparen             ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                 25       129       82       95      62 
 
E   Affisch                                ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                  67      53      104      32           9        119       49
 
f   Diplomat med lägre rang   ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                                 55        74       108       88       48      121         7
 
g   Bort med sin                     ___     ___     ___ 
                                                114       83       13
 
H   saknar ovillig                    ___     ___     ___      ___   
                                                     8        102       77         51
  
i   ”Ödet kan skapa en värld, jag kan förakta den”   
                                                ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___    
                                                    128       5         46        34      66        22        86      107   
 
J   Litet hack                           ___     ___     ___     ___  
                                                    98       126      44        12  
K   Medför ju brytningar         ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                  123      58         76       84       99       26
 
L   Kinesiskt tecken                ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     
                                                 85      100        31       14          6        64      116         71  
      
M   Har kålen och vi               ___     ___     ___     ___     ___  
                                                120      81         91        113       36  
  
n   surrar i smet                     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                                  72         41       20       52     124        103
o   Andas hest                        ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                 35       118         1          75        54       69      105  
  
p   ibland i madrass                ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                 89       38      109        10       29 
R   sinnesrörelse                    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                 28        94       47        73        60      110        11         
 
s   för skepp i fara                 ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                                 43     106       80       56       92         15       18 
    
t   indisk skapargud               ___     ___     ___     ___     ___  
                                                  59       27       42        125       19  
  
u   Är ymnighetshornet 
   
              ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     
                2        122       39       96        57       111        23        65        87      16               

v   gör meddelsamt fä    ___     ___     ___     ___     ___ 
                                           117        61       24       45         93
 
X   Är visst ting     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                37       17          3        50        112      97        70 
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åBOLANDs PROstERi 

 ¶ KiMitOÖN
Kimito kapellförsamling – Kemiön 
kappeliseurakunta:
guidning i kyrkan: fr 10.8 kl 16 
– 18
Aftonandakt: fr 10.8 kl 18 i va-
penhuset i kyrkan. lundstén, 
noponen
Konfirmation: sö 12.8 kl 10. Mura, 
Mårtensson
välsignelse av årets förstaklas-
sister: 12.8. kl 18 lundstén, 
Röblom
västanfjärds kapellförsamling:
Konfirmation: sö 12.8 kl 15. Don-
ner, noponen
välsignelse av årets förstaklas-
sister: sö 12.8 kl 17 i gamla kyrkan. 
Saft & bulle i fh.
Dragsfjärds kapellförsamling 
– Dragsfjärdin kappeliseurakunta:
Konfirmation: sö 12.8 kl 12 i 
Dfjärds kyrka. Sundstén, noponen

 ¶ vÄståBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
sö 12.8. kl 10: högmässa med 
konfirmation i kyrkan, Grönqvist, 
Backström, Sundell, loikas.
On 15.8. kl 18: Veckomässa i kyr-
kan, Backström, loikas.
Nagu kapellförsamling:
sö 12.8. kl 11: högmässa i kyrkan, 
Granström, Taulio. – kl 14: Guds-
tjänst i nötö kyrka, Granström, 
Taulio.
houtskär kapellförsamling:
sö 12.8. kl 11: högmässa i kyrkan, 
heikkilä, heikkilä.

 ¶ åBO
tors 9.8 kl.19: Mässa i Skarpskyt-
tekapellet. Björkgren
sö 12.8 kl.12: högmässa i Skarp-
skyttekapellet. Danielsson, 
Björkgren
må 13.8 kl.18: Välsignelse inför 
skolstarten i Domkyrkan. Björk-
gren, Danielsson.
ons 15.8 kl.10-12: familjecafé 
i Papinholma församlingshem 
(Käräjäkalliontie 4,Kustö)
kl.13-15: Sommarcafé med kaffe 
och glass i aurelia (1 vån.)
Kockgrupp (åk 4-6): 
Varannan tisdag kl.15-17 i aurelia 
(2 vån.). Start 28.8. Terminsavgift 
10€ betalas första gången (avgif-
ten återbetalas inte). Max 8 del-
tagare. anmälningar till försam-
lingssekreteraren 040-3417458. 
Även de som deltagit tidigare skall 
anmäla sig.
MiNi-syjunta (åk 3-6): 
Tisdagar kl.14-15 i aurelia (2 vån.). 
Start 28.8. Terminsavgift 10€ 
betalas första gången (avgiften 
återbetalas inte). Max 10 deltaga-
re. anmälningar till församlings-
sekreteraren 040-3417458.
åsFs barnkör
Kristallerna: övar onsdagar 
kl.13:45-14:30 för åk 1-2 i aurelia
tiDOkören: övar onsdagar 
kl.14:45-15:30 för åk 3-5 i aurelia
Korallerna: övar torsdagar 
kl.13:30.14:15 för åk 1-2 i Sirkkala 

skola
sOLAkören: övar torsdagar 
kl.14:30-15:15 i Sirkkala skola.
start vecka 35. Anmälningar till 
birgitta.forsman@evl.fi

åLANDs PROstERi

 ¶ hAMMARLAND
12.8 Elfte söndagen efter pingst: 
Gudstjänst kl 12, i hammarlands 
kyrka.Mårten andersson, carl 
Micael Dan.

 ¶ JOMALA
söndag 12.8 kl.11: Gudstjänst 
med Bertil erickson och Mats 
Backman .
Konfirmationsjubileum 50-60-70 
år: den 26 augusti kl. 11 i kyrkan. 
Därefter samling i S:t olofsgården. 
församlingen bjuder på middag 
och underhållning. 
anmälan till kansliet tel. (+358) 18 
32830 eller e-post: jomala@evl.fi 
Välkomna!
Kyrkan sommaröppen med guide: 
tisd-fred kl. 9.30-15.30 och sönd 
kl. 13-15.30.
hemsida: www.jomala.evl.ax

 ¶ suND-våRDÖ
sö 12.8 Konfirmationsmässa: i 
Sunds kyrka kl 11.00. M. Junell, J. 
fagerholm-urch, e. ferrari. oBS!! 
Konfirmander kom 40min på 
förhand!!

NÄRPEs PROstERi

 ¶ KORsNÄs
sö 12/8 18.00: Kvällsgudstjänst i 
kyrkan, cay-håkan englund, De-
seré Granholm.

 ¶ LAPPFJÄRD-KRistiNEstAD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
högmässa: sö 12.8 kl 12 i Saari-
nen, Martikainen
Lappfjärd
högmässa: sö 12.8 kl 18 Saarinen, 
Martikainen
sideby:
gudstjänst: sö 12.8 kl 10 Saarinen, 
Martikainen

 ¶ NÄRPEs
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 11 sö e pingst 12.8 kl 10 
högmässa med missionärsväl-
signelse inför utresa efter hög-
mässan kyrkkaffe i församlings-
hemmet. Missionsinformation. 
avtackning av kantor Jan-erik 
nyholm.
to 9.8: kl 18 Välsignelse av nya 
ettor och förskolebarn.
Fridskär: lö 11.8 kl 18 lördags-
samling för hela familjen.

 ¶ PÖRtOM
sö 12.8 kl. 12: högmässa, Sandin, 
lidman, kyrkokören. efteråt ser-
vering i förs.h.
sö 12.8 kl. 14: Kyrkfest i kyrkan, 
ann-Mari audas-Willman, San-
din, lidman, strängbandet.
to 16.8 kl. 20: Musik i augus-
tikvällen, Benita och fyrklövern, 
Stefan Jansson, piano, Sandin, alt 
andakt.

 ¶ ÖvERMARK
sö 12.8 kl. 10: Gudstjänst, Sandin, 
lidman.
to 16.8 kl. 10: Bön i förs.h.

KORshOLMs PROstERi

 ¶ BERgÖ
sö 12.8 kl. 14:Gudstjänst, eng-
lund, Kahlos
Ons 15.8 kl. 07.45: laudes i kyr-
kan.

 ¶ KORshOLM
gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan och 
kl 12 i Smedsby förs.gård, Berndt 
Berg, Mauriz Brunell.
Musik i augustikvällen: sö kl 
20.20 i kyrkan, ”sammanspunna 
melodier”, erica nygård flöjt, aira 
Maria lehtipuu violin, aftonan-
dakt Berg.
Pensionärsläger på Österhankmo 
lägergård: 
18-20.9. med tema ”livet-en 
möjlighet”, deltagaravgift 70€, 
egna lakan medtas, anm senast 
12.9. till pastorskansliet tel 356 
0500.

 ¶ KvEvLAx
högmässa: sö kl 10, audas-
Willman, Vidjeskog. Kyrkkaffe i 
klockstapeln.

