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LEdaREN: när den kyrkliga utbildningen försvann förlo-
rade stiftsgården Lärkkulla en stor del av sin själ.  
Sen dess har försök på försök gjorts att fylla luckan.

 Sid
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”då den kyrkliga 
utbildningen för-
svann förlorade 
Lärkkulla en del 
av sin själ.”

LEDARE Rolf Af hällstRöm

Stiftsgården 
söker sin själ

I januarI samlas ett par hundra 
ungdomar på stiftsgården Lärk-
kulla för att debattera, diskutera, 

fira gudstjänst och trivas tillsammans. Den spe-
ciella atmosfär som varit kopplad till stiftsgården 
gör att Ungdomens kyrkdagar UK varje år samlas 
i det som numera heter Raseborg.

I sextIo år lyckades Lärkkulla hålla kvar sin funk-
tion som utbildningsplats för kyrkliga yrken, se-
nast som ett minicampus för diakoni inom yrkes-
högskolan Sydväst. Men hos oss är det samhäl-
let som svarar för utbildningen och eftersom mi-
nisteriet gillar stora enheter var loppet kört. I dag 
är diakonin en liten bit av socionomutbildningen 
vid yrkeshögskolan Novia i Åbo.

Den diakonala utbildningen profilerade Lärk-
kulla så att också popartisterna visste att Lärkkul-
la inte var vilken kursgård som helst. Men skulle 
någon av UK-ungdomarna veckan efteråt ställa 
sig i matkön skulle han märka skillnaden. Han 
kunde lika gärna köa i den kommunalt upprätt-
hållna folkhögskolan VNF ett par kilometer däri-
från. Kursutbudet är visserligen olika men profil-
mässigt helt utbytbart skolorna emellan. När den 
kyrkliga utbildningen försvann förlorade Lärk-
kulla en stor del av sin själ.

sedan dess har försök på försök gjort för att fylla 
luckan. Strax innan det nya stiftsfullmäktige bilda-
des fick Lärkkulla en blancofullmakt på den kyrk-
liga fortbildningen. Stiftsgården skulle bli en paral-
lell till den livaktiga finska kyrkliga fortbildningen 
som finns i Träskända.

Modellen med pengar från Kyrkostyrelsen, an-
svaret hos domkapitlet i Borgå och utförandet hos 
Lärkkulla som är en fristående stiftelse blev inte vad 
man hoppades. Inte nödvändigtvis gällande fortbild-
ningskurserna i sig, men folkhögskola och stifts-
gård möttes inte och gav inte den Lärkkullaeffekt 
som skulle locka folk.

Dessutom fick domkapitlet 
inte full valuta för pengarna. 
Problemet är detsamma som 
när kommuner köper vård-
tjänster från privata bolag som 
placerar vinsten i skattepara-
dis. I Lärkkullas fall: för att få 
ekonomin att gå runt med an-
dra mindre lukrativa kurser i 
utbudet. Ett liknande problem har Förbundet Kristen 
Skolungdom med sina Höstdagar som utbildnings-
mässigt är en kurs i Lärkkullas regi. FKS gör jobbet 
men får bara en del av samhällets bidragspengar.

Att domkapitlet tar över kan ge några fler kur-
ser. De kan fortfarande hållas på Lärkkulla. Men 
då fungerar stiftsgården som vilket kurshotell som 
helst och ger inte Lärkkulla det lilla, eller ska vi 
säga stora, extra som behövs.

svenska Folkskolans vänner samlar som bäst fle-
ra kulturella folkhögskolor under samma paraply. 
Lärkkulla driver numera också Houtskär kyrkliga 
folkhögskola och det kunde vara en möjlighet att 
de kyrkliga folkhögskolorna kunde göra något lik-
nande för att profilera sig.

Enkelt blir det inte. Det stora och mäktiga fack-
förbundet för den offentliga sektorn och välfärds-
områdena JHL sålde nyligen sin kursgård belägen 
några kilometer från Lärkkulla. Den låg för avsides.

Avslutar 
dagen 
med bön

Kristendomen har alltid varit en själv-
klar sak för Carl Haglund.

– Mina föräldrar gav mig en kristen 
uppfostran. De läste Barnens bibel för 
mig och bad aftonbönen tillsammans 
med mig. Jag gick också i församling-
ens dagklubb, vilket är en verksamhet 
med kristna förtecken. 

I skolan var han intresserad av reli-
gion. Religionsvitsordet var ofta en tia.

– När jag gick ut grundskolan fick jag 
bibelstipendium. Det var kanske inte 
det coolaste stipendium man kunde få 
i den åldern. Men jag var ändå glad och 
stolt över det.

Tiorna i religion brukar leda till frågan om 
du ska bli präst när du blir stor. Fick du 
den frågan?
– Jag blev politiker i stället och bägge 
predikar ju, skämtar Haglund. 

Vanan att be aftonbön är fortsättnings-
vis viktig. Det är också något försvars-
ministern vill ge vidare till sina barn.

– Jag lägger min son för natten unge-
fär tre kvällar i veckan. Först läser jag en 
bok för honom och sedan ber vi afton-
bönen tillsammans. Jag säger att pappa 
och Gud älskar dig och så somnar han.

har du fått bönesvar?
– Det är en svår och djup fråga. Jag för 
ofta diskussion med mig själv om hur 
mycket man kan be i en bön. Jag vet in-
te om andra tänker så. Jag ber om ener-

gi att förverkliga det jag vill då det gäller 
mig själv, mina barn eller min familj. Då 
finns det sånt man inte kan påverka, typ 
andra människors hälsa. Jag ber ju in-
te bara för mig själv utan också för dem 
jag bryr mig om, som är sjuka. I tonåren 
upplevde jag att jag måste komma ihåg 
så många viktiga saker och medmän-
niskor att jag hade svårt att somna. Jag 
funderade att om jag glömmer bort nå-
got så får jag inget bönesvar. Kopplingen 
mellan bön och bönesvar har jag alltid 
haft lite svårt med. Jag har en stark tro 
på ödet och att det finns en mening med 
det som sker, även om det inte går som 
jag bett om. Då får man inte misströsta.

Är ödet och gud samma sak?
– I min värld finns en koppling. Annars 
finns det ingen betydelse. 

Haglund säger att han inte har intresse 
av någon offentlig debatt om den kopp-
lingen finns eller hur man ska be.

– Min syn är inte mera rätt eller fel än 
någon annans syn. I politiken använder 
jag energi på att övertala andra om att 
det jag står för är rätt väg. I frågor som 
berör tron har jag precis motsatt åsikt.

Carl Haglunds tro präglades under 
tonåren av ett år som utbyteselev i Ma-
ryland i USA. Han bodde i en baptist-
pastorsfamilj och gick tillsammans med 
dem i kyrkan fyra gånger i veckan.

– Jag drogs aktivt med i kyrkans ung-
domsverksamhet och deltog bland an-

nat i läger. Verksamheten var dynamisk 
och andelen aktiva ungdomar hög. Det 
var en bra tid för mig, det var en sorts 
brytningsperiod när jag fick pröva min 
egen tro och syn på världen.

I dag är kristendomen Carl Haglunds 
värdegrund.

– Tron är den gemensamma värde-
grund jag har med andra kristna på sam-
ma sätt som jag har en gemensam vär-
degrund med andra SFP:are. Men även 
om man har en gemensam grund så har 
vi olika åsikter i vissa frågor. Jag har ald-
rig upplevt någon konflikt mellan mi-
na liberala politiska värderingar och mi-
na kristna värderingar. De är identiska. 

Carl Haglund ser trosfrågorna som en 
privat sak. Därför har han heller inte något 
behov av att berätta om dem för andra.

Försvarsministern avslutar kvällen med att be afton-
bön. De kvällar han stoppar om sin treåriga son för 
natten ber han också tillsammans med honom. – För 
mig har det blivit ett sätt att tänka igenom dagen, sä-
ger han. 

TexT och FoTo: JOhaN SaNdBERg

PROFILEN: CARl hAglund  
”Jag har aldrig upplevt någon kon-
flikt mellan mina liberala politiska 
värderingar och mina kristna vär-
deringar. De är identiska.”
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Ökad skadegörelse på kyrklig egendom i Pedersöre
oFog. Den kyrkliga egen-
domen i Pedersöre sam-
fällighet har varit utsatt för 
mycket skadegörelse un-
der hösten.

I augusti skadades dör-
ren till ett förråd på grav-
gården vid ett inbrottsför-
sök och i september släng-
des knytnävsstora stenar 
genom fönstren i Johan-
neskapellet och i sakristian 
till stadskyrkan i Jakobstad. 

Förra månaden bröt nå-
gon upp penningskrinet på 
fattiggubben vid Pedersö-
re kyrka och en vecka se-
nare slängdes stenar in 
genom en fönsterruta i 
församlingscentret i Ja-
kobstad.

och det är inte slut med 
det. Även planteringarna 
och skräplådorna på begra-
vingsplatserna har varit ut-
satta.

– ofoget och skadegö-
relsen har varit ovanligt 
ofta förekommande i höst, 
konstaterar samfällighe-
tens fastighetschef daniel 
Wikström som inte alls är 
glad åt tilltagen och det 
extra arbetet de medför.

Stölden av fattiggub-
bens pengar och ofoget är 
polisanmälda. Samfällig-
heten har riggat upp över-
vakningskameror både vid 

Pedersöre kyrka och för-
samlingscentret men på 
bilderna syns inget som 
kan hjälpa att identifie-
ra gärningsmännen. Därför 
saknar man ännu spår. 

Wikstöm tror att min-
deråriga varit i farten. 

enligt Daniel Wikström 
ska fattiggubben nu repa-
reras. Det tar några måna-
der innan gubben är tillba-
ka på sin plats.

– Även om jag har en ganska stark tro 
vill jag inte inför val göra reklam för mig 
som en kandidat med kristna förteck-
en, säger han. Men det är inte fel att an-
dra gör det.

Som politiker försöker han skilja på 
politik och religion.

– Jag har inte haft för vana att gå i kyr-
kan speciellt ofta, annat än på jul, vid 
begravningar och dop. På det personliga 
planet har jag inte särskilt stort intresse 
för kyrkan som institution.

Men även om han inte kan se sig själv 
engagerad i kyrkans organisation kan 
han se sig delta i andlig verksamhet där 
man diskuterar med andra människor.

– Som politiker diskuterar jag ibland 
känsliga frågor där politik, kyrka och tro 
möts. Det kan handla om frågor om äk-

den krIstna tron 
är försvarsminis-
ter carl haglunds 
värdegrund.

CARL HAgLunD

FöRSVaRSMINISTER och orDFö-
ranDe För SvenSka FolkParTIeT

”POLITIKER Är IngeT yrke. DeT Är 
eTT TIllFÄllIgT uPPDrag. Jag Är 
ekonom.”

gIFT, har en TreårIg Son och en 
DoTTer På SJu månaDer. 

BOSaTT I eSbo. har kryPIn På 
SvÄrFörÄlDarnaS gårD I veI-
karS, korSholm.

tenskap eller kvinnopräster.
Carl Haglund oroar sig över en ut-

veckling där man skapar motsättning-
ar mellan kristna värderingar och libe-
ralt tänkande. 

– Det har gått fel när folk som inte 
delar en åsikt väljer att skriva ut sig ur 
kyrkan. Det måste finnas utrymme för 
kristna att stöda en utvidgning av de ho-
mosexuellas rättigheter i samhället. Men 
det måste också vara okej att tycka det 
motsatta. Och man måste kunna dis-
kutera det.

Han efterlyser ett bättre diskussion-
klimat där man respekterar varandras 
åsikter.

– Jag är själv stolt över att vara liberal. 
Men liberalismen får inte drivas så långt 
att man blir intolerant mot dem som inte 

tänker lika. Det är inte speciellt liberalt. 
Det finns ett bra uttryck på finska, ”asi-
at riitelevät, ihmiset eivät”, man måste 
kunna skilja på sak och person. Det har 
varit en ledstjärna för mig i politiken.

Även medlemsflykten ur kyrkan be-
kymrar honom.

– Kyrkans verksamhet bygger på ett 
visst antal skattebetalande medlem-
mar. Färre medlemmar försvårar kyr-
kans viktiga uppgift att upprätthålla vårt 
kulturarv. Att kyrkan gör ett värdefullt 
arbete inom diakoni, bistånd och bland 
ungdomar glöms ofta bort i samhällsdis-
kussionen. Jag ställer mig också frågan-
de till att de som inte betalar kyrkoskatt 
har samma rättigheter till begravning-
ar som kyrkans medlemmar. Det är en 
rättvisefråga.

Den heliga familjen stals i Karleby
stöld. Dockor som före-
ställer Josef, maria och Je-
susbarnet stals ur pingst-
församlingens krubba förra 
veckan, rapporterar öT.

krubban var monterad på 
en bilsläpkärra och dock-
orna var i naturlig stor-
lek. kärran var parkerad in-
till evangelist Reijo Ruotsa-
lainens hem när stölden in-
träffade. ruotsalainen har 
polisanmält stölden efter-

som dockorna och kläderna 
är karleby finska pingstför-
samlings egendom.

han har inga andra an-
språk på förövaren än att få 
tillbaka dockorna och klä-
derna så fort som möjligt.

– Församlingen besö-
ker daghem och skolor med 
krubban för att påmin-
na om julens ursprungliga 
budskap, säger ruotsalai-
nen till öT.
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fullmäktige 
tveksamt till 
ny tjänst
när stiftsfullmäktige sam-
lades till möte förra veck-
an diskuterade ledamö-
terna två nya tjänster vid 
domkapitlet. Den ena var 
en stiftssekreterartjänst 

för utbildning (se artikeln 
ovan), den andra en tjänst 
som missionssekreterare.

missionssekreterartjäns-
ten är något som enligt 
kyrkans missionsstrategi 
ska inrättas i varje stift nå-
gon gång i framtiden.

– Frågan fanns inte på 
bordet eller i beredningen, 
men den kom upp i dis-

kussionen så vi ordade om 
saken lite preliminärt, be-
rättar stiftsfullmäktigeord-
förande Magnus Engblom.

– Det höjdes en del kri-
tiska röster kring tanken 
på en ny tjänst vid dom-
kapitlet.

att inrätta en ny tjänst är 
inte aktuellt på grund av det 
rådande ekonomiska lä- get, trots att stiftsfullmäk- tige i princip ställer sig posi-

tivt till saken i sitt utlåtande 
om missionsstrategin.

– Dessutom görs det re-
dan en hel del missions-
arbete både på lokalpla-
net och bland missions-
organisationerna. vi får se 
hur det går om och när den 
frågan landar på vårt bord, 
säger engblom.

 ¶ SOFIA T0RVALDS

StiftSfuLLmäktigE ny tjänst

Lärkkulla förlorar understöd
nu gäller det att anpassa kostymen så den sitter igen, säger direktor greger englund om lärkkulla. FOTO:KP-ARKIV.

”Kyrkostyrel-
sen har inte hit-
tills krävt redo-
visning för si-
na pengar, men 
när det gäller 
offentliga organ 
måste redovis-
ningen vara kor-
rekt.”
Magnus 
Engblom

När stiftsfullmäktige samlades förra 
veckan fick ledamöterna ta ställning 
till en rak framställning över varför dom-
kapitlet vill inrätta en ny stiftssekrete-
rartjänst för utbildning.

Domkapitlet ska ansvara för kyrkans 
svenska personalutbildning och får för 
det ändamålet 120 000 euro per år av Kyr-
kostyrelsen. År 2004 överförde domka-
pitlet genom avtal ansvaret för plane-
ring, marknadsföring och genomför-
ande av personalutbildningen till stifts-
gården Lärkkulla. För att genomföra allt 
detta har Lärkkulla under de senaste åren 
fått hela understödet på 120 000 euro.

Från augusti nästa år ska domkapitlet 
själv ta hand om merparten av pengar-
na och personalutbildningen.

uTBILdNINg. Lärkkulla-stiftelsen har 
fått 120 000 euro per år för att sköta 
stiftets personalutbildning, men domka-
pitlet menar att en del av pengarna gått 
till annat. Lärkkulladirektorn anser att 
Lärkkulla åderlåts på sin identitet.

TexT: SOFIa TORVaLdS 

Domkapitlet tar så att säga större an-
svar för stiftsgårds-biten av verksam-
heten och utvecklar den inom ramen 
för den nyinrättade tjänsten.

Kan man tala om en stiftsgård om Lärkkul-
la förlorar personalutbildningen?
– Ingen personalutbildning ska flyttas 
från Lärkkulla. Kurserna hålls fortfa-
rande där och Lärkkulla säljer kost- 
och logitjänster. Det finns ingen dra-
matik i det här beslutet, säger Ekstrand.

Odramatiskt i fullmäktige
Stiftsfullmäktiges ordförande Magnus 
Engblom berättar att förslaget inte väckte 
någon större dramatik i stiftsfullmäkti-
ge heller. Domkapitlet får alltså gå vi-
dare med planerna och inrätta den nya 
tjänsten i augusti 2013.

– Frågan har diskuterats med Lärk-
kulla-stiftelsens styrelse och alla är 
överens om att göra så här. Kyrkosty-
relsen har inte hittills krävt redovisning 
för sina pengar, men när det gäller of-
fentliga organ måste redovisningen va-
ra korrekt, säger Engblom.

I beredningen för stiftsfullmäktige 
sägs det att medlen från Kyrkostyrel-
sen i praktiken subventionerat Lärk-
kullas förlustbringande verksamhet.

Vilken del av Lärkkullas verksamhet har 
varit förlustbringande?
– Den som har berett ärendet får stå för 
sina egna ord. Vi hade ett litet under-
skott år 2010, år 2011 hade vi ett över-
skott och år 2012 förväntas också gå på 
ett litet plus, säger Stiftsgården Lärkkul-
las direktor Greger Englund.

Han säger att han sedan han började 
basa för Lärkkulla år 2010 vänt på alla 
stenar för att se var pengarna rinner ut 
och var de kommer in. Enligt planer-
na ska Lärkulla få behålla 20 000 euro 
av Kyrkostyrelsens understöd som ett 
”stiftsgårdsbidrag”.

Beredningen antyder att Lärkkulla 
för samma kurser fått understöd från 
två håll: både från Kyrkostyrelsen och 
från staten. Stämmer det?

– För en del av kurserna, ja. Men för 
statsbidraget är det egalt om kurser-
na lett till stora eller små inkomster el-
ler utgifter så längre kurserna uppfyl-
ler statsbidragsnormerna.

Englund anser att det negativa med 
det här beslutet är att Lärkkulla åder-
låts på sin identitet av stiftsgård.

– I framtiden blir det antagligen ba-
ra en liten del av vår personal som pla-
nerar kurser som direkt har med stif-
tet att göra.

Orsaken till att domkapitlet tar över 
är att redovisningarna från de senaste 
åren visar att Lärkkullas kostnader för 
kyrkans svenska personalutbildning är 
mindre än det understöd de fått. Det be-
ror dels på att kurserna prissatts så att de 
i praktiken finansierar sig själva, dels på 
att Lärkkulla får annat stöd för samma 
kurser. I praktiken har Kyrkostyrelsens 
pengar alltså subventionerat annan för-
lustbringande verksamhet på Lärkkulla.

hur länge har domkapitlet känt till detta?
– Tidigare har Lärkkulla inte haft ett 
så detaljerat redovisningssystem att vi 
fått fram de exakta siffrorna. I och med 
att Lärkkulla tog i bruk ett nytt bokfö-
ringsprogram har det blivit mer trans-
parent och vi har kunnat få ut uppgif-
terna, säger stiftsdekan Sixten Ekstrand 
som berett frågan för Stiftsfullmäktige.

Ekstrand menar att den här lösningen 
blir en sorts win-win-situation: Lärk-
kulla slipper en del av sina personal-
kostnader och kan koncentrera sig på 
sin kärnverksamhet medan domkapit-
let, som inte behöver gå på vinst, kan 
se till att personalutbildningen blir bil-
ligare för församlingarna.

– Uppgiftsfördelningen mellan Lärk-
kulla och domkapitlet blir tydligare. 

Magnus engbloM. FOTO: KP-ARKIV.
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Jan-Erik Lindqvist
Hand i hand

BOKNYHET

Berättelser, korta ”noveller”, meditatio-
ner och funderingar kring vad det inne-
bär att leva, det är vad Du som läsare 
kommer att möta i den här boken. Du 
kommer att märka att många texter har 
upplevelser och händelser i mitt eget 
liv som bas. Både i största glädje och i 
djupaste sorg. Andra texter kommer att 
föra Dig i kontakt med människor jag 
mött, samtalat med – eller haft förmånen 
att lära känna under en kortare eller 
längre tid. 

Självfallet kommer Du också att få möta 
en dimension i livet som varit helt av-
görande för mig från den dag jag som 
alldeles liten överhuvudtaget blev med-
veten om den. Dimensionen Gud. 

Jag hoppas att många läsare, både inom 
och utom de s.k. församlingskretsarna, 
kan få en upplevelse av vad den här 
dimensionen har betytt för mig person-
ligen – och vad den kanske skulle kunna 
betyda för var och en. 

    Jan-Erik Lindqvist

Den nya boken har en text för varje vecka  
(52 texter) och lämpar sig därför som andakts-
bok, högläsningsbok, samtalsunderlag och  
som gåva. Behändigt format, 12 x 18 cm och 
hela 488 sidor! Riktpris i butik ca 29,50.

Boken kan köpas hos alla välsorterade 
bokhandlare. Den kan också beställas direkt 
från Pastorns Förlag via e-postadressen:

jan-erik.lindqvist@welho.com

Utgiven av Pastorns Förlag i sam-
arbete med Oy FRAM Ab, Vasa

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.
Du når oss på:
0400 012 390

050 329 4444, 050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi
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Fynda julklappar på  
Schildts & Söderströms  
Popup-julavdelning 

må – fre 10 – 14.12 kl. 9 – 18  
lö 15.12 kl. 10 – 16

Fantastiska fynd för 2 – 10 € 
Bulevarden 7, 8:e våningen.

