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LEDAREN: I dag saknar var femte finländare under 
25 år jobb eller studieplats. Kyrkan har vaknat och 
aktiverar sig för att motverka att unga slås ut. 

 Sid
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Att vara fattig i Finland är att inte 
nå upp till en levnadsstandard 
som är självklar för de flesta. 

Möt en mamma som ofta måste 
välja om hon ska betala mat eller 
räkningar. Sidan 10

PROFILEN ISAbELLA MUNcK
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”Just kyrkan har 
möjlighet att 
fånga upp unga i 
riskzonen.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Slå vakt om de 
ungas chans!

Paradoxerna hoPar sig i det nord-
iska samhällsbygget. Barnfattig-
domsdiskussionen, som just nu 

rasar häftigt i Sverige, är bara ett exempel på den 
spruckna idealbilden av det trygga och jämlika sam-
hället med samma chanser för alla.

Lika motsägelsefull är arbetsmarknadssituation 
i de nordiska välfärdsstaterna. Och där är det de 
unga som tar stryk.

SaMTidiGT SoM befolkningen åldras och både reger-
ingar och arbetsgivare bekymrat talar om det kom-
mande underskottet av arbetskraft är många unga 
utan jobb. Bland de nordiska länderna toppar Sve-
rige och Finland statistiken för ungdomsarbetslös-
het. Hos oss är nästan var femte finländare under 
25 utan jobb eller studieplats. Detta trots att den all-
männa arbetslöshetsprocenten har sjunkit de se-
naste åren och rör sig kring sju procent. Det här är 
bekymmersamt, så bekymmersamt att också re-
geringen har gripit in. Samhällsgarantin för unga 
är ett försök att trygga att alla unga under 25 år och 
alla nyutexaminerade under 30 år ska slussas in i 
studier eller arbetsliv inom tre månader. Garantin 
trädde i kraft vid årsskiftet, och den har väckt bå-
de beundran och intresse från rikssvenskt håll, där 
man lika febrilt som här söker lösningsmodeller för 
att få bukt med ungdomsutslagningen. 

i PraKTiKen finns det ändå 
många utmaningar för dem 
som försöker fånga de unga 
som riskerar att trilla mellan 
maskorna. Den evangelisk-
lutherska kyrkan hör till en av 
aktörerna i nätverket och i år 
har insikten om det här väckts 
på ett nytt sätt. Kyrkan har initierat en landsomfat-
tande kampanj mot ungdomsutslagning under de-
visen Nyt on henki päällä. På svenska heter satsning-
en Det gäller livet, och den fick stor synlighet på Ung-
domens Kyrkodagar i Karis i helgen.

En snabbgallup bland de cirka tvåhundra delta-
garna visade att hälften av dem som satt där anting-
en hade framtiden klar för sig, eller såg fram emot 
den med tillförsikt. Den hoppfulla attityden gladde 
inte minst justitieminister Anna-Maja Henriksson 
som var en av panelisterna i diskussionen kring te-
mat. Hon ville gärna ta med sig den som en hälsning 
till regeringskollegerna som arbetar med frågorna. 
UK-deltagarnas syn på saken skiljer sig nämligen 
från helhetsbilden. En ungdomsbarometer från i 
höstas visar att de unga i dag är mer pessimistiska 
än deras föräldrar var när det gäller framtidsplaner 
och jobb. ”Det finns ett visst trovärdighetsproblem 
i kyrkan” konstaterade biskop Björn Vikström, en 
annan av panelisterna. Han har antagligen rätt. De 
aktiva –både  unga och äldre – som syns och hörs 
i kyrkans beslutsfattande representerar en relativt 
välmående medelklass.

deT Gäller att inte fastna i den bubblan, att inte bli 
blind för utmaningarna och nöden. Just kyrkan har 
möjligheter att fånga upp unga i riskzonen, när så 
gott som hela åldersklasser fortfarande deltar i kon-
firmandundervisningen. Där om någonstans finns 
chansen att så hopp och framtidstro och att bygga 
förtroendefulla relationer till människor som nå-
gon dag kan bli en samtalspart i kampen för att få 
livet att vända åt rätt håll igen.

Nyfiken på 
livets vägkrökar 

För sex år sedan satt Isabella Munck i 
sitt garage och sydde beställningsjobb 
i sin hemateljé. Barnen, som en gång 
fick henne att välja att jobba hemma, 
rörde sig numera gärna på egen hand 
och meddelade alltsomoftast ”jag far 
till en kompis”. Tiden blev lång.

– Jag hade tråkigt. Så såg jag en an-
nons om att församlingen sökte barn-
ledare. 

Följande vecka var hon anställd i Sib-
bo svenska församling och nästa steg 
var att hon började studera till barnle-
dare på läroavtal. I den ingick sessioner 
på Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby. 

– Jag hade aldrig varit i Österbotten. 
Men när jag satte mig på tåget kände jag 
en stor frihetskänsla. Jag blir fortfaran-
de euforisk när jag reser dit, säger hon.

Öppen för Guds planer
Det är inte svårt att se att Isabella Munck 
gillar sitt arbete. Hon bubblar av iver 
vare sig hon berättar om det genia-
liska med Bibeläventyrets femtio rö-
relser genom Gamla testamentet eller 
det nyaste rikssvenska påfundet med 
barnmöjliggörare i gudstjänsten. ”När 
jag kom hem märkte jag att vi redan 
har det ganska bra hos oss!” Vägen till 
drömjobbet har varit slingrande och 
inte så noggrant planerad. Hon skrat-
tar till när jag undrar om hon hade för-
väntat sig i det skedet när hon stod in-
för sitt yrkesval i tonåren att hennes liv 
skulle se ut så här:

– Nej … och inte vet jag hur det ser ut 
i morgon heller! Jag har aldrig haft nå-
gon beslutsångest. För mig är det fullt 
ös som gäller. Reflekterar gör jag efter-
åt, när allt har hänt.

Hon tillägger att hon tror att man be-
höver vara öppen för livet. För hennes 
del blev det studentexamen, folkhög-
skola och yrkesskola innan bitarna föll 
på plats. 

– Om man tror på Guds ledning mås-
te man vara beredd på att han kan gri-
pa in i det hela.

I ett ”lite större hus” bara
Men så har Isabella Munck också en stark 
vilja som driver henne framåt och hon 
är inte rädd för att ta stora kliv. När hon 
var tolv  flyttade hon hemifrån. 

– Visserligen bara sex kilometer och 
till min mommo, men ändå.

Mormor bodde inne i Borgå. Isabella 
Munk hade dittills bott på Drägsby herr-
gård vid stranden av Svartså utanför stan. 
Där växte hon upp i ett boende med tre 
olika lägenheter –om än dörrarna stod 
olåsta dem emellan –tillsammans med 
föräldrarna och en kull rejält äldre sys-
kon, farmor och faster och rum som för-
ändrades alltefter behov. Adelssläkten 
Munck är en av de äldsta i Finland. Drägs-
by gård har anor som frälsesäteri och be-
bodd herrgård redan under medeltiden.

– Nja, inte kände jag mig annorlun-
da, tycker Isabella Munck själv. En gång 
var jag på en ungdomsbal i riddarhuset, 
men jag kände ingen där och gick ald-
rig igen. Det var nu bara så att jag bodde 
i ett lite större hus.

Men hon har i alla fall tillhört den ex-
klusiva skaran av stiftsjungfrur som åt-
njöt årspension efter att de hade uppta-
gits i den Adliga Jungfrustiftsinrättning-
en i Finland. Något som berättigade till 48 
mk i året på den tiden. Ända tills hon gif-
te sig, för att tre månader senare konsta-
tera att det var ett misstag. I dag är hon 
lyckligt omgift. 
Så, du drömde aldrig om att bli prinsessa då?

– Visst har jag också lekt prinses-
sa runt stora matsalsbordet med sam-
ovarskålarna! 

Det rymliga hemmet kom också väl 
till pass för Hemliga klubbens olika sam-
mankomster. Där var alla flickor i klassen 
med och samlades varje måndag. Ibland 
övade de in teater och ställde till med fest.

– I princip var det väl lite dagklubbs-
verksamhet jag sysslade med redan då. 
Efter samlingarna packade mamma och 
pappa bilarna fulla med ungar och kör-
de hem dem ut till byarna.

En sommar var det tältläger i gårds-

Isabella Munck sopar snabbt undan klichéerna om 
ängsliga herrgårdsfröknar. Någon beslutsångest har 
hon aldrig lidit av. I dag är hon just där hon vill vara.

TexT och foTo: MAy wIKStRÖM 

PROFILEN: ISAbellA MuncK  
”Jag har alltid tyckt om att leka.”

parken en hel vecka. 
– Vår hushållerska kokade soppa och 

bar ut den till oss. Vi övade hela veckan 
på sångerna från teveprogrammet Från 
A till Ö, med Hedvig och ugglan Helge. 

Sista dagen var det föreställning för 
föräldrarna. 

– Jag har alltid hållit på med att or-
ganisera och leka, konstatar hon själv 
lite förvånat.

Familjen församlingen bar
Efter skolan flyttade Isabella Munck hem 
till Drägsby igen. På julaftonen 1983 dog 
hennes pappa. Dagen innan hade hon 
fyllt sjutton.

– I Borgå hade jag hittat församling-
ens ungdomsgrupp, som blev något av 
min familj. 

Den svarta julen visade den familjen 
vad den gick för.

– En vän satt precis hela juldagen vid 
vårt köksbord. Följande dag kom nästa 
vän, och han körde runt med mig hela 
veckan som följde.

Isabella Munck säger att den grund 
hon fick i församlingen är den självkla-
ra plattformen för hennes tro.

– Jag ifrågasätter inte att jag har en Far 
i himlen, utan tror det i alla bemärkelser. 

Grunden för hennes del lades redan i 
församlingens dagklubb, den hon själv 
numera leder. 

– Jag minns till och med att jag gick 
och intervjuade min klubbtant Iris en 
gång i högstadiet när vi skulle göra en 
intervju med någon som jobbar.

Enligt Isabella Munck är det man en 
gång har bekantat sig med som barn 
lättare att hitta tillbaka till i vuxen ål-
der, när man plötsligt upptäcker att 
man behöver det.

– Därför tycker jag att man faktiskt 
kan ta med sina något motvilliga barn 
till kyrkan också. Det är inte fel. Det 
som sägs kanske inte sjunker in just då, 
men senare i livet kan de ta det till sig 
om de vill.

Hennes egen filosofi är enkel, vare 
sig det gäller barn eller vuxna:

– Jag möter alla människor som de 
är. Varje människa är en ny relation. 
Förr skrämdes jag av tanken på Guds 
uppdrag och missionsuppgift. Jag trivs 
bäst inom 50 kilometers radie! Men nu 
har jag hittat mitt uppdrag här i försam-
lingen, här trivs jag.
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Svensk storsamling i Borgå i höst
STifTSdaGar. Den 15-17 no-
vember 2013 kallar biskop 
björn Vikström till stiftsda-
gar i Borgå stift. Temat för 
dagarna är Vägskäl.

huvudtalare är katoliken 
werner Jeanrond, professor 
i systematisk teologi, som 
överraskat Sverige genom 
att uttala sig normativt som 
kristen. Teologin har konse-
kvenser för livet.

Som andra huvudtala-

re deltar pastorn i Svens-
ka Missionsförbundet Li-
selotte J Andersson. hon är 
retreatledare och författa-
re, verksam i gruppen kring 
tidskriften Pilgrim samt re-
treatgården Bjärka-Säby.

Stiftsdagarna riktar sig bå-
de till församlingsanställda, 
förtroendevalda och andra 
intresserade. Den första stor-
samlingen av det här slaget 
hölls år 2008 i Jakobstad.

Mindre kvadratmeter i kyrkan
SParTider. Borgå kyrkliga 
samfällighet säljer klubb-
lokalen i estbacka. Det är 
den tredje lokalen som 
läggs ut till försäljning, men 
ännu har ingen blivit såld, 
rapporterar Yle. Totalt har 
samfälligheten 14 000 kva-
dratmeter fastighet varav 
en fjärdedel planeras säl-
jas. Målet är att satsa mer 
på verksamheten i stället 
för på husen.

I Ingå har församlingen 
beslutat att trots långva-
rig och långtgående plane-
ring inte utvidga gravgår-
den intill Ingå kyrka. frå-
gan har diskuterats ivrigt 
sedan början av 1990-talet 
men som det nu ser ut be-
hövs nya gravplatser först 
om närmare 30 år. Gam-
la familjegravar används av 
många och allt fler väljer 
dessutom kremering.

Fem vill bli ny rektor i Nykarleby
KriSTliGa folKhöGSKo-
lan. fem personer har sökt 
rektorstjänsten på Kristli-
ga folkhögskolan i Nykar-
leby. Ansökningstiden gick 
ut i fredags och ett arbets-
utskott har redan samlats 
för att gå vidare med pro-
cessen.

– Det beror på de prak-
tiska arrangemangen, upp-
sägningstider och dylikt, 
när den nya rektorn sedan 

kan börja. Jag stannar kvar 
tills vidare, säger rektor Gö-
rel Ahlnäs men tippar på att 
bytet sker runt maj-juni.

Kristliga folkhögskolan är 
över 90 år gammal. Skolan 
utbildar bland annat barn-
ledare och kyrkvaktmästa-
re. också kurser inom bland 
annat kristen fostran, peda-
gogik, kommunikation samt 
delar av Borgå stifts perso-
nalutbildning ordnas här.

YrKe: KlubbTanT. När 
Isabella Munck ser tillbaka 
konstaterar hon förvånat 
att det tydligen var ett 
drömyrke för henne redan 
som barn. 

isAbELLA munck

VARDAGEN fYLLS AV JoB-
BeT MeD SIBBo SVeNSKA 
fÖRSAMLINGS DAGKLuB-
BAR, fAMILJeARBeTe och 
KAKAoKLuBBAR.

46 åR, BoR I SIBBo MeD 
MAKeN oLLe och TVå 
ToNåRSfLIcKoR.

SJUNGER BåDe I KYR-
KoKÖReN och I eN VoKA-
LeNSeMBLe.
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”Någonting har hänt”

Teologiska institutet i Finland stod 
förra veckan värd för en paneldebatt 
om kyrkans fyraårsberättelse Utma-
nad kyrka. I panelen satt Esbobisko-
pen Tapio Luoma, dogmatikprofessor 
Miikka Ruokanen och forskningschef 
Hanna Salomäki från Kyrkans forsk-
ningscentral. 

Varför har det varit så mycket dis-
kussion och debatt om just den här 
fyraårsberättelsen? frågar sig forsk-
ningschef Hanna Salomäki och sva-
rar själv på sin fråga:

– I tidigare fyraårsberättelser har 
det också funnits indikatorer på läg-
re kyrkligt engagemang, det är inget 
nytt i sig. Men det har oftast handlat 
om lägre engagemang inom ett visst 
område. Man har också kunnat visa på 
stigande kurvor för en del verksam-
heter, exempelvis musik. Det nya är 
att det kyrkliga engagemanget mins-
kat drastiskt på alla de områden man 
undersökt, säger Hanna Salomäki.

Kyrkan har mätt vad man tror på i 
trosbekännelsen, hur ofta man del-
tar i kyrkliga verksamheter och hur 
solidarisk man är med kyrkans mål.

– Inga kurvor pekar uppåt. Någon-
ting har hänt. Engagemanget minskar 
drastiskt och minskningen ser ut att 
gå i allt snabbare takt.

Ytterligare en överraskning är att 
siffrorna ser likadana ut i våra grann-
länder.

– I Sverige är förändringarna i pro-
cent så gott som identiska med våra 
i Finland. Detta trots att det religiösa 
landskapet i övrigt inte är jämförbart, 
säger Salomäki.

Av det kan man dra slutsatsen att det 
inte handlar om att kyrkan gjort nå-
gonting ”fel”.  Det är ett fenomen som 
ser likadant ut i stora delar av världen.

Vi ska se oss själva i spegeln 
Biskop Tapio Luoma försökte se på de 
sjunkande siffrorna som en positiv ut-
maning.

– Vi borde kanske se de här siffror-
na som Guds ledning. Om vi tänker oss 
ett motsatt läge med bara stigande siff-
ror så skulle det antagligen leda till att 
vi blev alltför nöjda med oss själva. Nu 
ska vi se oss själva i spegeln. Vad sä-
ger de här siffrorna om oss som krist-
na? Vad säger de om den bild vi ger av 
kristendomen?

Fenomenet med sjunkande religiöst 
engagemang och tilltagande ateism fö-
rekommer bara i länder med högt väl-
stånd, påpekar Luoma.

– I vårt samhälle finns det mycket 
som distraherar och pockar på upp-
märksamhet. Välståndet gör att vi in-
te ser livets begränsning.

Luoma anser att det är viktigt att ska-
pa en sådan atmosfär att även en för-
samlingsmedlem med en svag tro kan 
känna att hon hör till kyrkans inner-
sta krets.

Professor Miikka Ruokanen säger att 
det inte är kyrkan utan Kyrkans forsk-
ningscentral som är i kris.

– Jag förmedlar bara vad man skrivit 
i vissa medier. Nämligen att vi mäter 

religiöst engagemang på fel sätt. And-
ligheten och religiositeten har inte för-
svunnit någonstans.

Ruokanen menar att han träffat 
många som säger att de inte längre får 
andlig näring i sin egen församling. 

– Det diskuteras hur vi ska nå dem 
som inte är aktiva i kyrkan och det är 
bra och viktigt. Men vad gör vi om de 
som redan är aktiva börjar ge upp för 
att de inte längre känner sig hemma i 
församlingen? Det här tycker jag är ett 
oroväckande fenomen.

Samtidigt tycker Ruokanen att folk-
kyrkan är en stor välsignelse.

– Folkkyrkan kan vara en missio-
nerande gemenskap som är öppen för 
dem som har en svag tro. Vi borde lä-
ra oss respektera olikheter och skapa 
en atmosfär av äkta kärlek i kyrkan.

Väckelserörelsernas betydelse
Väckelserörelserna kritiseras ibland 

för att de isolerar sig för mycket i si-
na egna kretsar och inte tar ansvar i 
församlingen.

– Det finns mycket okunskap och 
fördomar om väckelserörelserna och 
om väckelsekristna. Undersökningar 
visar tvärtom att väckelsekristna tar 
ansvar och hör till dem som är akti-
va i lokalförsamlingen, säger biskop 
Luoma.

Forskningschef Hanna Salomä-
ki styrker Luomas påstående genom 
att berätta att av kyrkans aktiva med-
lemmar (ca 14 procent) hör varannan 
till någon av de inomkyrkliga väck-
elserörelserna.

Luoma påpekar att det finns en so-
cialetisk tröskel som hindrar många 
från att gå aktivt med i kyrkans verk-
samheter.

– Många upplever att de inte kan 
eller vill höra till en gemenskap som 
kyrkan för att de inte ställer upp på 

kyrkans etiska eller moraliska vär-
deringar, sade Luoma.

Lärostrider inom kyrkan ser Luoma 
som de mest destruktiva. 

En person i publiken undrade om det 
inte är de liberala som har det största 
behovet av lärostrider eftersom man 
vill ändra på mera traditionella synsätt.

– Det kyrkliga lärorna är inte huggna i 
sten. Det finns ett kontinuerligt tryck på 
förnyelse och nytolkning. Exakta grän-
ser är svåra att dra. Det behövs också 
en fortgående diskussion om kyrkans 
läror, ansåg professor Ruokanen som 
gärna vill försvara en folkkyrka med 
många röster och åsikter.

Biskop Luoma fick sista ordet.
– Vi måste komma ihåg att kyrkan 

har egentligen bara ett enda budskap. 
Det är att Jesus har uppstått från de dö-
da. Det här måste vi kunna säga rak-
ryggat och utan att blinka. 

UtMANAD KyRKA. Aldrig tidigare har 
kyrkans fyraårsberättelse väckt så 
mycket diskussion i offentligheten som 
nu. Engagemanget för kyrkan minskar 
drastiskt och minskningen ser ut att gå i 
allt snabbare takt.

TexT och foTo: tOMAS VON MARtENS

Folkkyrkan kan 
vara en mis-
sionerande ge-
menskap som är 
öppen för dem 
som har en svag 
tro. Vi borde lä-
ra oss respekte-
ra olikheter och 
skapa en at-
mosfär av äkta 
kärlek i kyrkan.
Miikka Ruoka-
nen

bevärinGSPaSTor ToPiaS Tanskanen berättade att många beväringar upplever kristen tro som förnuftsvidrig. Det behövs 
mera apologetik och vi har glömt att lära de unga hur central gudstjänsten är i en kristens liv, sade Tanskanen. 
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naatus 
besökte FMS
Informatör Rebekka Na-
atus har besökt finska 
missionssällskapet för 
att bekanta sig med mis-
sionsarbete, skriver tid-
ningen Kotimaa.

Naatus som är Kotimaas 
kolumnist skrev i början av 

januari att missionsarbete 
är något som inte längre 
är aktuellt och kunde pla-
ceras på ett museum.

Naatus upplevde att 
hon togs emot i all gäst-
vänlighet på fMS.