 ¶ MALAx
www.malaxforsamling.fi
gudstjänst: sö 12.8 kl 10 i kyrkan. 
Tornberg, Katri lax.
träffpunkt socken: Vi startar 
igen on 15.8 kl 10-14. aktiviteter, 
samvaro och soppa för daglediga. 
Välkomna!
ungdomar: Socken öppnar igen 
on 15.8 kl 18.30-21.30, fre-lö kl 
19-24.
Prosteriets handikapp- och pen-
sionärsläger: på alskat lägergård 
21-24.8. Pris 60 euro. egna lakan 
medtages. anm. senast 9.8 till 
kansliet, 3651048.
Prosteriets handikapputfärd: till 
alskathemmet 30.8. Pris 10 euro. 
anm. senast 15.8 till kansliet, 
3651048.
Dagklubben: det finns ännu plat-
ser till församlingens Dagklubb 
som startar må 20.8 i försam-
lingshemmet i övermalax, grupp 
I kl 9 och grupp II kl 13. anm. till 
kansliet, 3651048.
småbarnsträffen: startar on 22.8 
kl 10.30 i församlingshemmet i 
övermalax.
Måla från hjärtat: Välkommen på 
akvarellmålning och samtal för 
dej som är ledig dagtid. Vi målar 
efter en berättelse, dikt eller 
bön. Tisdagar, 28.8-25.9.2012,  
kl 13-14.30 i Sockenstugan. Pris: 
10 euro. anmäl till diakon Patrica 
Strömbäck, 050-3381059, senast 
23.8.

 ¶ PEtALAx
gudstjänst: sö 12 8 kl 11 englund, 
Kahlos

 ¶ REPLOt
gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Ka-
ski, Wargh.
sommargudstjänst: i Salteriet 
Björköby sö kl. 14. Kaski, Wargh, 

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 stig-olof fernströM

Städerna ropar
helgens tre texter präglas av djupt allvar. Första Moseboken 
visar på Guds dom över Sodom, sinnebilden för moraliskt 
förfall. Abrahams förbön för staden hjälpte inte, det fanns 
tydligen inte ens tio rättfärdiga. Hebréerbrevet lyfter fram 
Israels folks uppror mot Gud under ökenvandringen trots 
hans godhet mot dem. Matteus 11:20-24 återger Jesu all-
varsord inför människors otro. I alla dessa tre textavsnitt är 
budskapet detsamma: Omvänd er till Gud medan det är tid!

I evangelitexten räknar Jesus upp sex städer. Tre av 
dem fanns norr om Gennesarets sjö och är kända från 
Jesu liv och verksamhet. Betsaida, Kapernaum samt Ko-
rasin. Många av Jesu kraftgärningar hade utförts i just 
den trakten.

Det gemensamma för dessa tre städer är att befolk-
ningen hade hört Jesu förkunnelse och sett de gärning-
ar som han gjorde för att uppenbara sin identitet. De 
hade gärna lyssnat på honom och sett hans under, men 
ändå – vad gick fel? De hade inte tagit emot budskapet 
och inte velat tro på Jesus och därför uttalar Jesus sina 
mycket skarpa domsord.

De tre övriga städerna i texten hade inte varit föremål 
för Jesu verksamhet men de nämns redan i Gamla testa-
mentet. Kuststäderna Tyrus och Sidon drabbades många 
gånger för sin synd av profeternas hårda domsord, So-
dom nära Döda havet förstördes därför att stadens folk 
inte tog vara på Guds varningar.

Jesu ord om städerna chockerade åhörarna. Skulle de 
två hedniska kuststäderna verkligen ha omvänt sig om 
de hade fått samma chans som de städer där Jesus hade 
verkat? Hur kunde Jesus påstå något sådant? Är vi säm-
re än de? Och skulle syndanästet Sodom dömas milda-
re än Jesu egen hemstad?

Vi kan dra ut tre lärdomar ur texten: 1) Jesus vet på för-
hand hur man på olika håll reagerar inför honom. Han 
vill ge alla en rejäl chans. Därför sänder han efter upp-
ståndelsen sina lärjungar med budskapet om frälsning. 
2) Domaren har inga favoriter. Ingen – inte ens Guds 
egendomsfolk eller Jesu hemstad – kan kräva special-
behandling. 3) På domens dag beaktar Domaren vars 
och ens utgångspunkt. Han är fullkomligt rättvis. Av den 
som har hört budskapet kräver Domaren mera än av an-
dra. Frälsningen ges av nåd åt dem som omvänder sig.

Finns Sodom också i Finland? Eller Kapernaum? Hur 
lever vi? Vem tror vi på? Förkastar vi nådens evangeli-
um? Vi har hört Jesu budskap många gånger. Vi har ock-
så fått uppleva Guds ingripanden och sett många under 
som Gud har gjort. Bibelns städer ropar!
Stig-Olof Fernström är prost

Brudmässa är en vigsel-
gudstjänst där brudpa-
ret firar nattvard tillsam-
mans med församlingen.   
Brudmässan kan ock-
så firas som församling-
ens huvudgudstjänst på 
söndagen.

Den del av brudmäs-
san som innehåller frå-
gorna till brudparet, 
ringbönen och stadfäs-
telsen av äktenskapet 
kommer in i mässan ef-
ter trosbekännelsen och 
välsignelsen. efter själ-
va vigseldelen fortsät-
ter brudmässan sedan 
med kyrkans förbön och 
nattvard.

 Källa: evl.fi

i klarsPråk

” Jesus, hjälp mig 
att höra och ta 
vara på ditt ord.”

följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

202, 411, 414, 
477, 427 (N), 
426:5.
Psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

psALMfÖRsLAg

kallas till uppgiften
Söndagens tema är kallelsetider. Med dem syftar man 
på speciella tider i en människas liv när man ställs in-
för avgörande beslut. 

Inom den kristna kyrkan talar man om att Gud kall-
lar oss till speciella uppgifter. I Bibeln kan man läsa om 
hur bland annat Mose och lärjungarna kallades till si-
na uppgifter.

oM Helgen Platsen i högerkrysset ger 
annonsören synlighet i hela 
landet, fri utformning och 
fyrfärg i storlek 81 x 55 mm för 
bara 150 euro inklusive moms! 

Bland alla Smörögats 
annonsörer under ett år lottar 
vi dessutom ut ett gratis 
Smöröga att använda under 
följande år. Platsen är unik i 
varje nummer, så först till kvarn 
vinner!

Gäller endast församlings- och 
kyrkligt relaterade annonser!

Lust att
vara mitt i

smÖr
ÖGat
- när er
fÖrsamLinG har
nåGot extra på GånG?

2 x 55 / pris 150 ¤

”Men jag säger er: 
för sodoms land 
skall det bli lind-
rigare på domens 
dag än för dig.”

Läs mera i Matt. 11: 
20-24

”En stund i psal-
mernas tecken.”

Allsång söndag 12.8  
kl. 18 i Sjundeå kyrka.

uR evangeliet Runt knuten

KALENDERN 
10–16.8

FÖRstA LÄsNiNgEN
1 Mos. 18:20-32

ANDRA LÄsNiNgEN
hebr. 3:15-19

EvANgELiuM
Matt. 11:20-24

elfte söndagen efter 
pingst. 
Temat är ”Kallelsetider”.

HELgEns texter



12 INSIDAN KyrKpressen torsdag 9.8.2012 • nr 32/P
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

caroline enberg med flickor, Julia 
nyback.

 ¶ sOLF
gudstjänst: sö kl.18, audas-
Willman, camilla Särs.

 ¶ vAsA
tREFALDighEtsKyRKAN
Parkgudstjänst: sö kl. 13, Daniel 
Victorzon, Tia-Maria nord, Dan 
andersson.
Be med fötterna-vandringsre-
treat: 6-9.9 med alskathemmet 
som bas. Vandringsleder i Kuni o 
Sundom. ledare: Siv Jern. anm. 
senast 29.8 tfn 3261 309. Info 
044-4808321 Gunnar Särs.
DRAgNÄsBÄcKs KyRKA
högmässa: sö kl. 10, anders 
Kronlund, Mikael heikius.

 ¶ vÖRå
gEMENsAMt
Prosteriets handikapp- och pen-
sionärsläger: på alskat 21 - 24.8. 
anmälan senast 9.8 till Marita 
Markén tfn 044 3505960.
vÖRå
gudstjänst: sö 12.8. kl. 10. Rune 
fant, Svarvar.
ORAvAis
högmässa: sö 12.8. kl. 10. T. Kle-
mets, c. nordqvist.
MAxMO
högmässa: sö 12.8 kl. T Klemets, 
Svarvar.

PEDERsÖRE PROstERi

 ¶ EssE
to 19: Karabön i församlingsstu-
gan, T forsblom.
Fr 13.30: andakt i esselunden, 
lind, Johansson.
-20: Summerfriday at stugo med 
Jimmy österbacka.
sö 10: högmässa, Sundqvist, 
Johansson. ansvarsby Ytteresse 
övre.
ti 19: STuGochill i församlings-
stugan.
samfällighetens pensionärsut-
färd: till Pörkenäs 21.8. Buss fr. 
lappfors kl.8.55, esse kl.9.05 
och Ytteresse kl.9.15. Pris 25 €. 
anmälan senast 14.8 till G lind tel. 
0403 100 454.

