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”Men är alla okej 
med att diako-
nissan är sann-
finländare el-
ler kyrkoherden 
kommunist? el-
ler sfp:are?”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Nån måste 
ju göra det

INFÖR den senaste regeringsbild-
ningen och arbetet med regerings-
programmet hängde den evange-

lisk-lutherska kyrkans högsta tjänsteman, kans-
lichefen Jukka Keskitalo,tillsammans med ärke-
biskopen i Ständerhusets korridorer för att lägga 
fram kyrkans önskelista. Nu kommer ett nytt in-
lägg, lagom till slutspurten inför kommunalvalet.

Teserna som förs fram handlar om att slå vakt 
om de svagaste i vårt samhälle. Väl medveten om 
att ”det tyvärr bara ryms en sanning i taget” hos 
oss väljer Keskitalo ut ett par grupper som kyr-
kan särskilt vill rikta sökljuset på.

DET handlar om engagemang och delaktighet. Kyr-
kan är ett kollektiv som hittills stått sida vid si-
da med stat och kommun, burit, stöttat och lap-
pat på. Det finns risker med det. Visserligen har 
kyrkan svårt att säga nej till uppdraget att ta hand 
om dem som faller emellan systemen. Det ingår 
ju i det diakonala uppdrag som kommer från Je-
sus själv.  Skulle kyrkan neka till det förlorar den 
sin själ. Men samtidigt, betonar kanslichefen, får 
kyrkan inte heller missa sin chans att vara en 
profetisk röst som påpekar att det faktiskt är al-
las uppgift att ta hand om de svaga. När kollekti-
ven brister, som de gör i vår tid, blir uppgifterna 
som skyfflas vidare lätt allt fler.

ENgagEmaNgET kan för en del handla om en konkret 
kandidatur. Också i det här valet finns det kyrk-
ligt aktiva kandidater i alla partikulörer att tillgå. 
En del av dem är anställda i församlingen. Men 
är alla okej med att diakonissan är sannfinlända-
re eller kyrkoherden kommunist? Eller sfp:are? 
Kanslichefen Keskitalo konstaterar det uppen-
bara: om kyrkan ser enga-
gemanget för närsamhället 
som viktigt är det svårt att 
säga att det inte skulle vara i 
sin ordning. Samtidigt måste 
en församlingsanställd kun-
na finnas till för alla försam-
lingsbor och det kommer en 
vardag också efter valet.

KP:s snabbgallup på webben 
ger beskedet att det är mer 
”okej” än ”inte”. Alla som 
vill engagera sig för det ge-
mensamma i samhället ska 
få göra det, sägs det. Den rätt-
en ska inte få försvinna, bara för att någon råkar 
finnas på kyrkans lönelista. Snarare är det så att 
all uppmuntran till gemensamt ansvarstagande 
behövs, nu och för de generationer som kom-
mer. Samtidigt har kyrkan själv en stor och vik-
tig grupp att slå vakt om i de kyrkligt förtroende-
valda. Den gruppen har ofta gemensamma skär-
ningspunkter med de kommunala förtroendeval-
da. De som engagerar sig och tar ansvar gör det 
lätt på fler än ett håll. 

Ändå är det viktigt att minnas att statligt och 
kommunalt inte är lika med kyrkligt. Till de ut-
maningar som de förra beslutsfattarna slipper fun-
dera på hör att det fortfarande inte är möjligt att 
skriva ut sig ur den gemenskapen. Som man kan-
ske nog vill ha – men inte betala för.

En helt annan femma är att motarbeta de at-
tityder som gör att allt fler tänker och agerar så. 

En väg ut ur 
rastlösheten

Det är nästan tio år sedan Marika Wes-
terling senast blev intervjuad på Kyrk-
pressens profilsida. Då hade hon redan 
fått en fot in i teaterbranschen och var på 
väg till London för att studera vid Roy-
al Academy of Music i London.

– Jag har alltid haft andra järn i elden 
vid sidan av teatern, men jag har märkt 
att det är teater jag gör helst av allt. Jag 
har fått göra jätteintressanta jobb och 
är väldigt tacksam för det.

Både landets finska och svenska tea-
terscener är bekanta för henne.

– Att jobba på båda språken passar 
mig bra. I början av min karriär upp-
levde jag att det på finskt håll fanns en 
större acceptans för att skådespelare 
har olika bakgrund utbildningsmäs-
sigt. Blev man vald till en roll var det 
inget snack om saken. Efter sex sju år 
på svenskt håll fick jag ännu frågan när 
jag ska söka in till teaterhögskolan,  sä-
ger Westerling men konstaterar att hon  
numera definitivt känner sig som en i 
gänget också på svenskt håll.

rastlös period
Marika Westerling är frilansande skå-
despelare och just nu snurrar vardagen 
kring musikalen Spelman på taket på Hel-
singfors stadsteater, där hon bland an-
nat spelar mot sin nyblivna man, Ant-
ti Timonen. 

– Det fungerar bra att vara med i sam-
ma produktion. Vi har förståelse för var-
andras jobb och det underlättar att vi 
har samma arbetstider.

De träffades på teatern redan 2002 
men har varit ett par sedan ett och ett 
halvt år tillbaka. I somras gifte de sig 
och bor sedan våren tillsammans i en 
radhuslägenhet i Nordsjö, Helsingfors.

– Jag har mer eller mindre alltid va-
rit rastlös, men nu är jag inne i en av 
de lugnaste perioderna i mitt liv. Gan-

ska långt beror det säkert på Antti, re-
sonerar Westerling.

Under en period innan de träffades var 
hon med i fyra halva produktioner i rad.

– Jag ville inte binda mig för en hel 
produktion utan tänkte att jag kanske 
ville iväg någonstans, kanske utom-
lands. Nu har vi vårt gemensamma liv 
här och jag far ingenstans så där bara.

Kämpade med ensamhet
Hon hymlar inte med att hon ofta känt 
sig ensam som singel.

– Det var en pågående livskris för mig 
under många år. För några år sedan, vid 
en tid då ett förhållande jag var i precis 
hade tagit slut, var det riktigt tufft. Jag 
kämpade med den eventuella verklig-
heten att jag aldrig skulle hitta någon 
att bilda familj med.

– Jag försökte hitta en frid, trots att 
jag bar på den smärtan. Men det gjorde 
jag inte och har inte heller något svar 
på hur man ska göra.

När hon sedan mötte sin blivande 
man kände hon sig i början som en 
svikare. Hon hade varit singel så länge.

– Jag tänkte att jag sviker de andra 
singlarna när jag hittade någon som det 
blev långvarigt med, säger Westerling.

I efterhand är hon glad över åren som 
singel och den frihet hon hade.

–Nu är jag inte ledsen över att jag inte 
gifte mig som 22-åring, utan glad över 
det jag hann göra som ung.  Och det är 
klart att jag inte blåögt tror att allt ett 
äktenskap löser alla problem. Men jag 
känner ändå att jag hade rätt någon-
stans, att det här är den biten jag läng-
tade efter. Jag är tacksam nu när jag har 
den, säger Westerling.

stadigt förankrad
Under den period då Marika Westerling 
kämpade som mest med ensamheten 

besökte hon den kristna kommunite-
ten och ön Iona i Skottland.

– Där hittade jag lite glädje igen och 
blev förtjust i den kravlösa kristna ge-
menskapen.

Hon säger att hon är lugnt förankrad i 
sin tro, men att den gått igenom många 
stormar och tvivel.

–Jag har hittat en stadig tro, men 
samtidigt väljer jag mina andliga sam-
manhang med omsorg. Det ska nog va-
ra ganska högt till tak och lätt att andas 
för att jag ska trivas.

Hon säger att hon ofta präglats av bå-
de ifrågasättande tvivel och samtidigt 
stark gudslängtan.

–Jag har rört mig i så många olika 
sammanhang att jag vet hur alla reso-
nerar. Jag vet hur de konservativa luthe-
ranerna tänker, hur pingstvännerna re-
sonerar och hur de liberala grupperna 
tänker. Jag har bekantat mig med ka-
tolska kyrkan och känner till alla trons 
argument och motargument. Det finns 
så många som är helt säkra på sin sak 
och tutar ut det åt alla. Själv har jag haft 
svårt att få ihop en bild av vilken Gud 
det egentligen är jag tror på. Bilderna 
är ofta svåra att få ihop.

Hon tror att det är lättare att vara sä-
ker på sin sak om man inte utsätter sig 
för andra tankar och är så fast förankrad 
i sin egen kyrka och tradition att man 
aldrig behöver ifrågasätta den. 

– Det är kanske mindre kämpigt, men 
samtidigt går man miste om möjlighe-
ten att själv komma fram till saker.

ingen bröllopspresent
De sexuella frågorna inom kyrkan hör 
till de ämnen Marika Westerling fun-
derat mycket på.

 – Hur är det tänkt att troende sing-
lar ska göra? Alla behöver ju närhet och 
sexualiteten är ju inget som kommer 
som en bröllopspresent. Är det så att 
sexualiteten är en gåva när man är gift 
men nästan en förbannelse före det?

Som fortsättningsstuderande vid uni-
versitetet drömmer Marika om att nå-
gon gång forska i kyrka och sexualitet.

–Allra svårast är det kanske för de 
homosexuella. Det skulle också vara 
intressant att forska i kristna som tagit 
till sig en sträng sexualmoral och hur 
det här påverkar både självbilden och 
gudsbilden. 

Hon kände sig udda i sammanhang där alla gifte sig 
och fick barn. Hur hittar man ett inre lugn då nästan allt 
man önskar sig är en egen familj? Den frågan har Ma-
rika Westerling inget svar på och inte heller blev hon av 
med sin rastlöshet förrän hon själv fann en livskamrat.

TexT & foTo: christa MicKelsson

Profilen: MARIKA WeSTeRlIng  
”Jag passar in här och där och känner mig 
 udda lite varstans.”
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Ben Thilman ny omsorgspräst
omsoRgsPRäsT. Sjömans-
pastor ben thilman (56) 
har valts till omsorgspräst 
vid Kyrkans central för det 
svenska arbetet.

omsorgsprästen ansva-
rar för att svenska för-
samlingsmedlemmar med 
kognitiva funktionshin-
der får ta del av kyrkans 
tjänster. omsorgspräs-
ten betjänar även anhöri-
ga och omsorgspersonal 

och utvecklar samarbetet 
med dem.

– I mitt nuvarande arbe-
te är jag van vid att jobba 
med människor som in-
te kan föra sin egen talan. 
Det blir spännande och in-
spirerande att ta sig an 
de nya utmaningarna som 
omsorgspräst. Jag ser fram 
emot det, säger Thilman.

Han börjar på sin nya ar-
betsplats vid Kyrkostyrel-

sen den 1.11.2012.
omsorgsprästen funge-

rar också som konsult för 
församlingarna i fråga om 
skriftskola, gudstjänst och 
själavård.

Kyrkans omsorgsarbete 
sker i nära samarbete med 
Kårkulla samkommun, in-
tresseorganisationer och 
utbildningsenheter. 

Ersättning till avstängd präst delas
ÖvERENsKommElsE. Dom-
kapitlet och Närpes kyrkli-
ga samfällighet har kommit 
överens om att solidariskt 
dela på ersättningen till Pe-
ter lassus som avstängdes 
från sin kyrkoherdetjänst i 
Övermark församling i april 
2009.

Lassus besvärade sig mot 
domkapitlets beslut och 
fick rätt i HfD som ansåg 
att han straffats för hårt.  en 

skriftlig varning hade räckt. 
Därmed fick Lassus ock-
så rätt till 32 000 euro i er-
sättning för de sex måna-
der han var avstängd, skri-
ver Syd-Österbotten. 

Lassus sade upp sig från 
tjänsten 2010. Under hös-
ten 2011 verkade han som 
församlingspastor i Närpes 
några månader men har nu 
ingen anställning inom kyr-
kan.

maRIKa wEsTERlINg säger 
att hon är inne i en av de 
lugnaste perioderna i sitt 
liv. Hon njuter av livet som 
nygift och färsk ägare till en 
radhuslägenhet i naturnära 
Nordsjö, Helsingfors.

mARikA  
wEstERLing

frilansanDe SKåDe-
SpeLare ocH SåNgare.

Politices magISTer

gift, bor I NorDSJÖ, 
HeLSINgforS.

35 år. 
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Anställda kan 
ställa upp i val
Visst kan församlingsan-
ställda kandidera i kom-
munala val och ändå ver-
ka för hela församlingen.

Det tycker majoriteten 
(62 procent) av dem som 
besvarade Kp:s snabbgal-
lup på facebook. alla som 

har ett samhällsintresse 
och vill jobba för det all-
männa bästa ska få göra 
det, löd en kommentar. 31 
procent gav svaret ”tvek-
sam”. Sju procent tyck-
te att församlingsanställda 
inte ska ställa upp i kom-
munalval. 

Totalt svarade 29 perso-
ner på snabbfrågan.

snABBgALLUP KAnDIDATUReR

”Engagera
och glöm inte 
de svaga” 

I veckan presenterade kyrkostyrelsens 
kanslichef Jukka Keskitalo tre teser 
inför höstens kommunalval. Den för-
sta av dem handlar om värdegrunder.

– Ibland sägs det att det inte funnits 
alternativ. Men det finns alltid alter-
nativ till ett beslut och beslut fattas 
genom att de förankras i vissa vär-
den, menar Keskitalo.

De värdena vill han lyfta fram till 
diskussion.

– Kyrkan speglar sin värdegrund 
mot den gyllene regeln: allt vad ni vill 
människorna ska göra mot er ska ni 
också göra mot dem. 

Urban och rural nöd
Enligt Jukka Keskitalo finns det orsak 
att ta tempen på det finländska sam-
hället och att checka vilka värden som 
gäller. Det ska göras bland dem som 
mår sämst, för den svagaste länken, 
inte den starkaste, är värdemätaren 
som speglar hur hela samhället mår.

–  Här vill jag lyfta fram barnfamil-
jerna i det urbana Finland och särskilt 
ensamstående föräldrar. Kostnaderna 
har stigit och det är otroligt dyrt med 
både boende och hobbyer. 

Jämfört med för tio år sedan är det 
också svårt att få avlastning i form av 
hemhjälp, menar kanslichefen.

En totalt motsatt miljö har en an-
nan grupp han hoppas kommunal-
politikerna kommer ihåg:

– De gamla i glesbygden känner 
sig bortglömda. När bussturer dras in 
och bybutiker läggs ner kan ensam-
ma åldringar och par gripas av käns-
lan att ingen mer vet om att de ens 
finns därute.

Delaktiga i samhället
Kanslichefen poängterar att kyrkan 
varken kan eller vill ställa sig bakom 
en viss politisk riktning – det kom-
mer fram också när han som svar på 
en fråga konstaterar att kyrkligt an-

KyRKaNs RÖsT i kom-
munalvalet. När val-
debatterna närmar sig 
kastar kyrkostyrelsens 
högsta tjänsteman in 
lämpliga teman för poli-
tikerna att bita i. 

”Det finns alltid alternativ till 
ett beslut och beslut fattas 
genom att de förankras i vis-
sa värden.”
Kanslichef Jukka Keskitalo

valDebatt. Kyrkans ledning ger sitt bidrag till kom-
munalvalet. Den tänder varningsblinkers för ensamma, 
invandrare och barnfamiljer.

TexT: May WiKströM  
ILLUSTraTIoN: Malin aho (Logo: KoMMUnförbUnDet)

Handfull med 
jobb i kyrkan
åtminstone Svenska folk-
partiet och Kristdemokra-
terna har finlandssvenska 
kandidater i kommunal-
valet med kyrkan som ar-
betsgivare. 

för Kd kandiderar åt-
minstone anne Peltomaa, 

ledande sjukhusteolog i 
Karleby kyrkliga samfäl-
lighet och carita stenberg 
(obunden), barnledare i 
Närpes församling. 

för Sfp kandiderar åt-
minstone stina lind-
gård, präst i borgå svens-
ka domkyrkoförsamling, 
Päivikki ahonen, kaplan i 
Johannes församling, Mo-

nika forss, ekonomise-
kreterare i Nagu kapell-
församling, andreas von 
bergmann, församlings-
sekreterare i pargas för-
samlingsdistrikt och an-
ders Kronlund, kyrkoherde 
i Vasa svenska församling.

kommUnALvAL STIFTeT

tveksam 
31 %

Ja
62%

nej 
7 %

ställda som kandiderar bör ha över-
vägt noga hur de kan fortsätta tjäna 
hela församlingen, trots att de ställer 
upp för ett visst parti.

Men ett aktivt samhällsengage-
mang, bland annat genom att rösta 
i valet, är något kyrkan vill främja.

– Det låga valdeltagandet bland de 
unga och invandrarna väcker oro. I 
Finland är glappet mellan de äldre väl-
jarnas och de yngre väljarnas valdel-
tagande störst i Europa. Också inom 
kyrkan måste vi jobba för att få med 
de här grupperna i arbetet för det ge-
mensamma, menar Keskitalo.

Enligt honom tog kyrkan ett steg i 
rätt riktning genom att låta 16-åring-
ar rösta i kyrliga val – även om delta-
gandet inte var så stort.

nya kanaler behövs
De strukturella förändringar som är i 
stöpsleven vill han inte orda så myck-
et om. 

Jukka Keskitalo, som själv varit kyr-
koherde i Finlands största församling 
Jyväskylän seurakunta, hänvisar till 
de remissvar kyrkostyrelsen har fått 
in av församlingarna. Majoriteten av 
dem vill slå vakt om närheten till med-
lemmarna.

– Vem diskuterar församlingen med 
i en storkommun där fem kommuner 
går samman? I så fall behövs kanaler 
för människors möjligheter till närde-
mokrati och engagemang och att man 
inte slår sönder de nätverk som för-
samlingarna, men också t.ex. idrotts- 
och ungdomsföreningarna utgör.
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ny strUKtUr. De 
åländska församlingarna 
vill helst organiseras i en 
samfällighet eller en enda 
stor församling. också 
tanken på mer självstyre 
väcker genklang hos 
många.

TexT: sofia torvalDs

Biskop Björn Vikström be-
sökte Åland i vår för att dis-
kutera olika modeller för hur 
de tio åländska församlingar-
na kunde organiseras i fram-
tiden. Tanken var att försam-
lingarna skulle svara bisko-
pen före den 15 september, 
men många behövde mer tid 
och fick uppskov. Nu har nio 
av tio åländska församling-
ar blivit klara med sina svar.

Mariehamn valde att in-
te gå in för något av bisko-
pens alternativ. I stället me-
nar kyrkofullmäktige att en 
strukturförändring ska ske 
först då lagtinget fattat be-
slut om strukturförändring 
av kommunerna. Försam-
lingen i Mariehamn önskar 
att domkapitlet ska tillsätta 
en arbetsgrupp för en själv-
styrd åländsk kyrka.

Jomala församling före-
drar samfällighetsmodellen 
om man söker en lösning på 
kort sikt. På längre sikt öns-
kar Jomala att domkapitlet 
utreder möjligheten att gå in 
för en åländsk kyrka.

Finström-Geta försam-
ling stöder både tanken att de 
åländska församlingarna ska 
organiseras i en samfällighet 
och ett utökat självstyre, det 
vill säga en åländsk kyrka. 
Kyrkorådet i Finström-Ge-
ta anser att det ena alterna-
tivet inte utesluter det andra.

Brändö-Kumlinge stöder 
tanken på en samfällighet 
eller en församling för he-
la Åland, det vill säga utökat 
samarbete av alla slag. Däre-
mot vill Brändö-Kumlinge in-
te gå in för en åländsk kyrka.