Församlingsanställda är 
nöjda med sin arbetsplats
uNdERSöKNINg. de 
församlingsanställda i 
den evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland känner 
sig rätt nöjda med sin 
arbetsplats och sitt and-
liga liv. det visar en färsk 
undersökning. Också för-
samlingsarbetare i Borgå 
stift trivs på jobbet.

TexT: JOhaN MyRSKOg 

I Kirkkopalveluts undersök-
ning deltog cirka 800 perso-
ner, av vilka 600 var kvin-
nor och 200 var män. Från 
Borgå stift deltog 52 perso-
ner i undersökningen.

De allra flesta säger sig 
vara mycket nöjda med sin 
arbetsplats och känner in-
te att arbetsmängden är för 
stor. Tron är ytterst viktig 
för de flesta och endast någ-
ra tiotal upplever att den 
kristna tron inte betyder 
något för dem.

En fjärdedel av dem som 
svarade känner att de-
ras hemförsamlings guds-
tjänstliv är deras viktigas-
te andliga gemenskap. På 
andra plats kommer arbe-
tets gudstjänstliv. För dem 
som arbetar inom Borgå stift 
är det däremot den andliga 
gemenskapen med vänner 
som är näst viktigast.

Bön och bibelläsning
På frågan om var de försam-
lingsanställda känner att de 
får mest andligt stöd svarar 
de att bönen, bibelläsning-
en, den andliga musiken och 

naturen är de viktigaste käl-
lorna.

Ungefär hälften läser Bi-
beln minst en gång i veck-
an i samband med arbetet, 
medan andelen som läser Bi-
beln utanför arbetet är något 
mindre. Andliga litteratur lä-
ses mera än Bibeln såväl in-
om arbetet som utanför.

Cirka 75 procent säger sig 
be minst en gång i veck-
an i samband med arbetet. 
Utanför arbetet ber mer än 
80 procent minst en gång i 
veckan. I Borgå stift är ande-
len något högre: 80 procent 
säger sig be minst en gång per 
vecka såväl på arbetsplatsen 
som utanför den.

Antalet församlingsan-
ställda som ber dagligen är 
cirka 60 procent.

andlighet och stöd
I Borgå stift tycker hälften av 
de tillfrågade att de inte har 
fått en djupare andlighet de 
senaste åren, medan den an-
dra hälften upplever att deras 
andlighet blivit djupare. Någ-
ra få känner av en försämring.

I hela landet är motsvaran-
de siffror så gott som likada-
na med en knapp majoritet 
för dem som tycker att de-
ras andlighet blivit djupare.

I Borgå stift tycker 60 pro-
cent av de församlingsan-
ställda att kyrkan ger dem 
tillräckligt med andligt stöd. 
60 procent av dem som sva-
rat säger sig behöva det. I hela 
landet tycker 60 procent att 
kyrkan gett dem tillräckligt 
med andligt stöd medan 75 
procent säger sig behöva det.

ungeFär hälFten av de församlingsanställda läser bibeln i 
arbetet minst en gång i veckan. FOTO: KP-ARKIV
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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

Islamkritiska 
ateister 
i danmark
när kristendomen förlorar 
makt i de nordiska sam-
hällena riktar ateisterna si-
na kritiska blickar mot is-
lam.

– vi har börjat sam-

la mod för att också ta-
la mot islam, säger Frank 
grevil som leder ateister-
na i Danmark till kristeligt 
Dagblad.

atestisk Selskab har 
just firat 10-årsjubileum. I 
framtidsplanerna ingår att 
rikta in sig på islam och 
muslimer i Danmark.

– I motsats till folk-

kyrkan är islam på fram-
marsch. och islam har en 
intern disciplin som gör att 
det inte är lätt att bryta 
med sin tro, säger grevil.

han säger att ateister-
na tidigare kämpat med en 
viss beröringsångest när 
det gällt islam. Dessut-
om finns det ateister som 
känner stor sympati för in-

vandrare och därför tyck-
er att islam inte ska utsät-
tas för kritik.

religionssociologen 
Morten Thomsen højs-
gaard menar att ateisterna 
nu bryter helt ny mark.

– ateismen uppstod i 
västeuropa som en mot-
spelare till kristendomen 
som var den dominerande 

kulturformen i europa. Där-
för har ateister sett kristen-
domen som en maktbas-
tion kopplad till statsap-
paraten och därför värd all 
kritik, säger Thomsen højs-
gaard till kristeligt Dagblad.

men i dag har kristendo-
men förlorat i makt.

– De kristna i västeuropa 
talar för de svaga och där-

för har ateis-
terna fått det 
svårt. Då är 
det natur-
ligt att rik-
ta blickar-
na mot något 
som det känns 
mer meningsfullt 
att kritisera.

AtEiStER dAnmARk

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

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

Konstauktion 
för missionen
KaRLEBy. cirka tjugo 
tavlor ställsut på en 
konstutställning som Kar-
leby svenska församling 
ordnar denna vecka.

TexT och FoTo: 
 JOhaN SaNdBERg

Under utställningen kan in-
tresserade ge slutna bud på 
tavlorna. Då utställningen av-
slutas på självständighetsda-
gen får den som gett det hög-
sta budet köpa tavlan.

– Församlingen har åtagit 
sig att samla in 40 000 euro 
till missionen i år, säger kan-
tor Kristina Klingenberg.  Det 
här är ett sätt att få in de peng-
arna.

Pengarna kommer att för-
delas mellan FMS, Slef, Folk-
missionen och Sjömansmis-
sionen. Hittills har försam-
lingen samlat in över 30 000 
euro.

–  Får vi in mellan fem och  
tio procent av det utlovade 
beloppet genom tavelauktio-
nen är vi nöjda, säger kyrko-
herde Peter Kankkonen.

Tavlorna som ställd ut är 

målade av bland andra Bo 
Aurén, Esa Tiainen, Johan 
Candelin, Kerttu Meriläinen, 
Seija Kurtén och Tarja Jakob-
sen. Tavlorna är donerade av 
antingen konstnären själv el-
ler av någon annan.

I dag och på självständig-
hetsdagen hänger utställ-
ningen i Annasalen invid 
sockenkyrkan. Man är väl-
kommen att se tavlorna ut-
an att ge bud på dem.

ansträngd ekonomi
Ekonomin inom Karleby 
kyrkliga samfällighet kom-
mer fortsättningsvis att vara 
ansträngd nästa år.

– Vi har nog utmaningar att 
bita i, säger förvaltningsdi-
rektör Vilhelm Kankkonen.

Nästa år har samfällighe-
ten budgeterat intäkter på 
12,8 miljoner euro. Av dem 
kommer 11,4 miljoner från 
skatterna medan 1,3 miljo-
ner är från avgifter. Utgifter-
na beräknas nästa år till 11,9 
miljoner.

– Jämfört med senaste 
budgetår har det inte skett 
några stora förändringar. I år  
uppskattar vi inkomsterna till 
12,7 miljoner. Nästa års utgif-

ter ökar med 200 000 euro.
Av de 12 miljonerna förde-

las ungefär hälften mellan de 
fem församlingarna.  Admi-
nistrationen tar en miljon, 
begravningsväsendet tar 1,1 
miljoner och fastigheterna  
tar 3,2 miljoner. 

– Fastigheterna slukar allt-
så 28 procent av samfällighe-
tens intäkter. Det är en stor 
andel, säger Kankkonen.

Då samfälligheten nästa år 
avskriver 850 000 euro blir 
överskottet 82 000 euro.

–  Men samtidigt har vi in-
vesteringar på 1,2 miljoner 
euro. Det betyder att kassa-
medlen minskar. Avskriv-
ningarna täcker inte inves-
teringarna.

Kankkonen säger att fast-
igheterna borde underhållas 
bättre än nu.

– Vi har en reparations-
skuld på fastigheterna. Se-
dan vet vi att församlings-
centret i Karleby är tjugo år 
gammalt och vi räknar med 
att vi inom fem år tvingas in-
vestera en miljon i fastighe-
ten – bara i att förnya tek-
niken.

För att garantera verksam-
heten på sikt vill Kankkonen 

ha ett visst överskott i bok-
slutet. Fjolåret räddades av 
försäljning av skog. Senas-
te vecka annonserade sam-
fälligheten att församlings-
hemmet och tomten i Hal-
kokari är till salu.

– Utan åtgärder kommer 
vi att visa underskott de när-
maste åren. Två tredjedelar 
av alla våra utgifter är per-
sonalkostnader. Fast de ut-
gifterna inte ökat nämnvärt 
de tre senaste åren tvingas vi 
sannolikt förr eller senare att 
minska på personalkostan-
derna och därmed sänka ser-
vicenivån.

Samfälligheten belas-
tas också av den extra pen-
sionsavgift på 120 000 euro 
som Kyrkostyrelsen uppbär.

- Man kunde diskutera 
grunderna för avgiften. Den 
räknas på skatteintäkterna 
och inte på de utbetalda lö-
nerna. 

Även om man höjde skat-
teprocenten för ett år sedan 
åstadkom den inte den ut-
skrivningsvåg som många 
befarade.

– Lyckligtvis har vi ba-
ra sett en normal rörelse av 
medlemmar in och ut.

konst För missionen. karlebykantorn kristina klingenberg visar upp två verk som ingår i auktionen. De är målade av 
Johan candelin (till vänster) och Tarja Jakobsen. 
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JuLKORT. Helge Löf-
mans julkortssamling 
är omfattande och 
intressant. 

TexT och FoTo:  
JOhaN MyRSKOg

Helge Löfman är en passio-
nerad vykorts- och frimärks-
samlare. Han visar stolt upp 
sin enorma samling då jag 
besöker honom i hans hem 
i Sibbo.

– Många av korten är fa-
miljekort, berättar han. 
Mamma och pappa och faster 
hade alla varsin liten samling 
vykort och där började mitt 
intresse för att samla på dem. 

– Korten har både ett emo-
tionellt värde och ett sam-
larvärde.

Ett förlorat budskap
Själva julkortssamlingen är 
imponerande. Det äldsta vy-
kortet är från 1902. Helge Löf-
man berättar att han inte br-
yr sig så mycket om moderna 
vykort, eftersom alla ser lika-
dana ut och julens egentliga 
budskap förminskats. 

– Jag är så oerhört trött 

på den kommersiella julen 
vi har nuförtiden då vi ba-
ra ska köpa, köpa och köpa.

– Det är förfärligt att julens 
budskap förvrängts och ju-
len blivit en stressig högtid, 
säger Löfman. Det centrala 
borde vara Jesus födelse och 
budskapet om frid.

Ett hemligt meddelande?
Ett av många kort som har 
ett politiskt budskap är ett 
julkort som föreställer en li-
ten pojke med blåvita kläder 
som tar av sig hatten inför en 
stor rödklädd julgubbe. Jul-
gubben är utrustad med ge-
vär och ett inte alltför genu-
int leende medan han läser 
pojkens önskelista.

– Min egen tolkning är att 
bilden symboliserar Finland 
som kommer inför Ryss-
land med en önskelista, sä-
ger Helge Löfman. 

– Kortet är från tiden kring 
Finlands självständighet och 
kan mycket väl tolkas som 
en uppmaning till patriotism.

Värdefull baksida
Till de mera fascinerande jul-
korten hör de kort som ge-
nomgått den ryska censuren 
under förryskningsperioden. 

– På baksidan står endast 
namnet och adressen till 
kortets mottagare, men av 
någon outgrundlig orsak så 
måste kortet få en stor ”av 
censuren godkänd”-stämpel 
på sig. På ryska, finska och 
svenska, berättar Löfman.

– Eftersom frimärket finns 
kvar är vykortet mycket vär-
defullt.  Hur värdefullt kan 
jag inte säga, bara att det rör 
sig om stora summor.

VågA fRågA

En tanke bakom allt
Finns det någon biblisk princip för 
var predikstolen ska stå i kyrkan: 
till höger eller vänster om altaret? 
Måste prästen alltid stå i predik-
stolen eller kan han eller hon också 
stå i gången mellan bänkarna? Och 
varför tittar prästen så ofta i hand-
boken när han eller hon läser böner 
som Fader vår? den borde väl alla 
präster kunna utantill.

när Man tittar lite närmare på kyrkorum-
met så visar det sig att det finns en tanke 
bakom det mesta. Färger, former, place-
ringar och till och med väderstreck har en 

betydelse. Åtminstone förr, från 400-talet och framåt, byggdes 
kyrkan ofta så att man kom in från väster. Vid porten mötte 
man dopfunten som ett tecken på att man blir medlem i kyr-
kan, Guds folk, genom dopet. Västerlandet, där var solen går 
ned, lämnade man bakom sig och riktade blicken mot altaret i 
öster, där solen går upp. Alltså en vandring från mörker till ljus. 

Man såg också en linje från syd till nord. Sydsidan som, om 
man ser altaret från bänkarnas håll, ligger till höger är gamla 
förbundets sida. Tidigare var det männens sida. Norrsidan är 
nya förbundets sida, det vill säga vänster sida när man kom-
mer in i kyrkan. Denna sida betraktades som evangeliets, Kris-
ti sida. Den kallas också för Marias sida eftersom hon vanli-
gen avbildas på den sidan om korset i konsten. Tidigare var 
det här kvinnornas sida. I vissa gamla kyrkor är korsformen 
till och med gjord så att bottenplanen gör en svag böjning mot 
norr. Med det ville man arkitektoniskt åskådliggöra att Jesu 
huvud föll mot den sida Maria stod på när han dog på korset. 
Så visst är det naturligt att predikstolen i många kyrkor pla-
cerades just på den sidan.

Men varje symbol har också sina begränsningar hur vack-
er den än är. Att stå i predikstolen som oftast finns högt ovan-
om kyrkobesökarna var nödvändigt för att man skulle höras. 
Samtidigt gav det också en viss symbolisk tyngd åt budska-
pet. I dag är det inte nödvändigt då vi oftast har god teknik för 
ljudåtergivning och lyssnare som lever i en tid då dialog och 
kommunikation är viktigt. 

Jag ser inget hinder för att prästen står framme i kyrkan och 
därmed får en annan kontakt till lyssnarna. Personligen trivs jag 
med att göra så. Men alla kyrkorum är inte lämpade för det. Om 
golvet är lika lågt som bänkplanet och prästen kort till växten 
så leder det till att man inte alls syns för en del av gudstjänst-
deltagarna. Då är det svårt att kommunicera. Man måste själv 
avgöra vad som är möjligt. Att stå i gången kan också vara bra 
om man vill åskådliggöra något för lyssnarna.

Beträffande prästernas behov av att se i boken så tror jag in-
te det beror på att man inte kan Fader vår. Väck en präst fast 
mitt i natten och bli inte förvånad om du får höra både Fader 
vår, välsignelsen, buden och bibelord utantill. Men när man 
står där framför församlingen, så kan det mitt i allt kännas 
tryggt att ha boken och texten nära till hands, även om nog så 
gott som alla präster kan mycket av det utantill. Här handlar 
det om att träna och våga kommunicera. För nog är det ledi-
gare och friare utan bok.

 ¶ BO-göRAn 
ÅSTRAnD
är kyrkoherde 
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och kyrka. 

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 kyrkans 
familjerådgivare. redaktionen behöver ditt namn och dina 
kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din fråga ano-
nymt i tidningen. redaktionen väljer och editerar frågorna. 
adressen  är redaktionen@kyrkpressen.fi eller kyrkpres-
sen, Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors. märk kuvertet 
”Fråga”. Panelen besvarar frågor endast i tidningen. 

På tVäREn johAn sAndBERg

julstämning i november
Den kommer smygande ti-
digare varje år. Julen. För 
några år sedan gick jag med 

i en grupp på 
Facebook som 
opponerade 
sig mot att jul-
dekorationer 
fanns till sa-
lu i oktober. I 

år såg jag de första julde-
korationerna till salu redan i 
september.

Jag har också noterat att 
folk börjat pynta sin hem 
för julen tidigare varje år. 
De första julljusen i fönstren 
dök upp redan under den 
senare hälften av novem-
ber. Jag har full förståelse 

för att man vill göra nåt för 
att pigga upp den annars så 
trista månaden. men skulle 
jag pynta i november skulle 
pyntet sannolikt åka ut re-
dan vid lucia.

Julen då familjen påbörja-
de en längre resa på julan-
nandag hör till mina star-
kaste julminnen. Den ju-

len hade vi varken julklap-
par eller julpynt. Det var 
enormt befriande efter al-
la år av julstress. Jag upp-
levde på ett förnyat sätt ju-
lens budskap, att guds son 
föddes till världen som en 
människa. 

Sedan dess har vi försökt 
ställa oss på sidan av den 

kommersiella julen. Det är 
inte lätt. Det kommersiella 
julbudskapet är så starkt.

I år har levande julmu-
sik hörts i huset sedan mit-
ten av november. Den fin-
ländska julmusiken är helt 
okänd för vår utländska ut-
byteselev. han har med stor 
passion spelat igenom al-

la julsånger han kommit 
över noterna till. han är en 
skicklig pianist som varvar 
jul- och luciasångerna med 
Sibelius Finlandia och liszts 
ungerska rapsodier 

Den spelglädjen har smit-
tat av sig. Till och med en 
gammal cyniker som jag har 
fått julstämning i november. 

Julkort med 
dold symbolik

”Det här charmiga jul-
kortet av Rudolf Koivu 
har jag upptäckt på äld-
re dagar. Som liten äls-
kade jag att gå igenom 
min mosters kortsam-
ling.”

gunnel Finneman,
Kasnäs

LäSARnAS julkoRt

helge löFMan 
med två av sina 
favoritjulkort 
utanför sitt hus i 
Sibbo.  
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steFan gurt önskar att vi kunde låta bli att köra över gamla personer och i stället lyssna till och hörsamma deras önskemål. FOTO: KALLe ASSBRIng
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Sverige är ju inte speciellt bra.
På det stora hela har reaktionerna va-

rit positiva. Stefan Gurt har bland annat 
anlitats av Uppsala universitet och del-
tagit i en fortbildning för vårdpersonal.

– De som jobbar med äldre männis-
kor har varit glada att få en anhörigs syn 
på det de jobbar med. För dem är det ju 
trots allt ett jobb. En och annan tycker att 
jag överdriver och är för negativ. Och det 
är klart att jag inte vet lika mycket om 
sjukdomar och åldrande som de som har 
det som yrke.

Några tycker att han romantiserar Ki-
na och den äldre typ av samhälle där folk 
tar hand om varandra.

– Jag har inga patentlösningar på hur 
vi kan få det bättre, men jag kan berätta 
om mina egna upplevelser.

Vad kan vi i praktiken göra för att våra äld-
re ska få det bättre?
– Jag önskar att fler kunde ta för vana 
att hälsa på sina äldre släktingar. Vi vin-
ner ju dessutom på det själva. En vack-
er dag är det ju vi själva som sitter där. 
Om vi bryr oss om våra gamla föräldrar 
är det större sannolikhet att våra barn 
hälsar på oss när vi blir gamla. 

Han säger att det inte handlar bara om 
bekvämlighet då många drar sig för att 
besöka åldringshem.

– Många upplever det som verkligt 
skrämmande och obehagligt. Det är ock-
så en stor sorg att se hur till exempel ens 
föräldrar har förändrats och inte längre 
är de människor man känt genom livet.

– Jag önskar att vi överhuvudtaget sat-
te ett större värde på personliga relatio-
ner. Åminstone i Sverige är vi väldigt pre-
stationsinriktade och bedöms efter vad 
vi åstadkommer och hur framgångsrika 
vi är. Men har vi bra relationer till andra 
människor ger det oss större tillfredsstäl-
lelse än om vi är duktiga på jobbet.

Pappa slutade 
äta och dricka
TexT: chRISTa MIcKELSSON

Stefan Gurts pappa dog hösten 2010. Si-
na sista månader i livet bodde han på 
en vårdavdelning för dementa och för-
vandlades på en kort tid från ”en rund-
magad och lätt förvirrad äldre herre till 
en skelettmager åldring som somnade 
mitt under lunchen och inte brydde sig 
om någonting”.

– Jag blev så tagen av det som hände 
med min pappa att jag beslöt mig för att 
skriva en bok.

Boken fick namnet Så dödar vi en män-
niska.

– Pappa levde så kort tid och bröts ner 
så väldigt fort. Jag hade haft en föreställ-
ning om att han skulle leva där ganska 
länge och att han skulle ha ett tryggt och 
säkert liv. Nu blev det inte så, berättar Ste-
fan Gurt.

Han är bosatt i Stockholm och hans 
pappa fick plats på ett demensboende i 
en av stadens förorter.

– Som jag upplevde situationen ville 
min pappa inte leva längre, utan påskyn-
dade sin egen död genom att sluta äta och 
dricka. Visst var han ju risig från första 
början, men det var nog så att han valde 
döden. Han blev helt enkelt så olycklig.

Just pappans sinnestillstånd den sista 
tiden är det som särskilt bekymrar Ste-
fan Gurt.

– Hans sista tid hemma var ju inte 
olycklig. Hans liv var inte perfekt på nå-
got sätt, men ändå talade han innan han 
kom till åldringsboendet om hur väldigt 
nöjd han varit med det. Jag tror att det 
handlar om någon slags naturlig förso-
ning man har med livet mot slutet. Nu 
blev han inlåst och livet fråntogs allt som 
var av värde. Jag tror att det var den si-
tuationen som blev min pappas fall. Han 
valde att dö, det var smärtsamt att se men 
något jag valt att respektera. Trots det tän-
ker jag att det hade varit mera barmhärtigt 
om han halkat och frusit ihjäl i en snö-
driva en kall vinterdag.

Större valfrihet
Bristen på lyhördhet inför de äldres eg-
na önskemål säger Stefan Gurt är den 
största bristen i en stor del av dagens 
äldrevård.