 ¶ JAKOBstAD
sö 18: Gudstjänst i kyrkan, Tur-
peinen, östman. Välsignelse av de 
barn som inleder sin skolgång.
19: fokus i fc. lovsångskväll.
ti 13: Kvar i stan i fc. Gäst: Maj-
Britt fellman.
On-sö 19: Bibel- och bönevecka i 
fc med Boris Salo. 
tema: ”livskällor och energitju-
var”. 
Onsdag: att leva i en postmo-
dern tid
torsdag: Vägar till en livsbeja-
kande arbetssyn
Fredag: Relationsstress och rela-
tionsvård
Lördag: livshopp och livsmening
söndag (Fokus): Jagidentitet och 
självkänsla.
ti 21.8 samfällighetens utfärds-
dag: för pensionärer till Pörkenäs. 
Buss kl 9.40 från posten, via fc 
och Rådhusg. Shell. Pris 25 €. 
anm senast 14.8 tfn 0403 100 
410.

 ¶ JEPPO
sö 12.8 kl 10: Gudstjänst, for-
slund, lönnqvist.
- Kl 18: Välsignelse av nya ettor 
i kyrkan.

 ¶ KRONOBy
ungdomssamling: fr 19.30 vid 
Sommarhemmet, Daniel norr-
back medv.
gudstjänst: Sö 10.00, förs.pastor 
Daniel norrback, kantor: Ing-
Maj Krook, Marianne och anette 
Krook medv.
Dagklubben: lediga platser finns! 
anmälningsblanketter fås på pas-
torskansliet

 ¶ LARsMO
to 9.8 kl. 13.30 Nattvardsmässa: 
i församlingshemmet, Sjöblom, 
Wiklund. anpassad för rörelse-
hämmade. Servering.
Fre 10.8 kl. 19.30 ungdomssam-
ling: i xodus.
sö 12.8 kl. 10 högmässa: Sjö-
blom, Wiklund, sång Mathias 
Svenfelt. Kyrkvärd: Vikarholmen.
kl. 14 skärimöte på Öuran: 
tillsammans med larsmo bap-
tistförsamling. Karolin högberg, 
Marita Kackur, Jonathan Silf-
verberg m.fl. medverkar. avfärd 
från Kackur båthamn kl. 12.45. 
I händelse av regn hålls mötet i 
kapellet i Kackur.

 ¶ MuNsALA
to kl 19: Sommarvolley
sö kl 12: Gammaldags gudstjänst 
på Kyrkbacken, klä dig gärna i 
gammaldags kläder. Servering. 
Mf, Te.
seniorläger 55+: 24-26.8 på Klip-
pan, anmäl senast 13.8 till Slef

 ¶ NEDERvEtiL
gudstjänst: sö kl 10.00 lit. anders 
Store, pred. carola Salo-Back, 
kantor hanna Storbacka. lars och 
carola Back välsignas inför utre-
san. Kyrkkaffe.
Finsk mässa: sö 12.00. pred. 
Salo-Back, lit. Store, Storbacka.
Allsångsafton: sö 19.00 Som-
marsånger i kyrkan, Kyrkokören, 
hanna, elin och Kristine Stor-
backa, violin. Kollekt till Kyrkans 
utlandshjälp. Välkommen!

 ¶ NyKARLEBy
Lö kl 19: Konfirmation i kyrkan, 
Sandvik, edman, Ringwall.
sö kl 10: högmässa, Sandvik, ed-
man, Ringwall
On kl 18: Rundvandring på grav-
gården, nyaste och äldsta delen.

 ¶ PEDERsÖRE
högmässa: Sö 10 med nattvard i 
kyrkan, erikson, Martin Klemets, 
textläsare lilian levlin, dörrvärdar 
Karby
Andakt: fr 14 i Pedersheim, erik-
son, Martin Klemets
Night café: fr 20 hällsand som-
marhem
sommarsång: Sö 14 i forsby 
bykyrka, systrarna Britt-Mari & 
Gun-helen andtfolk, Martin Kle-
mets, allsång, andakt och serve-
ring. alla hjärtligt välkomna!
sommarmöten i Kållby 10-12.8: 
Tvåspråkiga sommarmöten i 
flynängens bönehus i Kållby 
fredag 19, 22 ungdomssamling 
vid Punsar bönehus 
lördag 10, 13, 14.45, 18, 21 
sångstund, 22.30 ungdoms-
samling 
Söndag 10, 13, 14.45 och 18 
Mat och kaffe serveras under 
pauserna. 
Radiering från mötet 98,0 Mhz, 
samt i direktsändning över Inter-
net, www.lff.fi 
allmänheten hälsas hjärtligt väl-
kommen! 
arr. Kållby fridsförening r.f.
samfällighetens pensionärsutfärd 

till Pörkenäs: 
Ti 21.8 kl. 10-16, bibelstudium Bo-
ris Salo, anna-Karin Johansson, 
eva Kronqvist & Jan-erik nyholm. 
Kaffe, mat, kaffe. Buss 1: fr Purmo 
kl 9.25 Bennäs. Buss 2: fr esse kl 
9.25 Kållby. Pris 25 €. anmälan 
till förs.kansli tfn 040-3100440 
senast 14.8.

 ¶ PuRMO
sö 10: högmässa, khden.
19.30: Kvällsmässa i åvist by-
kyrka, khden.
to (16.8) 14: andakt i Sisbacka 
pensionärsbostäder.
ti 21.8: Pensionärsutfärd till 
Pörkenäs. Medv. Boris Salo, ann-
Karin Johansson, eva Kronqvist, 
Janne nyholm m.fl. Pris för buss, 
middag och kaffe: 25 euro. Buss-
rutt: åvist 8.30; lillby 8.50 och 
Sisbacka 9.00 (kör via nybränn). 
anmäl senast 14.8. till Marianne, 
tel 0403100463.

 ¶ tERJÄRv
Möte: lö 19.00 i högnabba böne-
hus. Tal av a. lönnquist, a. hägg-
blom, Söderbackas, kantor l. 
Granholm, sång av Strängbandet
gudstjänst: sö 12.8 kl 10, khden, 
Mikael heikkilä.
Finskt möte: i högnabba böne-
hus, sö 12.8 kl 13, khden; Matti 
Tiala; osmo åivo; Mariat; Sonja 
Smedjebacka; lassi laasanen, 
sång; sånggruppen Toprakat. Kaf-
feservering. Välkommen!
Karasamling: nästa to 19.00 vid 
Grundfors kvarnen, Sture nyholm.

REgion 2

DOMPROstERiEt

BORgå
sö 12.8 kl. 10: Gudstjänst i S:t olofs 
kapell, Pellinge, eisentraut-Söderström, 
helenelund. Kyrkkaffe.
sö 12.8 kl. 12: högmässa i domkyrkan, 
M lindgård, eisentraut-Söderström, 
Söderström.
kl. 18: Musik i Sommarkvällen i Mikael-
skapellet, fagersta, anne Starck, flöjt, 
elina Mieskolainen, violin, Mikael hele-
nelund, orgel & piano.
Må 13.8 kl. 18: Välsignelse i lilla kyrkan 
av elever i årskurs 1 och deras familjer, S 
lindgård, fontell, Söderström.
ti 14.8 kl. 12: orgelkvart i domkyrkan, 
Söderström
to 16.8 kl. 12: orgelkvart i domkyrkan, 
helenelund. efteråt är en präst anträff-
bar för samtal i kyrkan.
to 16.8 kl. 20: Musik i Borgå domkyrka, 
Walter Reiter, barockviolin & anna-
Maaria oramo, cembalo
skärgårdsdagar för kvinnor: 22-24.8 
på Pellinge kursgård. Pris 50 €. Info och 
anmälan eriksson/040 589 0354 el. 
lindholm-nenonen/ 040 747 2232.

LAPPtRÄsK
to 9 kl 18: församlingsrådets möte i 
kanslihuset
sö 12 kl 10: Mässa i kyrkan, cå, KBå
Prosten christer åberg på semester: 
13-31.8, vikarie kh Tuire huovinen-
Westerlund, tel 0503827522
Diak. Margareta illman: i tjänst, tel 
0503827527

LiLJENDAL
gudstjänst: sö 12.8 kl 10 i kyrkan. Tord 
carlström, hannu Pentti.