Också Hammarland har 
gått in för samfällighets-
modellen.

en församling
Sund-Vårdö önskar att för-
samlingarna på Åland blir en 
enda moderförsamling med 
flera kapellförsamlingar. De 
skulle lyda under Borgå stift. 
Ålands södra skärgårdsför-
samling är inne på samma 

linje som Sund-Vårdö: en 
åländsk församling men in-
te en åländsk kyrka.

Kyrkorådet i Eckerö fö-
redrar att fortsätta med nu-
varande församlingsmo-
deller – men om det in-
te går önskar församling-
en att biskopen går in för 
den modell där de åländs-
ka församlingarna organi-
seras i ett prosteri. Tanken 
på en självstyrd åländsk 
kyrka avvisas i Eckerö.

– Kyrkan har medvetet 
kopplats loss från makten. 
En åländsk kyrka skulle bli 
en ny statskyrka som kopp-
las till politisk makt. Det är 
vi emot, säger kyrkoherde 
Mårten Andersson.

Lemland-Lumparland 
föredrar i det här skedet att 
gå in för en modell där al-
la Ålands församlingar slås 
ihop till en enda församling. I 
framtiden kan församlingen 
tänka sig att gå in för en mo-
dell där de åländska försam-
lingarna får större självstyre. 
I Lemland-Lumparland an-
ser man att den prosterimo-
dell som biskopen presen-
terat ligger väldigt nära den 
tanke kring en självstyrd 
åländsk kyrka som presen-
terats av kyrkofullmäktige-
ordförandena i Mariehamn, 
Jomala och Finström-Geta.

Saltvik behövde mera be-
tänketid och är inte ännu 
klar med sitt svar.

biskopen glad
Biskop Björn Vikström är 
glad över att det finns en så 
stor villighet att gå in för ökat 
samarbete.

– Den här frågan ska pla-
neras och diskuteras i vin-
ter. Det är viktigt att gå vi-
dare och inte bara vänta för 
det finns en stor frustration 
över att man utreder men 
inget sker.

Nu ska domkapitlet ta upp 
frågan men biskopen för-
säkrar att inga beslut fattas 
över huvudet på ålänning-
arna. Vad gäller önskemå-
len om mera kyrkligt själv-
styre på Åland ser Björn Vik-
ström möjligheter.

– En stark samfällighet el-
ler ett prosteri skulle kun-
na ge rum för vissa delar av 
det som man längtar efter 
då man talar om en åländsk 
kyrka.  

Predikant dömd till böter
Österbottens tingsrätt har dömt en lekmannapredi-
kant till böter för offentlig uppmaning till brott.

Tingsrätten fann att predikantens formulering i en 
predikan kunde uppfattas som en uppmaning till för-
äldrar att aga sina barn. predikan som bandades hölls i 
Jakobstad den 22 juni 2008.

Domen blev 20 dagsböter à 6 euro.
predikanten medgav formuleringen, men nekade till 

att han avsett kroppslig aga. Det var i bildlig bemärkel-
se, rapporterar de österbottniska dagstidningarna.

Religiösa ledare ska medla
religiösa ledare ska i framtiden få en mer framträdan-
de roll då det gäller att medla för fred. Det sa fN:s ge-
neralsekreterare ban Ki-Moon då fN:s generalförsam-
lings sammanträdde förra veckan.

– Tidigare var de religiösa ledarnas roll att funge-
ra som ett stöd när de stridande parterna förhandlade. 
Nu tänker man snarare att det handlar om att bygga 
upp en nationell fred, säger antti Pentikäinen, verk-
samhetschef för Kyrkans Utlandshjälp. KUa har funge-
rat som konsult då fN-rapporten gjordes upp.

Fn FReDSARbeTe tingsRättEn PReDIKAn

Arktisk puritAn • GlimtAr ur 
Yrjö kilpinens liedvärld

5.10.2012–6.1.2013
www.sibeliusmuseum.abo.fi

Biskopsg. 17, 20500 Åbo • Tfn (02) 215 4494, (02) 215 31*

www.korsholm.fi/vuxeninstitutet

Tommy Hellsten
Livets paradoxer

föreläser
tisdag 23.10 kl. 19.30-21

vid Vuxeninstitutet, 
Skolvägen 1, Smedsby

(kaffe/te med tilltugg serveras fr.o.m. kl. 18.30)
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Anmäl dig per 
tfn 3277261 eller på webben.

Dubbelrollen är  
inte oproblematisk
PolitiK. Kan en präst 
som företräder ett visst 
politisk parti åtnjuta 
trovärdighet från alla för-
samlingsmedlemmar?

TexT: christa  
MicKelsson 

För Ekenäskyrkoherden An-
ders Lindström är både kyr-
ka och politik sedan länge be-
kanta domäner. Han var i sex-
ton år aktiv i kommunalpoli-
tiken för Svenska Folkpartiet 
(Sfp) i sin hemstad, parallellt 
med sin församlingstjänst, tills 
han för fyra år sedan lämna-
de politiken.

– Mitt samhällsengage-
mang finns kvar, men i dag 
är jag mycket nöjd över att ha 
bara en plattform. Det gör min 
situation mycket klarare och 
mig gladare, säger Lindström.

Han berättar att hans enga-
gemang i politiken från första 
början utgick från devisen att 
politik är skötsel av gemen-
samma angelägenheter.

– Politiken är det ställe där 
man kan påverka samhället. 
Men det politiska livet har 
också en annan sida och sär-
skilt under min tid i stadssty-
relsen var det här inte helt en-
kelt. Man är tvungen att fatta 
beslut som någon tycker att 
är bra, andra dåliga.

god respons
Trots att det inte alltid var lätt 
att vara både politiker och 
kyrkoherde säger han att han 
aldrig fick negativ kritik för 
sin dubbelroll.

– Nej, tvärtom. Jag har nog 
själv upplevt konflikten mer 

än någon annan. Och bland 
politikerkollegerna var det 
aldrig ett problem. 

Han säger att många lyss-
nade på honom mera som 
präst än som politiker.

– Jag var väldigt långt en 
dialogpolitiker och har än-
nu goda vänner över alla po-
litiska gränser.

Han tror att en kyrkoherde 
kan vara hela församlingens 
präst, även om han företrä-
der ett visst parti.

– Men visst gjorde det sa-
ken lättare för mig att Sfp ofta 
uppfattas mera som en fin-
landssvensk samling än som 
ett politiskt parti.

engagemanget kvarstår
Anders Lindströms samhäl-
leliga engagemang har in-
te försvunnit, trots att han 
lämnat politiken.

– Nu är kyrkan och för-
samlingen min självklara 
plattform. Vår församling 
ordnar bland annat en debatt 
inför kommunalvalet och jag 
uttalar mig gärna i frågor som 
anknyter till församlings-
arbete, till exempel socia-
la ärenden och kultur. Jag 
har också ett gott samarbe-
te med politiker på tjänste- 
mannanivå.

Även om Lindströms erfa-
renheter är goda tycker han 
att kyrkligt anställda noga 
ska överväga innan de går 
med i politiken.

– Det gäller i synnerhet om 
man är ledare för ett större 
samfund. Under den tid jag 
var aktiv i politiken ändrades 
också samhället. Det krävs 
mera av en kyrkoherde i dag. 
Ledningen av personalen tar 
tid. Också politiken är tids-

krävande och får man många 
röster i valet är det en oskri-
ven lag att ta sitt ansvar.

ann-Mari audas
En annan präst med lång po-
litisk erfarenhet är Ann-Ma-
ri Audas-Willman, t.f. kyrko-
herde i Solf församling. Skill-
naden är att då hon prästvig-
des för ett par år sedan hade 
hon avslutat sitt politiska en-
gagemang.

– Den här frågan är svår 
och det är omöjligt att ge ett 
kategoriskt svar.

Audas-Willman påminner 
om man inte blir politiker för 
att man ställer upp i ett kom-
munalval.

- Det handlar oftast om 
vanliga människor som ger 
en del av sin fritid till politiska 
uppdrag. Det är först när man 
blir deltids- eller heltidspoliti-
ker som uppdraget är svårt att 
kombinera med att vara för-
samlingspräst.

Eftersom hon själv inte är 
bosatt i Korsholm är frågan om 
hon kunde tänka sig att enga-
gera sig i kommunalpolitiken 
hypotetisk.

– Jag har antagligen också 
för stark politisk bakgrund, jag 
har ändå varit vice ordförande 
i ett politiskt parti, kommen-
terar hon.

Är en präst kopplad till ett poli-
tiskt parti trovärdig inför försam-
lingsmedlemmarna?
– Det finns sådana som är ar-
ga på präster oberoende av vad 
de gör och sådana som är arga 
på politiker oberoende vad de 
gör, och säkert finns det sådana 
som tycker att det är proble-
matiskt om prästen är politi-
ker, avslutar Audas-Willman. 

aNDERs lINDsTRÖm och ann-mari audas-Willman har erfarenhet både av kommunal-
politik och kyrka. FOTO: YvOnne LindsTröm Och KP-ArKiv

Åland vill ha 
större enheter
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Stöd det finlandssvenska
musiklivet!

FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND mottar
donationer och testamenten för sitt arbete med att stöda det
finlandssvenska musiklivet.

Vi förvaltar också flera fonder som uppkommit genom donationer
eller som instiftats för att hedra bemärkta musikpersoner i
 Svenskfinland.

Genom att göra en inbetalning till någon av fonderna är Du med
och understöder det finlandssvenska musiklivet.

För mer information, kontakta
Verkamhetsledare
Toni Sjöblom. tfn 06-3206812
Finlands svenska sång- och musikförbund
Hovrättsesplanaden 15 C 36, 65100 Vasa

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs, tfn (019) 246 2462

Bergvärme?
Fråga oss om pris på borrning av
energihål och vattenbrunnar ...
då vet du att du gjort en bra affär.

044-525 9143    info@drilltec.fi     www.drilltec.fi

Garage, förråd, båthus m.m.
TILL HÖSTPRIS!
* Färdiga träelement
* Ritningar ingår
* Husen levereras
   kompletta med 
   allt material
* Transport direkt
   hem - 10 olika 
   storlekar. 

Med 30 års erfarenhet
68800 KÅLLBY. TEL. 06-766 7922,

kvällar 723 5429. Gsm 0400-560 744

Även enligt
egna ritningar
- lätt att 
montera själv. 
Ring oss!

Läs mer på: www.geodrill.fi
Försäljning: saul@geodrill.fi,

044-340 3755

Lärkkulla skärgård, Houtskär

hemsidorna är:www.larkkulla.net

Oktober 2012
12-14.10  Fönsterrenovering
12-14.10  Vegetarisk mat
17-21.10  Fiskekurs med 
 Kalastuskeidas
19-21.10  Pop och Rockläger i 
 samarbete med 
 Pargas Stad, i Nagu
November 2012
16-18.11  Julmat

Nordman
Construct

• nybyggen
• renoveringsarbeten
• våtutrymmen
• bygglovsritningar
• konstruktionsritningar

www.nordmanconstruct.fi
info@nordmanconstruct.fi

Kyrkostrandsgatan 9,
68600 Jakobstad

050 553 1240

Fråga offert!

OT-RESOR

((06)318 4000

KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

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

Må bra på Spa

BALTIKUM

Stockholm

Pärnu – Spa Tervis                                                   
Resa med halv- eller fullpen-
sion, svenskspråkig service, 
paketet innehåller behand-
lingar. Ut- och hemresa under 
dygnets vakna timmar. 
Priser från 520€ / person inkl. 
resor, boende, måltider och 
behandlingar.
Resor: 8-18.11 (11 dagar!) och 
1-8.12. 
Kortresor: 18-21.10, 8-11.11, 
15-18.11

Tallinn hotellresa 
Rejält med shoppingtid i Tal-
linn, logi på Sokos Hotel Viru. 
Resor 19-21.10, 6-8.12 och 
7-9.12. 
Höstresa till Riga 
Tre övernattningar på centralt 
hotell, resa med egen buss. 
Resa 18-21.10.

- med julmarknaden på 
 Skoklosters slott 30.11.-2.12.
- med shopping eller teater... 
varför inte båda? Musikalen 
La Cage Aux Folles med Loa 
Falkman 6-8.12

Sydafrika
– mångfaldernas och 
kontrasternas land!
En spännande resa till det 
mångkulturella Sydafrika
Besök i Kapstaden, Goda-
hoppsudden, vingårdsbesö 
och Big Five Safari! 
Resa 27.2-10.3.2013.

Annonsera i

www.kyrkpressen.fi
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vågA FRÅgA

en gud i tre personer
en läsare frågar om treenigheten: 
när Jesus bad så bad han till sin fa-
der. om jag förstått treenigheten så 
är fader, son och helig ande en och 
samma person. i så fall bad Jesus 
till sig själv när han bad till fadern? 
Kan någon förklara detta tydligt och 
enkelt för mig.

så som du har formulerat dig förstår jag 
att treenighetsläran har gett dig flera 
frågor än svar. När vi teologer talar om 
treenighetsläran brukar vi ganska säl-
lan påpeka att den är en teoretisk för-
klaringsmodell, som både har sina för-

tjänster och brister. Det goda med treenighetstanken är att 
den tar fram de tre personerna, eller funktionerna, som Gud 
har: Fadern, Sonen och Anden. Svagheten i treenighetsläran 
är att den inte på ett tydligt sätt säger ut att kristna också tror 
att Sonen, Jesus, både var Gud och en människa.

TEologER haR genom tiderna kämpat med att hitta lättfatt-
liga modeller för att förklara den grundläggande kristna 
erfarenheten: Vi tror på en Gud som möter oss på tre olika 
sätt. Som tillägg till detta tror vi också att Jesus från Nasa-
ret samtidigt var Gud och människa. Det är alltså erfaren-
heten som kom först, kristnas erfarenhet av vad de upplev-
de när de mötte Jesus från Nasaret. Formuleringarna av de-
ras erfarenhet kom till senare. Det är knappast ens möjligt 
att på ett enkelt sätt få de här båda grundläggande troser-
farenheterna att gå ihop. 

NäR TRosbEKäNNElsERNa en gång i tiden formulerades hand-
lade det om svåra linjedragningar och stora konflikter mel-
lan olika synsätt. Det är ingen slump att den längsta delen 
av både den apostoliska och den nicensk-konstantinopoli-
tanska trosbekännelsen handlar om hur kristna ser på Jesus 
från Nasaret. Formuleringar som ”avlad av den heliga An-
den” eller ”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, 
född, inte skapad” försöker fånga in upplevelsen av att Je-
sus faktiskt var Gud. Genom att sätta in honom i ett histo-
riskt sammanhang, ”led under Pontius Pilatus”, uttrycker 
trosbekännelsen att han levde och dog under en bestämd 
tid. Han var en människa, frivilligt bunden till tidens och 
rummets begränsningar, med en sårbar och dödlig kropp. 

NycKElN TIll att förstå vem Jesus bad till ser jag att finns i sy-
nen på honom som människa. I evangelierna betonas ib-
land mera hans gudomliga sidor, ibland de mänskliga. Hans 
mänskliga sidor kommer tydligt fram genom de böner som 
evangelierna berättar om att han bad. Åtminstone jag berörs 
starkt av exempelvis bönen Fader vår eller av hans böner i 
Getsemane eller på korset. När jag läser dem ser jag att de 
är äkta och angelägna böner, riktade till Gud, som hos ho-
nom, liksom hos oss alla, finns både inom och utanför oss. 

 ¶ Ann-sOFi 
sTOrBAcKA
är sjukhuspräst 
och svarar på 
läsarfrågor om  
tro och liv. 

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

På tväREn MAY WIKSTRÖM

Det bortglömda godordet
”Är nöjd. Tänk att få sä-

ga det, bara. 
Jag är nöjd och 
glad.”

Det var ett 
infall, en snabb 
statusuppda-
tering på nätet. 

Inte så medveten som den 
senare skulle bli.

aldrig hade jag anat att 
gillaknappen skulle gå het, 
att andra också skulle gilla 
att jag var nöjd – och kan-
ske själva känna igen sin 
egen nöjdhet.

men jag var nöjd. Är 
nöjd. fast jag glömmer det 
skamligt ofta, förlåt!

”Nöjd” tillhör nämligen de 

där orden som nästan gått 
bort. Den svenska författa-
ren anita goldman berät-
tade för ett tag sen om or-
den som trillat ur mode, ord 
som ”from”, ”lydig” och 
”ödmjuk”.

Jag tror ”nöjd” platsar på 
samma lista.  Det kraschar 
mot de där eftersträvans-

värda egenskaperna som 
sägs driva all utveckling vi-
dare. ”Hungrig”, ”ivrig”, 
”kritisk” ja, och förstås det 
uppenbara: ”missnöjd”. 

Läser i dagstidningen om 
att aggressivitet hos barn 
i dag räknas som ett be-
vis på att de klarar sig i li-
vet. Däremot oroar sig för-

äldrar över barn som är allt-
för snälla. ”argt” är bra. 
”Snällt” är potentiellt då-
ligt –för dig själv. Vassa till 
dig, unge!

Ingen är väl en emotio-
nell bomullstuss. Handen 
upp om du också kan vara 
både otålig och ivrig, eller 
hastigt får blodsockernivån 

att sjunka till grav missnöj-
esnivå.

men jag vet nu att jag in-
te orkar bära allt det där 
pockande och ibland gan-
ska vassa inuti mig om jag 
aldrig tillåter mig att vila i 
att vara nöjd. 

att det är en ren nåd, 
stundvis till för oss alla.

Filmer leder till 
stora livsfrågor
filMKlUbb. Att se 
på film tillsammans är 
ett bra sätt att närma 
sig livets stora frågor. 
Metoden har använts 
med ungdomar i Kris-
tinestad redan i ett 
par års tid.

TexT: 
toMas von Martens

Ungdomsarbetsledare Jea-
nette Ribacka-Berg i Lapp-
fjärds-Kristinestads försam-
ling startade filmklubben Ta-
la film – tala liv.

hur kom du på idén?
– Jag deltog i en fortbildnings-
kurs om film och webbar-
bete i konfirmandarbetet år 
2009. Där bekantade jag mig 
med en modell som man an-
vänt i studentarbetet i Göte-
borg för att bearbeta livsfrå-
gor med hjälp av film. Mo-
dellen kallades Tala film-tala 
liv. Jag tilltalades av uppläg-
get, att alla ska få säga hur de 
upplevt filmen med hjälp av 

några frågor. Då är allas åsik-
ter lika värdefulla och varje 
känsla och tolkning bidrar till 
den gemensamma diskussio-
nen. Då tänkte jag att det här 
vill jag prova i min egen för-
samling, men inte med kon-
firmander utan gärna med 
litet äldre ungdomar. Första 
gruppen startade jag följan-
de vår med en grupp gym-
nasiekillar.

vad gör ni under en filmkväll?
– Jag presenterar filmen kort, 
vi ser den tillsammans och 
sedan får alla i tur och ord-
ning säga vilken känsla de 
har efter att ha sett filmen, 
de får nämna någon person 
i filmen som de blev berör-
da av och kommentera nå-
gon speciell scen eller replik 
som de minns. De här enk-
la frågorna ger underlag till 
goda diskussioner.

vem väljer filmerna?
– Jag väljer filmerna. Ibland 
får jag tips av äldre ungdomar 
eller av medlemmarna i grup-
pen att den här skulle passa i 
filmklubben, men jag vill all-
tid se filmen själv innan jag vi-
sar den. Filmerna ska ha ett 

innehåll som gör att de hål-
ler att diskutera. Filmerna ska 
på ett eller annat sätt relatera 
till stora och viktiga livsfrågor 
som ansvar, människovärde, 
identitet, solidaritet, utanför-
skap, gemenskap, skuld, för-
låtelse, tro, hopp och kärlek.

vilka filmer har ni sett?
– I höstens grupp har vi ba-
ra hunnit se en film. Vi har 
sett Sarahs nyckel och diskus-
sionerna kom bland annat 
att handla om massarreste-
ringen av judar i Paris under 
andra världskriget, skuld-
känslor och medmänsklig-
het. Under tidigare år har vi 
sett många olika slags filmer. 
Vi har sett Invictus och disku-
terat apartheid, The book of 
Eli och funderat på vad som 
är heligt, Blood Diamond och 
diskuterat barnsoldater och 
solidaritet med tredje värl-
den, identitet och männis-
kovärde i Blindside och Little 
Miss Sunshine, försoning och 
offer i Gran Torino och Häxan 
och lejonet. 