– Jag förstår att det inte är så enkelt, 
men skulle det inte finnas något sätt 
åldringarna kunde få behålla lite av sin 
värdighet på?  Jag förstår att vissa är av 
den åsikten att människor bara ska till-
bringa den absolut sista tiden på såna 
här boenden, men ska de för den sakens 
skull hållas inlåsta, knappt få vistas ut-
omhus och medicineras för att sova sig 
genom dagarna? Det finns vissa boen-
den som till och med har GPS-sändare 

för demenspatienter. Om de själva vill 
gå ut ska det vara möjligt och då går det 
också att hitta dem om det skulle be-
hövas. En känsla av att man är fängs-
lad ska inte prägla ens sista tid i livet.

Ålderssegregering
Stefan Gurt skriver i boken att han re-
dan långt innan hans pappa dog drab-
bades av en känsla av att döden höll på 
att bli större än livet och att det vilar en 
sorg över medelåldern. ”Man ser sina för-
äldrar åldras och vet att nästa gång är det 
ens egen tur, kanske inte i morgon men in-
om en tidsrymd som börjar bli överskådlig.”

Varför är vi så rädda för svaghet, ålderdo-
men och döden?
– Vi lever ganska långt från livets rea-
liteter. När jag var kring 26 år fundera-
de jag mycket på döden, jag hade ald-
rig sett en död och gick på en obduk-
tion. Levde man på en bondgård förr i 
tiden slaktade man själv grisen till jul. 
När man nu går i livsmedelaffären är allt 
förpackat på ett sådant sätt att man inte 
ens ser att det är ett djur man lagar till. 

– Att vi är så rädda för döden har väl 
att göra med att vår livssyn är sådan att 
åldrandet bara ses som en försämring. 
Det är en ganska olycklig och egentli-
gen hopplös syn på livet. Vi blir ju al-
la bara äldre.

Han tror att synen på åldrandet som 
en försämring har fått ovanligt starkt 
fotfäste i Sverige.

– Jag har funderat mycket på det och 
åtminstone för min egen del tror jag att 
det har att göra med att ungdomskultu-
ren var så stark när jag själv växte upp på 
60- och 70-talet. Allt som inte var ung-
domligt var lite töntigt och fånigt. Det 
hängde också ihop med att det fanns en 
väldig tro på det moderna framsteget, 
att världen skulle bli bättre, förnuftigare 
och rättvisare. Gamla släktförbindelser 
blev gammaldags och töntigt och till-
hörde Bondesverige på något sätt.

Nu skulle man vara modernare och 
träffa sådana man hade kul med i stället 
för gamla mostrar och fastrar. Göra sig 
av med det som var gammaldags och 
föråldrat. Umgås med människor man 
har något gemensamt med.

– En vändning är förstås också att det 
tekniska utvecklingen nu har gått så 
snabbt. Förr visste den som hade job-
bat ett helt liv med en viss sak mera än 
nybörjare. Nu är tonåringar bättre på al-
la tekniska uppfinningar än medelål-
ders människor. Men oberoende av det 
är det ju underligt att man inte inser att 
gamla människor vet mycket mera om 
livet i stort. Det att någon är äldre och 
tänker lite långsammare betyder inte 
att de tänker grundare eller dummare.

Släktens viktigaste person
I boken tar Stefan Gurt upp sin kinesis-
ka svärmor som ett exempel på hur den 
ålderssegregerade kulturen inte fått fot-
fäste i alla kulturer.

– I Kina är det de gamla man respek-
terar. Min svärmor är 85 år nu och hon 
hör dåligt och går långsamt men är fort-
farande den som alla lyssnar till.

I boken beskriver han hur irriterad 
han blir på sin svärmor då hon vid ett 
tidigare besök i Sverige beskriver ett 
svenskt servicehus som om det vore 
höjden av omänsklighet.

– Men det jag inte insåg då var att 
hon ju på sätt och vis hade rätt. Sam-
tidigt finns det brister i den kinesiska 
kulturen där barn inte är så värst myck-
et värda. Min frus släkting fick magsår 
som 10-åring för att han studerade så 
mycket. I Sverige är vi ju väldigt snälla 
mot barn och vill dem väl. Men vi borde  
kunna respektera både unga och gamla.

Många reaktioner
I Sverige har reaktionerna på Så dödar vi 
en människa varit många.

– Mest har människor intresserat sig 
för ämnet och inte så mycket för boken 
som ett skönlitterärt verk, vilket den ju 
också är. Min bok har tagits upp i olika 
nyhetsprogram och jag har suttit i mor-
gonsoffor vid flera tillfällen. Socialsty-
relsen bjöd också in mig till ett semina-
rium om åldringsvård vid det stora årli-
ga politiska evenemanget i Almedalen 
på Gotland.

Varför är människor så intresserade av boken?
– Fyrtiotalisterna, som hörde till den 
första stora generationen som utbil-
dat sig och engagerat sig i samhälls-
frågor, håller nu på att gå i pension. 
De är nog oroade för hur det ska bli 
för dem själva. De äldres situation i 

”han valde 
att dö, det var 
smärtsamt att 
se men något 
jag valt att res-
pektera. Trots 
det tänker jag 
att det hade va-
rit mera barm-
härtigt om han 
halkat och frusit 
ihjäl i en snödri-
va en kall vin-
terdag.”
Stefan Gurt

ÅLdRINgSVÅRd. Den svenska författaren Stefan Gurt blev så 
upprörd över hur hans gamla far på kort tid tynade bort på ett 
demensboende att han kände sig tvungen att skriva en bok om 
erfarenheten. Boken fick namnet ”Så dödar vi en människa”.

kOmmEntAR ChRIstA mICkElsson

kaffe för två 
ledIga eFterMIddagar  
skulle vi stövla in med 
barnen under armen till 
min 91-åriga mormor på 
servicehemmet. minst en 
gång i månden. om vi bara 
inte bodde 500 kilometer 

ifrån varandra. Älskade mormor, som är 
så pigg och så fin. och så ensam.

vad vet jag om vi skulle få ihop det, 
om vi skulle hinna och orka. kanske 
vi skulle glömma bort det, så som vi 
också glömmer att ringa. Som om det 

fanns viktigare saker att göra.
att en gammal människa vantrivs på 

sitt äldreboende till den grad som Ste-
fan gurts pappa gjorde är förhopp-
ningsvis mera undantag än regel. vad vi 
ska göra för att förbättra åldringsvår-
den vet inte jag. men att komma ihåg 
varandra kunde vi kanske klara av?

För ett par år sedan snurrade kam-
panjen Soita mummolle (ring åt mor-
mor/farmor) i de sociala medierna. 
Ska vi återuppta den? och kom ihåg: 
Det är inte tanken som räknas.
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Med kraft från 
yttersta södern

TexT och FoTo: May WIKSTRöM

Och jag vill tända en stjärna till dem som har 
frusit och gått vill i världen … Mona sjung-
er. Stark, stadig, vacker ljuder hennes 
stämma genom körens uuh-partier. 

Utanför församlingshemmets föns-
ter är Hangö svart. Den utlovade snö-
yran ligger i luften. Novembers tunga 
skugga vilar också över folk och sam-
hälle här. Men hos de knappt trettio 
sångarna som bänkat sig i församlings-
hemmet syns den inte. I stället är det 
en viss eufori över kören.

SPG South Point Gospel, eller det som 
en gång hette kyrkokören, har nyss 
gjort en braksuccé med en nyskri-
ven gospelmässa som kommit ur di-
rigenten och församlingskantorn Ro-
land Näses händer. 

– Hör ni, tack för senast. Det tog mig 
långt in på natten innan adrenalinet 
slutade flöda, hälsar han koristerna.

Han avslöjar också att den mässa de 
nätt och jämnt hann få inövad inga-
lunda är färdig. Det blir repriser. Och 
den lever fortfarande hos sin skapare:

– I bilen började en melodi till tros-
bekännelsen snurra, avslöjar dirigen-
ten.

Projekt gav mersmak
Att kören ser ut och låter som den gör 
nu är följden av ett lyckat gospelpro-
jekt år 2010. Det tog både publik och 
Hangöbor med storm och smittade av 
sig så att korister i andra lokala körer 
– utan att lämna dem, poängterar Nä-
se strängt – så småningom kom med i 
kyrkokören. Den fortsatte sjunga gos-
pel. Och bytte namn.

– Det kläckte jag en gång. Tyckte det 
passade oss här. Så mycket längre sö-
derut än det här kan man inte kom-
ma, säger Näse.

Det var de mogna medelålders sång-
arna som dök upp. De som var den för-
sta generationen som växte upp med 
rytmmusik. Solisten Mona, som he-
ter Kallström i efternamn, hör till de 
yngre. Hon jobbar till vardags i Halm-
stadsgårdens förskola. Förutom att hon 
sjunger med barnen har hon sjungit 
både i duo, trio och i andra körer och 
hon är också med i Visans Vänner. 

– Det är inte alls tungt att sitta här 
och öva en vardagskväll. Jag gillar den 
svängiga stilen, men det finns också 
ganska många vackra, lugna sång-
er med fina texter. Det är en sorts av-
slappning för mig, säger hon.

Mona Kallström tycker om bland-
ningen av sångare i olika åldrar. Hon 
uppskattar också att det har varit gan-
ska många uppträdanden, bland an-
nat i gudstjänsterna.

Snart är det dags för körens julkon-
sert tillsammans med vokalgruppen 
Romberg och då lär det bli trångt i 
Hangö kyrka.

Kristusstatyn kom tillbaka
Kyrkan på berget är en spännande bygg-
nad. I år fyller den jämnt 120 år, och 
det har firats i olika repriser. Roligast 
var kanske barnens födelsedagsfest. 
Församlingens barnarbetare Lenita Sö-
derblom höll i trådarna för den. Höjd-
punkten var när barnen ställde 120 fö-
delsedagsljus i papper på altarskran-
ket och hojtade ”Grattis på födelseda-
gen kyrkan”!

Men kyrkan är viktig också för vux-

na Hangöbor. En av dem är arkitekten  
Gunnel M Helander. 

– Jag är oerhört fascinerad av den fan-
tastiska gotiska katedral som byggdes 
här på berget, säger hon.

Hangö kyrka är förhållandevis ung, 
men den har en dramatisk historia. I 
mars år 1940 förrättades en ödesmättad 
sista gudstjänst i kyrkan innan Hangö-
borna tvingades evakuera staden som  
enligt freden i Moskva skulle bli sov-
jetisk marinbas. Mika Waltari deltog i 
gudstjänsten och skildrade den i Suo-
men Kuvalehti: ”På altaret fladdrade två ljus 
och ovanför dem sträckte Thorvaldsens Kris-
tusstaty i den dunkla belysningen på ett un-
derbart levande sätt sina välsignande händer 
över Hangö församling – för sista gången.”

Evakueringen blev kortare än väntat, 
men när Hangöborna återvände fann 
de att ryssarna hade sprängt offentliga 
byggnader i stan i slutskedet. Borta var 
stadshuset och vattentornet.

– Kyrkan var också minerad, men de 
första som kom in hit såg det och lyck-
ades rädda den, berättar Helander.

Efter den första tillfälliga restaure-
ringen fick kyrkan på femtiotalet ock-

”grattis på fö-
delsedagen, 
kyrkan!”
Barnen i Hangö 
församling upp-
vaktade på 
120-årsdagen

JuBILERaR. Hangö kyrka fyller 120 år i år. Den långa 
röda mattan i kyrksalen välkomnar små och stora.
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så en ytterrock av puts. Vid sidan av 
krigsskadorna var den helt enkelt då-
ligt byggd och vattnet läckte in genom 
tegelväggarna.

Kristusstatyn har också sin historia. 
Den räddades undan ockupationen 
och kördes enligt sägnen med Hangö 
församlings likbil till Ekenäs. Men på 
sjuttiotalet flyttades Kristusstatyn åt si-
dan. Att den nu står på sin plats i ko-
ret igen, sedan början av nittiotalet, är 
något Gunnel Helander är glad över.

– Det var inte utan diskussioner. Sta-
tyn, som är en zinkavgjutning, fick ib-
land föraktfullt heta Plåt-Jesus och en 
del tyckte att den inte riktigt satt i ti-
den längre.

Hon engagerades i den senaste för-
nyelsen av kyrkorummet och fick ut-
maningen att återskapa ett korfönster 
på altarväggen. Det arbetet fulländades 
med en fond bakom Kristusstatyn, som 
gör att den vita gestalten bättre kom-
mer till sin rätt. För fönstret hade hon 
formen given, men egentligen bara ett 
färglagt fotografi att tillgå. Glasfönst-
ret förenar treenighetssymbolerna med  
hoppets och församlingens symboler.

– Jag ville så gärna ha in församling-
en och den kom med genom fisksym-
bolen. Den är samtidigt också kalken 
som vi delar i nattvarden, säger Gun-
nel Helander. 

Hon kan själv be både trosbekän-
nelsen och Fader vår med hjälp av 
fönstret. 

– Jag är så oerhört tacksam för att 
ha fått vara med och skapa något som 
ger närhet och värme. Förut var mat-
tan i gången blå och det kändes lite 
kallt. Nu är en röd VIP-matta öppen 
fram till Jesus!

Öppenheten förstärks av att al-
tarskranket helt frankt sågades upp. 
Gluggen framför altaret stängs ba-
ra när det är trångt vid knäfallet och 
skranket behövs. 

Medan vi samtalar i kyrkan hörs det 
unga röster i vapenhuset. Det är den 
nyvalda lucian Melinda Westerholm 
med tärnor som kommer in för att öva 
inför kröningen och ljuständningen 
den  tolfte december. Nya generatio-
ner Hangöbor har fortfarande kyrkan 
som vardagsrum och festlokal. VIP-
mattan är i flitig funktion.

”Jag är så oer-
hört tacksam 
för att ha fått 
vara med och 
skapa något 
som ger närhet 
och värme.”
Gunnel Helander

KIPa väcker små-ångesten
På Boulevarden 17 ligger pastorskans-
liet. Där bänkar sig medarbetarna till 
medarbetarkonferens, AK, på torsdags-
morgonen. I dag har körledaren Roland 
Näse har tagit finkostymen på, han ska 
spela på en begravning.

Tom Sjöblom för ordet. Det här är 
hans sista dag som tf kyrkoherde för 
församlingen. Ordinarie kyrkoherden 
Anders Laxell sitter också med vid an-
dra bordsändan, för han ska nu stiga in 
igen i jobbet efter att ha varit tjänstledig 
för att utreda Raseborgsförsamlingar-
nas framtid. Diakonen Tage Nylund be-
rättar om sin biståndsresa till Lettland.

Men det är samfällighetens ekono-
michef Kenneth Skarpman som får de 
mest uppmärksamma och ganska be-
kymrade blickarna på sig. Han och två 
andra anställda har varit på kurs, näm-
ligen. KIPA kommer – är de redo?

– Från och med första januari är det 
centralen i Uleåborg som sköter alla vå-
ra räkningar. Det är tänkt att var och en 
ska fylla i dem på sin egen dator. Det 
här ska vi nu i vår tur lära vidare till er.

Från när ska det fungera? undrar nån.

– Första januari, upprepar Skarp-
man. Och det gäller reseräkningar, 
frånvaro, sjukfrånvaro och semestrar. 
Taxikvitton och sådant ska skannas.

Ett sus drar igenom medarbetarska-
ran. Kaplanen Ann-Sofi Nylund suck-
ar ljudligt.

– Jaha, nu var det slut med hem-
besöken. Och jag kommer inte att va-
ra sjuk och inte handla något, utbris-
ter hon.

Skrattet förlöser något av den små-
ångest KIPA har vållat runt bordet. Man 
går vidare till feedback på satsningar 
som gjorts. Återigen får kören och gos-
pelmässan lovord. Sedan blir det ka-
lendergenomgång i rasande fart. 

– Biblarna delas ut till konfirman-
derna den första advent! Uppvaktning-
en vid självständighetsdagen, vem är 
med där? Kan någon komma med mig 
till den där andakten jag ska hålla?

Två timmar senare är mötet och sy-
ret slut. Bakom dörren väntar den fris-
ka havsluften och Hangöbor i alla åld-
rar. Allesammans milt överblickade 
av en vacker 120-åring som sett dem 
komma och gå.

Mona kallströM, körens solist, är en van sångare från olika sammanhang. 

hangös nyvalda lucia heter melinda Westerholm (längst fram i rosa). Tärnorna är från 
vänster: Fanny lindberg, emma Palomäki och adele Winberg.

gunnel M helander är nöjd med kyrkans varmare färgsättning. Fonden bakom kristus-
statyn har hon designat, liksom det runda glasfönstret ovanför.

MIka WaltarI skrev hur kristusstatyn välsignade hangöborna ”för sista gången” vid 
den sista gudstjänsten innan hela staden evakuerades år 1940.

- där får ni inte andas! roland näse dirigerar ivrigt den växande gospelkören med 
mogna sångare. 

Förlösande skratt kryddar hangö svenska församlings medarbetarkonferens. Fr. v. 
kenneth Skarpman, birgit Isaksson, ann-Sofi nylund och åsa Sundström.
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frågan 
om helvetet
Kan en alltigenom god 
och kärleksfull gud 
skicka människor till evig 
pina och ett evigt lidande 
i helvetet? Det är en svår 
och obehaglig fråga som 
vi kristna ofta ställer oss 
själva. Den tanken och 
frågan brukar också vara 
ett av de vanligaste in-
tellektuella hindren för 
icke-troende som fun-
derar över om kristen-
domen kan vara sann.

när jag blev medlem i 
gideoniterna skulle man 
i sin ansökningsblankett 
sätta ett kryss i en ruta 
där man intygar att man 
tror på en bibelvers i up-
penbarelseboken där det 
står att de onda på do-
mens dag ska kastas i 
den eviga elden.

efter mycket bryderi 
och tveksamheter krys-
sade jag i rutan för jag 
ville så gärna vara med i 
organisationen. I tiderna 
var det nämligen ett nya 
testamente donerat av 
gideoniterna som ledde 
till att jag kom till tro.

Tidningen Kirkko ja 
kaupunki hade nyligen en 
intervju med Leif Num-
mela som är chefredaktör 
för Uusi Tie. Tidningarna är 
som bekant varandras to-
tala motpoler i teologiskt 
hänseende. Det intres-
santaste i artikeln var en 
bildtext som hävdade att 
leif nummela och biskop 
Irja askola har samma 
syn på helvetet. nämligen 
att helvetet är den absolut 
svåraste frågan i kristen 
tro och att om det skulle 
finnas den minsta chans 
att helvetet inte finns, så 
skulle både nummela och 
askola omgående hoppa 
på det tåget.

oberoende av om man 
är liberal eller konserva-
tiv så är kristna överens 
om att helvetet, hur det 

än formuleras, 
mer eller mindre 

bokstavligt, är 
något verk-
ligt som in-

te kan trol-
las bort ur 
den kristna 

ekvationen, 
hur gärna vi 
än skulle vilja 
göra det.

ELLiPS Han var 
biskop 
och smidig 
politiker

Vad tänker du på när du hör namnet 
Jacob Tengström?

Antagligen på Fredrika Runeberg ef-
tersom hon var född Tengström och Ja-
cob Tengströms brorsdotter.

I dag står Fredrika Runeberg levande 
inför oss alla men hennes farbror Jacob 
är bortglömd.

Medan de båda levde var det tvärtom. 
I början av 1800-talet var biskop Teng-
ström en av Finlands viktigaste perso-
ner, och Fredrika en grå mus med ett 
konstigt skratt. Det är Fredrikas levan-
de och personliga självbiografiska texter 
som gör att vi fortfarande gläds och li-
der med henne. Biskop Tengström skrev 
ingenting sådant.

Gustav Björkstrands praktfulla nya bok 
Jacob Tengström, universitetsman, kyrkoleda-
re och nationsbyggare är inte lika häftig läs-
ning som hans förra om Maria Åkerblom. 
Orsaken är att Åkerblom var galen, men 
Tengström förnuftig – allt för förnuftig 
tyckte kritiker som ansåg att han hade 
kapitulerat för snabbt inför Ryssland un-
der de avgörande åren 1808 och 1809, då 
Sverige skiljdes från Finland.

Man tyckte väl att det hade varit kläd-
sammare om Tengström hade krusat 
lite innan han svarade ja till kejsaren.

Men Björkstrand sätter Tengströms 
eventuella samvetskamp i sitt histo-
riska perspektiv. Han beskriver den 
ökande krigströtteten i Finland och 
desillusioneringen med Gustav IV, och 
visar hur den politiska realismen för-
stärktes gradvis så att det aldrig kom 
en avgörande punkt när man tvinga-
des att svara ja eller nej – ända tills det 
gällde att svära trohetsed mot kejsa-
ren. Då var man tvungen att välja sida.

BISKOP. Vem var Jacob Tengström? Författaren Erik Wahlström som 
berörde Tengström i sin historiska roman om Runeberg har läst Gus-
tav Björkstrands biografi över 1800-talsbiskopen.

TexT: ERIK WahLSTRöM

Det var förstås också monarkens 
syfte.

En ytlig trohet
Troheten var sällan djupt känd.

När jag för länge sedan skrev en bok 
om Uno Cygnaeus läste jag talet som 
hans farbror prosten Zacharias Cygnae-
us d.y. höll i Tavastehus inför sin för-
samling år 1808 under pågående krig. 
Med chockerande öppenhjärtighet 
medgav han att församlingsmedlem-
marna egentligen var bundna av sin tro-
hetsed till kung Gustav IV, men att de nu 
var tvungna att svära trohet mot Ryss-
lands kejsare. Men man kunde hoppas 
på att framtiden med Guds hjälp skulle 
ordnas så att man en gång till fick svära 
trohet till den svenska kungen.

Så resonerade Tengström också. Po-
litisk trohet var nånting man anpassa-
de efter omständigheterna.

Björkstrand berättar om en stackars 
idealist, kyrkoherde Jacob Chydenius 
i Vasa, som tog sin trohetsed till Sve-
riges kung på allvar. Han misshand-
lades så svårt med sablar att han av-
led efter ett år.

Tengström svor eden i pinsam hast 
och uppmanade prästerskapet i sitt 
stift att göra likaledes. Därmed vann 
han stora fördelar för kyrkan under 
den nya regimen, och givetvis också 
fördelar för sig själv, bland annat rid-
dartecknet av I klass med storkors. Jag 
tycker att Björkstrands redogörelse för 
åren 1808, 1809, och Tengströms roll, 
är mycket spännande och upplysande.