LOvisA
Konsert lö 11.8: orgelduo Jaana Jokimies 
och Irina lampén spelar orgeln fyrhän-
digt, S aalto
Konfirmationsmässa: sö 12.8 i lovisa 
kyrka, af hällström, Karlsson, Blom, 
Kantola
verksamhetsstart Eftis: ti 14.8
ti 14.8 sommarcafé: kl 13 i Tikva, 
Kastrén
sibeliusdagarnas nattkonsert : lö 18.8 kl 
23 i lovisa kyrka
gudstjänst: sö 19.8 kl 12 i kyrkan, af 
hällström, Kantola

PERNå
högmässa: sö 12.8 kl. 10.00 i kyrkan, 
Minna Silfvergrén, Paula Jokinen.
sarfsalö kapell 50 år, festgudstjänst i 
kapellet: sö 12.8 kl. 13.00, Robert lem-
berg, Minna Silfvergrén, Paula Jokinen, 
Blokomblaanda dir. lasse Blomster, 
ethel Sjöroos kort historik. Kyrkkaffe i 
byagården efter gudstjänsten.
vuxen-barn grupperna: startar v. 34 
och samlas 1 gång / vecka kl. 10-12 
enligt följande: 
forsby Mikaelsstugan måndagar, Kyrko-
by prästgården tisdagar, Kuggom axxell 
onsdagar, Isnäs Solbacka torsdagar.
välsignelse av första-klassister: on 22.8 
kl. 17.30 i kyrkan.

siBBO
sibbosvenskaforsamling.fi
siBBO KyRKA: Sö kl 13 (obs tiden!) 
mässa med konfirmation (junilägret 
11-17.6) Katja Korpi, lauri Palin. Sö kl 
18 välsignelse av förstaklassisterna, 
Korpi, Palin.
sommarmusik i sibbo: To kl 19.30 16.8 
i Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid. Grand 
Tour – en adlig pojkes resa genom 
1700-talets europa. Purcell – Sam-
martini – Bach – Telemann – Vivaldi. 
Baccano-ensemblen: Tuuli lindeberg 
sopran, hanna haapamäki  blockflöjt,  
Mervi Kinnarinen violin, Jussi Seppänen 
cello, Solmund nystabak luta, Markku 
Mäkinen cembalo. 
fritt inträde, programblad 5 €.

hELsiNgFORs PROstERi

JOhANNEs
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
sö 12.8
kl. 12: högmässa Johanneskyrkan. aho-
nen, Djupsjöbacka, enlund, löfman.
Må 13.8
kl. 13-15: Sommarcafé hörnan
ti 14.8
kl. 10: avfärd från Kiasma till Svartå 
för dem som tidigare anmält sig till 
utfärden!
kl. 9-12: Dagklubbarna i hörnan och S:t 
Jacobs kyrkas samt Tomas kyrkas dag-
klubbsutrymmen börjar.
kl. 12: lunchmusik Gamla kyrkan.
On 15.8
kl. 14: andakt och sommarcafé S:t Ja-
cob. Sundblom-lindberg, löfman.
to 16.8
kl. 13: Klavertramp genom helsingfors. 
orgelmusik med anknytning till staden. 
Berghälls kyrka. efteråt servering och 
presentation och presentation av musi-
ken i Berghällsgården, Suoniogatan 7.
utFÄRD: 
Välkommen med på den traditionella 
höstmarknaden till ekenäs torsdag 20.9. 
Start kl. 9.00 från Kiasma. Möjlighet till 
uppköp mm. lunch på rest. Gh kl. 13 
varefter retur till hfrs. Pris 25 € .anmäln. 
till kansliet tfn 09-2340 7700 under 
kanslitid kl. 10-14. Sista anm.dag 7.9.

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 12.8 kl. 12: högm, forsén, anders 
forsman. Kyrkkaffe.
sö 12.8 kl. 18: de nya ettorna och övriga 
barn välsignas inför skolstarten, Rönn-
berg, Bärlund-Palm, Brummer.
ti 14.8 kl. 20: med metro till musiken 
konsert ”Georg Philipp & Johann Se-
bastian”. Barockensemblen cornucopia 
med anna Brummer, sopran. fritt in-
träde, program 5 euro.x
MARiELuNDsKAPELLEt i NORDsJÖ 
KyRKA hamnholmsvägen 7
sö 12.8 kl. 10: högm, forsén, anders 
forsman. Kyrkkaffe.

PEtRus
www.petrusforsamling.net
sö 12.8:
- kl. 10 högmässa (N): i åggelby gamla 
kyrka. Sandell.
- kl. 12 högmässa (N): i Munksnäs 
kyrka. Thylin.

hELsiNgFORs PROstERi
Lekholmen: 
fotoutställning om lekholmen sam-
manställd av Magnus lindholm kan 
beses. Till söndagens högmässor kl.11 
kan man komma enligt följande: M/s 
norsö från Degerö 9.00, 10.00 (lekhol-
men 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 lekholmen 
kl.18. Retur kl.21.15 vid Degerö kl.21.45.) 
och varje söndag högmässa kl.11. Verk-
samheten pågår normalt fram till 12.8 då 
sommarens verksamhet avslutas. 
Mer info: www.lekholmen.fi
Kampens kapells öppethållningstider: 
Kampens kapell är öppet för möten 
mellan människor och stillhet varda-
gar 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 12.8. 11 uhr: Gottesdienst (Panzig)
Mo 13.8. 14 uhr: Schulanfängergottes-
dienst (Panzig)

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 12.8: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5,  kl. 12.15. 
Jäntti, Valtonen, Kyllönen. Kyrkkaffe i 
klockstapeln 
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 10.30. 
lindqvist, Valtonen. Kaffe 9.30-12.
De vackraste sommarpsalmerna: Kalaj-
ärvi kapell, höstglödsängen 3, lö 11.8 kl. 
16. Jäntti, olivia Kyllönen.
Musik i sommarkvällen: esbo domkyrka 
sö 12.8 kl. 20. Sixten enlund, Konstantin 
Weitz. fritt intr. & progr.
Orgelpunkt: esbo domkyrka on 15.8 kl. 
12 – 12.20, anna-liisa haunio. fritt intr. 
& progr.
Orgelnatt och aria: esbo domkyrka 
varje to kl. 22, 7.6 - 30.8. Mer info & 
biljetter: www.urkuyofestival.fi
Kvällsmässor: Södrik kapell, Kirstigår-
den 3, ti 14.8 kl. 18, Rönnberg, Bengts. 
Karabacka kapell, Karabackav. 12, to 
16.8 kl. 18.30, ahlbeck, Bengts. Missio-
närerna Maria och Ben Westerling medv.
välsignelse av årets förstaklassister: 
fre 17.8 kl. 9 och kl. 10 i esbovikens 
kyrka, Skepparg. 8, må 20.8 kl. 18 i esbo 
domkyrka, Kyrkparken 5.ti 21.8 kl. 18 i 
Köklax kapell, handelsb. 1, on 22.8 kl. 
8.15 i Mattby kapell, lisasgr. 3. alla ettor 
får en egen Bibel för barn.
samtalsgruppen för kvinnor: Kalajärvi 
kapell on 22.8 kl. 19-20.30, Jäntti. Tema: 
Gud griper in. öppet för alla intresserade 
- nya medlemmar välkomna!
utbildningsdag för nya kyrkvärdar: 
esbo domkyrka och Sockenstugan sö 
26.8 kl. 12.15-16.30. högmässa i esbo 
domkyrka kl. 12.15, lunch och utbildning i 
Sockenstugan, Kyrkbacksv. 2 invid kyr-
kan. Mer info och anmälningar (senast 
20.8): Kira ertman, 050 358 1014, kira.
ertman@evl.fi
Pilgrimsvandring:   
uuttu kapell – Gröndals kapell lö 1.9. 
Start kl. 15 i uuttu kapell, fågelhörnet 2, 
ca 15.45 alberga kyrka, Grindbergsg. 2, 
ca 17.15, Karabacka kapell, Karabackav. 
12, ca 18 Gröndals kapell, Grönbackav. 
2, kvällste och därefter kvällsmässa kl. 
18.30. Man behöver inte vandra hela 
rutten, man kan komma med från mit-
ten eller vara med bara en viss sträcka. 
under vandringen håller vi andaktsstun-
der i kapellen och i kyrkan och stannar 
upp för korta meditationer längs vägen. 
Klä dig i bekväma vandringsskor och 
kläder som lämpar sig för vädret. Ta 
med vattenflaska och frukt. Ingen för-
handsanm. Ingen gemensam transport, 
man tar sig på egen hand till startpunk-
ten och hem när vandringen är slut. Mer 
info: Kira ertman, 050 358 1014, heidi 
Jäntti, 040 531 1046.

gRANKuLLA
sö 12.8 kl 12: högmässa, ulrik Sandell, 
Pipsa Juslin. 
aulakaffe.
ti 14.8 kl 13.30- 15: Sommarcafé på 
kyrkans innergård.

välsignelse inför skolstarten
för alla sjuåringar och nästan-sjuåringar som redan 
har packat och packat om den nya skolväskan fem 
gånger och för deras familjer ordnar församlingar runt 
om i stiftet välsignelse av de blivande skoleleverna.

läs din egen församlings annonsering för uppgifter 
om tid och plats!

nyA skolelever

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 10.8 Mikael lindfelt, åbo Lö 11.8 
8.53 familjeandakt. lars collmar lä-
ser ur sin bok helga hund i himlen. 
Må 13.8 helene liljeström, Sibbo 
ti 14.8 Sofia Torvalds, esbo Ons 15.8 
Daniel Victorzon, Vasa to 16.8 Male-
na Björkgren, åbo.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 10.8 Bevarade ord (repris) Lö 11.8 
17.58 ett ord inför helgen, liljendals 
kyrka. sö 12.8 Sixten ekstrand, Borgå 
Må 13.8 Ylva Vikström, åbo ti 14.8 
Jan-erik nyberg, Jakobstad Ons 15.8 
cecilia forsén, helsingfors (repris)  
to 16.8 Kristina Klingenberg, Karleby.

gudstjänst kl. 13.03 
sö 12.8 högmässa från Svenska 
lutherska evangeliföreningens mis-
sionsfest i liljendal. Predikant: Stig-
olof fernström. liturg: håkan Djup-
sjöbacka. Kantor och körledare: antti 
Jokinen. Kör: liljendals kyrkokör.

