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Barnatron ger livsmod 
under sjukdomstiden 
Sidan 8

Förslag: Inga enskilda 
församlingar längre
Sidan 5

Sju skarpa vapen 
till försvar för kristen tro
Sidan 12

Många skriver ut sig ur kyrkan och 
allt färre finländare går i julkyrkan. 
Men det är inte hela sanningen. 

Det finns också motsatta trender 
och skillnader mellan församlingar. 
Sidan 4

Fem kontakter 
om året kan 
stoppa flykten

 

Flickan 
som levde
Sidan 10
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Se barn för vad de 
är och vad de gör
Sidan 7

Finländare gillar att 
tända ljus i sorgen 
Sidan 6

Kriminalare 
för det goda
Sidan 2

LeDAreN: Döden har städats bort ur det offentliga 
rummet. Desto viktigare är därför de människor 
som vill och vågar följa med till livets sista tröskel.
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”Den moderna 
döden har inte 
längre ett socialt 
sammanhang, 
där den omges 
av en slags soli-
daritet.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Allt det här  
ska ta slut

förr i världen sade man Memento 
mori, Minns att du ska dö. Det kom 
i en självklar kombination med ett 

Carpe diem!, Grip dagen. Numera är det senare ett 
rumsrent pynt som passar som ett lämpligt citat 
på sjabbigt chica inredningsdetaljer. Men det för-
sta har vi medvetet förträngt. Dödens ofrånkom-
lighet är ett tabu som många har svårt att förhålla 
sig naturligt till i dag.

den klippta kopplingen mellan vissheten om vår 
egen dödlighet och imperativet att ta vara på da-
gen är ett resonemang ur boken Det ender godt, ja, 
själva upptakten till hela projektet. Boken består 
av ett samtal mellan Danmarks kändaste präst, 
författaren Johannes Møllehave, som mist sin 
hustru och själv drabbats av hjärtinfarkt mitt i ett 
hektiskt liv, och Kristeligt Dagblads chefredak-
tör Erik Bjerager.

Slutsatsen i den är att bara den som är medveten 
om sin egen dödlighet kan leva helt och fullt. Bo-
ken tränger också in i de svåra frågorna om hopp. 
Är hoppet att bli frisk? Eller är det, i ett visst ske-
de, att få och våga hoppas på det som kommer sen 
när det definitiva mementot inte går att komma 
undan? När och om det kristna hoppet om evigt 
liv sopas undan alltmer för den allmänna upp-
fattningen att ”när det tar slut så är det slut” är 
det förståeligt att döden förtigs, menar Bjerager.

det gäller ändå att trampa med varsamma skor 
i dödens väntrum. Den som inte är där kan in-
te veta hur det känns. Där finns oron, sorgen och 
ibland också den gudstystnad som Gösta nämner 
i KP:s reportage den här veckan. Då är det allra 
viktigaste att man har någon vid sin sida när man 
går mot döden. 

den SchweitziSke teologen och etikern Hanspe-
ter Schmitt konstaterar i senaste nummer av ka-
tolska Signum att den moderna döden inte längre 
har ett socialt sammanhang där den omges av en 
slags solidiaritet. I stället präglas den av isolering 
och avskiljning. Schmitt ser 
det dels som ett resultat av att 
våra samhällsstrukturer har 
upplösts och bytts ut mot ett 
funktionalitetstänkande som 
går före allt annat, dels för att 
den kultur som värdesätter 
hälsa, skönhet, prestations-
förmåga och ungdom kän-
ner olust inför svaghet, be-
roende, förfall, smärtor och 
död. Den hemsjukvård i li-
vets slutskede som Österbot-
tens cancerförening erbju-
der är därför oerhört viktig. 
I senaste Kotimaa summerar 
också biskop Björn Vikström frågan om de svåra 
avgörandena kring liv och död med att kyrkans 
uppgift inte är att stifta lagar – utan att den kan 
vara en trovärdig profetisk röst bara om den vå-
gar vandra med de döende, i sjukhussjälavården 
och i församlingsarbetet.

för det handlar om långt mer än mediciner, om 
att våga följa med ända till tröskeln som skiljer liv 
från död. De som går med dit är modiga, rakryg-
gade och sanna människor.

Inte en enda 
dag utan bön
Flaggorna vajar i höstvinden när Leena 
Kontula susar in på cykel bland löv-
högarna i Esplanadparken. Den svarta 
hjälmen, en släkting till den hon burit 
i sina internationella uppdrag, spänner 
hon hastigt av sig och klämmer under 
ena armen. Den bristande medveten-
heten om den här dagens tema bekym-
rar henne. Att det är FN-dagen har in-
te ens den stora finska draken noterat.

– Konstigt att den inte lyftes fram i 
Halonens intervju. Hon brukar ju ta 
fram resolution 1325, funderar Kontula. 

Den handlar om världssamfundets 
ansvar för kvinnors ställning under 
konflikter. Leena Kontula talar ivrigt 
om kvinnornas nyckelroll:

– Det är kvinnorna som fostrar män-
nen. Varenda man har en mor som är 
viktig för honom oberoende av varifrån 
han kommer. Visst kan pojkar beund-
ra sin far, men vem ropar den döende 
soldaten på – om han inte svär eller ber 
– om inte sin mamma.

När hennes egna pojkar var stora åk-
te hon ut som FN-polis, för att göra en 
insats för andra mödrar i världens kris-
områden. Det första uppdraget år 2001 
var i Kosovo, där hon jobbade i ett och 
ett halvt år. Det följdes av ett år som 
observatör på Sri Lanka och ytterliga-
re ett och ett halvt år som utbildare av 
lokala polisinspektörer för Afrikanska 
Unionen i Darfur, Sudan. Därifrån gick 
hon i pension. 

Krisen är som en rondell
Efter så mycket krisarbete tror hon fort-
farande på det godas seger.
– Det goda vinner till slut! Jag tror på att 
människan kan förändras så länge hon 
andas och lever. Det sägs ibland att en 
polis arbetar där det onda händer. Men 
egentligen kommer vi in där det onda 
redan har skett, när brottet redan är be-
gått och anmält. När brottsutredningen 
tar vid är man inne i en slags rondell. 
I den finns det alltid möjligheten att 

välja en annan utfart, att låta sitt liv ta 
en annan riktning, säger hon allvarligt.

Det har hon också sett i sitt långa ar-
bete som drogpolis. Men hon har också 
sett hur hat kan blossa upp.

– Varifrån kommer det … I Kosovo 
såg jag hur människor som hade lekt på 
samma gårdsplan plötsligt bara kunde 
hata. Jag minns när jag såg bilder från 
Kosovo på teve innan jag åkte. Då slogs 
jag av hur de klädde sig ungefär som vi, 
hade telefoner som vi, och tänkte ”det 
är ju Europa, hur kan det hända här?”. 
Men det är jämförbart med hur vi ha-
de det 1918. Mänskligheten så märklig, 
att det onda kan ta över så …

Ett mental blixtbild trillar ut: Hur till 
och med små  kosovoalbanska knattar 
vid asfaltbanan hon ibland åkte rull-
skridsko på skanderade, ”Albanien bra, 
Serbien dåligt!”.

Bönen blev en levnadsvana
Samma morgon som vi träffas har Le-
ena Kontula redan hunnit med mor-
gonmässa i Gamla kyrkan. Där hand-
lade det om både FN och andlighet.

– Vi talar om att slå vakt om männis-
kans rätt till fysisk och psykisk trygg-
het. Men varje människa har också rätt 
till andlighet.

I Darfur såg hon hur viktig bönen 
var. De afrikanska soldaterna från Ni-
geria, Senegal och Ghana höll böne-
stund varje morgon mellan klockan 
sex och sju – och de kallade högljutt 
till bön trots européernas klagande. 

– ”Det kan vara bra för er att veta att 
vi ber för er också” svarade afrikaner-
na, skrattar Kontula.

Där lärde hon sig att be rosenkran-
sen varje morgon och läsa dagens bi-
belord. Den vanan håller hon fast vid 
i Finland, och går i morgonmässorna 
i centrum.

– Jag insåg hur viktigt det är för mig 
att stilla mig i bön innan jag börjar da-
gen med att göra någonting annat.

Ekumeniken har hon också med sig. 
Hon sitter med i styrelsen för World 
Vision.

– Jag såg deras arbete både i Sri Lan-
ka och Darfur. Det är en organisation 
som jag respekterar mycket därför att 
den vågar säga rakt ut att den arbetar 
på kristen grund, var den än jobbar.

Enligt Leena Kontula är det inget att 
skämmas för att man är kristen.

– De andra undrar ofta om vi eu-
ropéer alls tror på något. Vi är allt för 
tysta om vår kristna tro. 

Hon lever som hon lär. När hon som 
utbildare skickat iväg adepter till inter-
nationella polisuppdrag har hon sagt 
till dem att komma ihåg att be.
vad är deras reaktion?
– De säger åtminstone inte ”det behövs 
nog inte”. Bönen är det goda som bär en. 

Gråt av olika valörer
Men trots att Kontula tror benhårt på 
det godas seger har hon inte besparats 
tårar under arbetet.

– Visst blir det sådana lägen när grå-
ten kommer, säger hon eftertänksamt.

Det finns gånger när hon undrat om 
det finns någon väg framåt alls. Hon 
minns familjen som hittade farfars kra-
nium i potatisåkern. Han hade stannat 
kvar för att sköta boskapen när de flyd-
de från Kosovo, och de begravde ho-
nom huvudlös.

– Men, livsviljan är en fantastisk 
kraft. Så länge vi kan behandla mot-
parten rättvist så hoppas jag och tror 
att vi kan lära oss.

En annan sorts tårar fällde hon i Sri 
Lanka. Hon skulle besöka en metodist-
pastor, men bara hans gamla faster var 
hemma. Den gamla undrade varifrån 
Leena Kontula kom.

– När jag svarade började kvinnan 
plötsligt sjunga Han är min glädje, han 
är min sång på klingande finska. He-
la sången. Fastern hade lärt sig väck-
elsesången på ett gästande evangeli-
sationsskepp. Då, som elvaåring, ha-
de hon bestämt sig att sjunga den fin-
ska versionen varje dag för att en dag 
kunna sjunga den för den första finlän-
dare hon mötte.

Det råkade vara den bedjande poli-
sen Kontula.

Rättvisekänslan gjorde Leena Kontula till polis. Tron har 
burit henne i arbetet både här hemma och utomlands.

TexT och foTo: MAy wIKStröM

ProFILeN: LeenA KonTuLA  
”Det goda segrar alltid över det onda. Det tror jag. Ab-
solut! Och alla kan vika av och slå in på en ny väg.”
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Församlingsfaddrar firade 40-årsjubileum i Borgå
Jubileum. Borgå svenska 
domkyrkoförsamling fira-
de sina församlingsfaddrar i 
lördags.

– Vi tycker det är fint att 
vi haft församlingsfadder-
verksamhet i 40 år i Borgå. 
Vi har församlingsfaddrar 
som varit med sedan bör-
jar och fortfarande får nya 
fadderbarn, berättar kaplan 
Camilla ekholm.

I samband med att Borg-

åbarnens föräldrar får in-
formation före dopet får de 
en broschyr om vad för-
samlingsfaddrar är och att 
också deras barn kan få en 
fadder. en fadder har kon-
takt med sitt fadderbarn 
från dopdagen och fram till 
fyraårsåldern.

för tillfället finns det 45 
barn i Borgå svenska för-
samling som har en för-
samlingsfadder. Barnen är 

fördelade på 17 försam-
lingsfaddrar.

– hur ofta faddrarna träf-
far ”sina” barn beror på fa-
miljens behov och önske-
mål. De brukar träffas minst 
en gång per år i samband 
med barnets dopdag, säger 
ekholm.

– Dessutom ber faddrar-
na för sina fadderbarn.

faddrarna delar till ex-
empel ut kristna barnböck-

er och när barnen fyller fyra 
får de Barnens bibel.

– en del faddrar har kon-
takt med barnen också ef-
ter att de fyllt fyra. När bar-
nen blivit större har det 
hänt att faddrarna blivit 
bjudna på deras konfirma-
tions- eller studentfest.

med hela världen i fickan. 
Morgonbönen är viktig för 
Leena Kontula. I radbandet 
finns varje världsdel med i 
en färgad pärla och korset 
på Afrikakartan är ett 
minne från Darfur.  

LEEnA kontuLA

PeNSIoNerAD KrIMINAL-
öVerKoNsTApeL, heL-
sINgfors. fN-poLIs.

hUNNIt MeD DrogArBe-
Te, VÅLDsBroTTsUTreD-
NINg, MÄNNIsKorÄTTs- 
och JÄMLIKheTsfrÅgor.

FrÅN KosoVo föLJDe 
hUNDeN QIKA, ”fLIcKA” 
pÅ ALBANsKA, MeD heM I 
BAgAgeT.

vAr ALLTID poLIs I BArN-
DoMsLeKArNA och fIcK 
eN gÅNg eN UppsTrÄcK-
NINg efTer ATT hA fIN-
KAT sIN KoMpIs LITe för 
grUNDLIgT.

näStan alla församlings-
faddrar var på plats för att 
fira 40-årsjubileum.
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”Kyrkan har inte misslyckats”
biSkopen i esbo stift Tapio Luoma tar kyrkans utmaningar på allvar. Kyrkans fyrårsberättelse haastettu kirkko (Utmanad kyrka) har färdigställts av Kyrkans forskningscentral. hanna 
salomäki är chef för forskningscentralen.

I lokala krissitu-
ationer som vid 
skolskjutning-
ar och familje-
mord har det vi-
sat sig att kyr-
kan är mycket 
viktig för finlän-
darna.
Hanna Salomäki

Kyrkans fyrårsberättelse går på dryga 
400 sidor och har fått titeln Haastettu 
kirkko (Utmanad kyrka). Den har sam-
manställts av Kyrkans forskningscentral. 

– Kyrkan utmanas på många fron-
ter. Ateististernas religionskritik har lett 
till krav på att kyrkan ska ta en mindre 
synlig roll i samhället.Värderingarna i 
samhället har förändrats vilket lett till 
motstridiga förväntningar på kyrkan. 
Även en polarisering mellan olika åsik-
ter inom kyrkan är utmanande, säger 
Hanna Salomäki som är chef för Kyr-
kans forskningscentral.

Andra utmaningar är det ökade anta-
let utskrivningar, församlingarnas eko-
nomiska situation och kommunsam-
manslagningarna som påverkar för-
samlingsstrukturerna.

En stort upplagd enkät, Gallup Eccle-
siastica, som genomfördes år 2011 visar 
att finländarnas engagemang för kyr-
kan minskat märkbart. Enkäten mätte 
inställningen till kyrkans läror, antalet 
gudstjänstbesök, privata andaktsvanor 
och medlemskap i kyrkan.

UtMANAD KyrKA. Kyrka och religion 
har de senaste åren debatterats ofta i 
medierna. Många skriver ut sig och allt 
färre går i julkyrkan. Samtidigt finns det 
allt fler unga som vill bli hjälpledare och 
alla villiga kan inte erbjudas plats.

TexT och foTo: toMAS voN MArteNS

marna. Av dem som ansåg det som tro-
ligt att de tänkte skriva ut sig ur kyrkan 
var 67 procent sådana som inte hade 
haft en enda kontakt med kyrkan un-
der hela året.

– Kyrkan har därför i sin strategi ställt 
upp som mål att församlingen ska ha 
minst fem goda kontakter per år med 
varje medlem. Endast tio procent av 
finländarna upplever att de haft någon 
form av personlig kontakt med försam-
lingen under året, säger Salomäki.

Görs mycket bra
– Jag vill poängtera att vi tar kyrkans 
utmaningar på största allvar. Samti-
digt måste det sägas att kyrkan disku-
terade samma frågor redan på 60-ta-
let. Den trenden har fortsatt obruten 
under de här årtiondena, kommente-
rar biskop Tapio Luoma kyrkans fyra-
årsberättelse.

Luomas egen erfarenhet är att det 
görs mycket som är bra i församling-
arna. Den samhälleliga trenden med ett 
minskande kyrkligt engagemang ska 
inte uppfattas som att kyrkan har miss-
lyckats med sina uppgifter. Det handlar 
om något helt annat, en trend som gör 
sig gällande i hela västvärlden. 

– Glöm inte heller att över fyra mil-
joner finländare ännu hör till kyrkan. 
Ibland kritiserar vi ”kyrkan” på samma 
ytliga och allmänna plan som vi kriti-
serar ”medierna”. I en kyrka med mer 
än fyra miljoner medlemmar finns det 
naturligt nog många synsätt, det finns 
en rikedom och en mångfald.

– Religionskritik och ett starkt av-

ståndstagande från kyrkan är en ny 
form av attityd och religiositet. Det blir 
allt viktigare att fundera över inte ba-
ra vad vi förmedlar utan hur vi berättar 
om kyrkans tro, säger Luoma.

hur berättar och försvarar vi kyrkans tro 
när det finns så många olika åsikter i vår 
kyrka om denna tro?
– Jag tycker att det bästa sättet är att 
gå in i en dialog och att försöka för-
stå hur motparten tänker i stället för 
att slå varandra i huvudet med argu-
ment. Kyrkans budskap får inte upp-
levas som kallt, tomt eller fördöman-
de för det handlar om något helt annat, 
menar Luoma.

– I sista hand handlar kyrkan om Gud 
och om människan och den relationen. 
Kyrkan har något att erbjuda när det 
gäller livets djupaste frågor.

– Det är inte längre en självklarhet 
för unga människor att höra till kyrkan. 
Den äldre generationen hör till kyrkan 
av traditionella skäl men det räcker in-
te som skäl för yngre. De som redan ti-
digare haft få eller inga kontakter med 
kyrkan är de som oftast tar avstånd från 
kyrkan, säger Salomäki.

Motsatta trender
Men det finns också exempel på mot-
satta trender. De församlingar som sat-
sade speciellt mycket på planering av 
gudstjänsten fick ett ökat antal guds-
tjänstbesökare.

– I lokala krissituationer som vid 
skolskjutningar och familjemord har 
det visat sig att kyrkan är mycket vik-
tig för finländarna. Också den krishjälp 
som kyrkan erbjuder uppskattas.

Kyrkan har insett betydelsen av de 
sociala medierna och kyrkan är aktiv 
på nätet i olika forum. Kyrkan har ock-
så anställda som är tillgängliga för sam-
tal och själavård på nätet. 

Ärkebiskopsvalet gav upphov till en 
livlig diskussion i medierna liksom frå-
gan om de homosexuellas ställning i 
kyrkan och bikthemligheten i relation 
till utnyttjande av barn inom religiö-
sa samfund.

Kyrkans svar på utmaningarna
De medlemmar som var starkast bund-
na till kyrkan var de som hade flera 
kontakter till församlingen under året.

Enkäten Gallup Ecclesiastica visade att 
redan en enda kontakt med kyrkan un-
der året hade betydelse för medlem-

kyRkofAktA i siffRoR

•	Frivilliga inom diakoniarbete upp-
gick till över 30 100 år 2011 (28 300 år 
2007).
•	16 000 unga deltog som hjälpledare 
i konfirmandundervisning.
•	78 procent av finländarna döptes år 
2011 (84 procent 2007).
•	Ca 95 procent av de avlidna fick 
kyrklig jordfästning år 2011. 
•	53 procent av alla ingångna äkten-
skap var kyrkliga vigslar år 2011.
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Kyrkan ännu 
aktiv i norr
sedan södra sudan blev 
självständigt har den epi-
skola kyrkan i norra sudan 
förlorat de flesta av sina 
medlemmar, berättar Jo-
han Candelin som är ord-
förande för Martyrkyrkans 
Vänner. – Många tror nu att 

det inte finns någon kyr-
ka i norr. sanningen är den 
att några församlingar har 
slagits samman och arbe-
tet för evangeliet fortsät-
ter, säger candelin.

MKV har inlett ett sam-
arbete med biskop ezekiel 
Kondu i norra sudan och 
har lovat att bidra med 
olika samarbetsprojekt.

suDAn deLAd KYRKA

Adjö, självständiga 
församlingar?
StrUKtUr. ett steg i rätt 
riktning, säger biskop 
Björn vikström om försla-
get till ny organisations-
modell för församling-
arna.

TexT: SoFIA torvALDS  
grAfIK: MALIN Aho

Kyrkostyrelsen föreslår att al-
la församlingar från och med 
år 2015 ska höra till en sam-
fällighet. Frågan ska nu vida-
re till kyrkomötet som sam-
las i Åbo i november.

Är det här en bra lösning 
för de svenskspråkiga för-
samlingarna?

– Jämfört med den grova 
modell som presenterades i 
våras är det här ett steg i rätt 
riktning, svarar biskop Björn 
Vikström som suttit med i 
den arbetsgrupp som gjort 
upp Kyrkostyrelsens förslag.

– Det är ett sätt att beva-
ra församlingarna, men pri-
set är större förvaltningsen-
heter.

Tanken är att samfällig-

heterna ska göra det möjligt 
att utveckla församlings-
verksamheten på lokal ni-
vå. Förslaget baserar sig på 
den modell med samfällig-
heter som finns i dag.

till behandling i maj
Nu ska frågan vidare till kyr-
komötet som diskuterar för-
slaget vid sin session nästa 
vecka. Sedan behandlas frå-
gan av kyrkomötets utskott 
och kommer till ny behand-
ling i maj.