Kopplas diskussionerna till kris-
ten tro?
– Egentligen kan man kopp-

la alla filmer vi sett till kris-
ten tro om man vill. I en del 
filmer finns ganska tydliga 
kristussymboler och då  kan 
det vara intressant att ge tolk-
ningsnycklar åt ungdomar-
na, exempelvis vad är förso-
ning, vad är offer och att hit-
ta en koppling till den kristna 
tron i filmer som Gran Torino 
eller I am legend.

hur har diskussionerna  gått?
– En del filmer berör mera 
än andra och väcker me-
ra diskussion. Efter filmen 
Billy Elliot blev det en livlig 
diskussion om hur pojkar 
och flickor förväntas vara, 
vilka roller som är accepte-
rade och vilka som inte är 
det. Diskussionsatmosfä-
ren är god eftersom det in-
te finns några experter som 
säger om filmen är bra el-
ler dålig. Alla bidrar med si-
na egna upplevelser. Någon 
kan tycka speciellt mycket 
om en film medan en annan 
inte tyckte om den och det 
är helt okej, man försöker 
inte övertyga varandra om 
att man själv har rätt, utan 
själva delandet av tankar är 
det viktigaste.

uNgDomaRNa TycKER att filmkvällar är avkopplande. Dessutom får man träffa kompisar. FOTO: JeAneTTe riBAcKA-BerG.
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Bytte onda 
andar mot 
helig Ande
TexT ocH foTo: Johan sanDberg

Micael och Solveig Tulin medger utan 
omsvep att de tjänat den onde. 

– Vi har verkligen varit med i det vär-
sta av det värsta. Vi har inte varit sata-
nister, åtminstone inte medvetet. Men 
vi tjänade honom, säger de.

Bägge har ett långvarigt förflutet in-
om New Age. Solveig verkade professi-
onellt som zonterapeut. Micael var pro-
fessionell siare och healer när han mötte 
Jesus och blev av med den ångest han 
burit på i trettio år. 

–  Jag prövade olika metoder för att 
bli fri från min ångest men inget hjälpte. 
Ångesten var varierade i intensitet men 
den var konstant. Jag kunde bli hjälpt 
för stunden, men den kom alltid till-
baka. Herren tog bort ångesten på ba-
ra några sekunder, säger han och ler 
över hela ansiktet.

Nu färdas paret Tulin från Dalum i 
Sverige runt och berättar om sina er-
farenheter av New Age och om sin sto-
ra passion, Jesus. 

– Jag jobbar som taxichaufför och har 

ofta sjuk rygg som Gud helar. Jag står 
på Guds ord. På grund av mina tidiga-
re erfarenheter är jag tvungen att göra 
det. Men fast jag är kristen är min sju-
ka rygg en svaghet som andemakter-
na utnyttjar. Men jag går inte omkring 
och tittar efter onda andar. Jag ser på Je-
sus, han är min frälsning, säger Micael.

tänkte ta livet av sig
Även om demonerna har varit en del 
av Solveig och Micael Tulins verklig-
het vill de inte skrämma folk.

– Om jag inte förstår att det finns en 
motståndare så förstår jag inte varför jag 
hamnar i olika sitationer. Jag har inte 
skuld till allt. Ingen har varit så klockren 
i den undervisningen som Jesus. Han 
predikade att djävulen är verklig. Han 
hade sett honom falla ner från himlen. 
Då måste vi tro det. Demonerna vill dig 
illa bara för att du är skapad till Guds 
avbild. Så enkelt är det. Jag har levt i 
den verkligheten, säger Micael.

Han var nära att ta livet av sig fle-
ra gånger.

–  Det är så demonerna pratar. En 
kraftfull demon kan få folk att göra pre-

cis vad som helst, säger Solveig. Folk 
som söker sig in i nyandligheten upp-
lever att de får svar på sina frågor. Men 
då får de en demon som kallas andlig 
guide eller eldare brevid sig. Man säger 
inte att det är en demon. Jo längre man 
kommer in i New Age desto kraftfulla-
re demon får man.

Tulins säger att döljandet av ur-
sprunget till de olika terapierna inom 
New Age är en del av strategin.  

– De som är i New Age-världen med-
ger inte det, säger Solveig. De bara hål-
ler på med lite yoga, chi gong eller nåt 
annat. De slipar ner trösklarna för van-
ligt folk. De kan säga att det inte är yo-
ga, utan bara lite gymnastik. Men de an-
vänder många uttryck från Bibeln för 
att föra människorna vilse. Satan kan 
Bibeln och han använder den i sin egen 
lögnaktiga mun.

Enligt Solveig Tulin har alla alterna-
tivbehandlingar bakgrund i hinduis-
men, buddhismen eller något orien-
taliskt tankesätt. Där ser man männis-
kan som en energivarelse med ett eget 
frekvensmönster. Blir man sjuk är det 
nåt fel på energiströmmen.

– Det ska man bota på olika sätt; gå på 
yoga, meditera eller nåt annat konstigt.

Solveig Tulin utbildade sig till zonte-
rapeut för att bota människor.

– Zonterapin har sitt ursprung i den 
kinesiska medicinen. Det jobbade jag 
med och jag lurade människor till hö-
ger och vänster. Visst sker det helan-
den med alternativmedicin och man 
kan få befrielse från vissa saker. Men 
vad får vi med oss som inte syns? Satan 
ger lite men tar mycket. De allra fles-
ta som kom till mig för att få zontera-
pi återkom inom ett år då det blivit li-
ka illa eller ännu värre.

I sin verksamhet som healer trodde 
Micael Tulin att han tjänade Gud.

–  Det står ju i Bibeln att vi ska läg-
ga händerna på varandra och be för de 
sjuka. Satan plagierar alltid Guds ord. 
Det ser likadant ut men källan är totalt 
olika. Folk kom till mig med alla kräm-
por. Jag lade händerna på dem och de 
upplevde att de blev bättre. Men jag var 
inget kärl som blev använd av den heli-
ge Ande. Jag användes av en annan an-
demakt, säger han.

De uppmuntrar folk att ta reda på käl-

solvEIg och 
micael Tulin har 
ett långt förflutet 
inom nyandlig-
heten. I dag vill 
de helst tala om 
Jesus. 

nyanDlighet. Varje alternativ behandlingsform har 
en bakgrund. Ta reda på den, uppmanar Solveig och 
Micael Tulin. För man vet inte vad annat än tillfällig 
lindring den för med sig.
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lan till terapin. Det kan man göra ge-
nom att läsa Bibeln och söka informa-
tion på nätet. Men på nätet bör man sö-
ka djupt för man får massor av träffar 
när man googlar.

– Tänk efter själv, har detta sitt ur-
sprung i en österländsk religion eller är 
det välsignat av Herren, uppmanar de.

De bygger sina uttalanden på sin egen 
erfarenhet, på Bibeln och annan litte-
ratur, till exempel Alice Baileys böck-
er. Bailey myntade uttrycket New Age, 
den nya eran eller nyandlighet, i slutet 
på 1800-talet.

– Hon var satanist, hon visste vad 
hon tjänade, säger Solveig. Hon skrev 
19 böcker om New Age på sitt eget bok-
förlag som hette Lucifer Trust. För att 
inte skrämma folk bytte hon namn till 
Lucis Trust. Hon skriver att den nya er-
an ska ha en världsvaluta, en världsre-
gering och en religion. Den religionen 
väntar på en kristusgestalt som heter 
Maitreya. Jag tror det är samma person 
som Bibeln kallar antikrist. Hela tan-
ken med New Age är att all kristendom 
ska förintas.

Solveig Tulin beskriver New Age 

som ett stort smörgåsbord där man kan 
plocka åt sig det man tycker är spän-
nande och lämna det man inte tyck-
er om. Man skapar sig en egen religion 
och sanning. Inom New Age är gud är en 
sorts andlig energi som svävar. Var och 
en kan själv bestämma hur gud ser ut.

– Man ställer sig själv i centrum. Allt 
kretsar kring jag, mig och mitt. Vem för-
härligas då, Jesus eller jag själv? Det 
finns inget rättesnöre. Man säger att al-
la vägar leder till gud. Man säger ock-
så att alla blir saliga på sin tro. Jag har 
aldrig sett en salig New Ageare. Men jag 
har sett många saliga kristna.

ropade på indisk gud
Liksom många andra inom New Age 
mediterade också Solveig Tulin.

– Jag satt en timme varje dag i 18 år 
och ropade namnet på en indisk gud 
som mantrat är kortnamnet på. Man 
tömmer sitt sinne och öppnar sig för 
sånt man inte vet något om. Ropar man 
då på en indisk gud är den inte långt 
borta. Gud har gett oss ett klart förstånd, 
som är vårt naturliga skydd mot ande-
värden. Men det sätter vi ur spel med 

”Jag har ald-
rig sett en sa-
lig new age-
are. Men jag har 
sett många sali-
ga kristna.”
Solveig Tulin

yoga, chi gong, tai chi, soaking, onene-
ss blessing eller något annat.

Hon lyfter fram meditationspsykosen 
som överläkaren på Lillhagens mental-
sjukhus i Göteborg uppmärksamma-
de då man fick in patienter som var-
ken gick att bota eller lugna ner med 
psykofarmaka.

– De var fullständigt oregerliga och 
kunde bara låsas in i ett madrasserat 
rum. När han forskade i deras bakgrund 
visade det sig att varenda en hade med-
iterat på något sätt. De hade öppnat sig 
för den hinduistiska kundalinikraften 
som gör att man blir skogstokig. Det är 
inget som går över utan man får leva 
med det under resten av livet. 

Hon ser även yoga som en medita-
tionsform där man genom kroppsställ-
ningar och andningstekniker ska kom-
ma in i en djupare meditation.

– Yoga är en ockult teknik som hin-
duismen och buddhismen startat. 
Många yogis använder spikmattor och 
det har också jag gjort efter att jag bli-
vit kristen. Men jag fick fruktansvärd 
ofrid i anden. Jag läste mig in på ämnet 
och fann att spikmattorna är tillverka-

de till gudinnan Shaktis ära. Mönstren 
på många mattor är Shaktis märke. Det 
är kanske inte så farligt att ligga på en 
spikmatta, men varifrån kommer den 
och vart leder den? Jag fick vända om 
och be om förlåtelse för detta.

Solveig Tulin lämmar också rum-
met varje gång någon säger att de ska 
ha kristen meditation.

– För mig är ordet meditation så lad-
dat. Jag vågar inte delta även om det in-
te är så farligt just den gången. Ibland 
kallar man det meditation när man stu-
derar en bibelvers och då använder vi 
ju vårt förstånd. Men det förekommer 
även mantarmeditation, då man tar ett 
kristet ord som mantra inom kristenhe-
ten. Det är exakt samma sak som Trans-
cendental Meditation och alla former 
där man tömmer hjärnan och inte vet 
vad man får in i stället.

Det är också skillnad mellan bön och 
meditation, påpekar hon.

– När jag ber talar jag med Pappa i 
himlen. Jag talar om det som ligger på 
mitt hjärta. Jag har en relation med Je-
sus. Meditationen för mig inte närma-
re Jesus. 
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Taizé intog stan med  bön och gemenskap
stillhet. tillitens pilgrimsfärder. så 
kallar bröderna i taizé sina återkomman-
de resor till olika europeiska städer.  
över 1500 unga vuxna från 26 länder  
var med när kommuniteten besökte fin-
land och helsingfors för första gången.

ETT ENKElT underlag och ett öppet hjärta. Det är receptet för den kravlösa tillvaro som drog över tusen Taizévänner till Helsingfors förra helgen. 

alIcIa loREK 
kom till Hel-
singfors från 
Warszawa, polen. 
Som volontär 
hjälpte hon till 
med praktiska 
arrangemang 
både före, under 
och efter helgen. 

sysKoNEN olIvER 
martin grand och 
Kelli grand från 
estland kom för 
gemenskapen 
och ekumeniken. 
De har redan 
hunnit besöka 
flera Taizéhelger i 
olika europeiska 
länder. 

text och foto: christa MicKelsson
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Taizé intog stan med  bön och gemenskap

maTKÖN RINglaDE sig lång vid middagstid på fredagen. 

TaIzéKÖR På domkyrkans trappa. enkel matservering för deltagarna i tältet på domkyrkotorget. 

RabbI DavID Lazar var 
inbjuden gäst vid en 
av workshoparna på 

lördagen. Han förde en 
dialog med broder  

Norbert om psaltar-
psalmen 117. 

vi kallar de här 
typen av träffar 
för kontrollerade 
naturkatastrofer. 
De är en ursäkt 

för människor att 
dela med sig åt 
varandra och be  

tillsammans. 
Broder Stephen

”

PINgsTFÖRsam-
lINgEN I Keuruu 
lånade ut jätte-
tältet som slogs 
upp på domkyr-
kotorget.
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Om fostran
när jag träffade förfat-

taren Ulla-lena 
lundberg för att 
tala om hennes 
hyllade höstro-
man Is handlade 

vår diskus-
sion om hur 

prästen fost-
ras av sin för-
samling. (Se in-
tervjun här intill.) 
Senare grubb-

lade jag mycket 
över det där med 
vilka samhälls-

positioner du ska uppnå 
för att fostras av ett helt 
samhälle.

Kommunpampar-
na och stadsdirektörer-
na får oftast sin posi-
tion sent i karriären, då 
de redan hunnit bli hela 
människor eller åtmins-
tone människor som for-
mat en offentlig person-
lighet. men vilka är de 
som unga lyfts fram i en 
position där de både har 
makt över och ansvar för 
andra människor i ett li-
tet samhälle?

prästen, visst. Kan-
ske också läraren och 
den lokala köpman-
nen, men de utsätts säl-
lan för samma offentliga 
granskning som präster-
na och framför allt har 
de inte ett församlings-
råd att vara ordförande 
för och en (om än ofta li-
ten) personal att leda. Än 
i dag kan man i lokaltid-
ningarna läsa intervjuer 
med nya kyrkoherdar.

Häromveckan valsade 
en nyhet om ett kom-
munalråd i skånska Hör-
by omkring i medierna. 
Han hade beställt en jät-
temålning till kommun-
huset. på målningen av-
porträtteras han som 
romersk legionär.

Jag tänkte genast att 
han kanhända inte var ett 
särskilt lyckligt kommu-
nalråd, eller åtminsto-
ne inte ett kommunalråd 
som befäst sin offentli-
ga identitet. Varför vil-
le han bli avporträtterad 
just som legionär och in-
te – säg – Julius caesar? 
antagligen drömde han 
egentligen om att vara 
bara en man i ledet.

Kanske hade skån-
ska Hörby misslyckats i 
uppdraget att fostra ett 
kommunalråd?

 ¶ sOFiA TOrvALds

ELLiPs

Prästen älskade sin förs  amling
När författaren Ulla-Lena Lundberg 
besökte domkapitlet i Borgå för att få 
gudstjänstordningen från 1940-talet, 
då hennes far var kyrkoherde på Kö-
kar, utgick alla ifrån att hon arbetade 
på en historisk roman.

– Självfallet hade de rätt, men det ha-
de jag inte alls tänkt på. 40-talet är en 
period som är historisk, men för mig 
innefattar den ju mitt liv.

Samtidigt inser hon att hon lika gär-
na kunde vara 150 år gammal då hon 
ser på den förändring som skett i den 
miljö hon skildrar, en miljö där kyr-
kan och prästgården på ett självklart 
sätt stod i samhällets centrum.

– Jag tänker på hur enormt snabb 

KÄrleKsberÄttelse. När 
Ulla-Lena Lundberg skrev sin 
färska roman ”Is” var det en 
berättelse som väntat på att bli 
skriven i sextio år. Den handlar 
om hur en bygd fostrar en präst 
så att han blir en person. I kärle-
ken mellan präst och församling 
vidgar sig världen.

TexT ocH foTo: sofia torvalDs

sekulariseringen varit under dessa 
sextio år. Om man skulle göra någon 
form av arkeologisk utgrävning och se 
på hur snabbt de kyrkliga symboler-
na försvunnit ur det dagliga livet kun-
de man nästan tro att det skett en be-
folkningsförflyttning.

Prästen blir en person
Lundbergs kritikerrosade roman Is 
handlar om en prästfamilj i det fikti-
va skärgårdssamhället Örarna. Ram-
berättelsen överensstämmer med det 
som hände då Ulla-Lena Lundbergs 
föräldrar bodde på Kökar.

– Orsaken till att jag kallar Kökar för 
Örarna och att alla personer har fik-

”Det var en 
godhjärtad värld 
att växa upp 
i och jag har 
egentligen ba-
ra varma käns-
lor för folk som 
kanske i dag 
skulle betraktas 
som bakåtsträ-
vande stofiler.”

Tröst åt de otröstliga
boK

Tröstens trädgård

författare: martin Lön-
nebo.
förlag: Libris/fontana 
media

Det sägs att det bästa man 
kan göra för en människa i 
sorg är att lyssna och våga 

vara nära. orden brukar in-
te räcka till när smärtan är 
för stor. 

Martin lönnebos lilla 
ledsenbok Tröstens träd-
gård kan vara ett gott red-
skap i tider då livet bjudit 
på fler besvikelser än gläd-
jeämnen. Lönnebo skri-
ver att det inte bara är dö-
den som kan ge oss sorger, 
utan att det ibland kan va-
ra livet. oberoende av vad 
som tynger en människa, 
är hans hållpunkt att vi in-
te är ensamma. Det finns 

en som vet hur svår förlus-
ten är, hur djup ångesten 
känns. Lönnebo vill ta med 
oss in i tröstens trädgård, 
den osynliga inre trädgår-
den där en förstående vän 
väntar på oss.

boken är uppbyggd kring  
trädgårdens sju rum – ett 
för var och en av veckans 
dagar. Den är en andakts- 
och bönebok med medi-
tativa böner, bibelord och 
psalmstrofer som får lika 
stor plats som författarens 
tröstande ord.

Han är ingen nybör-
jartröstare, Lönnebo, sjä-
lasörjaren och emeritus-
biskopen. Ingen nybörjar-
sörjare heller, för den de-
len.

– I min ålder får man va-
ra tacksam över den tid 
man får. Sex av mina sys-
kon är döda, och många av 
vännerna, säger han i sam-
talet med carolina Johans-
son i bokens slutdel. 

Lönnebo berättar också 
om sin förstfödde son Jo-
nas som föddes på julafton 

1961 med en grav neurolo-
gisk skada och aldrig fick 
leva ett friskt liv. 