Tengström var med om att grunda den 
utrikespolitiska realism som har tjänat 
Finland väl i 200 år efter honom.

”Till och 
med i 
hans sam-
tids ögon 
överskred 
Tengström 
gränsen för 
det pas-
sande när 
det gällde 
att gynna 
sina släk-
tingar, och 
det var in-
te lite på 
1800-ta-
let.”

Följ med din tid!
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Dagens Lösen 2013 8,90 €
Bibeltexter för varje dag! 
Väggkalender 2013 9,50 €
Årskalendern Ecclesia 2013 12,90 €
Kalendrarna har vår finlandssvenska 
namnlängd och söndagens texter.

Identitet
– Årsbok för Borgå stift 2012
Texter om identitet, kallelse och 
förändring. Läs bl.a. president 
Sauli Niinistös novell ”Det tysta 
krigsropet”. 19,90 €

 ¶ TOmAS VOn 
mARTenS
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smått om stort
BOK

Sanna & farmor

Förlag: verbum.
Illustrationer: matilda 
Salmén

kommer ni ihåg pixiböck-
erna? De små kvadratis-
ka häftade småsagorna 
som de mest välutrustade 
barnpassarna kunde plocka 

fram ur handväskan i de all-
ra knepigaste situationerna 
(läs: i kyrkbänken) har för 
alltid en liten plats hos mig 
som min barndoms litte-
ratur när den var som my-
sigast.

verbums nyhet för barn 
är små pixiliknande bok-
häften, med kyrkans vik-
tiga händelser som tema. I 
de fem olika böckerna får vi 
följa Sanna och farmor som 
firar jul och påsk, går på 
gudstjänst, begravning och 
på dop.

böckerna, som är skriv-
na av ett redaktionsteam på 
verbum, tar på barnets sätt 
upp frågor som varför man 
vattnar bebisens huvud vid 
dopet och varför vi egent-
ligen firar att Jesus blev dö-
dad. För det mesta funge-
rar texterna riktigt bra, även 
om det inte är särdeles en-
kelt att lättförståeligt förkla-
ra den teologiska symboli-
ken bakom dopvattnet i ett 
häfte som mäter tio gånger 
sju centimeter.

Illustrationerna i de fem 

böckerna är gjorda av Ma-
tilda Salmén. De är fina, 
tydliga och känns överlag 
väldigt lämpliga, om än lite 
tillrättalagda.

Den lilla bok jag kan tän-
ka mig att behövs all-
ra mest i barnfamiljer och 
söndagsskolan är Sanna & 
farmor är på begravning. 
Julen och påsken tragglar vi 
ju oss igenom varje år vare 
sig vi vill det eller inte, men 
hur många barn har egentli-
gen varit på begravning och 
hur kan vi förbereda dem 

inför en sådan då det är 
dags? boken ger bland an-
nat svar på varför nästan 
alla gråter på begravningen 
och varför prästen skyfflar 
jord på kistan. någon grav-
sättning får Sanna och far-
mor ändå inte vara med om 
(och inte heller någon ut-
läggning om kroppens upp-
ståndelse) men att gud tar 
hand om oss och att vi får 
må bra efter döden lär inte 
ska bli oklart för en endas-
te en läsare.

 ¶ CHRISTA mICKeLSSOn

tIll vänster 
gamla karleby 
kyrka, målad av 
conrad Sove-
lius 1871. här höll 
Jacob Tengström 
sin första predi-
kan sommaren 
1772 (Finlands 
nationalmu-
seum). Porträttet 
av Tengström 
på omslaget till 
höger är målat 
av J.e. lindh 1830 
(privat ägo).  
FOTO: mIKA KuRKI-
LAHTI.

längst tIll 
vänster en 
manuskripsida ur 
Jacob Tengströms 
senare förslag 
till kyrkolag för 
Finland (Finlands 
nationalmuse-
um). bilden när-
mast till vänster: 
gavril Sergejevs 
målning från 1811 
av åbo cen-
trum. Tengström 
förestod under 
flera år den lilla 
bokhandeln som 
låg mitt på bron 
(Tyska statliga 
krigshistoriska 
arkivet, moskva). 
FOTO: TImO SyR-
jänen.

Fyrtio år senare skulle Runeberg i sina 
Sägner bli den store försonaren av Fin-
lands skamfyllda samvete. Han återgav 
oss vår ära och stolthet, den som Teng-
ström hade nedsolkat.

Björkstrand presenterar (med lite 
hjälp från Matti Klinge) en ny teori om 
detta. Han skriver att Runeberg teck-
nade sitt förfärliga porträtt av förräda-
ren Cronstedt i dikten Sveaborg för att 
dra uppmärksamheten från Tengströms 
diskutabla roll som undfallenhetsman. 
En intressant synpunkt. Runeberg var ju 
som ung beroende av den gamle patri-
arken, vars släkting han gifte sig med. 
Utan Tengström hade Runeberg aldrig 
blivit nationalskald.

En smidig tro
Men hur såg Tengströms personliga 
kristna tro ut? Man får intrycket att den 
var lika smidig som hans politiska tro. 
Mest trodde han väl på förnuftet.

I slutet av 1700-talet och början av 
1800-talet höll en ny trend inom den 
protestantiska teologin på att breda ut sig 
– neologin. Den ortodoxa bokstavstron 
fick en rationalistisk utmanare bland 
prästerskapet och på universiteten.

Tengström blev allt mer neologisk, 
tills han mot slutet av sitt liv åter blev 
ortodoxare, som så många åldringar.

Björkstrand har förstås läst alla Teng-
ströms predikningar och refererar en från 
1786 i vilken han kallar Kristus ”en upp-
lyst och gudomlig sanningslärare” och 
en ”förträfflig dygdelärare”. Kristus som 
upplysningsman! Fortfarande är det en 
ganska ovanlig bild i våra predikstolar.

Men Tengström ville inte stöta sig med 
det enkla folket (och de enkla teolo-
gistuderandena), så han undvek pin-
samma ämnen som Kristi underverk, 
sakramenten och arvsynden, som han 
inte skulle ha kunnat predika om utan 
att infoga sina egna reservationer. Hans 
verkliga åsikter om till exempel arv-
synden framgår av hans syn på Bibelns 
berättelse om paradiset: det fanns inget 
paradisiskt urtillstånd, inte heller nå-
gon Adam, något syndafall eller en djä-
vul. ”Dogmen om Adams fall var i själ-
va verket i högsta grad absurd, särskilt 
arvsyndsläran”, skriver Björkstrand.

Inte att undra på att Tengströms pre-
dikningar blev abstrakta och känslo-
mässigt neutrala. En minnestalare ef-

ter hans död kallar hans predikningar 
”eletriciterande”. Men det var alltså en 
lärd minnestalares påstående. Drängen 
i kyrkbänken måste ha snarkat.

En vandring i tjära
En stor del av Björkstrands bok hand-
lar om Tengströms arbete för att orga-
nisera kyrkan och anpassa den till den 
nya tidens krav. Han tillsatte kommit-
téer för revision av psalmboken, kyr-
kohandboken, kyrkolagen och läran, 
men med klent resultat.

Vilket helvete var inte all kommu-
nikation före internet! Revisionsförlag 
kopierades för hand och sändes med 
snigelfart till kommittémedlemmar i 
alla landets ändar. De lästes, begrunda-
des, och kommittémedlemmarna sva-
rade med vidlyftiga, lärda och fromma 
handskrivna kommentarer som mås-
te smältas och sammanjämkas av ord-
föranden. För att sedan sändas på ny 
remiss.

Jag har tidigare motvilligt läst in mig 
på psalmboksarbetet för att förstå Ru-
nebergs karriär som psalmförfattare, 
och då tyckte jag att jag vadade i tjära. 
Intrycket blev nu fyrfalt värre eftersom 
Tengström sysslade med fyra kommit-
téer. Nu har Björkstrand vadat före oss 
i denna tjära, och det ska vi vara tack-
samma för.

Då som nu var antalet disputander 
ett mått på en professors effektivitet. 
Björkstrand noterar att Tengström ba-
ra presiderade över tre teologiska dis-
putationer under sin tid som profes-
sor i teologi medan Porthan presiderade 
över 211. Han förklarar det med Teng-
ströms försiktighet. Teologin upplev-
de en brytningstid och Tengström vil-
le undvika konflikter.

allt för släkten
När man tillägger Tengströms nepotism 
har man väl inventerat de negativa dra-
gen i hans karaktär. Till och med i hans 
samtids ögon överskred Tengström grän-
sen för det passande när det gällde att 
gynna sina släktingar, och det var inte 
lite på 1800-talet.

Men han hade många positiva drag 
också.

Hans politiska bedömningar var rik-
tiga, det ser vi nu i efterskott.

Privat måste han ha varit intressant 
och stimulerande. Han var något av en 
renässanspersonlighet: han skrev dikt 
i sin ungdom och musicerade aktivt.

Vid Åbo brand blev många av Teng-
ströms släktingar hemlösa och han avstod 
själv från biskopsgården, som inte hade 
brunnit, för att tillfälligt låta domkapitlet 
verka där. Några hemlösa fick också logi.

Tengström och en stor mängd hemlö-
sa släktingar flyttade ut till hans präst-
gård i Pargas. Bland släktingarna fanns 
Fredrika Tengström och hennes mor. 
Som Fredrika skildrar det måste detta 
zigenarläger ha varit ganska roligt, åt-
minstone för barnen, trots att många 
hade förlorat all sin jordiska egendom i 
branden. Tengström levde sig in i rollen 
som patriark, generös och omtänksam.

Men det vi minns honom för är än-
då hans nyckelroll i att skapa det post-
svenska Finland, och antagligen har vi 
det fortfarande lite bättre än vi annars 
skulle ha tack vare honom.
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Bibelbildbloggen 
Fullkorn bjuder 
varje dag under 
ett års tid på ett 
nytt bibelord med 
tillhörande bild.

TexT: TOMaS VON MaRTENS

Texterna som används hör in-
te till de klassiska bibelverser 
som förekommer exempel-
vis i andaktsböcker och pre-
dikningar. Bibeln är full av 
spännande och tankeväckan-
de material som både blick-
en och hjärtat kan fastna vid. 

De texter som publiceras 
hänger vagt ihop med kyrko-
årets texter. Du kan också fö-
reslå ett bibelställe till blog-
gen. Serietecknaren Satu 
Helsinki står för det konst-
närliga arbetet, medan För-
samlingsförbundet admi-
nistrerar projektet. Bibel-
bildbloggen startade i mars 
i finsk version.

KP ställde några frågor till 
konstnären Satu Helsinki.

Varifrån kommer idén med Bi-
belbildbloggen? 
– En teologvän hade re-
dan en längre tid funderat 
över sådana bibelord som 
är ovanliga och som inte an-
vänds aktivt i kristna sam-

manhang. Hon föreslog att 
hon ger mig en lista på de 
mera vrickade bibelorden 
och att jag sedan illustre-
rar dem. 

Att det sedan ledde till ett 
ettårigt bloggprojekt beror 
på att jag är lätt att överta-

la. Dessutom är det myck-
et bättre att de roliga idéerna 
inte blir liggande i bordslå-
dan. På det här sättet får möj-
ligast många en chans att 
delta. Man kan lätt bli bero-
ende av den uppmärksam-
het man får

Finns det en längre utvecklings-
historia bakom förverkligandet?
– Jag har tidigare haft många 
bildbloggar och då är det vik-
tigt att man publicerar re-
gelbundet så att läsarna all-
tid kan vänta sig något nytt.

Bilderna, stilen och tek-

niken har förstås föränd-
rats med tiden. Det är mer 
än ett år sedan jag startade 
min första blogg. Från bör-
jan var beslutet att hålla på 
ett helt år och nu är det trev-
ligt att kunna följa kyrkoåret 
under vägen.

Vilka har reaktionerna varit från 
dem som följt med bloggen?
– Bloggen har fått en trogen 
läsarkrets. Några hundra lä-
sare följer med den utan att 
göra något större väsen av 
sig. En del av bilderna har 
blivit populära i sociala me-
dier. När det händer skjuter 
besökarantalet alltid i höjden 
och mångdubblas.

Olika läsare tilltalas av oli-
ka bilder. Det är omöjligt att 
på förhand veta vilka reak-
tionerna blir. Många har in-
spirerats att föreslå bibelord 
de själva hittat. Det har un-
derlättat mitt arbete och in-
spirerat mig. På Facebook-
sidan Kyrkan i Finland har 
bilderna väckt debatt men i 
själva bloggen råder en frid-
full stämning.

Vem väljer bibelorden?
Vem som helst kan föreslå si-
na egna fynd till bloggen. Det 
finns en egen sida för det. Jag 
gör sedan mitt bästa för att 
förverkliga bilderna. Ibland 
har jag gjort bilden på basen 
av det bibelord som finns in-
till det föreslagna. Om det har 
inspirerat mig mera.

Men just därför är alla för-
slag viktiga. Nu gäller det att 
vara snabb med egna kom-
mentarer i Fullkorn-blog-
gen. Bara under de två första 
månaderna kan man kom-
ma med egna förslag, säger 
Satu Helsinki. 

Ovanliga bibelord i blogg

exeMpel på bilder från bibelbildbloggen. Illustratören Satu helsinki på bilden uppe till höger. 
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dOMPROSTERIET

 ¶ BORgÅ
Sö 9.12 kl.12: högmässa i dom-
kyrkan, S lindgård, Smeds, Tol-
lander, blockflöjtsensemblen, 
gudstjänstgruppen
de vackraste julsångerna
Sö9.12 kl. 15: hemgården med 
missionsauktion, Söderveckoski, 
Smeds, Tollander, blockflöjtsen-
semblen
Ti 11.12 kl. 18: Sjötorp, Sjötorpsvä-
gen 2, kråkö. ekholm, helenelund
On 12.12 kl. 14: Äppelbackens ser-
vicehus, Tullportsgatan 14. Puska, 
Söderström
To 13.12 kl.18.30: luciamusik i 
domkyrkan, borgåbygdens lucia,  
ekholm, Söderström, Tollander, 
barnkören Diskanten

 ¶ LaPPTRÄSK
To 6, Självständighetsdagen, 
kl 10.30: kransnedläggning vid 
hjältegravarna och kl 10.45 på kyr-
kogården
kl 11: (obs! klockslaget) tvåspråkig 
gudstjänst i kyrkan, Siljamäki, 
Pentti. efter gudstjänsten kaffe i fh
Lö 8 kl 18: musikandakt med 
finländsk musik i kyrkan, vT, can-
tando, veravoce. Taxi.
Sö 9 kl 12: mässa i kyrkan, Tc, vT, 
karolina lindfors medverkar med 
sång. Taxi.
Ti 11 kl 18: kyrkofullmäktige i fh
On 12 kl 9.30: vuxen-barn i fh, 
julfest
kl 14.15: barnklangen i fh
To 13 kl 13: Sjukhusandakt på hvc i 
lovisa avd 5, cå, vT

 ¶ LILJENdaL
Självständighetsdagens tvåsprå-
kiga gudstjänst: to 6.12 kl 10 i Säv-
träsk kapell. hD/aJ. uppvaktning vid 
hjältegravarna efter gudstjänsten.
högmässa: sö 9.12 kl 10 i Sävträsk 
kapell. hD/aJ. gästpredikant:albert 
häggblom. efter gudstj. samling 
med kyrkkaffe på mariagården.
Vuxen-Barngruppen: ti 11.12 kl 10-
12 på kantorsgården. obS! Sista 
gången före jul.
andakt: on 12.12 kl 14 i servicehuset. 
hD/aJ/JS-a. Sångfågel: anita Widell.
Skriftskolan: to 13.12 kl 15-17 skri-
basamling på mariagården.

 ¶ LOVISa
uppvaktning vid hjältegravarna: to 
6.12 kl 9.30
Tvåspråkig gudstjänst: to 6.12 kl 10 
i kapellet, af hällström, apajalahti, 
aalto
Julbasar lö 8.12: kl. 9-13 i Försam-
lingsgården
Lovisa kyrka är öppen: lö 8.12 kl. 
10-16
gudstjänst sö 9.12: kl. 12 i lovisa 
kyrka, blom, kantola
Lovisa kyrka: är öppen kl. 13:30-16
Bisagruppen må 10.12: kl. 18 i ves-
perhemmet, 1 Tim 3-4
Puzzelkvällen ti 11.12: kl. 16.15- i 
valkom kyrka
Morgonkaffe to 13.12: kl. 8.30 i 
Tikva (sista före julen)

Ljusfest to 13.12: kl. 18.30, lucia 
i kyrkan
Ordets och Bönens kväll to 13.12: 
kl. 18:30 i Församlingshemmet, 
u-c Sjöman, blom

 ¶ PERNÅ
Självständighetsdagens tvåsprå-
kiga högmässa: to 6.12 kl. 10.00 
i kyrkan, robert lemberg, Paula 
Jokinen. uppvaktning vid hjälte-
gravarna.
Tvåspråkig högmässa: sö 9.12 kl. 
10.00 i kyrkan, robert lemberg, 
anita Widell, Paula Jokinen. Där-
efter de ensammas julmiddag i 
Sockenstugan. missionslotteri.
OBS! Ingen mässa i Sarvsalö ka-
pell 9.12.
adventskonsert: sö 9.12 kl. 18.00 
i kyrkan, camilla Wiksten-rönn-
backa, elina mieskolainen, mikael 
helenelund.
de vackraste julsångerna: on 12.12 
kl. 18.00 i Sarvsalö kapell.
Vuxen-barn gruppernas julfest: 
fr 14.11 kl. 10-12 i Sockenstugan, 
minna Silfvergrén, erica Wallen. 
knytkalas, tag inte med  julklapp.

 ¶ SIBBO
SIBBO KyRKa: Sö kl 12 mässa  
katja korpi, anders ekberg. (Start-
söndag för sportlovsskriftskolan kl 
10.30 i Prästgården). Sö kl 16 små-
barnskyrka, korpi, Isabella munck, 
ekberg.
Sankt SIgFRId: Självst.d kl 11.30 
6.12 kort tvåspråkig gudstj  (obs 
utomhus), magnus riska, Juha Ilo-
nen, marko korven-korpinen. upp-
vaktning. Scoutandakt kl 17 (inne i 
kyrkan), korpi.
de vackraste julsångerna: on kl 
18.30 5.12 i bykyrkan Tabor i box.
Konsert med cantores Minores: lö 
kl 19 i Sibbo kyrka. uruppförande 
av Iiro rantalas juloratorium. hannu 
norjanen kapellmästare, anu komsi 
sopran, mika Pohjonen tenor, Iiro 
rantala piano, Tiksola & co (minna 
Pensola konsertmästare). biljetter 
25/15€ från lippupalvelu, och en 
timme innan vid ingången. Sam-
arbete med Sibbo kommun och 
Sipoon suomalainen seurakunta.
Pensionärsjulfest: on kl 13 12.12 i 
kyrkoby församl.hem. Festtal hilkka 
olkinuora. Sång- och musikpro-
gram, lucia, bokbord, kaffe. buss-
tidtabell: buss 1. Söderkulla vägen 
kl 12.00 vid västerskogs butik, 
12.10 linda, boxvägen till församl.
hemmet. buss 2. kl 12.00 n Paipis 
haléns hållplats, 12.10 S Paipis, 12.25 
mixv-Storbondsv via nickbyv till 
församl.hemmet. Ingen avgift. retur 
ca kl 15.45.

hELSINgFORS PROSTERI

 ¶ JOhaNNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
To 6.12 Självständighetsdagen
Kl.11: Tvåspråkig gudstjänst i laut-
tasaaren kirkko, kvarnbergsbrin-
ken 1. niko huttunen, Pirjo Työrino-
ja, marjukka andersson, ahonen, 
enlund, kören manifestum, dir.
markus Westerlund. kransläggning 
vid hjältegravarna före gudstjäns-
ten kl.10.30. kyrkkaffe.
Kl.12: riksdagsgudstjänst i Dom-

kyrkan. Djupsjöbacka, audas.
Kl.12: högmässa i Johanneskyrkan. 
ray, Sundblom lindberg, almqvist.
Fre 7.12
Kl.10: Familjeträff i hörnan. hög-
bergsgatan 10, ingång via gården. 
ollberg.
Kl.12: veckolunch i högbergssalen 
kl.12-13.30. högbergsgatan 10e, 
vån 2. Frivillig avgift.
Lö 8.12
Kl.16: luciamusik i S:t Jacobs 
kyrka. Församlingens barnkörer, 
Johan cantell, henricson, Sund-
blom lindberg.
Sö 9.12 andra söndagen i advent
Kl.10: högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
busck-nielsen, henricson. kyrk-
kaffe.
Kl.12: högmässa i Johanneskyrkan. 
lindström, busck-nielsen, enlund, 
Svenska oratoriekören. kyrkkaffe.
Kl.15: gudstjänst i Seniorhuset. 
Sundblom lindberg, böckerman.
Kl.17: kvällsmässa i Tomas kyrka. 
Sundblom lindberg, böckerman, 
orgelelever.
Må 10.12
Kl.10: Tomas familjeträff, JulFeST. 
Tomas kyrkas dagklubbsutrym-
men. Frände.
Kl.11: cellträff ”guds närvaro i vår 
samvaro”, S:t Jacobs kyrka. ger-
trud Strandén (09 679 576).
Ti 11.12
Kl.12: lunchmusik i gamla kyrkan. 
risto Pulkamo, baryton & Pekka 
Suikkanen, orgel.
Kl.13: Träffpunkt för seniorer och 
daglediga i julens tecken. vi sjunger 
”De vackraste julsångerna” till-
sammans. Terminens avslutning. 
högbergssalen, högbergsgatan 
10e, vån 2. lena kainulainen, aho-
nen, löfman.
On 12.12
Kl.11.30: Julmiddag för Johannes 
församlings pensionärer (anmäl-
da). I borgå/gamla lagmannen. 
Start från kiasma 11.30, retur ca 
17.30. ollberg (09 2340 7704).
Kl.18: aTSo-körens julkonsert (all-
sång). högbergssalen, högbergs-
gatan 10e, vån 2.
Kl.18: kvällsmässa i gamla kyrkan. 
busck-nielsen, enlund.
To 13.12
Kl.20.30: Taizémässa i mariaka-
pellet. högbergsgatan 10D, vån 2. 
audas.