– Jag tror att vi får tydliga 
signaler om vad kyrkomötet 
anser redan i remissdebatten 
i november, tippar Vikström.

Modellen bygger på att för-
samlingen har en egen kyr-
ka, ett församlingsråd som 

förtroendeorgan och en kyr-
koherde. Alla församlingar 
hör till en samfällighet.

Samfällighetens upp-
gift är att sköta frågor som 
har att göra med ekonomi, 
förvaltning, fastighets- och 
begravningsväsende, kom-
munikation och personal-
administration. Samfällig-
heten grundar och drar in 
tjänster och gör upp arbets-
avtal. Församlingsrådet be-
slutar om val av anställda på 
det egna området. Ansvars-
fördelningen mellan försam-
lingen och den kyrkliga sam-
fälligheten kan variera.

– När det gäller Borgå 
stift och tvåspråkigheten 
kan frågorna kring ledar-
skap och den finska kon-
traktsprostens roll i rela-
tion till de svenska kyrko-
herdarna bli knepig. Till ex-
empel i Helsingfors kunde 
man tänka sig en sådan lös-
ning att domkapitlet skulle 
utse en ledande kyrkoher-
de bland de svenska herdar-
na, en som kunde ansvara 
för samarbetet med den fin-
ska kontraktsprosten. 

Prosterier behövs
Vilka reaktioner har försla-
get väckt?

– Rätt positiva, säger bi-
skop Björn Vikström.

– De flesta tycker som jag 
att det är ett steg i rätt riktning.

Han poängterar att det 
finns olika versioner av den 
här modellen: man kan gå in 
för en ”lätt” samfällighet el-
ler en ”kraftig”.

Vikström är inte redo att 
överge prosterierna.

– De behövas som samar-
betsorgan i tvåspråkiga om-
råden.

Och hur blir det med de 
åländska församlingarna 
om den här modellen för-
verkligas?

– Ja, de kan gå samman i en 
samfällighet, eller i två eller 
tre, säger biskopen.

Men den frågan kommer 
ännu att diskuteras både på 
Åland och fastlandet.

Om allt går enligt planerna 
och kyrkomötet ger grönt ljus 
för den nya modellen kan den 
tas i bruk vid samma tidpunkt 
som kommunerna går in för 
kommunreformen.

Så här är 
församlingarna 
organiserade i 
dag. om Kyrko-
styrelsens för-
slag godkänns 
av kyrkomötet 
försvinner 
de enskilda 
församlingarna 
från år 2015. 

”Det är ett sätt att 
bevara försam-
lingarna, men pri-
set är större för-
valtningsenheter.”
Björn Vikström

LOKALPLANET

Enskild församling Kyrklig  samfällighet

Kyrkofullmäktige

Kyrkorådet

Församlingsval Församlingsval

Församlings-
rådet

Gemensamma 
kyrkofullmäktige

Gemensamma 
kyrkorådet

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

Marjamäki Ab

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt

VÅR ERFARENHET –  ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Även gravstenar m.m.

Johan candelin och bi-
skop ezekiel Kondu.

Alltid redO!
Helg kring tro och vetande-om att försvara 

tron i vår tid 23-25.11.2012

Kursen behandlar:
Apologetiken idag, Argument för Guds existens, 

Tro och vetenskap, Trons bästa försvar, 
Ondskans och lidandets problem,  

Alltid redo ge skäl för sin tro,
mm

Kursen hålls i Vasa på Evangeliska 
folkhögskolan i Svenskfinland

Arr: Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland och SLEF r.f.

Leif Nummela,  Henrik Perret, Boris Salo, 
Johan Eklöf, Marcus Jakobsson m fl
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några med 
kyrkan som 
arbetsgivare
Åtminstone tre kommu-
nalvalskandidater med 
koppling till församlingar 
i Borgå stift blev invalda i 
kommunfullmäktige.

Stina Lindgård som 

är präst i Borgå svens-
ka domkyrkoförsamling 
blev invald för sfp i Borgå. 
Anne Peltomaa, ledande 
sjukhusteolog i Karleby, 
blev invald för Kristde-
mokraterna i Karleby. Pe-
ter Lassus som varit kyr-
koherde i övermark blev 
invald för Kristdemokra-
terna i Närpes.

Det borde satsas 
mer forsknings-
pengar på smärt-
lindring och på att 
utveckla vårdme-
toder, som till ex-
empel nedsövning. 
Björn Vikström om 
palliativ vård och euta-
nasi i Kotimaa.

DöD SMäRTAkommunALvAL BoRgå STIfT
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Tv-bolag vill 
filma Jesu 
återkomst
Två av UsA:s största krist-
na tv-stationer har köpt 
kontor i Jerusalem för att 
kunna sända Jesu åter-
komst live, skriver chris-
tian post.

Texasbaserade Daystar 
television Network var 
först ut med att rigga upp 
en kamera som filmar 
dygnet runt med överblick 
över olivberget, och nu 
har också trinity Broad-
casting Network från Ka-
lifornien satsat på sam-
ma idé och köpt byggna-
den intill.

Tv-bolagen planerar 
också att utnyttja att de 
fått fotfäste i Jerusalem 
för att missionera. De vill 
sända hebreiska språk-
program för att nå den lo-
kala judiska populationen 
och uppmuntra judar som 
tagit emot Jesus Kristus 
som sin frälsare att un-
dervisa andra.

Indian helgon-
förklarad
Den första nordamerikan-
ska indianen har blivit hel-
gonförklarad av romersk-
katolska påven Benedic-
tus xVI, skriver signum. 
för tio månader sedan 
undertecknade påven det 
dekret som intygar att Te-

kakwitha förmedlat un-
derverk.

Kateri tekakwitha föd-
des 1656 och var dotter till 
Mohawk-hövdingen Ken-
neronkwa och en katolsk 
Algonquin-kvinna, Ta-
gaskouita. som ung av-
stod hon från att gifta sig 
och vid 20-årsåldern blev 
hon döpt av en jesuitpa-

ter. 1679 avlade hon ett 
kyskhetslöfte och vigde 
resten av sitt liv åt gam-
la, sjuka och barn. ”Mo-
hawks lilja” dog år 1680 då 
hon var 24.

Katolska indianer har 
under många år käm-
pat för att Tekakwitha ska 
helgonförklaras. hon blev 
saligförklarad år 1980.

HELgonföRkLARing fÖRSTA IndIAnenJERusALEm JeSu åTeRKoMST

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

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

Ett hoppets ljus 
för de sörjande
ALLheLGoNA. På Alla 
helgons dag är det fler 
människor än vanligt i 
rörelse på kyrkogårdarna 
runtom i landet. helgen 
då finländarna minns de 
döda är en tid för reflek-
tion och stillhet. 

TexT: JohAN MyrSKoG  
foTo: JohAN SANDBerG

 – Vi brukar ha väldigt många 
besökare på kyrkogården i 
Vasa, säger kaplan Gunnar 
Särs i Vasa svenska försam-
ling.

– Det är ofta långa bilkö-
er och det brukar vara svårt 
att hitta parkeringsplats sä-
ger Särs. 

Om det har skett en ökning 
i besöken kan Särs inte utta-
la sig om men han säger att 
det känns så. Han tillägger att 
det verkar som om männis-
kor allt oftare uttrycker sorg 
genom att tända ljus.

– På olycksplatser och vid 
till exempel minnesstunder 
för dem som omkommit 
i skolmassakrerna är lju-

ständningen alltid en väl-
digt central del av att bear-
beta sorgen.

Gammal tradition
Firandet av Alla helgons dag 
går tillbaka till de första krist-
na församlingarna. Redan på 
300-talet började man förut-
om att uppmärksamma de 
enskilda martyrernas döds-
dagar ta i bruk en gemen-
sam dag då man mindes al-
la de kristna bröder och syst-
rar som dött.

Själva ljuständningen på 
kyrkogårdarna är en relativt 
ny tradition som ursprungli-
gen kommer från Tyskland, 
men som i Finland uppstod 
på 1920-talet och tog fart på 
allvar i samband med krigen. 
I dag är den en av de vikti-

gaste kyrkliga traditionerna. 
Församlingarna håller min-
nesgudstjänster för att he-
dra dem som dött under året.

– Vi brukar hålla en pa-
rentation då vi räknar upp 
dem som avlidit. Senare har 
vi också en kort andakts-
stund ute i kyrkogårdens 
kapell, berättar Borgå dom-
kyrkoförsamlings kyrkoher-
de Mats Lindgård.

vem tillhör kyrkogården?
I Sverige blev en del loka-
la församlingar nyligen för-
bjudna att bjuda på kaffe och 
finnas till för samtal utanför 
Skogskyrkogården i Stock-
holm. Kyrkogårdsförvalt-
ningen motiverade sitt be-
slut med att säga att det blir 
för trångt vid ingångarna och 
att neutraliteten mellan reli-
gionerna bör bevaras. 

I Finland är en liknan-
de diskussion inte aktuell – 
men att begrava människor 
oavsett samfund hör till kyr-
kans uppgifter. Gunnar Särs 
är kluven i den här frågan.

– Det är svårt att säga vad 
som känns rätt eller fel. Det 
finns förstås en risk att kyr-

kan utnyttjar människors 
sorg för att nå ut till dem, 
men går församlingen ut för 
att finnas till för människor 
som sörjer så ser jag inte var-
för man inte skulle få göra det.

– Det är trots allt ändå kyr-
kan som upprätthåller be-
gravningsplatserna och det 
är frågan om vigd jord. Nog 
skulle det ju vara lite konstigt 
om församlingen inte fick stå 
där, säger Särs.

Men han tror att frågan 
kan bli ett hett samtalsäm-
ne i framtiden. 

– De finns de som helt en-
kelt inte vill ha en kristen be-
gravningsplats.

traditionen med ljuständning lever djupt i finländarnas hjärtan. 

”Det verkar som 
att människor allt 
oftare uttryck-
er sorg genom att 
tända ljus.”
Gunnar Särs

ALLHELgonA – En 
gAmmAL HögtiD

•	De förstna kristna hedra-
de de avlidna martyrerna 
på deras dödsdagar.
•	På 700-talet blev dagen 
en officiell högtid inom kyr-
kan.
•	Ljuständningen på kyrko-
gårdarna tog fart under kri-
gen.

Fr 2.11 kl 19  
Lö 3.11 kl 19
Sö 4.11 kl 11

Sö 4.11 kl 18
Ti 6.11 kl 19   
On 7.11 kl 19  
To 8.11 kl 19  
Fr 9.11 kl 19  
Lö 10.11 kl 18
Sö 11.11 kl 17  

www.gospelshopen.com

KORSNÄS,församlingshemmet
KRISTINESTAD, Metodistkyrkan
KRISTINESTAD, Metodistkyrkan 

VASA, Metodistkyrkan
TERJÄRV kyrka, Svenska dagen
PEDERSÖRE, Kyrkostrand
MUNSALA kyrka
VÖRÅ Frikyrka
KVEVLAX, Pingstkyrkan
KORSHOLM  Smedsby församlingsgård

ekumenisk gudstjänst

Karl-Gustav Cederbergs memoarer –
intressant läsning om hans innehålls-
rika liv.
Finns i bokhandlar eller kan beställas 
portofritt från KU:s kansli, tel 06-7220527
kansliet@kyrkansungdom.nu

Farsdagstips!

Pris: 25 €

OmegaRed krillolja
Ett smart och naturligt Omega 3 val

bra för hjärnan

bra för hud

bra för hjärtat

bra för lederna

minskar infl ammationer

Smartare lösningar är en naturlig del av utvecklingen. Resan från fi skleverol-
jan till krillolja kan lätt liknas vid tevens utveckling från den svart-vita burken 
till dagens plattteve. Det fi nns studier som tycker på att krillolja även har lätt-
are för att tas upp av kroppen än fi skolja, att krilloljan dessutom är naturligt 
ren och stabil gör den till ett ypperligt tillskott. Antarktisk krill lever i ett av 
världens renaste vatten och möjligheten för upptag och lagring av miljögifter 
är därför nästan obefi ntlig. Alla oljor behöver skydd av antioxidanter för att 
inte härskna och speciellt utsatta är fettsyrorna EPA och DHA. Eftersom kril-
len innehåller den starka antioxidanten astaxanthin skyddas fettsyrorna un-
der hela produktionen vilket ger en stabil olja utan behov av tillsatser. Astax-
anthin ger krilloljan den karaktäristiska röda färgen.

Omega-3 feffsyrorna i OmegaRed krillolja är till stor del bundna till fosfolipi-
der. Fosfolipider har bl a den födelaktiga egenskapen att de kan blandas med 
vatten. Det kan påverka kroppens upptag och nyttjande av omega-3 positivt.

Marknadsföring:

www.omegared.fi 

bra för hjärnan

vatten. Det kan påverka kroppens upptag och nyttjande av omega-3 positivt.
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vågA fRågA

Barn behöver bli sedda
tidningar skriver mycket om att 
barnen mår dåligt i dag. Många 
har koncentrationssvårigheter och 
beter sig våldsamt i skolan. Mådde 
barnen bättre förr och varför? vad 
kan vi göra för att förebygga pro-
blem i skolan?
kära du! Först av allt vill jag påminna 
om att tidningarnas bild av verklighe-
ten aldrig är hela sanningen. De lyfter 
fram enskilda händelser, kanske ofta 
med fokus på något som är på tok. En 
del barn mår väldigt bra i vårt samhälle. 
De har det kanske bättre än någon gene-
ration före dem eller efter dem kommer 
att få det. Men ett växande antal barn 

mår väldigt dåligt. Det vi kan säga är att klyftan mellan de 
barn som mår bra och de som mår dåligt i Finland har växt 
under de senaste åren. Den viktiga utmaningen är därför att 
se till att alla barn i dagens samhälle får vara barn som har 
tillgång till trygga och ansvarstagande vuxna.

du frågar hur vi ska kunna förebygga dessa problem. Jag tror 
att arbetet i första hand ska ske i barnens hem. Föräldrar till 
barn med de svårigheter du nämner behöver stöd och kan-
ske handledning i sitt föräldraskap. I andra hand kan bar-
nen behöva en placering i ett annat hem, för sin egen skull, 
men också för att avlasta föräldrarna. Problemet är att många 
föräldrar upplever dessa åtgärder som ett underkännande 
av den egna förmågan. Deras självkänsla klarar kanske in-
te av att ta emot hjälp. Det är den här svårigheten som so-
cialarbetarna ständigt ställs inför.

preciS Som vuxna har barn ett behov att bli sedda både för det 
de är och för det de gör. Det gäller för oss föräldrar att vara ly-
hörda. När barnet kommer med en teckning vill barnet att vi 
ska se teckningen. Om vi svarar med att säga ”jag tycker om 
dig för det du är” är det att indirekt underkänna teckningen. 
Detsamma gäller andra vägen. När barnet behöver bli älskat för 
den det är, är det ingen tröst att få höra att ”du är duktig på att 
teckna”. Att ta ansvar för barnet är att svara an på barnets behov.

det är ockSå viktigt att komma ihåg att alla barn vill lyck- 
as. De har ett behov av att känna att deras föräldrar god-
känner dem och är stolta över dem. Ett våldsamt beteen-
de kan många gånger bero på den stress som förorsakas av 
koncentrationssvårigheter. Men det kan också vara en sig-
nal på att barnet inte får den vård och uppmärksamhet det 
behöver i hemmet. Det kan vara ett tecken på att det före-
kommer våld i hemmet. Det behöver alltid redas ut.

barn behöver bli sedda, lästa och bekräftade. Upplevelsen 
av att vara sedd kan vara av livsavgörande betydelse för ett 
utsatt barn. Att bli läst betyder att någon engagerar sig för 
att förstå mig, någon har tid att ge mig. Att bli bekräftad be-
tyder att någon tar emot det jag har att ge. Barn har ett be-
hov av att känna att de ger något värdefullt till oss vuxna. Vi 
sviker dem om vi inte tar emot det och sätter värde på det.

 ¶ jan-erik ”nan-
ne” nyberg
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

På tväREn JohAn SAndBeRg

Att välja att inte välja
Kommunalvalet är ett pas-
serat kapitel för denna gång. 
Även i detta val utnyttjade 

jag min rättig-
het att rösta på 
den kandidat 
jag vill ska dri-
va mitt intresse 
i hemstaden.

Men det för-

undrar mig att en så stor del 
av finländarna, över 40 pro-
cent, valde att inte rösta. 
Det är ingen skyldighet att 
rösta, som jag fick lära mig 
i skolan, det är ju en rät-
tighet. Det finns länder där 
folk ger sitt liv för att få den 
rättigheten.

Att röstningsdeltagandet 

tenderar att minska i var-
je val är ett tecken på att 
systemet inte fungerar som 
det borde. politikerna borde 
börja med att se sig i spe-
geln. Lovar de för mycket?

Att 40 procent väljer att 
inte rösta är en sanning 
med modifikaton. Man kan 
vara i en situation där röst-

ningen kräver alltför myck-
et. Under ett val befann jag 
mig i en amerikansk av-
krok med en fyratimmars 
flygresa till närmaste röst-
ningsplats. Den gången av-
stod jag.

på det personliga planet 
har det skett en förändring i 
samband med valen de se-

naste åren. Detta var det 
första kommunalval då jag 
hade möjlighet att följa med 
valvakan i teve i lugn och 
ro. Tidigare har valen va-
rit förknippade med en för-
väntning att jag ska hinna 
till så många partiers valva-
kor som möjligt. Jag borde 
samtidigt ha varit på tre. en 

kollega brukar villigt med-
ge att så kluven är han inte, 
han klarar bara att vara på 
två platser samtidigt.

Att jag får ta det lugnare 
också under valkvällarna är 
en förändring som jag upp-
skattar. Jag ser det som en 
guds gåva till mig och fa-
miljen.

Förändring temat 
i månadens blogg
BLoGG. Vad händer 
egentligen då man 
stannar upp i livet och 
står inför nya utma-
ningar? November 
månads bloggare är 
Yvonne Terlinden, 
familjerådgivare från 
Raseborg.

TexT: JohAN MyrSKoG 
foTo: ChrIStA MICKeLSSoN

vem är du?
– Jag heter Yvonne Terlinden 
och bor i Karis med min fa-
milj. Min man är präst och vi 
har två tonåringar. Jag är för 
tillfället på en kort sabbats-
ledighet men kommer inom 
en snar framtid att börja ar-
beta som familjerådgivare i 
Kyrkslätt.

hur känns det att börja ett nytt 
jobb?
– Det känns riktigt spännan-
de. Till största del har jag sam-
ma arbetsuppgifter som ti-
digare men med lite annan 
struktur  och andra ansvars-
uppgifter. Nu blir jag ledan-
de familjerådgivare. 

– Det blir också nytt att 
jobba heltid på en annan ort, 
en lite längre bit hemifrån. 
Arbetsresorna till och från 
jobbet ser jag fram emot. Då 
jag får möjlighet att vara för 
mig själv och ställa om mig 
mellan hem och arbete. 

vad har du sysslat med tidi-
gare?
– Jag har doktorerat i teologi 
och är också psykoterapeut. 
Då jag doktorerade skrev jag 
boken Människa-moral-miljö 
som handlar om fyra olika 
miljötänkares människo- 
och moralsyn i spänning-
en mellan modernitet och 
senmodernitet. 

– Bland de roligare och 
mer givande arbeten jag 
haft räknar jag tiden som 
redaktionsmedlem på Ad 
Lucem. Det var också en 
härlig och produktiv tid. Jag 
har också arbetat på Lärk-
kulla och som familjeråd-
givare i Raseborg.

vad tänker du skriva om i din 
blogg?
– Det har skett ganska 
många förändringar i mitt 
liv på den senaste tiden. 
Först hade jag sabbatsle-
digt i två månader och snart 
börjar ett nytt jobb, så jag 
tänker mig att jag kommer 
att ta upp sådant som har 
med förändringen att göra. 
Jag ska också skriva om att 
bara stanna upp i livet och 
upptäcka vem man är.

vad värdesätter du i livet?
– Livet i sig självt är oerhört 
viktigt att värna om. Män-
niskorna, gemenskapen, 
naturen, hälsan och skönhe-
ten. Kyrkan har också blivit 
ett hem för mig. Det känns 
naturligt att leva i den ge-
menskapen på olika plan. 

vad gör du på fritiden?
– Jag tycker om att enga-
gera mig. Jag är bland an-
nat medlem i olika fören-
ingar och gillar att finnas 

till hands där det behövs. 
Till exempel är jag sekre-
terare i Franciskussällska-
pet i Finland. 

– Men det behöver in-
te bara handla om att va-
ra aktiv, jag gillar också att 
vara hemma med en bok.  
Jag tycker också om att hålla 
till i köket och bakar gärna.

Ser du fram emot att börja blog-
ga?
– Jodå, fast lite pirrigt känns 
det allt.

Yvonne terlinden är kyrkpressens månadsbloggare under november månad.
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Inte 
rädd 
att dö
TexT och foTo: JohAN SANDBerG

I januari i år fick Gösta beskedet. Han 
har en tumör ovanför magmunnen.