De här kommentarer-
na gör tröstens ord trovär-
diga och till mer än vackra 
fraser. Kanske är det sant 
som han skriver, att vi inte 
är ensamma och att ång-
estens träd bär tröstens 
frukter. Av det försonande 
lidandet förstår vi ingen-
ting. Men du fattar oss vid 
handen. 

 ¶ chrisTA micKeLssOn



KULTUR 13KyrKpressen torsdag 4.10.2012 • nr 40
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Bokens Örarna-herde Petter Kum-
mel är en ovanlig figur i litteraturen, 
han är en mycket sympatisk präst. När 
han cyklar ner i en vak och drunknar 
kramas läsarens hjärta samman av 
sorg och frustration.

– Sådan Petter Kummel är i boken, 
sådant är min fars eftermäle. Jag ha-
de enorm glädje av att han var så om-
tyckt på Kökar. När jag blev större och 
bröt mig ut ur min fruktansvärda blyg-
het märkte jag att det fanns alla dessa 
människor som på något sätt hade en 
vänlig inställning till mig på grund av 
honom. Det var klart att det var en ide-
aliserad bild. Men när är vi oss själ-
va, när vi är som värst eller som bäst?

Den relation mellan präst och för-
samling som beskrivs i Is kan liknas 
vid ett kärleksförhållande.

– Man brukar säga att det behövs 
en by för att fostra ett barn. Jag tän-
ker ofta att det behövs en församling 
för att fostra en präst. I dag är det in-
te lätt för en präst att hitta den star-
ka och levande församlingsgemen-
skap som gör att han blir en person, 
ett ansikte. Dagens präster rusar fram 
mellan sina olika uppgifter med sådan 
fart att jag ibland tänker att det enda 
sättet att träffa en präst är att krocka 
med honom på landsvägen.

författarutbildning i kyrkan
Ulla-Lena Lundberg växte inte upp 
med en prästdottersidentitet. Men 
då familjen bodde i Esbo var hen-
nes mamma söndagsskollärare i fle-
ra år och familjen umgicks i kyrkliga 
kretsar. Erik Forsberg som var kyr-
koherde i Sottunga och god vän med 
fadern Pehr Lundberg kommer hon 
ihåg med speciell kärlek.

– Han övergav oss aldrig och blev en 
livslång vän till mig. Kanske var det i 
och med honom jag ändå fick mycket 
av den här kyrkliga världen. Det var 
en godhjärtad värld att växa upp i och 
jag har egentligen bara varma känslor 
för folk som kanske i dag skulle be-
traktas som bakåtsträvande stofiler.

Eftersom Ulla-Lena Lundbergs 
mamma var lärare och hade lång se-
mester kunde familjen tillbringa tre 
månader på Kökar varje sommar.

– På Kökar placerades ett otal präs-
ter, ibland kändes det som om en ma-
joritet av stiftets alla präster började 
sin bana där. Det gjorde att jag som 
barn fick lyssna på otroligt många 
präster och deras olika predikosti-
lar. Jag fick en fantastisk författar-
utbildning alldeles gratis för det som 
jag snabbt lärde mig var att det som 
blir kvar av en berättelse är bilderna.

I det hängivna religiösa språket hit-
tade hon en hel känslovärld.

– Det fick jag i bagaget redan som 
barn och det betydde att när jag se-
dan senare kom i kontakt med pre-
cis samma känslor fanns det ord för 
dem, och bilder.

religion är vart jag hör
Ulla-Lena Lundberg njöt av att hon i 
Is fick chansen att beskriva hur en hel 
gudstjänst gick till på 40-talet.

– Jag tänkte att jag nog har flera läsare 
som inte vet hur en gudstjänst är upp-
byggd. Det föll sig naturligt eftersom 
det var prästens första gudstjänst på 
Örarna och han var nervös och mycket 
medveten om hur många skarpa hjär-
nor som satt där och hade sett en upp-
sjö av präster och visste precis hur de 
skulle bedöma honom.

Sin egen religiösa tillhörighet beskri-
ver Ulla-Lena Lundberg med begrep-
pet ”kulturkristen”. När hon var kring 
trettio och reste i Afrika fick hon of-
ta frågan om vilken religion hon ha-
de och märkte att det svar folk hade 
svårast att acceptera var ”agnostiker”.

– Jag hade redan en svår brist i och 
med att jag inte hade barn och att dess-
utom inte ha en religion – hur oprivi-
legierad kan en människa bli … 

En gång vandrade hon uppför Kili-
manjaro i sällskap med fem bärare och 
en jättelik transistorradio som spela-
de upp en gudstjänst från Arusha en-
ligt skandinaviskt-lutherskt formulär.

– De sjöng Vår Gud är oss en väldig borg 
på kichagga och i radion sjöng kören på 
swahili och jag tänkte att jag kan inte 
vara sämre och sjöng på svenska. Ef-
ter det tänkte jag att okej, jag är kul-
turkristen. Det handlar inte så myck-
et om vad jag tror på som vad jag har 
för bakgrund och vart jag hör.

Prästen älskade sin förs  amling

KÖKaR äR Ulla-Lena Lundbergs urkyrka. Den årliga franciskusfesten vill hon 
inte missa. FOTO: chrisTA micKeLssOn

tiva namn är att jag verkligen vill un-
derstryka att det handlar om fiktion. I 
fiktionen kommer du åt saker du inte 
når med dokumentära medel. I fiktio-
nen har du den underbara friheten att 
använda dig av hela det stora området 
där vi inte vet hur det verkligen var. Ge-
nom den oförskräcktheten kommer du 
åt en känsla eller tidsfärg som är svår 
att belägga dokumentärt.

Lundbergs far dog när hon var ett och 
ett halvt år. För henne har han varit en 
fiktiv person. Berättelsen om honom, 
hans tid på Kökar och hans död har all-
tid känts aktuell.

– Det är inte osant att säga att det tog 
sextio år för boken att växa fram.

ulla-lENa luNDbERg föddes i 
ett samhälle där prästen hade 
tid för sin församling. 
– I dag skurrar prästerna om-
kring som skållade råttor i sina 
hopslagna församlingar.

Du kommer inte att förstå
boK

Lola uppochner

författare: monika fager-
holm
förlag: Schildts & Söder-
ströms 2012

en stad vid sydkusten, flat-
näs, år 1994. Några ungdo-
mar möter en våldsam död, 
estonia sjunker, ena halv-
an av tvillingspolisparet ger 
upp sin karriär och drar sig 
tillbaka i halvgalenskap. Det 
är kallt.

på ytan har Monika fa-
gerholm skrivit en thriller, 
en riktig klassiker: ett antal 
personer återvänder sjutton 
år senare till den plats där 
brottet begicks och gam-
la hemligheter grävs fram ur 
en sörja av lösa trådar, job-
biga minnen, sorg och ång-
est. Språket är andfått och 
hackigt som en tonårstjej 
som springer undan någon-
ting i skogen.

fagerholm har byggt upp 
ett enormt persongalle-
ri och boken inleds med en 
lista över personer så där 
som i de där historiska kär-
leksromanerna som jag slu-
kade i tonåren. Listan be-
hövs. Lola uppochner har 
ingen tydlig huvudperson 
och läsaren märker snabbt 
att det är viktigt att veta 
mycket om alla.

på ytan handlar boken 
om ett brott, men jag lä-
ser Lola uppochner som en 
berättelse om något allde-
les annat. Jag läser den som 
en skildring av familjen, of-
tast då familjens sönder-
fall. Den här boken handlar 
mycket om föräldrars svek 
mot barn men samtidigt 
väldigt lite om föräldraskap. 
bokens eva anderberg, lä-
rare och präst, förlorar man 
och son i en drunkningso-
lycka som sker medan hon 
sitter inne i kajutan och lä-

ser en bok om trädgårdar. 
på samma sätt går andra 
barn förlorade på många 
olika sätt medan föräldrar-
na gör annat utan något ont 
uppsåt: dricker rödvin och 
skriver dåliga dikter, värnar 
om familjens prydliga fasad,  
njuter av sina relationspro-
blem eller är osynliga.

Den här boken har mate-
rial för enormt många be-
rättelser, så många att det 
hade gått att sovra i det 
som kom med. Helst ha-
de jag läst mer om syskon-
paret anita och ca bäck, 
deras mamma (den miss-
lyckade poeten) och styv-
pappa Ib Kavanaugh, per-
formanskonstnären som 
begick självmord. När själ-
va morden är lösta sitter jag 
och tvinnar på många frå-
gor som inte fick ett svar. 
framför allt anita, vars 
kropp tvinar bort i en obot-
lig muskelsjukdom och som 
njuter av att manipulera 
dem som kan springa hen-
nes ärenden, är en person 
vars innersta syften jag dis-
sekerar länge efter att jag 
läst ut boken. och det par 
om vars relation vi vet allra 
minst är de två som får var-
ann på slutet.

Som läsare har jag nästan 
en känsla av att berättelsen 
gömmer sig för mig. Den 
rentav vill vara dold, den vill 
lämna mig med alla de där 
gissningarna. Är det kanske 
just det monika fagerholm 
vill berätta? att så här tror 
du det ser ut i en småstad. 
Du tror att du vet vad som 
driver de här människorna 
och varför de beter sig som 
de gör, men det är mycket 
mer komplicerat än så.

Du kan bara se glimtar av 
liv och ärlighet. Du kommer 
egentligen aldrig att för-
stå varför det blev som det 
blev. om du är ärlig med dig 
själv är det kanske så också 
i ditt eget liv.

 ¶ sOFiA TOrvALds

moNIKa FagERholms roman Lola uppochner handlar om 
småstadsfamiljer under upplösning. FOTO: sOFiA TOrvALds

Karmela Kamel bilderboken på vers 
är en berättelse om utanförskap 
och vänskap. Följ med i öknens 
varma färgvärld och låt dig fångas 
av sagans gungande rytm!   19,90

Foto: Sanna Mustelin

   Bild:
Karin Nordberg

Text:
Annika Rautoma

www.fontanamedia.fi  tfn.(09) 612 615 30
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PsALmvävEn OKTObeR

fyll i de ord som sökes på raderna a-V. 
motsvarande siffra i kombination med 
radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
flytta över bokstäverna så att den första 
bokstaven på rad a motsvarar a89, den 
andra a130 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första 
bokstäverna i raderna a-V bildar psal-
mens namn.
    oftast håller sig psalmväven till den 
nya psalmboken, men för att det ska 
vara klurigt kan det ibland hända att 
vi använder oss av en äldre version av 
någon psalm. 

rätt svar på förra psalmväven är psalm 
64, vers 4, som börjar med orden ”Han 
trädde fram, guds rena lamm”. vinnare 
i förra psalmväven är: camilla riska, 
Vasa, rose-Maj lindström, Jakobstad 
och Maria honkanen, åbo. grattis! pris-
böckerna kommer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
senast 24.10.2012. 
märk kuvertet ”oktober-psalmväv”. 
bland de rätt svaren lottar vi ut tre bok-
pris. Lycka till!

PsALmvävEn

skickA In!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

namn & adress:

vinn böcKer!

A   Drabbad av utslag      ___     ___     ___     ___
                                          89      130       30       59
B   Enda barn bibliskt      ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                         58       104       97       18        126      35
c   Lumpet yttrande        ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                          125     100      28        37        11        105      69        52       139 

D   som flinta                  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                         39       55        27       80         1        138       113       12 

E   svenska flickor          ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                        102      132       119       13        36       65
F   Blir ögonsten            ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                       107       57       129       14        78       99       86        31   

g   Fortplantar sig i ett moln      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                                    128      46       87        54        111       94        23       40 

H   stark känsla              ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                        96        17        45        73       123      93   

i   För kort transport        ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                           6        42        120      103      84      135       75        26   

J   stärker konditionen    ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                         70       118       19        62        98       88  

k   ”Det känns så dystert i hjärnan uti tavernan.
        De ber mig gå vart mig lyster.
        Jag blir så dyster”                      ___     ___     ___     ___     ___  
                                                           133       47        68       81       106   

L   Luktar urin                 ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                         38       85        72       115       53       124       20       43   

m   Han som vann          ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                       110        24       77        90        61       117         5        49       33       127
n   nedbrytande             ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                         21        91         71        66       82       122      48
o   Uttal                        ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                      121       83       108       8        63        22 

P   Runt sovande slott    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                          41       64       134       10        25       109       2         116       76  

R   Lärling                     ___     ___     ___     ___     ___   
                                       79        7         29       15        101
s   sticks                     ___     ___     ___  
                                     51       112        4
t   kan roderlös båt hamna på    ___     ___     ___     ___     ___   
                                                       9        137       34        92       16
U   skogens drottning?   ___     ___     ___     ___     ___  
                                         32        74       136      60        50
v   tillflykt för gnagare    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                           3        67        114      44        95       56       131   
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ÅbolanDs Prosteri 

 ¶ KiMitoön
Kimito kapellförsamling – Kemiön 
kappeliseurakunta:
högmässa:  sö 7.10 kl 12. puiras, 
Sundroos
Diskussionsgruppen: fr 5.10 kl 14 i 
Ungdomsgården. Donner
Dragsfjärds kapellförsamling 
– Dragsfjärdin kappeliseurakunta:
gudstjänst: sö 7.10 kl 12. pensio-
närernas kyrkgogångsdag. mura, 
Södergård. Kyrkkaffe. Vid behov 
av skjuts ring 425990.

 ¶ vÄstÅbolanD
Pargas församlingsdistrikt:
sö 7.10. kl 12: Högmässa i kyrkan, 
grönqvist, Lehtonen.
on 10.10. kl 18: Veckomässa i 
kyrkan grönqvist, ollila.
nagu kapellförsamling:
sö 7.10. kl 11: Högmässa i kyrkan, 
granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
sö 7.10. kl 16: Högmässa i kyrkan, 
Killström, granlund.
houtskär kapellförsamling:
sö 7.10. kl 11: Högmässa i kyrkan, 
Heikkilä, Heikkilä.
iniö kapellförsamling:
sö 7.10. kl 13: gudstjänst i af-
tonro, Vuola.

 ¶ Åbo
to kl 9.30-11: familjecafé, aurelia 
våning II
kl 15.30-20: café 18, aurelia
kl 19-20: Veckomässa i Skarp-
skyttekapellet
sö kl 12: Högmässa i Domkyrkan, 
predikant: mia bäck, liturg: björn 
Öhman, kantor: brgitta forsman.
ti kl 15-17: Kockgrupp (grupp b), 
aurelia
kl 19-20: Lovsång och förbön, 
aurelia, malena björkgren: ”Jesus 
— människosonen”
on kl 10-12: familjecafé i papin-
holma församlingshem
kl 12-13: frukostklubben för her-
rar på Svenska Klubben, Sofia Sjö: 
religion och Internet.
kl 13-15: café orchidé, bibliska 
personer med Nalle Öhman.
kl 13.30-15: café 18 (åk 3-6), au-
relia våning II
to kl 9.30-11: familjecafé, aurelia 
våning II
kl 15.30-20: café 18, aurelia
kl 19-20: Veckomässa i Skarp-
skyttekapellet

ÅlanDs Prosteri

 ¶ haMMarlanD
7.10 artonde söndagen efter 
pingst: 
Taizégudstjänst kl 19.30 i Ham-
marlands kyrka. 
Ingemar Johansson, carl micael 
Dan.
10.10 skriftskola: kl 15.45-17.15.
3.9 syföreningen startar: kl 13 i 
catharinagården. Syföreningen 
träffas varannan måndag, nya 
medlemmar välkomna.

 ¶ JoMala
fre 5.10 kl. 18: Ungmässa med 
ålands Unga kyrka med middag.
sön 7.10 kl. 14: Knattegudstjänst 
i olofsgården 19 söndagen efter 
pingst ”Det dubbla kärleksbudet” 
med Kaj-gustav Sandholm, fred-
rik erlandsson och roger Syrén.
Kl. 18 (obs tiden!): förbönsmässa 
med annika Hedlund, roger 
Syrén, Kaj-gustav Sandholm 
och medverkande från ålands 
musikinstitut. Kollekt: Luthersk 
Inremission r.f.
tis 9.10 kl. 15: Vinterskriftskolan i 
olofsgården.
tors 18.10 kl. 18-20: LoppIS för 
barnartiklar i olofsgården. boka 
bord hos Sonja.

 ¶ sUnD-vÅrDö
sö 7.10: gudstjänst i Sunds kyrka 
kl 11.00. Juanita fagerholm-Urch, 
Katrin gwardak. Inskrivning av 
Sunds konfirmander. Kyrkkaffe.

nÄrPes Prosteri

 ¶ KorsnÄs
to 4/10 11.00: Torsdagsträffen i 
församlingshemmet.
to 4/10 13.00: molpe missions-
syförening i bykyrkan.
sö 7/10 11.00: Högmässa i Kyrkan, 
guy Kronqvist, Deseré granholm.
ti 9/10 10.00: mamma-barn-
gruppen i församlingshemmet.
ti 9/10 13.00: Harrström sjö-
mansmissionssyförening hos 
mary Lillbåsk.
on 10/10 13.00: Vänstuga/träff för 
daglediga i församlingshemmet.
on 10/10 18.00: Skriftskola i för-
samlingshemmet.
to 11/10 14.00: De äldres dag 
i församlingshemmet. Tema: 
Starkare tillsammans. medv. Har-
riet Harf, pia Nabb och camilla 
Westerlund, Kerstin Sjöstrand 
m.fl. Sång och musikprogram. 
Servering.

 ¶ laPPfJÄrD-KristinestaD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
ekumenisk bönesamling: to 4.10 
kl 19 i Lappfjärds förs.hem
Karaträff: fre 12.10 kl 19 i Lapp-
fjärds förs.hem. gäst gustav 
Skuthälla. alla män välkomna!
sorgegrupp: i Lappfjärds förs.hem 
startar 15.10 kl 18.30. anmälan 
före 11.10 till 040-5277611
Kristinestad: Slef södra distrikts 
höstfest fre-lö, 5.10 kl 19 i påsk-
mark hembygdsgård, Leif eriks-
son, Lars Nisula mfl., 6.10 kl 19 i 
Krs förs.hem ralf Sandin, Heidi o 
evans oroti, församlingsorkes-
tern, sö 7.10 kl 12 gudstjänst i 
kyrkan Nisula, martikainen.
lappfjärd: sö 7.10 kl 10 Högmässa 
Nisula, martikainen, kl 18 bibel-
samtal i förs.hemmet Saarinen
sideby: sö 7.10 kl 10 Högmässa 
Saarinen, Nilsson

 ¶ nÄrPes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 19 sö e pingst 7.10 kl 10 
Högmässa. Sö 7.10 kl 12 finsk-
språkig högmässa. Lö 6.10 kl 18 
”Kvällsmusik i S:ta maria”.

Pjelax bönehus: sö 7.10 kl 15 
gudstjänst. 
luthergården: må 8.10 kl 13 Sy-
möte. 
bostället: må 8.10 kl 18.30 bibel-
samtal ”Trygg när det stormar”.
församlingshemmet: må 8.10 kl 
18.30 Sorgegrupp startar. on 10.10 
kl 12 pensionärssamling, börjar 
med mat. obs! flyttad dag.

 ¶ PörtoM
sö 7.10 kl. 12: Knattegudstjänst, 
Sundqvist, Lidman, enlund, Kan-
to, dagklubben. efteråt välkomst-
kaffe för Ulf Sundqvist i förs.h.
ti 9.10 kl. 13: KU-sykretsen i 
förs.h., Sundqvist.
on 10.10: pensionärerna inbjudna 
till samling i Närpes förs.h.: Kl. 
12.00 lunch, kl. 13: pensionärs-
samling. buss kl. 11.15 från kyrkan.
on 10.10 kl. 19: finska gruppen i 
förs.h., Sundqvist.