– Vi hade en intressant 
och upplysande diskus-
sion, kommenterade Naa-
tus kortfattat.

Rebekka Naatus arbetar 
till vardags i oulun seura-
kunta som informatör 
men kolumnen i Kotimaa 
skrev hon i eget namn.

Texten väckte stor upp-
ståndelse och debatt 
runtom i landet. flera bi-
skopar har uttalat sig bå-
de positivt och negativt 
om den.

koLumn MISSIon

Kampenkapell 
fick mediapris
Det nybyggda kapellet i 
Kampen i helsingfors har 
fått utmärkelsen för årets 
kristna mediainsats 2012.

– Kapellet är ett medi-
um. Man kan inte passe-
ra byggnaden utan att läg-
ga märke till den, sa Maarit 

Kuikka, generalsekreterare 
för finlands Lionsförbund 
som utsett årets vinnare.

utmärkelsen delas ut 
årligen av Kristna medie-
förbundet där bland an-
nat ekumeniska rådet är 
medlem. Senast har pro-
jektet Andligt liv på web-
ben och Päivi Räsänen 
och fått priset.

mEDiAinsAts deSIgnKApell

Bibel och mission ny Kredulinje
en linje för alla åldrar.  Rektor Görel Ahlnäs (snart pensionär), barnledarstuderande Anna-Li Snellman och lärare Thomas Ingo illustrerar generationerna.

I dag lever 
vi inte ut det 
kristna livet 
utan vi blir 
ofta sittande 
i soffan.
Thomas Ingo

– Linjen är tänkt för människor som  
befinner sig i någon form av brytnings-
skede i livet, säger Thomas Ingo som 
ansvarar för linjen. Till exempel de som 
slutat gymnasiet, behöver ett mellanår, 
är alterneringslediga, pensionärer eller 
vill få en annan in riktning i sina liv.

Man kan välja mellan att gå ett helt år 
eller bara en termin på Kristliga Folk-
högskolan (Kredu). 

– Innehållet sammanfattas bäst i Je-
su ord ”följ mig”, alltså Bibeln och att 
lyssna till Herren och hans ord. Och 
”gå ut”, mission både på nära håll och 
långt borta.

– I dagens kultur lever vi inte ut det 
kristna livet utan vi blir ofta sittan-
de i soffan, säger Ingo. I utbildningen 

UtbILDNING. Meningen med att vara 
kristen, att tjäna, är ett tema i den nya 
utbildningen som Kristliga Folkhögskolan 
startar i Nykarleby i höst.

TexT och foTo: JOhAN SANDbERG

sionspraktik i Finland. Vad man ska 
göra konkret i Finland utformas se-
nare tillsammans med den grupp som 
eventuellt stannar.

Vad utbildningen kostar beror främst 
på vart man reser och om man stude-
rar en eller två terminer.

– När man är på skolan kostar utbild-
ningen samt lunchen 55 euro per vecka, 
säger Ingo. Priset på resan till Israel ska vi 
förska pressa men sannolikt kostar den 
drygt tusen euro. På vår hemsida finns 
en länk till en kalkyl över vad resorna 
och uppehället på missionsfältet kos-
tar. Dessutom kan det komma kostna-
der för vaccinationer, försäkringar och 
annat. Priserna varierar ganska mycket.

– Det kostar att resa men det kostar 
också att köpa ny bil. Det handlar om 
hur man prioriterar, säger rektor Gö-
rel Ahlnäs.

Volontärslinjen fortsätter
I fjol lanserade Kredu en volontärslinje 
med intensivkurs i spanska som slog ut 
väl. Av 49 som sökte till linjen tog sko-
lan in fjorton. Samtliga åker i dag iväg 
till Nicaragua. 

– De är inspirerade och väl förbered-
da för resan. Alla har lärt sig spanska.

De bägge linjerna planerades sam-
tidigt.

– Men ifjol ville vi inte starta två nya 
linjer samtidigt, säger Ahlnäs. Bägge 
linjerna behöver tolv 18 år fyllda stu-
derande för att komma igång.

I den nya linjen ingår ingen språk-
undervisning.

– Språket kan ju vara en utmaning 
om man inte har tillgång till tolk, säger 
Ingo. Därför behöver inte missionsre-
san vara direkt evangeliserande. Men är 
man intresserad kan man ju läsa språk 
på egen hand till exempel på Arbis.

För undervisningen står skolans eget 
team förstärkta med gästande förelä-
sare.

– För att rekrytera elever så brett som 
möjligt så har vi också försökt få före-
läsare från olika sammanhang, säger 
Ingo. De kommer från olika lutherska 
väckelserörelser men också från fri-
kyrkorna och några från Sverige. Tan-
ken är att föreläsarna inte bara ska un-
dervisa sitt ämne teoretiskt utan ock-
så förmedla liv och praktik.

vill vi få in lite av det som är mening-
en med att vara kristen. Att vi ska va-
ra ute och visa att vi älskar vår nästa 
genom att tjäna.

Tjänandet ska eleverna få tillfälle att 
praktisera en gång i veckan, antingen 
på skolan eller i samhället.

– På skolan kan man vara ett stöd 
i invandrarklasserna eller  hjälpa till 
med att sköta fastigheterna. I samhäl-
let kan man hjälpa till i en församling 
eller i en förening.

I utbildningen ingår också två resor, 
under höstterminen görs en veckas re-
sa till Israel och på våren en sex veck-
ors resa till något av Finska Missions-
sällskapets missionsfält.

– Resorna ramar in linjen. Israelre-
san avslutar höstterminen som haft fo-
kus på Gamla testamentet. På våren gör 
vi en typ av missionsresa till Senegal, 
Nepal, Etiopien, Ryssland eller Taiwan.

På missionsfältet kan man job-
ba med brunnsprojekt, skogsplante-
ring, fadderverksamhet, kvinnoarbe-
te, Aids, jordbruk eller församlings-
arbete.  Den som inte har råd att åka 
utomlands kan också göra sin  mis-

FOTO: KP-ARKIV/ 
ANDREAS ANDERSSON
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Jenni Haukio 
ekofastar
fastan inleds på askons-
dagen den 13.2. Då star-
tar också kampanjen eko-
fasta som i år beskyddas 
av fru Jenni haukio. An-
dra kändisar som med-
verkar är skådespelare 
Maria Sid-Achrén, mart-

hornas vd Marianne heik-
kilä, bildkonstnär henri-
ka Lax och omsorgspräst 
ben thilman.

Genom ekofastan upp-
muntrar kyrkan, ekume-
niska rådet och finlands 
miljöcentral oss att leva 
måttfullt och ta hand om 
jorden. Kampanjen pågår i 
sju veckor.

ny digibibel för barn
Pipliaseura har gett ut en digital bibel för barn. Den kan 
laddas ner till Ipad eller Ipod men finns också att kö-
pa som en bok.

Bibeln innehåller såväl möjlighet att läsa själv som 
att lyssna på ett ljudspår. Det är Markus bäckman 
som läser.

Pipliaseura är den första utgivaren av en digitalbibel 
för barn i finland och den innehåller både Gamla och 
Nya testamentet.

Fattiga männis-
kor är kapabla till 
egoism och snål-
het på samma sätt 
som rika.
Leif Nummela på le-
darplats i Uusi Tie om 
att den ekonomis-
ka krisen i grunden är 
moralisk.

bibEL bARnvänlIgEkonomi MoRAlEkoLogi KAMpAnJ

TF behöver nya studerande
inGvar dahlbacKa på charmoffensiv i Pedersöre för att locka nya studerande till Tf. Den unga mannen i förgrunden behöver inte välja studieinriktning ännu.

Frågan är 
vilken typ 
av präs-
ter vi vill 
ha och hur 
vi förvaltar 
vårt arv, 
folkkyrkan.
Sixten Ekstrand

Både resurserna och antalet studerande 
minskar vid teologiska fakulteten (TF) 
vid Åbo Akademi.

– Vi behöver årligen utexaminera 18 
kandidater, lika många magistrar och 
fyra doktorer, säger professor Ingvar 
Dahlbacka. Eftersom en del avbryter 
studierna borde vi få in trettio stude-
rande varje år.

Ifjol inledde 13 studerande studier för 
kandidatexamen, året innan var de 14 
och år 2010 var de 18. Utöver detta an-
togs också en del magisterstuderande.

– Av dessa är i medeltal tio per års-
kurs kvar på TF, säger Dahlbacka. Med 
den takten kommer fakulteten inte att 
nå upp till sina examensmål.

tEOLOGUtbILDNING. Det svaga intres-
set för teologiska studier bekymrar Åbo 
Akademi och domkapitlet. Men någon 
brist på präster råder det inte i Borgå 
stift.

TexT och foTo: JOhAN SANDbERG

nom pensioneringar. Om några år kom-
mer behovet att vara aningen större då 
prästerna födda 1950–55 går i pension. 

Ekstrand tror också att behovet av 
präster kommer att minska i framti-
den. Det beror på kyrkans ekonomis-
ka läge som påverkas av både lågkon-
junkturen och utskrivningarna. Även 
det att församlingar slås samman leder 
till att behovet kommer att minska i de 
större enheterna.

– Utbud och efterfrågan är nu i balans, 
säger Ekstrand. Men det är klart att så 
länge vi har en kyrka behöver vi präster. 

En tredjedel av dem som studerar 
teologi blir prästvigda. Övriga blir reli-
gionslärare. De allra flesta söker sig till 
andra tjänster. Någon större arbetslös-
het torde det inte finnas bland teologer. 
Dahlbacka hänvisar till en sex år gam-
mal undersökning som visar att endast 
2,3 procent av teologerna i Finland är 
utan arbete. 

Söker lösning i bygden
TF gör nu charmoffensiver i bygden för 
att öka intresset för teologiska studier. 
Förra veckan var Dahlbacka i Pedersöre 
och dit hade han också kallat Ekstrand. 

Inom kort upprepar TF konceptet i Åbo, 
Mariehamn, Helsingfors och Vasa. Kallel-
sen har gått ut till präster, religionslära-
re, ungdomsarbetsledare och represen-
tanter för väckelserörelserna. I Pedersö-
re hade ett tiotal hörsammat kallelsen, 
samtliga utom en var präster. Tillsam-
mans försökte man finna lösningar på 
problemen.

– Ingen vet riktigt varför de teologis-
ka studierna inte lockar så många stu-
derande för tillfället, säger Dahlbacka. 
Men man kan anta att läget inom kyr-
kan inverkar samt att ungdomarna nu-
mera är mera projektinriktade.

I diskussionen i Pedersöre nämndes 
bland annat orsaker som ämbetsfrågan, 
lönen och arbetstiderna, ungdomarnas 
församlingssyn, kyrkomötets egen lin-
je och samhällets krav på den, kyrkans 
minskade resurser och större enheter, 
utskrivningarna, den ständigt ifrågasat-
ta religionsundervisningen och kyrkans 
oförmåga till flexibilitet.

–  Man kan alltid skylla på kyrkan eller 
på biskoparna men faktum är att många 
biskopar försvarar klassisk en kristen tro. 
Kyrkan är bättre än sitt rykte, säger Ek-
strand.

Antalet utexaminerade är direkt för-
knippade med resurserna som tillde-
las fakulteten. Den fördelningsmodell 
som styrelsen för Åbo Akademi slagit 
fast innebär att anslagen för TF mins-
kar med totalt 23,8 procent jämfört med 
2012. Den minskningen sker successivt 
med fem procent per år.

– Rekryteringen av studerande har 
varit problematisk de senaste åren. Om 
inte trenden vänder står vi inför ned-
skärningar. Det skulle vara viktigt att 
fakulteten bevaras som en enhet.

Ingen prästbrist
På domkapitlet delar man TF:s oro.

– Teologutbildningen är något vi of-
ta diskuterar. Borgå stift behöver goda 
präster som är förankrade i kyrkans tra-
dition, har en personlig tro och kan sin 
bibel. Jag är inte orolig över att vi in-
te får präster. Vi får så många vi vill ha. 
Frågan är vilken typ av präster vi vill ha 
och hur vi förvaltar vårt arv, folkkyr-
kan, säger stiftsdekan Sixten Ekstrand.

För tillfället råder ingen prästbrist i 
stiftet. De senaste åren har biskopen 
prästvigt i medeltal fem till sex perso-
ner per år. Det motsvarar avgången ge-

jenni hauKio. FOTO: VIllE 
HyTöNEN
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VågA FRågA

barn sover så mycket 
de behöver

Vi har väldigt svårt att få våra barn 
(tre och fem år) att somna i tid på 
vardagskvällarna. De sover dags-
vila på daghemmet under varda-
garna men under helgerna sover 
de bara undantagsvis på dagen. På 
daghemmet säger de att barnen 
måste vila på dagen. hur ska vi göra 
för att få dem att somna i tid och 
måste de sova regelbundet också 
på helgerna?

de fleSTa föräldrar upplever detta med 
dagsvilan som ett problem någon gång 
under dagisåren. När barnen är tillräck-
ligt små orsakar dagsvilan inga bekym-

mer och påverkar inte heller nattsömnen. När barnen blir 
äldre kan det för de flesta barn bli bekymmersamt. Barnen 
oroar sig sällan för vilan, oftast är det föräldrarna som blir 
stressade över att barnen inte somnar i tid. Barnet/barnen 
behöver dagsvilan om hon/de somnar.

deT är väldigt svårt att få barn att somna i tid, speciellt om de 
inte är trötta. Dagsvilan gör många gånger att det blir svårt 
för barnen att somna på kvällarna. De somnar sent på kväl-
len, vaknar trötta på morgonen och somnar skönt på vilan. 
Det här blir en ond cirkel. Det går inte att lägga sig tidigare 
på kvällen om man inte är tillräckligt trött. Man måste sti-
ga upp tidigare på morgonen för att kunna somna tidigare 
på kvällen. Dagsvilan rubbar det här mönstret. Det är ing-
en panik med barnets nattsömn. Även om timmarna blir 
färre så kompenserar barnen sömnbristen med dagsvilan, 
så antalet sömntimmar blir tillräckligt.

Man Kan alltid diskutera med personalen på dagis om det 
är möjligt att ta upp barnen från vilan lite tidigare. Kanske 
barnen inte behöver vila hela vilan. En kort vila på max en 
timme rubbar sällan nattsömnen. Oftast blir dagsvilan ett 
problem först när vilan blir för lång.

Kanske det vore möjligt att låta barnen hoppa över vilan 
någon dag i veckan. Det här är förstås rätt svårt, eftersom 
barnen genast reagerar om någon får särbehandling. Det 
kan bli ett ramaskri från den övriga barngruppen; ”Varför 
behöver inte Ellen vila?” ”Det är ju orättvist att vi måste vi-
la, medan Ellen slipper.”

Att hoppa över dagsvilan på helgerna är helt okej om man 
märker att barnen orkar utan den. Det gäller bara att lägga 
dem i säng i tid om kvällarna, så att nattsömnen blir till-
räckligt lång.

allT har sin tid och i och med att barnen blir äldre försvin-
ner problemen. När inte behovet av sömn längre är lika stort 
kommer barnet att hållas vaket under vilan och somna ti-
digare på kvällarna.

 ¶ mARIA SuND-
gREN-lIllqVIST
är kognitiv 
psykoterapeut  
och svarar på 
frågor om familj 
och relationer. 

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

På tVäREn JoHAn MYRSKog

ett gott ändamål?
De som dagligen går på ga-
torna i en storstad kan inte 
undgå att stöta på tiggarna. 

fattiga, knä-
böjande, fry-
sande männis-
kor som väd-
jar om peng-
ar. hur tänker 
du när du stö-

ter på en tiggare? Medlidan-
de? förakt? 

Vad spelar det egentligen 
för roll vad vi tänker om vi 
bara går förbi? 

Jag hör ständigt argu-
ment för att det inte hjälper 
att ge tiggarna pengar efter-
som ”de ändå inte får behål-
la pengarna själva”. eller att 

”det uppmuntrar tiggeriet”, 
och ”pengarna går ändå till 
tobak”. Bra och sakliga argu-
ment som förmodligen of-
ta stämmer men som bort-
ser från en sak: Vem är vi att 
bestämma och bedöma vem 
som förtjänar eller inte för-
tjänar en god gärning? Som 
om det skulle vara ett bätt-

re alternativ att bara gå förbi 
och låtsas som inget.

I Romarbrevet 2: 1-11 sä-
ger Paulus att vi inte ska gö-
ra skillnad på människor. Gud 
gör inte skillnad på männis-
kor. om Gud har kallat oss att 
älska människor varför gör vi 
då det till en komplicerad de-
battfråga? och framförallt, 

varför gör vi skillnad på män-
niskor?

Det hjälper förmodli-
gen inte på sikt att ge tigga-
re pengar. Det finns antagli-
gen mycket bättre alternativ. 
Men vi får inte använda det 
som en ursäkt för att blunda 
för deras verklighet.

Jag brukar ibland köpa en 

smörgås eller ge en slant åt 
en tiggare. Kanske stanna och 
tala någon minut. ett vänligt 
ord som visar att jag ser, bryr 
mig och lider med dig.

om jag blir lurad av någon 
som kanske egentligen inte är 
så fattig så blir jag lurad. Men 
rädslan för det ska inte hindra 
mig från att visa kärlek.

Församlingens 
utsträckta hand
50 åRSJUbILEUM. De 
första församlings-
faddrarna rekrytera-
des i Jakobstad efter 
en bön över telefon-
katalogen. 

TexT och foTo:  
JOhAN SANDbERG

– Församlingsfaddrarna är 
församlingens utsträck-
ta hand mot barnfamiljer-
na. När ett barn döps ringer 
jag upp och frågar föräldrar-
na om de vill ha en försam-
lingsfadder, säger familjear-
betsledare Annette Tallgren. 

Ungefär hälften av de ny-
döpta barnen i Jakobstad får 
en församlingsfadder.

Församlingsfaddrarna be-
söker sina fadderbarn i hem-
met tills den sjätte dopdagen. 
Tidigaren fick barnen besök 
tills de fyllde fyra år.

– Vi ändrade det till sex 
år för att få mer kontinuitet. 
Dessutom märkte vi att bar-
nen började känna igen sin 
församlingsfadder i fyraårs-

åldern. Nu blir avslutning-
en också naturlig eftersom 
församlingsfaddrarna också 
är med när barnen välsignas 
inför skolstarten.

Kristen fostran
Annette Tallgren säger att för-
samlingsfaddrarna behövs för 
att vi döper barnen.

– Då ska vi också lära dem. 
Det kan församlingsfaddrar-
na hjälpa till med. När barnen 
får besök får de också en gå-
va av sin fadder, en kristen 
barnbok eller en CD.

Församlingen kommer 
också ihåg alla de barn som 
inte har någon församlings-
fadder.

– Vi ber för alla barn som 
blivit döpta. Har barnet ing-
en församlingsfadder som 
gör det så ber man för dem 
i olika bönegrupper.

I dag har Jakobstads svens-
ka församling 65 verksamma 
församlingsfaddrar och de 
har i medeltal sex, sju fadder-
barn. Kallelsen till den stun-
dande jubileumsfesten gick 
ut till 140 personer, nuvaran-
de och tidigare faddrar. 

– De är troligen flera är så  

men tyvärr är våra listor över 
tidigare församlingsfaddrar 
inte fullständiga.

Enligt Tallgren är de flesta 
faddrarna kvinnor och  med-
elåldern börjar vara ganska 
hög. Någon har varit försam-
lingsfadder i hela fyrtio år. 

– Församlingsfaddrarna är 
människor som har ett hjär-
ta för barnen och vill göra en 
frivillig insats. Vi skulle  be-
höva flera. 

Det krävs ingen utbildning 
men ibland ordnar försam-
lingen kurser för faddrarna.

– Det är synd att inte flera 
vågar prova på. Det har varit 
jätteroligt och givande att få 
träffa familjerna informellt. 

Annette Tallgren varit fa-
miljearbetsledare på halvtid 
i 1,5 år.  Församlingsfadder-
verksamheten och söndags-
skolan är hennes främsta an-
svarsområden.

– Familjearbetsledaren är 
en hemsnickrad titel. Offi-
ciella är jag ledare för barn-
verksamheten.

50 år av bön och besök
Församlingsfadderverksam-
heten startade år 1963 i Jakob-

stad. Runar Backman, kyr-
koherde i Jakobstad mellan 
1960 och 1973 var upphovs-
mannen. Han var inspirerad 
av liknande verksamhet han 
stött på i USA och i i Sverige. 
Ännu i dag är verksamhe-
ten rätt okänd i Finland, sär-
skilt i de finskspråkiga för-
samlingarna.

– När de första försam-
lingsfaddrarna skulle re-
kryteras i Jakobstad bad man 
över den lokala telefonkata-
logen. Utgående från det sän-
de man ut kallelser till bli-
vande faddrar. De första bar-
nen som fick fadder är födda 
1963, säger Tallgren.

Femtioårsjubileet upp-
märksammas under försam-
lingshelgen den 2-3 februari 
där Gustav Björkstrand är  ta-
lare. Själva jubileet är för in-
bjudna församlingsfaddrar.