– Den har kapslat in sig. Men den 
växer, säger han.

Gösta har behandlats med både 
cellgift och strålbehandling då lä-
karna försökt få tumören att krympa.

Just nu befinner han sig i ovisshet. 
Hur har tumören utvecklats? Ska 
den opereras bort? Svaren på frågor-
na hoppas han få efter den skivrönt-
genundersökning som väntar om någ-
ra dagar.

Han sitter i en fåtölj i vardagsrum-
met och talar. Blicken är stadig och li-
te fuktig. Där sitter han tills han läg-
ger sig ner på soffan för att vila. Var-
ken han eller frun Gunvor vill träda 
fram med sina riktiga namn.

– Jag oroar mig lite för vad under-
sökningen ska visa. Är samma stora 
tumör kvar, har den vuxit eller spri-
dit sig? Jag hoppas de kan operera bort 
den, säger Gösta.

Operationen är en komplicerad sak. 
Tumören ligger intill både matstrupen 
och luftstrupen.

– Innerst inne hoppas jag att tumö-
ren krympt så mycket att den försvun-
nit och den inte ska behöva opereras, 
säger Gunvor.

De två senaste månaderna har Gös-
ta varit utskriven från sjukhuset. Nu 
väntar han på besked om den fortsatta 
behandlingen hemma i Närpes. Han 
försöker leva ett normalt liv men det 
mesta kretsar ändå kring hans sjuk-
dom.

– Jag har varken humör att läsa eller 
skriva. Förr skrev jag mycket. Jag är 
en friluftsmänniska och skulle helst 
vara ute och röra på mig. Men jag or-
kar inte. Jag motionerar några gång-
er om dagen, jag promenerar en ki-
lometer i gången. Jag sover mycket. 

Det som vållar störst bekymmer är 

maten. Det är trångt i strupen och Gös-
ta måste äta varannan timme. Han har 
magrat 24 kilo.

– Matlusten är borta. Det är det job-
biga. Jag får ingen ro från maten efter-
som jag måste äta hela tiden. Jag vet 
heller inte vad jag kan äta innan jag satt 
det i munnen. 

Det betyder att Gunvor radar upp flera 
alternativa maträtter för att se vad som 
går ner just den gången.

– Hon ställer upp och kokar gärna, 
men det är inte så lätt för henne när jag 
inte kan äta det hon lagat, säger Gösta.

har daglig smärta
Tillvaron är förknippad med daglig 
smärta.

– Jag har mer eller mindre smärta 
varje dag. Jag försöker behärska den 
genom medicinering. 

Varje gång Berit Mäkelä besöker Gös-
ta är medicineringen något de går ige-
nom och diskuterar. Hon är Österbot-
tens Cancerförenings palliativa hem-
sjukvårdare i Sydösterbotten och står i 
regelbunden kontakt med Gösta. Hon 
träder till då patienten önskar och kom-
pletterar special- och primärvård. 

– Patienter som skrivits ut från speci-
alsjukvården kan hamna i ett stort tom-
rum, säger hon. Patienten måste börja 
med att beställa ny tid vid hälsocentralen. 
De kommer till vårdbedömningen, kan 
få vänta femton minuter och sedan ska 
de börja förklara när de själva är i kaos. 

Hon anser att det måste finnas ett 
joursystem ifall man ska sköta svårt 
sjuka i hemmen. Man kan inte stänga 
klockan fyra. Själv har hon på telefo-
nen dygnet runt.

– Man kan alltid nå mig. Är man svårt 
sjuk och hemma så behöver man den 
tryggheten att man kan ringa en per-
son som känner till ens sjukdomshis-
toria. Många gånger vet patienterna inte 
vart de ska vända sig. Vid jourpoliklini-
ken kan de tvingas vänta i sex, sju tim-
mar, kanske utan smärtlindring. Om de 

måste till kliniken brukar jag kontakta 
personalen och berätta om problemet. 
Jag vill helst vara en mellanhand mel-
lan specialsjukvården, primärhälsovår-
den och hemvården. Jag ser vad som 
behövs i hemmen och försöker ordna 
det så att patienten tryggt kan vara där.

Gunvor uppskattar att Berit är till-
gänglig.

– Varje gång hon går så säger hon 
att hon har på telefonen, det är bara 
att ringa då vi vill. Det känns tryggt. Vi 
har haft god hjälp av henne och humö-
ret lyfte redan efter hennes första be-
sök, säger hon.

Möter patienterna hemma
Den första kontakten till Berit Mäkelä 
tog Gösta på sjukhuspersonalens förslag 
när han blev utskriven från Vasa central-
sjukhus. Hon är tjänstledig från sjukhu-
sets onkologiska avdelning för att arbeta 
inom Cancerföreningen. Vanligtvis har 
hon ett tjugotal patienter i Sydösterbot-
ten som hon står i kontakt med. Under sin 
arbetsdag gör hon tre eller fyra hembe-
sök i Sydösterbotten. Eller så ringer hon.

– Jag gör ett besök så fort som möjligt 

efter den första kontakten, säger hon. Jag 
besökte Gösta redan samma dag. Jag vill 
alltid höra patientens version först. Där-
efter ber jag om lov att läsa sjukjournalen.

Under besöken går hon igenom med-
icineringen, justerar vissa saker och dis-
kuterar med läkaren om det finns nå-
gon medicin att ge som underlättar si-
tuationen. Hon går igenom intyg och ser 
till att patienterna får det stöd som sam-
hället kan ge. 

– Man glömmer ofta bort helheten, 
till exempel de vårdbidrag som den sju-
ka har rätt att få. Vid behov kan jag kan 
också ta blodprov, ge dropp eller sätta in 
smärtpump.

Hon ser en fördel i att få besöka pa-
tienterna i deras hem i stället för att mö-
ta dem i sjukhusmiljön.

– Sjukhusmiljön kan vara stress-
sig. Vi hade 14–20 patienter som alla 
var i svår kris och vi arbetade i skift. 
I hemmiljö har man tid att sitta i lugn 
och ro. Vi kan fortsätta samtalet där 
vi slutade förra gången. Jag upplever 
att jag gör ett viktigt arbete. Det är det 
bästa jag gjort under min arbetskarriär. 
Nu ser jag helheten och förstår på rik-

”Jag säger  
sällan nej om 
någon behöver 
stöd i vården 
av sin cancer.”
Berit Mäkelä

CANCer. Han är beredd att följa med 
över gränsen om Gud vill det. Rädd för 
döden är han inte. Men han är rädd för 
långvarig smärta. 
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blir Som en familjemedlem. Be-
rit Mäkelä besöker regelbundet ett 
tjugotal patienter i kommunerna 
Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och 
Kristinestad.

Samtalen är en viktig del av Berit Mäkeläs arbete i hemvården av cancersjuka. 

tigt både patienterna och de anhöriga.
Att Mäkeläs arbete är uppskattat råder 

inget tvivel om.
– Hon har blivit som en familjemed-

lem. Man kan diskutera allt möjligt med 
början från vardagsbekymren, säger Gös-
ta.

– Jag vet inte vart vi skulle ta vägen 

”Jag grubblar  
inte. Men  
jag trodde  
inte att sjuk-
domen skulle 
bli så långvarig.”

om inte den här tjänsten fanns, fortsät-
ter Gunvor.

Den palliativa hemsjukvården, det vill 
säga lindrande vård i livets slutskede, är 
ett projekt inom Österbottens Cancer-
föreing av vilket återstår ännu ett år av 
tre. Föreningen har fyra hemsjukvårdare. 
Förutom Mäkelä i Sydösterbotten har för-
eningen en skötare i Korsholm och Vörå, 
en i Jakobstadsregionen och en i Karle-
by och Kronoby.

Kommunerna står för halva lönen och 
Cancerföreningen för resten. Cancerför-
eningen får in medel genom medlemsav-
gifter, insamlingar och ibland också tes-
tamenten. Fram till årsskiftet pågår en 
landsomfattande insamling där en del av 
de insamlade medlen lokalt tillfaller den 
palliativa vården.

– Hur det går efter 2013 avgörs nästa 
år. Det finns intresse bland kommunerna 
att fortsätta projektet, men frågan är om 
det finns pengar, säger Mäkelä. Jag an-
ser att det blir billigare för kommuner-
na då jag tar över patienterna och man 
kan undvika dyra poliklinikbesök. Då en 
patient i Kristinestad tröttnade på att be-
söka polikliniken i Vasa bara för att vi-

sa upp sig åkte jag med på ett besök. Vi 
kom överens om att jag tar över och föl-
jer med hur hon mår hemma, tar blod-
prov och levererar dem till polikliniken. 
Idealet är att jag för proven och patien-
terna får vara hemma i lugn och ro. Vis-
sa behandlingar kan också flyttas över 
till hälsovårdscentralerna. I Närpes har 
jag gott samarbete med en cancerskö-
tare som tar emot cancerpatienter varje 
onsdag. Drömmen är att det skulle fin-
nas en på varje hälsocentral.

Alla hennes patienter har inte obot-
lig cancer.

– Jag säger sällan nej om någon behö-
ver stöd i vården av sin cancer. Men jag 
är i huvudsak palliativ skötare som hjäl-
per patienter med obotlig cancer. 

Barnatron bär
Trots sin sjukdom har Gösta sin livstro 
kvar. Barnatron bär ännu.

– Många har så fina bilder från sitt 
möte med Jesus. Det har inte jag, men 
det behövs väl inte heller. Jag grubb-
lar inte. Men jag trodde inte att sjukdo-
men skulle bli så långvarig, säger han. 

Han gläds över de vänner som hör 
av sig och för barnen och barnbarnen.

– Jag vet att många ber för oss och 
det är jag tacksam för. Jag kan inte sä-
ga att jag upplevt bönesvar, men om-
tanken värmer. Jag ber nog själv också, 
även om jag tycker att jag inte får nå-
gon respons. Men jag vet också om dem 
som fått respons och ändå upplever att 
Gud lämnar dem när han behövs som 
mest. Jag känner det inte så, vi kämpar 
tillsammans. Jag tackar för de dagar jag 
mår bättre och mår jag sämre så tackar 
jag ändå. Han har en mening med allt.

Två gånger har Gösta varit med om att 
försöka trösta personer som varit räd-
da inför döden.

– Jag har märkt att det hjälpt dem i 
slutskedet. Min pappa överlämnade sig 
åt Gud den sista natten jag var hos ho-
nom. Att han gjorde det var en lättnad 
för mig, säger han.
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Flicka, stig upp!

JairoS 12-åriga dotter har insjuknat svårt. pappan är desperat men en ängel verkar antyda att hjälp är på väg. 
(Teckning: edith selin)

JairoS Springer i väg för 
att hitta Jesus. Den här 
teckningen är ritad ur 
pappans synvinkel. Vi ser 
alltså det landskap som 
Jairos själv såg när han 
skyndade mot gennesa-
ret. (Teckning: Leo Äijälä)

JeSuS Säger till Jairos: Var inte rädd,  
tro bara, så ska hon bli hjälpt.  
(Teckning: oskar Jansson)

JeSuS fölJer med hem 
till Jairos. så här ser hu-
set ut. (Teckning: Malin 

Westerbom)

teCKNINGAr. Jairos tolvåriga dotter blir svårt sjuk. Hon 
är synagogsföreståndarens enda barn och han kan bara 
finna en lösning: Jesus måste göra flickan frisk. Så får 
han höra att hon dött. Kan Jesus ännu hjälpa flickan?

Kyrkpressen tackar för alla underbara, fan-
tasifulla och färgsprakande teckningar vi 
fått. Vi önskar att det hade funnits rum att 
publicera dem alla!

Bland alla som tecknade lottade vi ut tre 
bokpris. Paketen går till: Julia Eriksson, 
Emilia Kettunen och Michael Preisfreund.
Grattis!

TexT: SoFIA torvALDS  LAyoUT: MALIN Aho

det var stor trängsel runt 
Jesus. Många sökte hjälp 
hos honom.  
(Teckning: emilia Kettunen) 
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här ovan får vi en vy av rummet där den döda flickan 

ligger. (Teckning: Linda cecilia söderlund)

flickanS hJärta har slutat 

slå, men Jesus sträcker 

fram sin hand för att hela 

henne. flicka, stig upp! sä-

ger han. (Teckning: Isabella 

holmqvist) 

JeSuS kommer fram till 
flickans säng. hon ser 
verkligen eländig ut.  
Är det för sent?  
(Teckning: Johan ek-
ström)

bildtexten här gärna. 

när flickan vaknar är hon hungrig. hennes närmaste 
gråter av glädje och hämtar en bricka med mat.  
(Teckning: Alexander Aalto) 

och flickan vaknar! en ljus-
stråle träffar hennes säng. ett 
mirakel har skett.  
(Teckning: elsa Mattsson) 

när hon känner sig lite kryare orkar hon sätta sig till bords. (Teckning: Julia) alla är så lyckliga! här ser vi hur mamman kramar om sin dotter efter 
att hon vaknat till liv igen. (Teckning: enja Vilhunen) 
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Vad har 
du köpt på 
bokmässan?

Clara Keh, 15. 
– Jag har köpt barnböck-
er åt min lillasyster. hon 
älskar att läsa och det 
är ju så jättelätt att kö-
pa böcker här på bok-
mässan.

Daniela Fougstedt, 18. 
– Jag har köpt Kaj Kor-
kea-ahos nya bok Grä-
set är mörkare på andra 
sidan. Jag har läst hans 
förra bok och tyckte väl-
digt mycket om den. Jag 
är dessutom ett stort fan 
av radio pleppo.

Lars huldén, 14. 
– Jag är här för att vi har 
en skoluppgift med klas-
sen och hade inte tänkt 
köpa någonting alls.

Lars Finnbäck, 18.
– Jag hade tänkt köpa en 
av Jonas Gardells böck-
er åt min syster. Men för 
egen del tror jag inte att 
det blir något den här 
gången.

 ¶ johan Myrskog

gALLuP Goda skäl 
för kristen tro
APoLoGetIK kallas det när man försvarar 
kristen tro med intellektuella argument. Att 
läsa apologetisk litteratur är spännande, läro-
rikt och stärker den egna tron. 

TexT: toMAS voN MArteNS

JohN coTTINghAM: why BeLIeve

John cottingham inleder sin bok med 
att referera kort till ett teveprogram 
han nyligen sett. Den kände ateisten 
Richard Dawkins bekantar sig i pro-
grammet med några fossilfynd till-
sammans med en grupp gymnasie-
elever. Efter att han visat ”bevisen” 
för eleverna ställer han dem frågan: 
”Nåja, tror ni fortfarande på Gud?”

Cottingham är brittisk emeritus-
professor i filosofi som tagit sig an 
utmaningen att försöka skriva nå-
gonting begripligt men ändå djup-
sinnigt om sin kristna tro. Han har 
tidigare skrivit om andlighet, det goda livet och livets mening, 
men det här är hans mest personliga bok hittills.

Som den filosof han är går han noggrant tillväga men han har 
bemödat sig om att skriva helt utan något akademiskt finlir och 
svårbegripliga termer. Resonerandet är vardagsnära och per-
sonligt men samtidigt med många hänvisningar till litteratur 
och filosofi. Cottinghams sätt att resonera är sympatiskt låg-
mält och sakligt diskuterade från början till slut. 

Människan har en djup längtan efter sanning och denna läng-
tan är direkt kopplad till våra grundläggande moraliska och es-
tetiska erfarenheter, skriver Cottingham.

TIM KeLLer: vArFör SKA JAG tro PÅ GUD?

antikenS männiSka var egentligen in-
te alls så vidskeplig som vi kanske vill 
tro. I antiken ansåg man att det fanns 
metafysiska lagar för moral och etik 
som var eviga på samma sätt som na-
turens lagar. Det gällde därför att an-
passa människans själ till denna re-
alitet. Det gjorde man genom karak-
tärsdaning, disciplin och goda seder.

Vidskeplighet och magiskt tänkan-
de hade sin höjdpunkt under 1600- 
och 1700-talen, det vill säga samtidigt 
som naturvetenskapen föddes. Ma-
giskt tänkande och vetenskap häm-
tar sin motivation ur samma drivkraft, 
nämligen människans behov att behärska sin omvärld och att 
omskapa den materiella världen så att den tillfredställer män-
niskans egna behov.

Den kristna synen är inte anti-vetenskaplig men me-
ra i harmoni med den antika synen: det finns andliga och 
etiska realiteter som man inte kan bryta mot utan att det 
får konsekvenser.

Det här resonemanget har Tim Keller lånat av C.S.Lewis 
och ibland har han kallats för vår tids Lewis. Kellers sätt att ar-
gumentera för kristen tro har av många recensenter upplevts 
som tilltalande och i New York har han grundat en försam-
ling som i dag räknar flera tusen aktiva medlemmar. Många 
av dessa kommer ur den intellektuella och kulturella eli-
ten. Hans bok har blivit en bästsäljare och översatts till flera 
språk. Han företräder en traditionell kristen tro men har lyck-
ats paketera den så att den tilltalar tänkande människor i dag.

2

1

eTchegoIN & LeNoIr: SANNINGeN oM DA vINCI-KoDeN

religionShiStorikern Frédéric Lenoir och journalisten Marie-France 
Etchegoin sträckläste Da Vinci-koden på stranden en sommar. Hem-
ma i Paris efter sommaren stötte de på vän efter vän som också läst 
boken. Trots att boken är en fiktiv spänningsroman verkade det som 
om de flesta av deras vänner nu var övertygade om att Da Vinci-ko-
den berättade sanningen om kristendomen och Jesus. Det handlade 
om högt utbildade akademiker och intelligenta  människor med stor 
förmåga till kritiskt tänkande.

Ethcegoin och Lenoir beslöt sig för att göra en ordentlig djupdyk-
ning i boken och ta reda på hur Dan Brown byggt upp den bit för bit. 
Vad var egentligen sant och exakt på vilket sätt hade Brown blandat 
ihop fiktion och historiska fakta?

Det blev ett spännande forskningsarbete som resulterade i en bok 
som är minst lika spännande som Da Vinci-koden. De har hittat fram 

till källorna, böckerna och le-
genderna som Dan Brown an-
vänt sig av på ett otroligt skick-
ligt sätt. Brown han vävt ihop 
sin berättelse till en thriller där 
det blir omöjligt för läsaren att 
kunna avgöra vad som är ba-
serat på riktiga historiska fak-
ta och vad som är påhittat och 
manipulerat av Brown.

Da Vinci-koden har gene-
rerat en uppsjö av kringlit-
teratur som tar upp trådar-
na från boken med olika ut-
gångspunkter. Etchegoins 
och Lenoirs bok anses vara 
en av de få seriösa böcker-
na i denna genre. Da Vinci-
troende ska akta sig för att 
öppna boken – de kommer 
att förlora sin tro! 3

Farsdag är alla dagar!
Mänskligt – vad rör sig i huvudet på en karl?
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Carl-Fredrik Geust

Paulus skriver att varje kristen ska kunna ge goda skäl för sin tro. I det 
främsta budet talas om att älska Gud med både hjärta och förstånd. 
Många kristna känner sig starkt tveksamma inför att försvara sin tro 
med rationella argument och bevis. En uppsjö av nyateistisk littera-
tur de senaste åren har lett till ett motsvarande uppsving av kristen 
apologetisk litteratur. 

Apologetik handlar inte om vinna en debatt med att slå andra i hu-
vudet med bättre argument. Att vi möter andra i en dialog med äkta 
respekt – att vi kan lyssna och förstå vår motpart – är också det apo-
logetik i vid bemärkelse. 
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TApIo pUoLIMATKA: USKo, tIeto JA MyytIt

vanligtviS brukar vi i dag skilja mellan religiöst tänkande och sekulärt tänkande som 
anses mera fritt från magiska vidskepligheter och allehanda villfarelser. Det är en 
vanlig uppfattning att den religiösa tron grundar sig på sådant som inte kan bevisas 
och som inte har stöd i vetenskap eller sann kunskap. 
Men vad grundar sig det sekulära och icke-religiösa tänkandet egentligen på? Vil-
ka grundantaganden och utgångspunkter finns det för sekulärt tänkande och för 
ett mera vetenskapligt tänkande?

Tapio Puolimatkas bok går till botten med frågor om relationen mellan tro och 
vetande och analyserar de myter och omedvetna antaganden som döljer sig bakom 
både vanligt sekulärt tänkande och våra vetenskapliga metoder. Vi lever i en ve-
tenskapstroende värld och många vetenskapsfilosofer anser att vårt västerländska 
och icke-religiösa tänkande inte är alls så neutralt och objektivt som vi själva vill 

tro. Puolimatka visar att det sekulära tänkandet de facto vilar på en helt mytisk grund av omed-
vetna och oanalyserade antaganden om vår värld och dess beskaffenhet.

Den västerländska människans tänkande styrs av de sinnebilder som upprätthålls i vår kultur 
och som aldrig egentligen ifrågasätts. Kritiskt tänkande är något som värdesätts högt i vårt sam-
hälle men i verkligheten har kritiskt tänkande blivit ett tomt mantra, den förmågan saknar vi tyd-
ligen helt om vi får tro en del filosofer. Vår bild av verkligheten styrs så starkt av de attityder och 
uppfattningar som råder i kulturen att det synbarligen krävs något mer för att vi ska kunna se kri-
tiskt på våra egna scientistiska fördomar.