 ¶ MaTTEuS
Matteus hemsida:  
www.matteus.fi
Matteusbilagan med julens pro-
gram ingår i Kyrkpressen 5.12.
MaTTEuSKyRKaN: åbohusv. 3
To 6.12 kl. 12: högm, rönnberg, 
anders Forsman. Festligt kyrkkaffe.
Sö 9.12 kl. 12: högm, hallvar, han-
na lavaste kantor. Söndagsskola. 
kyrkkaffe.
Må 10.12 kl. 9.30: dans kring gra-
nen för stora och små mellan Stoa 
och matteuskyrkan. I ringdansen 
deltar barn från östra helsingfors 
daghem. Far- och morföräldrar, 
pensionärer och övriga daglediga 
är välkomna att dansa med barnen 
eller bara se på. efter dansen in-
bjuds alla äldre på kaffe med dopp 
och samvaro till matteussalen.
On 12.12 kl. 8.30-9.00: morgon-
mässa, ahlfors.

INSIDAN ansvarig redaktör:  
erika rönngård, 
(09) 612 615 50,  
annons@kyrkpressen.fi

annonsera i Kyrkpressen! 
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 AlBERt häggBlom

Jesus kommer!
advent betyder ankomst och det faktum att Jesus kom-
mer aktualiseras i flera bemärkelser under adventsti-
den. Den andra söndagen i advent har rubriken ”Din 
konung kommer i härlighet” och berör Jesu återkomst 
vid tidens slut. Temat kanske förvånar, var det inte Je-
susbarnets födelse som vi skulle förbereda oss att fira?

Texterna för kyrkoårets andra söndag kan ge oss, som 
kanske är mitt inne i julförberedelserna, en viktig tan-
keställare. ”Var på er vakt så att inte era sinnen fördunk-
las av omåttlighet och dryckenskap och livets bekym-
mer, annars överraskas ni av den dagen”, förmanar Je-
sus oss i evangelietexten. Vi som lever i västvärlden på 
2000-talet möter en påtaglig frestelse att rota oss enbart 
i den här tiden och att bli upptagna med det som kretsar 
kring oss själva. Många vill förtränga eller kanske helst 
avvisa hela tanken på att livet här på jorden får ett slut. 
Därför behöver vi bli påminda om evigheten. Det finns 
en god orsak till att söndagens tema kommer just här, 
inför jul och strax i början av kyrkoåret.

hur ska vI förhålla oss till Jesu återkomst? Å ena sidan 
kan vi uppfatta talet om att Jesus kommer tillbaka och 
att jorden ska gå under som en skrämmande lag- el-
ler domspredikan. Är jag redo att möta helig Gud? Hål-
ler mina gärningar måttet inför ”honom som dömer var 
och en efter hans gärningar utan hänsyn till person” (an-
dra läsningen)?

Å andra sidan kan vi också – såsom Jesus betonar – 
se Jesu återkomst som ett evangelium, ett befriande och 
upplyftande budskap. Jesus säger om de tecken som fö-
regår hans ankomst: ”Men när allt detta börjar, så räta 
på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” 
Jesus kommer nämligen inte bara för att döma levan-
de och döda, utan också för att frälsa, välsigna och hela. 

I sIn död på Golgata kors har Jesus gjort allt för vår fräls-
ning. Han har vunnit seger över ondska och död i sin 
uppståndelse. ”Medan han välsignade dem” (Luk 24:51) 
upptogs han till himlen för att bereda plats för oss hos 
sin Fader. Av nåd ger han alla som tror på honom syn-
dernas förlåtelse och evigt liv. När han en dag kommer 
tillbaka är det just för att välsigna, intygar änglarna för 
lärjungarna (Apg 1:11). Jesus kommer för att hämta Guds 
barn hem, till ett bättre hem och till en större fest än den 
finaste av alla jular.

Albert Häggblom är distriktspräst i Evangeliföreningen

Självständighetsdagen 
firas också i kyrkan. På 
självständighetsdagen 
tackar vi för vårt lands 
frihet. vi minns också 
vårt folk och vårt foster-
land i bönerna.

Församlingarna fi-
rar gudstjänst på själv-
ständighetsdagen, och 
många människor går 
också till kyrkogården 
för att hedra minnet av 
de stupade. I helsing-
fors domkyrka firas en 
tvåspråkig och ekume-
nisk gudstjänst som går 
ut över hela landet via 
radio.

 källa: evl.fi

i klARsPRåk

”Jesus! ge oss en 
djupare längtan 
efter din åter-
komst, så vi in-
te fastnar i den 
här världen. Låt 
hoppet driva oss 
till att tjäna våra 
medmänniskor.”
Följ kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

13, 8, 12, 140, 3 
(N), 10:3.
Psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

PSALmföRSLAg

ljusen som blickar framåt
andra söndagen i advent blickar framåt mot tidens 
slut, när Jesus kommer. medan vi tänder det andra ad-
ventsljuset får vi komma ihåg löftet om frälsning.

ljusen hör sedan gammalt ihop med julfirandet, 
men sedan förra sekelskiftet har vi också börjat tän-
da ett ljus för varje söndag i advent. också i ett stör-
re sammanhang blir adventsljusen en symbol för ljuset 
som lyser upp världens mörker. 

Om hElgEn

– nya julsånger och gamla kära klassiker –
dir. Niklas Lindvik & Mattias Björkholm

Solister och kompband
tal: David Forsblom

Övermark kyrka lö 15.12.2012 kl 19 
Oravais kyrka sö 16.12.2012 kl 15

(i Oravais även missionärsvälsignelse)

Julmusik
U n g d o m s k ö r e n   E v a n g e l i c u m

åå

Fritt inträde!   Välkomna!

”himmel och jord 
skall förgå, men 
mina ord skall 
aldrig förgå.”

Läs mera i 
Luk. 21:25-33 (34-36)

”Syttyi siunattu 
joulutähti yöhön 
maailman raskaa-
seen.

Språkbadsjulsånger fre 
7.12 kl. 18 i S:t Lars ka-
pell i Vanda. Julsång-
erna sjungs på origi-
nalspråk - svenska el-
ler finska.

uR EVAngElIEt Runt knutEn

KALENDERN 
6–13.12

FöRSTa LÄSNINgEN
hos. 2:18-20

aNdRa LÄSNINgEN
1 Petr. 1:13-17

EVaNgELIuM
luk. 21:25-33 (34-36)

andra söndagen i ad-
vent. Temat är ”Din kon-
ung kommer i härlighet”.

HELgEnS tExtER
ILLuSTRATIOn: RABBe TIAInen
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On 12.12 kl. 18.30-20: bibelskola, 
lär känna din bibel (2 vån). kvällens 
tema: guds ord eller Paulus tankar 
(2 kor. 1-13).
To 13.12 kl. 13-15: glögg på plat-
tan. behöver du en paus och något 
varmt inombords mitt i shoppan-
det? vill du bara tala med någon? 
har du frågor, som du funderat 
på? vi bjuder på gratis glögg och 
pepparkaka på gården utanför 
matteuskyrkan. kom och träffa oss 
som är aktiva i matteus! vi finns 
till för dig!
öSTERSuNdOM KyRKa: kapell-
vägen 65
To 6.12 kl. 13: uppvaktning vid 
hjältegravarna, ahlfors (tvåspr.) 
glöggservering
BRÄNdö / VILaNS BEgRaV-
NINgSKaPELL:
To 6.12 kl. 12: uppvaktning vid hjäl-
tegravarna, hallvar (tvåspr.)
MaRIELuNdSKaPELLET: I norD-
SJö kyrka hamnholmsvägen 7
Sö 9.12 kl. 10: högm, ahlfors, han-
na lavaste kantor. kyrkkaffe.

 ¶ PETRuS
www.petrusforsamling.net
to 6.12:
- kl. 10 gudstjänst: i månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Sandell, hilli.
- kl. 10 Tvåspråkig gudstjänst: i 
Södra haga kyrka tillsammans 
med haagan seurakunta, vesper-
vägen 12. uppvaktning vid hjälte-
gravarna i södra haga ca. kl. 11.15, i 
Sockenbacka ca. kl. 11.15, i munks-
näs ca. kl. 12.15. björk, Thylin, kass.
lö 8.12: 
- kl. 18.30 Julkonsert med guf-
kören: i viks kyrka, agronomgatan 
5. guf-kören, dir. Peter hilli, reidar 
Tollander, orgel.
sö 9.12:
- kl. 10 högmässa: i munksnäs 
kyrka, Tegelstigen 6. andra sön-
dagen i advent. bonde, heikki 
alavesa. kyrkkaffe.
- kl. 10 högmässa: i månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Sandell, hilli. 
kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Familjernas julfest och 
Puls: i månsas kyrka, Skogsbäcks-
vägen 15. en rolig och stämningsfull 
gudstjänst i juletid för hela famil-
jen. knytkalas efteråt, så ta med 
dig något gott! maskerad för bar-
nen, klä ut er till nåt djur och var 
med i stallet! vi ses!
- kl. 17 de Vackraste Julsångerna: 
i malms kyrka, kommunalvägen 1. 
Sandell, hilli m.fl.
ti 11.12:
 - kl. 19 Förbön och Tack: i munks-
höjdens kyrka, raumovägen 3. ul-
la-christina Sjöman, Söderström.
Kansliet stängt fredagen 7.12.

 ¶ hELSINgFORS PROSTERI
Kampens kapells öppethållnings-
tider: kampens kapell är öppet 
för möten mellan människor och 
stillhet vardagar klockan 7-20 och 
under veckoslut klockan 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 (från 
utlandet +358 1019 0072) varje 
kväll kl.20-24. en webbaserad 
hjälptjänst finns på adressen http://
evl.fi/natjour. användaren behöver 
inte uppge namn, e-postadress 
eller andra uppgifter som kan leda 
till identifiering utan väljer själv en 
signatur och ett lösenord. ring eller 
skriv när Du behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ dEuTSchE gEMEINdE
So 9.12. 11 uhr: abendmahls-
gottesdienst zum 2. advent (m. 
röker)

MELLERSTa NyLaNdS PROSTERI

 ¶ ESBO
Tvåspråkig högmässa på själv-
ständighetsdagen:  
esbo domkyrka, kyrkparken 5, to 
6.12.kl. 10 (obS tiden!), von mar-
tens, valtonen, marja malvaranta, 
anna-liisa haunio. uppvaktning 
vid de stupades gravar efter hög-
mässan. Fest i församlingsgården, 
tal av espoonlahden srk:s khde 
Jouni Turtiainen, kantor Senni 
valtonen spelar kantele.
adventsandakt:  Prästgården, 
Prästgårdsgr. 1, lö 8.12 kl. 18–19, 
rönnberg.
högmässor sö 9.12: 
esbo domkyrka kl. 12.15, rönnberg, 
malmgren, Wikman. kyrkkaffe i 
Sockenstugan. 
mattby kapell, lisasgr. 3, kl. 10 
gudstjänst med de vackraste 
julsångerna. ahlbeck, Wikman. 
kyrkkaffe. 
karabacka kapell, karabackav. 12, 
kl. 10 gudstj. med små och stora, 
ertman, bengts. Dagklubbsbarnen 
uppträder med luciatåg. kyrkkaffe. 
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 
10.30 gudstj. med små och stora. 
lindqvist, valtonen. luciakaffe kl. 
9.30-12.
de vackraste julsångerna: 
”Julkrax med kråksången” i esbo 
domkyrkas församlingsgård, kyrk-
str. 2, on 5.12 kl. 19–20, malmgren, 
Wikman, ertman. glöggservering 
fr. kl. 18.30. 
esbo domkyrka to 6.12 kl. 16, kyr-
kokören esvoces, bengts, kron-
lund, valtonen, ahlbeck. 
Sökö kapell, Sökögr. 3, må 10.12 kl. 
19. ahlbeck, Wikman.
Esbo Kammarkörs julkonsert 
“gaudete”: Sökö kapell, Sökögr. 3, 
lö 8.12. Dir. Timo-Juhani kyllönen. 
Fritt intr. Progr. 10 €.
Kammarkören Novenas julkonsert: 
esbo domkyrka, kyrkparken 5, 
sö 9.12 kl. 19.30. händel, gounod, 
bach, mozart, nordqvist, adam 
m.fl. Dirigent nina kronlund. Solis-
ter Simon Petersson, nina kron-
lund, Tea Polso. Fritt intr. o. progr. 
konserten tar en dryg timme.
Julkonsert med Esbo svenska 
församlings kantorer: esbo 
domkyrka, kyrkparken 5, on 
12.12 kl. 19–20. Pia bengts, sång. 
eeva-liisa malmgren, dragspel, 
flöjt, orgel, sång. Senni valtonen, 
kantele, nyckelharpa, orgel, sång. 
håkan Wikman, orgel, sång. Fritt 
intr. o. progr.
ungdomskväll: on 12.12 kl. 17–20, 
Sode, Sököv. 14.
Bibelstudium: karabacka kapell, 
karabackav. 12, on 7.12 kl. 17-18, 
ertman.
öppet hus i hagalunds kyrka: ti 
11.1 kl. 12-14., Juldikter. Sista träffen 
för i år.
Kretsar för pensionärer och dagle-
diga kl. 13-15: köklax kapell ti 11.12, 
karabacka kapell to 13.12.

 ¶ gRaNKuLLa
To 6.12 kl 10: Tvåspråkig guds-
tjänst, Sara medberg, anna-kaisa 
Tuomi, barbro Smeds, manskören 
gSP-klang. efteråt uppvaktning 
vid hjältegravarna.
Sö 9.12 kl 12: högmässa, ulrik 
Sandell, carola Tonberg-Skog-
ström, heli Peitsalo. kompband. 
aulakaffe. Skriftskolans första 
samling med föräldrasamling efter 
högmässan i övre salen.
Kl 12: Söndagsskolans julfest i 
dagklubbens utrymmen.
Kl 18: Julkonsert – benjamin brit-
ten: ceremony of carols 
Pia Freund och Taina-maaria 

rautasuo, sopran, Päivi Seve-
reide, harpa och sångensemblen 
Piacere.
Ti 11.12 kl 9.30: Familjelyktan i 
Sebastos, yvonne Fransman, heli 
Peitsalo.
To 13.12 kl 10: Samtal kring tro i 
övre brasrummet.
Kl 18.30: bibelkväll i Sebastos, 
Sara medberg.
Kl 19: grankulla lucia maja 
mannila kröns av stadsdirektör 
Torsten Widén i grankulla kyrka. 
luciaföljet, Pamela Sandström, 
The Dreamers och ulrik Sandell 
medverkar.

 ¶ KyRKSLÄTT
Självständighetsdagens tvåsprå-
kiga högmässa: tors 6.12 kl. 12 i 
kyrkslätts kyrka. kransnedlägg-
ning vid hjältegravarna kl. 11.30. 
höglund, Posti, Joki och Stewen.
högmässa andra söndagen i 
advent: sö 9.12 kl. 10 i haapajärvi 
kyrka. heikel-nyberg och Stewen. 
högmässa andra söndagen i 
advent: sö 9.12 kl. 12 i kyrkslätts 
kyrka. heikel-nyberg och Stewen. 
Julandakt för småbarn: mån 
10.12 kl. 9.30 i kyrkslätts kyrka 
med monica heikel-nyberg, gun 
nylund och Susann Joki. Famil-
jer som inte är med i någon av 
församlingens grupper är också 
välkomna!
Julfest för utvecklingshämmade: 
mån 10.12 kl. 18 i församlings-
hemmet i kyrkslätts centrum. 
Tillställningen är tvåspråkig och 
gemensam för den finska och 
svenska församlingen. välkomna!
Sång och bön: må 10.12 kl. 18.30 i 
koret i kyrkslätts kyrka.
Lopptorget i gesterby: ons 12.12 
kl. 15-17, Silverhagen 6.
Julandakt för småbarn: tors 13.12 
kl. 9.30 i haapajärvi kyrka. Fa-
miljer som inte är med i någon av 
församlingens grupper är också 
välkomna!
Julgröt: tors 13.12 kl. 13-15. väl-
kommen på julgröt till försam-
lingshemmet i centrum!
Lucia-andakt med kröning av 
årets Lucia: tors 13.12 kl. 17.15 
i kyrkslätts kyrka. Tvåspråkig 
andakt.
Julandakt för småbarn: fre 14.12 
kl. 9.30 i kyrkslätts kyrka. Famil-
jer som inte är med i någon av 
församlingens grupper är också 
välkomna!
Julandakt för småbarn: mån 17.12 
kl. 9.30 i masaby kyrka. Famil-
jer som inte är med i någon av 
församlingens grupper är också 
välkomna!
Pastorskansliets telefonnummer 
är (09) 8050 8292.
Mera info på: 
www.kyrkslattsvenska.fi 

 ¶ TaMMERFORS
To 6.12: Självständighetsdagens 
högmässa kl 10.30 Finlaysons 
kyrka, k rantala, P Sirén, stråkar 
från Tampereen kamarimusiikki-
seuras orkester uppträder.
Lö 8.12: Församlingens julfest, 
detta år i Sibelius tecken kl 14 i 
Pyynikin pappila, kisakentänkatu 
18. anmälning senast 3.12. till 
kansliet tel. 040-8048150, eller 
e-post paula.hendry@evl.fi, el-
ler sms till 050-4337373. Du kan 
också anmäla dig till vem som 
helst av oss anställda.
Sö 9.12: andra advents gudstjänst 
kl 10.30 Finlaysons kyrka, liturg k 
rantala, predikan Per-erik hägg-
man, P Sirén
Ti 11.12: mammor, pappor o barn 
kl 10 Svg. knytkalas med lucia.

Ti 11.12: Tisdagsklubben Svg kl 
14.30-15.30, med kalas på sista 
träffen före jul.
Ons 12.12: Skriba för vuxna kl 18 
i Svh, k rantala, vad skall vi ha 
kyrkan till? knytkalas.
To 13.12: konsert med kammar-
kören camena kl 19 i alexanders 
kyrkan, dirigent Juha Törmä  med 
många bekanta sånger på svens-
ka. Frivilligt program 10 €.

 ¶ VaNda
Tvåspråkig gudstjänst: självst.da-
gen to 6.12. kl. 10 i helsinge kyrka 
S:t lars. martin Fagerudd, hannu 
Pöntinen(vantaankoski försam-
ling), nina Fogelberg. Tikkurilan 
mieskuoro, dir. karin Taukar. efter 
gudstjänsten uppvaktning och 
körsång vid hjältegravarna.
Tvåspråkig gudstjänst: självst.
dagen to 6.12. kl. 10 i myrbacka 
kyrka. kaj andersson, ulla Pohjo-
lan- Pirhonen, maija maltela.
Basar: självst.dagen to 6.12. kl. 
11- 13 i myrbacka kyrka. bakverk, 
lopptorg, handarbete, lotteri. 
Servering av soppa och kaffe. arr. 
vanda västra Diakoniförening.
Inget familjecafé: to 6.12. i Dick-
ursby kyrka.
Kielikylpyjoululaulajaiset-Språk-
badsjulsånger: fre 7.12. kl. 18 i S:t 
lars kapell. Julsånger på original-
språken (svenska & finska) för 
alla! nina Fogelberg, Sirkku-liisa 
niemi, konferencierer, Iina katila, 
orgel & piano.
högmässa: sö 9.12. kl. 10 i hel-
singe kyrka S:t lars. kaj anders-
son, barbro Smeds.
Ingen högmässa: sö 9.12. i S:t 
martins kapell.
Församlingens julfest: sö 9.12. kl. 
11.30 i Prostgården, helsinge kyr-
koby, kyrkovägen 45.
Familjecafé: i samarbete med 
Folkhälsan må 10.12. kl. 9-12 i 
mårtensdal, martinristi försam-
lingslokal, eftisrummet. avgift 2e/
familj inkl. kaffe/te, smörgås och 
frukt. kontaktperson katja kairi-
salo tel 044 554 5521.
Barnens julkyrka: ti 11.12. kl. 9.30 
i Folkhälsanhuset, Dickursby 
(vallmovägen 28). anu Paavola, 
Theresa Paul. I samarbete med 
daghemmet lyckoslanten.
Vianda-kören övar: ti 11.12. kl. 
13.15 – 15.30 i Dickursby kyrka.
Barnens julkyrka: ons 12.12. kl. 
9.30 och kl. 10 i daghemmet 
linda, Dickursby(konungsvägen 
2). anu Paavola, Theresa Paul, 
alexandra blomqvist.
de vackraste andliga sångerna: 
ons 12.12. kl. 14 i Folkhälsanhuset, 
Dickursby. nina Fogelberg.
Barnens julkyrka: to 13.12. kl. 9.15 
i Dickursby kyrka(Stationsvägen 
12). anu Paavola, Theresa Paul, 
alexandra blomqvist. I samarbete 
med församlingens dagklubb och 
familjekafé.
Pastorsexpeditionen är öppen: 
27-28.12.2012 kl. 9-13. Präst är 
anträffbar. I medlemsregisterä-
renden vänligen kontakta vanda 
församlingars centralregister tel 
09- 8306 345, adress: vallmovä-
gen 5 b (Pb 56), 01300 vanda.

RaSEBORgS PROSTERI

 ¶ BROMaRV
Självständighetsdagen 6.12. kl. 
10: gudstjänst, Salminen, lind-
gård. efter gudstjänsten uppvakt-
ning vid hjältegravarna.
Julkonsert: fre 7.12. kl. 19 i kyrkan 
med Sara Selenius och sånggrup-
pen Jammin
Ti 11.12. kl. 15.15: skriba i kyrkan

On 12.12. kl. 13.30: pensionärer-
nas julfest i förshemmet. Ta med 
julklapp 3 euro!