RADio & tv

vEgA vEgA vEgA

Bli mer äkta – bryt med snällhet 
som begränsar
22.9.2012, Lärkkulla (Karis)
Har du svårt att bestämma dig? Vågar du 
inte uttrycka vad du vill? Om du känner 
igen, kom med på denna kursdag! 
Lär dig mera om att bli god på ett äkta 
sätt – att bli mer dig själv. 
Anmälan till Lärkkulla senast 30.8.2012

Kurs om barn och våld i familjen
26–28.9.2012, Lärkkulla (Karis)
Kursen tar upp våld i familjer, hur det 
påverkar barn och vad församlingen 
tillsammans med andra aktörer 
i kommunen kan göra.
Anmälan till Lärkkulla senast 31.8.2012

Lärkkulla skärgård / Archipelago
(Houtskär) ordnar följande kurser  
september–november:

6–9.9 Skärgårdsfärdigheter
14–16.9 Akvarellmålning
21–23.9 Skärgårdsmat
28–30.9 Zumba, Kettleball
5–7.10 Tillredning av skogens svampar och bär
12–14.10 Yoga-mat
17–21.10 Fiskekurs i Houtskär
17–21.10 Pop- och rockläger tillsammans med 

Pargas stad i Nagu
6–18.11 Julmat
23–25.11 Julpynt

Vi ordnar skräddarsydda läger, kurser, 
fortbildningar, möten m.m. på Houtskär i 
Åbolands skärgård. Ta kontakt!

Platschef Jani Karlsson, tfn 040 5593735,  
jani.karlsson@larkkulla.net, www.larkkulla.net

Mera info om kurser och  
övrig verksamhet finns på 
 www.larkkulla.net
Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net
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KyRKsLÄtt
högmässa: sö 12.8 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. heikel-nyberg, Stewen.
välsignelse av förstaklassister: sö 12.8. 
kl. 18 i Kyrkslätts kyrka. heikel-nyberg, 
Stewen. alla som börjar i skolans första 
klass är välkomna tillsammans med sina 
föräldrar.
Eftis: börjar må 13.8
Församlingsutfärd till helsingfors till-
sammans med sjundeå församling: tis 
4.9 start kl. 8.30 från församlingshem-
met i Kyrkslätt. Pris 75 euro/person. 
Kaffe, lunch, Sveaborg och ekudden på 
programmet. Mera info och anmälningar 
senast den 21.8 per tel. (09) 8190910.
café sommartid: tors 16.8 kl. 13-15 i 
församlingshemmet i centrum, försam-
lingsvägen 1. Välkomna!
Dagklubbarna: börjar vecka 36
Kyrkslätts kyrka – vägkyrka: Kyrkan 
är öppen för besökare må-fre kl. 10-18 
t.o.m. den 17.8, med undantag av tider 
som reserverats för förrättningar.
Kyrkoherdeämbetet har öppet: må-fr 
kl. 9-11.30 och 12.30-15 under juni, juli 
och augusti.
Kyrkoherdeämbetets nya telefonnum-
mer är 040 350 8213.

tAMMERFORs
sö 12.8: högmässa med konfirmation kl 
10.30 Gamla kyrkan, K Rantala, P Sirén, 
e-S Kanerva.
höstlägret i ilkko: 17.-20.9.2012! frågor 
och anmälning till essi tel. 050-5272290 
senast 7.9.  
Pris: församlingens medlemmar i dub-
belrum 100 €/pers., enkelrum 120 €/
pers. för medlemmar i annan församling 
120€/140€.  
I priset ingår: 4 programfyllda dagar, 
kost, logi samt taxi fram och tillbaka. 
Du är också välkommen för endast en 
dag utan övernattning, pris 30 €/pers. 
inkl. frukost, lunch, kaffe och middag. 
Välkommen!

vANDA
högmässa med konfirmation: i helsinge 
kyrka St.lars 12.8. kl.9.30 holmalägrets 
konfirmation. Medv.: Kaj andersson, 
predikant och konfirmator, Martin 
fagerudd, liturg, sommarteolog Jona 
Granlund, ungdomsarbetsledare Daniela 
hildén, kantor noora Karhuluoma.
Pensionärsläger: i Vichtis, hopeaniemi 
11-16.9.,för Vanda svenskas försam-
lingsmedlemmar som gått i pension 
under de tre senaste åren. Information 
ges av diakon carita Dahlberg tel.050-
3301828, må-ons. Pris 80 euro. Sista 
anmälningsdag 31.8.
Pastorsexpeditionen i vanda svenska 
församling: är stängd fredagar under 
sommarmånaderna.
Dejourerande präst: anträffbar på pas-
torsexpeditionen tisdagar-torsdagar 
under sommarmånaderna.

RAsEBORgs PROstERi

BROMARv
sö 12.8. kl. 10: högmässa, Salminen, 
lindgård
Må 13.8. kl. 17: välsignelse av ettorna 
inför skolstarten

EKENÄs
högmässa: sö 12.8 kl.10, Monica cleve.
välsignelseandakt för förstaklassister: 
må 13.8 kl.18.30 i kyrkan, T.Wilman. Väl-
kommen med familjen, släkt och vänner 
till en andaktsstund inför skolstarten.
www.ekenasforsamling.fi

hANgÖ
sö 12.8 gatumissionens riksomfat-
tande sommardagars högmässa kl. 10: 
i lappvik kyrka, a. laxell m.fl. (mest 
på finska).
sö 12.8 Kvällsmässa med taizésånger 
i täktom kapell kl. 18:, a. laxell, M. 
lasonen.

iNgå
sö 12.8, 11 s. e. pingst, kl 10.00: hög-
mässa i Degerby kyrka. eeva Makweri, 
Pia nygård.
sö 12.8, kl 18.00: musikandakt i fa-
gervik kyrka. eeva Makweri, andakt, 
Pia nygård, kantor och Duo Zorbas: 
grekiska sånger.
Ons 15.8 kl 19.00: orgelkonsert i Ingå 
kyrka. Marianne Gustafsson Burgmann. 
fritt inträde, program 5 €.
verksamhet på finska:
tii 14.8 klo 18.00: ekaluokkalaisten 
siunaaminen Inkoon kirkossa. eeva 
Makweri, Marianne Gustafsson Burg-
mann.
to 16.8. klo 19.00: äijäsauna. Kokoon-
numme pappilan edessä.

KARis
Pensionärskören och DeFärggalda 
sångarna: fr 10.8 kl. 16 övning i försam-
lingshemmet.under ledning av Tommy 
lundström. Den sammanslagna kören 
är öppen för alla åldrar. Kom med och 
sjung!
gudstjänst: Sö12.8 kl. 12 i S:ta Katarina 
kyrka. Raunio. Bonacci. Kyrkkaffe i 
kyrkan.
välsignelse av förstaklassister: Må 
13.8 kl. 18 i S:ta Katarina kyrka. Raunio; 
lindroos; laxell; österberg.

POJO
sö 12.08: Kl 10 högmässa i kyrkan. 
Må 13.08: Kl 18 Välsignelse av årets 
förstaklassister i kyrkan. hela familjen är 
välkommen med, saft efteråt i kyrkan.

sJuNDEå
taizé-mässa: sö 12.8 kl. 10 i kyrkan, 
tvåspråkig, Ismo Turunen, Irene erkko, 
Pami Karvonen.
välsignelse av förstaklassister: sö 12.8 
kl. 17 i kyrkan, Irene erkko.
En stund i psalmernas tecken - allsång: 
sö 12.8 kl. 18 i kyrkan. önskemål motta-
ges, tel 040 769 5940 hanna noro.
Församlingens utfärd: tisdag 4.9 till 
helsingfors. avfärd kl. 8.00 från försam-
lingshemmet. Guidning på Sveaborg och 
ekudden. utfärden inkl. buss, förmid-
dagskaffe och lunch kostar 50€. anmäl-
ningar senast 21.8 på pastorskansliet 
vardagar kl. 9-13 tel. 09-8190910.

sNAPPERtuNA
OBs! 11.8 kl 11: konfirmationsövning
sö 12.8 kl 12: högmässa med konfirma-
tion. Markus Weckström och Pia nygård

tENALA
sö 12.8. kl.13: högmässa, Salminen, 
lindgård
sö 12.8. kl. 18: konsert i kyrkan, noora 
Karhuluoma, sopran, nazig azezian, 
piano
Må 13.8. kl.18.30: välsignelse inför 
skolstarten

EsBO stiFt

LOJO
sö 12.8 kl. 13.00: Gudstjänst i Virkby 
kyrka. I gudstjänsten välsignas de nya 
ettorna i Solbrinken och Virkby skola. 
I gudstjänsten medverkar präst esa 
Rinne, Mari nurmi och lotta nyman. 
efter gudstjänsten kaffe och saft. 

Måla från hjärtat i Malax
”Måla från hjärtat” - akvarellmålning och samtal med 
texter från frälsarkransen hålls i augusti - september i 
Sockenstugan i Malax.