Lee sTroBeL: vILKeN JeSUS SKA JAG tro PÅ?

i vår Sekulära och starkt individualistiska värld är det legio med en mängd olika upp-
fattningar om vem Jesus egentligen var. Svaren i en enkät som gjordes av Newsweek av-
slöjade att åsikterna om vem Jesus var skiftade kraftigt. Bland annat ansågs han vara en 
upplyst varelse, en påhittad sagofigur eller en apokalyptisk profet som det gick illa för. 

Den traditionella bilden av Jesus är utsatt för angrepp från kritiska forskare, in-
ternetbloggare, tv-dokumentärer och bästsäljande böcker. Allmänhetens fantasi 
kittlas ständigt av nya spekulationer och ”upptäckter” om vem den sanne Jesus var. 
Den ena stunden påstås det att kyrkan manipulerat texterna i Bibeln, den andra att 
kristendomens uppfattningar tagits över från hedniska religioner eller att man fun-
nit dokument som visar på en helt annan Jesusbild än den som kyrkan predikar.

Lee Strobel undersöker metodiskt den historiska sanningshalten i kristendomens sto-
ra anspråk. I boken intervjuar han meriterade forskare från många olika akademiska 

discipliner. Slutresultatet är att både Jesus och kristendomen står sig väl i ljuset av en mängd fakta som 
läggs fram av arkeologer, historiker, psykologer, naturvetare och många andra experter.

pAsI TUrUNeN: USKoN PUoLeStA

en finländSk ingenJör befinner sig på arbetsresa någonstans i tredje världen på upp-
drag för ett biståndsprojekt. Det blir söndag och familjefadern undrar om Pekka vill 
komma med till kyrkan. Det vill inte Pekka och då erbjuder fadern att följa Pek-
ka till moskén i stället. Men Pekka vill inte heller gå till moskén och när värdfolket 
undrar vad han vill kommer svaret: ”I am from Finland.”

Det här är i korthet en av anekdoterna i Pasi Turunens bok. Kapitlet ”I am from 
Finland” handlar om den sekulariserade västvärlden som är ett udda fenomen i vår 
värld. Över 90 procent av jordens befolkning är religiösa av det ena eller andra slaget. 

Turunen är teolog, radiojournalist och förkunnare som möjligen kunde kallas för en 
finländsk variant av Lee Strobel. Han vill få troende att tänka och tänkare att tro. Bo-
ken har korta kapitel med bland annat aktuella analyser om massmördaren Anders 
Breivik och den populära scifi-filmen Avatar.

Turunen tar upp filosofiska frågor som ”Kan Gud som är allsmäktig skapa en sten 
som är så tung att han själv inte klarar av att lyfta den?”. Han ställer också frågan om det är rättvist 
med ett helvete för somliga och en himmel för andra. Turunen har många bra poänger och tänk-
värda tankar som det lönar sig att lyssna till, även om man inte tycker lika i alla frågor. 

WILLAM LANe crAIg: tILL troNS FörSvAr

i uSa ordnaS ibland debatter mellan ateister och kristna som samlar tusentals med åskådare i en och 
samma sal. Med hjälp av enkäter har man kunnat bedöma statistiskt hur många ateister, troende eller 
agnostiker som kommit till dessa debatter. Vid debatter där William Lane Craig deltar har det konsta-
terats att antalet ateister som går hem efter debatten är betydligt mindre än de som kommit in och an-
talet troende har ökat markant när debatten är slut.

Craig räknas som en av världens allra främsta apologeter och försvarare av kristen tro. Han 
har dubbla doktorsgrader, en i filosofi från England och en i teologi från Tyskland.

Evangeliet tolkas aldrig i ett vakuum utan alltid mot bakgrunden av den kultur man är 
född och uppvuxen i, skriver Craig och säger att Västeuropa i dag är så sekulariserat att det 
kristna budskapet av många uppfattas som helt befängt. När han talade vid ett universitet i 
Portugal väckte hans försvar av den kristna tron så stor förvåning att studenterna kände sig 
tvungna att ringa upp universiteten han doktorerat vid för att kolla om han var en bedragare.

Craig hänvisar till hur Paulus agerade i olika sammanhang för att få stöd för sitt argu-
ment att det är en helt biblisk tanke att vi ska kunna ge goda och förnuftiga skäl för vår 
tro. Hjärtats tro är alltid utgångspunkten men det är vår plikt som kristna att förstå vår 
egen kultur och lära oss de argument som biter på dagens sekulariserade människor.
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Kjell Samuelson till Österbotten
goSpel. Den svenska gos-

pelsång-
aren Kjell 
Samuel-
son be-
söker 
också 
finland 
under 
sin turné 

i Norden. efter en turné till 
Norge med sånggudstjäns-
ter och TV-program ge-

nomför han en sångturné i 
österbotten.

samuelson inleder i Kors-
näs nya församlingshem 
i morgon, fredag. på lör-
dag och söndag uppträder 
han i Metodistkyrkan i Kris-
tinestad. I söndagens eku-
meniska gudstjänst predi-
kar kyrkoherde Lars Nisula. 

senare blir det uppträ-
danden i Terjärv, pedersöre, 
Munsala, Vörå och Kvevlax.

Maijas berättelse årets kristna bok
litteratur. Maijan tari-
na, en bok om hur en flicka 
blev sexuellt utnyttjad inom 
den laestadianska rörel-
sen, har valts till årets krist-
na bok. Tävlingen ordnas av 
de kristna förläggarna i fin-
land. I år var det den orto-
doxa kyrkans ärkebiskop 
Leo som valde segraren.

redaktörer för Mai-
jan tarina är Johanna hur-
tig och Mari Leppänen. Bo-

kens ”Maija” berättar om 
hur hon som barn blev ut-
satt för sexuellt våld och 
hur minnena om det hon 
varit med om återvände då 
hon blev vuxen. När hon 
försökte bearbeta sina er-
farenheter tillsammans in-
om den kristna rörelse hon 
vuxit upp i ledde det till nya 
problem.

Maijan tarina vann också 
publikomröstningen.

Vi måste gå en väg 
genom mörkret
BoK

sjung stjärnor 
Dikter om vinter och 
jul

redaktion: hedvig 
Långbacka, Thomas 
Lundin, Barbara huldén 
och pian Wistbacka.
Förlag: fontana Media 
2012.

Jag är en sommarmännis-
ka och känner hur humöret 
sjunker med temperaturen. 
Därför är det en uppenba-
relse att läsa Sjung stjärnor, 
fontana Medias pinfärs-
ka samling finlandssvenska 
dikter om vinter och jul.

Novemberdagen / med 
sin stora tysta gråhet / är 
som en snäll gammal far-
mor / som stickar stora, 
gråa vantar skriver Karl-er-
ik Bergman i samlingens 
andra dikt.

Jag sjunker in i en trös-
tande matta av ord. hös-
ten är en förebråelse, skri-
ver Birgitta Boucht. Men 
på vintern går spår dit spår 
leder. I den här samling-
en förs spåren ibland mot 
ett mörker, ibland mot ett 
ljus, ibland mot en nostal-
gi som blir så hjärtskärande 
att man gråter.

Lyktor tänds, och man 
hoppas så. selmas taklam-
pa blir himmelens strand 
och gravljusen speglar 
stjärnorna. Det är många 
besök vid gravar (Kyrkogår-
den ligger väldigt nära, skri-
ver Boucht).

Topelius får samsas med 
modernare röster. somt 
rimmar, somt inte, somt 
är kort, somt är långt. här 
kolliderar änglar med en 
mer lakonisk högtidsstäm-
ning och oftast är det in-
te högtidligt alls utan iro-
niskt och mänskligt och le-

vande. Det här 
är en samling 
som kan få en 
att älska vin-
tern. Vinterns 
allvar. stäm-
ningar som 
fastnar i en 
som en be-
haglig me-

lankoli. Doften av blek lind-
blomsgrön Vitalis-kräm 
som den som gjorde snö-
änglar med insmordes i fö-
re frostdopet: Jo, jag minns 
också, Susanne ringell, jag 
minns!

Jag tycker urvalet är lyck-
at. Det hade varit så lätt att 
trilla ner i ett myspys av Je-
susbarnet eller alltför pom-
pös nostalgi. här finns rum 
också för det svåra: sak-
nad, att man känner sig 
svag och eländig, att man 
inte tror på under men vän-
tar på ett ändå. Jag gillar 
bredden: här finns allt från 
en sång ur piae cantiones 
till dagboksverser. här finns 
rum för både runeberg och 
Claes Andersson.

Jag slukar bild efter bild 
och passar in dem över 
mina egna. snö. sitta vid 
långbord. Mörker. Att blick-
en klarnar i mörker.

Att läsa dikter är – i bäs-
ta fall – som att byta min-
nen. Till sist vet man inte 
vad som var ens eget och 
vad som var någon annans, 
men det är som om andras 
känslor ändå var lättare att 
bära än de egna eftersom 
de slipats ner till dessa ord. 
Jag behöver inte genomle-
va dem , men ändå kan jag 
återleva dem. Det känns 
som ett mirakel. Jag tror vi 
behöver det.

Jag läser en rad av tua 
Forsström: Vi måste re-
turnera / allt som blev vår 
glädje, men inte / dess för-
vandlingar till bild.

 ¶ sofia Torvalds

hedvid långbacka, Thomas Lundin, Barbara huldén och 
pian Wistbacka har samlat vinter- och juldikter. 
(foTo: krisTina forssTröM)
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Nu kan du få originalet av det Biomagnetiska armbandet
  

   

  med 2 poler 
på 2,500 
gauss som 
balanserar 
kroppens 
positiva och 
negativa joner 
för bättre 
hälsa.

Lindrar mot huvud-, rygg- 
och muskelvärk. Förbättrar 

cirkulationen. Ökar energinivån 
och minskar stress och trötthet. Arm-

bandet är av hög kvalitet med 
24 K gulddouble. 

Använd armbandet dagligen och 
upplev de positiva fördelarna. 

06-347 0608         cjcenter@malax.fi

Sänd in din 
beställning till:

Jonnys 
Försäljningstjänst

Petalaxvägen 18D, 
66240 Petalax

Antal:

 Namn:

Adress:

Pris 
29,50€ 

inkl. post-
kostnader
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PsALmvävEn noVeMBeR

Fyll i de ord som sökes på raderna A-Ä. Motsvarande siffra i 
kombination med radens bokstav finns i rutfältet upptill. flytta 
över bokstäverna så att den första bokstaven på rad A mots-
varar A1, den andra A95 o.s.v. Den färdiga texten i rutfältet 
bildar en psalmvers. De första bokstäverna i raderna A-Ä 
bildar psalmens namn.
    oftast håller sig psalmväven till den nya psalmboken, men 
för att det ska vara klurigt kan det ibland hända att vi an-
vänder oss av en äldre version av någon psalm. 

rätt svar på förra psalmväven är psalm 127, första halvan av 
vers 2, som börjar med orden “här levde de i djupt förakt”. 
vinnare i förra psalmväven är: Mai-Len hedström-Karlå, 
Närpes, Marita tikander, Mariehamn och elisabet Granlund, 
Munsala. grattis! prisböckerna kommer på posten.

skicka in din lösning till Kyrkpressen, sandvikskajen 13, 
00180 helsingfors senast 21.11.2012. 
Märk kuvertet ”November-psalmväv”. Bland de rätt svaren 
lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!

PsALmvävEn

skickA In!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

vINN BöCKer!

A   Rutig föda  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                       1          95      106       30       65       51         17  

B   säte  ___     ___     ___     ___  
                                      64        26       40        2 

c   utled  ___     ___     ___     ___   
                                     108       16       116        70  

D   material  ___     ___     ___     ___     ___  
                                      85       112        12       62        76

E   Ett rent helvete  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                      77        61        13        39        82       49       115

f   skjuta skott utan krut     ___     ___     ___   
                                                36        11        89

g   kontakt  ___     ___     ___     ___     ___     ___    
                                     42        34       73        86        5        105
 
H   Lett  ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                     60       96        72        22       45        58

i   Apostlamängd  ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                     97        25       111        66         7        48

J   musiköra  ___     ___     ___     ___     ___   
                                      8         78       43        31        94  

k   Har viss gök?  ___     ___     ___     ___     ___   
                                      54       20       46        14        99

L   korta dagar   ___     ___     ___  
                                      80       57        23  
 
m   Huvudsak vid tvätt     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                            38       90       59        28      102       10        119   

n   nästan jämt  ___     ___     ___     ___ 
                                     69        93       120       9 
 
o   Håller tyst  ___     ___     ___   
                                     118      107       35 

P   man hos man  ___     ___     ___  
                                      18        74       32
 
R   Ett bleckblåsinstrument     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                                    47       109       15        4         87       63        27 

s   gjorde vattnet  ___     ___     ___     ___  
                                     114        19        79       56 

t   yttrade                   ___     ___  
                                      52      104 

u   myndighet  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                      92       55       117       29        41        83      100   

v   Blir ett vid altaret      ___     ___  
                                         110      50

X   först av sju vise      ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                     88      103       44        6         98       71  

y   magiska dame  ___     ___     ___     ___  
                                     21         81       37        68 

Z   spel som luktar?     ___     ___    
                                     101       53 

å   Box  ___     ___     ___     ___                
                                     33       113        3         84 

ä   En Djingis            ___     ___     ___     ___  
                                  24       91        67        75
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ÅBoLANDS ProSterI 

 ¶ KIMItoöN
Kimito kapellförsamling:
Allahelgonsdag 3.11: kl 10 Tvåsprå-
kig högmässa. Vi tänder ljus för 
dem som gått bort sedan vi sist 
firade alla helgonsdag. Donner, 
sundroos. st. Anderaskören.
Sö 4.11 kl 18: Bild-, dans- och 
orgelverket ”DIKTA pÅ fÄrDeN” i 
kyrkan.
to 8.11 kl 18: Allsångskväll i svens-
ka-dagentecken i förs.hemmet.
västanfärds kapellförsamling:
Alla helgonsdag 3.11: kl 10 guds-
tjänst. Vi tänder ljus för dem som 
gått bort sedan vi sist firade alla 
helgonsdag. Wikstedt, Noponen.
Sö 4.11 kl 13: högmässa. Västan-
fjärds nya kyrka fyller 100 år. pred: 
clas Abrahamsson, Lit: Wikstedt, 
Noponen, gaudium, blåsare. Kaffe 
och föredrag om den nya kyrkans 
historia av saga stenström i för-
samlingshemmet efter mässan.
Dragsfjärds kapellförsamling 
Alla helgonsdag 3.11: kl 12 Tvåsprå-
kig högmässa i Dfjärds kyrka. Vi 
tänder ljus för dem som gått bort 
sedan vi sist firade alla helgonsdag. 
Mura, södergård, Kvintoli+.
Sö 4.11 kl 16: Tvåspråkig dikt- och 
musikandakt i Dbruks kyrka. 
Myrtle forsman, Mirja Liisa Jauho, 
Kvintoli+, Baltic gospel singers, 
Antonia Nyström, Mura, Lindgren, 
södergård.
on 7.11 kl 13: gudstjänst för dem 
som har svårt att komma till kyr-
kan förs.hemmet i Dfjärd. röda 
korsvännerna medverkar. skjuts-
anmälan till raili 02-4661509 eller 
till kansli 02-425990.
hitis kapellförsamling:
Alla helgons dag 3.11: kl 16 hög-
mässa. Vi tänder ljus för dem som 
gått bort sedan vi sist firade alla 
helgonsdag. Kuokkanen, Noponen

 ¶ väStÅBoLAND
Sö 4.11. kl 12: högmässa med 
kyrkoherdeinstallation. Installator 
och liturg biskop Björn Vikström. 
Installand och predikant kyrkoherde 
harry s. Backström. församlingens 
samtliga medarbetare medverkar 
i gudstjänsten. efter högmässan 
missionslunch i församlingshem-
met. Busstransport ordnas från ka-
pellförsamlingarna (tidtabell under 
respektive kapellförsamling).
Pargas församlingsdistrikt:
Lö 3.11. kl 10: Allhelgonadagens 
gudstjänst i kyrkan, ljuständning till 
minnet av de avlidna, Backström, 
Lehtonen. efter gudstjänsten kyrk-
kaffe i församlingshemmet.
on 7.11. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Lö 3.11. kl 18: Kvällsgudstjänst i kyr-
kan med ljuständning till minnet av 
de avlidna, st olofs sångare med-
verkar, granström, Taulio.
Sö 4.14.: Ingen gudstjänst i Nagu. 
Busstransport till gemensamma 
högmässan i pargas (se ovan) från 
Nagu Kyrkbacken kl 10. retur från 

pargas kl 16.
Korpo kapellförsamling:
Lö 3.11. kl 18: gudstjänst med 
ljuständning i kyrkan, Killström, 
granlund.
Sö 4.14.: Ingen gudstjänst i Korpo. 
Busstransport till gemensamma 
högmässan i pargas (se ovan) från 
Korpo kyrkby kl 9. retur från pargas 
kl 16.
houtskär kapellförsamling:
Lö 3.11. kl 11: gudstjänst med 
ljuständning i kyrkan, Mariakören 
medverkar, heikkilä, heikkilä.
Sö 4.11.: Ingen gudstjänst i hout-
skär. Busstransport till gemensam-
ma högmässan i pargas (se ovan) 
från Korpo galtby  kl 9.15. Kontakta 
kansliet i houtskär för taxitransport 
från Näsby till Kittuis (färjan kl 8.45). 
retur från pargas kl 16.
Iniö kapellförsamling:
Sö 28.10.: Ingen gudstjänst i Iniö. 
Kontakta kaplan eeva Vuola för 
båttaxi och transport till gemen-
samma högmässan i pargas (se 
ovan). retur från pargas kl 16.

 ¶ ÅBo
to 1.11 kl 9.30-11: familjecafé, Au-
relia våning II
kl 15.30-20: café 18, Aurelia
kl 19-20: Veckomässa i skarp-
skyttekapellet
Lö 3.11 kl 11.30: Kyrkans barn-
timme, Aurelia
kl 12: gudstjänst i Martinskyrkan, 
liturg och predikant: Mullo, Kantor: 
Danielsson
kl 15.15: Musikandakt med pa-
rentation i uppståndelsekapellet, 
Mullo, forsman & Danielsson
Sö 4.11 kl 12: högmässa i Dom-
kyrkan, liturgy: Mullo, predikant: 
Westergård, kantor: forsman
kl 14: Konsert “på väg till staden” 
i henrikskyrkan. Marjo Danielsson, 
sång, Juhani haapasalo: orgel, 
Kaisu rauhamaa, kantele
kl 16: gloria Dei mässa, Träd-
gårdsgatan 19b
ti 6.11 kl 15-17: Kockgrupp, Aurelia
on 31.10 kl 10-12: familjecafé i 
papinholma församlingshem
kl 11: förbön, Aurelia
kl 12-13: frukostklubben för her-
rar på svenska klubben olli Lager-
spetz ”Vad säger dagens filosofer 
om medvetandet?”
kl 13-15: café orchidé, seder och 
bruk i olika länder med ragnar 
Backström
kl 13.30-15: café 18 (åk 3-6), Au-
relia våning II
to 8.11 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
3.11 Alla helgons dag: 
högmässa kl 12 med ljuständning 
för de under året avlidna, och 
kransnedläggning i minneslunden. 
Kyrkokören medverkar. 
Kyrkan öppen 9-21 för besök och 
andakt. 
Ingemar Johansson, carl Micael 
Dan.
4.11 tjugotredje söndagen efter 

pingst: gudstjänst kl 13 i ham-
margården. Ingemar Johansson, 
carl Micael Dan.