– Vi hade också gärna bju-
dit in alla familjer men i stäl-
let är alla välkomna till i för-
samlingshelgen och i synner-
het till mässan för stora och 
små på söndagen. Vi bredda-
de fadderverksamhetens te-
ma En utsträckt hand till hela 
helgens tema. 

i GåvoSKåPeT förvarar Annette Tallgren presenter som församlingsfaddrarna ger till sina fadderbarn då de ses. 
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Det 
gäller 
livet
TexT och foTo: JOhAN MyRSKOG

Allvarsamt. Berörande. När Ungdomens 
Kyrkodagar samlades i Karis under hel-
gen kombinerades tunga diskussioner 
med god och hjärtlig stämning.

Ungdomens Kyrkodagar är ett eve-
nemang där ungdomar som represen-
terar sina församlingar träffas under 
några dagar för att diskutera aktuel-
la frågor och ämnen i kyrkan. Det görs 
under officiella former och diskussio-
nen brukar vara livlig under plenum då 
delegaterna får säga sina åsikter.

På programmet fanns förutom de 
många timmarna i plenum olika tema-
grupper, café, gudstjänst på torsdag och 
söndag samt tal av biskop Björn Vik-
ström. Fria förmågors kväll bjöd på en 
salig blandning av skratt och allvar un-
der ledning av programvärdarna Alex-
ander Store och Fredrica Nyman.

Temat Andrum gav också den andli-
ga biten sin plats. Ta tid för att slappna 
av och bara andas in och låt Gud gö-
ra sitt verk.

Aktuella frågor
– Det är viktigt att vi formar gemenska-
pen så att ungdomar får synas och bli 
bemötta på sitt egna sätt, sade biskop 
Björn Vikström i sitt tal på fredagen.

Fredagskvällen satte tonen för årets 
UK. Turnén mot utslagning av unga, Det 
gäller livet, besökte UK för att väcka frå-
gor och uppmuntra de unga att ta sitt 
oerhört viktiga ansvar. 

Paneldiskussionen varade i två tim-
mar och panelen bestod av biskop Björn 
Vikström, justitieminister Anna-Ma-
ja Henriksson, diakon i Ekenäs för-
samling Nina Fabritius-Ylitalo, verk-
samhetsledare för ungdomsverkstaden 
SVEPS Peter Rolin samt Mikael Malt-
zeff som varit en utslagen ung vuxen. 
Paneldiskussionen leddes av Kyrkpres-
sens chefredaktör May Wikström.

Ungdomarna lyssnade uppmärksamt 
och kvällen lämnade ingen oberörd. 

hur hjälpa en kompis?
– Man kan inte hjälpa någon som in-
te vill ha hjälp, säger Anna-Maja Hen-
riksson på frågan ställd av en ungdom 
i publiken.

Minister Henriksson betonar än-
då vikten av att finnas där och bry sig 
fastän man inte konkret kan göra nå-
got just då.

– Agera inte psykolog åt din kom-
pis, säger Mikael Maltzeff som själv har 
levt på gatan och varit utan arbete och 
sammanhang.

– Det slutar bara med att det snart 
finns två stycken som mår dåligt is-
tället för en.

Maltzeff rekommenderar att man 
kontaktar en krisjour som kan ge när-
mare direktiv och råd.

– Det kan man göra utan kompisens 
vetskap, fast det nog i längden lönar sig 
att säga åt denne att man tagit kontakt 
med en krisjour.

Björn Vikström talar om Jesu liv och 
efterlyser en likadan attityd.

– Jesus såg de utslagna och utstötta 
och mötte dem som de var, säger han.

– Vi önskar ju att alla skulle få må 
bra och att vi som är Guds barn kun-
de se och upptäcka skönheten i varje 
människa, säger Vikström.

Ett nationellt problem
Att problemet är så relevant och om-
fattande i Finland märks inte minst ge-
nom att president Sauli Niinistö enga-
gerat sig så mycket i frågan om ungdo-
mars välmående.

Ett brev från honom lästes upp under 
kvällen där han uppmuntrar ungdomar  
att göra saker och göra dem tillsam-
mans, ingen ska behöva vara ensam.

Anna-Maja Henriksson betonar att 
regeringen haft frågan om ungdomars 
utslagning som en av de största prio-
riteringarna.

– Det är viktigt att vi når ut till de 
unga. Alla unga ska ha en plats i vårt 
samhälle, säger hon.

Henriksson påpekar också att reger-

ingens viktigaste projekt är ungdoms-
garantin. Alla under 25 år ska garante-
ras jobb, utbildning eller praktik.

– Det vi behöver i vårt samhälle är 
mera medmänsklighet och inte bara 
lagstadga. Här är arbetet med kom-
munerna och kyrkan otroligt viktigt 
eftersom de spelar en stor roll, säger 
Henriksson.

En tuffare värld
Nina Fabritius-Ylitalo som arbetar som 
diakon i Ekenäs församling och poäng-
terar att det ofta också är frågan om för-
äldrar som behöver hjälp.

– Kyrkan är också bra på att nå ut 
till ungdomar, säger hon. Men diakoni 
fungerar bäst om den utgår från sam-
hällets behov.

På frågan om hon tror att det har bli-
vit hårdare att leva i dag svarar hon kort 
och gott.

– Ja. Det tror jag. Människan är slav 
under marknadskrafterna, det kom-
mer så mycket skräp på tv att jag näs-
tan slutat titta helt och hållet. 

– Skulle jag inte haft ett tryggt hem 

som skyddat mig skulle mitt liv också 
ha gått åt skogen, säger hon.

Förebyggande engagemang
Peter Rolin arbetar som verksam-
hetsledare för ungdomsverkstaden 
SVEPS som försöker hitta ungdomar 
och unga vuxna som kommit snett i 
livet och hjälpa dem till en ny start. 

– För att det ska fungera behöver 
man någon som tar emot bollen då 
man skickar iväg den, säger han.

– Hela samhället behöver funde-
ra på sin attityd. Det kan inte hänga 
på en eller några människors ansvar 
att göra allt.

Mikael Maltzeff är en av ungdomar-
na som genom SVEPS arbete fått möj-
ligheten att börja ett nytt liv.

– Jag började ta droger som ton-
åring och blev hemlös och arbetslös. 
Jag trodde att jag skulle dö innan jag 
fyllde tjugo så jag ville inte ha hjälp 
av någon.

– Helt idiotiskt, säger han.
En dag insåg han trots allt att så här 

kan det inte fortsätta längre. Han fick 

fredaGSKväl-
lenS PaneldiS-
KuSSion be-
rörde ungdomars 
utslagenhet. 
Kvällen blev nå-
got av året uKs 
huvudtema. 

UK. Allvarsamma teman präglade 
ungdomens kyrkodagar som hölls på 
Lärkkulla. Under temat Andrum sam-
lades cirka 160 ungdomar från Borgå 
stift för att diskutera aktuella frågor 
och ha roligt tillsammans.
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kommEntAR  
JoHAn MYRSKog

en bättre 
värld

deT här är 
mitt fjärde uK. 
Det är fan-
tastiskt att få 
se ungdomar 
som bryr sig 
och vill jobba 

för att miljöerna i skolor-
na och församlingarna ska 
bli bättre.

årets uK kändes väldigt 
moget och aktuellt. Käbblan-
det uteblev nästan helt och 
ersattes av en stark gemen-
skap och brinnande iver att 
göra något åt problem i sam-
hället. 

Det var gripande att se 
ungdomar som steg upp i ta-
larstolen och bekände att de 
har mått dåligt och inte all-
tid vetat hur de ska gå till vä-
ga. De vågade med sitt ex-
empel styra in samtalen på 
att det psykiska illamåendet 
och utslagenheten inte bara 
är något abstrakt, utan i hög-
sta grad finns nära oss. Även i 
kristna sammanhang.

under första dagen på uK 
fick deltagarna svara på frå-
gan vad det är som de kän-
ner sig mest bundna av. 
Det var intressant att se hur 
många det var som svarade 
att de kände sig bundna över 
rädslan av att inte duga i an-
dras ögon.

I vår kultur anses det va-
ra ett tecken på svaghet om 
man inte klarar sig själv och 
behöver hjälp av andra. hur 
idiotiskt är inte det? Att all-
tid behöva klara sig själv och 
inte våga be om hjälp är väl 
det som verkligen är svag-
het? åtminstone leder det till 
utmattning och en oundvik-
lig kollaps.

Känslan jag fick av årets 
uK var egentligen en stör-
re inspiration till att arbeta 
för en bättre värld. Kanske li-
te onödigt stora ord men det 
är väl inte så komplicerat och 
jobbigt som det låter. Det är 
i vardagen vi påverkar som 
mest. hur beter vi oss mot 
andra? orkar vi göra det där 
lilla extra för våra vänner och 
närmaste och de människor 
som allra mest skulle behö-
va det?

Det var fint att se att ung-
domarna inte lät sig nedslås 
trots de tunga och mörka 
ämnena. Med vänskap och 
gemenskap som band siktar 
de mot en ljusare framtid för 
sig själva och för sina skol-
kamrater.

Jag tror att vi måste ta pre-
sident Niinistös ord på allvar 
och inse att vi inte förväntas 
och bör göra allting själv. Då 
kommer vi att köra slut på 
oss och inte orka hela vägen.

Med en gemensam vision 
och dröm kan man göra fan-
tastiska saker och dessut-
om ha roligt medan man gör 
det. Trots att medlidandet är 
det centrala så bör vi inte un-
derskatta skrattet och gläd-
jen som vi har inom oss. Det 
är de som driver oss längst i 
det långa loppet.

hjälp av SVEPS och studerar nu till 
ungdomsledare.

– Med min erfarenhet vill jag job-
ba för att ungdomar inte ska behöva 
gå igenom samma saker som jag själv 
gjort, säger han.

Maltzeff säger att han både va-
rit mobbad och själv varit mobbare i 
skolan. Någon i publiken undrar hur 
Maltzeff tycker att man ska reagera 
på mobbning.

– Det är nog bara att gå emellan, 
säger han kort och gott.

Björn Vikström tror att kyrkan och 
samhället behöver se igenom hur man 
når ut till ungdomarna.

– Jag är rädd att för varje ungdom 
vi lyckas nå så slinker fyra-fem ung-
domar emellan trots allt.

Vikström tillägger lite sorgset att 
han och hans kompisar i hans sko-
la i tiderna inte gjorde tillräckligt för 
att motverka några klasskamraters 
problem.

– Det här ämnet berör mig starkt. 
Vi hade några klasskamarater i sko-
lan som det gick utför för och jag och 

mina kompisar gjorde inte tillräckligt 
mycket för att hjälpa dem, säger han.

Alla i panelen är överens om att fö-
rebyggandet av psykiskt illamående 
är minst lika viktigt som att möta dem 
som redan mår illa.

Viktig diskussion
Efter paneldiskussionen samlades ung-
domarna i små grupper för att disku-
tera sina reaktioner och känslor kring 
ämnet.

De flesta sade sig vara trötta av så 
tunga ämnen, men tyckte samtidigt att-
det kändes viktigt och värdefullt att tala 
om utslagning bland ungdomar. Något 
som alla stött på i någon form.

Diskussionen var det centrala un-
der hela UK och det diskuterades fli-
tigt i plenum under följande dag. Det 
var en debatt utan några egentliga me-
ningsskiljaktigheter. Det verkade som 
att så gott som varenda ungdom på UK 
var överens om att något måste göras 
åt det här. 

Flera ungdomar gick upp i talarsto-
len för att berätta om sina egna erfa-

”Det vi behöver 
i vårt samhäl-
le är mera med-
mänsklighet och 
inte bara lag-
stadga.”
Justitieminis-
ter Anna-Maja 
Henriksson

renheter av psykiskt illamående. Nå-
got som öppnade hela diskussionen.

Björn Vikström ville också ingju-
ta mod i sitt tal under fredagskvällen.

– Vi måste fokusera på Jesu lidan-
de och död. Det såg mörkt ut men det 
slutade inte där, sade han.

– Uppståndelsen är den största 
svängningen från mörker till ljus och 
från hopplöshet till hopp. Vändpunk-
ten kommer att komma. 

Uppbyggande gemenskap
Trots de tunga ämnena och det hek-
tiska tidsschemat var UK 2013 en 
helg som präglades av gemenskap 
och värme. 

Överallt runtom på Lärkkulla hör-
des skratt, inte minst i presidiet där 
ordförande Erika Forsblom och vice-
ordförande Daniel ”Faffen” Nybergh 
underhöll en hel sal genom att bara 
skratta. Det fanns en glädje och vär-
me i ungdomarnas ögon och en en-
tusiasm över att göra något gemen-
samt som leder till något gott.

eriKa forSbloM och Daniel ”faffen” Nybergh fungerade som ordfö-
rande och viceordförande i precsidiet.

runT 160 ungdomar från Borgå stift deltog på uK. 

biSKoP björn Vikström höll några andakter. FOTO: mATHIAS SAlO
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Leva på luft
TexT och foTo: SOFIA tORVALDS

Tycker du att du är fattig? frågar jag.
Vi sitter i Evas kök. Jag har hämtat 

med mig lunch eftersom det är tre da-
gar tills hon får barnbidrag. Dagen inn-
an gjorde hon av med de sista pengar-
na på brukskontot (16,25 euro) då hon 
köpte mjölk, ost, wc-papper och den 
nödvändigaste maten.

– I början av månaden fyller jag på 
i frysen och köper påssoppor och bil-
lig pasta som vi har i skåpen. Det äter 
vi sedan i slutet av månaden då peng-
arna är slut.

Hon funderar en stund på den där 
frågan om huruvida hon är fattig el-
ler inte.

– Som familj är vi fattiga, säger hon.
Eva har varit fattig i så gott som he-

la sitt vuxna liv. I Finland är man fattig 
om man förtjänar mindre än 60 pro-
cent av medianinkomsten. Evas sex-
personersfamilj klarar sig på mindre 
än 40 procent av medianinkomsten.

– Jag har aldrig kunnat ta barnen till 
södern och jag skulle vilja åka den där 
ena gången, så de skulle få se vad det 
är. Men i och med att jag är så duktig 
på att vända på slantarna så gör vi fak-
tiskt sådant som andra människor med 
våra inkomster inte ens skulle drömma 
om. Vi brukar packa in hela familjen i 
en bil och köra så långt vi kommer. Vi 
har till exempel varit i Danmark.

Lång övning
Eva säger att hon är snål och sparsam 
av naturen. Dessutom har hon övat på 
det länge.

– Det som jag tycker är mycket peng-
ar säger andra att de inte klarar av att 
leva på. Jag är jättebra på att vända på 
slantar men jag är usel på att få in dem.

Vad är det som gjort att just Evas fa-
milj är fattig?

– Vi fick barn tidigt, innan vi hade 
karriär. Vi var studerande och hade fle-
ra barn. Vi hade inte ens råd att ha bar-
nen på dagis. Där började det.

Periodvis har Evas man inte kunnat 
jobba på grund av att han varit sjuk. 
Just nu studerar han. Hans bidrag till 
familjens ekonomi är studiestödet på 
298 euro per månad.

– Och själv valde jag den bransch jag 

valde för att jag ville göra något me-
ningsfullt, men det var inte en bransch 
med bra arbetsförutsättningar eller god 
lön. Nu är jag arbetslös. Då blir det som 
det blir.

När hon ser på framtiden känner hon 
sig ambivalent.

– Det har ju faktiskt varit bättre i pe-
rioder då jag haft jobb. Då har vi kla-
rat oss. Jag hoppas hela tiden, men jag 
vågar inte lita på att vi någonsin kom-
mer att ha mera pengar. Men om man 
inte hoppas kan man lika gärna gå och 
lägga sig.

Att vända på slantarna år ut och år in 
har inte gjort henne deprimerad, men 
det har gjort henne arg.

– Jag är så frustrerad ibland. Då blir 
jag arg och fräsig mot barnen, och det 
är ju inte deras fel.

Lite vardagslyx
Hon säger att hennes vardagslyx är att 
gå till butiken utan att behöva räkna 
varje cent. Så att hon bara kan plocka 
det hon vill ha från hyllan.

– Sen är jag ju så snål att jag inte 
plockar något som är dyrt. Men jag kan 
välja till exempel att köpa ekomjölk. 
Om jag köper sju liter mjölk så köper 
jag en liter ekomjölk för miljöns skull. 
Helst skulle jag köpa allt eko men jag 
måste balansera mellan miljötänk och 
ekonomisk realitet.

Om det händer en katastrof, som att 
bilen går sönder – Evas familj bor på ett 
ställe där det är svårt att klara sig ut-
an – har hon sett till att ha en buffert.

– Eftersom jag är så snål har jag lyck-
ats lägga undan av våra pengar när vi 
haft lite mer. Så jag har ett buffertkonto 
och där finns det lite pengar som jag kan 
använda om det händer en katastrof.

Men för att få socialbidrag får man 
inte ha ett buffertkonto.

– Så om man är så dum att man sätter 
undan pengar så får man inget social-
bidrag. Om jag fick socialbidrag skulle 
jag ha dubbelt så mycket pengar som 
jag har i dag. Men vad ska jag göra med 
dem? Jag får ju inte sätta undan något 
av det. Ska jag bara slösa allt? Det vill 
jag inte göra, det skulle vara fullkom-
ligt meningslöst.

Eva har inga lån. Hon har aldrig lyft 
studielån.

– Och det är jag tacksam för – hur skul-
le jag någonsin ha betalat tillbaka det?

Shoppar hon någonsin?
– Nej. Men det som är bra med det 

är att jag avskyr att shoppa. Jag avskyr 
att köpa skor och kläder.

Stressande livsstil
När jag undrar om det finns något hon 
tycker att hennes familj inte har råd 
med som alla i Finland borde ha råd 
med svarar hon: mat.

– Jag ser ju till att barnen har mat. Ib-
land går jag till kyrkan och plockar åt 
mig bröd som de delar ut, sådant bröd 
som blir gammalt. Det är inte en option 
att barnen är utan mat. Ibland har jag 
inte råd att betala räkningar. Jag kan fixa 
mat av nästan ingenting, men jag kan 
inte betala räkningar med ingenting.

Eva menar att systemet med arbets-
löshetsersättning är dumt. Hon får 
1 600 euro i månaden före skatt om 
hon inte jobbar alls.

– Jag vill jobba, men om jag tjänar 
till exempel 1 000 euro per månad på 
projektjobb och annat drar de av det 
från arbetslöshetsersättningen. Avdra-
get görs i samband med att timmarna 
redovisas trots att man ibland får lö-
nen först några månader senare, vil-
ket gör att man vissa månader inte får 
någon lön samtidigt som man får ned-
satt arbetslöshetsunderstöd. Det sättet 
att leva på är fruktansvärt stressande.

Hon skulle vilja ha medborgarlön.
– Den skulle inte få vara stor för folk 

borde inte välja att leva på den. Men 
den borde vara sådan att man vet att 
man alltid får till exempel 500 euro i 
månaden och allt som man förtjänar 
efter det skulle vara hemåt.

Föräldrar har ansvar
Eva tror inte att hennes barn har ta-
git skada av att familjen har lite peng-
ar. Kanske beror det på att familjens 
ideologi är anti-konsumtion.

– Vi tycker snarast att det är pin-
samt att folk har en massa prylar de 
inte behöver.

Eva minns att hennes dotter i låg-
stadiet hade en tröja som Eva hittat på 
rabatt på Anttila för fyra euro.

– Då kom några klasskompisar och 
sa att hon har en ful tröja. När hon 
svarade att den som sa så själv hade 
en ful tröja sa det barnet att hans trö-
ja minsann kostat 120 euro. Då blev 
jag så arg att jag skickade ut e-post 

till de andra föräldrarna och sa att det 
här är inte okej, så här kan inte era 
barn bete sig.

Hon anser att det är föräldrarnas 
sak att se till att barnen inte börjar 
tävla om vem som har dyrare saker. 

– Mina barn förstår att man inte be-
höver ha något som är dyrt och dåligt. 
Jag tycker till exempel att en Iphone 
inte är värd det den kostar.

Evas familj har en bra dator – den 
har de byggt själva. Går en del sönder 
köper de en ny och bygger om den.

– Vi lägger max 200 euro åt gången 
vartannat år på vår dator. Då har vi en 
dator som är tillräckligt bra för att vi 
ska kunna köra de program vi behöver.

– Våra barn är stolta över att vi le-
ver vettigt. Men så är de ju uppfostra-
de så också. Vi skulle inte ha onödi-
ga prylar ens om vi hade mer pengar.

Undviker små utgifter
Barnens hobbyn hör till de utgifter som 
fått familjens ekonomi på knä.

– Lyckligtvis har ingen av dem ve-
lat spela ishockey. Men jag har beta-
lat till exempel för musikskola. När 
ett av barnen haft tävlingsresor med 
sitt idrottslag har jag fått betala för re-
san i rater.

Då hon haft jobb har hon valt att inte 
äta ute med kollegerna utan ta mat med 
sig hemifrån. De pengarna hon sparat 
in har i stället gått till att betala till ex-
empel för barnens musikskola.