Vid varje målningstillfälle läses en text som hör ihop 
med frälsarkransen, varefter man målar och sedan 
delar med sig av sina bilder och tankar i samtal i grup-
pen. alla i gruppen delar tystnadslöfte. Inga förkun-
skaper i akvarellmålning eller bibeltexter behövs. Pris: 
10 euro. anmäl till diakon Patrica Strömbäck, 050-
3381059, senast 23.8

vandra med esbo svenska
lördagen den 1.9 ordnar esbo svenska församling en 
pilgrimsvandring med start från uuttu kapell kl. 15 via 
alberga kyrka (ca. 15.45) och Karabacka kapell (ca. 
17:15) till Gröndals kapell. Det går också bra att anslu-
ta sig längs vägen.

under vandringen hålls andaktsstunder i kyrka och 
kapell, och man stannar också upp för korta medita-
tioner längs vägen. Pilgrimsvandringen avslutas med 
kvällste och kvällsmässa i Gröndals kapell.

sKApAnDE ocH Bön LoKAL PilgriMsvandring

Purmo kyrkokör firade 75 år med sång
Purmo kyrkokör firade sitt 
75-årsjubileum i Purmo kyr-
ka söndag 10.6 med en fest-
lig sånggudstjänst. 

Kören sjöng åtta ”favo-
ritsånger” i koret. En av de 
populära lovsångerna Sjung 
till Herrens ära med text från 
Psalt. 96 inledde den fest-
liga jubileumsmässan. Hå-
kan Mattjus medverkade på 
saxofon i två lovsångspsal-
mer till kantor Granviks or-
gelackompanjemang. Mel-
lan texterna sjöng kören i 
bänkarna den omtyckta och 
meditativa körsången Från 
skuggornas land till text och 
melodi av Pekka Simojoki. 
Hela församlingen sjöng med 
i sommarpsalmen En vänlig 
grönskas rika dräkt. Före pre-
dikan blev det mera tack och 
lovsång i Jag tackar dej min Gud 
med text från Psalt.9:2-3. I 
koret stämde kören in i en 
annan omtyckt körsång av 
Simojoki,Vi är inte här förgä-
ves. Under nattvarden sjöng 
kören i bänkarna Smaken och 
sen samt Heliga bröd och vin. 
Sånggudstjänsten avslutades 
med två sånger i koret, som-
marsången Över berg och 
dal samt Urmas Sisasks 
mäktiga Sanctus.

Församlingsrådet, 
med viceordföran-
de Marina Lillqvist i 
spetsen, överraskade kör-
sångarna med tal och rosor. 
Även några tidigare körsång-
are kallades fram och fick del 
av blomstren.

Festen fortsatte med mid-
dag på Uffes Bar där allsång-
er från FMS.s nya sångblad 
Sommarsånger flitigt använ-
des. Före kaffe med tårta ha-
de kantorn en kort historik 
över körens 75-åriga verk-
samhet. Kantor Tore Fager-

lundh startade kyr-
kokören 1937. Efter 
kantor Lindahl har 
Tor Fagerlund och 
Valfrid Österbacka 

varit kantorer i för-
samlingen. Nuvaran-

de kantorn Håkan Granvik 
har tjänstgjort sedan hös-
ten 1981. 

Genom årtiondena har 

kören deltagit flitigt i olika 
sångfester. Speciellt minns 
kören kyrkosångsfesten i 
Karleby 1995 där körsviten 
Vi vandrande själar hade sitt 
uruppförande. Två år sena-
re framförde Borgå stifts kyr-
kokörer sviten vid Rikssång-
festen i Kalmar till stor gläd-
je och tacksamhet. För två år 
sedan sjöngs sviten i Loch-
teå kyrka. 

Kören har flera gång-
er besökt vänförsamling-
en i Jörn, Sverige. Senaste 
höst medverkade kyrkokö-
ren vid ”klockarfar” Håkans 
30-årsjubileum i kyrkan. 

I dagsläget består kören av 

ca 20 sångare som övar re-
gelbundet på onsdagskväl-
larna.

 ¶ MaRgueRiThe sandsTedT-
gRanvik

i Min
fÖRsAMLing

unDer Duggregnet efter sånggudstjänsten blev kören fotograferad på kyrktrappan.  
foto: Samuel Granvik 

På gång

BIBel- och BöneVecKa 15 - 
19.8.2012 kl. 19.00 i församlings-
centret, ebba Brahe esplanaden 2, 
Jakobstad.

Tema: ”livskällor och energitju-
var”. Boris Salo undervisar med 
material utifrån sin bok om stress 
och utmattning. 
onsdag: ”att leva i en postmo-
dern tid”
Torsdag: ”Vägar till en livsbejakan-
de arbetssyn”
fredag: ”Relationsstress och rela-
tionsvård”
lördag: ”livshopp och livsmening”
Söndag 12 högmässa i Jakobstads 
kyrka ”Svaghet och styrka”
Söndag 19 fokus i fc ”Identitet och 
självkänsla”

Marknad

ÖNsKAs hyRA

hej! Ylva och Simon söker rökfri 
lägenhet i åbo centrum. Vänligen 
kontakta 040 129 3701

Skötsam barnfamilj önskar hyra 
3 rum+kök i Vasa centrum. Ring 
0400-769036.

Trevlig, ordentlig, rökfri tjej  som 
börjar studera teologi till hösten, 
söker lägenhet i åbo.  
Tel. 0503069868

Skötsam närvårdarstud. flicka 
önskar hyra etta i Vasa. Ring 050-
3647811

ansvarsfull studerande flicka öns-
kar hyra etta i hfors. 050-5273361 

Kvinnlig, skötsam ergoterapeut 
med fastanställning söker centralt 
belägen etta/tvåa i helsingfors. 
Vänligen ring 050-5644940.

Jag är en skötsam kristen fin-
landssvensk 19 årig flicka från 
ekenäs, som skall börja studera i 
helsingfors vid arcada. Söker en 
bostad i helsingfors fr.o.m 1 okto-
ber. Tel.nummer: 0403243787 och 
email: Bella-alice@hotmail.com

Jag och min kompis Janina söker 
bostad på åland för att studera 
och arbeta. Vi har en snäll liten 
hund. / alexander, tfn +358 
505443895

Tre rökfria och skötsamma juri-
dik- och ekonomistuderande i 
magisterstadiet från åland och 
Grankulla önskar hyra 3:a eller 
4:a i centrala helsingfors från 1.9. 
alternativt en 4:a eller 5:a med 
ytterligare en studerandevän. allt 
beaktas.  
Kontakta erika 04573424899 eller 
emslindholm@gmail.com.

Tre rökfria skötsamma studeran-
den söker trea/fyra i helsingfors. 
Kontakt: Sandra 0409634859

Skötsam ung man från esbo öns-
kar hyra etta i Jakobstad från sept. 
Studerar andra året vid novia. 
oliver andersson 050 4912520

ÖNsKAs KÖPA
andaktsboken ”Dessa bibelord 
har hjälpt mig”. 0505724125

BERÄttA OM DiN 
FÖRsAMLiNg! 
Den här sidan finns till för dig. 
Roliga verksamhetsidéer, fest-
liga jubileum eller en viktig ge-
menskap. Skriv, fotografera och 
berätta om vad som händer i 
DIn församling! Skicka in din ar-
tikel till redaktionen@kyrkpres-
sen.fi. Redaktionen 
väljer och redige-
rar materialet. i Min

fÖRsAMLing

Välkommen på 
brudmässa

i Brändö kyrka, 
Vasa. 

Lördag 
11 augusti
kl 13:00

Alina Håkans
Korsholm 

&
Anders Blomberg

Esbo

ENEBERGS
Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
BEGRAVNINGSBYRÅ

http://sanktjohannes.info
12.8 kl 18 gudstjänst i 
Lepplax bykyrka. Kyrkkaffe.

faMilj

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

Upplev Lappland
i ruskatider!
Kom med på Nykterhetsförbundets ruskaresa 
12-16.9.2012 till Äkäslompolo. Start från Vasa kl. 9.00
Pris: 410 euro per person.

Fira fridfull jul i trevligt sällskap!
Nykterhetsförbundets julresa 22-27.12.2012 
till Raitismaja. Start från Vasa.
Pris: 510 euro per person.

Mycket god mat på Raitismaja 
och högklassig buss ingår i resorna.

Annonsera i Kyrkpressen!
Kontakta våra annonsförsäljare: 

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

Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi
Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi
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GUMMI-JÄRVINEN AB
Remmar, remskivor, slangar, O-ringar, stefa-tätning, manner hjul, lyftbälten, tejp. 