 ¶ JoMALA
Fre 2.11 kl. 14-15: orgelmusik i 
kyrkan.
Lör 3.11 kl. 11: Alla helgonsdag ”De 
heligas gemenskap” högmässa 
med parentation, Bertil erickson, 
liturg, riitta eklund-sandström, 
predikant, Kaj-gustav sandholm, 
kantor och s:t olofs kyrkokör. Kol-
lekt: för att arrangera höstdagarna, 
förbundet Kristen skolungdom r.f.
Sön 4.11 kl. 16: oBs tiden! ”sånger 
om himlen” med församlingens 
alla körer. Kaj-gustav sandholm, 
Bertil erickson och riitta eklund-
sandström. 
Kollekt: Jomala Diakoniförening.
tis 6.11 kl 18: Tisdagsklubb.
ons 7.11 kl. 18.30: Dramagrupp.
Kl. 19: sorgesamtalsgrupp börjar i 
olofsgården med Karin sandholm 
och Bertil erickson.
www.jomala.evl.ax

 ¶ SUND-vÅrDö
Fre 2.11: Mässa med ljuständning 
i Vårdö kyrka kl 19.00. Mathias 
Junell, Katrin gwardak
Lör 3.11: högmässa i sunds kyrka 
kl 11.00. Juanita fagerholm-Urch, 
Katrin gwardak
Sö 4.11: Nattvardsgudstjänst på 
Tallgården kl 13.00. Juanita fager-
holm-Urch, Katrin gwardak
Nattvardsgudstjänst: på ströms-
gården kl 15.00. Mathias Junell, 
Katrin gwardak

NärPeS ProSterI

 ¶ KorSNäS
to 1/11 13.00: Molpe missionssy-
förening i Bykyrkan.
Fre 2/11 19.00: sångkväll med Kjell 
samuelsson i församlingshem-
met. fritt inträde, kollekt.
Lö 3/11 11.00: Allhelgonaguds-
tjänst i Kyrkan, guy Kronqvist, 
Deseré granholm, Kyrkokören. Vi 
tänder ljus för församlingsmed-
lemmar som avlidit sedan senaste 
allhelgona. om ljuständning för 
andra önskas, vänligen meddela 
pastorskansliet, tel. 044-4101800.
Sö 4/11 11.00: högmässa i Molpe 
bykyrka, guy Kronqvist, Deseré 
granholm.
Må 5/11 18.00: Bibelstudie- och 
bönegrupp i församlingshemmet.
ti 6/11 10.00: föräldra-Barn-
gruppen i församlingshemmet.
ti 6/11 13.00: harrström sjömans-
missionssyföreningen hos gunvor 
Nordström.
on 7/11 13.00: Vänstuga/träff för 
daglediga i församlingshemmet.
Fre 9/11 18.30: fredagscafé för 
kvinnor i alla åldrar i församlings-
hemmet. gäst: Mona Wallin.

 ¶ LAPPFJärD-KrIStINeStAD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Fr 9.11 kl 19: pärlbandet samling 
för kvinnor i Lappfjärds förs.hem. 
Tema ”från kvinna till kvinna”, 
hemlig gäst, nattvardsmässa. 
Amn senast 6.11 till 040-5277611.
Fr 7.11 kl 19: ekumenisk böne-
samling i saalem

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 PIA KuMMeL-MYRSKog

Allhelgonahelg
en helg för att tänka det nästan otänkbara. Att livet en 
dag tar slut. Inte bara någon annans liv eller de omkom-
nas i ett nyhetsinslag, utan mitt liv. Att döden, som redan 
gett mig sorg, en dag ska beröva mig det som är mitt och 
föra mig in i något annat. Det är svindlande och ångest-
fullt och samtidigt den mest naturliga sak i livet. I livet 
finns alltid döden. Det tål inte att tänkas på varje dag, 
men kyrkoåret bjuder in till särskild reflektion en gång 
i året, och det är en chans att gripa.

för med perSpektiv på livets slut har vi också chansen 
att rätta till perspektiv på livets innehåll. Att se det som 
är viktigt och omistligt. Att betrakta livet som en gåva 
som ingalunda är självklar. Att bli förundrad över and-
ningens komplicerade mysterium, snöflingans detalje-
rade uppbyggnad, rymder och universum. Kärlek och 
vänskap. Att bli bättre medmänniskor.

den ger oSS möJlighet att ropa ut den av oss själva orsa-
kade och av andra påkomna smärtan. Att klaga ett ”Her-
re, förbarma dig över mig syndare” (vilket han gör) över 
saker vi kan rätta till och livsval vi inte längre kan påver-
ka. På andra sidan klagan finns ett lugn, känslan av att 
ha tagit ett steg. Att fortfarande vara på väg.

och alla helgonS dag är dagen för alla dem som gått före 
oss. För dem vi ännu sörjer och dem vi minns med stör-
re avstånd. För dem som visade hur man dör, men som 
ändå allra mest lärde oss att leva. För dem vi är förenade 
med i en helig gemenskap, genom trons dna över grän-
ser av tid, språk, kultur och hud. De som hjälper oss att 
utbrista: Var är din udd, död? Var är din seger?

för vi Som inte tror på ett intet efter döden utan på en 
levande gemenskap med Gud, vi föreställer oss nog 
att de väntar på oss. Att de överlevde döden. Och att vi 
själva ska göra det. Döden har inte sista ordet. Ljusen vi 
tänder talar om hopp och tro. ”Sannerligen, redan i dag 
skall du vara med mig i paradiset.” (Luk 23:43) I döden 
finns också livet.

en helg att tänka det nästan ofattbara. Att livet som vi 
känner det tar slut, men att det ändå fortsätter. Helt och 
heligt i en annan värld. I evighet.

Jag önskar dig en god Allhelgonahelg.

Pia Kummel-Myrskog är präst och jobbar på  
Kyrkostyrelsen.

Parentation är ett min-
nestal där man läser upp 
namnen på och ofta tän-
der ljus för de försam-
lingsmedlemmar som 
gått bort under året.

Källa: Wikipedia

PIA KUMMeL-MyrSKoG 
är präst och arbetar som 
ledande branschsekrete-
rare för diakoni och sam-
hällsansvar vid Kyrkans 
central för det svenska 
arbetet. 

hon är bosatt i hel-
singfors men härstammar 
från Nykarleby och har 
också bott i Venezuela. 

hon gillar samtal, pro-
menader och spanska. 
Alhelgonahelgen kommer 
hon att fira tillsammans 
med över 700 ungdomar 
på höstdagarna.

i KLARSPRåK

vEckAns PeRSon

”Låt ditt ljus ly-
sa för levande 
och döda. För Je-
su Kristi skull.”
följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

298, 129, 581, 
127, 128 (N), 130.
psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

PsALmföRsLAg

de som gått före oss
Allhelgonahelgen är en dubbelhelg med två helgdagar. 
Den första heter Alla helgons dag och firas på lördagen 
till åminnelse av våra förebilder för liv och livshållning. 
Dagen härstammar från 855 och instiftades för alla 
helgon som inte hade en egen dag i kalendern.

söndagen brukar också kallas Alla själars dag. Det 
är en dag när vi kommer ihåg dem som gått före oss 
men inte längre finns med oss på jorden. Alla själars 
dag uppmanar oss också att reflektera över vår egen 
död.

om heLgen
www.kyrkansungdom.nu
Arr. Förb. Kyrkans Ungdom, 
J:stads sv. förs. & KREDU

Lö (i förs.hemmet)
15.30  Kaffe
16.00  Bibelstudium
17.30  Middag
19.00  Möte
 Kvällste
Sö (i kyrkan) 
10.00  Högmässa
 Kyrklunch
16.00  Konsert med Amigo 
 Choral och Markus 
 Wargh, dir Sören Lillkung
 Programblad 5 €

Förbundet Kyrkans Ungdoms 

Höstmöte 
i Korsholm 17–18.11 2012
Huvudtalare: Klas Lindberg (Sve)

Buss norrifrån på lördag. Obs! Anmälan 
för mat & buss sen. 12.11 till 06-7220527

”Saliga de som 
sörjer,
de skall bli trösta-
de.”

Läs mera i Matt. 5:1-2

”Snällhet är att 
lura alla andra
att man är som 
dom vill va’.” 

Kursen “Snällhet som 
begränsar” i FC i Ja-
kobstad 10.11 kl. 10-16.

uR eVAngeLIeT Runt KnuTen

KALENDERN 
2–8.11

FörStA LäSNINGeN
Jes. 65:23-25

ANDrA LäSNINGeN
Upp. 22:1-5

evANGeLIUM
Matt. 5:1-12

Alla helgons dag
Temat är ”De heligas 
gemenskap”.

HELgEns TexTeR

illUsTraTion: rabbe Tiainen
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Kristinestad 
Fr 2.11 kl 19: Andakt inför Allhelgona 
i Tjöck kapell, Nisula, Nilsson
Lö 3.11 kl 12: gudstjänst med pa-
rentation i Krs kyrka, Nisula, Nils-
son, kyrkokören
Sö 4.11 kl 12: ekumenisk gudstjänst 
i Metodistkyrkan i Krs, predikan Lars 
Nisula, sång av Kjell samuelson.
Sö 5.11 kl 18: Musikgudstjänst i Krs 
kyrka, Johan eklöf liturg, olle Nils-
son orgel
on 7.11 kl 12.30: Missionsstugan i 
Krs prästgård
Lappfjärd
Fr 2.11 kl 19: Andakt inför Allhelgona 
i Åsändans kapell, eklöf, T. Bergman 
flöjt, sånggrupp
Lö 3.11 kl 10: gudstjänst med pa-
rentation i Lappfjärds kyrka, eklöf, 
Martikainen, kyrkokören, kl 11 sam-
ling för sörjande i Lfd förs.hem
Sö 4.11 kl 10: högmässa i kyrksalen i 
Lfd, Nisula, Martikainen 
Sö 4.11 kl 19: Allhelgonasamling i 
Lfds förs.hem med Juhani Marti-
kainen
Sideby
Lö 3.11 kl 18: gudstjänst med pa-
rentation i sideby kyrka, Nisula, 
Nilsson, sånggrupp.
Sö 4.11 kl 10: gudstjänst i skaftung 
bykyrka, eklöf, Nilsson

 ¶ NärPeS
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: Alla helgons dag 3.11 kl 10 
högmässa med parentation. Lö 3.11 
kl 18 orgelmeditation i allhelgonatid. 
23 sö e pingst 4.11 kl 10 gudstjänst. 
sö 4.11 kl 12 finskspråkig högmässa.
Luthergården: sö 4.11 kl 18 Allhelgo-
nasamling.
Arken: må 5.11 kl 18.30 Bibelsamtal.
Församlingshemmet: to 8.11 kl 12 
pensionärssamling. To 8.11 kl 19 
samtalskväll, fokus ungdomsar-
betet.

 ¶ PörtoM
Lö 3.11 kl. 18: gudstjänst med 
ljuständning för avlidna i kyrkan. 
sundqvist, Lidman, Kyrkokören. 
Sö 4.11 kl. 12: finsk gudstjänst i 
kyrkan. sundqvist, Lidman.
Sö 4.11 kl. 15: reseträff i förs.h. 
ti  6.11 kl. 13: KU sykrets i förs.h.
ons 7.11 kl. 13: pensionärssamling 
i övermark.

 ¶ överMArK
Lö 3.11 kl. 10: Alla helgons dags 
gudstjänst med parentation, san-
din, Wikstedt, kyrkokören. efteråt 
kyrkkaffe i förs.h. för anhöriga till 
avlidna sedan senaste Alla hel-
gons dag.
Sö 4.11 kl. 10: finsk högmässa, 
sandin, Wikstedt.
Sö 4.11 kl. 11.30-13: skriftskola i 
förs.h.
on 7.11 kl. 13: pensionärssamling 
i förs.h., gäst: Ulf sundqvist, khde 
i pörtom, projektledare harriet 
harf, projektet för seniorrådgiv-
ning, övermark pensionärskör, 
Anja rimpiläinen, sandin, Wik-
stedt, Norrgård.
to 8.11 kl. 10: Bön i förs.h.

KorShoLMS ProSterI

 ¶ BerGö
to kl 19 Junior i församlingshem-
met: Lyktor och ljus
Fr kl 20: Ungdomskväll i försam-
lingshemmet, mera info på face-
book
Lö kl 13: skriftskola (endast ber-
gökonfirmanderna) i församlings-
hemmet
Lö kl 16: gudstjänst på Alla helgons 
dag med ljuständning för dem som 

avlidit under året. englund, Kahlos, 
kyrkokören.
Sö kl 14: högmässa,englund, Kahlos
ti kl 13: Missionssyföreningen i för-
samlingshemmet
ti kl 18: Turbo-miniorerna i försam-
lingshemmet: spårning utomhus. Ta 
ficklampa med!
on kl 7.45: Laudes (morgonbön i 
församlingshemmet)
on kl 18: Kyrkokören övar i försam-
lingshemmet. Nya medlemmar är 
välkomna!
on kl 18: hjälpledarutbildning i 
petalax, Ladan. Alla som gått skrift-
skolan och funderar på att bli hjälp-
ledare på barn- och skriftskolläger 
är välkomna!
to kl 10: föräldra-barngruppen i 
församlingshemmet

 ¶ KorShoLM
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i 
singsby.
Alla helgons dag: gudstjänst kl 
10 i kyrkan, ljuständning för dem 
som avlidit sedan senaste alla 
helgons dag, Bergström, Nordqvist-
Källström, kyrkokören. Kyrktaxin 
trafikerar.
Psalmafton i allhelgonatid: lö kl 19 i 
kyrkan, kyrkokören, stråkensemble,  
Nordqvist-Källström, holmgård.
högmässa: sö kl 10 i kyrkan, Leif 
snellman, Nordqvist-Källström. 
Kyrkkaffe och avskedsfest för 
Bengt Vestlund efter högmässan i 
förs.hemmet.
Missionssyförening: må kl 13 i 
smedsby förs.gård.
Musikskolans matiné: ons 7.11. kl 
18.30 i sockenstugan.

 ¶ KvevLAx
Gudstjänst: Alla helgons dag kl 10, 
Lundström, Andrén, erica Nygård 
tvärflöjt. Ljuständning för de un-
der året avlidna.
rodney Andrén firar 50 år med 
Musikgudstjänst i kyrkan sön-
dag, 4.11 kl. 10.00.: Lit. och pred. 
Lundström. församlingens alla 
körer medverkar. Andrén kantor 
och körledare. Bertel Blom piano. 
Istället för gåvor en stor kollekt 
till Kyrkans Utlandshjälp! rodney 
bjuder på födelsedagskaffe i fh 
efter gudstjänsten. Välkomna!
Dags- och diakonisymöte: må kl 
13 hos Inga-Lill Lövdahl.
ekumenisk bön: må kl 19 i elim-
kyrkan.
Kvinnocafé: on kl 19-21 i fh. ”Att 
ta sig fram i livet”, Anna caldén.
Församlingsutfärd: on 21.11 till 
oravais. Lunch på restaurang 
Ädelbragd. Anm. senast 7.11 tel. 
3462300.
Julcafé med hantverks- o mis-
sionsförsäljning: fre. 30.11 kl 14-18 
i fh. Intresserade försäljare: boka 
bord per tel. 3462300, 23€/bord.

 ¶ MALAx
www.malaxforsamling.fi
Minnesgudstjänst: lö 3.11 kl 18 i 
kyrkan. Ljuständning för de under 
året avlidna. Tornberg, strömbäck, 
Brunell.
högmässa: sö 4.11 kl 10 i fh. Kyrk-
kaffe. Kyrktaxi. Tornberg, Brunell.
ekumenisk bön: ti 6.11 kl 18 i 
prästgården. Välkomna!

 ¶ PetALAx
Gudstjänst: lö 3 11 kl 19 englund, 
Kahlos, kyrkokören, ljuständning 
för under året avlidna
högmässa: sö 4 11 kl 11 englund, 
Kahlos, taxi
Syföreningen: on 7 11 kl 13 i för-
samlingshemmet
Samling för pensionärer och dag-
lediga: fr 9 11 kl 12.30 gäst: henrik 

hult. Björklund, Kahlos, servering, 
taxi

 ¶ rePLot
Musikcafé: i replot försh. fr 2.11 
kl. 19-21 för ungdomar och unga 
vuxna. förutom musik bjuds det på 
salt och sött.
Gudstjänst: i replot Allhelgonada-
gen kl. 10, kyrktaxi. östman, Wargh, 
församlingskören. Ljuständning för 
de under året avlidna.
Gudstjänst: i Björkö Allhelgonada-
gen kl. 12.30. östman, Wargh. Lju-
ständning för de under året avlidna.
Byagudstjänst: i södra Vallgrunds 
skola sö kl. 10. östman, Wargh.
Musik i Allhelgonatid: i Björkö kyrka 
sö kl. 18. Karolin och Michael Wargh.

 ¶ SoLF
Konsert med skivrelease: – med 
människor – fredag kl. 19 i kyr-
kan, fritt inträde, stefan Jansson, 
piano, Johanna grüssner, sång, 
peter Nordwall, saxofon, Marcus 
söderström, kontrabas, Jonas 
Backman, trummor, Ann-Mari 
Audas-Willman, andakt. efteråt 
servering och skivförsäljning i för-
samlingshemmet.
högmässa: Alla helgons dag kl. 10, 
Audas-Willman, Brunell, sång av 
Karl-erik Borg. ljus tänds för dem 
som avlidit sedan senaste Alla 
helgons dag.
Gudstjänst: sö kl. 10, Audas-
Willman, Brunell. efteråt avtackas 
diakonissan gun-Britt Bäck vid 
kyrkkaffet.
Samtal om kärnan i kristen tro: sö 
kl. 17.30 (obs. tiden). Tema: Liknel-
sernas liknelse, den barmhärtige 
samariern, Karl-erik Borg.
Pensionärssamling: on kl. 13. 
”fynda bland gömda minnen”, 
Ann-May carlson-Wikström, Inga-
Britt smeds, Karin Luther, Arthur 
Turpeinen.

 ¶ vASA
treFALDIGhetSKyrKAN
Alla helgons dag högmässa: lö 
3.11 kl. 13, gunnar särs, Tia-Maria 
Nord. Ljuständning o namnupp-
läsning för de församlingsmed-
lemmar som avlidit sedan Alla 
helgons dag 2011. Anna Bühler, 
flöjt, Trefaldighetskyrkans kör, 
Brändö kyrkokör, dir. Dan An-
dersson, Mikael heikius, organist.
Stilla musik i Allhelgonatid: lö 
3.11 kl. 17 i Uppståndelsekapellet. 
Ungdomsorkestern, dir. Monica 
heikius, Leena havu-erhie, violin, 
Dan Andersson, orgel. Andakt: 
Anders Kronlund.
Gudstjänst: sö kl. 13 i stora för-
samlingssalen, Janne hänninen, 
Dan Andersson.
G. Donizettis requiem: sö kl. 16, 
Monica heikius, sopran, Johanna 
ristolainen, alt, Mika Nisula, te-
nor, elja puukko, bas, Navichorus, 
Wasa sinfonietta, dir. Ville Mank-
kinen. program 15/10€.
Morgonbön: to 8.11 kl. 9, Anders 
Kronlund, Dan Andersson.
BräNDö KyrKA
Sunday Service: at 1 p.m. evans 
orori, Mirka Mala.
DrAGNäSBäCKS KyrKA
Alla helgons dag högmässa: lö 
3.11 kl. 10, gunnar särs, Dan An-
dersson.
SUNDoM KyrKA
Alla helgons dag högmässa: lö 
3.11 kl. 10, Malin Lindblom, sun-
domkören, dir. Monica heikius, 
Anna Bühler, flöjt.  Ljuständning 
o namnuppläsning för försam-
lingsmedlemmar från sundom 
som avlidit sedan Alla helgons 
dag 2011.

 ¶ vörÅ
vörå
Alla helgons dag 3.11. kl. 10.00: 
högmässa. T Klemets, granholm. 
Kyrktaxi  från Bertby kl. 9.15 via 
Kaitsor, Karvat och Tuckor, från 
Karlsborg kl. 9.45 via Nygatan och 
pens.centret.
Kl. 19.00: Tvåspråkig minnesguds-
tjänst. Ljuständning.  sundstén, 
granholm, Lenis sånggrupp.
Sö 4.11. kl. 11.00: Knattegudstjänst. 
T Klemets, granholm. Dagklubbs-
barnen och Notdragarna. Matser-
vering i fh. 
Sö 4.11. kl. 14.00: Andakt i Mäkipää 
byasal. T Klemets, granholm. Na-
turbilder.
on 7.11. kl. 13.00: Missionsringen 
i fh. 
oravais
Alla helgons dag kl 18: (obs tiden!). 
Minnesgudstjänst med ljuständ-
ning i kapellet. I.Klemets, streng, 
christian heikius, kyrkokören.
Su 4.11 klo 12: finsk gudstjänst 
med ljuständning i kyrkan. 
I.Klemets, streng. 
on 7.11 kl 13: Missionscafé i fh 
on 7.11 kl. 14: hhN på hVc och 
kl. 15: hhN på Aftonbo
to 8.11. kl. 13.30: hhN på gullvivan 
kl. 14.30: hhN på solrosen (obs 
tiden!).  
kl. 17.00: finsk bibelgrupp i fh. I. 
Klemets.
Maxmo
Alla helgons dag 3.11 kl. 12.00: 
gudstjänst med ljuständning. 
granlund, Bäck, kyrkokören. ef-
teråt servering i fh. Taxi kl. 11.20 
från ölis via Kärklax, kl. 11.35 från 
Tottesund, kl. 10.50 från österö via 
Djupsund och Kvimo. Avgift 5 euro.
on 7.11 kl. 13: symöte i Brudsund 
bykyrka gäst: Britten Nylund.
kl. 18.00: Bibel och bönsamling i 
Maxmo fh on 7.11 kl. 18. granlund.

PeDerSöre ProSterI

 ¶ eSSe
to 15.30: pensionärskören övar i 
henriksborg, Johansson.
-18: gloriess övar i henriksborg, 
Johansson.
-19: Karabön i församlingsstugan.
Fr 13.30: Nattvard i esselunden, 
granlund, Johansson.
-14.30: Nattvard i essehemmet, 
granlund, Johansson.
-20: stugokväll i församlingsstu-
gan, Wikblad.
Lö 10: gudstjänst med parenta-
tion, portin, Lind, Johansson. 
efteråt samling för de närmast 
anhöriga i punsar bönehus. An-
svarsby ytteresse nedre.
Sö 10: högmässa, portin, Johans-
son. Ansvarsby överesse.
on 13: eftermiddagskaffe för män 
i henriksborg (kaffe + bulle 2€).
11.11.2012: fArsDAgsLUNch i 
henriksborg; första dukningen 
kl.11.30, andra dukningen kl.13.30. 
Boka bord senast 2.11 på tel. 0403 
100 458 (husmor).