 ¶ överMarK
sö 7.10 kl. 10: Knattegudstjänst, 
Sandin, Wikstedt, enlund, Kanto, 
dagklubben.
Må 8.10 kl. 13: Syförening i förs.h., 
Norrgård.
on 10.10: pensionärerna inbjudna 
till samling i Närpes förs.h.: Kl. 
12.00 lunch, kl. 13: pensionärs-
samling. buss ca kl. 11.30 från 
Övermark café.
to 11.10 kl. 10: bön i förs.h.
to 11.10 kl. 15: andakt med natt-
vard på Solgärdet, Sandin, Wik-
stedt. dagklubben medverkar.

KorsholMs Prosteri

 ¶ bergö
fr kl 20: Ungdomskväll i för-
samlingshemmet. mera info på 
facebook!
sö kl 14: Högmässa, englund, 
patrik Vidjeskog
ti kl 13: missionssyföreningen i 
församlingshemmet
ti kl 18: Turbo-miniorerna i för-
samlingshemmet
on kl 7.45: Laudes (morgonbön 
i kyrkan)
on kl 18: Kyrkokören övar i för-
samlingshemmet. Nya medlem-
mar är välkomna!
to kl 10: föräldra-barngruppen i 
församlingshemmet

 ¶ KorsholM
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i 
Smedsby förs.gård.
högmässa med kyrkoherde-
installation: 
sö kl 10 i kyrkan, kyrkoherde 
berndt berg installeras till sin 
tjänst av biskop björn Vikström, 
övriga medv Örn, Holmberg, 
bergström, Häggström, Nord-
qvist-Källström, Westerlund, Kyr-
kokören, Kammarkören psallite 
och Kammarorkestern. Kyrktaxin 
trafikerar.
Missionssyförening: må kl 13 i 
Smedsby förs.gård.
Musikskolans matiné: ons 10.10. 
kl 18.30 i Sockenstugan.

 ¶ Kvevlax
högmässa: sö kl 10, Lundström, 
Yngve Svarvar.

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 JOHAn KAncKOS

Det är mänskligt ...
EFTER aTT ha släKTFoRsKaT i mina rötter i flera år står jag 
plötsligt där med ett släktträd som är mitt eget. Längs en 
gren kom jag till 1600-talet, fyrahundra år tillbaka i ti-
den. Samtidigt som det känns som en mycket lång tid är 
det ändå bara att skrapa på ytan i människornas historia. 

Jag haR ocKså EN aNNaN berättelse som är min. Jag väx-
te upp med den, eller rättare sagt med dem, för de är 
flera. Bibelns gestalter väcktes till liv när min mamma 
läste högt för mig ur Barnens Bibel. Jag kunde ibland se 
dem framför mig när jag blundade. Med deras hjälp går 
min berättelse längre tillbaka i mänsklighetens historia. 
Bibelns personer blir en del av mitt andliga släktträd.

Bibelns berättelser handlar om människor, om stora 
löften, förtroendekriser och brutna löften som avlöste 
varandra. Människor som lovade stort, som gärna vil-
le göra gott men som när det kom till kritan inte kun-
de hålla allt de lovat.

Jag läsER FoRTFaRaNDE berättelserna. Men det handlar in-
te längre om att kunna historien om vad som hände av-
lägsna släktingar. Det känns närmare än så. Det hand-
lar om mig. Jag läser bland annat budorden, ibland från 
sidorna i Bibeln, ibland från minnet (liksom så många 
andra före mig fick jag lära dem utantill i skriftskolan). 
Budorden är de stora löftena som skulle hållas. Men det 
gick inte så, trots att buden i sig var goda, trots att män-
niskorna ville gott, trots att de lovat. Ändå blev det fel. 
Människor gjorde bort sig. De kunde inte hålla sina löf-
ten. Jag känner igen mig i de där berättelserna. Inte heller 
jag kan leva upp till alla mina goda intentioner.

Visst kunde jag säga att jag lärt mig mer om mig själv 
genom alla misslyckanden och felsteg jag gjort i mitt liv 
men det räcker liksom inte riktigt. Tydligen räckte det 
inte heller för alla dem som skrev ner Bibelns berättel-
ser. Dessa berättelser slutar inte med misslyckandet ut-
an erbjuder i stället ett hopp: Gud som förlåter oss män-
niskor gång på gång. 

Jag känner igen stora tjocka släkten, vi liknar varan-
dra trots alla århundraden och årtusenden som gått. Vi 
människor är oss lika. Till all vår lycka är också Gud sig 
lik från släkte till släkte. Den Gud som Bibelns folk möt-
te möter också jag: en förlåtande och kärleksfull Gud. 
Kanske finns just här en nyckel till att älska både Gud, 
mina medmänniskor och mig själv?

Johan Kanckos är församlingspastor i Esbo svenska för-
samling.

Johan KancKos
”Jag är född och upp-
vuxen i Vasa.

Jag trivdes bra med 
mina studier i teolo-
gi i åbo.

Under mina studier 
lärde jag mig hebreis-
ka sex gånger och det 
gick bara lättare för var-
je gång.

Jag har varit präst i 
Korsholm och esbo i to-
talt snart nio år.

Till mina fritidsintres-
sen hör att vara ute med 
hunden eppe, filmer, 
böcker och sällskaps-
spel. ”

vEckAns PeRSOn

”gud, hjälp oss 
att höra det rop 
du har hört,
förstå den nöd 
som du har för-
stått och 
tjäna den mänsk-
lighet som du har 
tjänat.
amen”
följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

175, 419, 204, 
413, 228 (n), 479.
psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

PsALmFöRsLAg

Sin nästa som sig själv
Det dubbla kärleksbudet är ett koncen-
trat av lagen. Den som älskar gud över 
allting och sin nästa som sig själv upp-
fyller det som lagen fordrar. Uppma-
ningen att älska vår nästa som oss själ-
va handlar inte bara om att älska andra 
utan också om att älska oss själva – vilket 
också kan kännas som en utmaning.

guds kärlek väcker kärlek i oss. Kärleken 
är lagen i dess fullhet.

om Helgen

”så som jag har 
älskat er skall 
också ni äls-
ka varandra. al-
la skall förstå att 
ni är mina lärjung-
ar om ni visar var-
andra kärlek.”
Läs mera i  
Joh. 13:31-35

”ska vi byta gre-
jer med varann?”

Bytesdag för barnklä-
der och -prylar i Olars 
kyrka lördag 27.10 kl. 
10-13.

UR evAngelIeT RUnt KnUTen

KALENDERN 
5–11.10

första lÄsningen
2 mos. 20:1-17

anDra lÄsningen
rom. 10:1-13

evangeliUM
Joh. 13:31-35

Nittonde söndagen ef-
ter pingst.
Temat är ”Det dubbla 
kärleksbudet”.

HELgEns TexTeR

 

 

 
Vuxenkatekumenatet? Hur fungerar det? 
Något för din församling? Du får veta mer den 
9.11 2012 kl. 10-16 i  Lilla församlingssalen, 
Skolhusgatan 26, Vasa 
Anmälan senast 30.10. till Sonja Wacklin, tfn 
(09) 1802 557, sonja.wacklin@evl.fi Mer info:  
Maria Sten, tfn 050 4086030 maria.sten@evl.fi 

iLLUsTrATiOn: rABBe TiAinen
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 ¶ Malax
www.malaxforsamling.fi
trallarna: sång för kvinnor i alla 
åldrar, startar to 4.10 kl 17.45-
18.30 i KH. Kaffe/saft kl 18.30. 
Välkommen med!
lördagsfrukost: lö 6.10 kl 10 i 
Sockenstugan. Dagens gäst är 
mary andrén-pada, som föreläser 
om ”att återvinna glädjen” och 
berättar om sin egen väg genom 
sorgen. Loppis kl 10-13.
inskrivning till skriftskolan: för 
1998 eller tidigare födda, lö 6.10 kl 
17.30 i KH.
Ungdomsmässa: lö 6.10 kl 19 i 
kyrkan. gäster: covenant players.
finsk söndagsskola: har startat 
och hålls på söndagar kl 10-11 i 
KH.
skördefamiljemässa: sö 7.10 kl 
12 i fH. Dagklubben medverkar. 
Norrback, brunell. Kyrkkaffe och 
barnpassning. Kyrktaxi.
inskrivning till finskspråkig 
skriftskola: för 1998 eller tidigare 
födda, ti 9.10 kl 18 i KH. 
höstcafé: med kyrkokören och 
trallarna to 11.10 kl 18 i KH. Serve-
ring. Kollekt.

 ¶ Petalax
högmässa: sö 7 10 kl 11 björklund, 
Kahlos, alla församlingsmedlem-
mar som fyller 70 år under året 
inbjuds till högmässan och ge-
mensam fest i församlingshem-
met, servering och program.
andakt: on 11 10 kl 13 i Solbo, kl 14 
i pensionärshemmet, björklund
samling för pensionärer och 
daglediga: fr 12 10 kl 12.30 gäst: 
bengt broo talar om Israels his-
toria och skildrar resan till Israel 
våren 2012. björklund, Kahlos, 
servering, taxi

 ¶ rePlot
högmässa: i replot sö kl. 10. Öst-
man, Wargh.
gudstjänst: i björkö sö kl. 12.30. 
Östman, Wargh.
fösamlingskören: övar torsdagar 
kl. 19 i församlingshemmet. Nya 
medlemmar välkomna med!

 ¶ solf
högmässa: sö kl. 10, a-m audas-
Willman, m. brunell.
samtal om kärnan i kristen tro: 
sö kl. 18 i fh. Tema: Skambelagd, 
Jesus möter utstötta och sjuka, 
Karl-erik borg.
Pensionärssamling: on kl. 13. Äld-
reomsorgen i fokus, pehr-göran 
Näsman.
tonårskväll: on kl. 19.

 ¶ vasa
trefalDighetsKyrKan
Diakonins 110 års festgudstjänst: 
sö kl. 13, eyvor Sandell, pred., 
Siv Jern, lit., mikael Heikius, dia-
koniarbetare o frivilliga. Skriv- o 
teckenspråkstolkning. efter guds-
tjänsten soppa o tårta, program o 
utställning i Kryptan.
Morgonbön: to 11.10 kl. 9, anders 
Kronlund, Dan andersson.
församlingens sorgegrupp: börjar 
ons 24.10 kl. 18-19.30 på Va-
saespl. 3 e 2 vån. Ledare: Siv Jern 
o Lena Streng. anm senast 17.10 
tfn 3261 309.
brÄnDö KyrKa
små o stora-kyrka: fre 5.10 kl. 
9.30. efteråt saft o lek i förs.går-
den. andakten öppen för alla.
sunday service: at 1 p.m. evans 
orori, mirka mala.
DragnÄsbÄcKs KyrKa
gudstjänst: sö kl. 10, Siv Jern, mi-
kael Heikius.
sUnDoM KyrKa
barnkonsert: lö 6.10 kl. 16 i Sun-
dom prästgård. Sundom skolkör, 
carina andersson, mikael o moni-
ca Heikius, kompband. Servering. 
fritt inträde.
högmässa: sö kl. 10, malin Lind-
blom, Dan andersson.

 ¶ vörÅ
vörå
sö 7.10. kl. 10: Högmässa. Sund-
sten, granholm. Kyrkkaffe.
Kl. 19: finsk höstfest i murto bö-
nehus. T. Klemets m.fl. Servering.
Må 8.10. kl. 17: bibelläsningsgrup-
pen i prostgården.
on 10.10. kl. 13: missionsringen i 
fh. Nyman.
oravais
idag kl. 13.30: andakt på gull-
vivan 
kl. 14.15: andakt på Solrosen

kl. 17: finsk samtalsgrupp i fh. I 
Klemets.
sö 7.10. kl. 10: Högmässa. I. Kle-
mets, bäck.
on 10.10. kl. 13: missionscafé i fh. 
Tema: afrikanska vyer. Dagens 
gäst: Joakim förars.
lö 13.10. kl. 18: Konsert i kyr-
kan med Lars edberg och The 
Daybreak rangers. fritt inträde. 
Kollekt.
Maxmo
sö 7.10. kl. 18: Kvällsmässa. 
Sundstén, bäck.
on 10.10. kl. 13: Symöte i brud-
sund bykyrka.

PeDersöre Prosteri

 ¶ esse
to 19: Karabön i församlings-
stugan.
fr 13.30: andakt i esselunden, 
portin, Johansson.
-14.15: andakt i essehemmet, 
portin, Johansson.
sö 10: Högmässa, granlund, 
Johansson. pensionärernas kyrk-
söndag – kyrkkaffe i essegården. 
Kyrktaxi kan beställas från o. 
Norrbäck, tel.0500 836127. an-
svarsby bäckby-Värnum-Humla.
-14: Sammankomst i punsar bö-
nehus, elis Snellman.
Må 13.30: Symöte i Henriksborg, 
Lind.
-18: Kvällssymöte i Henriksborg, 
Lind.
ti 14: Symöte i Ytteresse böne-
hus, Lind.
-19: Kvinnogrupp i Henriksborg, c 
pettersson.

 ¶ JaKobstaD
lö 16: Nattvardsmässa i samband 
med kvinnoweekend på pörkenäs 
lägergård, Liselotte J andersson, 
englund.
18: SLef:s missionsfest i fc, Lisen 
och bernhard Söderbacka.
sö 12: gudstjänst i kyrkan, Salo, 
Södö, Östman, Kyrkokören, Nils-
oscar frantz, flöjt. radiering.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Sture Vargh.
18: fokus i fc. Vittnesbördskväll, 
ralf Salo.
on 13: Nattvardsgång i samband 
med de gamlas vecka i kyrkan, 
Krokfors, Östman, diakoniar-

betarna, raimo & boris. efteråt 
servering i fc.
19: Tackfest i Kyrkostrands förs.
hem. alla som på ett eller an-
nat sätt hjälpte till att genomföra 
SLef:s årsfest inbjuds. medver-
kande: göran Stenlund, Stefan 
erikson. Servering.
to: Öppet Hus för daglediga i fc. 
Inleds med lunch kl. 12. pris: 8 €. 
programstund kl. 13. gäst: per 
Stenberg, ”Väckelserörelsernas 
betydelse för församlingsarbe-
tet”.
18: SLef:s missionsafton i fc, 
Uno Lundgren.

 ¶ JePPo
sö 7.10 kl 18: Kvällsgudstjänst i 
församlingshemmet, khden och 
kantorn. Sång av Jeppo kvartet-
ten.
ti 9.10  kl 18.30: finska kvinno-
gruppen i förs.hemmet.
to 11.10 kl 13: missionssymöte i 
klubblokalen(sen alla torsdagar, 
om ej annat annonseras).
sö 14.10 kl 10: gudstjänst, for-
slund, Lönnqvist.

 ¶ Kronoby
sportdax: fr 17.30 i idr.h.
Kommenterad högmässa: sö 
10.00, khden, församlingspastorn, 
kantorn. Konfirmanderna deltar.
scoutkåren brobyggarnas 30 års-
fest: sö 15.00 i fh

 ¶ larsMo
fre 5.10 kl. 19.30 Ungdomssam-
ling: i xodus.
lö 6.10 kl. 13 – 18 gemenskaps-
dag i församlingshemmet för 
alla åldrar: Tema: ”Skapade till 
guds avbild – vårt värde i Kris-
tus”. medverkande är bl.a. Kurt 
Hellstrand, Lars brunell och alaric 
mård. Dagen avlutas kl. 18 med 
nattvardsmässa.
sö 7.10 kl. 10 högmässa: Sjöblom, 
Wiklund, församlingskören. De 
äldres kyrksöndag. Kyrklunch 
à 5 €. Vid behov av skjuts, ring 
carina 040 707 4062. Kyrkvärd: 
Diakonidirektionen. Vinterskrift-
skolan deltar och fortsätter med 
lektioner.
ons 10.10 kl. 18.30 Kvinnocafé: 
i församlingshemmet. Leena 
Lehtinen medverkar med temat: 
”Sucka mitt hjärta, men brist 
icke”.
to 11.10 kl. 19 församlingskören: 
övar i församlingshemmet (obs 
dag!)
inremissionshemmet
10 – 13.10 inspirationsdagar: med 
Kenneth Witick.

 ¶ MUnsala
fr kl 18 nätet: konfirmandspecial 
vid prästg. obs. tiden!
höstfest i Pensala bönehus: 
6-7.10, Slef:s norra distrikt:
- lö kl 19 Möte: Lars Lövdahl, Leif 
erikson, martin Klemets o Samuel 
erikson.
sö kl 12 högmässa i Pensala: 
predikant David pettersson, liturg 
mikael forslund.
- kl 14 Möte: Kristian Nyman, 
Ingemar Klemets, Nådens vind.
on kl 9.30 små o stora: i pg.
- kl 13.30 symöte: i prästg, vär-
dinna else grandén.
- kl 15 Junior: vid pg.
nattvard i förs.hem: för äldre o 
handikappade sö 14.10 kl 13. an-
mäl för taxi till elin, tfn 040-147 
0122, senast 11.10.

 ¶ neDervetil
scouterna: samlas torsdagar 18 – 
19 i gulan.
andakt fr 13 i servicecentret.
höstmöte: lö 19 i fh. Lars-erik 
björkstrand, kyrkokören.
högmässa: sö 10, khden, L-e 
björkstrand, KU:s blåsorkester, 
kyrkbilar kan beställas.
söndagslunch: till förmån för 
missionen sö 11 – 13 i fh.

 ¶ nyKarleby
sö kl 10: bygudstjänst i Socklot 
bönehus, edman
- kl 10: bygudstjänst i Kovjoki bö-
nehus, Sandvik
- kl 14: finskt önskepsalmtillfälle/
Toivevirsitilaisuus seurakuntako-
dissa, edman, ringwall
- kl 18: Kvällsgudstjänst i kyr-
kan, skriftskolan startar, edman, 
Sandvik, ringwall, kyrkokören
Må kl 13: missionssyförening i fh
- kl 19: Kenyamission, mis-
sionskväll, marianne och Jan-erik 
Sandström
ti kl 13: missionskretsen i Socklot 
bönehus
on kl 9: Talko vid missionsstugan
to kl 19: församlingsfaddersam-
ling i fh, gäst margit Westerlund
höstlovsdag för lågstadiebarn vid 
Pörkenäs lägergård: to 18.10.2012. 
Start kl 9 med buss från fh. Dagen 
avslutas kl 18.00, barnen hämtas 
av föräldrar. pris 10 €. Info och 
anmälan senast 8.10  till åsa 
forsbacka 050-5531107.