Kvarngatan 7, 65100 VASA 06-317 4044, 317 2629 Fax 06-312 6288

Dejourering:
317 4044

Öppet:
vard. 8-17
lörd. 9-13

www.kumi-jarvinen.com

GUMMI-JÄRVINEN AB
Remmar, remskivor, slangar, O-ringar, stefa-tätning, manner hjul, lyftbälten, tejp. 
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Tegelbruksgatan 47,

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

YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN ÄR EN DEL AV SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SKN

Naturbruk och miljö
Vi ordnar utbildning för både unga och vuxna inom: 

Skogsbruk

Lantbruk

Trädgårdsskötsel

Hästhushållning

Brödtorp trädgård
Vägbeskrivning: väg 111, avtag ca 1 km västerom Pojo kby 2,5 km
längs Brödtorpsvägen. KLIPP UT - SPARA

äpplen augusti-december
Svarta och röda vinbär

10420 Skuru
019-245 4040, fax 245 3040

 

augusti-oktober

äppel-, plommon- och
prydnadsäppelträd

Aktuella Kurirenresor:

Ring och begär vår 
resebilaga! 
Tfn  (06) 318 1920
Må–fre 9.00–16.00

e-post: kurirensresor@kuriren.net
Reseprogram � nns på www.kuriren.net

 1–8.9 River Cloud – kryssning längs Donau
 13–17.9 Upptäck Krakow och Warszawa
 16–23.9 Adriatiska kustens pärla Dubrovnik
 7–13.10 Njut av det vackra Sardinien
 6–9.12 Musikalen La Cage aux Folles i Stockholm
 22–27.12 Fira en stämningsfull jul i Mora

Nya resor: 
 29.12–2.1 Magiskt nyår i Berlin
 4–15.2 Rundresa på charmiga Kuba
 18.2–1.3 Upplev Indiens pärlor
 17–21.4 Blomsterparaden, Keukenhof och 
  Amsterdam
 1–8.6 Albaniens spännande historia och kultur

Vad är aktuellt inom kyrka och församling? Vilka 
projekt är på gång? Var hittar jag nytt material? Allt 
det här får du information om på Kyrktorget – en 
träffpunkt för anställda, förtroendevalda och frivilliga 
i församlingarna. Dessutom finns det tillfälle att välja 
och vraka bland ett stort utbud av svenska böcker.

Kyrktorget kommer till ditt prosteri!

28.8 Domprosteriet, Sibbo församlingshem
29.8 Helsingfors och Mellersta Nylands prosteri,
 Esbo församlingsgård
30.8  Raseborgs prosteri, Hangö församlingshem
4.9  Pedersöre prosteri, Nykarleby församlingshem
5.9  Korsholms prosteri, Oravais församlingshem
6.9  Närpes prosteri, Närpes församlingshem
11.9  Åbolands prosteri, Aurelia, Åbo
13.9  Ålands prosteri, Margaretagården, Mariehamn

Program

12.00 Veckomässa
13.00 Lunch
14-18 Utställningen öppen. Info för anställda (och andra  

som har möjlighet att delta dagtid). Kaffe kl. 15.
17.00 Välkommen förtroendevalda och frivilliga!
 Kaffe, bokförsäljning och träff med utställare.
18.00  Framtidens församling – strukturer, modeller,   

strategier. Diskussion för förtroendevalda och frivilliga.
19.30  Andakt

Arrangörer: Kyrkans central för det 
svenska arbetet (KCSA), Fontana 
Media och Församlingsförbundet r.f.

Mer info 
hittar du på  

evl.fi/kyrktorget.

Kyrktorget

Annonsera i Kyrkpressen!
Kontakta våra annonsförsäljare: 

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

Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi
Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi
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stasiutredning 
läggs ner
luleå stift lägger ner ut-
redningen om aleksan-
der Radler, den tyskös-
terrikiska kyrkoherden i 
Burträsk som erkänt att 
han varit Stasiagent se-
dan studietiden i DDR, 
efter att Radler avsagt sig 

prästämbetet.
hans avslöjanden om 

flyktplaner sände fle-
ra studiekamrater i fäng-
else. Senare flyttade han 
till Sverige och blev präst 
men fortsatte med dub-
bellivet i 25 år. På 80-ta-
let skötte han en teolo-
giprofessur vid åbo aka-
demi. 

spionfALL svenska kYrkan

”Jakten på det perfekt 
skräddarsydda kan le-
da till att man förlo-
rar kontakten med det 
som man själv inte 
valt. Det som man in-
te visste att man vil-
le välja.”

Sylvia Bjon i Hbl om 
kanalsegmenteringen.

citAt tv-tittande

Aldrig färdig

unDer snart 50 år av kortare eller 
längre vistelser på släktkolonin har 
jag lärt mig att sommarparadiset ald-
rig blir färdigt. Semestern kan tidvis 
kännas som en ständig kamp mot 
tidens tand. Ibland infinner sig än-
då tanken: bara det här projektet blir 
klart, då kan jag nästa sommar ta det 

lugnt, för då borde husen vara målade, de fällda 
träden förvandlade till ved, bryggan i skick o.s.v.

Lögn och självbedrägeri. Det kommer aldrig på 
sommarstugan en dag då allt är färdigt och ing-
et arbete väntar på att bli utfört. Men varför kla-
ga? Den här livserfarenheten möter vi ju också i 
Bibeln: när livet har varit som bäst har det varit 
arbete och möda.

vi mår gott av att sätta upp mål, planera, välja mel-
lan olika alternativ och sedan sätta i gång. Den 
målinriktade ansträngningen är en belöning i sig, 
och resultatet stiger i värde av att vi själva – ofta 
tillsammans med andra – har åstadkommit det. 
Det känns bra att trött i kroppen få sätta sig ner, 
titta på vad man åstadkommit, och stolt säga: det 
blev ju riktigt bra till slut!

ansPelningen På Guds handlande i skapelsebe-
rättelsen är medveten. Efter varje dag ser Gud 
på sitt verk och konstaterar att det blev myck-
et gott. Vad kunde vara mer naturligt än att ock-
så vi, Guds avbilder och medhjälpare, skulle ef-
tersträva samma upplevelse?

Parallellerna kan utvecklas ytterligare. Världen 
var inte färdig, när Gud såg på sitt verk. De sex ska-
pelsedagarna utgör symboliska beskrivningar av 
hur Gud steg för steg formar en värld där levande 
varelser kan växa fram. Men arbetet tar inte slut 
där. Människan anförtros uppdraget att förvalta, 
befrämja och skydda livet. Uppdraget är villkor-
ligt: om vi i stället i vårt högmod fördärvar ska-
pelsen kan allting tas ifrån oss.

i  Den här spänningen mellan 
det stora uppdraget och det 
högst reella hotet lever vi vå-
ra liv – och då tänker jag na-
turligtvis på mycket mer än ba-
ra semestersysslor. Som män-
niskor och som kristna är vi 
kallade att vara Guds med-
hjälpare och Jesu efterfölja-
re. Något paradis kommer vi 
aldrig att lyckas skapa på jor-
den, men ändå får vår ständiga 
strävan och bön vara att Guds 
rike skulle växa sig allt starkare och allt synligare 
i vår värld, till glädje för både oss själva och vå-
ra medmänniskor.

meDvetenheten om att vi aldrig blir färdiga kan 
få oss att tappa modet: vad tjänar det till att an-
stränga sig, då det är så litet som jag kan åstad-
komma? Men i andra vågskålen finns den trotsi-
ga och hoppfulla erfarenheten som Stig Dager-
man fångat i sin ofta citerade dikt: en svältande 
människa mindre betyder en broder mer. För den 
som blir hjälpt kan den enskilda goda handling-
en, hur ofullkomlig och tillfällig den än är, vara 
tillräcklig för att ge livsmod och därigenom öpp-
na dörren för trons mysterium.

”vår strävan och 
bön får vara att 
guds rike skul-
le växa sig allt 
starkare och allt 
synligare i vår 
värld.”

inKAst Björn vikströM

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

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

standardlängden för de kortare insän-
darna är 1 200 tecken. Redaktionen för-
behåller sig rätten att förkorta insändar-
na. Insänd text returneras inte.

Radbytet är en längre insändartext med 
bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill 
du skriva ett Radbyte bör du kontakta 
redaktionen på förhand.

opinion inforMation

KyRKAn fördelning av Personalresurser

kyrkans personalpolitik måste ändras
År 2010 arbetade 21 458 
personer i Finlands evang-
elisk-lutherska kyrka. Det 
har skett en fördubbling av 
antalet anställda sedan bör-
jan av 1970-talet. 2010 note-
rades en liten nedgång från 
toppåret 2009.

Ett trendbrott måste kom-
ma. Kyrkans ekonomi är 
trängd. Därför kan man in-
te fortsätta att öka personal-
kostnaderna. I stället mås-
te det bli frågan om rationa-
liseringar och omstruktu-
rering. I likhet med många 
andra kyrkor i världen mås-
te ett större ansvar läggas på 
frivilligas axlar. Då försam-
lingsbor ges chanser att gö-
ra meningsfulla insatser ökar 
också deras intresse och en-
gagemang för sin församling. 

 Var femte anställd (21 %) 
arbetar på gravgårdarna. Det 
gör den evangelisk-luther-

ska kyrkan speciell i jämfö-
relse med andra kyrkosam-
fund, där man satsar näs-
tan alla resurser på levande 
människor. Att sköta grav-
gårdarna bygger visserligen 
på ett avtal mellan kyrka 
och stat och för vilket kyr-
kan uppbär samfundsskatt 
– en nagel i ögat på många. 
Man kan fråga sig om grav-
gårsskötsel, som är förlust-
bringande för kyrkan,  ska 
vara en så väsentlig del av 

församlingsarbetet eller om 
det kunde skötas på ett an-
nat sätt. 