 ¶ JAKoBStAD
to 13: Andakt med nattvard på Ma-
riahemmet, englund, södö.
13.30: Andakt med nattvard på 
folkhälsan, östanlid. salo, Klemets.
14: Andakt med nattvard på De 
gamlas hem, englund, södö.
Fr 13: Andakt med nattvard på Ahl-
bäckhemmet, salo, södö.
Alla helgons dag 12: högmässa i 
kyrkan, Krokfors, englund, Klemets, 
Kyrkokören, dir. Nils-oscar frantz.
14: Allhelgonasamling i Vestand-
lidgården, Jakobstads Damkör, dir. 
Ann-christin storrank, Åstrand.
16: sorgesamling i fc, englund, 

södö, diakoniarbetarna.
18: parentation i fc, Åstrand, södö, 
sång av cantate. ett enskilt ljus 
tänds och den avlidnes namn läses 
för var och en av våra församlings-
medlemmar som har avlidit sedan 
senaste Alla helgons dag (oberoen-
de av var jordfästningen ägt rum). 
ett gemensamt ljus tänds även för 
dem som avlidit och begravts på 
annan ort och för annan sorg.
19: sammankomst i skutnäs böne-
hus, Matti rahja.
Sö 12: gudstjänst för små och stora 
i kyrkan, Turpeinen, södö, haglund-
Wikström, Musikskolan och öppen 
dagklubb medverkar.
14: sammankomst i skutnäs böne-
hus, Matti rahja, stefan snellman. 
servering med knytkalas.
18: fokus i fc. förbönskväll, ralf 
salo.
18: sammankomst i skutnäs böne-
hus, Matti rahja. oBs! Tiden.
to 12: öppet hus för daglediga i fc 
inleds med lunch kl. 12. pris: 8 €. 
programstund kl. 13. gäst: Anna-
bella Wargh, sång.
to 18: sLef:s missionsafton i fc, 
Kurt cederberg.
Lö 10.11 kl. 10-16: Kurs “snällhet 
som begränsar” i fc. heidi salonen 
föreläser om snällhet som ett be-
teendemönster samt hur man kan 
bryta begränsande snällhetsmöns-
ter. hur kan vi ta små steg mot att 
bli äkta? Kursavgift: 35 € + 7 € mat. 
Anm. senast 1.11 till jsv@evl.fi eller 
040-3100410. Arr.: J:stads sv förs 
och Arbis i J:stad.

 ¶ JePPo
Lö 3.11 Alla helgons dag kl 19: 
Tvåspråkig parentationsmässa 
i kyrkan. holmberg, Lönnqvist. 
sång av kyrkokören.
Sö 4.11 kl 12: familjegudstjänst 
i kyrkan. holmberg, Lönnqvist. 
sång av juniorerna.
ti 6.11 kl 18.30: finska kvinno-
gruppen i församlingshemmet.
to 8.11 kl 18.30: gemenskapskväll 
i församlingshemmet med hop-
pets stjärna. Medv. Karolina Wä-
gar, harry holmberg. servering.

 ¶ KroNoBy
högmässa: lö, alla helgons dag 
10.00, khden, kantorn, ljuständning
Musik i allhelgonatid: 19.00, Malin 
storbjörk, sång och violin, Maria 
ellfolk-Lasén, orgel, sång och vio-
lin, Linnea Tallgård, textläsning
Gudstjänst: sö 10.00, khden, 
kantorn
Karagruppen: ti 19.00 i lilla salen
Batas bönegrupp: ti 19.30 i dag-
klubben
Andakt: on 17.30 i herberts hus

 ¶ LArSMo
to 1.11 kl. 19 Bibelkväll i försam-
lingshemmet: sjöblom. Tema: 
”slutet kommer – är du redo”. 
Inledning till Uppenbarelseboken.
Fre 2.11 kl. 19.30 Ungdomssam-
ling: i xodus.
Lö 3.11 kl. 10 Allhelgonadagens 
högmässa med parentation: Las-
sila, sjöblom, Wiklund, violinmu-
sik serguei popov, församlings-
kören. efteråt samling i sorgens 
tecken i församlingshemmet. 
Kyrkvärd: fagernäs, fagerudd.
Sö 4.11 kl. 10 Gudstjänst: sjöblom, 
Wiklund, sång av Mats Löf. Kyrk-
värd: gertruds.

 ¶ MUNSALA
Fr 19 Nätet: Diskus/toastnight.
Lö kl  18 Kvällsgudstjänst: med 
ljusparentation för avlidna, khden, 
kantorn o projektkören.
Sö kl 10 högmässa: i pensala bö-

nehus, khden, kantorn.
Dagar kring ordet 2-4.11: i pensala 
bönehus (arr. slef),
Fre 19 Möte: Albert häggblom, 
Bengt Djupsjöbacka, sång av fam. 
Nordström.
Lö 14 Möte: David pettersson, Kurt 
hellstrand, musik av Bernt sandvik 
o samuel erikson.
Sö 10 högmässa: se ovan.
on kl 13.30 Symöte: i prästg. Vär-
dinna rose Julin.
- kl 18 Sorgegrupp startar: i prästg.
LoPPIS 8-10.11 i fh: ca 30 bord, 
finns ännu bord kvar, ring camilla, 
040-528 7992.
to 8.11 kl 19 Konsert: med Kjell 
samuelson i Munsala kyrka, fritt 
inträde, kollekt.

 ¶ NeDervetIL
Finska bibelgruppen: ikväll 19.
högmässa: alla helgonsdag 10, 
ljuständning för avlidna, khden, 
kantorn, kyrkokören, kyrkkaffe. 
Kyrkbilar kan beställas, kontakta 
chauffören!
högmässa: sö 10 i Norrby bya-
gård, khden lit., Kurt enlund pred, 
kantorn.
Pensionärssamling: ti 13 i fh.

 ¶ NyKArLeBy
Lö kl 10: Allhelgonadagens hög-
mässa med parentation, sandvik, 
edman, ringwall, kyrkokören.
Sö kl 18: sång och musik i allhel-
gonatid: i kyrkan, Maria stratton, 
altarandakt (KU).
Må kl 13: Missionssyförening: i fh.
- kl 19: Kenyamission: i fh, gun o 
hans sandberg.
ti kl 13: socklot missionskrets.
on kl 13: Markby missionskrets: 
hos Marita Broo.
to kl 13: pensionärsträff: i fh.
- kl 19: församlingsfaddersamling; 
gäst Lena frilund.

 ¶ PeDerSöre
Gudstjänster: 
- Lö 10 högmässa med nattvard 
i kyrkan, Kyrkokören, lit. erikson, 
pred. häggblom, kantorerna 
sandstedt-granvik och Nyholm, 
textläsare sonja enkvist-Nyman, 
dörrvärdar östensö 
- sö Ingen gudstjänst kl. 10, istäl-
let:  
- sö 19 Musikgudstjänst i kyr-
kan, Manskören, Kyrkokören, st 
olofskören, kantorerna sandstedt-
granvik, Nyholm och Nils-oscar 
frantz, andakt Näse, dörrvärdar 
Lövö 
- on 19 sånggudstjänst med Kjell 
samuelson i Kyrkostrands försam-
lingshem, fritt inträde, kollekt
Andakt med ljuständning: Lö 19 i 
kyrkan, st olofskören, häggblom, 
emet, sandstedt-granvik, Nyholm. 
Ljus tänds för församlingsmed-
lemmar som dött under året.
Nattvardsgudstjänster: 
- To 14 i hedbo seniorboende, 
häggblom, Nyholm 
- fr 13 i pedersheim, erikson, 
Nyholm
Night Café: fr 20 i Kyrkhemmet, 
Björk
Sammankomster i Flynängens 
bönehus: 
- Lö 15 peter Thylin, tolkning 
- sö 15 rune östman
Symöten: 
- Må 12.30 i forsby bykyrka och kl. 
13.30 i Lövö bönehus, eklund 
- To 8.11 kl. 13.30 Karby-sundby 
hos Ann-Mari skeppar och kl. 
13.30 i Kållby bönehus
Missionsstugan: 
Inkomsterna 1.11 – 31.12 till behö-
vande via diakonin i pedersöre, 
Jakobstads svenska och finska för-

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 2.11 hedvig Långbacka, helsingfors Lö 
3.11 8.53 familjeandakt. Anna edgren läser 
ur Djurens andakstbok.
Må 5.11 Maria repo-rostedt, helsingfors  
ti 6.11 Maria repo-rostedt, helsingfors 
ons 7.11 Maria repo-rostedt, helsingfors 
to 8.11 Maria repo-rostedt, helsingfors.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 2.11 17.58 ett ord inför helgen, Ingå 
kyrka, 19.15 Brev från en biktfader. Upp-
läsare: Andreas hjertberg (repris från 
24.4.2009) Sö 4.11 hans häggblom, Jakob-
stad Må 5.11 Leif olin, sundom ti 6.11 ca-
rola engblom, Kimito ons 7.11 Nya psal-
mer. camilla cederholm med ensemble, 
Lena frilund (repris från 18.10.2011) to 8.11 
Jan Jungner, Ingå.

Gudstjänst kl. 13.03 
Lö 3.11 högmässa med Ingå församling. 
predikant: Tom hellsten. Liturg: Torsten 
sandell. organist och körledare: Marian-
ne gustafsson Burgmann. Ingå försam-
lings kyrkokör.

Sö 4.11 gudstjänst från förbundet kris-
ten skolungdoms höstdagar i Toijala. pre-
dikant: marlen Talus-puzesh. Liturg: pia 
Kummel-Myrskog.

Gud 50 lö 3.11 kl.12.45
Arkivgudstjänst från fKs höstdagar i 
gamla kyrkan i Tammerfors 1997. predi-
kant biskop erik Vikström. Ingemar olsson 
ledde musiken.

Gud 50 sö 4.11 kl.15.05
Arkivgudstjänst från fKs höstdagar i i Tam-
merfors 1977. predikant Jan-erik Lindqvist. 
för musiken stod Börge ring och roland 
Näse. repris ons 7.11 kl. 15.55.
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samlingar. Talkofolk behövs, kon-
takta Å. eklund tfn 040-3100446.

 ¶ PUrMo
to 19.30: Temakväll i prästgården. 
”sista tiden nu?”, del 2, med caj 
Långnabba
Lö 10: högmässa i kyrkan med 
parentation, J. Klingenberg, kan-
torn, kyrkokören. efteråt samling 
för sörjande i Lillby förs.h.
19.30: Allhelgonamöte i emaus. 
Tuomas Anttila, J. Klingenberg, 
strängbandet
Sö 10: gudstjänst med nattvard 
i Åvist bykyrka, Tuomas Anttila, 
rolf Blomqvist
14: Allhelgonamöte i emaus. 
Tuomas Anttila, Albert häggblom, 
solosång o duett
Må 19: Drängstugans personal-
möte i prästgården
ti 14: Kaffe med gäst i Lillby förs.h 
Mikael sandås
to 8.11 kl 19.30: Temakväll i Lillby 
förs.h. a)”Mannen i Bibeln”med 
Jan-gustav Björk, b) sara (för 
kvinnor) med Malena Ahlskog

 ¶ terJärv
Ungdomssamling: fr 2.11 kl 19.30, 
förs.h.
högmässa: lö 3.11 kl 10, Alla hel-
gons dag, khden, s. smedjebacka, 
kyrkokören. Ljuständning. Matser-
vering, förs.h.
Gudstjänst: sö 4.11 kl 10, högnabba 
byahem, khden, s. smedjebacka.
Andakt och gemenskap: sö 4.11 kl 
19 i Kortjärvi, A. häggblom.
tvåspråkig konsert: ti 6.11 kl 19 i 
kyrkan med Kjell samuelson.

REgion 2

DoMProSterIet

BorGÅ
Lö 3.11 kl. 12: högmässa med parenta-
tion i domkyrkan, smeds, ekholm, Tol-
lander, söderström, Borgå kammarkör. 
färdtjänst.
kl. 14: Andakt i Näsebackens kapell, 
Wilén, helenelund
Sö 4.11 kl.10: gudstjänst i svartbäck-
spjutsunds skärgårdskyrka, Wilén, sö-
derström kl. 12: högmässa i domkyrkan, 
eisentraut-söderström, Wilén, söder-
ström, helenelund, gudstjänstkören. 
Kollekt: förbundet De Utvecklingsstör-
das Väl i östrnyland rf
kl. 15: gudtjänst i Mikaelskapellet, 
eisentraut-söderström, Tollander, 
Blockflöjtsensemblen
Må 5.11 kl. 18: De dövas mässa i Lunda-
gatans kapell, Maria Lindberg

LAPPträSK
to 1 kl 13: Allhelgonaandakt i servicehu-
sets matsal, kl 14 på Tallmogården och 
kl 15 i Marttahemmet, cÅ, VT
kl 18: Ungdomskören i fh
Lö 3 kl 10: Allhelgonadagens Mässa i 
kyrkan med ljuständning för de under 
året avlidna, cÅ, VT, Anette grevberg 
(altviolin). Taxi.
Sö 4 kl 10: Mässa i kyrkan, cÅ, VT
on 7 kl 9.30: Vuxen-barngrupp i fh
kl 14.15: Barnklangen 1 och kl 15.15 
Barnklangen 2 i fh
to 8 kl 14: Missionskrets i fh
kl 18: cantando i fh
tack till alla deltagare i höststädningen 
på kyrkogården och gravgården!

LILJeNDAL
Andakt: fr 2.11 kl 10 i servicehuset. Natt-
vard, ljuständning. hD, AJ, Js-A.
Allhelgonadagens högmässa: lö 3.11 kl 
10 i sävträsk kapell. hD, AJ. Ljuständ-
ning. Kyrkokören medverkar.
lö 3.11 kl 12: i Andreaskapellet. hD, AJ. 
Ljuständning. Kyrkokören medverkar.
Mission (im)possible?: sö 4.11 kl 16 på 
Mariagården. en annorlunda gudstjänst 
integrerad i ett missions-evenemang. 
gäster: Naveed Aamir från pakistan, 
Annika & heidi Lyytikäinen (musik). 
Kaffe. Lotteri. Vinster mottas i samband 
med gudstjänsten. hD, AJ.
vuxen-Barngruppen: Ti 6.11 kl 10-12 på 
Kantorsgården.

LovISA
Allhelgonagudstjänst med ljuständning 
lö 3.11: kl 12 för de under året avlidna i 
Lovisa kyrka, af hällström, Kantola
högmässa sö 4.11: kl 12 i Lovisa kyrka, 
Blom, Kantola
Samkristen förbönskväll må 5.11: kl 18 i 
församlingsgården
Kort morgonmässa ons 7.11: kl 8 i Lovisa 
kyrka, Blom
Bibelstudiegrupp ons: kl 18 i försam-
lingsgården
Morgonkaffe to 8.11: kl 8.30 i Tikva
Puzzelkväll to 8.11: kl 16.15- i Valkom 
kyrka
ordets och Bönens kväll to 8.11: kl 18.30 
i Lovisa kyrka, U-c sjöman, Blom

PerNÅ
Allhelgonadagens högmässa: lö 3.11 kl. 
10.00 i kyrkan, robert Lemberg, paula 
Jokinen.
tvåspråkig minnesandakt: lö 3.11 kl. 
16.00 i kyrkan, robert Lemberg, Inge-
gerd Juntunen, paula Jokinen, Matleena 
Kohonen kantele.

högmässa: sö 4.11 kl. 10.00 i kyrkan, 
Minna silfvergrén, paula Jokinen.
tvåspråkig söndagssskola: sö 4.11 kl. 
13.00 i Isnäs solbacka, Katarina forsell.
Söndagsskola: sö 4.11 kl. 13.00 i forsby 
Mikaels stugan, Anna Karlsson.
Pensionärssamling: on 7.11 kl. 13.00 i 
forsby pens.hus, Ingegerd Juntunen.

SIBBo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBo KyrKA: Lö kl 12 mässa helene 
Liljeström, Katja Korpi, Ann-christine 
Wiik, Anders ekberg. Mikael grönroos, 
sång. Ljuständning för medlemmar som 
avlidit sedan senaste allhelgonadag. 
samling för sörjande efter gudstj i 
församl.hemmet. sö kl 12 psalmgudstj 
(ej nattv). Magnus riska, ekberg, kyr-
kokören.
Sexeuroslunch: on kl 12 i Kyrkoby för-
saml.hem. Inledn.andakt  riska.
Missionslunch: 18.11 efter mässan. pris 
vuxna 10 €, barn över 7 år 5 €. Anmälan 
till pastorsexp tfn 09-2391005 senast 
7.11, vard 9-12.

heLSINGForS ProSterI

JohANNeS
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
Fre 2.11
Kl.10: familjeträff i hörnan. högbergsga-
tan 10, ingång via gården. ollberg.
Kl.12: Veckolunch i högbergssalen. hög-
bergsgatan 10 e vån 2. frivillig avgift.
Lö 3.11
Kl.12: Mässa till de dödas minne i Jo-
hanneskyrkan. Djupsjöbacka, Ahonen, 
Johannes kantori.
Sö 4.11
Kl.10: högmässa i s:t Jacob. Djupsjö-
backa, enlund. Kyrkkaffe.
Kl.12: högmässa i Johanneskyrkan. 
Djupsjöbacka, Audas, Löfman, Kampin 
Laulu. Kyrkkaffe.
Kl.18: John rutter: reQUIeM. Mässa till 
de dödas minne i gamla kyrkan. hel-
singfors svenska kyrkosångsförbunds 
kör och en instrumentalensemble. 
Busck-Nielsen, dir. Almqvist, enlund.
Må 5.11
Kl.10: café Kardemumma, tvåspråkigt 
café. s:t Jacob, Drumsö. salenius.
Kl.10: Tomas familjeträff. Tomas kyrka. 
frände.
Kl.17.45: samtalsgruppen ”Bibel, tro 
och tvivel”. Tomas kyrka. Kisa Korkman 
och frände. 
ti 6.11
Kl.12: Lunchmusik i gamla kyrkan. 
enlund.
Kl.13: Träffpunkt för seniorer & dagle-
diga. högbergsgården, högbergsgatan 
10 e vån 2. Vi firar svenska dagen med 
Maj-Len ekberg som leder ”fredr. edv. 
ekberg” (grundad 1852) och som berät-
tar för oss om café ekbergs 160-åriga 
historia. päivikki Ahonen, sixten enlund.
on 7.11
Kl.15: Diakoniträffen i s:t Jacob. salenius.
Kl.15: Mariakretsen i Tomas kyrka. 
frände.
Kl.18: Kvällsmässa i gamla kyrkan. Lind-
ström, Almqvist.
to 8.11
Kl.13:  samtalsgruppen i seniorhuset, 
”Den seglivade religionen”.
övrigt:
Julmiddag i Borgå/Gamla Lagman-
nen: on 12.12 för Johannes församlings 
pensionärer. start från Kiasma kl.11.30, 
retur till h:fors ca.17.30. Anmälan senast 
fre 30.11 till diakonissa Barbro ollberg 
09 2340 7704. Begränsat antal platser. 
Välkommen!

MAtteUS
Matteus hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus
MAtteUSKyrKAN: Åbohusv. 3
Lö 3.11 kl. 12: högm, rönnberg, Brum-
mer, stella Björkman kantele. Kyrkkaffe.
Sö 4.11 kl. 12: högm, hallvar, Anders 
forsman. Kyrkkaffe.
ti 6.11 kl. 18.30: svenska dagen konsert. 
Barn och ungdomar från östra helsing-
fors musikinstitut, Anna Brummer och 
stefan forsén medverkar. servering till 
förmån för Kyrkans Utlandshjälp.
to 8.11 kl. 13: torsdagsträffen (2 vån). 
obs ny tid! en grupp för Dej som vill ha 
trevlig gemenskap med sång och sam-
tal. Kaffeservering. 
BotByGÅrDS KAPeLL: Botbygårds-
vägen 5
Lö 3.11 kl. 18: nattvardsgudstjänst med 
parentation, forsén, hallvar, Ahlfors, 
rönnberg. Brummer, carolina edström 
cello.
NorDSJö KyrKA: hamnholmsvägen 7
Må 5.11 kl. 12.30: Nordsjö samtalsgrupp, 
Karin Degerman.
öSterSUNDoM KyrKA: Kapellvägen 65
Sö 4.11 kl. 10: högm, Ahlfors, Anders 
forsman. Kyrkkaffe.
BArNLäGer (7-12 år): 
16-18.11 på Kvarnudden i pernå 
Det finns plats ännu! pris: 40 euro. An-
mäl till catarina Bärlund-palm, tfn 050-
3803936 eller catarina.barlund-palm@
evl.fi senast 2.11.