 ¶ EKENÄS
Självständighetsdagens guds-
tjänst: to 6.12 kl.10 i kyrkan, 
T.Wilman, n.burgmann. Tvåsprå-
kig. uppvaktning vid de stupades 
grav kl.9.
Julbasar: to 6.12 kl.14 i förs.h. För-
säljning av handarbeten och bak-
verk. lotteri och servering. arr. 
Diakoni- och missionskretsarna.
gemensam bön: lö 8.12 kl.9.30 i 
metodistkyrkan.
Evenemang i Ekenäs kyrka under 
gammaldags Julmarknad: 
lördag 8.12 - christmas Jazz-
konsert kl.14, mariah hortans/m 
Sandberg Duo. Fri entré – kon-
serten Jul med exaudio kl.18, dir. 
hanna kronqvist, riikka Jutila/heli 
Tondeur, slagverk, outi nissinen, 
piano. Fri entré, program15/5€ - 
Julkrubbeutställning. 
Söndag 9.12 - högmässa klo 
10 - kauneimmat Joululaulut (på 
finska) kl.15, Sopusointu-kuoro, 
Päivi lindström, niels burgmann, 
Tuija Wilman. Fri entré - kollekt 
för Finska missionssällskapet – 
Julkrubbeutställning.
dagklubbens julfest: må 10.12 
kl.18 i förs.h.
adventsfest: må 10.12 kl.18 i 
förs.h. gemensam fest för kenya-
missionskretsen och kyrkobrö-
derna. gäst: albert häggblom.
Julfest: ti 11.12 kl.13 i förs.h. ge-
mensam fest för Dagträffen och 
minnesklubben med julgröt och 
program. Ta med en namnlös jul-
klapp (2€).
Solkransen: ti 11.12 kl.17.30-19.20 
i kulan. Träffpunkt för kvinnor, 
barnpassning ordnad.
Julkonsert: on 12.12 kl.19 i kyrkan, 
Flottans musikkår, dir. Timo ko-
tilainen. Fri entré, program 8€.
Luciakröning: to 13.12 kl.18 i 
kyrkan. Samarb. med lions club 
ekenäs.
Info om kretsar, körer, klubbar: 
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ haNgö
To 6.12 Självständighetsdagens 
tvåspråkiga gudstjänst kl. 12: i 
120-år jubilerande hangö kyrka, 
a. laxell, h. rantala, m. lasonen. 
hangö manskör medv. efteråt 
bjuder staden på fest-kaffe i 
stadshusets foajé.
Lö 8.12 Syföreningens basar: 
kl. 10-12 i församlingshemmet, 
Parkg. 7. bakverk, handarbeten, 
lotteri och café.
Lö 8.12 Konsert: i kyrkan kl. 16 
med Julia Salmela och andreas 
Sjöholm.
Sö 9.12 högmässa: i kyrkan kl. 12, 
a-S. nylund, r. näse.
Sö 9.12 Västnyländska kammar-
körens julkonsert: kl. 17 i hangö 
kyrka. Dir. marianne gustafsson-
burgmann.
On 12.12 Raija Rastas presenterar 
kyrkans nya textilier: i kyrkan kl. 
12. kyrkans orgel har restaurerats 
och ett smakprov på hur den 
ljuder nu kommer att ges.
On 12.12 hangö Lucias ljuständ-
ning och kröning: i kyrkan kl. 18. 
South Point gospel medv. efteråt 
glögg och pepparkakor.
To 13.12 andrum: i kyrkan kl. 8, a. 
laxell, r. näse.

 ¶ INgÅ
To 6.12, självständighetsdagen: 
uppvaktning vid de stupades gra-
var i Degerby kl 13.00 och i Ingå 
kl 13.30. Tvåspråkig gudstjänst 

kl 14.00 i Ingå kyrka. Torsten 
Sandell, marianne gustafsson 
burgmann.
Fre 7.12 kl 16.00-18.00: hjälp-
ledarskolning i ungdomshuset. 
Solveig björklund-Sjöholm.
Fre 7.12 kl 18.00-24.00: ung-
domshuset öppet. Solveig björk-
lund-Sjöholm, maria Westerlund.
Sö 9.12 kl 10.00, 2 s. i advent: 
högmässa i Degerby kyrka, Tor-
sten Sandell, marianne gustafs-
son burgmann, kaffe på rosen-
berg efter mässan.
Ti 11.12 kl 11.30: höstens sista 
matservering (julmat, 4 €/per-
son) i församlingshemmet. carita 
Sundström.
Ons. 12.12 kl 13.00-15.00: för-
samlingsträff (julfest) för pensio-
närer och daglediga i församlings-
hemmet. may lindström.
Verksamhet på finska:
Pe 7.12 klo 17.30: sähly merituulen 
koululla.
Tii 11.12 klo 13.00: laulutuokio 
seurakuntatalolla. marianne gus-
tafsson burgmann.
Ke 12.12 klo 18.00: raamattupiiri 
bläckhornetissa. eeva makweri.
To 13.12 klo 19.00: äijäsauna 
Pappilassa. erkki Päivärinta.

 ¶ KaRIS
Tvåspråkig gudstjänst: To 6.12 kl. 
10.30 i S:t olofs kapell; raunio; 
lahtinen; gustafsson burgmann. 
västnyländska kammarkören 
medverkar.
Kransnedläggning: To 6.12 kl. 11.30 
på hjältegravarna i karis 
Kransnedläggning: To 6.12 kl. 
12.30 på hjältegravarna i Svartå
Självständighetsdagens basar: To 
6.12 kl. 12-14 i Församlingshem-
met till förmån för missions- och 
diakoniarbetet. Ärtsoppa, kaffe, 
handarbetet, bakverk mm.
Julkonsert: Fr 7.12 kl. 18 med ra-
seborgs medborgarinstitut i S:ta 
katarina kyrka.
Västnyländska kammarkörens 
konsert: lö 8.12 kl. 18 i S:ta kata-
rina kyrka.
gudstjänst : Sö 9.12 kl. 12  i 
S:ta katarina kyrka. Terlinden; 
lindroos. kyrkkaffe.
Bibelgruppens och tisdagens 
mission: må 10.12 kl. 13 julfest på 
café ekborg.

 ¶ POJO
To 06.12: kl 13 Tvåspråkig guds-
tjänst i kyrkan. efteråt uppvakt-
ning vid hjältegraven och de rödas 
grav.
Sö 09.12: kl 10 högmässa i kyr-
kan.
Kl 18: manskören raseborgs jul-
konsert i kyrkan.
Må 10.12: kl 18.30 Församlingskö-
ren i förs.hemmet.
To 13.12: kl 18.30 luciakröning i 
kyrkan.
Kl 18.30: Församlingskören i förs.
hemmet.

 ¶ SJuNdEÅ
Tvåspråkig gudstjänst: to 6.12 
kl. 10 i kyrkan, bo ekström, Ismo 
Turunen, hanna noro, P.o. björk-
lund. uppvaktning vid hjältegra-
varna. kommunens självständig-
hetsdagsfest i akk-skolan.
Julkonsert: fr 7.12 kl. 18 i kyrkan, 
Sjundeå musikförening.
Mässa: sö 9.12 kl. 12 i kyrkan, bo 
ekström, hanna noro.
adventsmusik: on 12.12 kl. 20 i 
kyrkan. Sök julfrid,  Pami karvo-
nen.
Bönegruppen: to 13.12 kl. 18 obs! i 
Postilla, gun venäläinen.

om att se livet 
som en helhet
Joanna Nylund delar med sig av 
sina tankar om uppväxten in-
om Pingströrelsen, missionen 
och om att se livet som en hel-
het trots svåra motgångar. yle 
Fem sö 9.12 kl. 20.30, repris ti 
11.12 kl. 16.50

HimLALiV

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 7.12 monica heikel-nyberg, 
grankulla Lö 9.4 8.53 Familjeandakt. 
”marias lilla åsna” av gunhild Seh-
lin. berätare: karl Sällström. Må 10.12 
Pamela granskog, helsingfors (re-
pris från 8.2.2011) Ti 11.12 Patrik hell-
ström, vasa Ons 12.12 Teemu Sip-
po, helsingfors To 13.12 lucas Snell-
man, vanda

aftonandakt kl. 19.15
To 6.12 välsigna och bevara vårt fos-
terland. hedvig långbacka och lucas 
Snellman. (repris från 6.12.2007) Fre 
7.12 Ingmar lindqvist, esbo Lö 8.12 
17.58 ett ord inför helgen, esse kyrka. 
Sö 9.12 bo-göran åstrand, Jakobstad 
Må 10.12 Jan Jungner, Ingå Ti 11.12 leif 
olin, Sundom Ons 12.12 björn Wallén, 
Ingå (repris från 14.10.2011) To 13.12 
rea anner, helsingfors.

gudstjänst kl. 13.03 
To 6.12 Självständighetsdagens eku-
meniska festgudstjänst från Dom-
kyrkan i helsingfors.
Sö 9.12 gudstjänst med esse baptist-
församling. Predikant: Tommy nyman. 
mötesledare: Sten Pettersson.

gud 50 sö 9.12 kl.15.05
arkivgudstjänst från närpes kyrka 
1978. repris ons 12.12 kl. 16.25

RADiO & tV
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 ¶ SNaPPERTuNa
to 6.12 kl 18: gudstjänst med 
kransnedläggning. Weckström/
nygård
sö 9.12 kl 10: gudstjänst med ei-
mer Wasström/Pia nygård
ti 11.12 kl 9.30-11: familjekafé i 
langansböle
to 13.12 kl 13.30: Dagträff i präst-
gården. Julfest, Snappertuna 
skolas lucia med följe medverkar. 
välkommen! vid behov av skjuts 
vänligen kontakta diakonen 040-
5728075.
to 13.12 kl 15.30: skribalektion
to 13.12 kl 18-21: ungdomskväll i 
langansböle

 ¶ TENaLa
Självständighetsdagen 6.12. kl. 
13: gudstjänst, hanner, lindroos. 
mats karlsson, oboe, gunnar 
Westman, orgel. efter gudstjäns-
ten uppvaktning vid hjältegraven. 
kyrkkaffe i församlingshemmet.
Självständighetsdagen 6.12. kl. 14 
- 16: julmarknad i bygdegården. 
Försäljning av produkter, jullot-
teri mm.
BROMaRVS KyRKa: Julkonsert fre 
7.12. kl. 19 med Sara Selenius och 
sånggruppen Jammin
Sö 9.12. kl. 13: högmässa, helan-
der, nordström
To 13.12. kl. 18: bönekväll i 
förshemmet, korin

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
To 6.12 kl. 11.00: Självständig-
hetsdagens tvåspråkiga guds-
tjänst i virkby kyrka. uppvaktning 
vid hjältegravarna efter guds-
tjänsten. kyrktaxi.
To 13.12 kl. 18.00: lucia och 
de vackraste julsångerna i lojo 
kyrka.
Lö 15.12 kl. 14.00: De vackraste 
julsångerna i lojo kyrka.
Ons 19.12 kl. 18.00: De vackraste 
julsångerna i virkby kyrka. lotta 
nyman och mari nurmi.
Vid behov av kyrktaxi: eller taxi 
till svenska kretsen kontakta 
chauffören marko kytölä tel 040 
546 5549 senast dagen innan. 
Taxin kostar 5,00€ tur och retur.

REgiOn 2

ÅBOLaNdS PROSTERI 

KIMITOöN
Kimito kapellförsamling:
Lö 8.12 kl 15: Julpysselfest i förs.hem-
met. barngruppen medverkar. Donner, 
Sundroos, huldén, Qwarfordt-Sahlgren
2. advent, sö 9.12 kl 10: gudstjänst. 
Donner, Södergård
To 13.12 kl 18: luciakröning i kyrkan. 
Donner, Sundroos, lina källberg
dragsfjärds kapellförsamling: 
2. advent, sö 9.12 kl 12: högmässa i 
Dfjärds kyrka. Puiras, Södergård
On 12.12 kl 13: Pensionärernas grötjul-
fest i Dfjärds förs.hem
To 13.12 kl 18: luciakröning i Dfjärds 
kyrka. mura, Södergård

VÄSTÅBOLaNd
Pargas församlingsdistrikt:
To 6.12. kl 11: Självständighetsdagens 
tvåspråkiga gudstjänst, backström, 
Saloniemi, lehtonen. Före gudstjänsten 
uppvaktning vid hjältegravarna kl 10.30.
Sö 9.12. kl 10: gudstjänst i kyrkan, 
backström, ollila.
On 12.11. kl 18: veckomässa i kyrkan, 
backström, lehtonen.
To 13.12. kl 18: luciaandakt i kyrkan, 
grönqvist, lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
To 6.12. kl 16: gudstjänst med uppvakt-
ning vid hjältegraven, granström, Taulio.
Sö 9.12. kl 11: högmässa i kyrkan, gran-
ström, Taulio.
To 13.12. kl 18: luciakröning i kyrkan, 
granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
To 6.1:. kl 11 uppvaktning vid de stupa-
des grav. – kl 18.30 Finskspråkig andakt 
i utö fyrkyrka.
Sö 9.12. kl 15: gudstjänst i norrskata 
kyrka, killström, granlund. kyrkkaffe.
To 13.12. kl 18.30: luciaandakt i kyrkan, 
killström, granlund.
houtskär kapellförsamling:
To 6.12. kl 11: gudstjänst med krans-
nedläggning vid hjältegraven, heikkilä, 
heikkilä.
Sö 9.12. kl 11: högmässa i kyrkan, heik-
kilä, heikkilä.
To 13.12. kl 18: luciakröning i kyrkan, 
heikkilä, heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
To 6.12. kl 11: gudstjänst i kyrkan, vuola.
Sö 9.12.kl 11: gudstjänst i kyrkan, vuola.

ÅBO
To kl 10.30: Självständighetsgudstjänst, 
aurelia. öhman, Danielsson, åSma dir. 
marina Pettersson.
kl 11.30: missionsbasar, aurelia.

Lö kl 12: barnens julfest, aurelia.
Sö kl 10.30: gudstjänst, aurelia. Wes-
tergård, Forsman.
kl 12: högmässa i henrikskyrkan, 
predikant: mullo, liturg: bäck, kantor: 
Forsman.
Ti kl 17: Dagklubbens julfest, aurelia 
vån II.
kl 19: lovsång och förbön, gustav 
björkstrand ”Jesus — konung i härlighet”
On kl 13: café orchidé, adventsfest.
kl 13.30: café 18 (åk 3-6), aurelia.
To kl 9.30-11: Familjecafé, aurelia vå-
ning II

ÅLaNdS PROSTERI

haMMaRLaNd
6.12 Självständighetsdagen: 
gemensam gudstjänst kl 14 i eckerö, 
Solgården. mårten andersson, carl 
micael Dan.
9.12 andra söndagen i advent:  
gemensam gudstjänst i eckerö kl 10.30. 
mårten andersson, carl micael Dan.
10.12 Julavslutning: 
gemensam Julavslutning för syförening-
arna. kl 13 i catharinagården.
11.12 Julavslutning Klapp & Klang: 
Julavslutning klapp & klang kl 10.15. 
gröt, tomten kommer. en julklapp med-
tages á 5€.

JOMaLa
Tors 6.12 kl. 12.00: JulbaSar för mis-
sionen med syföreningarna i olofs-
gården.
Sön. 9.12 kl. 11.00: 2 s i advent ”Din 
konung kommer i härlighet” lucia-
gudstjänst bertil erickson, Sonja Winé, 
kaj-gustav Sandholm, Fredrik erlands-
son och församlingens barnverksamhet. 
kollekt: gideoniterna. 
gruppavslutning med servering i olofs-
gården efteråt.
kl 18.00: konsert ”hebreiska sånger i 
juletid” med vladimir Spivak.
Tis 11.12 kl. 10-16: Julpyssel för alla i 
olofsgården.
Fre 14.12: Sista anmälan till ungdomens 
kyrkodagar 24-27.1.2013. anmäl till 
Sonja tel. 04573427633.
14-16.12: ungweekend. Sista anmälan 
tis 11.12 till Sonja.
Kyrkstallet öppet: 2.12.2012 – 13.1.2013 
vardagar dagtid, söndagar före och efter 
gudstjänst. 
Julberättelsen fås på begäran, kontakta 
Sonja mobil 0457-3427633, e-post: 
sonja.wine@evl.fi
www.jomala.evl.ax

SuNd-VÅRdö
6.12: Självständighetsgudstjänst i vårdö 
kyrka kl 11.00. mathias Junell, katrin 
gwardak
9.12: högmässa i Sunds kyrka kl 11.00. 
Juanita Fagerholm-urch, benita muuk-
konen

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 6/12 11.00: Självständighetsdagens 
gudstjänst i kyrkan, guy kronqvist, De-
seré granholm. efteråt uppvaktning vid 
de stupades grav med korsnäs lions-
klubb och korsnäs scoutkår.
To 6/12 12-15: basar till förmån för 
mission och hjälpverksamhet i Försam-
lingshemmet. matvaror, hembakat, 
handarbeten säljes. kaffe och vofflor 
serveras. lotteri.
Fre 7/12 18.30: Fredagscafé och kara-
samlings gemensamma Julkonditori i 
Församlingshemmet. gäster eivor och 
nils Johansson. ca 20.30 nattvard i 
kyrkan.
Sö 9/12 11.00: högmässa i kyrkan, cay-
håkan englund, Deseré granholm.
Må 10/12 18.00: hanna-kerho i Försam-
lingshemmet.
Ti 11/12 10.00: Föräldra-barn-gruppen i 
Församlingshemmet.
Ti 11/12 12.00: Träff för närståendevår-
dare och deras anhöriga i Församlings-
hemmet.
On 12/12 12.00: Silvergruppens julfest 
med julgröt i Församlingshemmet. gäst: 
maj-gret lillsjö. anmäl deltagande se-
nast må 10/12 till ebba, tel 044-4101825.
To 13/12 10.00: Torsdagsträffen i För-
samlingshemmet.

LaPPFJÄRd-KRISTINESTad
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
KRISTINESTad 
to 6.12 kl 11.30: uppvaktning vid hjäl-
tegravarna vid ulrica eleonora, nisula, 
Toivanen.
to 6.12  kl 12: Tvåspråkig gudstjänst niilo 
hakala, nisula, helander, nilsson.
to 6.12 kl 18: Scouternas fackeltåg och 
uppvaktning vid hjältegravarna vid u.e., 
Saarinen.
sö 9.12 kl 10: högmässa,  nisula, nils-
son.
ti 11.12 kl 19: Julkonsert  med carola och 
Johan becker, Dani Strömbäck, mats 
Wester.
on 12.12 kl 11.15: Pensionärssamling i 
förs.hemmet, julfest och julgröt.
on 12.12 kl 18: Julfönstret öppnas, 
program av dagklubbsbarnen, efteråt 
dagklubbsbarnens julfest.
LaPPFJÄRd
to 6.12 kl 10: gudstjänst i kyrkan, eklöf, 
martikainen, efteråt uppvaktning vid 
hjältegraven.
fr 7.12 kl 19: missionsauktion i Skaftung 
bykyrka.
lö 8.12 kl 18: kvällsmässa i Dagsmark 
bönehus, eklöf, nilsson.
sö 9.12 kl 10: gudstjänst leif eriksson, 
nilsson.
sö 9.12 kl 14: möte i Dagsmark bönehus 
med leif eriksson.
on 12.12 kl 12.30: Pensionärssamling 
med julfest i förs.hemmet.
SIdEBy
to 6.12 kl 9.45: uppvaktning vid hjälte-

graven: 6.12 kl 10 gudstjänst, Saarinen, 
nilsson.
sö 9.12 kl 18: högmässa, eklöf, nilsson.
to 13.12 kl 11.30: Pensionärernas o. mis-
sionssyföreningens julfest och julgröt.
to 13.12 kl 18: De vackraste julsångerna 
i henriksdals bystuga, Saarinen, mar-
tikainen.

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: Självständighetsdagen 6.12 kl 
10 gudstjänst P.lassus, lindén, närpes 
manskör. efter gudstjänst uppvaktning 
vid de stupades gravar. lö 8.12 kl 19 
Julkonsert med vokalgruppen rom-
berg. 2 sö i advent 9.12 kl 10 högmässa 
P.lassus, lindén. må 10.12 kl 19 Julkon-
sert med carola o. Johan becker, Dani 
Strömbäck, mats Wester. on 12.12 kl 19 
konsert med norakören o. QvinnTon. To 
13.12 kl 19 luciakröning.
Församlingshemmet: må 10.12 kl 12 
Diakonisyföreningens jullunch. on 12.12 
kl 18 Dagklubbens julfest. To 13.12 kl 12 
adventssamling med julgröt för pensio-
närer. luthergården on 5.12 kl 18 Julauk-
tion. lö 8.12 kl 18 ung gudstjänst. 
Norrnäs bönehus: on 5.12 kl 18 Julfest 
o. auktion.
V.yttermark bönehus: sö 9.12 kl 17 
Samling i advent.
ö.yttermark bönehus: sö 9.12 kl 18 Jul-
fest. må 10.12 kl 18 Julauktion.
Töjby bykyrka: ti 11.12 kl 19 Julsånger. 
SKRIFTSKOLa: sö 9.12 kl 11.30-14 Skrift-
skola i kyrkan/förs.hemmet.

PöRTOM
To 6.12 kl. 11: Självständighetsdagens 
gudstjänst i kyrkan, Sundqvist lidman. 
efteråt uppvaktning vid hjältegravarna.
To 6.12 kl. 12:30: ku-auktion i förs.
hemmet.
Lö 8.12 kl. 16: lastning av estlandsbilen, 
frivilliga välkomna, serv.
Lö 8.12 kl.18: vackraste julsångerna i 
kyrkan. Sundqvist, lidman, kyrkokören, 
kvartett, nils oskar Frantz.
Sö 9.12 kl. 15: Finsk gudstjänst i kyrkan. 
kauneimmat joululaulut Sundqvist, 
lidman, linden, St marian kirkkokuoro. 
efteråt kaffe i försh.
Sö 9.12 kl. 18: Familjegudstjänst-bar-
nens julfest, junior, minior, dagklubben, 
sångfåglarna. efteråt serv.
Ons 12.12 kl. 9.30: barnens julkyrka, ju-
levangeliet för barn under skolåldern.
Ons 12.12 andakt: 14.30 Servicecentret, 
15.15 Pörtehemmet, 16 Prästhagen, 
kecklund. 
To 13.12 kl. 13: Pensionärernas julfest 
i försh. gäst Johan Wägar, Pensionär-
skören.