Var femte anställd (19 %) 
arbetar med kyrkans fast-
igheter. Väldigt mycket re-
surser går åt till att sköta 
och upprätthålla de många 
byggnader som försam-
lingarna äger och menar 
sig behöva. Det är uppen-
bart att kyrkan måste bör-
ja se över sitt stora fastig-
hetsinnehav. 

Då 13 % av kyrkans perso-
nal arbetar med förvaltning, 
kan man notera att mindre 
än hälften (46 %), arbe-
tar med församlingsarbe-
te, församlingarnas grund-
uppdrag. Det måste ske en 
tydligare fokusering på det 
viktigaste, för trovärdighe-
tens skull.

Ser man särskilt på för-
samlingsarbetet kan man 

se att de flesta arbetar med 
barn. Barnledarna i dag-
klubbar och eftermiddags-
klubbar m.m. utgör inemot 
13 % av hela kyrkans per-
sonal och över 37 % av dem 
som jobbar i församlings-
arbetet. Antalet barnledare 
har ökat under senaste tio-
årsperiod, men däremot har 
ungdomsarbetsledarna bli-
vit färre.  Procentuellt mest 
har personalen inom famil-
jerådgivningen ökat. 
Genomsnittsåldern för de 
anställda är 44,5 år och den 
största femårsgruppen utgörs 
av 55-59 -åringarna. De unga 
är relativt få i dagens kyrka. 
Jag kan inte tro annat än att 
personalpolitiken måste re-
formeras.

torsten sanDell
Ingå

”Då församlings-
borna ges chan-
ser att göra me-
ningsfulla insatser 
ökar också deras 
intresse och enga-
gemang för sin för-
samling.”

www.ingves.fi

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

INGVES VASA
Tel. 020-7434520

ingves.vasa@ingvesresor.fi

Förläng sommaren med en resa!
Balkans pärlor – Kroatien, Bosnien och 
Montenegro 
Exklusiv ö-kryssning i Adriatisk havet  
La Bella Italia
*några platser kvar på dessa resor – boka genast!

24.9-1.10

26.9-3.10
5-14.10

Drömmen om Hawaii *San Francisco 
(2 nätter)-Honolulu (5 nätter)-Maui (7 nätter)
*En härlig resa som du bara 
   inte kan missa! 
   Begränsat antal platser.

Kontakta oss 
för närmare 
information!

27.2-16.3.
2013 
16 dagar

Spänningsfyllt! – 

Upplevelserikt! – 
Minnesvärt!

se också folkhalsan.� 

Rekreationsdagar för föräldrar 
till barn med särskilda behov

ordnas i samarbete med FDUV den 5–7.10.2012 på Kvarnuddens 
kursgård i Pernå. Inkvarteringen sker i dubbelrum. Deltagaravgif-
ten är 50 € per person och vi har plats för 18 personer. 

Ansökningar tas emot och mer information ges av Jonna Skand, 
Folkhälsans förbund, tfn 046 810 5037 och Monica Avellan, FDUV, 
tfn 0400 600 676.  

Sista anmälningsdag är 31.8 2012. 

“Fel adress,
fel namn!?”

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

Annonsera i Kyrkpressen!

Med en annons når du hela Svenskfinland.
Spara energi och pengar!

Kontakta våra annonsförsäljare: 
Tom Kytöpuro 041 447 5725, Björn Sten 0400 012 390,

 Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528

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



Vad är det för likhet m
ellan en biskop och en gram

m
ofon? 

Svar: Båda har stift.

NÄstA vEcKA talar vi om pengar och deras betydelse med tre 
som jobbar med dem. Nåt Att BERÄttA? 

Den här annonsplatsen är ledig!

I höst hittar du oss
på Kyrktorget i 

ditt prosteri

Nätbokhandeln:
www.fontanamedia.fi

”Du låter mig här ana 
en skymt av paradis.”

AKTUELLT!
All tid på Lekholmen
Magnus Lindholm
Lägerliv förr och nu – 75 år av 
sköna naturupplevelser, gemen-

skap och andakt. 

Hft 34,90

Johanna Sandberg 
är 18 och hemma 
från Jeppo. I hen-
nes rum hänger 
en vepa med en 
psaltarvers.

TexT: JOhANNA sANDBERg  

Johanna Sandberg studerar 
vid gymnasiet i Nykarleby 
och hon tycker om att till-
bringa  fritiden på pianopal-
len eller på orgelbänken. Hon 
bor i Jeppo tillsammans med 
mamma, pappa och fyra yng-
re syskon. 
Hon har vuxit upp i ett kris-
tet hem och har sina rötter i 
Evangeliföreningen. Guds-
tjänst och möten i bönehus 
har varit en naturlig del av 
hennes liv ända sedan barns-
ben. 

 

vilket bibelställe har betytt 
mycket för dig? 
– Det är svårt att hänvisa till 
ett speciellt ställe eller en spe-
ciell vers i Bibeln som har 
betytt extra mycket, efter-
som de ställena är så många.

Denna vers ur psaltaren 
hänger på min vägg hem-
ma i form av en vepa som 
min gamlamormor Marta 
har gjort. 

Åkalla mig i nöden så vill jag 
hjälp dig och du skall prisa mig. 
(Ps 50:15)

varför är just det stället viktigt?
– För några år sedan gick jag 
igenom en ganska svår tid 
när jag av olika orsaker blev 
tvungen att ta reda på vad 
Bibeln säger, vad är det vi 
egentligen tror på. Jag kom 
faktiskt i sådan själslig nöd 
att jag varken visste ut el-
ler in längre vad jag skulle 
tro. Det enda jag var säker 
på i min nöd var att till Her-
ren kan jag ändå vända mig 

och be om hjälp. Viktiga är 
också orden i slutet ”och du 
skall prisa mig”. Vi skall in-
te glömma att tacka och pri-
sa Gud när han hjälper oss. 
Ofta använder Herren nöden 
som ett redskap för att väcka 
oss ur ett andligt mörker. 

Försöker du följa Bibelns livs-
råd i din vardag?
– Ja det försöker jag så gott 
det går. Visst är det svårt att 
följa råden, tänk till exem-
pel på de tio budorden, re-
dan vid det första budet in-
ser vi att vi faller. Här kom-
mer Evangeliet in i bilden. 
Lagen dömer, Evangeliet fräl-
ser. Men dessa råd är faktiskt 
goda råd. Och det är ju gan-
ska självklart, kan det finnas 
bättre råd att få än av den som 
har skapat allt. 

Olika bibelställen under 
olika livsskeden
– Det kristna livet är inget lätt 
liv och det är det ingen som lo-
var heller. Man kan få gå ige-

nom många kriser och pro-
blem men också glädjeämne-
na är många. Den helige Ande 
verkar i de troende och öpp-
nar ögonen på oss när vi lä-
ser Bibeln. Det är också hans 
verk att vi får den mat vi be-
höver för den stunden när vi 
läser. Ibland upplever jag kan-
ske därför att en vers talade 
speciellt till mig idag medan 
en annan vers kanske talar 
starkare imorgon. Ibland har 
man kanske ett större behov 
av att få be med psalmistens 
ord medan man vid ett annat 
skede i livet behöver få läsa 
lagen i Moseböckerna.

hur ofta brukar du läsa Bibeln? 
– Jag önskar att jag vore en 
bättre bibelläsare än jag är. Jag 
försöker att läsa varje kväll i 
samband med aftonbönen 
men med varierande fram-
gång. När man går i skola och 
studerar är det svårt att hit-
ta tid och ork för läsningen, 
men det är ändå ingen ac-
ceptabel ursäkt för att hoppa 
över bibelläsningen. Egentli-
gen handlar det om hur man 
prioriterar och man har bara 
sig själv att skylla. 

Luther har sagt att ifall 
man har mer än vanligt att 
göra en dag så skall man sti-
ga upp tidigare och be än-

nu mera. Jag antar att 
det är lite liknan-

de med bibelläs-
ningen. För att 
orka som kris-
ten behöver 
vi dessa stil-
la stunder när 

vi får möjlighet 
att be och umgås 

med Guds ord. Bi-

beln är Guds ord, Guds ord är 
Guds vilja och om vi vill lära 
känna Fadern bättre så är det 
hans ord vi skall umgås med. 
 
tror du att Bibeln har någonting 
att säga dagens människor och 
vad i så fall? 
– Bibeln har lika mycket att 
säga idag som för 2000 år se-
dan! Guds ord är levande och 
verksamt läser vi i Bibeln. Det 
är mycket viktigt att komma 
ihåg att det faktiskt är Guds 
ord, Guds egna ord, hans vilja 
som vi läser i Bibeln. Därför 
får vi inte hoppa över vissa 
verser och bortse från dem 
bara för att vi tycker att det 
inte passar in i dagens sam-
hälle, eller i vår livssituation. 
Bibeln är Guds ord helt och 
rakt igenom!

vem vill du ge stafettpinnen vi-
dare till?
– Jag vill sända stafettpinnen 
vidare till Jonas Wikström i 
Tölby, Korsholm.

Vi behöver stilla stunder med Gud
johanna sanDberg har upplevt att man i nöd kan vända sig till herren och be om hjälp.

Bibel
S T A F E T T E N