PetrUS
www.petrusforsamling.net
fr 2.11:
- kl. 10 Musiklek: i hagasalen, Vesper-
vägen 12 A. sussi Leskinen. 0-4 åringar. 
Kaffeservering.
lö 3.11:
- kl. 10 Gudstjänst: i Månsas kyrka, 
skogsbäckvägen 15. sandell, hilli.
- kl. 15 Minnesgudstjänst: i Månsas 
kyrka, skogsbäcksvägen 15. Lassus, 
hilli, söderström, petruskören. Kaf-
feservering.
sö 4.11: 
- kl. 10 högmässa: i Munksnäs kyrka, 
Tegelstigen 6. Kass, Björk, Varho. Kyrk-
kaffe. Lekholmen-konfirmanderna 2012 
(1997-födda) deltar.
- kl. 10 högmässa: i Månsas kyrka, 

skogsbäcksvägen 15. Bonde, hilli. Kyrk-
kaffe.
- kl. 12 högmässa: i Kårböle kapell, 
gamlasvägen 6. Thylin, 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 Malm, Markus-
rummet, Kommunalvägen 1. Ny serie 
över Apostlagärningarna börjar. sandell.
ti 6.11: 
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kom-
munalvägen 1. sussi Leskinen. 0-4 
åringar. Kaffeservering. fotografering.
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs, Lukas-
gården, Munkstigen 5. rebecka Björk. 
0-4 åringar. Kaffeservering.
- kl. 16 Barnkör: i Malms kyrka, Kom-
munalvägen 1. Vill du sjunga och ha 
roligt? Kom då med i barnkören i Malms 
kyrka. Vi träffas tisdagar kl 16–16.45. 
Ingen förhandsanmälan behövs. Ålder 
8-12 år. Ledare: rebecka Björk.
to 8.11: 
- kl. 10 Musiklek och babyrytmik: i 
Månsas, Månsasvägen 21. sussi Leski-
nen. Knatterytmik kl. 10. Kaffe kl. 10.45. 
Babyrytmik kl. 11.15. fotografering.
Pastorskansliets nya öppethållningsti-
der: är må–fr 9–13. 
Ämbetsbetyg, släktutredning och dylikt 
sker hädanefter via centralregistret (09) 
2340 5001.

heLSINGForS ProSterI
tomasmässans planerings- och för-
bönsmöte: i Tomas kyrka rönnvägen 16  
onsdag 7.11 kl.17.30.
Leva och lära gruppens resa: till Tiilika-
noja lägergård i Tusby tisdag 6.11. med 
start kl.11 från församlingarnas hus med 
Inva taxi. Avgift: 10 euro för maten. Mer 
info och anmälning till Kristina Jansson-
saarela tfn. 09-23402540 eller e-post: 
kristina.jansson-saarela@evl.fi
Kampens kapells öppethållningstider: 
Kampens kapell är öppet för möten 
mellan människor och stillhet varda-
gar klockan 7-20 och under veckoslut 
klockan 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. ring eller 
skriv när Du behöver stöd!
Mer info:  
www.helsingforsforsamlingar.fi

DeUtSChe GeMeINDe
So 4.11.: 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
(panzig), Kinderkirche

MeLLerStA NyLANDS ProSterI

eSBo
högmässa lö 3.11. Alla helgons dag: 
esbo domkyrka kl. 12.15, Lindqvist, von 
Martens, Valtonen, Bengts. Namnen 
på de församlingsmedlemmar som 
avlidit sedan senaste alla helgons dag 
läses upp och ljus tänds. Allhelgonacafé 
i sockenstugan, Kyrkbacksv. 2 invid 
domkyrkan, kl. 12-18, präster på plats 
och möjlighet till samtal.
högmässor sö 4.11: 
esbo domkyrka kl. 12.15, Jäntti, Wikman. 
Kyrkkaffe i sockenstugan. 
Köklax kapell, handelsbacken 1, kl. 16, 
ertman, Valtonen. Kyrkkaffe.
Dikt och musik i allhelgonatid: olars 
kyrka, olarsbäcken 4, sö 4.11 kl. 16. 
Lindqvist, Malmgren, petra Aminoff, 
flöjt.
orgelkonsert med olli Pyylampi: esbo 
domkyrka sö 4.11. kl. 18-19. Brahms, 
Merkel, ritter, succo, Töpfer. fritt in-
träde och program. 
ensam – tillsammans – Gemensamt: 
temadag kring ensamhet i esbo dom-
kyrkas församlingsgård to 1.11. kl. 11-15. 
Ungdomskvällar: sode, sökövägen 14, 
varje on kl. 17-20. ”Ljuskyrka” kl. 18.30.
Familjeklubbar för föräldrar och 
småbarn: 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 
förhandsanmälan, det är gratis att vara 
med.
Kretsar för pensionärer & daglediga 
kl. 13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 6.11, 
sökö kapell ti 6.11, södrik kapell on 7.11, 
Kalajärvi kapell to 8.11.
öppet hus med lunch: hagalunds kyrka, 
Kyrkst. 6, svenska rummet, varje ti kl. 
12-14.
Jobb-och-matgruppen: hagalunds 
kyrka, svenska rummet, varje må kl. 19.
Samtalsgruppen för kvinnor: Kalajärvi 
kapell, höstglödsängen 3, on 7.11 kl. 19-
20.30, Jäntti. Tema: Änglar och under.
tisdagsgruppen i olars kyrka: Ingen 
samling ti 6.11! följande träffar 13.11 och 
27.11 kl. 18- 19.30. 
Gröndalsafton: gröndals kapell, grön-
backav. 2, må 5.11 kl. 18-20, pia Mantila.
Bibelstudium: Karabacka kapell, Ka-
rabackav. 12, on 7.11 kl. 16.30-17.45, 
ertman
Stilla dagar: hvittorps lägercentrum, 
Masaby, Kyrkslätt må 26.11 kl. 11 – ti 
27.11 kl. 18.  stillhet, avkoppling, samvaro 
och god mat. Ta med handarb. el. böck-
er om du vill! pris 15 €. Taxi från Kyrkog. 
10 i esbo centrum. Anm. senast 9.11: 
hannele Nygård, 040 531 1045, hannele.
nygard@evl.fi. Meddela ev. specialdiet.

GrANKULLA
to 1.11 kl 10: samtal kring tro i övre 
brasrummet.
Kl 10.30: förbön med lovsång i övre 
brasrummet.
Kl 18.30: Bibelkväll i sebastos.

Kl 18.30: Konsert i grankulla kyrka, I na-
turens och sinnets trädgård, Temperak-
vartetten, biljetter 25/15 €.
Fr 2.11 kl 19: Konsert i grankulla kyrka, 
Tre ögonblick i evigheten, Kelemen-
kvartetten, biljetter 25/15 €.
Lö 3.11 kl 12: högmässa med parenta-
tion, Ulrik sandell, Barbro smeds, gra-
netti-ensemble. Kyrkkaffe i övre salen.
Sö 4.11 kl 10: Musikfestens tvåspråkiga 
gudstjänst, sara Medberg, Mauri Vihko, 
heli peitsalo, Boreakvartetten, Vlad 
stanclueasa, violin. Kyrkkaffe i övre 
salen.
Må 5.11 kl 13: Måndagscafé i sebastos, 
andakt kl 12.45 i kapellet.
ti 6.11 kl 9.30: familjelyktan i sebastos.
Kl 13: pensionärskören i nedre salen, 
Barbro smeds.
Kl 13.30: Tisdagsträffen i övre salen.
on 7.11 kl 13.30: Kyrkosyföreningen i 
övre brasrummet.
to 8.11 kl 10: samtal kring tro i övre 
brasrummet.
Kl 10.30: förbön med lovsång i övre 
brasrummet.
Kl 13: födelsedagsfest i övre salen.
Kl 17: Mammornas Må-bra kväll i se-
bastos.
torsdag 22.11: eftermiddagsutfärd till 
Kyrkslätts pensionärer. 
start kl 12.30 med buss från s-markets 
parkering vid kyrkan och tillbaka kl. 
15.30.

KyrKSLätt
högmässa med parentation: lö 3.11 kl. 
12 i Kyrkslätts kyrka med eimer Was-
ström, susann Joki och henrico stewen. 
Därefter kyrkkaffe i församlingshemmet. 
speciellt inbjuds de som har mist en 
anhörig under det senaste året.
Söndagsskola för barn: lö 3.11 kl. 10 på 
Lyan. Ingen förhandsanmälan. Adress: 
prästgårdsbacken 5. Välkomna!
högmässa: sö 4.11 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. eimer Wasström och henrico 
stewen.
oBS! Ingen högmässa i haapajärvi 
den 4.11!
öppet hus på Korsbergsvägen i Kantvik: 
5.11 och 3.12 kl. 12-14. Kaffeservering.
vardagskraft – för dig med lite tvivel 
och någon tro: ti 6.11 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 7.11 kl. 18 i Kyrkslätts 
kyrka.
Stick- och virkcafé för unga mammor: 
alla onsdagar kl. 18-20 i oasen, präst-
gårdsbacken 11 c. Kom med och sticka, 
virka och lära dig nya knep!
Pastorskansliet: är stängt tisdag 6.11 
pga. kanslipersonalens utbildningsdag.
telefonväxelns nummer: är (09) 8050 
8200.
Mera info på:  
www.kyrkslattsvenska.fi

tAMMerForS
Lö 3.11: Alla helgons dagens kvällsbön 
med nattvard och ljuständning kl 18 i 
finlaysons kyrka. K rantala, p sirén
Sö 4.11: högmässa kl 10.30 finlaysons 
kyrka, liturg K rantala, predikan Timo 
Viinikka från olaus petri församling, 
kantor p sirén. Kyrkkaffe i kyrkan.
ti 6.11: Mammor, pappor o barn kl 10 
svg 
ti 6.11: Tisdagsklubben svg kl 14.30-
15.30
ons 7.11: Diakonikretsen kl 13 svh,  Min-
nen om fars-dagarna med kyrkoherden.
ons 7.11: skriba för vuxna kl 18 i svh, K 
rantala, helar gud idag? Knytkalas
Sö 11.11: gudstjänst kl 10.30 finlaysons 
kyrka, K rantala, p sirén

vANDA
veckomässa med Allhelgona-tema: fre 
2.11. kl. 14 i folkhälsanhuset, Dickursby. 
Anu paavola, Agnes Auer.
Alla helgons dag lö 3.11: stilla orgelmu-
sik i helsinge kyrka s:t Lars kl. 14 - 16. 
Välkommen att vila i kyrkbänkens still-
het en kort eller lång stund. 
Musiker: kantorerna Agnes Auer, 
samppa Laakso och Terje saard. ett 
samarbete med Tikkurilan seurakunta. 
gudstjänst till de dödas minne med 
parentation kl.16 (för dem som avlidit 
1.10.2011- 30.9.2012). Anu paavola, 
Agnes Auer.
högmässa: sö 4.11. kl. 10 i helsinge kyrka 
s:t Lars. Kaj Andersson, Agnes Auer.
högmässa: sö 4.11. kl. 12 i s:t Martins 
kapell. Kaj Andersson, Agnes Auer.
Familjecafé i samarbete med Folkhäl-
san: må 5.11. kl. 9-12 i Mårtensdal, Mar-
tinristi församlingslokal, eftisrummet. 
Avgift 2e/familj inkl. kaffe/te, smörgås 
och frukt. Kontaktperson Katja Kairisalo 
tel 044 554 5521.
viAnda-kören: övar ti 6.11. kl. 13.15 – 
15.30 i Dickursby kyrka.
veckomässa: ons 7.11. kl. 8.30 i Dick-
ursby kapell. Kaj Andersson, Nina 
fogelberg.
Familjecafé: to 8.11. kl. 9-12 i Dickursby 
kyrka, bakre delen av kyrkosalen. Ba-
byrytmik med kantor Nina kl. 9.30. Kaffe 
med dopp. Kontaktperson Alexandra 
Blomqvist tel 050 566 8266.
Farsdagens familjemässa: sö 11.11. kl. 12 
i s:t Martins kapell. Anu paavola, Nina 
fogelberg. Dagklubbsbarnen uppträder 
med sång. Alla kan delta! efter mässan 
bjuder församlingen på festlunch samt 
kaffe och tårta.
Allsångslunch: ti 13.11. kl. 12 i Myrbacka 
kyrka, med kantor Nina fogelberg och 
ViAnda-kören. Lunch med frivillig avgift 
till förmån för Kyrkans Utlandshjälp. An-
mälan till lunchen: kansliet tel. 830 6262 
senast den 6.11.
Föräldrasamling med info om skriftsko-
lan 2013: to 15.11. kl. 18.30- 19.30 och 
ons 21.11. kl. 18.30- 19.30 i Bagarstugan, 
adress: Kurirvägen 1, parkering vid kyr-
kan. Du väljer själv vilken du går på.

rASeBorGS ProSterI

BroMArv
Lö 3.11. kl. 10: Alla helgons dag högmäs-
sa med ljuständning till avlidnas minne, 
salminen, Lindgård. Körsång. sång av 
Kasse helenius.
Sö 4.11: finsk mässa kl.10 i Tenala kyrka, 
salminen, Lindroos. Ingen gudstjänst i 
Bromarv.
ti 6.11. kl.15.15: skriba i kyrkan
on 7.11. kl. 13.30: pensionärsträff i 
förshemmet, salminen, Lindroos

eKeNäS
Skriftskolans föräldramöte: to 1.11 kl.18 
i förs.h.
Alla helgons dag: lö 3.11 gudstjänst kl.10 
med ljuständning för under året avlidna. 
A. Lindström, M. cleve, N. Burgmann, Å. 
Westerlund, ekenäs kyrkokör.
Konsert: lö 3.11 kl.16 i kyrkan. gabriel 
fauré: requiem, Västnyländska kam-
markören, dir. Marianne gustafsson 
Burgmann, Niels Burgmann, orgel, Meri 
Metsomäki, sopran, Tony Wuorinen, 
baryton, Karin Madsén, harpa, elina 
Mattila, cello. programblad 10€.
högmässa: sö 4.11 kl.10, M. cleve, N. 
Burgmann.
Familjegudstjänst: sö 4.11 kl.16. I guds-
tjänsten får 4-åringarna boken Bibel för 
barn som dopdagsgåva av församlingen.
Kyrkobröderna: må 5.11 kl.18 i förs.h. 
gäst: Johnny forsström.
tisdagslunch: ti 6.11 kl.12. Vår missionär 
Anna Tikum besöker oss med färskt 
bildmaterial från senegal och berättar 
om livet och arbetet där.
Sångstund kring Sionsharpan: on 7.11 
kl.18.
Upplever du sorg och saknad? en ny 
sorgegrupp: startar inom kort, anmäl 
ditt deltagande till tf. kaplan Monica 
cleve (044-7553627).
Info om kretsar, körer, klubbar: www.
ekenasforsamling.fi

hANGö
to 1.11 ork-idé kl. 18-20: i central-
skolans matsal, halmstadsg. 2. famil-
jerådgivare Barbro Näse föreläser för 
småbarnsföräldrar om ”ett livslångt 
engagemang”.
Lö 3.11 högmässa på Alla helgons dag: 
kl. 12 i kyrkan, A. Laxell, r. Näse. Lju-
ständning för alla församlingsmedlem-
mar som avlidit under året.
Sö 4.11 Kvällsmässa: i Täktom kapell kl. 
18, T. sjöblom, r. Näse.
Lö 10.11 Konsert i ekenäs kyrka kl. 18, 
”vi famnas av din skapelse”: raseborgs 
och Åbolands kyrkosångkretsar.
ti 13.11 Startar en sorgegrupp: kl. 17.30 
i Villa Teresa, Boulevarden 17 (innergår-
den). sorgegruppen erbjuder gemen-
skap och tillfälle att dela sorgens erfa-
renheter för alla som förlorat en anhörig 
eller vän. Ingen anmälan behövs det är 
bara att komma. gruppen kommer att 
träffas fem gånger.

INGÅ
Fre 2.11 kl 18.00: Israeliska danser i 
församlingshemmets källare. Viveca 
Unnérus.
Lö 3.11 kl 10.00: Alla helgons dag, radie-
rad högmässa i Ingå kyrka. parentation 
med ljuständning för de under året 
avlidna. Torsten sandell, Tom hellsten, 
Marianne gustafsson Burgmann, kyr-
kokören.
Sö 4.11, 23 söndag e. pingst, kl 10.00: 
gudstjänst i Ingå kyrka. Tom hellsten, 
Marianne gustafsson Burgmann.
Må 5.11 kl 18.30: bibelgrupp i försam-
lingshemmet. Tom hellsten.
ons 7.11 kl 14.00: syföreningen samlas i 
prästgården. siv Björklöf.
ons 7.11 kl 17.00: emma-cafe i präst-
gården. solveig Björklund-sjöholm.
verksamhet på finska:
Pe 2.11 klo 17.30: sähly Merituulen 
koululla.
La 3.11 klo 12.00: pyhäinpäivän messu 
Inkoon kirkossa. parentaatio, luetaan 
vuoden aikana kuolleiden nimet ja syty-
tetään muistokynttilät. Torsten sandell, 
Tom hellsten, hanna Noro.
Ke 7.11 klo 18.00: raamattupiiri Bläck-
hornetissa. eeva Makweri.

KArIS
Nattvardsandakt: To 1.11 kl. 14 i servi-
cehuset, Klädesfabriksgatan 6. raunio. 
Bonacci.
högmässa med ljuständning: fr  2.11 kl. 
18 i svartå kyrka. raunio. Bonacci. Ljus 
tänds för de svartåbor som avlidit se-
dan senaste Alla helgons dag. Kyrktaxi 
från periferin. Lämna din beställning till 
pastorskansliet tfn 279 3000, senast 
torsdag 1.11 kl. 14.00.
högmässa med ljuständning: Lö 3.11 
kl. 19.30 i s:ta Katarina kyrka. raunio; 
Bonacci. Ljus tänds för dem som av-
lidit sedan senaste Alla helgons dag. 
Kyrktaxi från centrum. start kl. 19 från 
råckers torg, kör vanliga rutten.
en barnvänlig allhelgonagudstjänst : 
sö 4.11 kl. 17 i s:t olofs kapell. Terlinden; 
ramstedt; österberg. Ta med ficklampa 
eller lykta och ett ljus. Vi tar en prome-
nad på gravgården. saft och smörgås 
efter gudstjänsten.
Bibelgruppen i Svartå: Må 5.11 kl. 14-
15.30 samlas i kyrkstugan
onsdagsträff: on 7.11 kl.13-15 i försam-
lingshemmet. Barn från sandbo daghem 
uppträder. Andakt och servering.
Sorgegrupp: on 7.11 kl. 18  för Dig som 
mist en anhörig eller vän i försam-
lingshemmets nya del, ingång från 
gravgårdsgatan. sorgegruppen sam-
mankommer fyra onsdagar i november. 
Anmälan till diakonen 040 5301985.

PoJo
torsdagar: Kl 18.30 församlingskören i 
förs.hemmet.
Fr 02.11: Kl 13.45 pensionärskören i förs.
hemmet.
Lö 03.11: Alla helgons dag Kl 10 hög-

mässa i kyrkan. Taxi.
Sö 04.11: familjens söndag, kl 16-18 Bi-
belutställningen i förs.hemmet öppnas. 
servering. Kl 18 gudstjänst i kyrkan.
ti 06.11: Kl 14 Missionsklubben i diako-
nikansliet.
on 07.11: Kl 14 pensionärssamling. gäst 
camilla österberg. Lotteri för bibel-
arbetet.

SJUNDeÅ
Presentation av kyrkotextilierna på 
finska: lö 3.11 kl. 15 sjundeå kyrka. he-
lena Vaari berättar om s:t petri kyrkas 
nya textilier. Vi bekantar oss också med 
avskedsrummet i nya servicebyggnaden 
med textilseriens sista konstverk.
tvåspråkig parentation: lö 3.11 kl. 18 
i sjundeå kyrka, Ismo Turunen, Irene 
erkko, hanna Noro, päivi Mäkinen, 
gitarr. Vid gudstjänsten läses de under 
året avlidnas namn och ett ljus tänds till 
deras minne. 
Mässa: sö 4.11 kl. 12 i kyrkan, Irene er-
kko, hanna Noro.
Sångstunden: to 8.11 kl. 10 i capella, 
hanna Noro. skjuts kan ordnas vid 
behov, kontakta gun Venäläinen 040 
533 6946.