öVERMaRK
To 6.12 kl. 10: Självständighetsdagens 
gudstjänst i kyrkan. Jakobsson, Wik-
stedt. efteråt kransnedläggning vid 
hjältegravarna.
Sö 9.12 kl. 10: högmässa i kyrkan. Ja-
kobsson, Wikstedt, gideoniterna.
Må 10.12 kl. 9.30: barnens Julkyrka, 
Julevangeliet för de allra minsta.
Må 10.12 kl. 18: barnens julfest i kyrkan.
Ons 12.12 kl 13: Pensionärernas julfest 
i försh. gäst T.erikson. birgit Söder och 
andaktsgruppen. Jakobsson, norrgård, 
Wikstedt.
To 13.12 kl. 14.30: andakt i alvina, Ja-
kobsson, Wikstedt.

KORShOLMS PROSTERI

BERgö
To kl 14: Självständighetsdagens guds-
tjänst, englund, kahlos, uppvaktning vid 
hjältegravarna. efteråt missionssyfören-
ingens auktion
Lö kl 10: Skriftskola i Petalax, ladan
Lö kl 18: De vackraste julsångerna, Si-
mon granlund (solist), julkören, kahlos, 
englund
Sö kl 14: gudstjänst på andra söndagen i 
advent, englund, kahlos
On kl 7.45: laudes i adventstid (mor-
gonbön i församlingshemmet)
On kl 13: Träffpunkt i församlingshem-
met, Sjöberg, englund, kahlos
On kl 18: hjälpledarskolning i Petalax, 
ladan
To kl 10: Föräldra-barngruppen i för-
samlingshemmet

KORShOLM
adventsmusik ”Ljuset i advent”: idag 
ons kl 19 i kyrkan med kör för alla, 
orkester för alla, instrumentalister, 
solist Susanne Westerlund, dir rainer 
holmgård.
Självständighetsdagen: gudstjänst kl 10 
i kyrkan, Snellman, Westerlund. efter 
gudstjänsten uppvaktning vid hjälte-
graven.
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Smedsby 
förs.gård.
gudstjänst: 2 sö i advent kl 10 i kyrkan 
och kl 12 i Smedsby förs.gård, berg-
ström, nordqvist-källström.
adventskonsert homilius-Bach: sö 
kl 19 i kyrkan, kammarkören Psallite, 
korsholms kammarorkester, solister 
Susanne Westerlund, Wivan nygård-
Fagerudd, mikael Pennanen-Dahlbäck, 
dir rainer holmgård. Inträde 15/10€.
Pensionärsjulfest: ons 12.12. kl 12 i förs.
hemmet, med julgröt och omväxlande 
program, buss och taxitransport fr 
byarna.

KVEVLax
Självständighetsdagens gudstjänst: to 
kl 18, lundström, andrén, Pensionär-
skören.
högmässa: sö kl 10, lundström liturg, 
Staffan Snellman predikar, andrén.
Luciafest: sö kl 15 i koskö, lundström, 
servering och övrigt program.
Julkonsert: sö kl 18 i kyrkan, Sunny 
Singers.
gemensam bön för bygden: må kl 19 i 

betesda.
Julandakt: ti kl 13 vid liden i Petsmo, 
östman.
Skiftskola: ti kl 18-20.30 i fh och ds.
Pensionärsjulfest: on i fh, Skinksmör-
gås och julgröt serveras från kl 12.45, 
samling kl 13.30 med lucia-program, 
lundström, andrén, byastämman, le-
dare kurt gref.
Julandakt: to kl 13.30 vid Funisgården, 
östman, andén, Pensionärskören.
Barnens julfest: to kl 18 i kyrkan, 
korsholms lucia, barnkören, Surprice, 
lundström, östman, andrén, karolina 
Teirfolk fr. Folkhälsan. Därefter servering 
i fh. alla barn som önskar få en julklapp, 
tar med ett paket á 3 €.

MaLax
www.malaxforsamling.fi
Tvåspråkig högmässa: to 6.12 kl 10 i 
kyrkan. uppvaktning vid krigargravarna. 
kyrktaxi. Tornberg, brunell.
gudstjänst sö 9.12 kl 18: på knösgården 
(köldgräns -10), ifall det är kallare hålls 
gudstjänsten i Fh. Tornberg, brunell.
Sångarna: övar on 12.12 kl 12.15 i kh.
Församlingens julfest för alla: on 12.12 
kl 13 i kh. gröt, skinksmörgås, kaffe. 
anmäl till kansliet, 3651048, senast 
månd 10.12.
Julkonsert: on 12.12 kl 19 i kyrkan. Stäm-
ningsfull afton i julton med Johan och 
carola becker, Dani Strömbäck, mats 
Wester. Inträde 20 euro.

PETaLax
Självständighetsdagen gudstjänst: to 6 
12 kl 11 björklund, kahlos, kransnedlägg-
ning vid de stupades gravar tillsammans 
med lions club.
Syföreningens auktion: to 6 12 kl 18 
servering, lotteri. gåvor mottas med 
tacksamhet.
II advent gudstjänst: sö 9 12 kl 11 björk-
lund, kahlos
Samling för pensionärer och daglediga: 
fr 14 12 kl 12.30 gäster: korsdraget. 
björklund, kahlos, kontakten, serve-
ring, taxi

REPLOT
Självständighetsdagen. Ljuständning 
vid hjältegravarna: i björkö kl. 9 och kl. 
9.45 vid replot kyrka. gudstjänst i re-
plot kl. 10. kaski, Wargh.
Julkonsert 6.12: Program: De 8 vack-
raste sångerna från 8 olika länder. Judita 
leitaite, olav englund och marianna 
Slobodeniouk i replot kyrka kl. 15. Pro-
gramblad 10 €.
högmässa: i replot sö kl. 10. östman, 
Sten.
gudstjänst: i björkö sö kl. 12.30. öst-
man, Sten.
Julmissionslunch: i replot försh. to 13.12 
kl 12. anmäl för julmaten senast ti 11.12. 
till pastorskansliet eller berterl lindvik 
tel 050-5631523. mat 8 €/pers.
Missionsauktion: i björkögården fr 14.12. 
kl. 19. andakt kaski.

SOLF
Julfest: Självständighetsdagen kl. 14 i 
kyrkan för barngrupper och barnfamiljer. 
Servering i fh.
gudstjänst:  Självständighetsdagen kl. 
18, ann-mari audas-Willman, Peter 
brunell, emelie Snickars, violin.
gudstjänst: sö kl. 10, ann-mari audas-
Willman, Peter brunell.
Scoutdubbning med andakt: sö kl. 15 
i kyrkan.
Pensionärsjulfest: to 13.12 kl. 13. ”Julens 
dörr på glänt”, ruth lawast, Solf skolas 
lucia, ann-mari audas-Willman, Peter 
brunell.
Ljusfest: to 13.12 kl. 18 i kyrkan. arr. 
bjarnes musikskola.

VaSa
TREFaLdIghETSKyRKaN
Självständighetsdagen 6.12: tvåspråkig 
gudstjänst kl. 10. anders kronlund, arto 
lehtineva, lottakuoro, dir. katariina 
Järvinen.
högmässa: sö kl. 13, Janne hänninen, 
Tia-maria nord, Dan andersson.
Morgonbön: to 13.12 kl. 9, rune lind-
blom, Dan andersson.
BRÄNdö KyRKa
Sunday service: at 1 pm. Sami Sahari-
nen, arpeggio choir.
dRagNÄSBÄcKS KyRKa
högmässa: sö kl. 10, Janne hänninen, 
mikael heikius.
ROPaRNÄS KyRKa
högmässa: sö kl. 12, bengt Djupsjö-
backa, niklas lindvik. efteråt mat.
SuNdOM KyRKa
Luciavandring: sö 9.12  med start kl. 16 
vid fd. andelsbankshuset. luciaföljet går 
till Sundom kyrka. Tine Sylvest, sångare, 
hästar o ryttare medv. Ta med lykta 
eller fackla.

VöRÅ
gemensamt
Ikväll kl. 19.00: De vackraste julsång-
erna på finska i vörå kyrka. granholm, 
Streng, bäck, Sundstén. Solist anastasia 
roeva. Servering i Fh. Taxi från Salomaa 
kl. 18.
Vörå
To 6.12 kl. 10.00: Självständighetsda-
gens gudstjänst. T klemets, granholm.                                                    
uppvaktning vid de stupades gravar.
Fr 7.12 kl. 13.00: Julfest i Pensionärs-
centret. T klemets, c-D Wallin, Pensio-
närskören.
Sö 9.12 kl. 10.00: gudstjänst. T klemets, 
granholm. lovsång från kl. 9.40.
Sö 9.12. kl. 19.00: Julfest i Tålamods 
skola. T klemets, erik leinonen, vän-
gruppen.
Oravais
To 6.12. kl. 10.00: Självständighetsda-
gens gudstjänst i kapellet. I klemets, 
Streng. klas Thors, trumpet. uppvakt-
ning vid hjältegraven.
Fr 7.12. kl. 19.00: Julbasar i komossa 
skola. andakt I klemets.
Sö 9.12. kl. 18.00: kvällsmässa i kyrkan. 
I klemets, mikaela malmsten-ahlsved, 

gudstjänstgruppen. kvällsté i Fh.
On 12.12 kl. 14.00: vi över 60:s  julfest 
i Fh. markén, klemets, Streng, Paul 
Sandström, gunnel mattus m.fl. Thors 
taxi nr 1 från Stubbrösl 13.10 via eljasus, 
Seiplax 13.20, Tallåsen 13.25 och karvat 
13.35. Thors taxi nr 2 från keskis 13.15, 
komossa 13.25 och kimo 13.40.
To 13.12 kl. 18.30: luciakröning i kyrkan. 
oravais manskör, I klemets m.fl. Ser-
vering och lotteri i Fh. arr. röda korset 
i oravais.
Maxmo
To 6.12. kl. 11.00: Självständighetsdagen 
gudstjänst i kyrkan. granlund, bäck. ef-
teråt uppvaktning vid de stupades grav.
To 6.12. kl. 12-14.00: Soppdag i Fh till 
förmån för missionen.
Lö 8.12. kl. 19.00: De vackraste Julsång-
erna i kyrkan. allsång, kyrkokören, sång 
av martta ylilauri, granlund, bäck. kol-
lekt till läskunnighetsprojekt i asien.
Sö 9.12. kl. 12.00: högmässa i kyrkan. 
granlund, bäck.
On 12.12. kl. 18. 00: adventsandakt i 
brudsund bykyrka. granlund.
On 12.12. kl. 19.30: adventsandakt i 
österö bönehus. granlund.

PEdERSöRE PROSTERI

ESSE
To 10: gudstjänst granlund, Johansson. 
ansvar: konfirmandgrupp 3. kransned-
läggning vid de stupades gravar.
-11-15: missionsbasar i henriksborg; 
snabblotteri, försäljning och våffelcafé.
-18.30: evangeligrupp-bibelsamtal i yt-
teresse bönehus.
Fr 11.30: Skolgudstjänst i kyrkan, Portin 
lit., häggblom pred., Johansson.
-20: Stugokväll i församlingsstugan, 
Wikblad.
Lö 9-15: Skriftskola i församlingsstugan 
och henriksborg. obS endast vuokatti-
gruppen!
-18: Söndagsskolans julfest i bäckby 
skola.
-19: adventsfest – söndagsskolans jul-
fest i ytteresse bönehus.
Sö 10: gudstjänst, granlund, Johansson. 
ansvarsby ytteresse nedre.
-13: Söndagsskolans julfest i Punsar 
bönehus.
Må 12: gemensam julfest för symöten i 
henriksborg, granlund, Johansson.
Ti 14: andakt i essehemmet, dagklub-
ben. obS dagen! 
-18: PoP-klubben i församlingsstugan 
(för barn i åk 1-3).
-Farsdagslunchen inbringade: 672,50€ 
till nya församlingshemmet. Tack!
-Basaren i ytteresse bönehus gav: 
1319,30€ till bönehuset. ett stort Tack!

JaKOBSTad
Självständighetsdagen 10: Tvåspråkig 
gudstjänst i kyrkan, Turpeinen, Juha 
Isosomppi, östman, oldboyskören, dir. 
ann-christin Storrank.
11.15: uppvaktning vid krigargravarna.
10-14: Självständighetsbasar i Fc. mat 
8,50 €, kaffe 2,50 €. Försäljning och 
lotteri. andakt kl. 10, englund. 
11.15: uppvaktning vid krigargravarna.
18: Sångstund med andakt i Skutnäs 
bönehus. Servering.
Fr: Församlingskansliet öppet kl. 10-12.
Sö 12: gudstjänst för små och stora i 
kyrkan, krokfors, östman, haglund-
Wikström, lina Forsblom, eftisbarn 
medverkar.
14: Söndagsskolans julfest i Skutnäs 
bönehus.
18: Fokus i Fc. vittnesbördskväll, ralf 
Salo.
Må 14: Sorgesamtalsgrupp i Fc.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, 
åstrand.
To 19: luciakonsert i kyrkan, Sångens 
vänner, stadens lucia, andakt åstrand.

JEPPO
To 6.12 Självständighetsdagen: kl 12 
gudstjänst, holmberg, lönnqvist. upp-
vaktning vid krigargravarna.
Kl 13: auktion i församlingshemmet för 
kenya-missionen o ev.folkhögskolan 
i Svensk Finland vasa campus. Inledn: 
harry holmberg, bokbord, lotteri o 
servering. gåvor mottages med tack-
samhet.
Sö 9.12 kl 10: högmässa hhn, holm-
berg, lönnqvist.

KRONOBy
gudstjänst: Självständighetsdagen 
10.00 ventin, norrback, ellfolk-lasén, 
veteransångarna, kronoby hornkapell, 
Scoutkåren brobyggarna. uppvaktning 
vid hjältegravarna. kyrkkaffe, scouterna. 
Julfest: åk 7-8 (öppet hus vid lyktan-
gruppen) i fh.
Konsert med Kronoby Manskör: lö 19.00 
i kyrkan. Solist Piia komsi. Fritt inträde, 
programblad 15€. välkomna!
högmässa: sö 10.00 ventin, ellfolk-
lasén
Julkonsert med Sonja Biskop: sö 19.00 
i kyrkan. gästsolist Tobias Fagerholm, 
piano Dani Strömbäck, bas, marcus 
Söderström, violin, alexei meidzof. Fritt 
inträde. Programblad 13 €.
dagvårdens julandakt: on 10.00 i kyr-
kan, ventin, Fjalar ahlskog
Skriftskola: on 18.00-20.30 i fh.

LaRSMO
To 6.12 kl. 10 Självständighetsdagens 
gudstjänst: Sjöblom, Wiklund, sång 
av benita östman. kyrkvärd: bosund 
gårdsnummer. efter gudstjänsten upp-
vaktning vid krigargravarna.
Fre 7.12 kl. 19.30 ungdomssamling: i 
xodus. Team från umu: s lärjungaskola 
medverkar.
Lö 8.12 kl. 19 Lördagssamling: i försam-
lingshemmet. heidi och mats ahlö, team 
från umu m.fl. medverkar. barnpass-
ning. Servering.
Sö 9.12 kl. 10 högmässa: lassila, 
enkvist, sång karagruppen. kyrkvärd: 

karagruppen. kyrkkaffe.
Inremissionshemmet
To 6.12 kl.18 Självständighetsdagens 
bön: tillsammans med Team lärjunga-
skap.

MuNSaLa
To kl 10 Självständighetsdagens guds-
tjänst: i kyrkan, khden, kantorn. efteråt 
kransnedläggning vid hjältegravarna. 
- 6.12 kl 11-14 Julbasar: i fh, basarför-
säljning o lotteri för församlingens dia-
koni- o missionsarbete, festgröt o kaffe, 
pyssel för barnen.
Fr kl 19 Nätet: Pepparkaksbak. 
Sö kl 12 högmässa: i kyrkan, harry 
holmberg, Thomas enroth. 
- kl 18 Julkonsert med Jacob gospel: i 
kyrkan, dir. mikael Svarvar. Program-
blad 10 e.
To 13.12 kl 18 Nätet: luciamys.

NEdERVETIL
gudstjänst: självständighetsdagen kl 10, 
khden, kantorn, hornorkestern, scout-
dubbning, uppvaktning vid hjältegraven. 
Älgsoppa och ku:s auktion i fh.
Scouternas fackeltåg: med start 18 från 
Sale till hjältegraven
Skriftskola: lö 9.30 i fh.
högmässa: sö 10, khden, kantorn.
Konsert: med kronoby manskör i kyr-
kan kl 15.
dagklubbens Julfest: må 18.30 i fh.
Pensionärernas Julfest: ti kl 12 i fh.

NyKaRLEBy
Tilkkuryhmäs julförsäljning: i fh, on 
5.12 kl 15 – 21, to 6.12 kl 11 -17, maria-
rummet
On kl 18.30: Socklot bönehus julauktion, 
gåvor till auktionen tas tacksamt emot. 
Självständighetsdagen kl 10: gudstjänst 
med scoutdubbning, edman, Sandvik, 
nykarleby manskör. efteråt uppvakt-
ning vid hjältegravarna och scouternas 
julfest i fh.
Sö kl 18: kvällsgudstjänst i fh, Sandvik, 
ringwall, pensionärskören.
Må kl 13: missionssyföreningens julfest 
i fh
-kl 19: kenyamissionens julfest i fh, 
åke lillas
Ti kl 13: besökstjänsten, julbesök på 
hvc
On kl 14: besökstjänst, julbesök på 
hagaborg
To kl 13: Samtalsgrupp för män, åke lil-
las ”ladogas valamo”

PEdERSöRE
gudstjänster: 
To 10 i kyrkan, manskören, häggblom, 
nyholm, nils-oscar Frantz 
Sö 10 med nattvard i kyrkan, lit. erikson, 
pred. häggblom, kantorerna Sandstedt-
granvik och nyholm, textläsare hilkka 
nygård, dörrvärdar bennäs
carol service: Sö 15 i kyrkan
Konserter:  
- Fr 18 med vokalgruppen romberg i 
kyrkan, programblad 
- Ti 18 med musikhuset i kyrkan
Night café: Fr 20 konfirmandspecial i 
kyrkhemmet i bennäs, Staffan Snellman
Basar: lö 19 i lövö bönehus, andakt 
erikson 
Sammankomster: 
- lö 19 i lepplax bykyrka, Stig-erik en-
qvist, servering 
- Sö 18 adventsandakt i Flynängens 
bönehus, S. Tupeli, häggblom
Närståendevårdarcafé: on 5.12 kl. 13 i 
kyrkhemmet i bennäs
Julfester: 
- To 14 Dagklubben i Forsby bykyrka 
- To 18.30 Dagklubben i kållby försam-
lingssal 
- Sö 13 Söndagsskolan i kållby bönehus 
- Sö 14 Söndagsskolan i Forsby bykyrka 
- Sö 18 byn och söndagsskolan i öst-
ensö skola 
- Sö 18 adventskväll i byn, katternö 
bygård 
- on 12.12. kl. 12 Pensionärerna i kyr-
kostrands församlingshem, lars-erik 
björkstrand, Strängbandet, mat och 
kaffe 10 €
- On 12.12. kl. 18.30: Dagklubben i bul-
derbackagården, Sandsund
andakt: Fr 14 i Pedersheim, erikson
Bönegrupp: Ti 18.30 i kyrkhemmet
Körövning: Fr 19 Forsby sångkör i by-
kyrkan

PuRMO
To 10: högmässa, khden, kantorn, 
kyrkokören. efteråt uppvaktning vid 
krigargravarna
Sö 10: gudstjänst i kyrkan, T Portin, r 
blomqvist
Må 19.30: Salamu i lillby förs.h.

TERJÄRV
Barnens julfest: on 5.12 kl 18, förs.h.
Självständighetsdagens gudstjänst: to 
6.12 kl 10,  a.lönnquist, S. Smedjebacka,  
Terjärv manskör. efteråt uppvaktning vid 
hjältegravarna.
de vackraste julsångerna på finska: i 
kyrkan to 6.12 kl 14, S. Smedjebacka, 
mariat; sång av mats Sågfors; sång av 
ros-mari Forsbacka; barnkören; a. 
gistö, kantele. Servering i förs.h.
ungdomssamling: fr 7.12 kl 19.30, förs.h.
högmässa: 2 sö i advent 9.12 kl 10, kh-
den, S. Smedjebacka.
Karasamling: må 10.12  kl 19, Peter Silf-
verberg, medv., förs.h.
Pensionärernas julfest: ti 11.12 kl 14 (obs 
tiden), förs.h, khden, S. Smedjebacka, 
program. 
Julgröt serveras.
Julglögg för frivilliga och förtroende-
valda: on 12.12 kl 18, förs.h.

http://sanktjohannes.info
9.12 kl 14.00 gtj i Lepplax 
bykyrka, pred. ØE. Kyrkkaffe.
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Efter 34 år fyllde kapellförsamlingen 25
I Vasa svenska församling har 
man i år uppmärksammat att 
kapellförsamlingen fyller 25 
år. Att det är stort förstår man 
när John Åsvik, en av eldsjä-
larna bakom kapellförsam-
lingen, berättar att det tog 34 
år för Sundom kaplellförsam-
ling att fylla 25 år. Eller ock-
så tog det 250 år, beroende på 
hur man räknar.