 ¶ PeDersöre
högmässa: Sö 10 med nattvard 
i kyrkan, lit. Häggblom, pred. 
erikson, kantor Nyholm, textlä-
sare markus Nylund, dörrvärdar 
Sundby
andakt: fr 14 i pedersheim, Hägg-
blom, Sandstedt-granvik
forsby sångkör: fr 19 övar i by-
kyrkan, Sandstedt-granvik
night café: fr 20 i Kyrkhemmet, 
KSg
sammankomster: 
- Lö 19 i Lepplax bönehus, per 
Svenfelt 
- Sö 15 i flynängens bönehus, 
Seppo Tupeli, tolkning
sångkväll: Sö 19 i Lövö bönehus, 
Strängbandet, erikson, Nyholm
tackfest: on 19 i Kyrkostrands 
församlingshem, alla som på ett 
eller annat sätt hjälpte till att ge-
nomföra SLef:s årsfest inbjuds, 
medv. göran Stenlund, erikson. 
Servering.
närståendvårdarcafé: To 13 i 
samarbete med folkhälsan, 
Kyrkhemmet i bennäs, monika 
bergdahl, eklund
symöten: 
- må 12.30 i forsby bykyrka (obs 
tiden!) 
- Ti 13.30 Karby-Sundby symöte 
hos Viola Knuts, erikson 
- To 15 i Kållby bönehus

 ¶ PUrMo
to 19.30: Temakväll i Lillby förs.h. 
”faderns famn” med gustav 
granvik
sö 10: Högmässa i kyrkan, khden, 
r. blomqvist.
Må 19.30: Salamu i Lillby förs.h..
ti 14: Kaffe med gäst i Lillby 
förs.h. J-e Sandström berättar om 
Sordavala.
to 11.10 19.30: Temakväll i Lillby 
förs.h. ”gud älskar på riktigt” 
med Leena Lehtinen
höstens info blad finns nu i buti-
kerna , banken och neste.

 ¶ terJÄrv
samling för frivilliga kollektbä-
rare: to 4.10 kl 17, förs.h.
gudstjänst: sö 7.10 kl 10, pred. 
per Svenfelt, lit. khden, S. Smed-
jebacka.
finsk mässa: sö 7.10 kl 12, pred. 
Jorma pesämaa, lit. khden, S. 
Smedjebacka, mariat.
andakt och gemenskap: sö 7.10 kl 
19 i Kortjärvi, b. Strengell.
Kvinnobanken startar: on 10.10 
kl 14 i prästgårdens källare. Kom 
med du som vill ha gemenskap 
och har en ”hjälpande hand och 
hjärta”!

REgion 2

DoMProsteriet

borgÅ
lö 6.10  kl. 8.45: andakt i domkyrkan, m 
Lindgård, Helenelund 
sö 7.10 kl. 10: Högmässa i Svartbäck-
Spjutsunds skärgårdskyrka, eisentraut-
Söderström,  måns Vikström
Kl. 12: Högmässa i domkyrkan, S Lind-
gård, Smeds, Söderström, Helenelund, 
gaudeamuskören. Kollekt: finska bibel-
sällskapet
Kl. 15:  gudstjänst i mikaelskapellet, 
ekholm, Helenelund.

laPPtrÄsK
to 4 kl 13: HVc-andakt avd. 2, cå, VT
sö 7 kl 10: Skördegudstjänst i kyrkan, 
cå, Kbå
on 10 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 14.15: barnklangen
to 11 kl 13: andakt i Servicehuset och kl 
14 på Tallmogården, cå, VT
kl 18: cantando i fh

lilJenDal
gudstjänst: Sö 7.10 kl 10 i kyrkan. HD, 
aJ. gästpredikant: Tuomas anttila. efter 
gudstjänsten samling kring Sionsharpan 
på mariagården.
vuxen-barngruppen: Ti 9.10 kl 10-12 på 
Kantorsgården.
Dagklubb: on 10.10 kl 10-12 för 4-6 
åringar på Kantorsgården.
andakt: on 10.10 kl 14 i Servicehuset. 
HD, aJ, JS-a. Sångfågel: Solveig Lindfors
skribasamling: To 11.10 kl 15-17 på ma-
riagården.

lovisa
högmässa sö 7.10: kl 12 i Lovisa kyrka, 
af Hällström, Kantola
bibelstudiegrupp ons 10.10: kl 18 i Lo-
visa församlingsgård, lilla sal
Morgonkaffe to 11.10: kl 8.30 i Tikva
ordets och bönens kväll to 11.10: kl 
18.30 i Lovisa kyrka, U-c Sjöman, af 
Hällström
gudstjänst sö 14.10: kl 12 i Lovisa kyrka, 
predikant och liturg gösta Sundelin från 
Laestadianernas fridsföreningars för-
bund, S aalto
Pensionärerna ti 16.10: kl 13 Höstmöte + 
allsång Hannu Ståhl
Puzzelkväll ons 17.10: kl 16.15 i Valkom 
kyrka

PernÅ
högmässa: sö 7.10 kl. 10.00 i kyrkan, 
robert Lemberg, paula Jokinen.
forsby diakonikrets: må 8.10 kl. 13.00 i 
pensionärshuset, Ingegerd Juntunen.
baggnäs-tervik diakonikrets: ti 9.10 
kl. 13.00 hos Iris Tennberg i gammelby, 
Ingegerd Juntunen.
Mamma-middag: ti 9.10 kl. 18.00 i 
Sockenstugan, Dan Krogars, erica Wal-
lén, Ingegerd Juntunen. anm. senast 5.10 
tel. 019-5210700. pris 5 euro.

sibbo
sibbosvenskaforsamling.fi
sibbo KyrKa: Sö kl 12 mässa Helene 
Liljeström, anders ekberg. Sö kl 16 små-
barnskyrka 
Katja Korpi, Isabella munck, Lauri palin.
Kakaoclubben: fr kl 9.30 i Kyrkoby 
församl.hem. 
veckomässa: fr kl 10 på servicehuset 
elsie, Korpi, ekberg.
vikings veranda: må kl 19 på Nilsas-
gården.
samtalsgrupp på linda: Ti kl 13.15 ann-
christine Wiik.

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
fre 5.10 Helena Salenius, Helsingfors 
lö 6.10 8.53 familjeandakt. anna 
edgren läser ur Djurens andaktsbok. 
Må 8.10 clas abrahamsson, borgå ti 
9.10 minna Silfvergrén, Lovisa ons 
10.10 andreas forsbäck, ekenäs to 
11.10 Hedvig Långbacka, Helsingfors.

aftonandakt kl. 19.15
fre 5.10 Hans-christer Laggnäs, Ja-
kobstad lö 6.10 17.58 ett ord in-
för helgen, Jakobstads kyrka. sö 7.10 
Leif erikson Må 8.10 Hedvig Lång-
backa, Helsingfors ti 9.10 Kenneth 
grönroos, Sibbo ons 10.10 bibelstu-
dium med Stig-olof fernström, Hel-
singfors to 11.10 Tua Sandell, esbo.

gudstjänst kl. 13.03 
sö 7.10 gudstjänst med Jakobstads 
församling. predikant och liturg: bo-
ris Salo.

gud 50 sö 7.10 kl.15.05
arkivgudstjänst från Korsholm 1997. 
predikant  per-erik Örn och liturg 
eero Jokela. barn-, kyrko- och ma-
riakörerna samt psallite medverkar. 
repris ons 10.10 kl. 16.25.

RADio & Tv

vega vega

vega

Bli mer äkta – bryt med snällhet  
som begränsar 

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

Mera info om kurser och  
övrig verksamhet finns på

www.larkkulla.net

Nära det heliga
To–sö 15–18.11.2012
Retreatledare: Prosten 
Elsa Tenhonen
Pris: 250 €
Anmälan till Lärkkulla 
senast 25.10.2012

Öppen 
snoanvecka 
i advent
Må–sö 3–9.12.2012
Värdar: Åsa Westerlund 
och Elsa Tenhonen
Pris: 60 € / påbörjat 
dygn
Anmälan till Lärkkulla

RETREATGÅRDEN SNOAN
Ladda upp inför hösten och vintern

16.10.2012, ÅLAND, Mikaelsgården  
(Pålsbölevägen 258) 

Har du svårt att bestämma dig? Vågar du inte uttrycka 
vad du vill? Ställer du höga krav på dig själv? Undviker 
du konflikter? Har du svårt att säga nej? Ställer du alltid 
upp? Visar du sällan känslor? Håller du låg profil? 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. När du bryter beteendemönstret blir det lättare 
att säga nej och dra gränser, vilket sparar både tid och 
krafter. Dina relationer förbättras och stressen och risken 
för utmattning minskar. 

Pris: 65 € (inkl. morgonkaffe, lunch)

Anmälan till Lärkkulla senast 7.10.2012

RETREAT GÅRDEN SNOAN
Ladda upp inför hösten och vintern

yle feM

Himlaliv-premiär
rea anner är inte bara pol kand, 
diakon och reklamgrafiker, hon är 
även insatt i heraldiken genom sitt 
intresse för ikonmålning. 

efter en fartygsresa från argen-
tina lever hon med posttrauma-
tisk stress som begränsar hennes 
liv. en körfil kan förvandlas till en 
känsla av ett öppet hav. Yle fem 
7.10 kl. 20.30, repris 9.10 kl. 16.50.

säsongsstARt
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sexeuroslunch: on kl 12 inledn.andakt 
magnus riska.

helsingfors Prosteri

Johannes
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
fre 5.10
Kl.10: familjeträff i Hörnan. Högbergsga-
tan 10, ingång från gården. ollberg.
Kl.12-13.30: Veckolunch i Högbergssa-
len. Högbergsgatan 10 e vån 2.
Kl.21: regnbågsmässa i Johanneskyrkan. 
ray, monika pensar, böckerman.
sö 7.10
Kl.10: Högmässa i S:t Jacob. Lindström, 
Henricson, S:t Jacobskören. Kyrkkaffe.
Kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
busck-Nielsen, Lindström, enlund, Löf-
man, koralgrupp ur Jubilate.Kyrkkaffe.
Kl.17: Kvällsmässa i Tomas kyrka. Djup-
sjöbacka, böckerman. 
Må 8.10
Kl.10: café Kardemumma, tvåspråkigt 
café. obS!  platsen är finska församling-
ens café. Tirkkonen.
Kl.10: Tomas familjeträff. Tomas kyrka. 
ti 9.10
Kl.12: Lunchmusik i gamla kyrkan. 
enlund.
Kl.13: Träffpunkt för seniorer och dagle-
diga. Högbergsgatan 10 e vån 2. ”Kyrkan 
bland finländare i Spanien”. Jasse Kuusi-
nen, ahonen, Löfman.
on 10.10
Kl.15: Diakoniträffen, S:t Jacob. Salenius.
Kl.15: mariakretsen i Tomas kyrka. 
Kl.18: Kvällsmässa i gamla kyrkan. 
busck-Nielsen, almqvist.
to 11.10
Kl.13: Samtalsgruppen i Seniorhuset.

MatteUs
Matteus hemsida:  www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus
MatteUsKyrKan: åbohusv. 3
fr 5.10 kl. 18-21: ungdomskväll (2 vån). 
Kl. 18 ungdomsmässa & servering, kl. 
19-21 ungdomskväll.
lö 6.10  kl. 10 – 10.45: Klapp & klang (9 
mån-4 år med vuxen) med anna brum-
mer(2 vån). Ingen anm. 
lö 6.10  kl. 10 – 10.45: musikverkstad 
(5-8 år med eller utanvuxen) med cata-
rina bärlund-palm (2 vån). Ingen anm. 
sö 7.10 kl. 12: högm, Hallvar, anders 
forsman. Kyrkkaffe. 
on 10.10 kl. 8.30: morgonmässa, 
Hallvar.
to 11.10 kl. 12: torsdagsträffen, Hallvar, 
(2 vån). en grupp för Dej som vill ha 
trevlig gemenskap med sång och sam-
tal. Kaffeservering.
norDsJö KyrKa: Hamnholmsvägen 7
Må 8.10 kl. 12.30: Nordsjö samtals-
grupp, Karin Degerman.
östersUnDoM KyrKa: Kapellvägen 65
sö 7.10 kl. 10: högm, rönnberg, anders 
forsman. Kyrkkaffe.
tillvÄxtgrUPP: 
Vill du satsa på ditt välmående och växa 
som människa? Tillväxtgruppen för 
vuxna samlas 10 tisdagskvällar under 
läsåret i matteus- kyrkan. anmälning 
inom oktober. Ledare: Leni grünbaum 
och Helena Salenius. mera info www.
matteus.fi eller helena.salenius@gmail.
com. Välkommen!
liv i MatteUs: 
27.10 kl. 10-14 i matteuskyrkan 
gemenskap, program och lunch. för dig 
som vill träffa andra församlingsmed-
lemmar. för dig som vill bekanta dig 
med församlingens verksamhet.
barnlÄger (7-12 år): 
16-18.11 på Kvarnudden i pernå
Pris: 40 euro. anmäl till catarina bär-
lund-palm, tfn 050-3803936 eller ca-
tarina.barlund-palm@evl.fi senast 2.11.

PetrUs
www.petrusforsamling.net
fr 5.10:
- kl. 10 Musiklek: i Hagasalen Vespervä-
gen 12. Sussi och rebecka. 0-4 åringar. 
Kaffeservering.
lö 6.10:
- kl. 19 Ungdomssamling: i Lukascen-
tret, Vespervägen 12.
sö 7.10:
- kl. 10 högmässa: i munksnäs kyrka, 
Tegelstigen 6. bonde, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 högmässa: i månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Sandell, alavesa. 
Kyrkkaffe.
- kl. 12 högmässa: i Kårböle kapell. 
bonde, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls: i månsas kyrka Skogs-
bäcksvägen 15. puls är en gudstjänst för 
alla. Kom med du också! Söndagsskola 
för barnen och pizzamingel efteråt för 
alla. björk, Kass, perret m.fl.
- kl. 18 bibelstudium: i malms kyrka. 
Sandell.

må 8.10:
- kl. 9 Dagklubb: i baggis, baggbölev. 
17. Dagklubb för 2,5–5 åringar. Ledare: 
alice Sinko. anmälningar tas emot på 
tel. 040 090 59 87.
ti 9.10:
- kl. 10 Musiklek: i malms kyrka, Kom-
munalv. 1. Sussi och rebecka. 0-4 
åringar. Kaffeservering.
- kl. 10 Musiklek: i munksnäs, Lukas-
gården, munkstigen 5. Sussi och re-
becka. 0-4 åringar. Kaffeservering.
- kl. 16 barnkör: i malms kyrka. Vill 
du sjunga och ha roligt? Kom då med 
i barnkören i malms kyrka. Vi träffas 
tisdagar kl. 16–16.45. Ingen förhands-
anmälan behövs. ålder 8-12 år. Ledare: 
rebecka björk.
on 10.10:
- kl. 9 Dagklubb: i baggis, baggbölev. 
17. Dagklubb för 2,5–5 åringar. Ledare: 
alice Sinko. anmälningar tas emot på 
tel. 040 090 59 87.
to 11.10:
- kl. 10 Musiklek och babyrytmik: i 
månsas, månsasvägen 21. Sussi och 
rebecka. Knatterytmik kl. 10. Kaffe kl. 
10.45. babyrytmik kl. 11.15.
fr–sö 19–21.10:
bibelhelg: på Nilsas i Sibbo. Tema: gud 
och människan, människan i skapel-
sen, människan efter syndafallet, den 
gamla och den nya människan, den helt 
upprättade människan. avgift 50 €. 
Halvar Sandell bibelstudier, Sebastian 
grünbaum föredrag. 
ankomst 19.10 kl. 18.30. Dagarna avslu-
tas 21.10 kl. 10 med högmässa i månsas. 
anmälan senast 10.10 till kansliet: 09-
23407100.

helsingfors Prosteri
tomas kyrka: rönnvägen onsdag 10.10. 
kl.17.30 planerings- och förbönsmöte 
för Tomasmässan.
Keswick-möten: 4-7.10 2012 kl 18 i an-
dreaskyrkan, Högbergsgatan 22 (to-lö) 
och i gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6 
(sö). Huvudtalare adrian plass, england. 
musikprogram: martina Hägg, gruppen 
”Vingar”, andreas forsberg, frälsnings-
arméns hornmusik m.fl.
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 7.10. 11 Uhr: familiengottesdienst 
zum erntedank (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 7.10: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15 
skördegudstjänst. rönnberg, Jäntti, 
Wikman. olivia Kyllönen, sång. Kyrk-
kaffe i församlingsgården, föredrag av 
riksdagsman Thomas blomqvist: ”maten 
– mer än vårt dagliga bröd”. 
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 10.30 
mässa med små och stora. Kanckos, 
malmgren. Kaffe 9.30-12. 
Hagalunds kyrka, Kyrkst. 6, kl. 14 kon-
firmation av Houtskärskriftskolan. von 
martens, Kanckos, Valtonen. 
Sökö kapell, Sökögr. 3, kl. 15. ahlbeck, 
malmgren. Kyrkkaffe. 
Köklax kapell, Handelsb. 1, kl. 16. ert-
man, Wikman. Kyrkkaffe.
skriftskolan 2013:  
ett informationsbrev skickas vecka 40 
till alla församlingsmedlemmar som 
är födda 1998. elektronisk anmälan 

15-31.10 på www.esboforsamlingar.fi/
skriftskola
Ungdomskväll: Sode, Sökövägen 14, on 
26.9 kl. 17- 20. ”Ljuskyrka” kl. 18.30.
familjeklubbar för föräldrar och små-
barn:  
Köklax kapell, Handelsb. 1. familjecafé 
må kl. 9.30-12. Sökö kapell, Sökögr. 
3. Sång och lek, ti kl. 9.30-11. mattby 
kapell, Lisasgr. 3. Imse-Vimseklubben 
on kl. 9.30-11.30. Ingen förhandsanm. 
Det är gratis att vara med. Klubbarna 
är stängda p.g.a. personalutb. 10.10 och 
31.10 samt under s höstlovet 18-19.10.
tisdagsgruppen:   
olars kyrka ti 9.10 kl. 18.00-19.30. Vi 
talar om andliga frågor, lyssnar på 
varandras livsberättelser och stöder 
varandra. mer info: Kristina Nordman, 
050 463 1692.
bibelstudium:  
Karabacka kapell, Karabackav. 12, on 
10.10 kl. 16.30-17.45, ertman.
samtalsgruppen för kvinnor:  
Kalajärvi kapell, Höstglödsängen 3, on 
10.10. kl. 19-20.30, Jäntti. Tema: Själa-
vård – vad är det?
Kretsar för pensionärer & daglediga 
kl. 13-15: 
Träffdax i Köklax kapell ti 9.10, Sökö 
kapell ti 9.10, Södrik kapell on 10.10, 
Kalajärvi kapell to 11.10.
öppet hus med lunch: 
Hagalunds kyrka, Kyrkst. 6, svenska 
rummet, varje ti kl. 12-14.
bytesdag för barnkläder och -prylar: 
olars kyrka, olarsbäcken 4, lö 27.10 
kl. 10-13. Vi tar emot hela och rena 
barnkläder och användbara leksaker. 
man får ta det man vill ha och ge bort 
det man inte behöver. man får också ta 
utan att ge! Ta med en slant till kaffe, 
saft och våfflor i vårt café, till förmån för 
ansvarsveckan. Sakerna kan hämtas på 
förhand till dag- och familjeklubbarna 
eller direkt till olars kyrka. Överblivna 
kläder m.m. går via föreningen NaDa till 
barn som behöver dem.
ensam – tillsammans – gemensamt: 
Temadag kring ensamhet i esbo dom-
kyrkas församlingsgård, Kyrkstr. 2, to 
1.11 kl. 11-15. Vi riktar oss både till dem 
som är ensamma och till dem som är 
intresserade av väntjänst och vill ställa 
upp inom frivilligarbetet. också andra 
intresserade är välkomna! Vi diskuterar 
temat ensamhet, medv. är bl.a. kyrko-
herde roger rönnberg, diakoniarb. majvi 
andersson-Sjögren, Synnöve Heikkinen, 
bea Karlemo och Hannele Nygård. Vi 
bjuder också på lunch och musikpro-
gram. Transport ordnas, anm. senast 
24.10 till förs.sekr. ann-christin Lintula, 
tfn (09) 8050 3211, 050 432 7526,  ann-
christin.lintula@evl.fi
Pastorskansliet:  
stängt p.g.a. personalutbildning on 10.10.

granKUlla
to 4.10 kl 10: Samtal kring tro i övre 
brasrummet.
Kl 10.30: förbön med lovsång i övre 
brasrummet.
Kl 18.30: bibelkväll i Sebastos, Johan 
Terho.
sö 7.10 kl 12: Högmässa, Ulrik Sandell, 
Heli peitsalo. aulakaffe.
Kl 12: Söndagsskola i övre brasrummet.
Kl 18: mélodies sacrées, afton med 
fransk musik i grankulla kyrka. 
Damkören grazia, dir. Heli peitsalo, Teija 
palolahti, sopran, reidar Tollander, orgel 
och Varpu Jalas flöjt. fritt inträde, pro-
gramblad 5 €.
Må 8.10 kl 13: måndagscafé i Sebastos, 
andakt kl 12.45 i kapellet.
Kl 15: barnkören i övre salen, barbro 
Smeds.
ti 9.10 kl 9.30: familjelyktan i Sebastos, 
Yvonne fransman, Heli peitsalo.
Kl 13: pensionärskören i nedre salen, 
barbro Smeds.
Kl 13.30-15: Tisdagsträffen i övre salen.
on 10.10 kl 13.30: Kyrkosyföreningen i 
övre brasrummet.
Kl 18.30: förbönskväll i kyrkan, pastor 
ralf Lindström, Heli peitsalo.
to 11.10 kl 10: Samtal kring tro i övre 
brasrummet.
Kl 10.30: förbön med lovsång i övre 
brasrummet.