Jag undrar om hon någonsin varit bit-
ter över att inte kunna göra sådant som 
andra gör.

– Nej! Det är ju ett val. Jag kunde 
ju ha gått ut på lunch med kolleger-
na men valde att betala barnens hob-
byn i stället.

Hon säger att hon har mycket att va-
ra tacksam för, och det vet hon.

– Jag har fyra friska barn och vi bor 
på ett härligt ställe. Jag har inget att kla-
ga på. Det är en attitydfråga och en frå-
ga om vad man prioriterar.

Hon bakar bullar utan mjölk och 
ägg, för det blir bra ändå och billigare. 
Åker de någonstans har de alltid kaffe 
med sig i en termos. Det sparar famil-
jen mycket på.

– Många bäckar små, säger jag,
– Det är det vi lever på, säger Eva.

eva heter egentligen något annat.

”Jag hoppas he-
la tiden, men jag 
vågar inte lita 
på att vi någon-
sin kommer att 
ha mera peng-
ar. Men om man 
inte hoppas kan 
man lika gär-
na gå och läg-
ga sig.”
Eva

FAttIGDOM. Evas familj är fattig jämfört med andra finländska 
familjer. Hon är världsbäst på att vända på slantar och tror inte 
ens på konsumtion – men hon är trött på att inte ha råd med 
just någonting. Hennes dröm är att kunna ta barnen till södern.
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kommEntAR  
SoFIA ToRvAldS

Skulle du 
orka vara 
fattig?

i finland har 
vi lyckligtvis 
inte det som 
kallas ”abso-
lut fattigdom”. 
Det betyder att 
de flesta fin-

ländska barn för det mesta 
har mat och kläder.

Däremot lever många fin-
ländska barn i ”relativ fat-
tigdom”. Med det me-
nas att deras familjer in-
te når upp till samma lev-
nadsstandard som de flesta 
andra finländska familjer. 
Att de på grund av bristan-
de resurser inte kan leva ett 
liv som andra människor i 
samhället lever. en familj 
som lever på mindre än 60 
procent av landets medi-
aninkomst anses i eu ”lö-
pa risk” att bli fattig. också 
den relativa fattigdomen är 
relativ: tidigare gick gränsen 
för relativ fattigdom vid 40 
procent av medianinkom-
sten. När vår levnadsstan-
dard ökar ökar också kravet 
på det man rimligtvis måste 
ha för att kunna ”leva”.

Att leva i relativ fattig-
dom är riskfyllt. Det föder 
en känsla av hopplöshet, av 
att det inte är någon idé att 
man kämpar. Det leder till 
utslagning, till att unga hop-
par av skolan, till psykiska 
problem och kriminalitet.

När vi diskuterar fattig-
dom i dag borde vi bör-
ja med att veta vad vi dis-
kuterar. orsaken till att det 
blev en sådan mediastorm 
efter uppdrag gransknings 
program om barnfattigdom 
i Sverige var att program-
met aldrig definierade be-
greppet utan satsade allt 
krut på att skjuta ner bilden 
av barn som går hungriga 
och med trasiga skor. Men 
i dag ser fattigdomen inte 
nödvändigtvis ut så och än-
då är den hemsk och para-
lyserande.

Den som är fattig i dag 
är oftast betydligt rika-
re än den som var fattig 
på 1960-talet. finländar-
nas egendom har tredubb-
lats sedan 1980-talet. fat-
tigdom är detta: att jämfö-
ra sig själv med andra och 
alltid vara på minus. Det är 
tungt för vuxna och det är 
tungt för barn.

eva har klarat av ett helt 
vuxenliv i relativ fattigdom 
utan att gå i bitar för att hon 
av ideologiska skäl motsät-
ter sig konsumtion. Jag fick 
mycket att tänka på efter 
att jag talade med henne. 
Jag insåg att du måste va-
ra mycket stark för att orka 
vara fattig. Jag insåg också 
att jag knappast skulle kla-
ra av det med den psykis-
ka hälsan i behåll. Så tungt 
är det att ha så lite peng-
ar att det sätter gränser för 
din valfrihet.

eva SKulle helst 
köpa enbart 
ekomjölk, men 
det har hon inte 
råd med. hennes 
bidrag för miljön 
är att köpa en 
liter ekomjölk då 
och då. 
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pro-israelisk 
skugga
European coalition for 

Israel 
(ecI) är 
en tak-
orga-
nisa-
tion för 
kristna 

Israelvänner och orga-
nisationer i europa som 
stöder staten Israel i vått 
och torrt. 

I höstas uppstod en 
konflikt mellan ecI och 
Kyrkans utlandshjälp.
Kuh deltog aktivt i en 
internationell ekume-
nisk kampanj som syfta-
de till att uppmärksam-
ma brott mot mänskliga 
rättigheter på ockupe-
rat palestinskt områ-
de. Många var kritiska till 
att en välgörenhetsorga-
nisation nu intog öppet 
ståndpunkt i en känslig 
politisk konflikt. 

Bland annat ecI var 
besviken och utövade 
starka påtryckningar mot 
Kyrkans utlandhjälp som 
upplevde påtryckning-
arna som direkt hotfulla. 
Det resulterade i att Kuh 
protesterade med ett 
öppet brev till biskopar-
na och regeringen. 

Med anledning av Min-
nesdagen för förintelsens 
offer publicerade ecI för-
ra veckan ett pressmed-
delande om sin utställ-
ning och kampanj Shoas 
skuggor (förintelsens 
skuggor). 

förintelsen som hör till 
hela vår världs gemen-
samma mörka historis-
ka arv, förvandlades i ett 
slag till ett lumpet slagträ 
i ideologiska syften.

ecI har för vana att 
tolka all kritik av Israels 
agerande på ockuperat 
palestinskt område som 
en antydan till antisemi-
tism. Att  ecI står värd för 
en utställning om förin-
telsen är därför proble-
matiskt. Det drar en pro-
israelisk skugga över ett 
fasansfullt och trauma-
tiskt historiskt skede. 

Den israelisk-palestin-
ska konflikten är redan 
tillräckligt inflammerad 
som den är. Därför är det 
inte just att göra antise-
mitismen till ett ideolo-
giskt och politiskt vapen i 
en konflikt som denna.

 ¶ TOmAS VON mARTENS 

ELLiPs

 
 

BOKREA!
Tvivel växer på oväntade ställen
– men det gör tron också
John Ortberg
Kan uppriktighet inför livets svåraste frågor 
i själva verket leda oss in i en ärligare rela-
tion med Gud? John Ortberg skriver utma-
nande, tröstande och inspirerande  

om tvivel och tro.
Libris Inb. 7,00

Livets små omvägar
– 50 råd från en som har tagit dem
Regina Brett
Livet tar sina små omvägar ibland – men 
det behöver inte innebära att allt är kört! 
Den här lilla boken innehåller en hel räcka 
uppmuntrande texter att ta till då dagarna 

känns gråare än vanligt.

Libris Inb. 7,00

www.fontanamedia.fi  
tfn (09) 612 615 30  
info@fontanamedia.fi

Fler reaböcker?  
I reabilagan som ingår i 
detta nr hittar du bok-
fynd för alla smaker!

Jesus 
föddes 
och dog 
som jude

Marc chaGallS målning 
White crucifiction (1938) 
understryker Jesus och 
judarnas gemensamma 
lidande. Jesus är klädd i ett 
höftskynke som är en ju-
disk bönesjal. På målningen 
ser man flyende judar och 
brinnande synagogor. (Art 
Institute of chigago/BuS)

Att Jesus var jude är självklart för många, 
men påståendet kan väcka nyfikenhet 
hos andra. Judiska museet i Stockholm 
vill visa den judiska miljö som Jesus 
växte upp i och i vilken han levde he-
la sitt liv. I utställningen Juden Jesus kan 
besökarna bekanta sig med spännan-
de arkeologiska fynd från både privata 
samlare och etablerade museer. 

Utställningen öppnade i mitten av 
januari och håller öppet till den sista 
september i höst.

– De första tio dagarna har varit 
mycket välbesökta! Vi har fått många 
positiva reaktioner och vår tillhöran-
de katalog med fördjupade artiklar av 
överrabbin emeritus Morton Narrowe, 
biskop Åke Bonnier och docent Tord 
Fornberg (katolska kyrkan) med flera 
säljs till många besökare, säger musei-
chef Yvonne Jacobsson.

Arbetet med att skapa utställning-
en har varit gränsöverskridande och 
unikt.

– Genom seminarier, interreligiösa 
debatter och föreläsningar kan man 
fördjupa sin förståelse för ett kultur-
arv som är gemensamt för både judar 
och kristna, säger Jacobsson.

Judiska Museet vill med utställning-
en motverka fördomar och öka tole-
ransen mellan människor. Teologiska 
och historiska perspektiv tas upp av 
kunniga och engagerade auktoriteter.

I en filmad intervju samtalar över-
rabbin emeritus Morton Narrowe med 
biskop Åke Bonnier.

Utställningen Juden Jesus beskriver 
det land i vilket människan Jesus av 
Nasaret föddes för 2 000 år sedan. Här 
beskrivs judarnas liv med alla religiö-

JUDEN JESUS. Världens förmodligen mest kända jude 
kallas han ibland. Judiska museet i Stockholm vill lyfta 
fram Jesus judiska rötter och den miljö han levde och 
verkade i. Utställningskonceptet är frukten av ett unikt 
samarbete mellan kristna och judar. 

TexT: tOMAS VON MARtENS  

sa strömningar och riktningar och hur 
dessa sedan utkristalliserades till de två 
världsreligionerna judendom och kris-
tendom så som vi känner dem i dag. 

Konfliktfylld relation
Docent Svante Lundgren har tidigare 
forskat i judaistik vid bland annat bo 
Akademi. För tillfället är han gästfors-
kare vid Lunds universitet. Han får frå-
gan om det skett en förändring i judar-
nas inställning till Jesus?

– Judarna har under en lång histo-
risk tid varit förföljda av kristna för att 
man ansåg att det var judarna som dö-
dade Jesus. Det här har återspeglat sig 
i judarnas inställning till Jesus, säger 
Lundgren.

Judarna skapade en alternativ berät-
telse om Jesus: att han var ett utom-
äktenskapligt barn, att hans far var en 
romersk soldat och att han helade folk 
med hjälp av trolldom.

– En sån här tradition har länge fun-
nits bland judarna. Den här negativa in-
ställningen är helt förståelig med tan-
ke på allt som judarna fick utstå i det 
kristna Europa.

Lundgren berättar att man har gjort 
upp med den här Jesusbilden i mo-
dern tid.

– Både judar och kristna har bear-
betat sina gamla uppfattningar om var-
andra. Bäst märks det här kanske in-
om forskarvärlden. Både judiska och 
kristna forskare betonar Jesus judiska 
rötter och liv som jude.

Den kristna kyrkan å sin sida har 
gjort upp med sin bild av judendomen 
som en dyster religion, vars anhängare 
dignade under lagens ok. Det har fun-

nits en tendens att beskriva den judis-
ka bakgrunden så mörk som möjligt, 
för att kontrastera detta mot ljuset som 

SvanTe lundGren  berättar att både 
judiska och kristna forskare i dag vill 
lyfta fram Jesus judiska bakgrund.  
FOTO: KP-ARKIV/mARINA WIIK
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bibeln med andra ögon
bOK

Mötesplatser

Författare: caroline Krook
Förlag: Verbum 2012

förra Stockholmsbiskopen 
caroline Krooks bok Mö-
tesplatser har underrubri-
ken ”texter som bjuder in 
till andakt och möten med 

personligheter ur de fyra 
evangelierna”.

Min första tanke är: har 
inte någon gjort det här 
förr? Många gånger? När 
jag börjar läsa märker jag 
att Krook kombinerat två 
genrer: den där man skri-
ver om bibliska personer 
och den där man skriver 
om kyrkoåret. När boken 
fungerar som bäst blir den 
ett sorts lågmält samtal 
som kopplar samman his-
toriska fakta och intres-
santa bitar av informa-

tion med bibelställen och 
personer som kan kännas 
söndertjatade för en re-
gelbunden kyrkobesöka-
re eller bibelläsare. caro-
line Krook har lagt mycket 
energi på att krypa under 
skinnet på dem hon skri-
ver om och försöka öppna 
deras kamp och livsvillkor 
för oss som lever i dag.

Krook är ingen stor sti-
list så där som till exempel 
Martin Lönnebo. Det inne-
bär att de texter där hon 
i meditativ form lever in 

sig i de bibliska personer-
nas liv får luft under ving-
arna främst på de ställen 
då hon kommer med nå-
gonting lite oväntat. Det är 
inte överraskande att Ju-
das är en av de personer 
som är intressantast att 
läsa om.

Jag tror att Mötesplatser 
är en bok som har mest 
att ge en läsare som in-
te är en van läsare av Bi-
beln och andaktsböcker. 
Den är tydlig, pedagogiskt 
upplagd och uppmunt-

rar till att plocka fram Bi-
beln snarare än att nöja sig 
med den dos andlig föda 
just Krook har att erbjuda.

När den är som sämst 
är den förutsägbar och la-
gom som en predikan man 
glömmer genast då man 
stigit ut på kyrkbacken. 
När den är som bäst öpp-
nar den dörrar man in-
te visste att fanns i det 
där huset där man bott i 
många år och trodde att 
man kände så bra.

 ¶ SOFIA TORVAlDS

OSKULD
AV DEA LOHER
REGI ERIK SÖDERBLOM

Viirus: (09) 440 224 viirus@viirus.fi www.viirus.fi

Ett samarbete mellan  
Viirus och Klockriketeatern

BILJETTER 28/22/18 €
SPELAS 26.2–9.5.

PREMIÄR 15.2.2013
Vårens turnéföreställning:
TRÖST – En monolog  
om tro och tvivel

Regi: Akse Pettersson
På scenen: Oskar Pöysti
Premiär: 15.3

WWW.UUWANAS.FI

Bokningar & förfrågningar:
06-3180 900 / 0400 126 830                    www.raitismaja.fi     

Ge tid för familjen
Kom till Äkäslompolo på sportlovet!
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafiks 
skidresa till Ylläs.  
Sportlovet 16 – 22.2 2013.
Buss med påstigning längs rutten Lovisa, Borgå,  
Sibbo och Helsingfors. 
Fråga om förmånliga familjepriser med helpension  
(morgonmål, lunchmatsäck, middag och kvällsmål).
Ungdomar 400 euro.  Vuxna 470 euro.

Ungdomar över 13 år 
även utan föräldrar.

kom in i världen genom Jesus.
– Det här är givetvis grova förenk-

lingar av judisk tro. Judendomen är be-
tydligt mer mångfacetterad än så.

Det finns seriösa judiska Jesusfors-
kare som är stolta över att Jesus var en 
av dem, en jude.

En inomjudisk diskussion
– På engelska används termen ”reclai-
ming”. Man vill återföra honom dit han 
hör hemma och betona att Jesus hör till 
det judiska folket och att han var jude 
från sin födsel till sin död.

Också i evangelierna framställs Je-
sus som en laglydig jude. Jesus konflik-
ter med fariséerna ser judiska forska-

re som en inomjudisk diskussion, in-
te som en konflikt mellan två olika re-
ligioner, säger Lundgren.

– Uppfattningarna inom judendo-
men är brokiga. Jesus ses av judis-
ka forskare som en judisk lärare och 
tänkare bland andra. Att han var och 
förblev en jude är en gemensam syn 
hos både kristna och judiska forskare.

Lundgren betonar ändå att en positiv 
syn på Jesus är utmärkande för en intel-
lektuell elit och bland judiska forskare.

– Bland vanliga judar finns säkert än-
nu okunskap och ointresse kopplat till 
föråldrade uppfattningar och negativa 
attityder till Jesus, tror Lundgren.

Judiska forskare är inte kritiska mot Je-

sus men däremot till den kristna kyrkan 
som man anser att har förvandlat Jesus 
till något annat än han var. Inställningen 
är att de kristna har tagit judarnas Jesus 
och gjort honom till en ”kristen”.

Nordens första judiska museum
Judiska Museet öppnade i januari 1987 
som Nordens första och länge enda ju-
diska museum. Initiativtagarna var Vio-
la och Aaron Neuman. I den första sty-
relsen satt professor emeritus Torgny 
T. Segerstedt, kantor Idy Bornstein. 
f.d. överbibliotekarie Harry Järv, f.d. 
hovrättslagman David Glück och fru 
Ester Kirstein.

I en tid av tilltagande motsättningar 
i samhället ser Judiska Museet det som 
en viktig uppgift att kunna förmedla 
kunskap om judendomen, judiskt liv 
i Sverige sedan mer än 200 år tillbaka 
och om nazismen, andra världskriget 
och Förintelsen.

”Den kristna kyrkan har gjort upp med sin bild av ju-
dendomen som en dyster religion, vars anhängare 
dignade under lagens ok.”

Stöd det finlandssvenska
musiklivet!

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

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

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

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

Verksamhetsledare
Toni Sjöblom. tfn 06-320 6800
Finlands svenska sång- och musikförbund
Nedretorget 1A, 65100 Vasa

hälben och spik från ”Jockanans, hagkolssons” benkista. första århundradet 
e.Kr. (Israels Museum) 

bronSMYnT SlaGeT för prokurator coponius, 6 f.Kr. – 66 e.Kr. (Kgl Myntkabinettet) 
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Ljus- och barnkalas  
på söndag

ungefär en månad efter julafton, när 
Jesusbarnet är 40 dagar gammalt, är 
det dags för mamma Maria att enligt 
judisk tradition föra pojken till templet 
för första gången. 

Med avstamp i Jesusbarnets kyrk-
debut ordnar många församlingar sär-
skilda barn- och familjegudstjänster 
denna söndag som kallas Jungfru Ma-
rias kyrkogångsdag eller kyndelsmäs-
sodagen.

– Vi bjuder särskilt in de barn 
som blivit döpta under föregå-
ende år. om föräldrarna vill får 
de komma fram och tända ett 
ljus för sitt barn i gudstjänsten 
men vi tänder nog ljus för al-
la, också för de barn som in-
te är där.

Det berättar kyrkoherde An-
ders Store i Nedervetil. han 
tillägger att predikan är lite kor-
tare den söndagen och i slutet av 
predikan får alla barnen komma 
fram och bli välsignade. 

– Det är mycket liv och rö-
relse i kyrkan den dagen, upp-
slutningen har varit stor, sä-
ger Store.

han tycker att det är roligt 
att barnen också frimodigt 
vågar komma fram och bli 
välsignade.

– Vi brukar säga att vi 
inte bara pratar om välsig-
nesle, vi välsignar också.

Låt mig gå hem
under sitt första tempelbesök möter 
Jesusbarnet Symeon och hanna, två 
gamla människor som trott och vän-
tat på Gud i hela sitt liv. När Jesus bärs 
fram förstår Symeon genast vem Je-
sus är och han säger sig nu kunna dö 
i frid när han sett ljuset. hans ord är 
kända som en lovprisning, Nunc di-
mittis, som ingår i tidebönstraditionen 
i den sena kvällsbönen completoriet:

Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i 
frid som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedning-
arna och härlighet åt ditt folk Israel.

TexT: NINA ÖStERhOLM   
ILLuSTRATIoN: MALIN AhO

KyNDELSMÄSSO- 
DAGEN. På söndag ord-
nar många församlingar 
en särskilt barnvänlig 
gudstjänst. Ljus-
festen har också 
blivit en famil-
jernas kyrkdag.

”Vi bjuder sär-
skilt in de barn 
som blivit döpta 
under föregåen-
de år.”
Anders Store

Vardagsljus
Söndagen går också under namnet 
kyndelsmässodagen och helgen är en-
ligt urgammal kristen tradition en ljus-
högtid. När Luciadagen lyser upp de-
cembermörkret håller kyndelsmäss lå-
gan uppe också efter jul. Kyndel är ett 
gammalt ord för ljus och namnet kyn-
delsmässa kommer från den medelti-
da sedvänjan att denna söndag välsigna 
alla de ljus som behövdes i kyrkan un-
der det kommande året. Sedvänjan har 
på sina håll tagits upp i modern version, 
exempelvis i Karis svenska församling.

– Vi har uppmanat människor att ta 
med egna ljus till kyndelsmässoda-
gens gudstjänst. Vi ber en liten bön för 
ljusen, också kyrkans ljus välsignas, 

tvålen i sjön
enligt en gammal svensk sägen 
kastar Jungfru Maria sin tvål i sjön 
vid kyndelsmäss vilket gör det lätt-
are att tvätta byke den här tiden på 
året. hårt vatten blir under vintern 
lite mjukare på grund av smält-
vatten och för att en del mineraler 

fälls ut från vattnet i kylan. Det 
är alltså lite lättare att tvätta 

jämfört med under varma-
re årstider. 

Vid kyndelsmäss me-
nade man också förr 
att halva vintern ha-
de gått. Man tänkte sig 

att alla de ljus som 
tändes i kyrkorna 

den dagen bi-
drog till att jaga 
bort vintern.