Från 1300-talet fram till 
Vasa stads brand 1852 hörde 
Sundom till Korsholm. Redan 
på 1700-talet hade man pla-
ner på en egen kapellförsam-
ling. Det var långt att först ro 
över stadsfjärden och sedan 
ta sig flera kilometer land-
vägen till det som är dagens 
Gamla Vasa för att gå i kyr-
kan. Efter Vasa brand ändra-
de man på församlingsgrän-
serna och Sundom blev en 
fiskarby i utkanten av Ma-
lax församlings sidokapell i 
Solf. Lite bättre blev det 1874 
då Sundom fick egen kap-
lan och det hade man fram 
till 1921. Också i början av 
1900-talet funderade man 
på en kapellförsamling, nu 

som en del av den självstän-
diga Solf församling.

Men det var först i mitten av 
1970-talet när Sundom bli-
vit en del av staden Vasa och 
man byggde bro över stads-
fjärden som planerna kom 
upp igen. Ändå tog det näs-
tan tio år innan allt pappers-
krig var klart. Den långa pla-
neringstiden förklaras till en 
del av allt pionjärarbete som 
behövdes. Vid grundandet år 
1987 var Sundom landets för-
sta moderna kapellförsam-
ling. Med 34 år från de första 
besluten till i dag så är Sun-
dom kapellförsamling kan-
ske landets äldsta 25-åring.

I dag är kapellförsamling-
en en autonom del av Vasa 
svenska församling med eg-
na gudstjänster, egen dag-
klubb, barn- och ungdoms-
verksamhet, pensionärer, 
missionskretsar och böne-
grupper. När verksamhe-
ten presenterades i 25-års-
festgudstjänsten behövdes 
det 16 pusselbitar i bilden av 
församlingen för att de vik-
tigaste verksamhetsformerna 

skulle rymmas med. Genom 
åren har kapellförsamlingens 
egen präst, diakon och vakt-
mästare varit viktiga för kon-
tinuiteten och identiteten. De 
övriga anställda, som barn- 
och ungdomsledare, kantor, 
informatör och kyrkoherde,  
lånas av moderförsamlingen. 
Det egna pastorskansliet som 
planerades i början blev ald-
rig av och behövs knappast 
mer med de moderna kom-
munikationerna.

De vanliga församlings-
medlemmarna både styr och 
ställer genom kapellrådet och 
aktiva gruppledare och delta-

gare. Under historiekavalka-
den vid 25-årsfesten gled bå-
de joggare för hungersnödens 
Somalia genom kyrkan och 
Sara Hänninen, då tre måna-
der, som Jesus-barnet från en 
julvandring.

Traditionellt har byborna 
varit både envisa och aktiva. 
Annars skulle man knappast 
ha en egen församling i dag. 
Den stora träkyrkan uppe på 
kullen byggdes och finansie-
rades ju också genom talko-
krafter på bara åtta månader 
år 1929.

 ¶ Rune LInDBLOm, TexT OCH 
BILD

sundoM kyrka var välfylld på 25-års festen. Sundomprästen malin lindblom är liturg. 

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 artikel till redak-
tionen@kyrkpressen.
fi. redaktionen väl-
jer och redigerar ma-
terialet.

i min
föRSAmLing

På gång

JuleFröJD med kammarkören.
västnyländska kammarkören 

kommer att sjunga in julen också i 
år, det här året i karis och hangö. 
konserternas repertoar består av 
många välkända sånger från vår 
egen tradition, men också exempel 
på den anglosaxiska carols-tra-
ditionen. I några av sångerna får 
publiken också sjunga med.

västnyländska kammarkören 
har ungefär trettiofem sångare. 
Dirigent är marianne gustafsson-
burgmann, ackompanjatör på orgel 
är Julia Tamminen.

Julkonserterna hålls i karis kyrka 
lördagen den 8 december kl. 18 och 
i hangö kyrka söndagen den 9 de-
cember kl. 17.

aDvenTSkonSerT med kammar-
kören Psallite och korsholms kam-
marorkester.

Söndagen den 9.12 kl 19 kommer 
kammarkören Psallite tillsammans 
med korsholms kammarorkester 
att framföra två kantater av homi-
lius, som var lärjunge till J.S bach. 
Solister är Susanne Westerlund, 
sopran, Wivan nygård-Fagerudd, 
alt, mikael Pennanen-Dahlbäck, 
tenor. Dirigent: rainer holmgård. 

Därtill framförs några stycken av 
bach. Wivan och mikael kommer 
bl.a. att framföra varsin aria ur julo-
ratoriet respektive kantat nr 61.

mARknAd

öNSKaS hyRa

Skötsamt och rökfritt par i 25 års 
åldern önskar hyra 2-3 rummare 
i centrala vasa. ring maria 040 
7741130.

ungt skötsamt rökfritt stu-
derandepar söker bostad i 
centrala åbo, (45-65m2) gärna 
nära universiteten. Tag kontakt! 
0405162520. 

Skötsam manlig jur.studerande 
(rökfri, nykter, inga djur) sö-
ker bostad i Stockholm fr.o.m. 
1.1.2013. gärna etta eller ett rum, 
men allt beaktas. Ta gärna kon-
takt på +358(0)44-722 2266 
 

öNSKaS KöPa
Pensionerad flygvärdinna önskar 
köpa en etta i h:fors till sitt barn-
barn som studerar på Terho.  
Tel 0440700500

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

ENEBERGS
Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
BEGRAVNINGSBYRÅ
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Fullständig begravningsservice 
– med omtanke och mångårig erfarenhet

sundoM För soMalIa-joggare springer genom Sundom kyrka under 
kaplan gunnar Särs tillbakablick över kapellförsamlingens historia.

kapellrådsMedleM Stefan Strang lägger sista 
biten till verksamhetspusslet.
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staden goma 
i kongo
För sex år sedan besökte 
jag en plats som har be-
skrivits som ett jordiskt 
helvete, skriver präs-
ten och kolumnisten Vesa 
häkkinen i Vantaan Lauri.

vulkanen intill staden 
goma i kongo har flera 

gånger under åren spytt 
ut sin lava som runnit ut 
på stadens gator. bygg-
naderna ligger i ruiner 
och invånarna trakasse-
ras dessutom av väpnade 
miliser. Det internationel-
la samfundet verkar va-
ra helt handlingsförlamat 
vad gäller hjälpinsatser 
för stadens invånare.

HELVEtEt fInns På joRdEn

”det är precis så 
det ska gå till i 
en demokratiskt 
styrd stat.”
Dagens ledarskribent 
Elisabeth Sandlund 
om planerna på att 
ändra skollagen för att 
möjliggöra skolavslut-
ningar i kyrkorna.

JuL I kyRkAn

Ljuständning
det här skrivs lite efter att vår familj 
kommit hem från ljuständningen på 
gravgården under Allhelgona. Lju-
ständningen har de senaste åren to-
talt förändrat min syn på Allhelgo-
na och gjort den till en av de abso-
lut ljusaste, gladaste och mest livs-

bejakande helgerna i hela kyrkoåret.

vI parkerar bilen i det kompakta novembermörkret, 
sneddar över parkeringsplatsen och in genom järn-
porten i stenmuren som omger gravgården. Och 
där möter det oss. Havet av ljuslågor. Hundratals 
och åter hundratals små, flämtande lågor som 
nästan ser ut att fortsätta i oändlighet. Den här 
upplevelsen tar nästan andan ur mej varje gång. 
Inte i första hand för att det är så stämningsfullt 
med ljus utan för det som de här ljusen tyder på.

För det första finns det för varje ljus på gravgår-
den minst en relation som någon är tacksam för. 
Någon har gjort sig besväret att skaffa ljus, leta 
fram tändstickorna och ge sig av till gravgården i 
småregnet och mörkret för att tända ett ljus vid 
någons grav. Det betyder att den person som vi-
lar i graven har varit viktig och betydelsefull, att 
jag känner tacksamhet för att ha mött och fått lä-
ra känna honom eller henne. Och när man räk-
nar ihop alla lågor den där lördagkvällen blir det 
sammantaget väldigt mycket tacksamhet. 

För det andra tänds ljusen inte i första hand för våra 
Stora Kvinnor och Stora Män. De tänds  inte för att 
hylla dem som gjort upptäckter, uträttat storverk 
eller figurerat i tidningarnas 
rubriker. De tänds för helt 
vanligt folk. Mammor, pap-
por, mor- och farföräldrar, 
mostrar, farbröder, arbets-
kamrater, grannar och vän-
ner. Människor som gått till 
jobbet, betalt sina räkningar, 
fostrat barn och på det sto-
ra hela kanske levt rätt van-
liga, gråa liv MEN som mitt i 
det alldagliga ändå varit så viktiga och värdefulla 
för sina nära att någon nu gör sig omaket att tän-
da en låga på deras grav. Inte för deras storverk 
(även om många av dem säkert utfört såna ock-
så), utan bara för att de funnits, brytt sig och va-
rit närvarande. För att de var viktiga. 

I en tid där status är allt och cynismen växer blir 
ljuslågorna nån sorts trotsig manifestation över 
att det ändå finns mycket godhet och tacksam-
het i världen och att de gråa, alldagliga mötena 
faktiskt kan vara det allra, allra viktigaste du nå-
gonsin kommer att uträtta.

Mats Björklund är far, make, troende och jordbrukare.

”den här upple-
velsen tar näs-
tan andan ur mej 
varje gång.”

inkASt mAts BjöRklund

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.
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öVERkänSLigHEt

Surfa i bussen

Vad är det som händer då vi 
läser e-post på bussen, frå-
gar  Sofia Torvalds i Kyrk-
pressen den 22.11.

Vad som säkert händer 
ifall någon elöverkänslig rå-
kar befinna sig i bussen är, 
att den personen börjar må 
väldigt dåligt. Plåtskal (bus-
sar, bilar, etc.) är inte att re-
kommendera överhuvudta-
get, de blir något av en Fa-
radays bur. Kontakten med 
basstationerna försvåras, 
mobilen ökar därför strål-
ningsstyrkan betydligt, hjär-
nan får en ordentlig dos.

Det finns fler och fler av 
oss som är överkänsliga för 
mikrovågsstrålningen från 
trådlösa datorer, mobiler 
osv. Drabbade av det s.k. 
mikrovågssyndromet önskar 
att man i allmänna färdme-
del inte använde trådlös tek-
nik utom i nödfall.

tyttI enroth-nortes
Finlands Vågbrytare, ordf.

Julkonsert
ROMBERGmed

6.12. kl. 16.00 Åbo / Martinskyrkan
7.12. kl. 18.00 Jakobstad / Pedersöre kyrka
8.12. kl. 19.00 Närpes kyrka
9.12. kl. 17.00 Vasa / Församlingen Sion 
Konserten ordnas tillsammans med välgörenshetsprojektet God Jul Vasa
15.12. kl. 19.00 Helsingfors / Andreaskyrkan
Konserten ordnas tillsammans med His Master´s Noise
16.12. kl. 16.00 Bromarv kyrka
21.12. kl. 18.00 Hangö kyrka med South Point Gospel
22.12. kl. 18.00 Ekenäs kyrka

Programblad 15/10 euro.

Välkommen!
www.romberg.fi

Raseborgs Hälso-
och sjukvårdsteam

PERSONLIGA 
ASSISTENTER

FÖRMEDLING AV 
PERSONAL

HEMTJÄNST

Annika 045 896 9230
Marika 045 896 9231

HEMSJUKVÅRD

kyRkPRESSAt sofIA toRVAlds

julfester, vårfester och religion
För en och en halv vecka se-
dan skrev några representan-
ter för det svenska skolver-
ket en rekommendation till 
skolorna inför de stundande 
kyrkobesöken före jul. I re-
kommendationen stod det att 
skolorna visserligen kan be-
söka kyrkor men att bön, väl-
signelse eller trosbekännelse 
inte får förekomma.

Rekommendationen möt-
tes av hård kritik också från 
politikerhåll. Såväl skolmi-
nistern och socialministern 
tror att det blir nödvändigt att 
ändra skollagen. Frågan som 
många ställer sig är: hur ska 
en präst kunna leda en reli-
giös högtid utan att förmedla 
ett religiöst budskap?

Rekommendationen har 
fött uppror och hjältar. Präs-
ten Magnus Crispin Back sä-
ger i tidningen Dagen att en 
del rektorer fått kalla fötter 
och avbokat kyrkobesöken, 
men ”de som ändå kom-
mer är de som inte är räd-
da”. Trots skolverkets direk-
tiv väljer han att både be och 
läsa välsignelsen för skolbar-
nen som besöker Österha-
ninge församling vid advent.

Ulf Bjereld som är pro-
fessor i statsvetenskap vid 

Göteborgs universitet und-
rar i en debattartikel i Dagen 
över varför så få ifrågasätter 
vårt firande av Sankta Lu-
cia men samtidigt har svårt 
att klara av att firandet ge-
nomförs i ett kyrkorum. Han 
menar att religiösa och kul-
turella sedvänjor växer ihop 
och blir omöjliga att separe-
ra. Den som har berörings-
skräck för kyrkorum får svårt 
att hantera sin vardag. Försö-
ken att dra gränser och göra 
upp rekommendationer till 
exempel över vilka psalmer 
som får sjungas och vilka inte 
faller på sin egen orimlighet.

Nyheten om att ”elever ska 
slippa Gud i kyrkan” väck-

te en del överlägsna kom-
mentarer på Hbl:s webbsi-
da. Typ: oj vad de är galna där 
i Sverige.

Det finns ingen orsak att 
vara överlägsen, exakt sam-
ma diskussion förs hos oss. 
I våras beslöt Kuopiobisko-
pen Jari Jolkkonen att hans 
barn inte deltar i en Helsing-
forsskolas vårfest för att rek-
torn (trots vädjan från för-
äldrarna) vägrade låta bar-
nen sjunga En blomstertid. 
Rektorn anser nämligen att 
psalmen är ”en bön i form av 
sång”. Sjöng man den skulle 
över 200 barn tvingas lämna 
festsalen. Logik eller berö-
ringsskräck? Svara du.

FOTO: KP-ARKIV.



en kvinna fick bud om
 att hennes dotter blivit sjuk och skyndade till apoteket för att skaffa m

edicin. n
är hon kom

 tillbaka till bilen upptäckte hon att hon låst in bilnycklarna. hon hittade en rostig bit ståltråd på gatan och försökte bryta sig in i bilen, utan fram
gång. Då började hon be. n

åg-
ra m

inuter senare stannade en skraltig gam
m

al bil bakom
 henne och en ovårdad m

an klev ut och frågade om
 hon behövde hjälp. hon förklarade situationen och han öppnade bildörren m

ed hjälp av ståltråden i ett nafs. –
 Tack! D

u är en god m
an! utbrast kvinnan. –

 Jag är inte alls en god 
m

an, sa han. Jag kom
 just ut från fängelset efter en lång dom

 för bilstölder. kvinnan kram
ade honom

 och utbrast glädjestrålande: –
 Tack g

ud, du skickade ett proffs!

NÄSTa VEcKa besöker vi ett anrikt hus med en egen berättelse. Åk buss med Peter Söderqvist
Vasa

0500-162 120
touring.partner@kolumbus.fi

Jani Edström får 
kickar av teologi 
och gillar att vara 
ekumenisk spring-
pojke. Han bloggar 
för KP i december.

TexT och FoTo:  
SOFIa TORVaLdS

Vem är du? 
– Jag tror inte att man kan sva-
ra på den frågan. Det är nå-
gonting som man själv måste 
upptäcka i en gemenskap och 
som man svarar lite olika på 
varje gång. Jag kan säga var 
och när jag är född och vad 
jag har för utbildning och an-
nat som vi tror kan definie-
ra oss – men det är bara ytt-
re parametrar med vars hjälp 
man försöker ruta in någon, 
som man försöker ruta in ett 
område på en karta. De blog-
ginlägg som jag skriver kan 
kanske svara på den frågan.

Finns det någon händelse tidigt 
i ditt liv som präglat dig på ett 
avgörande sätt?
– Jag har ett foto av mig som 
kanske fyra–femåring till-
sammans med en afrikansk 
kille i samma ålder. Baptis-

terna hade missionsarbete i 
Kongo på den tiden och en 
afrikansk pastor och hans 
familj besökte baptisternas 
sommarkonferens. Några år 
senare träffade jag pastor Gi-
turu från Rwanda. Jag minns 
hur vi tvättade händerna till-
sammans i badrummet. Han 
visade att hans hand var väl-
digt mörk på övre sidan men 
väldigt ljus på undre sidan.

– Sen kommer jag ihåg 
Martin Luther King. Min 
pappa lyssnade alltid på ny-
heter från Sveriges radio. Jag 
minns nyheterna om med-
borgarrättsrörelsen, Viet-
namkriget och Israel-Pa-
lestina-konflikten – Sex-
dagarskriget 1967 inträffa-
de då jag var sex år. Jag blev 
medveten om orättvisor och 
människors grymhet väldigt 
tidigt. Ett minne som jag fort-

farande bär på var den 4 april 
1968 när Martin Luther King 
hade skjutits och vi ännu inte 
visste om han hade dött. Då 
gick jag i andra klass. Jag satt 
hela första lektionen och bad 
att King inte skulle dö. När 
han dog så grät jag. I skolan, 
och sen hemma för mig själv. 
Jag hade en intuitiv känsla av 
att det här är fruktansvärt fel.

du har vuxit upp inom baptist-
kyrkan och fortsatt verka i den 
som vuxen. har du någonsin ifrå-
gasatt det?
– Naturligtvis. Det handlar 
lite om att man inte kan för-
neka den familj där man är 
född och uppväxt. Man kan 
tycka bättre och sämre om 
den. Men jag har inte hel-
ler haft anledning att ta av-
stånd från den. Jag läste en 
gång Gunnel Vallqvist som 
är en katolsk författare. Hon 
skrev att hon varit så kritisk 
till sin kyrka i många frågor 
men att det ändå är hennes 
kyrka. Den saken är större 
än hennes kritik. Lite sam-
ma kan jag känna inför bap-
tism och frikyrklighet. Där 
finns saker man kan vara 
kritisk mot och det finns 
saker som är jättebra. Men 
jag har aldrig haft anled-
ning att tycka att jag måste 
sticka därifrån.

hur började ditt ekumeniska 
intresse?
– Hemma i vardagsrummet 
när min fars pastorskolleger 
hälsade på. Sedan studerade 
jag teologi i Åbo och många av 
studiekamraterna är nu mi-
na kolleger inom den luther-
ska kyrkan.

– Jag studerade också i Ka-
lifornien i USA och det var ett 
år som betydde mycket för 
mig rent teologiskt. Där möt-
te jag trons mångfald och lär-
de jag mig att teologi kan vara 
både intressant och lustfyllt 
på ett bra sätt. Vid Åbo Aka-
demi var teologin intressant 
men inte särskilt underhål-
lande. Men jag visste att den 
kunde vara det. Så jag sökte 
mig alltid dit där den var det. 
Jag har haft glädjen att jobba 
med sådant som både är in-
tressant och ger mig en kick.

Vi ser trender i Finland i dag: se-
kularisering, religionens åter-
komst, det intresse för religi-
oner som invandringen lett till. 
Vart är vi på väg i Finland tror du?
– Jag tror att vi kommer att 
se en större mångfald inom 
kyrkorna. Vi kan också få se 
nya samfundsbildningar när 
vissa grupper lämnar luth-
erska kyrkan och invand-
rargrupperna profilerar sig. 
Medlemsflykten kommer an-

tagligen att fortsätta i någon 
mån. Det leder till att de som 
är kvar i kyrkorna upplever 
kyrkan och församlingen som 
viktigare än nu och kommer 
att vilja engagera sig mer.

– Jag tror att det som fri-
kyrkligheten bygger på, fri-
villighet och gemenskap, 
kommer att synas mera in-
om folkkyrkorna. I framti-
den kan också folkkyrkorna 
ha en situation där alla för-
samlingar inte har heltids-
anställda. Jag tror att lokal-
församlingar eller kapell-
församlingar kommer att få 
stor betydelse för männis-
kors känsla av tillhörighet 
och gemenskap.

du kallar dig ”ekumenisk spring-
pojke”. Varför det?
– Jag har ofta befunnit mig i 
situationer som jag inte kun-
nat förutse och fått greppa 
nya utmaningar. Som att job-
ba som generalsekreterare 
för Ekumeniska rådet i tret-
ton år. När jag sökte tjäns-
ten ville jag visa att det också 
finns ett frikyrkligt ekume-
niskt engagemang. Hösten 
2001 kontaktade president 
Tarja Halonen religions-
ledarna och ville diskute-
ra samhällsfred och religi-
onsfred. Då fick Ekumenis-
ka rådet ta ställning till hur 

man kunde främja religions-
mötet i vårt land. Samtalen 
ledde till att RESA-forumet 
för religionernas samarbe-
te grundades för snart två år 
sedan. Jag kom överraskan-
de hem från det grundande 
mötet som ordförande.

Vad ska du blogga om och hur 
ofta?
– Jag tänkte försöka skriva 
en rad varje dag. Det blir nog 
mera sak än person. För länge 
sedan var min bloggrubrik 
på KP-bloggen: ”Om Gud, 
världen, musiken och hop-
pet.” Jag har ännu inte kom-
mit på någon bättre samman-
fattning.

du spelar trumpet. Varför blev 
det just trumpet?
– Jag tror det var på grund av 
Louis Armstrong. Inte för att 
jag spelar som han, men det 
har någonting att göra med 
trumpetens självklarhet. Att 
försöka tämja metallen. Na-
ken hud mot metall, att få 
det till någonting. På senare 
tid har jag försökt lära mig 
att spela mjukare, så att to-
nen låter som om den skul-
le komma inifrån. Trumpe-
ten är ju ett proklamerande 
instrument. Det har fostrat 
mig att våga, för jag är inte 
väldigt frimodig av naturen.

Det började med King
janI edströM är baptistpastor och ordförande för reSa-forumet som arbetar med religionsdialog. han är också ivrig trumpetist. 

”Jag satt hela för-
sta lektionen och 
bad att King inte 
skulle dö. När han 
dog så grät jag.”
Jani Edström