KyrKslÄtt
söndagsskola för barn: lö 6.10 kl. 10 på 
Lyan. Ingen förhandsanmälan. adress: 
prästgårdsbacken 5. Välkomna!
söndagsskola för barn: sö 7.10 kl. 10 i 
masaby kyrka. Ingen förhandsanmälan. 
adress: Tinavägen 4. Välkomna!
söndagsskola för barn: Söndagar i 
Kyrkslätts kyrka och på Hörnan med 
start den 7.10. 
Vi börjar i kyrkan kl. 12.00 och går efter 
ca 10 min. över till Hörnan. Därifrån av-
hämtas barnen efter högmässan. Ingen 

förhandsanmälan. Hörnans adress: 
Sockenstugustigen 2. Välkomna!
högmässa: sö 7.10 kl. 10 i Haapajärvi 
kyrka. Heikel-Nyberg, Stewen. 
högmässa: sö 7.10 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. Heikel-Nyberg, Stewen.
Mamma för första gången: må 8.10 kl. 
9.30 i församlingshemmet sal 7, för-
samlingsvägen 1. Ingen anmälan behövs. 
Info: anita aaltonen tel. 040 596 1727.
vardagskraft – för dig med lite tvivel 
och någon tro: ti 9.10 kl. 18.30 i försam-
lingshemmet i Kyrkslätts centrum, för-
samlingsvägen 1. Vi samtalar om himmel 
och jord under ledning av kyrkoherde 
Lars-Henrik Höglund. alla är hjärtligt 
välkomna!
Kvällsmässa: ons 10.10 kl. 18 i Haapaj-
ärvi kyrka. 
Pastorskansliets nya telefonnummer är 
(09) 8050 8202.
Mera info på:  
www.kyrkslattsvenska.fi 

taMMerfors
sö 7.10: Högmässa kl 10.30 gamla kyr-
kan, inledning av ”De gamlas vecka” K 
rantala, p Sirén, e-S Kanerva och Ingun 
Ingo. rea metsähonkala uppträder med 
flöjt. Kaffe i kyrkan!
ti 9.10: mammor, pappor o barn kl 10 
Svg 
ti 9.10: Tisdagsklubben Svg kl 14.30-
15.30
ons 10.10: Diakonikretsen kl 13 SvH, 
”Livserfarenhet” De gamlas vecka, essi 
och marja.

vanDa
veckomässa: fre 5.10. kl. 14 i folk-
hälsanhuset, Dickursby. anu paavola.
högmässa: sö 7.10. kl. 10. i Helsinge 
kyrka S:t Lars. martin fagerudd, Iina 
Katila. pensionärernas kyrkogångsdag. 
Kyrkkaffe i bagarstugan.
ingen högmässa: sö 7.10. i S:t martins 
kapell.
familjecafé: i samarbete med folkhäl-
san må 8.10. kl. 9 -12 i mårtensdal, mar-
tinristis församlingslokal, eftisrummet. 
avgift 2e/familj inkl. kaffe/te, smörgås 
och frukt. Kontaktperson Katja Kairisalo 
tel 044 554 5521
vianda-kören övar: ti 9.10. kl. 13.15 
-15.30 i Dickursby kyrka.
Kvällsmässa: ti 9.10. kl. 18  i Helsinge 
kyrka S:t Lars. Kaj andersson , Nina fo-
gelberg, Daniela Hildén.
De vackraste andliga sångerna: ons 
10.10. kl. 14  i folkhälsanhuset, Dick-
ursby. Nina fogelberg.
familjecafé: to 11.10. kl. 9 -12 i Dick-
ursby kyrka, bakre delen av kyrkosalen. 
babyrytmik med kantor Nina kl. 10.15. 
Kaffe med dopp. Kontaktperson alexan-
dra blomqvist tel 050 566 8266.
högmässa: sö 14.10. kl. 10 i Helsinge 
kyrka S:t Lars. Lit. anu paavola, pred. 
martin fagerudd, ass. Kaj andersson, 
kantor Nina fogelberg. Välsignelse av 
nya medarbetare. festkaffe i bagar-
stugan.
ingen högmässa: sö 14.10. i S:t martins 
kapell.
Dagsläger för barn i åk 1- 6: i bagar-
stugan på höstlovet 18-19.10. kl. 8.30-
16.30. Lägret kostar 20 e. I priset ingår 
utfärd till Högholmen. anmälningar till 
ungdomsarbetsledare Daniela Hildén tel 
050 5668112.
Utfärd till högholmen: fre 19.10. påstig-
ning kl. 9.15 vid myrbacka kyrka, 9.30 
vid bagarstugan och 9.45 vid Dickursby 
kyrka. pris 10 e/vuxen, 5 e/barn (6-17 
år). 
barn under skolåldern behöver ha en 
vuxen med sig. Hemresa ca kl. 14.30. 
anmälningar till ungdomsarbetsledare 
Daniela Hildén tel 050 5668112. mera 
info på www.vandasvenskaforsamling.fi

raseborgs Prosteri

broMarv
sö 7.10: De äldres dag kl.12 (obs! tiden) 
högmässa, Salminen, Lindroos. mat och 
kaffe i förshemmet.Vid behov av skjuts 
kontakta kaplanen!

eKenÄs
Pastorskansliet: är undantagsvis stängt 
fr 5.10 och öppet ti 9.10 endast kl.9-12 
p.g.a. personalskolning.
bokpratarnas litteraturafton: to 4.10 
kl.19 i förs.h. Stjärnornas timme den 
tysta och blå – en kväll om Viola renvall 
och Jacob Tegengren. gun Spring läser 
och berättar, Lasse Lindqvist medv. 
med uppläsning. Servering.
gemensam bön: lö 6.10 kl.9.30 i meto-

distkyrkan.
litterär mässa: sö 7.10 kl.10, 
a.Lindström, N.burgmann, ekenäs kyr-
kokör, dir. åsa Westerlund. författare 
Sissel Lund-Stenbäck predikar.
Minnesklubben: ti 9.10 kl.14-16 i förs.h. 
Träffpunkt för närstående-/anhörig-
vårdare m. vårdtagare. Tema: andligt 
välmående, m.cleve.
familjekören: on 10.10 kl.18 i Österby 
förs.h., N.burgmann.
valdebatt inför kommunalvalet: to 11.10 
kl.18.30 i förs.h. en kväll kring angelägna 
frågor om välfärd, gemensamt ekono-
miskt, socialt och ekologiskt ansvar, 
prioritering mm. av partierna utsedda 
representanter deltar i panelen, mo-
derator a.Lindström. Välkommen att 
lyssna till och delta i debatten.
info om kretsar, körer, klubbar på 
www.ekenasforsamling.fi

hangö
sö 7.10 högmässa i kyrkan kl. 12:, T. 
Sjöblom, r. Näse.
Må 8.10 café adolf & alexandra: kl. 14-
16 i Villa Teresa.
ti 9.10 ork-idé – hur orka i vardagen 
som småbarnsförälder?: barbro Näse 
föreläser om ”Den viktiga kommuni-
kationen” kl. 18-20 i centralskolans 
matsal, Halmstadsg. 2.
on 10.10 insamling av kläder och saker: 
till hjälpbehövande i Lettland. platsen är 
Korsmansg. 40, kl. 18-19 varje onsdag. 
mera info ger tf diakon Tage Nylund tel: 
040-5324797.

ingÅ
fre 5.10 kl 18.00: israeliska danser i 
församlingshemmets källare. Viveca 
Unnérus.
fre 5.10 kl 17.00-18.20: pyssel för barn 
i åk 1-3,
sö 7.10, 19 s. e. pingst, kl 10.00: hög-
mässa i Ingå kyrka. eeva makweri, mari-
anne gustafsson burgmann.
Må 8.10 kl 18.30: bibelgruppen i för-
samlingshemmet. Tom Hellsten.
ons 10.10 kl 14.00: syföreningen träffas i 
prästgården. Siv björklöf.
ons 10.10 kl 17.00: emma-café på 
ungdomsgården. Solveig björklund-
Sjöholm.
verksamhet på finska:
Pe 5.10 klo 17.30: sähly merituulen 
koululla.
su 7.10 klo 16.00-18.00: Kauneimmat 
hengelliset laulut-toivelauluiltapäivä In-
koon seurakuntatalolla. Sana ja laulujen 
säestys Seija-Sisko raitio. gaudete-
kuoro. Kahvi-/teetarjoilu.
tii 9.10 klo 18.00: etsijät ja löytäjät 
nuortentalossa (bollstantie 2 c). Hilkka 
olkinuora.
Ke 10.10 klo 18.00: raamattupiiri bläck-
hornetissa. eeva makweri.
to 11.10 klo 19.00: äijäsauna pappilassa. 
erkki päivärinta.

Karis
orgelkonsert: Lö 6.10 kl. 18 i S:ta Kata-
rina kyrka med Noora Karhuluoma.
högmässa: Sö 7.10 kl. 12 i S:ta Katarina 
kyrka. Terlinden; bonacci.
bibelgruppen i svartå: må 8.10 kl. 14 i 
kyrkstugan.
Karis minnesklubb: on 10.10 kl. 15-16.30 
i Servicehuset, Klädesfabriksgatan 6. I 
samarbete med föreningen Stöd för de 
äldre i Karis och pojo och minneslots.

PoJo
torsdagar: Kl 18.30 församlingskören i 
förs.hemmet.
fr 05.10: Kl 13.45 pensionärskören i förs.
hemmet.
sö 07.10: Kl 10 Högmässa och skörde-
fest för missionen. Skördeprodukter till 
lotteriet tas gärna emot. Lunch vuxna 6 
euro, barn över 3 år 3 euro.
on 10.10: Kl 13 Diakonisyföreningen i 
förs.hemmet.
Kl 14: Karlakaffe i diakonikansliet.

sJUnDeÅ
Mässa: sö 7.10 kl. 12 i kyrkan, Ismo Tu-
runen, pami Karvonen.
sångstunden: to 11.10 kl. 10 i capella, 
Hanna Noro.

snaPPertUna
to 4.10 kl 18-21: Ungdomskväll i 
Langansböle
to 4.10 kl 19: övar kören i prästgården
sö 7.10 kl 10: Högmässa med elsa Ten-
honen och pia Nygård
ti 9.10 kl 9.30-11: familjekafé i Langans-
böle
torsdag 11.10 klo. 13.30-15.30: Dagträff 
i prästgården. Samtal och samvaro kring 
kaffebordet. Tema är ”Jakten på den 
perfekta bilden” om hobbyfotografering 
med markus andersson. K-m Wredlund 
och pia Nygård medverkar. alla intres-
serade varmt välkomna! möjlighet till 
taxiskjuts, kontakta pastorskansliet eller 
diakonen.

tenala
to 4.10 kl. 18: bönekväll i församlings-
hemmet, Korin
sö 7.10 kl. 10: (obs! tiden) gudstjänst, 
Salminen, Lindroos
ti 9.10 kl. 13: missionskretsen i försam-
lingshemmet, Korin
sö 14.10: anmälan till SKrIfTSKoLaN 
efter högmässan som börjar kl.13

esbo stift

loJo
ti 9.10 kl. 13.30: Svenska kretsen sam-
las i Virkby kyrka. esa rinne och mari 
Nurmi. Taxi.
sö 14.10 kl. 13.00: Högmässa i Lojo 
kyrka. pensionärernas kyrksöndag. 
präst esa rinne och kyrkvärd birgit 
pihl. musik. Kyrkstig från Virkby kyrka 
till Lojo kyrka, kontakta esa rinne tel 
044328357. Kyrkkaffe i samband med 
födelsedagsfest för församlingsborna 
som fyllt eller fyller 75, 80, 85, 90, 95 
eller mera. Kyrktaxi.

bokprat och litterär mässa
bokpratarnas litteraturafton to 4.10 kl. 19 i försam-
lingshemmet med rubriken ”Stjärnornas timme den 
tysta och blå” - en kväll om viola renvall och Jacob 
tegengren. gun spring läser och berättar, lasse lind-
qvist medverkar med uppläsning.

Litterär mässa sö 7.10 kl. 10 i ekenäs kyrka. författa-
re sissel lund-stenbäck predikar i högmässan, liturg 
är kyrkoherde anders lindström, kantor niels burg-
mann. Åsa Westerlund leder ekenäs kyrkokör som 
medverkar. arrangör: ekenäs församling.

Smörögat fyller ett år
efter ett år med annonsplatsen Smörögat på Insidor-
nas första sida har vi nu lottat fram en vinnare bland 
första årets annonsörer. Kyrkans central för det svens-
ka arbetet (KcSa) vann en gratis användning av an-
nonsplatsen.

– Vi kommer att marknadsföra våra samtal på bok-
mässan. I år blir det ett lördagssamtal om det heli-
ga i skolan och ett söndagssamtal om vad som är tillå-
tet att säga i det offentliga rummet, säger Maria sten 
på KcSa.

Regnbågsmässan livets träd
regnbågsmässan ordnas för sjätte året i rad i sam-
band med finlandssvensk regnbågshelg. mässan gäs-
tas av trubaduren och hbt-aktivisten Jan hammarlund 
från Sverige. Johan finne visionerar det årliga interakti-
va konstverket.

regnbågsmässan hålls i Johannes kyrka fredag 5 
oktober klockan 21. arangörer är regnbågsankan, Jo-
hannes församling och Helsingfors kyrkliga samfäl-
lighet. efteråt smått & gott i natten på regnbågsca-
fé Hörnan. 

BokkALAstävLingsvinst REgnBågsmässA

Vi ordnar HÖSTMÖTE den 6 – 7.10-12
i SRO, Helsingforsvägen 10, Grankulla

”Älskad av Gud - kallad att älska”

Välkommen med!
Arr: Fridsföreningen i Södra Finland rf.

Programmet börjar lördag kl 13 med
predikan, bibeltimme och sångkväll

och fortsätter på söndag med HHN kl 11.

http://sanktjohannes.info
7.10 kl 11 gudstjänst i Biblion, 
Vasa. Kyrkkaffe, samtal.  

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

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

050 329 4444, 050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi
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berÄtta oM Din 
försaMling! 
Den här sidan finns till för dig. 
roliga verksamhetsidéer, fest-
liga jubileum eller en viktig ge-
menskap. Skriv, fotografera och 
berätta om vad som händer i 
DIN församling! Skicka in din ar-
tikel till redaktionen@kyrkpres-
sen.fi. redaktionen 
väljer och redige-
rar materialet. i min

FöRsAmLing

PÅ gÅng

regNbågSfoLKeT – en resurs i 
kyrkan!? är temat för det andra 
ekumeniska regnbågsforumet i 
finland lördag 13.10.2012 med start 
kl 9 i alphöjdens kyrka, Kotkagatan 
2, Helsingfors. Sådana som hör 
till sexuella minoriteter och deras 
vänner samtalar om sina möjlig-
heter att göra en insats i kyrka och 
församling. 

Stiftsdekanen sakari häkkinen 
inleder om regnbågen som ett 
hoppets tecken och den avsatte 
estniske prästen heino nurk om 
situationen i estland och ryssland. 
Deltagaravgift 20 euro. anmälan 
senast måndag 8.10 till sirpa tolp-
panen, 040 566 3871, stolppan@
gmail.com. 

MARKnAD

önsKas hyra

Skötsam sjuksköterska önskar 
hyra etta eller tvåa i centrala 
Helsingfors. Vänligen kontakta per 
tel. 0505900606

en rökfri och skötsam 20-årig 
tjej söker hyreslägenhet i södra 
Helsingfors. Har precis börjat 
studera på juridiska fakulteten vid 
Helsingfors universitet och letar 
därför lägenhet i närheten av uni-
versitetet. ett rum och kök, hyra 
max. 500€. Ta gärna kontakt när 
som helst med bostadserbjudan-
den! tel.050 5336057

Sökes enkelt egnahemshus/stuga 
för uthyrning, i Sibbo med om-
nejd. Nordström 040-5364140

Önskar hyra bostad i H:fors med 
omnejd åt Soc & Kom studerande 
flicka. max hyra ca 500€/månad. 
Kontakta malin på hman@mappi.
helsinki.fi eller tel 050-4012148

Skötsam, nykter, rökfri man i ar-
betslivet önskar hyra etta. gärna 
i Drumsö-Tölö-munksnäs-Haga. 
Säker hyra. ej keldjur. ring 044-
2147705 / busk.

Uthyres
Uthyres: Lägenhet 120m2, nyre-
noverad 4 rum o kök i munksnäs. 
ring 0407180342 för mer info.

Uthyres en dröm etta i hjärtat 
av rödberga. 31 m2 med 1 rum 
+kök+badrum. Lägenheten är 
nyligen renoverad och i utmärkt 
skick. Hyra 950€/månad. Kon-
takta Thea rikala/0405822082 
för mer information.

Uthyres etta i Nickby åt rök- och 
djurfri person. Tel. 044-060 1107.

KöPes
Köpes dödsbon samt källar- och 
vindstömningar. ring Stefan 
0400313970.

övrigt
Söker svenskspråkig, pålitlig 
barnvakt åt mina två barn (3 och 
1) en em/veckan. Östra H:fors. 
nitole@luukku.com

finns det någon som kan och 
vill berätta för mig om prästen 
emanuel Snellman? Svar till detta 
blads kontor märkt ”e Snellman”.

nYTT FRÅn DOMKAPITleT

församlingspastorn i Sjundeå finska församling irene erkko har förordnats 
att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Sjundeå svenska 
församling 1 - 31.10.2012.