SNAPPertUNA
to 1.11 kl 15.30: skribalektion i Langans-
böle
to 1.11 kl 18: församlingsafton i präst-
gården. Vi skall diskutera församlingens 
framtid, Anders Laxell och kören med-
verkar. Välkomna!
to 1.11 kl 18-21: Ungdomskväll i 
Langansböle
lö 3.11 kl 18: Ljuständning för de under 
gågna året avlidna. Kören och erica Ny-
gård på flöjt medverkar. Markus Weck-
ström/pia Nygård.
sö 4.11 kl 10: högmässa Markus Weck-
ström/pia Nygård och erica Nygård, flöjt.
ti 6.11 kl 9.30-11: familjekafé i Langans-
böle
to 8.11 kl 13.30: Dagträff i prästgården. 
samtal och samvaro kring kaffebordet. 
Temat är Kristendomens symboler. K-M 
Wredlund och pia Nygård. Vid behov av 
skjuts kontakta diakonen eller kansliet.
to 8.11 kl 18-21: Ungdomskväll i 
Langansböle
to 8.11 kl 19: övar kören i prästgården

teNALA
Lö 3.11. Alla helgons dag kl. 13: hög-
mässa med ljuständning till avlidnas 
minne, eeva hanner, Lindroos, Korin. 
Körsång. Vid behov av kyrkskjuts ring 
Anna-Mari!
Sö 4.11. kl. 10: finsk högmässa, salmi-
nen, Lindroos
ti 6.11. kl. 11-13: missionskretsen bjuder 
på köttsoppa i förshemmet för 5 euro

eSBo StIFt

LoJo
Lö 3.11 kl. 13.00: Alla helgons dagens 
högmässa i Lojo kyrka. Liturg och predi-
kant Kauko puranen, kantor Timo saario 
och kyrkvärd Lojosamfundet. Uppvakt-
ning vid minnesmärket. Kyrkkaffe i Lilla 
Lars, kapell.
Lö 3.11 kl. 16.00: Alla helgons dagens 
tvåspråkig andakt i Virkby kyrka. Anna-
Maija Lakomaa.
ti 6.11 kl. 13.30: svenska kretsen samlas 
i Virkby kyrka. Mari Nurmi och Timo 
saario
Sö 18.11 kl. 13.00: gudstjänst i Virkby 
kyrka. Liturg och predikant Mari Nurmi. 
Konfirmandernas första samling. Kyrk-
kaffe.

tUSBy
Lö 3.11. kl 13.00: 
Alla helgonsdag högmässa i paijala Ka-
pell, paijalannummentie 11, Tusby. kl 13 
präst: satu Mäkinen, kantor Julia Tam-
minen med Klemetskog Kyrkosångare. 
Kyrkkaffe efteråt. Välkomna!

http://sanktjohannes.info
4.11 kl 11.00 gudstj. i Biblion, 
Vasa. Kyrkkaffe, samtal.

doMKAPITLeT

prosten Bo ekström har förordnats 
att sköta kyrkoherdetjänsten i Sjun-
deå svenska församling 1.11.2012 
- 31.1.2013.

Tf kaplanen i Borgå svenska dom-
kyrkoförsamling Stina Lindgård har 
förordnats att fortsättningsvis sköta 
en kaplanstjänst i samma försam-
ling 1.11.2012 - 31.3.2013.

församlingspastorn i Borgå 
svenska domkyrkoförsamling Mari 
Puska har förordnats att fortsätt-
ningsvis sköta en församlings-
pastorstjänst i samma församling 
1.11.2012 - 31.3.2013.

församlingspastorn i Borgå 
svenska domkyrkoförsamling Fred 
wilén har förordnats att fortsätt-
ningsvis sköta en församlings-
pastorstjänst i samma församling 
1.11.2012 - 31.3.2013.

Tf kaplanen i ekenäs försam-
ling Monica Cleve har förordnats 
att fortsättningsvis sköta en kap-
lanstjänst i samma församling 1.1 - 
31.12.2013.

fullmakt på kyrkoherdetjänsten i 
Sjundeå svenska församling har ut-
färdats åt kaplanen i Nacka försam-
ling Maria venhola från 1.2.2013.
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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 redigerar 
materialet. i min

föRsAmLing

Besittningsrätten till vissa 
gravplatser 

på Helsingfors kyrkliga samfällighets begravningsplat-
ser (Sandudd, Furumo, Brändö, Malm, Månsas och 
Östersundom) löper ut vid utgången av år 2013.

Eftersom kontaktuppgifterna till gravrättsinneha-
varna och de anhöriga delvis inte uppdaterats kan 
vi inte nå dem alla. Därför har följande meddelande 
fästs på de gravar vars besittningsrätt löper ut:

Gravrätten löper ut

Enligt gällande avtal löper rätten till denna grav ut 
den 31 december 2013. Om ni vill förlänga gravrät-
ten måste ni teckna ett nytt avtal före 30 juni 2014. 
Avtalet tecknas hos Helsingfors ev.luth. församling-
ars centralregister, gravtjänstenheten, Tredje lin-
jen 22 B, 00530 Helsingfors, tfn (09) 2340 6000,  
e-post: helsinki.hautapalvelut@evl.fi.

Om avtalet inte förnyats per 30.6.2014 övergår graven 
jämte gravsten i Helsingfors kyrkliga samfällighets ägo. 
Innehavaren kan om han så önskar avlägsna gravste-
nen före den 30.6.2014.

Helsingfors kyrkliga samfällighet

 

 
 

 
  

Helsingfors kyrkliga samfällighets  gemensamma 
kyrkofullmäktige  sammanträder torsdagen den 
15 november 2012 klockan 18 i Församlingarnas hus, 
Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att 
föredras vid sammanträdet är från och med 7.11.2012 
framlagd på anslagstavlorna vid Helsingfors försam-
lingars pastorsexpeditioner och hos den kyrkliga 
samfällighetens registratur, adress Tredje linjen 22.
Föredragningslistorna och beslutsförteckningarna 
kan läsas på webben: 
luottamus.helsinginseurakunnat.fi/kvsto. 
Föredragningslistorna publiceras ca en vecka före 
mötet och beslutsförteckningarna ca en vecka efter 
respektive möte.

Helsingfors, den 22 oktober 2012
Ordförande

Vägen tillbaka
När Karl-gustaf Winberg kom ut ur 
fängelset för sista gången ville han 
visa att han dög. han startade en 
restaurang och pengarna rullade in. 
Men eftersom han fortfarande drack 
slutade också den här affären med 
konkurs. Till sist gick det så långt att 
han flyttade ut i skogen.

yLe fem sö 4.11 kl. 20.30, repris ti 
6.11 kl. 16.25.

HimLALiv

Unituli Ab hör till den internationella

Hilding Anders koncernen,

och är Finlands största och

mest energiska madrasstillverkare.

Vi tillverkar högklassiga

resårmadrasser, justerbara sängar

och ramsängar, samt bäddmadrasser.

I kollektionen finner du bl.a. bäddar

för privata hem, hotell och olika typer

av inrättningar. Vi erbjuder allt

från basmodeller till eleganta

lyxbäddar.

God sömn

ger pigga morgnar

www. unituli.fi

Algotsvägen 2, 64200 Närpes
Tel. (0)6 433 7000
Fax (0)6 433 7050

Lärkkulla skärgård / Archipelago (Houtskär) 
Julmat: Traditionella rätter och alternativa 
maträtter till Julbordet.

På fredag tillreds inlagda fiskar.

På lördag görs lådor och sallader samt under natten läggs 
skinkan i ugnen På söndag dukas bordet med de tillredda 
rätterna.

Kursen avslutas med julbord.

Kursledare: Ilkka Tuominen. Kursen är tvåspråkig.

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

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

Mera information om 
våra kurser och vår övriga 
verksamhet hittar du på 
www.larkkulla.net
Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

RETREAT GÅRDEN 
SNOAN
Njut av lugnet 
och tystnaden på 
retreatgården

Öppen snoanvecka i advent
Må–sö 3–9.12.2012
Du kommer de dagar som passar dig och 
använder dem som du själv bestämmer, till 
vila, bön, eget arbete eller till att bara vara. 
Snoan erbjuder sin miljö med morgonmässa, 
tideböner och måltider. Under dagarna råder 
tystnad. Möjlighet till samtal finns.

Värdar: Åsa Westerlund och Elsa Tenhonen
Pris: 60 € / påbörjat dygn
Anmälan till Lärkkulla

Breven från broder Lorens
– ett kyrkospel i Karvsor bönehus

27.10  31.10  7.11  17.11  24.11  28.11
Tider och platsbokning:

tel. 0503507253 eller 0505293484

KungÖReLSeR

LedIgA TJänSTeR
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Kärleken är 
det viktigaste
I budgettider ska politi-
ken genomsyras av kär-
lek, skriver Nina fellman i 
Nya Ålands ledare.

I de åländska kommu-
nerna är det budgettider 
just nu.

– Äldreomsorgen hand-

lar inte om ett köttberg av 
penningslukande åldring-
ar som bara envisas med 
att leva, utan om kärle-
ken till mamma och pap-
pa och moster och make. 
Våra gemensamma åta-
ganden handlar om öm-
het, godhet och kärlek. 
finns det tid för persona-
len att kramas?

BuDgEttiDER PRIoRITeRIngAR

”Under min tid i 
frikyrkan har det 
aldrig druckits så 
mycket alkohol 
som nu.”
Patrik Hellström ef-
terlyser en diskussion 
om alkoholmoral utan 
att moralisera i senas-
te nummer av Livet .

ALkoHoL MoRAL

En plats med 
doft av helighet

ibland hörS negativa röster om att 
kyrkan bara bryr sig om sina fina, 
dyra byggnader. Jag undrar om de 
som häver upp sina röster i ärendet 
har tänkt på hur viktiga kyrkobygg-
naderna är för vår identitet, för vår 
tro och för vårt själsliv.

Kyrkan mitt i byn talar om för oss att vår sam-
hälle bygger på kristen grund. Kyrkobyggnaden 
påminner oss om det himmelska mitt i all brådska 
och stress. På samma sätt som moskéerna påmin-
ner muslimerna om vikten av bön och andligt liv.

här, i öknens utkant, saknar jag en kyrka att sticka 
mig in i. En kyrka som erbjuder stillhet och helig-
hetskänsla. Vår senegalesiska unga lutherska kyr-
ka har inga stora kyrkor och kommer knappast 
att få stora katedraler, det har de inte råd med. Vi 
samlas i kyrksalar till mässa och gudstjänst och 
det fungerar bra, trots plastblomster och i mina 
ögon fula dekorationer. Men jag saknar det he-
liga rummet. Ibland då jag har ärenden att ut-
rätta inne i centrum av Dakar brukar jag smyga 
mig in i den katolska katedralen, göra mitt kors-
tecken och sätta mig ner på en bänk under val-
ven. Där i den stora kyrkan som känns sval efter 
vandringen i solen, i det något skumma ljuset, är 
det en lisa för själen att sitta och meditera och ta-
la med vår Herre.

Jag älSkar att sitta i Kronoby kyrka. Den är ing-
en katedral men en kyrka byggd, som jag brukar 
tänka, av mina förfäder. I kyrkvalven finns bö-
nedoften av farmors böner kvar. Det känns i väg-
garna att här är jag hemma. Likaså älskar jag Sa-
cre Coeur-kyrkan i Paris. Inte för dess fina utsikt 
över Paris eller spektaklen runt omkring, utan 
för att den är en bönekyrka. Nötta bönepallar ta-
lar om att människor i många hundra år sökt sig 
till kyrkan för att möta sin Herre. Vid Maria-al-
taret samlas många kvinnor. Kanske de, som jag, 
brukar bära fram sina barn inför hennes Herre. 
Det finns en doft av helighet 
i dessa kyrkor.

tänk om kyrkan inte tog hand 
om sina byggnader, tänk om 
de skulle rivas eller säljas. Vart 
skulle vi då gå? Visst, vi kan 
be och vi kan mötas i de allra 
enklaste förhållanden. Vi kan 
mötas i hem och ute i natu-
ren. Men för mig är kyrko-
rummet ett rum där jag anar det gudomliga, där 
jag kan känna tidigare generationers Gudsläng-
tan och förena mig med den.

alla religioner behöver ett speciellt rum där man 
samlas, där man utövar sin tro. Vi får vara stolta 
och tacksamma för våra vackra kyrkor och kate-
draler. De är byggda för Gud och Hans hjord. Kyr-
kobyggnaden påminner oss om vår kristna iden-
titet, vare sig vi vill det eller inte. Jag läste någon-
stans att Norden numera hör till de mest sekulari-
serade regionerna i världen. Kanske kyrkan med 
sina torn kan få påminna oss om var vi hör hem-
ma. I vår mångkulturella värld är det livsviktigt 
att veta det. Så ta väl hand om våra kyrkobygg-
nader, trots att de kostar.
Ann-Katrin Store är missionär i Senegal.

”I kyrkvalven 
finns bönedof-
ten av farmors 
böner kvar.”

inkAst Ann-KATRIn SToRe

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

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

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

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

oPinion InfoRMATIon
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Fullständig begravningsservice 
– med omtanke och mångårig erfarenhet

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

Kontakta oss!
E-post: 
volontarverksamhet@
helsinkimissio.fi eller 
telefon 045 8690 945

www.helsingforsmission.fi

ge din hand
I Helsingfors finns tusentals ensamma seniorer, som läng-
tar efter människokontakt. En trygg människa som stöd, 
pratkompis, uppmuntrare och hjälp till vardagens sysslor. 
HelsingforsMission är en organisation inom socialbran-
schen, som kämpar mot ensamhet.

Det är grymt att en åldring begår självmord nästan 
varannan dag i Finland. Om du har tid, vilja och förmå-
ga, kan du hjälpa på många sätt. Volontärarbetet ger 
ditt liv en mening och bringar lycka.  

Kom med och hjälp. Så att ingen blir ensam.

Vill du vara med i vårt värdefulla arbete?

Vi utbildar kontinuerligt nya volontärer.                 
Nästa utbildning är 20. och 22.11.2012. VOLOnTÄR-

VeRKSaMheT
heLSingFORSMiSSiOn

”I början var jag 
nervös, men inte en 
dag har jag ångrat.”

Katariina, stödperson för en senior

MARKnAd

öNSKAS hyrA
Vi är ett trevligt och pålitligt 
studerande par som söker en 
trevlig tvåa med rimlig hyra nära 
centrum av helsingfors. Ta gärna 
kontakt! emma 040 8462726 el-
ler Niklas 050 3277593/  
emma.murtonen@gmail.com el-
ler anderss.niklas@gmail.com

skötsam, rökfri 25-åring söker 
bostad i Vasa under vårterminen 
(1.1-31.5.2013), för slutförande av 

pedagogiska studier. gärna etta 
eller liten tvåa i centrum som inte 
är alltför dyr, men allt beaktas. 
Ifall Du har något att erbjuda, 
kontakta mig: sanna.nisula@abo.
fi eller 050-4058287. 

öNSKAS KöPA
Bostad köpes i helsingfors 
(södra), 2-3 rum + kök (> 55 m2). 
gärna bostad i nyare hus (byggår 
1980 eller nyare utan renove-
ringsbekymmer) Kontakta Thom-
my Källberg, tel. 0031610277274; 
email. tkallberg78@hotmail.com



NäStA veCKA träffar vi en person som efter tjugo år som lojal 
medlem i en religiös organisation hamnade i onåd. Han fick erfara 
att sanningen om den var värre än de hemskaste rykten han hört.

D
et var jordfästning ute på kyrkogården en sm

ällkall februaridag. Kyrkoherden inledde sitt griftetal: 
–

 Ja, kära vänner. här står vi nu alla och fryser, m
en Karlsson, han har det varm

t han!

Åk buss med Peter Söderqvist
Vasa

0500-162 120
touring.partner@kolumbus.fi

Sänd in din beställning till Sven-Erik Syréns förlag, 
Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo,    
tfn. 06-345 0190 eller 050-301 6598, fax 06-345 0100
Namn:_______________________________________________________
Adrss:_______________________________________________________
 __________________________________________Tel_______________
      Fakturan sänds med varorna. 10 dagars betalningstid postporto tillkommer

Sven-Erik Syréns bokhandel besöker följande platser med 
böcker för barn o. vuxna, CD:n, DVD, tavlor och julkort m.m.

Sammanlagt 14 sånger 

10,00€CD

Ett efterlängtat album med Emilia 
Lindberg.
Emilia säger om Cd:n ”Mitt sätt att 
se, uppfatta och uppleva livet vi fått 
från Gud

Jorden runt,  Aldrig ensam mer,  Min 
stund på jorden, Därför har jag Jesus 
kär, Min kung och jag, Vi ses i himlen. 
Sammanlagt 13 sånger.CD 21,50€

2.11 Fredag kl. 11-14 JEPPO Andelsbankens klubblokal
5.11 Måndag kl. 11-14 PÖRTOM Aktia banks klubblokal
7.11 Onsdag  kl. 14-17 Syréns bokhandel Maxmo
9.11 Fredag  kl 11-14 ÖVERMALAX Allaktivitetshus
Hjärtligt Välkommen till dessa platser.

Finlandssvensk väggkalender för 2013

Pris 9,50€

2 st. för 17€

3 st. för 24€

Den lilla 
Andakts-

boken
 för hela året 2013.

 
DAGENS LÖSEN, 

plastpärm 

Pris 8,90€

CD 20,00€

Led mig hem, Det kom-
mer en ny tid, Det ljus-
nar nu, Det blev så stilla, 
Lita på din Gud, Medan 
skymmningen sig sän-
ker, Det gryr mot dag, 
Sammanl. 20 sånger

NYHET
Några hade kommit, 
Glöm inte bort att änglar-
na finns, Han finns bak-
om molnen ändå, Och 
många, många andra
Sammanl. 32 sånger

 2 CD 25,00€

Jag älskar livet, En him-
melsk melodi, Det finns 
ett liv att få, Stad i ljus, 
En gång ska vi åter mö-
tas, Jag går mot ljusa ti-
der, Sammanl. 10 sånger

CD 20,00€

Kim och Krickitt Carpenters liv 
krossades i tusen bitar den 24 
november, 1993. Två månader 
efter deras bröllop var de med 
om hemsk bilolycka som gjorde 
att Krickitt fick svåra hjärnskador 
och befann sig i koma under flera 
veckor

171 sidor  20,00€

Efter en fruktansvärd bilolycka för-
klarades Richard sigmund död av 
läkarna. Åtta timmar senare, när 
han var på bårhuset, förde Gud 
honom mirakulöst tillbaka till livet 
och han fick uppleva ett omdelbart 
helande från sina svåra skador när 
benen läkte ihop i hans kropp

156 sidor  20,00€

”Kommer du ihåg sjukhuset, Col-
ton?” Frågade Sonja. ”Ja, mamma, 
jag kommer ihåg”, sa han. ”Det var 
där som änglarna sjöng för mig.”
När Colton Burpo klarade sig ige-
nom en allvarlig bukhinneinflama-
tion efter en sprucken blindtarm 
var familjen överlycklig över hans 
mirakulösa tillfrisknande. 

201 sidor Nu till specialpris 18,00€

JULKORTSPAKET: 
enkla kort såsom: Landskap, ljus, blommor, fåglar, 

barn, Jesus födelse, bibliska motiv både med text och 
utan, samt 5 st. dubblakort och överraskningsgåva

Sammanlagt värde 38€ 
40 st.        DITT pris endast 25€

Sammanlagt värde 31€ 
30 st.       DITT pris endast 19€

Eva Spångbergs konstkalender  10€

Naturkalender 2013 10€

Ro för själen Almanacka 12,50€

Andaktsbok 
inb. 383 sidor 28,90€

Men jag anser inte att mitt liv 
har något värde för mig själv. 
Jag vill endast fullborda mitt 
lopp och den uppgift som 
jag har fått av Herren Jesus: 
att vittna om Guds nåderika 
evangelium.
 Om livet, tron och åldrande 

inb. 174 sidor 27,90€

Max har det inte lätt i sin nya 
skola Han blir både retad 
och nedtryckt. I granngården 
bor ett ungt par, Martin och 
Emma. Deras berättelser 
fängslar Max och han får en 
lysande idé som han går till 
rektorn med.
inb. 134 sidor 20€

Thunder dog tar med dig till ett 
rökfyllt och isolerat trapphus i 
World Trade Center, där du får 
uppleva vägen till räddning. 
skildrad ur en blind mans och 
hans älskade ledarhunds per-
spektiv.

186 sidor 25,90€

Sällskap av
änglar. 
Sanna berät-
telser om mö-
ten med änglar

119 sidor 
18€

På ett överskåd-
ligt och tydligt sätt 
får du Bibelns be-
skrivning av fram-
tiden presenterad!

128 sidor
15,00€

“Här i stillheten 
hörs också det 
outsagda. Smär-
tan talar utan ord. 
Och orden stud-
sar inte tillbaka. 
Det är någon som 
tar emot dem, 
som lyssnar och 
förstår.”

inb. 88 sidor 
16,80€

“När två människor 
ger sig till varan-
dra - och speciellt 
när de förbinder 
sig att visa kärlek 
till varandra genom 
kärlekens språk 
- sker positiva för-
ändringar 

624 sidor 31,90€

Deltag i 
utlottning á 50€ 
paket 6 stycken 
Dragning 28.11

Eva Spångberg skrev under många år 
krönikor i ett flertal tidningar. Det var 
angeläget för henne att tycka till om 
olika händelser. Hennes krönikor var 
träffsäkra och hon hade en gåva att 
ständigt vara aktuell. Här ges nu ett ur-
val av dessa ut i bokform.

100 sidor 15,80€
En Olycka. Ett mirakel.
År 2004 var Kevin Malarkey och hans sex-
årige son Alex med en fruktansvärd bilo-
lycka. Krocken gjorde Alex totalförlamad- 
och det verkade omöjligt att han skulle 
kunna överleva. 219 sidor 26,00€

Andaktsbok