Kärringajul
Kyndelsmässodagen är den sista 
helgen som förknippas med jultiden 
inom kyrkoåret. Därför har den på 
en del håll också kallats för ”lilla jul” 
då man skulle festa på de sista res-
terna från julbordet. Kärringajul var 
en annan benämning som kom sig 
av att kvinnorna gärna träffades för 
kaffekalas denna dag.

Ljusandakt eller nallepredikan
Kyndelsmässodagen eller Jung-
ru Marias kyrkogångsdag firas den 
2 februari eller söndagen därefter. 
om det då är fastlagssöndag, så fi-
ras kyndelsmässodagen en vecka 
tidigare.

Vad händer i din församling på 
kyndelsmässodagen? Se försam-
lingsannonseringen på sidorna 15–
17.

Källor: Tradition och liv (Verbum), evl.fi, 
svenskakyrkan.se, nordiskamuseet.se.

berättar kaplan claus terlinden.
förr i tiden var ljusen den enda ljus-

källan under hela den mörka tiden. Lju-
sen var följaktligen otroligt dyrbara. Tra-
ditionen att välsigna de nystöpta ljusen 
bottnar i ett grundmänskligt behov av 
ljus. Det är ett sätt att förankra ett var-
dagsbehov i det stora heliga.

– Något som man överhuvudtaget 
var mer benägen att göra förr i tiden, 
tror Terlinden. Att se det stora i det lil-
la helt enkelt. 

Att ljus förknippas med kyndelsmäs-
sodagen motiveras också genom att Je-
susbarnet i söndagens evangelietext be-
skrivs som ”ett ljus med uppenbarelsen”. 
Många församlingar ordnar också olika 
former av ljusmässor denna söndag.
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DOMPROStERIEt

 ¶ bORGå
Lö 2.2 kl. 16: Babykyrka i Lilla kyr-
kan, ekholm, Tollander, Lindström
Sö 3.2 kl. 10: Gudstjänst i Svart-
bäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, 
eisentraut-Söderström, hele-
nelund
kl.12: familjemässa i domkyrkan, 
Smeds, Wilén, Söderström, Tol-
lander, Diskanten
kl. 13.15: familjelunch till för för-
mån för Gemensamt Ansvar.
Må 4.2 kl. 13.30: Veckomässa i 
domkyrkan, Aino Mäki-Punto, S 
Lindgård, Puska, helenelund

 ¶ LAPPtRÄSK
to 31 kl 14: Mission i fh
kl 18: cantando i fh
Sö 3 kl 18: familjemässa i kyrkan. 
Barnklangen framför musikalen 
”Vem tände ljuset” av Lotta 
Bengtsson. Nico Laaksonen. Val-
demar Lindroos och Ville-hjalmar 
Vickholm (slagverk). Ina Mickos 
(solosång). cå, VT. Konfirman-
derna deltar.
On 6 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 14.15 och kl 15.15: Barnklangen 
i fh
kl 19: Läsmöte hos Annika och 
filip Lindfors i Lindkoski.  Lindko-
ski-Pockar läslag
to 7 kl 13: Andakt i Servicehuset
kl 14: på tallmogården, cå, VT
Obs! lö 9 kl 18: Konsert i kyrkan, 
Reidar Tollander (baryton), Vera 
Tollander (orgel)

 ¶ LILJENDAL
högmässa: sö 3.2 kl 10 i Sävträsk 
kapell. hD/AJ.
Vuxen-barngruppen: ti 5.2 kl 10 i 
Kantorsgården.
Pysselklubb för 4-6 åringar: on 
6.2 kl 1012 i kantorsgården. Le-
dare: Jeannette Sarström
Andakt i servicehuset: on 6.2 kl 
14. hD/AJ/JS-A.

 ¶ LOVISA
Vinterskriba lö 2.2: kl 12-17 i Tikva
Gudstjänst sö 3.2: kl 12 i Lovisa 
kyrka, af hällström, Kantola
Gemensamt Ansvar (GA) lunch sö 
3.2: kl 13.15-15 i församlingsgården
Samkristen förbönstjänst må 4.2: 
kl 18 i församlingsgården
Pensionärssamling ti 5.2: kl 13 i 
församlingsgården, Börje hällberg 
om Runeberg
Morgonmässa ons 6.2: kl 8 i Lovisa 
kyrka
bibelstudiegrupp ons 6.2: kl 18 i 
församlingsgården
Morgonkaffe to 7.2: kl 8 i Tikva

 ¶ PERNå
Familjemässa: sö 3.2 kl. 10.00 i 
kyrkan, Minna Silfvergrén, Paula 
Jokinen, barnkören.
Söndagsskola: sö 3.2 kl. 13.00 
i forsby Mikaels stugan, Anna 
Karlsson.
Pensionärssamling: on 6.2 kl. 
13.00 i forsby pens.hus, Ingegerd 
Juntunen.

 ¶ SIbbO
sibbosvenskaforsamling.fi
SIbbO KyRKA: Sö kl 12 mässa 
helene Liljeström, Anders ekberg. 
Startsöndag för skriftskolan 30.7-
5.8 (gruppen samlas kl 10 i Präst-
gården, deltar i gudstj, fortsätt-
ning till kl 14). Kaffe i kyrkan.
Äldre i Söderkulla: on 6.2 kl 13 i 
församl.salen. Katja Korpi.
bibelstudier: on 6.2 kl 18 i N 
Paipis bykyrka. Magnus Riska. 
Inledning.
Föräldrasamling: To 7.2 kl 18 i 
Prästgården. Sportlovslägret.

hELSINGFORS PROStERI

 ¶ JOhANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fre 1.2
Kl.10: familjeträff i hörnan. hög-
bergsgatan 10, ingång via gården. 
ollberg.
Kl.12.15: Veckolunch i högbergs-
gården 12.15-13.30. högbergsga-
tan 10e, vån 2. frivillig avgift.
Kl.18-20: Öppet hus med pro-
gram i ungdomsutrymmena, 
högbergsgatan 10 D.
Lö 2.2
Kl.11-13: familjebrunch i hörnan. 
högbergsgatan 10, gatuplanet. 
Sundblom Lindberg.
Kl.13-17: Ljusstöpning till förmån 
för Gemensamt Ansvar. Tomas 
kyrka. Öppet hus.
Kl.16: Konsert med Vox femina i 
S:t Jacobs kyrka, dir. John emanu-
elsson. fritt inträde.
Sö 3.2
Kl.12: högmässa i Johanneskyr-
kan. Lindström, Ray, Böckerman, 
Almqvist, enlund, Tomas Vokal-
ensemble. Ljusen från gårdagens 
stöpning välsignas i gudstjänsten 
och säljs till förmån för Gemen-
samt Ansvar vid kyrkkaffet.  Marie 
Johansson med instrumentalkvin-
tett, från Sverige medverkar vid 
programmet.
Kl.16: familjegudstjänst i S:t Ja-
cobs kyrka. Sundblom Lindberg, 
henricson, S:t Jacobs barnkör.
Må 4.2
Kl.19: Tomas familjeträff i Tomas 
kyrkas dagklubbsutrymmen.
Kl.11: cellträff ”Guds närvaro i 
vår samvaro”. S:t Jacobs kyrkas 
församlingssal. Gertrud Strandén 
(09-679 576).
ti 5.2
Kl.12: Gudstjänst vid riksmötets 
öppnande, Domkyrkan. Djupsjö-
backa.
Kl.12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. 
enlund.
Kl.13: Träffpunkt för seniorer 
och daglediga. högbergssalen, 
högbergsgatan 10e vån 2. Vi firar 
Runebergsdagen tillsammans 
med Passionärerna, Böckerman, 
Ahonen, enlund.
On 6.2
Kl.14: Diakoniträffen. S:t Jacobs 
församlingssal. Salenius.
Kl.15: Mariakretsen. Tomas kyrkas 
församlingssal. ollberg.
Kl.18: Kvällsmässa i Gamla kyr-
kan. Busck-Nielsen, Böckerman, 
Almqvist.
to 7.2
Kl.19: Regnbågscafé i hörnan. 

högbergsgatan 10, gatuplanet. 
Ray.
Övrigt: Vardagar kl.12 firas en kort 
middagsbön i Johanneskyrkan.

 ¶ MAttEUS
Matteus hemsida:  
www.matteus.fi
MAttEUSKyRKAN: åbohusv. 3
Fr 1.2 kl. 18-21: ungdomskväll. Kl. 
18 ungdomsmässa & servering, kl. 
19-21 ungdomskväll.
Sö 3.2 kl. 12: högm, forsén, 
forsman, Matteus kyrkokör. 
Avskedskaffe för vår mångåriga 
diakonissa Karin Degerman som 
går i pension. 
Sö 3.2 kl. 16: Knattekyrka för hela 
småbarnsfamiljen, Rönnberg, 
Brummer. Vi sjunger glada rö-
relsesånger och får röra på oss. 
Leksakskollekt. Kyrkkaffe, saft 
och pirog.
On 6.2 kl. 18.30-20: Bibel-
skola 2013. Vi studerar Bibeln 
och Bibelns värld. Kvällens tema: 
Apostelns arbetskamrater (Tess-
filemon) Ingen anm.
to 7.2 kl. 13: torsdagsträffen, hall-
var (2 vån). en grupp för Dej som 
vill ha trevlig gemenskap med 
sång och samtal. Kaffeservering.
ÖStERSUNDOM KyRKA  
Kapellvägen 65
Sö 1.2 kl. 10 högm: Ahlfors, Mauriz 
Brunell kantor. Kyrkkaffe.
JOyKIDS FEStIVAL lö 9.2
Gospeldag för barn och ungdomar 
(7-15 år): Dagen startar kl. 13 med 
övningar (mellanmål och middag 
ingår) och håller på till kl. 18.30. 
Dagens avslutas med en konsert 
kl. 19. Pris: 20€ /person. Anm. 
senast 1.2 till kansliet 09-2340 
7302 eller matteus.fors@evl.fi 
Mera info: Daniela forsén, 050-
414 7860.

 ¶ PEtRUS
www.petrusforsamling.net
fr 1.2:
- kl. 9.45 Musiklek: i Månsas 
kyrka, Skogsbäcksvägen 15. Kaf-
feservering. Babyrytmik kl. 11. 
Ledare: Rebecka Björk
- kl. 10 Musiklek: i haga, Lukas-
centret, Vespervägen 12 A. Kaffe-
servering. Ledare: Sussi Leskinen.
lö 2.2:
- kl. 13 Startdag för Grupp b, 
Lekholmenskriftskolan: i haga-
salen, Vespervägen 12 A. Grupp-
indelningen finns i brevet som 
skickades hem till konfirman-
derna. Vi samlas med konfirman-
derna kl. 13:00. Kl. 18:00 har vi ett 
kort infotillfälle för föräldrarna.
sö 3.2: 
- kl. 10 högmässa: i Munksnäs 
kyrka, Tegelstigen 6. Bonde, 
Bengt Bergman. Kyrkkaffe.
- kl. 10 högmässa: i åggelby 
gamla kyrka, Brofogdevägen 12. 
Sandell, Varho. Tårta till kaffet i 
anledning av första gången efter 
ytrenoveringen
- kl. 12 högmässa: i Kårböle 
kapell. Gamlasvägen 6. camilla 
Norkko, Bengt Bergman. Kyrk-
kaffe.
- kl. 13 Startdag för björkebo-
skriba: i Malms kyrka, Kom-
munalvägen 1. Vi samlas med 
konfirmanderna kl. 13:00 i Mar-

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 clAuS TeRlInden

Ge mig din blick
vi firar KYndelSMäSSa. Jul en gång till. Tredje gången gillt, 
efter jul och trettondagen.

En gång till budskapet om ljuset som bär oss, om lju-
set vi bär i oss, ljuset som ska fylla våra ögon innan vi 
går in i fastetiden. Innan vi ska möta också det mörka, 
det svåra, strid och fall.

Symeon sjunger en sång, en lovsång, som kyrkan har 
gjort till sin godnattsång: ”Herre, nu låter du din tjänare 
gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skå-
dat frälsningen som du berett åt alla folk.”

Nu, i frid, ty mina ögon har skådat.
Symeons gamla ögon, ögon kantade av fåror och ryn-

kor, livets, tidens spår, hoppet och sorgen. Ögon som har 
sett så mycket. Morgonljuset, solen, träden, himlen, dim-
man över bergen, molnen, regnet, fåglarna, blommor-
na på marken. Soldaterna, våldets blodfläckade man-
tel, stövlar, svärd, hatet, dammet, natten.

Symeons ögon som har sett: templet, trängseln i por-
ten, djuren, stadens torn och vallar, bokrullorna med 
de svarta tecknen och ljusa löften. Husen, hemmet, de 
ljusa väggarna, den öppna dörren, fönster, bordet, sto-
larna. Den lilla gården bakom med doftande örter, en 
grön oas i stadens stenöken. Minnet av det älskade an-
siktet i äppelträdets skugga, ögon som duvor, längtan 
lockande som tinningen bakom slöjan.

Hans hjärta har lärt sig att längta.
Hans ögon har lärt sig att se.
Därför ser han nu: barnet. Tar det i famnen, bär det, 

möter den förvånade blicken, barnets öppna blick, sö-
kande, förväntansfull: ”Mina ögon har skådat frälsning-
en.”

Vi firar kyndelsmässa. Jul en gång till. Ingen bär kan-
ske längre nystöpta ljus till kyrkan för välsignelse. El-
ler sjunger Symens lovsång om kvällen? Men budet om 
barnet behöver vi. Och ljuset. För att kunna se, för att 
kunna ta itu med det mörka. Vardagsmörkret. Och sjä-
lens mörker.

”Herre nu låter du tjänare gå hem, i frid, som du har 
lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du be-
rett åt alla folk.”

En gång till ska vi se på barnet, barnet buret, som bär 
oss, ljuset som ser oss, som fyller våra ögon, hjärtlighet, 
härlighet. Barnet som vi bär i våra hjärtan, som bär oss i 
Guds hjärta genom mörker mot gryning, morgon, upp-
ståndelse, vår. Välsignad kyndelsmässa!

Claus Terlinden är kaplan i Karis svenska församling.

hANNA var en av de för-
sta som mötte Jesus-
barnet och samtidigt in-
såg vem han var. Till-
sammans med Symeon 
befann hon sig nämligen 
i templet när Jesus enligt 
traditionen bars fram där 
som bebis.

Att profeten hanna 
som 84-åring, efter ett 
liv av fasta och bön, fick 
se Messias påminner 
oss om att Gud håller si-
na löften.

VEckAns peRSon

”Av ljus utgjutet 
i tidens födslo-
stund väver du 
världen.
I allt som finns:
Kristi ljus,
urgrundgnistor av
Din skaparkärleks 
vilja.
Öppna mina 
ögon!”
följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

173, 53, 322 v.3-
4, 304, 54 (N), 31.
Psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

PsALmföRsLAg

Tack för barnen och ljuset
Kyndelsmässodagen som firas på söndag är 
en tacksamhetsdag när vi gläds över ljuset och 
barnen. förr var det vanligt att just denna sön-
dag bära sina nystöpta ljus till kyrkan för att få 
dem välsignade. I dag blir det allt vanligare med 
barn- och familjegudstjänster med så kallad do-
perinran på kyndelsmässodagen. Det innebär att 
barnen och föräldrarna på olika sätt, genom ex-
empelvis ljuständning och välsignelse, får minnas 
barnets dopdag.

om Helgen

”herre, nu låter 
du din tjänare gå 
hem, i frid, som 
du har lovat.”

Läs mera i Lukas-
evangeliet 2:22–33

”Så gick det till 
när mormor var 
ung.”

Temafrukost för kvin-
nor lördag 2.2 kl. 9.30 
i stora församlingssa-
len i Vasa.

uR evAngelIeT Runt KnuTen

KALENDERN 
1–7.2

FÖRStA LÄSNINGEN
Jesaja 52:8–10

ANDRA LÄSNINGEN
2 Korinthierbrevet 
3:18–4:6

EVANGELIUM
Lukas 2:22–33

Kyndelsmässodagen.
Temat för helgen är Kris-
tus, utstrålningen av 
Guds härlighet.

HELgEns TexTeR

IlluSTRATION: clAuS TERlINDEN

Temadag med
20.2-13Onsdag

 

Tomas Sjödin(Sve)
i Nykarleby
14.30 Kaffe (Kredu), 
15.00 ”Vad gör förlusterna med oss?” (Kredu)
17.00 Middag (Kredu)
18.30 Kvällsmöte (Nykarleby förs.hem)
 ”Att våga livet en gång till”, Kvällste
Pris: 20€ (Dagsförel., middag & kaffe)
Anmälan senast 13.2 till 06-722 05 27.
Ingen anmälan behövs för kvällsmötet. 
Arr. Förbundet Kyrkans Ungdom, 
Nykarleby församling, KREDU
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kusrummet och kl. 18:00 har vi ett 
kort infotillfälle för föräldrar och 
konfirmander.
- kl. 15.30 Puls: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Puls är en 
gudstjänst för alla. Kom med du 
också! Söndagsskola för barnen 
och pizzamingel efteråt för alla. 
Björk, Kass, Perret m.fl.
må 4.2:
- kl. 13 Postningstalko för in-
samlingen Gemensamt Ansvar: 
i hagasalen, Vespervägen 12 A. 
Majvor Sjövall. 
- kl. 18 bibelträff: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. en bibel-
bok presenteras var gång med 
ett power-pointföredrag. halvar 
Sandell.
- kl. 19 Lukasklubben för män: i 
hagasalen, Vespervägen 12 A.
ti 5.2: 
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, 
Kommunalvägen 1. Kaffeservering. 
Ledare: Sussi Leskinen.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munks-
höjdens kyrka, Raumovägen 3. 
Allan franzén, Sjöman, Söder-
ström. Barnpassning. Kyrkdör-
rarna öppnas kl. 18.30.
to 7.2: 
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs 
församlingshem, 2. vån. Bredviks-
vägen 10. Kaffeservering. Ledare: 
Rebecka Björk.
- kl. 16 barnkör: i Malms kyrka, 
Kommunalvägen 1. Vill du sjunga 
och ha roligt? Kom då med i barn-
kören i Malms kyrka. Vi träffas 
torsdagar kl. 16-16.45. Ingen för-
handsanmälan behövs. ålder 8-12 
år. Ledare: Rebecka Björk.

 ¶ hELSINGFORS PROStERI
tOMASMÄSSA: 
Kristus är vårt ljus 
onsdagen den 6.2 kl.19 firas vår-
terminens första Tomasmässa 
i Tomas kyrka, Rönnvägen 16, 
helsingfors. Predikan av omsorg-
sprästen Ben Thilman, KcSA 
Liturg: ulf Skogström. Speaker: 
Ritva Saario. Musikledare: Pamela 
Sandström 
Möjlighet till bikt kl.18.30. efteråt 
téstund.  
Arrangör är Gemensamt svenskt 
församlingsarbete. 
Välkommen!
Kampens kapells öppethållnings-
tider:  
Kampens kapell är öppet för mö-
ten 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 webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUtSchE GEMEINDE
So 3.2. 11 Uhr: Abendmahlsgot-
tesdienst (Panzig)

 ¶ INtERNAtIONAL EVANGELI-
cAL chURch
Sunday Service in English 
10.00: Mellunmäki Parish cen-
ter, address: Korvatunturintie 2, 
helsinki
14.00: christ church, address: 
Apollonkatu 5, helsinki
16.30: espoo cathedral Parish, 
address: Kirkkoranta 2, espoo

Sunday School arranged. Join 
us for church coffee after the 
service!