Kaplanen i petrus församling ronny thylin har beviljats tjänstledighet 7.1 
- 28.7.2013.

församlingspastorn i petrus församling Daniel björk har förordnats att 
sköta en kaplanstjänst i samma församling 7.1 - 28.7.2013 och en försam-
lingspastorstjänst 29.7 - 31.12.2013.

församlingspastorn i petrus församling niklas bonde har förordnats 
att sköta 60 % av en församlingspastorstjänst i samma församling 1 - 
31.1.2013 och samma tjänst till 100 % 1.2 - 31.12.2013.

församlingspastorn i petrus församling fredrik Kass har beviljats tjänst-
ledighet 7.2 - 31.12.2013.

Kaplanen i Korsholms svenska församling harry holmberg har beviljats 
tjänstledighet 1.11.2012 - 31.12.2013 och förordnats att sköta kyrkoherde-
tjänsten i Jeppo församling 1.11 - 31.12.2012 samt en kaplanstjänst i Nykar-
leby församling 1.1 - 31.12.2013.

prosten leif snellman har förordnats att sköta kaplanstjänsten i Kors-
holms svenska församling 1.11 - 31.12.2012.

pastor rune lindblom har förordnats att sköta kaplanstjänsten i Kors-
holms svenska församling 1.1 - 31.12.2013.

Teologie magistrarna eva-lotta blom och Jonathan Westergård har god-
känts för ordination till prästämbetet. prästvigningen äger rum 14.10.2012 
kl. 12 i borgå domkyrka.

fullmakt på kyrkoherdetjänsten i replot församling har utfärdats åt tf 
kyrkoherden i samma församling, glenn Kaski från 1.10.2012.

Kaplanen i Nacka församling (Sverige) Maria venhola har uppförts på 
valförslag för besättande av kyrkoherdetjänsten i Sjundeå svenska för-
samling.

Tf kyrkoherden i Lovisa svenska församling Karl af hällström har upp-
förts på valförslag för besättande av kyrkoherdetjänsten i Lovisa svenska 
församling.

Kaplanen i grankulla svenska församling carola tonberg-skogström har 
beviljats tjänstledighet 3.9 - 14.10.2012.

Esbo svenska församling söker en 
BYRÅSEKRETERARE för tiden 1.1-31.12.2013. 

Arbetstiden är 20 timmar per vecka (55 % av full arbetstid). 
Ansökningarna riktas till församlingsrådet i Esbo svenska församling, 
PB 202, 02771 Esbo, senast 19.10.2012 före kl. 15.00
Annonsen i sin helhet finns på www.esboforsamlingar.fi/jobb

Vi söker just nu tre medarbetare till tjänsterna som:

DIAKON (heltid)
PRÄST med särskilt ansvar för barn och unga(heltid)
UNGDOMS -assistent/-pedagog eller -diakon 
(heltid)

I centrala Stockholm finns Finska församlingen, som är 
en del av Svenska kyrkan. 
Kyrkan och församlingslokalerna ligger på Slotts-
backen i Gamla stan. Församlingen är tvåspråkig och 
församlingens medlemmar finns inom Stockholms 
stift. I arbetet behöver du använda både finska och 
svenska språket. Det är både utmanande och 
berikande att vara kyrka i vår mångkulturella och 
flerspråkiga församling. Välkommen med din ansökan. 

Läs mera på vår hemsida om församlingen och dessa 
tjänster www.finskaforsamlingen.se

TUKHOLMAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA
FINSKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM

Korsholms svenska församling lediganslår en tjänst som

BYRÅSEKRETERARE
vid pastorsexpeditionen i Gamla Vasa, lön enligt 
kravgrupp 403. Arbetstiden är 25 h/vecka (69%) men 
kan eventuellt förlängas senare. Tjänsten förutsätter 
lämplig yrkesutbildning samt erfarenhet av kansliarbete 
och kännedom om den lutherska kyrkans verksamhet. Till 
arbetsuppgifterna hör medlems- och folkbokföring, 
kundbetjäning, vid behov sekreteraruppgifter och andra 
kanslirutiner. Tjänsten förutsätter goda kunskaper i ADB 
samt utmärkt förmåga att använda svenska och nöjaktig 
i finska i tal och skrift. Den som väljs skall uppvisa ett 
godtagbart läkarintyg. Tjänsten tillträds 1.12.2012 med 4 
månaders prövotid.
     Fritt formulerade ansökningar med avskrift av betyg 
och arbetsintyg riktas till: Församlingsrådet i Korsholms 
svenska församling och sänds till adressen: Adelcrantz-
gränd 1, 65380 Vasa, senast den 15.10.2012 kl.14.00. 
Kuvertet märks med ”Byråsekreterare”.

På förfrågan svarar byråsekreterare 
Ann-Marie Granholm tel. 06-3560514 
eller kyrkoherde Berndt Berg tel. 050-3640938.

leDIgA TJänSTeR

hok-elannonhautauspalvelu.fi 
perunkirjoitustoimisto.fi
Telefonejour 24 h: 050 347 1555 

Forum  tel.  010 76 66620
Hagnäs  tel.  010 76 66500
Tölö  tel. 010 76 66530
Malm  tel. 010 76 66630
Östra 
Centrum  tel.  010 76 66590
Alberga  tel.  010 76 66610
Hagalund  tel.  010 76 66570
Dickursby  tel.  010 76 66560
Myrbacka  tel.  010 76 66600
Kervo  tel.  010 76 66550
Hyvinge  tel.  010 76 66580
(0,0828 €/tel + 0,1199 €/min)

En byrå med 
komplett service
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Fullständig begravningsservice 
– med omtanke och mångårig erfarenhet

Tegelbruksgatan 47,

www.nordicsale.fi

Kuusitie 1, 68555 Bosund
(06) 721 0111, sale@nordicsale.fi

AutotAllin 
ikkunAt PVC 2k

Suomen halvin!!

199E

9x22 (890 x 2190), 
2-leht.,

FEnEStRA
Parvekeovi 170 

9x6  

69E

12x6 

79E

GARAGE 
FÖNSTER PVC 2K

Granvägen 1, 68555 Bosund
(06) 721 0111, sale@nordicsale.fi

FENESTRA
Balkongdörr 170

2-blad

Finlands billigaste!!

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

040 728 7339
Rosenlundsvägen 83,
10710 Snappertuna

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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”Jag bestämmer 
om gemenska-
pens gräns. Jag 
säger ja eller nej 
till vänskap, jag 
slår på, jag släck-
er ner.”
Anders Ahlberg om 
jagcentreringen i soci-
ala medier.

JAgcEntRERing

Drabbad!
Jag haR inte skrivit på denna sida på lång tid. Det 
har förekommit spekulationer om att jag har suttit 
i fängelse, att jag flytt landet på grund av djup de-

pression, skatteskulder etcetera. Ing-
et av detta är sant. Saken är följande: 
Den 25 april drabbades jag under cirka 
12 timmar av tre hjärnblödningar, så 
kallade strokes. Min situation var farlig. 
Utan att överdriva tror jag att jag för en 
tid balanserade på gravens rand. Det 

låter förfärligt. Det är förfärligt. Samtidigt är det en 
av mitt livs allra finaste och dyrbaraste erfarenheter. 

Inte bara nu, flera månader senare, med facit 
i hand. Utan även då. Inte minst då. I synnerhet 
då. Under de timmar då jag successivt förstod att 
mitt liv var i fara kände jag ingen oro, ingen rädsla.

DE FÖRsTa dagarna kunde jag knappt höra, jag för-
stod inte vad jag läste, när jag skulle äta hamnade 
maten i håret. Jag kunde inte skriva, inte gå, inte 
någonting. Jag kunde knappt tala. Men jag kände 
ingen livsångest, ingen dödsångest. I stället kän-
de jag ett stort lugn, en inre frid. Jag såg inte mör-
ker, utan ljus. De närstående som var närvaran-
de talar om att jag utstrålade stillhet.

Det var nära ögat. Om jag hade fått min stroke 
ett par veckor tidigare, ute på landsbygden i öst-
ra och centrala Afrika, hade jag varit död nu. Men 
jag överlevde. Och mot många odds förvandla-
des jag inte till ”grönsak”. Jag blev inte ett kolli.

Sedan dess har jag skrivit på en ny bok. Det bör-
jade med några oläsliga streck på ett papper. Idag, 
exakt fyra månader senare, är det i huvudsak ett 
nytt och färdigt bokmanuskript. Jag upplever att 
jag fått ett nytt liv. Jag har fått möjligheten till ett 
nytt liv. Detta fyller mig med glädje och tacksam-
het. Inte jubel och fanfar, snarare stilla eftertanke.

Det fyller mig också med en längtan efter mera 
förvandling. Jag vill att något mera radikalt skall 
ske i mitt liv. Jag menar inte att resa jorden runt, 
bo bland massajer, uppleva revolution och krig, 
sådant har jag gjort.

Jag läNgTaR efter en radikal 
förvandling av mitt inre liv. 
Inte att bli kristen, det är jag 
redan. Men efter något som 
går ännu mera in på djupet.

Skaffa mig fasta arbetsti-
der och rutiner. Goda vanor 
för mat, dryck, sömn och vi-
la. Kanske gifta mig. Sådant 
som kan förefalla självklart – 
om man redan har det. Ett liv mera styrt av go-
da dygder och goda vanor. Men inte bara föränd-
ring, sådant jag kan göra själv: gå ner i vikt, skaf-
fa mig mera muskler, läsa fler böcker. Utan för-
vandling. Radikal förvandling. Sådant jag inte kan 
göra helt på egen hand.

Jag TRoR att det är en gåva att någon gång få vara 
nära att dö. I bästa fall ökar det känslan av värdet 
i att leva. Det självklara är inte längre självklart.

För fyra månader sedan kunde jag inte stå, in-
te gå, inte äta, inte läsa, inte skriva. Det självklara 
var inte längre självklart. Nu kan jag stå, gå, äta, 
läsa och skriva. Och det har blivit självklart att 
det inte är självklart.

Tacksamhet. Möjlighet. Förvandling. Jag tror att 
detta kommer att bli tema för några av mina kom-
mande kolumner.

Göran Skytte är författare och fri debattör

”Jag har fått 
möjligheten till 
ett nytt liv. Det-
ta fyller mig med 
glädje och tack-
samhet.”

inkAst gÖRAn SKYTTe

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

RADioAnDAktER InneHÅll

”Morgonandakter under all kritik”
Det är lätt att instämma i det 
mesta som Kristian Nyman 
skriver i Kyrkpressen om 
morgonandakterna. 

Jag instämmer i det mesta 
som han skriver, men jag an-
ser att ordet morgonandakt 
borde återinföras i stället för 
morgonsamling, som av allt 
att döma ger rum för alla for-
mer av filosofi och priva-
ta funderingar, som är långt 
från vad vi lyssnare önskar i 
form av Guds ord och psalm 
och sång inför dagens början. 

Jag vill dock ta upp frågan om 
svenskan i andakterna. 

Varför har ledningen tillå-
tit att alla 70+lyssnare, som 
inte kan eller blott delvis för-
står engelska skall tvingas 
lyssna till program man in-
te förstår? Från den dag då 
man sparade bort andakter-
na och det blev bara en mor-
gonsamling, är det snart ing-
enting kvar. 

Här är plats för en mark-
nadsundersökning av Radio 
Vega, antingen i Kyrkpres-

sen eller via Radiohuset. Jag 
tycker även att Folktinget 
kunde säga till om språk-
frågan. Våra nationalspråk 
är finska och svenska, in-
te finska och engelska  Ja, 
även Kjell Herberts kun-
de ägna denna fråga en ut-
redning inom ramen för sin 
samhällsforskning.

Med vänlig hälsning

ERIK lIlJEsTRÖm
Vörå

”varför har led-
ningen tillåtit att 
alla 70+lyssnare 
skall tvingas lyss-
na till program man 
inte förstår.”

Hemgården – ett rustikt litet chokladföretag som 
sätter ner all sin kärlek på att erbjuda det bästa  

Österbotten har att ge.

Var ute i tid och beställ läckra julgåvor från oss!
www.hemgarden.fi

info@hemgarden.fi | 045 888 0018

 Helsingfors
Strömmingsmarknad

vuodesta från 1743

ÖPPNINGSDAGENS PROGRAM  
den 7.10.2012, kl. 11-16 på Salutorget

Helsingin Satama  
www.portofhelsinki.fi

7.-13.10.2012

HUVUDSCENEN/SALUTORGET

MUSIK FÖR BARN:  
Arne Alligator & Djungeltrumman

SAMI GARAM och JANNE PEKKALA 
tillreder strömmingsrätter på scen

DUO TIMJAM framför maritima  
toner i Helsingforsanda

TUOMARI NURMIO SOLO

LILLA SCENEN/SALUHALLENS GÅRDSOMRÅDE

OSTRONAKADEMINS TÄVLING  
i att fileá strömming

TORGMATSJURYN

M A F  fl y g e r  i n  h j ä l p ,  
g l ä d j e  o c h  h o p p .   

S m a r t p h o n e  l i n k

w w w . m a f s u o m i . fi

M A F  o p e r e r a r  ö v e r  1 0 0  s m å  p l a n  i  u t v e c k l i n g s -
l ä n d e r  i  o m r å d e n  d ä r  a v s t å n d e n  ä r  l å n g a  o c h  d e t  
s a k n a s  t r y g g a  e l l e r  f r a m k o m l i g a  l a n d s v ä g a r .  

Visste du att ...

Tidningen trycks på ett 
finländskt miljömärkt papper 

som till största delen 
består av returpapper.

Kyrkpressen 
sparar skog!



nÄsta vecKa möter vi en man som som skrev en hemlig dagbok 
om att misslyckas som kristen.

prosten undervisar barnen och frågar: –
 Vem

 är det som
 hör allt, ser allt och för vem

 jag själv är ett litet kryp?
barnen sitter och funderar en stund, sedan räcker lille o

lle upp handen och säger: –
prostinnan!

Åk buss med Peter Söderqvist
Vasa

0500-162 120
touring.partner@kolumbus.fi

Prenumerera på den allt mer 
populära finlandssvenska 

veckotidningen Kuriren. På ett  
år har läsekretsen ökat med 25% 

och är nu uppe i

–tidningen för Dig!



JA TACK!
X JAG VILL PRENUMERERA PÅ KURIREN

för resten av år 2012 och hela året 2013 för 75 € (inom Norden)

Tre (3) provnummer för endast 14 euro.
Ett halvt år för endast 40 euro.

NAMN

ADRESS

TEL/MOB.

SÄND KURIREN TILL:

Nej tack, jag vill inte prenumerera på Kuriren. Jag deltar endast i utlottningen 
av Hackman Matador kastrullerna. Jag returnerar beställnings-, och utlottnings-
blanketten försedd med ett 1-klass frimärke till adressen Kuriren, PB 12, 65101 
VASA (var snäll och stryk över den färdigtryckta adressen på kupongen och skriv 
in den nya under).

XJAG DELTAR I UTLOTTNINGEN AV 
TRE PAR HACKMAN MATADOR KASTRULLER 
 (värde ca 135 euro/par)

Kan sändas 
ofrankerat 

inom Norden
Kuriren betalar 

portot

PB 12
SVARSFÖRSÄNDELSE
KOD 5005430
65103 VASA

SÄND RÄKNINGEN TILL:
NAMN

ADRESS

TEL/MOB.

Erbjudandet gäller till 30.11.2012

Prenumerera 
och delta i utlottningen

50.000!

Nu har du möjlighet att vinna ett par kastruller av hög klass. 
Kuriren lottar ut tre par kastruller med glaslock av märket 
Hackman Matador. Kastrullerna är 2,5 och 4 liter och har ett 
sammanlagt värde på cirka 135 euro.

VI LOTTAR UT TRE PARHACKMAN KASTRULLER

KP 4.10.

Kristian Westerling 
och bandet Satin 
Cirkus har slagit 
igenom med glad 
popmusik i ett 
dystert land.

TexT ocH foTo:  
Johan MyrsKog

För ett par månader sedan 
fick det finlandssvenska pop-
bandet Satin Circus skivkon-
trakt efter att ha satsat några 
år på musiken. Nu ska ban-
det spela in en skiva med So-
ny Records. Sångaren och 
bandets ”frontman” Kris-
tian Westerling, 20, berät-
tar om bandets och sin egen 
väg mot framgången.

hur uppstod bandet? 
– Vi var ett gäng jazzmusi-
ker som började tröttna på 
jazzen, och kände att vi vil-
le göra något helt annat. Två 
av bandets medlemmar fö-
reslog att vi skulle spela pop 
och då började idéer ganska 
snabbt ta form. Vi tyckte att 
det inte fanns tillräckligt med 
glad popmusik i det dystra 
Finland så vi beslöt att änd-
ra på den saken.

– Jag hade tidigare spelat 
med några av killarna i en 
musikal, så jag kände dem 
från förr. Senare började vi 
alla dessutom på Pop&jazz-
konservatoriet i Helsingfors, 
så vi har umgåtts rätt mycket.

ni har gått framåt i er musik-
karriär relativt snabbt. vad tror 
du det beror på?
– Hårt arbete. Jag minns hur 
chockad jag var när vi i början 
bestämde att vi skulle börja 

träna tre dagar i veckan. Får 
man numera en ledig dag så 
får man vara nöjd. Man måste 
ständigt vara i farten, skriva 
musik, boka konserter, öva, 
och framför allt hela tiden 
göra reklam för bandet. Det 
har betytt några år av inten-
sivt arbete, och det är roligt 
och spännande att se att det 
gett resultat.

Du kommer från en kristen fa-
milj, hur har det påverkat dig 
som människa?
– Det har format mig mycket. 

Det har gett mig en grund-
trygghet och en jättebra 
grund för livet. Jag har fått 
växa upp med förnuft och 
kärlek och det är något jag 
är väldigt tacksam över.

– Då mina föräldrar dess-
utom har varit missionä-
rer i Nepal så har jag längs 
med åren fått ta del av en 
annan kultur, vilket alltid 
är givande. De har faktiskt 
nyligen åkt tillbaka igen, så 
förhoppningsvis kan jag åka 
dit igen.

hurdan är din egen musikalis-
ka bakgrund?
– Jag började spela violin när 
jag var liten och gitarr någ-
ra år senare. Jag är väl främst 
en jazzmusiker, men spelar 
det mesta. Min familj är väl-
digt musikalisk så jag antar 
att det finns i blodet.

– Det har varit roligt att få 
göra väldigt mångsidiga sa-
ker genom åren. Jag har va-
rit på Pori Jazz och spelat 
och turnerat med Robin. Att 
nu ha ett alldeles eget band 
känns fantastiskt.

Du är bandets förgrundsfigur. 
har du några andra roller inom 
gruppen?
– Inga speciella roller, egent-
ligen. Vi skriver musiken till-
sammans och alla delar på 
textskrivandet. I det här ske-
det måste alla satsa hundra 
procent på allt, så det lönar 
sig inte att börja dela på upp-
gifterna. Som frontman har 
man givetvis ett stort ansvar 
att bära på scenen, men det 
har bara varit roligt.

– Det är klart att det kändes 
nervöst i början, men nu har vi 

blivit så vana på scenen så nu 
kan man fokusera på showen 
också och inte bara på att spe-
la. Att se och känna publikens 
energi är obeskrivligt.

beskriv satin circus med tre ord.
– Hmm, oj nej … Jag skul-
le säga glatt, färggrant och … 
och … hjälp mig … energiskt. 
Måste nog öva på den frå-
gan, haha!

Satin circus skiva kommer att spe-
las in utomlands av Sony records, 
och väntas till våren.

Fram med glad energi
som såNgaRE 
och förgrundsge-
stalt drar Kristian 
Westerling det 
tyngsta lasset när 
Satin circus står 
på scen. 