MELLERStA NyLANDS PROStERI

 ¶ ESbO
högmässor m.m. sö 3.2: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, 
kl. 12.15 gudstjänst med små 
och stora. Lindqvist, Bengts, 
Malmgren, Wikman, barnkörerna 
och dagklubbarna. Radiering. 
Gemensamt Ansvar-start. fa-
miljevänlig lunch till förmån för 
insamlingen Gemensamt Ansvar i 
församlingsgården. Mete för barn, 
GA-information och försäljning av 
GA-produkter. 
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 
10.30, ertman, Kronlund. Kaffe 
9.30-12.
Kammarkören Novenas Rune-
bergsbasar: lö 2.2. kl. 13-16 esbo 
domkyrkas församlingsgård, 
Kyrkstr. 2. Program om Runeberg, 
körsång, solosång, allsång, café, 
basar, bok- och lopptorg, soppa, 
Runebergstårtor, hembakat m.m.
Familjeklubbar för föräldrar och 
småbarn: Köklax kapell, han-
delsb. 1. familjecafé må kl. 9.30-
12. Sökö kapell, Sökögr. 3. Sång 
och lek, ti kl. 9.30-11. Mattby 
kapell, Lisasgr. 3. Imse-Vimse-
klubben on kl. 9.30-11.30. Ingen 
förhandsanmälan, det är gratis att 
vara med.
Skriftskolkonserter : hagalunds 
kyrka, Kyrkst. 6, fre 1.2 kl. 18–19. 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, 
må 4.2 kl. 18.30. Sökö kapell, 
Sökögr. 3,  fre 8.2 kl. 18.
Ungdomskvällar: varje on kl. 17-
20 i Sode, Sököv. 14.
Sorgegruppen: Sockenstugan, 
Kyrkbacksv. 2, ti 5.2. kl. 18.30, 
Jäntti.
bastukväll för män: Mataskärs 
kapell, Mataskärv. 3, on 6.2 kl 18. 
Gäst diakonistud. Kimi Lindström: 
”Diakonins framtida utmaningar 
är något för mig”. Mer info: Johan 
Kanckos, 040 513 0827, johan.
kanckos@evl.fi.
Att möta människan - kväll kring 
väntjänst: olars kyrka, olars-
bäcken 4, må 4.2. kl 18–20.30, 
Andersson-Sjögren, heikkinen,  
Karlemo, Nygård, Rönnberg. Vi 
samtalar bl.a. om tystnadsplik-
ten. Målgruppen är alla som är 
intresserade av att gå med i en 
väntjänstgrupp i församlingens 
regi. Mer info: Majvi Andersson-
Sjögren, 050 531 1044, majvi.
andersson-sjogren@evl.fi
Öppen samtalsgrupp på Präst-
gården: Prästgårdsgr. 1 to 7.2. kl 
18.30–20, Rönnberg. Vi diskuterar 
dopets sakrament.
Kom med i kyrkan: esbo sv. förs. 
och Leppävaaran srk. ordnar en 
tvåspråkig infokväll i Alberga 
kyrka, Grindbergsg. 2, to 7.2 kl. 
18 - ca 19.30. Målgruppen är 
personer som inte hör till kyrkan, 
men som är intresserade av att bli 
medlemmar. Möjlighet till frågor 
och diskussion. Som avslutning 
hålls en kort andakt.
Pensionärskretsar kl. 13-15: to 
31.1 kl. 13–15, Kalajärvi kapell, 
höstglödsängen 3, ti 5.2 Köklax 
kapell, handelsb. 1, to 7.2 Kara-
backa kapell, Karabackav. 12.
Öppet hus med lunch för dagle-
diga: hagalunds kyrka varje ti kl. 
12–14.

 ¶ GRANKULLA
to 31.1 kl 10 Samtal kring tro:  
i övre brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång:  
i övre brasrummet.
Lö 2.2 kl 10.30-12.30  
Kvinnobrunch i Grankulla meto-
distkyrka: Bolagsvägen 33.
Gästtalare Sissel Lund-Stenbäck. 
Brunchen arrangeras av Grankulla 
metodistförsamling och Grankulla 
svenska församling. Anmälningar 
före den 25 januari till 
catherine.granlund@evl.fi, tel. 
050-439 3208. frivillig avgift.
Sö 3.2 kl 12 högmässa: ulrik San-
dell, Barbro Smeds. Aulakaffe.
Må 4.2 kl 13 Måndagscafé i Se-
bastos: andakt kl 12.45 i kapellet.
 ti 5.2 kl 9.30 Familjelyktan i Se-
bastos: Yvonne fransman, Barbro 
Smeds.
Kl 9.30- 11 Diakonimottagning: 
och brödutdelning.
On 6.2 kl 13.30 Kyrkosyfören-
ingen: i övre brasrummet. 
to 7.2 kl 10 Samtal kring tro:  
i övre brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång:  
i övre brasrummet.
Kl 18.30 bibelkväll i Sebastos: 
carola Tonberg-Skogström.
ti 12.2 kl 12- 15.30 Fastlagstis-
dagsutfärd till Mataskär: Start 
kl. 12 vid norra S-market, vi är 
tillbaka kl.15.30. Anm. och för-
frågningar till catherine Granlund 
tel. 050-439 3208.

 ¶ KyRKSLÄtt
högmässa: sö 3.2 kl. 10 i haa-
pajärvi kyrka. heikel-Nyberg och 
Stewen.
högmässa: sö 3.2 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. heikel-Nyberg och 
Stewen.
Försäljning av saker med patina: 
sö 3.2 kl. 11-14 i församlingshem-
met, församlingsv. 1. Kl. 12 Mo-
deshow med second hand kläder 
samt auktion. Soppa och kaffe 
5€. Till förmån för Gemensamt 
Ansvar.
Sång och bön: måndag 4.2 kl. 
18.30 i koret i Kyrkslätts kyrka.
Innebandy för flickor och pojkar 
i skolåldern: onsdagar kl.17.30-
19.00 i Sjökulla skola, Sjökullavä-
gen 285.
träslöjd för flickor och pojkar i 
skolåldern: onsdagar kl.19.00-
20.00 i Sjökulla skola, Sjökul-
lavägen 285
högmässa: sö 10.2 kl.12 i Kyrk-
slätts kyrka. Speciellt inbjuds alla 
frivilliga och förtroendevalda. 
efter högmässan berättar Birgitta 
Lindell om Kambodja. Sopplunch 
och kaffe. försäljning av GA pro-
dukter.
Sjung högt! Allsångskonsert i 
Kyrkslätts kyrka: sö 10.2 kl. 19. 
Susann Joki, Matti Kuronen och 
Klaus Pennanen bjuder på en fart-
fylld konsert. Programblad 10 €.
Pastorskansliets telefonnummer 
är (09) 8050 8292.
Mera info på:  
www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ tAMMERFORS
Sö 3.2. Kyndelsmässodagens 
högmässa kl 10.30: finlaysons 
kyrka, K Rantala, P Sirén och 
Anoia. Gemensamt Ansvar in-
samlingen börjar. Kyrkkaffe i 
kyrkan.
ti 5.2: Mammor, pappor o barn 
kl 10 SvG
ti 5.2: obs!: Ingen tisdagsklubb
Ons 6.2: Diakonikretsen kl 13: 
Svh, ”Runeberg” kyrkoherden 
är med.
Ons 6.2: A-män, männens bas-

tukväll i Ilkko kl 18.30: Skjuts från 
Gamla kyrkan kl 18.
to 7.2: hjälpledarkurs möte kl 12-
14 i Pärlan.

 ¶ VANDA
Sö 3.2. inleds insamlingen för Ge-
mensamt Ansvar 2013:  
högmässa kl. 10 i helsinge kyrka 
S:t Lars. Kaj Andersson, Nina fo-
gelberg.  
familjemässa kl. 12 i S:t Martins 
kapell. familje-jippo, servering. 
Anu Paavola, Nina fogelberg, 
Alexandra Blomqvist, harriet 
forsstén, ulrika Laxström, carita 
Dahlberg.
Familjecafé i samarbete med 
Folkhälsan: må 4.2. 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.
ViAnda-kören: övar ti 5.2. kl. 13.15 
i Dickursby kyrka.
Veckomässa: ons 6.2. kl. 8.30 i 
Dickursby kapell. Kaj Andersson.
Familjecafé: to 7.2. kl. 9-12 i 
Dickursby kyrka, bakre delen av 
kyrkosalen. Kaffe med dopp. Kon-
taktperson Alexandra Blomqvist 
tel 050 566 8266.

RASEbORGS PROStERI

 ¶ bROMARV
Sö 3.2 kl. 13 högmässa, Weck-
ström, Lindroos
Onsd 6.2 kl. 13.30 Pensionärsträff 
i förs.h., helander

 ¶ hANGÖ
Sö 3.2 Musikmässa på Kyndels-
mässodagen i kyrkan kl. 18:. A-S. 
Nylund, R. Näse. South Point 
Gospel medv.
to 7.2 Andrum med nattvard i 
kyrkan kl. 8:, A-S. Nylund, R. 
Näse.

 ¶ INGå
Sö 3.2, Kyndelsmässodagen: kl 
10.00 familjegudstjänst i Ingå 
kyrka. eeva Makweri, Marianne 
Gustafsson Burgmann.
Sö 3.2 kl 11.00-14.00: Insam-
lingen Gemensamt Ansvar startar 
i församlingshemmet. Lunch 5 €, 
barn 3 €. försäljning. Lopptorg. 
Sö 3.2 kl 16: Ladysauna i Präst-
gården. Solveig Björklund-
Sjöholm.
Sö 3.2 kl 18.00: Meditativ musik-
andakt i Ingå kyrka. Tom hellsten, 
andakt, Petra Aminoff, flöjt.
ti 5.2, Runebergsdagen: kl 18.00 
Runebergsafton i församlings-
hemmet. Torsten Sandell, Tom 
hellsten, Dorrit Krook, Marianne 
Gustafsson Burgmann, kyrkokö-
ren. Kaffeservering.
Ons 6.2 kl 12.30: församlingsträff 
för pensionärer och daglediga i 
församlingshemmet. May Lind-
ström.
Verksamhet på finska:
Pe 1.2 klo 17.30: sähly Merituulen 
koululla.
Su 3.2 klo 12.00: perhejumalan-
palvelus Inkoon kirkossa. eeva 
Makweri, Marianne Gustafsson 
Burgmann.
Ke 6.2. klo 18.00: raamattupiiri 
Bläckhornetissa. eeva Makweri.

 ¶ KARIS
högmässa: Sö 3.2. kl. 10 i S:ta 
Katarina kyrka. Raunio; Lindroos. 
Insamlingen Gemensamt Ansvar 
inleds.
tisdagens mission: Ti 5.2 kl. 14-16 
i servicehuset.
Onsdagsträff: on 6.2 kl. 13-15 i 

församlingshemmet. Insamlingen 
Gemensamt Ansvar presenteras, 
diakonissan Birgitta Lindell berät-
tar om sin ombudsresa till Kam-
bodja. Voxmix uppträder. Andakt, 
servering, lotteri.
Andakt: To 7.2 kl. 14 i servicehu-
set. Terlinden.

 ¶ SJUNDEå
Kyrkobröderna: to 31.1 kl. 19 i för-
samlingshemmets nedre våning, 
Maria Venhola
Mässa: sö 3.2 kl. 12 i kyrkan, 
Maria Venhola, hanna Noro och 
barnkören deltar. Välkomstkaffe 
för nya kyrkoherden i försam-
lingshemmet efter mässan.
bönegruppen: to 7.2 kl. 18 i ca-
pella, Gun Venäläinen.

 ¶ SNAPPERtUNA
to 31.1 kl 18-21: ungdomskväll i 
Langansböle
to 31.1 kl 19: övar kören i präst-
gården
sö 3.2 kl 12: gudstjänst med Mar-
kus Weckström och Pia Nygård
ti 5.2 kl 9.30-11: familjekafé i 
Langansböle
Sportlovsläger för åk 1-6: Mån-
dag till onsdag på Ramsdal. Info 
och anmälningar Markus Anders-
son 044-755 3635, anmäl er 
genom sms.

 ¶ tENALA
Sö 3.2 kl. 10 högmässa, Weck-
ström, Lindroos

ESbO StIFt

 ¶ LOJO
Sö 3.2 kl. 13.00: Kyndelsmäs-
sodagens högmässa i Virkby 
kyrka. Raimo Kuismanen och 
harri Kerko. Kyrkvärd Mari Nurmi, 
konfirmanderna medverkar i hög-
mässa. Kyrkkaffe, kyrktaxi
ti 12.2 kl. 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka. Raimo Ku-
ismanen och Mari Nurmi.
Sö 17.2 kl. 13.00: Gudstjänst i Lojo 
kyrka. hannu Kivijärvi och kan-
tor Anne Viljamaa, kyrkvärd Ilse 
Rantanen. Kyrktaxi.
Vid behov av taxi till gudstjänst, 
mässa eller svenska kretsen: 
kontakta chauffören Marko Kytölä 
tel 040 546 5549 senast dagen 
innan. 
Taxin kostar 5,00€ tur och retur

 ¶ tUSby
Sö 3.2 Kyndelsmässodagens 
högmässa: i Paijala Kapell (Paija-
lannummentie) kl 13 
Präst: Satu Mäkinen, kantor Ju-
lia Tamminen med Klemetskog 
Kyrkosångare. Kyrkkaffe efteråt. 
Välkomna!

REgion 2

åbOLANDS PROStERI 

VÄStåbOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 3.2. kl 12: Kyndelsmässodagens fa-
miljemässa i kyrkan, Sepponen, eklund-
Pelto, Lehtonen. efter familjemässan 
barnfest i församlingshemmet.
On 6.2. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Sepponen, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 3.2. kl 11: familjegudstjänst i kyrkan, 
Granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 3.2. kl 11: högmässa i kyrkan, Kill-
ström, Granlund.
houtskär kapellförsamling:
Sö 3.2. kl 11: finskspråkig gudstjänst 
i kyrkan
Iniö kapellförsamling:
Sö 3.2. : Ingen gudstjänst på Iniö.

åbO
to kl 18.30: Kyrkokörens övning.
kl 19: Veckomässsa i skarpskyttekapel-
let, Bäck.
Sö kl 12: högmässa i Domkyrkan, liturg: 
Westergård, predikant: Audas, kantor-
Danielsson
Må kl 14: Missionskretsen, Aurelia.
ti kl 15: Kockgrupp i Aurelia.
kl 19: Lovsång och förbön i Aurelia Mia 
Bäck “Jesus — hörnstenen”
On kl 10: familjecafé i Papinholma
kl 12: frukostklubben för herrar på 
Svenska Klubben, eva Österbacka “Stöd 
till barnfamiljer — förebygger det fram-
tida utslagning?”
kl 13: café orchidé, emma Audas pre-
senteras.
kl 18: Kristen djupmeditation, Aurelia.
to kl 19: Veckomässa i skarpskytteka-
pellet, Westergård

åLANDS PROStERI

hAMMARLAND
1.2 Gemensamt ansvar insamling.
Insamling vid hugo Andersson.
3.2 Kyndelmässodagen.
Taizégudstjänst kl 19.30 i hammarlands 
kyrka.
Konfirmander går i fackeltåg från catha-
rinagården, samling 19.
Servering i vapenhuset.
Ingemar Johansson, carl Micael Dan.
5.2 Eftermiddagskaffe i catharinagår-
den kl 13.30
med Kurt Skogberg som berättar om sin 
bok, Soluppgång i Väster, i samarbete 
med ålands Litteraturförening.

JOMALA
Sön 3.2 kl. 14: Knattegudstjänst i olofs-
gården Syrén, erlandsson, Winé med 
bibelutdelning åt 7 åringar.
Kl. 14.50: TV-gudstjänsten ”Barn i Guds 
tid” från Jomala kyrka på yle feM.
tors 7.2 kl. 18.30-20: frälsarkransen 
med Sonja, vi diskuterar pärlornas be-
tydelse över en kopp kaffe. Aktiviteter 
för barnen.
www.jomala.evl.ax

SUND-VåRDÖ
Kyndelsmässodagen 3.2 kl.13: familje-
gudstjänst i Sunds församlingshem, Jua-
nita fagerholm-urch, Katrin Gwardak, 
saft och bullar. ”Bibel för barn” delas ut 
till alla som vill ha!

NÄRPES PROStERI

KORSNÄS
to 31/1 13.00: Solglimten i församlings-
hemmet.
Fre 1/2 18.00: Scouternas årsmöte hos 
Sture och Lis-Britt Södergran. Stadge-
enliga ärenden.
Sö 3/2 11.00: högmässa i Kyrkan, cay-
håkan englund, Deseré Granholm.
ti 5/2 13.00: harrström sjömansmission 
hos Mary Lillbåsk.
On 6/2 13.00: Vänstuga/träff för dagle-
diga i församlingshemmet.
to 7/2 13.00: Molpe missionssyförening 
i Bykyrkan.
to 7/2 19.00: Kyrkokörsövning i försam-
lingshemmet.
Fre 8/2 19.00: Tankar mitt i livet – mu-
sikcafé med David Strömbäck för Ge-
mensamt Ansvar i församlingshemmet. 
Arr. Korsnäs församling i samarbete 
med Kulturmattan. 

KRIStINEStAD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
fr 1.2 kl 19 KARAträffen: gäst Bertel 
Lindvik. Tema ”Med Jesus i vardagen”. 
Mötesledare T.Bergman, Lappfjärds 
förs.hem.
lö 2.2 kl 11-14 Marknadssoppa: till 
förmån för Gemensamt Ansvar i Krs för-
samlingshem. Loppis för missionen.
sö 3.2 kl 15 Önskesångstillfälle: i härk-
meri bönehus, eklöf, Martikainen.
Fre 8.2 kl 19 Pärlbandet: samling för 
kvinnor i Krs förs.hem. Tema ”Syster 
annorlunda”. Nattvardsmässa. Anm. 
senast 5.2 till 040-5277611.
8.2-10.2 Exist filmfestival på Dux: film-
pass 10€, se www.filmfestival.fi
KRIStINEStAD
sö 3.2 kl 12: Gudstjänst, eklöf, Nilsson, 
kl 12 Söndagsskolan i församlingshem-
met börjar.
on 6.2 kl 12.30: Missionsstugan i Krs 
förs.hem.
to 4.2 kl 19: ekumenisk bön i kyrkan.
LAPPFJÄRD
lö 2.2 kl 18: Kvällsmässa i Dagsmark 
bönehus, Saarinen, Martikainen.
sö 3.2 kl 10: familjegudstjänst, Johan, 
olle, Stina och Inger. Söndagsskol- och 
dagklubbsbarnen medverkar, ljuständ-
ning för alla barn döpta sedan senaste 
Kyndelsmässa. Servering.

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)

Fre 1.2 Tomas Ray, helsingfors   
Lö 2.2 kl 8.53 familjeandakt ”åsnan och 
barnet” av Gunhild Sehlin. Berättaren: 
Karl Sällström. åsnan: Sofia Torvalds.  
Må 4.2 Lucas Snellman, Vanda. ti 5.2 Lu-
cas Snellman, Vanda. Ons 6.2 Marina Wiik, 
helsingfors to 7.2 Per Stenberg, Karleby.

Aftonandakt kl. 19.15

Fre 1.2 Johan Klingenberg läser ur John Bu-
nyans bok Kristens resa. Lö 2.2 kl 17.58  
ett ord inför helgen, esbo domkyrka.   
Sö 3.2 Lars-erik Björkstrand, Jakobstad  
Må 4.2 Kenneth Grönroos, Sibbo ti 5.2  
Rose-Maj friman, Korsholm. Ons 6.2 Ma-
ria Sten, helsingfors to 7.2 Rose-Maj fri-
man, Korsholm.

Gudstjänst kl. 13.03 

Sö 3.2 Gudstjänst med små och stora i es-
bo domkyrka. Predikant och liturg: Gun-
borg Lindqvist. organist: håkan Wik-
man. Kantor: Senni Valtonen. Pianist: Pia 
Bengts. Körledare: eeva-Liisa Malmgren. 
Körer: esbo svenska församlings barnkörer 
och dagklubbsbarn. Psalmer: 153 (Måne 
och sol), 53 (Kristus är världens ljus).

barn i Guds tid på tv

Sö 3.2 kl. 14:50 Gudstjänst med Joma-
la församling. Gudstjänsten är del av 
en nattvardsmässa komponerad av Jo-
han Varen ugland och med text av eyvind 
Skeie. I gudstjänsten medverkar Joma-
la församlings barnkörer och sångensem-
blen Laudamus. Juanita fagerholm-urch 
predikar och Roger Syrén är liturg. Repris: 
6.2.2013 kl. 16:10. 

RADio & Tv
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kl 18: Kvällsmässa i Dagsmark bönehus, 
Saarinen, Martikainen
SIDEby
sö 3.2 kl 10: högmässa, Saarinen, Mar-
tikainen

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: Kyndelsmässodagen 3.2 kl 10 
Gudtjänst Lassus, Lindén.
Ö.yttermark bönehus: må 4.2 kl 13 
handarbetsgruppen startar hos Bir-
gitta ek.
böle bystuga: to 31.1 kl 13 Samling.
Församlingshemmet: to 7.2 kl 12 Pen-
sionärssamling, börjar med mat. Gäster 
fr. Övermark.

PÖRtOM
to 31.1 kl 13: Pensionärssamling i förs.h. 
harriet harf, Norrgård, Sundqvist, pen-
sionärskören.
Sö 3.2 kl 10: Knattegudstjänst i kyrkan, 
Sundqvist, Lidman, enlund, dagklub-
ben, döpta under det gångna året är 
bjudna med.
Ons 6.2 kl 9.30: föräldra-barn utfärd till 
Vargberget, enlund. 
Ons 6.2 Andakter: kl. 14.30: Service-
centret. kl. 15.15: Pörtehemmet. kl. 16: 
Prästhagen, Kecklund.
Ons 6.2 kl. 19: finska gruppen i förs.h. 
Sundqvist.

ÖVERMARK
to 31.1. kl. 14: Andakt på Alvina. Jakobs-
son och Wikstedt.
to 31.1. kl. 15: Andakt på Solgärdet. Ja-
kobsson och Wikstedt.
to 31.1. kl. 19: Kyrkokören startar. 
Wikstedt.
Lö 2.2. kl. 18: Gospelkväll i kyrkan i 
samarbete med Närpes vuxeninstitut 
med Mikael Svarvar och deltagare i 
”Gospeldag på Söff”, Sundqvist, Lid-
man.
Sö 3.2.kl. 12: Knattegudstjänst. Sund-
qvist, Lidman, enlund och dagklubben. 
Alla döpta år 2012 är inbjudna.
Må 4.2. kl. 9-11: föräldra-barngruppen i 
församlingsstugan.
ti 5.2. kl. 19: Diakonikommitténs möte i 
församlingsstugan.
On 6.2. kl 13: Symöte i frönäs hos Vivi 
hall. Norrgård.
On 6.2 kl. 18.30: Dagklubbens föräldra-
samling i församlingshemmet.
to 7.2 kl. 10: förbön i församlingshem-
met.

KORShOLMS PROStERI

bERGÖ
Sö kl 14: högmässa i församlingshem-
met, englund, Kahlos
ti kl 13: Missionssyföreningen i försam-
lingshemmet
On kl 7.45: Laudes i församlingshemmet
to kl 10: föräldra-barngruppen i för-
samlingshemmet 

KORShOLM
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Singsby 
uf-lokal.
Familjegudstjänst kyndelsmässodagen: 
kl 10 i kyrkan, Bergström, Westerlund, 
Lilla barnkören med Pernilla holmgård, 
ljuständning för döpta. Kyrkkaffe i förs.
hemmet.
Morgonfrukost på hotel Vallonia: lö 
16.2. kl 9.30, ”Kvinnoliv förr och nu” 
med Katarina Gäddnäs, anm senast 
12.2. till febe Westerlund tel 044-322 
6707 eller pastorskansliet tel 356 0500.

KVEVLAx
Familjegudstjänst: sö kl 10, Östman, 
Andrén, Barnkören, ljuständning för 
döpta.
Gemensam bön för bygden: må kl 19 i 
Missionskyrkan.
Dags- och diakonisymöte: ti kl 13 i ds.
Missionssyföreningsmöte: on kl 13 hos 
Berit Wiklund.
”Karakaffe”: to kl 9.15 börjar i ds. 
för karlar som vill prata, Värd Svante 
Nylund.

MALAx
www.malaxforsamling.fi
trallarna: startar to 31.1 kl 17.45 i Kh. 
Kaffe/saft kl 18.30. Välkommen!
Kyrkokören: startar to 31.1 kl 19, kaffe/
saft från kl 18.30. Välkommen!
Lördagsfrukost: lö 2.2 kl 10. Dagens gäst 
Dagmar von Tyszka-uthardt. Loppis 
kl 10-13.
tvåspråkig högmässa: sö 3.2 kl 10 i 
kyrkan. Kyrktaxi. Vi startar insamlingen 
Gemensamt Ansvar. Älgköttsoppa i Kh. 
Norrback, Brunell.

PEtALAx
Kyrkokören: startar ikväll kl 18.30. Gam-
la och nya sångare välkommen med.
högmässa: sö 3 2 kl 11 Björklund, 
Kahlos, taxi
Syföreningen: ons 6 2 kl 13 i försam-
lingshemmet

REPLOt
Pensionärssamling: idag kl. 13. Kaski, 
Örn, Wargh.
Körövning to i Replot försh: Barnkören 
kl. 17.30 och församlingskören kl. 19. Nya 
sångare välkomna med.
Familjegudstjänst för små och stora: 
i Replot sö kl. 10. Kaski, Wargh, barn-
kören.
Andaktsstund: må 11.2. kl. 18 i Replot 
försh med Leif erikson. efteråt Slefs lo-
kalavdelnings årsmöte. Servering.

SOLF
Gudstjänst: sö kl. 10, Ann-Mari Audas-
Willman, Peter Brunell. Ljus tänds för 
döpta barn sedan senaste kyndelsmäs-
sodag. efteråt kyrkkaffe/saft.
Måndagssamling: må kl. 13.
hela kyrkan sjunger: on 6.2 kl. 18-20. 
Svenska Yle kommer att banda tre s.k. 
seriegudstjänster i Solfs kyrka. Guds-
tjänsterna sänds under våren 2013 i 
Yle fem. 
Psalmsången bandas vid ett skilt till-
fälle, onsd. 6.2. kl. 18-20. Välkommen 
alla Solfbor och andra att fylla kyrkan 
med psalmsång!

VASA
tREFALDIGhEtSKyRKAN
Kärnträff-temafrukost för kvinnor: lö 
2.2 kl. 9.30 i stora förs.salen, Skolhusg. 
28. Ann-Mari Audas-Willman: Så gick 
det till när Mormor var ung. Pris: 7€.
högmässa: sö kl. 13, Janne hänninen, 
Gunnar Särs, Dan Andersson, sång av 
Ruth Lawast o Rose-Marie Broström.  
Gemensamt Ansvar insamlingen öpp-
nas.
Ljusmässa: ons 6.2 kl. 18, Tia-Maria 
Nord, Siv Jern, Monica heikius, Mobila-
tekören. Serv.
Morgonbön: to 7.2 kl. 9, Janne hänninen, 
Dan Andersson.
bRÄNDÖ KyRKA
Sunday Service: at 1 pm, David oliver.
GERby FÖRSAMLINGShEM
Söndagsskola: för hela familjen sö kl. 
10.30, Siv Jern, Richard Mitts. Lunch 5€/
vuxna, 2.50€ barn.
Allsångskväll: ons 6.2 kl. 19 i Gerby by-
stuga. Anders Kronlund. Serv.
SUNDOM KyRKA
babykyrka: sö kl. 10, Malin Lindblom, 
Dan Andersson. Servering.
tro och tanke: – samtal kring livsfrågor 
må 4.2  kl. 18-19.30 i prästgården. Junior 
för skolbarn på Vinden. Barnpassning. 
Ledare: Karl-Johan hansson.

VÖRå
Vörå
On 30.1. kl. 13: Missionsringen i fh. Brita 
Jern medverkar.
Fr 1.2. kl. 19: Läsmöte för Lålax i fh. T 
Klemets, Granholm.
Sö 3.2. kl. 11: familjegudstjänst i kyrkan. 
T Klemets, Granholm. Ljuständning för 
barn som döpts under året som gått. 
Servering för stora och små i fh.
On 6.2. kl. 19: Läsmöte för Kaurajärvi 
m.fl. läslag i Tålamods skola. T Klemets, 
Granholm.
to 7.2. kl. 13: Vi över 60 i fh. Dagens 
gäst: Kurt Söderberg. T Klemets, Gran-
holm.
Oravais
to 31.1. kl. 13.30: Andakt på Solrosen 
och på Gullvivan kl. 14.15 (obs! ombytta 
tider).
Sö 3.2. kl. 11: familjegudstjänst i kyrkan. 
I Klemets, Streng. Sång av dagklubben 
och barnkören. Ljusprocession och lju-
ständning för barn som döpts under året 
som gått. festlig servering i fh.
ti 5.2. kl. 19: Läsmöte i Kyrkbyn. Värdar: 
Monica och Sven Jakobsson, Öurv. 33. I 
Klemets, Streng.
Maxmo
On 1.2. kl. 11: Pensionärskören övar i 
Brudsund bykyrka.
Sö 3.2. kl. 12: familjegudstjänst i kyrkan.  
Sundstén, Svarvar. Ljuständning för 
döpta. efteråt servering i fh.
On 6.2. kl. 14.30: Andakt vid Marielund. 
I Klemets.
to 7.2. kl. 13. Vi över 60: i Brudsund 
bykyrka. Dagens gäster: Arne herberts 
samt Byastämman. Kaj Kanto, Gran-
lund, Svarvar, Maxmo pensionärskör 
medv. Taxi kl 12.30 från Ölis via Kärklax, 
Maxmo och Tottesund, kl 12.30 från 
Kvimo via Djupsund, kl 12.30 från Öst-
erö. Avgift 5 €.

PEDERSÖRE PROStERI

ESSE
to 18.30: Bibelsits i Ytteresse bönehus.
-19: Karabön i församlingsstugan.
Lö 9-15: Skriftskola för Vuokattigruppen 
i henriksborg.
Sö 10: familjegudstjänst, Portin, Johans-
son. förbön och ljuständning för barn 
döpta 2012. Söndagsskolbarnen sjunger!

-14: Sammankomst i Punsar bönehus, 
elis Snellman.
Må 13.30: Symöte i henriksborg, Pet-
tersson.
ti 14: Symöte i Ytteresse bönehus, Pet-
tersson. 
-18: Samling för ’Vuokattiföräldrarna’ i 
henriksborg.
On 13: eftermiddagskaffe för män i 
henriksborg. 
-15: Symöte i Bäckby skola, Pettersson.
KVINNOKVÄLL 12.2.2013 kl.19: i hen-
riksborg. ”När den tomma famnen 
gör ont” med Gunilla Norrbäck. Salt + 
sött 7 €. Anmäl senast 4.2.2013 till tfn 
0403 100 450 eller linda.eriksson@evl.
fi. Meddela ev. dieter i samband med 
anmälan.
17.2.2013 kl.18.30: Ku:s årsmöte och 
gemenskapskväll i församlingsstugan.

JAKObStAD
FÖRSAMLINGShELG 2-3.2.2013: 
Tema: ”Den utsträckta handen”. 
Konstutställning av eftis- och dag-
klubbsbarnen i fc.
Lö 17.30: Bibelstudium i fc, Gustav 
Björkstrand. Barnsamling (3-6 år och 
7-12 år).
19: Kvällsmöte i fc, Gustav Björkstrand, 
Gloriakören, Kyrkokören. Barnsamling 
(3-6 år) och film för barn (7-12 år).
Sö 12: högmässa för små och stora i 
kyrkan, åstrand, Södö, Östman, dag-
klubbsbarn.
Lö 19, Sö 14 o 19: Sammankomster i 
Skutnäs bönehus med Gösta Sundelin 
och (sö 14) olavi forsbacka. Radiering 
98,0 Mhz.
18: fokus i fc, Ralf Salo.
Må 19: Arbetskretsen i Vestanlidgården, 
Salo.
to 12: Öppet hus för daglediga i fc 
inleds med lunch kl. 12. Pris: 8 €. Pro-
gramstund kl. 13. ull-Britt Gustafsson-
Pensar talar om psalmer.
18: SLef:s missionsafton i fc, Kristian 
Nyman.

KRONOby
Jesus-seminarium: fr 18.00 och lö 10.00 
i fh. Se närmare utskicket till alla hem 
eller förs:s hemsida.
Familjemässa med dop: sö 10.00 i fh, 
khden, kantorn, Barnkören & fyrklö-
vern, Dagklubbsbarnen
hopsala läslag: sö 15.00 i hopsala bya-
gård, värdinna Marina Prest, 
Norrby läslag: sö 18.00 på Norrby skola, 
värdar konfirmandföräldrar
Samtalsgruppen för män: ti 18.00 i lilla 
salen. Margareta Norrgård medv. 
Musiklekis: on 9.30 i fh
Skriftskola: on 18.00 i fh
Skriftskolans fldramöte: on 20.30 i fh
Slotte-bäck-Storå läslag: nästa to 
19.00 i fh, värdar elisabeth & olef Skut-
nabba samt Benita & Ingvar Björklund

LARSMO
to 31.1 kl. 18.30 hjälpledarskolning:  i 
xodus.
kl. 19 Karagruppen: samlas vid Inremis-
sionshemmet. Kvällens gäster är Per 
Stenberg och sånggruppen fISKARNA.
Fre 1.2 kl. 19.30 Ungdomssamling: i 
xodus.
Sö 3.2 kl. 10 Familjegudstjänst: Sjö-
blom, enkvist, sång av Joykids gospel-
kör. Kyrkvärd: Barn- och ungdomsdi-
rektionen.
kl. 18 (Obs tiden!) Finsk högmässa: Jani-
Matti Ylilehto, Sjöblom, enkvist.
torsdag 7.2 är kansliet stängt p.g.a. 
skolning.

NEDERVEtIL
Familjegudstjänst: sö 10, khden, Anna-
Karin haals, procession och sång av 
barn. 
Ljuständning för döpta, välsignelse av 
barn.
Läsmöte: ti 19 med Bast läslag hos 
Peggy och Anders Ljungberg. 
Symöte: on 13 i fh.
Läsmöte: on 19 med Tast läslag hos 
Margareta och Pekka Rannisto.

NyKARLEby
Sö 3.2 kl 14 Konsert för Gemensamt 
Ansvar: Munsala kyrka. christian Ves-
terqvist, Bo-Sanfrid höglund, andakt 
forslund. Kollekt GA.
Nykarleby forsfarares kårårsmöte: i 
Nkby fh 10.2 kl 16.00.
Pilgrimsvandring på åland: 23–28.6. 
Resekaplan Kurt cederberg, vandrings-
ledare Gurli Dumell 050-5458102. An-
mälan senast 30.4 till 06-7220527.
NyKARLEby
Sö kl 10: familjegudstjänst i kyrkan, 
Sandvik, edman, Ringwall. Ljusproces-
sion, sång av barn, kompgrupp.
Må kl 18 Kenyamission: fh, Albert hägg-
blom, Slef:s lokala årsmöte
to kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
MUNSALA
Sö kl 18 Lovsångsmässa: kyrkan, for-

slund, häggblom, lovsångsteam.
On kl 13.30 Symöte: prästg.
Soppdag för missionen: ti 12.2. Gåvor 
till soppan o lotteri mottas tacksamt till 
fh el prästg.
JEPPO
to kl 13: Missionssymöte i klubblokalen. 
(varje tors. om inte annat annonseras)
Sö kl 18: Ljusmässa i kyrkan, holmberg, 
Lönnqvist.
ti kl 17.30: Juniorstart i fh.
- kl 19.30: Slef:s avd i Jeppo årsmöte, 
bönehuset.
bibeldag i Jeppo 10.2: Anmälan för 
lunch senast 6.2 till Anette Sandberg 
0400161360

PEDERSÖRE
Andakt: To 17.30 i Pedersheim, Kållby 
fridsförening
Söndagsskollärarsamling: To 19 i Bennäs 
kyrkhem
Strängbandet: fr 18 övar i Kyrkhemmet 
Ungdomar: 
- fr 18 hjälpledarskolning i forsby 
bykyrka 
- fr 20 Night café i forsby bykyrka 
- Ti 19 Tjejgrupp i Kyrkhemmet, Mi
Missionsstugan: Lö 12-15 öppet!
Sammankomst:  
- Lö 19 i Lepplax bönehus, Antero heik-
kilä, tolkning, servering 
- Sö 15 i flynängens bönehus, Staffan 
Snellman
Gudstjänst: Sö 10 med ljusprocession 
i kyrkan, lit. häggblom, pred. erikson, 
St olofskören, kantorerna Sandstedt-
Granvik o. Nyholm, textläsare Johanna 
eklund, dörrvärdar Kållby 
Symöten: 
- Ti 13.30 i Bulderbackagården 
- To 7.2 kl. 13.30 i Kållby bönehus
årsmöte: Ku-kretsen i Pedersöre sö 17.2 
kl. 11.30 i Kyrkostrands församlingshem

PURMO
Familjegudstjänst: Sö kl 11 i kyrkan, 
khden, kantorn. Ljuständning för barn 
döpta under 2012. Sång av barn.
bönegrupp för män: sö 3.2 kl 19 i prästg.
Karasamling: ti kl 19.30 i prästgården. 
Khden berättar om en resa till haiti.
temakväll: to 7.2 kl 19.30 i Zion. TeMA: 
ordspråksboken, khden. 

tERJÄRV
Läsmöte: to 31.1 kl 19 med emet läslag 
hos Gunnel och Torsten Lillrank. 
Tema: Gudstjänsten.
Ungdomarnas avfärd: fr 1.2 kl 19 från 
förs.h. till Jesus-seminariet i Kronoby.
Skriftskola: lö 2.2 kl 9.00-12.00 i förs.h
Gudstjänst: sö 3.2 kl 10 khden, S. 
Smedjebacka.
Läsmöte: sö 3.2 kl 18 med hästbacka 
läslag i byahemmet. Värd: Byahems-
föreningen.
Andakt och Gemenskap: sö 3.2 kl 19 i 
Kortjärvi, B. Söderbacka.
Sorgegruppen samlas: ti 5.2 kl 13, förs.h.
Läsmöte: ti 5.2 kl 19 med Byskata läslag 
i byahemmet. Värdar Suvi och Sören 
Dahlvik.
Läsmöte: to 7.2 kl 19 med Småbönders 
läslag i skolan. Värdar: Lis-Maj och Bo 
Wistbacka, Margit och Karl-erik Stor-
backa, Anna-Lisa Storbacka.

olika sätt att leva ett liv
Människor som har vågat och vunnit trots att vägen 
kanske har varit rätt stenig. Dem vill programledare Pia 
Abrahamsson och Peter Fahllund samtala med i ett 
nytt diskussionsprogram på Radio Vega.

– Vi vill visa på olika sätt att funka i livet och hop-
pas också på att lyssnarna bidrar med sina upplevel-
ser, konstaterar Peter fahllund.

Pia & Peter sänds i Radio Vega på söndagar mellan tio 
och tolv.

Relationsklinik i morgon-tv
under våren svarar prästen och blivande familjetera-
peuten Maria Sundblom-Lindberg på relationsfrågor i 
Yle feM:s morgonshow Min Morgon. Med sig har Ma-
ria alltid en person som har kunskap i det ifrågavaran-
de temat. 

Tittarna ombeds skriva in frågor och dela med sig 
av sina erfarenheter på temat jämställdhet i vardagen 
(25.2), våld (25.3), karriär och pengar (22.4) och sex 
(20.5). frågorna kan ställas via ett formulär på pro-
grammets hemsidor.

RADio SÖndAgSSnAcK tV MIn MoRgon

 i Helsingfors hålles 9-10.3.2013. 
Mötet börjar på lördag kl. 14:00 

på Fredriksgatan 61B och 
fortsätter kl. 18:00 

med nattvardsmässa 
i Gamla Kyrkan.

TVÅSPRÅKIGT 
VINTERMÖTE

 Mötet forsätter på söndag 
kl.13:00 på Fredriksgatan 61B 

(söndagsskola kl. 12:15)

Hjärtligt välkomna!  
FRIDSFÖRENINGEN 
I SÖDRA FINLAND

www.frebe.fi 

Solfs församling i Korsholm med 1600 medlemmar 
och 8 anställda i huvudsyssla lediganslår en

 

att sökas senast 11.2.2013 kl 12.00. Tjänsten tillträds 
1.3.2013 el enligt överenskommelse. Avlöningen sker i 
enlighet med kravgrupp 502.

Behörighetskrav för tjänsten i enlighet med biskopsmö-
tets beslut samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska samt nöjaktig muntlig förmåga i finska. Anställ-
ningsbeslutet vinner laga kraft sedan besvärstiden gått ut 
och den valda uppvisat godtagbart intyg över sitt 
hälsotillstånd samt straffregisterutdrag. Prövotid 6 
månader. Tillträde 1.3.2013 eller enligt överenskommelse.

Fritt formulerad ansökan med avskrifter av betyg och 
arbetsintyg skall vara församlingsrådet i Solfs församling 
tillhanda senast 11.2.2013 kl 12.00. Ansökan sänds på 
adressen, Kyrkoherdeämbetet i Solfs församling Väster-
solfvägen 12, 65450 Solf. Märk kuvertet ”diakonitjänst”. 
På förfrågningar svarar t.f. khde Ann-Mari Audas-Willman, 
tel: 044 – 3440218.

tjänst för diakonin (52%)

Missionsstugan i Jakobstad
Missionsstugan i Jakobstad är öppen lö 2.2 kl. 12-15. 

försäljningen i Pedersöre församlings lopptorg Mis-
sionsstugan gav under fjolåret över 88 500 € för mis-
sion och lokal diakoni. 61 % av inkomsterna gick till 
församlingens missionsprojekt genom finska Mis-
sionssällskapet, 17,5 % till den lokala diakonin och 
17,5 % till andra understödsprojekt. De många frivilliga 
fortsätter att med stor iver arbeta för välgörande än-
damål.

LoPPmARknAD

ledIgA TJänSTeR

Marjamäki Ab

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt

VÅR ERFARENHET –  ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Även gravstenar m.m.

http://sanktjohannes.info
3.2 kl 11 Gudstjänst i Biblion. 
Kyrkkaffe, föredrag (HA).

Borgå kyrkliga samfällighet består avtvå evangelisk- lutherska församlingar,Porvoon suomalainen seurakunta och Borgå svenska domkyrkoförsamling.
De har tillsammans ca 38 000 medlemmar och antalet ordinarie anställda

är ca 160. I samfällighetens fastighetsväsende lediganslås

en tjänst som arbetsledare,
en tjänst som ledande husmor och

en befattning som kyrkvaktmästare.

Ansökningarna i sin helhet samt ansökningsanvisningar finns på samfällighetens
webbsidor på adressen www.porvoonseurakunnat.fi

Ansökningarna till befattningen som kyrkvaktmästare
ska vara framme senast 11.2.2013 kl 15.30 och
till de två tjänsterna senast 18.2.2013 kl. 15.30.

PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ
BORGÅ KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Borgå kyrkliga samfällighet består av två evangelisk-lutherska församlingar
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på gång

Svenska Oratoriekören framför ett 
nutida Requiem. Svenska orato-
riekören framför tillsammans med 
hyvinkään orkesteri engelsmannen 
Gareth Valentines Requiem (från 
1992) vid en konsert den 10 februari 
2013 kl. 19.00 i Johanneskyrkan i 
helsingfors. Genom konserten vill 
kören hedra sin framlidna dirigent 
George L. Buckbee. Musik av felix 
Mendelssohn-Bartoldy, Giuseppe 
Verdi och Richard Wagner ingår 
också i konsertprogrammet. Solis-
ter är eva comét, Sirkka Parviai-
nen, Margareta haverinen Brandt, 
christian Juslin, Sören Lillkung, 
Johannes Lättilä, Leslie Maslow-
Jauhiainen och Markus Nykänen. 
Konserten dirigeras av Jari hiekka-
pelto. Alla som medverkar är vän-
ner till George L. Buckbee.

Sjung högt! Matti Kuronen och 
Klaus Pennanen, båda operasång-
are, kyrkomusiker och tenorer, har 
redan under många års tid uppträtt 
under denna rubrik. ofta är också 
en tredje sångare med, denna gång 
Susann Joki från Kyrkslätt. Konsert 
och allsång med sångarna sön-
dagen den 10.2 kl. 19 i Kyrkslätts 
kyrka. Programblad med allsångs-
texter: 10 € Den fartfyllda rubriken 
lovar en konsert, där sångarna 
framför pärlor ur kyrkomusiken, 
naturligtvis i tenorhöjd, samt all-
sång tillsammans med profes-
sionella sångare, de mest älskade 
örhängena, naturligtvis lite högre 
upp.

På programmet finns det förutom 
klassisk musik, även negro spiri-
tuals och naturligtvis även sånger 
på svenska och finska. Konsert-
besökarna har alltid blivit förtjusta 
i de sånger som man inte längre 
hör så ofta, och i sånger som man 
sällan får sjunga med som allsång. 
Konsertens pianist är Riitta Ingelin. 
Välkomna! Arr.: Kyrkslätts svenska 
församling

MARKnAd

ÖNSKAS hyRA

hemtrevlig 3 r+k i ekenäs. Arbe-
tande mamma tel.0400514907

Lgh i h:fors centrum önskas hyra 
fr.om 1.4 el. tidigare. Skötsam, 
rök/djurfri ålänning. fast inkomst. 
Max 700€. 0405719222 Susanne

UthyRES
en ljus etta på 28 m2 uthyres i ha-
galund, hagsluttningen 6. Ledig. 
hyra 600 e/mån. Ring 043-824 
5583.

babykyrkan är ett guldkorn
Babykyrkan är en fest för alla 
barn som döpts under fjolår-
et. Men den riktar sig också 
till alla, stora och små, som 
vill delta i en minnesvärd mi-
nigudstjänst. Babykyrkan ger 
rum för vanliga kyrkobesö-
kare, mor- och farföräldrar, 
syskon, faddrar, konfirman-
der, föräldrar och alla andra. I 
babykyrkan stör barnskriken 
inte, där är de ett välkommet 
inslag som vittnar om att in-
bjudan gått fram och att för-
äldrarna valt att komma till 
kyrkan med sin lilla skatt.

I år skickade Vasa svens-
ka församling ut 149 inbjud-
ningar till barn som döpts år 
2012. Vi inbjöd till två baby-
kyrkor – en i Trefaldighets-
kyrkan den 20 januari och en 
i Sundom kyrka den 3 febru-
ari. Man kan själv välja vil-
ket datum, tid och plats som 
bäst passar familjen. Babyn 
får gärna ta med sin egen 
skallra som rytminstrument 
till sångerna, men det som 
är ännu viktigare att kom-
ma ihåg är dopljuset. Un-
der Babykyrkan tänds bar-
nets dopljus från det stora 
Kristusljuset av antingen en 
förälder, fadder, syskon el-
ler far-och morförälder. Se-
dan brinner alla barns dop-
ljus framme i kyrkan under 
fortsättningen av gudstjäns-
ten som en påminnelse om 

dopet. Alla barn blir också 
välsignade framme i kyrkan. 
I år var det prästen och två 
barnledare som deltog i väl-
signelsen.

Som minne från Babykyr-
kan får dopbarnen en liten 
bokgåva från församlingen. 
Sen blir det också kaffe och 
tårta efteråt, ja eller kanske 
en barnmatsburk om man är 
riktigt liten.

I år kom det 20 dopbarn 
tillsammans med sina fa-
miljer (totalt 110 personer) 
till Trefaldighetskyrkan och i 
skrivande stund har den an-
dra Babykyrkan i Sundom 
kyrka inte hållits ännu så 
dit är alla välkomna!

Babykyrkan utgår idag 
från det färdig tryckta for-
muläret Babykyrkan (Fontana 

media, 2009) men i Vasa har 
liknande tillfällen ordnats 
åtminstone sedan 2006, då 
under namnet Knattekyrka 
med dopfest. Numera är det 
väldigt enkelt för vilken för-
samling som helst att ord-
na Babykyrkor då formulär 
finns färdigt med sångför-
slag, noter och gudstjänst-
ordning.

Förutom ljuständning, 
välsignelse, rörelsesånger 
och böner fick deltagarna 
även lyssna till barnevange-
liet med hjälp av käppdockor 
samt en minipredikan med 
hjälp av dopklänning, dop-
funt och dopljus. Hela Baby-
kyrkan tar ungefär en halv 
timme, vilket är alldeles till-
räckligt för de minsta.

Varför vill jag berätta det 

här för er? Jo, för Babykyr-
kan är mitt personliga guld-
korn under året. Babykyr-
kan är viktig och värnar om 
det ännu viktigare: Dopet. 
Babykyrkan är enkel, rak, 
okomplicerad, äkta, har låg 
tröskel och fyller en enormt 
viktig funktion. Oberoen-
de av om den är inkörspor-
ten till församlingens övri-
ga aktiviteter eller bara en i 
raden av specialgudstjäns-
ter som lockar stora skaror 
nya kyrkobesökare, så sva-
rar den direkt på Jesu upp-
maning till oss: ”Låt barnen 
komma till mig och hindra 
dem inte!”

 ¶ SuSANNA BAcK, lEDARE 
FöR BARNVERKSAmHETEN I 
VASA SVENSKA FöRSAmlINg

Högklassiga gruppresor på svenska till länder med 
tusenåriga sevärdheter!

www.kingtours.se

Välkommen att kontakta Tuija West i Vasa!
Tel. 06 3122 476, 0400 298 151, tuija@kingtours.se

Beställ gärna vårt nyhetsbrev!

Malta 27.3. - 3.4. Gediget program 
inkl. påskprocessioner.

Träffa oss på resemässan 18-20.01!
 Avd. 7D38, Israels turistbyrå.

Nu kan du få originalet av det Biomagnetiska armbandet
  

   

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

Lindrar mot huvud-, rygg- 
och muskelvärk. Förbättrar 

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

bandet är av hög kvalitet med 
24 K gulddouble. 

Använd armbandet dagligen och 
upplev de positiva fördelarna. 

06-347 0608         cjcenter@malax.fi

Sänd in din 
beställning till:

Jonnys 
Försäljningstjänst

Petalaxvägen 18D, 
66240 Petalax

Antal:

 Namn:

Adress:

Pris 
29,50€ 

inkl. post-
kostnader

eTT doPljuS tänds från 
Kristusljuset.

deT är Siv Jern som var präst på babykyrkan i Trefaldig-
hetskyrkan.

Understöd för kristen barnverksamhet
i Borgå stift anslås att sökas, särskilt för projekt eller 
materialproduktion av projektkaraktär. Verksamhet som 
berör hela stiftet prioriteras. Till ansökan bör detaljerad 
budget bifogas, föreningar och sammanslutningar bör 
till sin ansökan bifoga budget och senaste bokslut. Av 
sökande, som fonden tidigare beviljat understöd, 
förutsätts att användningen av understödet har 
redovisats. Ansökan bör vara fondens styrelse tillhanda 
senast 15.2.2013, adress nedan.

Söndagsskolpriset 2013
utdelas till söndagsskola, söndagsskollärare eller 
barnledare i Borgå stift som i sin verksamhet speciellt 
lägger vikt vid söndagsskolan. Prissumman utgör 1 500 
€. Församlingar, kyrkliga föreningar och privatpersoner 
uppmanas inlämna förslag med motiveringar senast 
15.2.2013, adress nedan.

Ansökningsblanketter finns på 
www.forsamlingsforbundet.fi, 
du kan skriva ut blanketten och fylla i den 
för hand eller skicka in den elektroniskt. 

Fonden för kristet arbete bland barn förvaltas 
av Församlingsförbundet och ska främja 
svenskspråkiga barns kristna fostran och 
stöda kristet barnarbete i Borgå stift.

Styrelsen för Fonden 
för kristet arbete bland barn

Fonden för kristet arbete bland barn / Församlings-
förbundet, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors.

deT är Jannica och Zacharias Boucht som syns nere i högra hörnet. Zacharias döptes i fjol och var en av dem som fick 
inbjudan till babykyrkan. FOTO: jOHANNA BAcKHOlm
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världar måste 
hänga ihop
Prästen och utbildaren 
Antti Kylliäinen efterlyser 
dygder i  Vantaan Lauri. 

– Var och varannan ar-
betsplats sätter sina vär-
den på pränt. Men såda-
na är inget värt innan de 
omvandlas i dygder.

De är enligt Kylliäinen 
konkreta som: rättvisa, 
ärlighet och välvilja mot 
andra. Dygderna måste 
följa med på alla plan i en 
människas liv.

– Samma rättvisa 
måste gälla fadern som 
fördelar hemuppgifter 
som chefen som besluter 
om löneförhöjningar. 

DYgD på JobbeT

”Vi ersätter inte  
stadens social-
väsende. Vi är ett 
tillskott. Inte heller 
vi har obegränsa-
de resurser.”
Lovisa svenskas kyrko-
herde Karl af Hällström i 
Östra Nyland om trycket 
på den tredje sektorn.

sociALt AnSvAR

Tillbaka i Caux
”vi Gör en nyårsutfärd till Caux när 
vi nu åker till Montreux”, föreslog 
jag. Vi firade nämligen jul och ny-
år hos dotterns familj nära Genève.

Jag hade en speciell orsak att göra 
en nostalgisk resa just den dagen. För 
exakt 50 år sedan tog jag emot ny-

året i Caux, i en byggnad som liknar ett enormt 
palats, på 1000 meters höjd med hisnande ut-
sikt över Genèvesjön. Disney använde palatset 
som modell för slottet i filmen Snövit och de sju 
dvärgarna.

Under mitt föregående besök var jag aderton. 
Min folkskollärare Märta Stenfors och finsklära-
re Ruth Löf, båda aktiva i Moralisk upprustning 
(MRA), hade sänt mig till en internationell ung-
domskonferens. Den entusiastiska gruppen fin-
ländska ungdomar samlades på Helsingfors järn-
vägsstation och avvinkades av självaste konstnär 
Lennart Segerstråle, bror till Märta.

under andra världskriget hade det lyxiga palats-
hotellet i Caux använts för att härbärga flykting-
ar och krigsfångar. Också 1 600 judar som hade 
flytt Budapest på det så kallade Kasztner-tåget 
fick sin fristad på slottet.

År 1946 köptes slottet av organisationen Mora-
lisk upprustning och användes som kongresscen-
trum. Organisationens grundare Dr Frank Buch-
man ansåg att endast moralisk och andlig upp-
rustning kunde resultera i försoning och fred i 
Europa. Och helt säkert spelade MRA en viktig 
roll efter kriget.

Vi konferensdeltagare var 
flera hundra idealistiska 
ungdomar från Europas fy-
ra hörn. De var vi som skul-
le förändra världen politiskt, 
socialt och ekonomiskt. För-
ändringen skulle börja i vårt 
eget inre. Vi blev undervisa-
de i absolut renhet, absolut 
ärlighet, absolut osjälviskhet 
och absolut kärlek. Vi upp-
muntrades att bekänna vå-
ra synder och tillkortakom-
manden. Vi hade våra ar-
betsturer i köket, vi samta-
lade, åkte kälke och linbana.

En av flickorna hade ny-
ligen flytt från Östtyskland. 
Just då hon sprang över gränszonen vände sig 
vaktsoldaten, såg på flickan, vände ryggen till 
och fortsatte sitt vaktande.

vi Gjorde också ett otroligt initiativ nyåret 1963. Vi 
grundade Europeiska Unionen. Vi hade allt fär-
digt uttänkt. Kan ni gissa vad det fina initiativet 
föll på? Ingen var villig att betala frimärkena för 
den kommande internationella korrespondensen!

Slottet var sig likt nyåret 2013. Nu arrangerar 
Initiatives of Change konferenser med fokus på 
bland annat konfliktlösning.

Jag berättade för damen i receptionen att jag va-
rit här för 50 år sedan, men aldrig blev lärjunge i 
rörelsen. Hon log och bad mig bekanta mig med 
den historiska utställningen. Sen köpte jag vy-
kort – och frimärken.

Ann-Christine Marttinen är filosofie magister och 
tidigare missionär.

”Vi blev under-
visade i absolut 
renhet, absolut 
ärlighet, absolut 
osjälviskhet och 
absolut kärlek.”

inkAst Ann-cHRISTIne MARTTInen
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Vår kära 
son

född 15.10.2012, Hfors
stolta föräldrar

Henrietta och Henrik 
Knutsson.

Vår kära 
son

född 13.11.2012, 
Helsingfors

Henrika och Henrik 
Knutsson.

Berätta nyheterna för alla!
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når du hela Svenskfinland på en gång!
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kan ännu komma en rad.

Henrika och Henrik
Knutsson
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Hugo Hjalmar 
Knutsson
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fick 18.8.2012 namnet

Henrika och Henrik
Knutsson
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Hugo Hjalmar 
Knutsson

Varmt tack

Grattis 
Herbert

10 år!

till personalen på vilohem-

met Solstrålen för den goda 

vården av vår käre 

gammelfarfar Bengt.

lyckönskningar på den 

stora dagen av

 Mamma & pappa, 

storasyster Lina 

Momi & Mofa

Fafa & Famo

samt resten av gänget

De anhöriga
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kYRkPREssAt SoFIA ToRvAldS

prästers tro en trovärdighetsfråga
Ett danskt kyrkoråd an-
nonserade efter en ”troen-
de präst” i Kristeligt Dagblad. 
Annonsen ledde till en livlig 
debatt och många kommen-
tarer från läsarna. En expert 
ställde sig tvivlande till att det 
var lagligt att använda ordet 
”troende” i en jobbannons. 
Ska det inte vara nog med att 
kräva att en präst avlagt ett 
prästlöfte? En pensionerad 
präst som blivit känd för att 
vara prästen som ”inte tror 
på Gud” tyckte att tro inte 
har något med kristendom 
att göra. Kristendom hand-
lar, menar han, om att vår 
upplevelse av världen är ”ge-
nomlyst av Jesus från Nasa-
ret”. Majoriteten av läsarna 
tyckte att det är självklart att 
en församling får önska sig att 
deras präst ska tro på Gud.

Siffror från år 2011 visar 
att 41 procent av finländar-

na tror att Jesus är Guds son. 
36 procent tror att Jesus upp-
stod och 34 procent att de mi-
rakel som Bibeln berättar om 
är sanna. 28 procent tror på 
att Jesus föddes av en jung-
fru. De här siffrorna kan kän-
nas låga eller höga beroende 
på vem man talar med. Men 
jag tror att många som ser 
på kyrkan utifrån tycker att 
samma siffra för prästernas 
del borde vara 100 procent.

Det har helt enkelt att gö-
ra med en organisations tro-
värdighet. Jobbar du med att 
propagera för återvinning 
är det konstigt om du in-
te sorterar dina egna sopor. 
Går du omkring och förelä-
ser om ekologisk mat lider 
din trovärdighet om du in-
te själv handlar ekologiskt. 
Om Richard Dawkins åkte 
fast för att gå på förbönsmö-
ten skulle hans image som 

den stora ateistiska förfat-
taren få sig en allvarlig törn.

Om inte ens prästen tror 
på Gud, för att inte tala om 
mirakel, frågar sig många: 
varför ska vi tro på det ni 
säger om ni inte ens tror på 
det själva? Är det okej att den 
person som leder läsningen 
av trosbekännelsen i kyrkan 
inte tror på den själv?

Präster fyller en funktion 
som ställföreträdande troen-
de. 59 procent av finländar-
na tror kanske inte att Jesus 
är Guds son. Men många av 
dem känner sig ändå trös-
tade av att det finns sådana 
som inte tvivlar på just den 
saken. Kommer en stund i 
deras liv då de känner att de 
verkligen, verkligen skulle 
önska att Gud fanns måste 
de veta att de kan gå till en 
präst och att de då talar med 
någon vars tro är som en vägg 

att luta sig mot. Nu menar jag 
inte att inte präster skulle få 
tvivla: det gör alla då och då. 
Men borde de ändå inte tro 
mer än de tvivlar?

I den danska diskussionen 
har en del frågat sig om det 
verkligen är rejält att förhö-
ra sig om prästernas tro: ska 
det inte vara deras privatsak? 
Nej, det tycker jag faktiskt 
inte. Just när det gäller präs-
ter är tron deras viktigaste 
arbetsredskap. En präst är 
inte en ceremonimästare. En 
präst är en person som säger 
att verkligheten är större än 
det vi kan uppfatta med vå-
ra sinnen, att vi aldrig är en-
samma, att det finns någon 
som älskar oss och vill oss så 
väl att han är redo att ingripa 
i våra liv. Att anställa en präst 
som inte tror på Gud är som 
att anställa en kock som inte 
har som vana att äta.

PERsonLigt oM AndlIgHeT 

tror på liv efter detta – med humor också 
Med anledning av Alice Stol-
pes undran i KP 4 om person-
liga upplevelser. Jag har och-
så varit med om rätt egenar-
tade upplevelser.

Min mamma och jag ha-
de ett bra förhållande he-
la livet. Vi talade om allting 
också om övernaturliga sa-
ker. På hennes begravning 
satt jag på första raden nära 
kistan och var alldeles ut-

om mig och bara grät.
Plötsligt hörde jag mam-

ma säga med sin klara röst: 
Sitt inte där och gråt man 
blir bara rynkig och ful. Jag 
är här, ta du det lugnt!

Så skulle då urnan ned-
läggas efter en vecka. Det 
var en grå och regnig dag. 
Jag hittade inte hela svarta 
strumpor hemma så jag tog 
gråa istället, tänkte att det-

här märker nog ingen.
Hela släkten stod vid den 

öppna graven och vänta-
de medan jag avhämtade 
urnan. Det började ösreg-
na då jag promenerade till 
graven.

Plötsligt hörde jag mam-
mas röst. ”Men himmel, 
vad har du för hemska 
strumpor på dig!” Jag höll 
på att tappa urnan och få 

ett skrattskov. Det var li-
te pinsamt men jag kunde 
samla mig.

Episoderna lugnade mig. 
Livet fortsätter nog på an-
dra sidan och med humor 
dessutom!

Med hälsning

Tanie KarSTen
Helsingfors



Adam
 kom

m
er hem

 sent en kväll och konfronteras av eva som
 anklagar honom

 för att träffa en annan kvinna. Adam
 slår ifrån sig anklagelserna. Vem

 skulle han träffa? 
hon är ju den enda kvinnan på jorden. Sam

m
a natt vaknar han av en stickande känsla i bröstet.”eva, vad håller du på m

ed?” frågar han. ”Räknar dina revben.”

NÄStA VEcKA blir det andra bullar. Åk buss med Peter Söderqvist
Vasa

0500-162 120
touring.partner@kolumbus.fi

Stig Kankkonen 
är pensionär men 
hinner inte vila. 
Han gillar att få 
någonting gjort.

TexT och foTo:  
SOFIA tORVALDS

Journalisten Stig Kankko-
nen gick i pension för några 
år sedan men politikern Stig 
Kankkonen har bara kommit 
i gång. Han sköter en mängd 
förtroendeuppdrag både in-
om kommunalpolitiken och 
inom kyrkopolitiken, dess-
utom bloggar han och skri-
ver kolumner. I februari ska 
han blogga för Kyrkpressen.

– Det som fascinerat mig 
under hela min tid som jour-
nalist är att se på frågor på ett 
annat sätt än det som känns 
mer eller mindre självklart. 
Jag ska utgå från nyheter och 
när jag hittar ett intressant 
tema försöker jag reflekte-
ra över det under rubriken 
”å andra sidan”.

Du jobbar ganska mycket trots 
att du är pensionär. Får du nå-
gonsin göra ingenting?
– Om jag kommer undan med 

ett möte per dag känns den 
dagen ledig. Till exempel i 
går hade jag tre möten och 
i dag blir det också två eller 
tre. Men jag har inga arbets-
tider. Jag känner inte alls att 
jag är bunden.

Var får du din energi?
– Det har jag aldrig tänkt på. 
Jag känner att det är me-
ningsfullt att jag åtminsto-
ne kan försöka uträtta något 
gott med den erfarenhet och 
kunskap jag fått i livet. Det 
som är skönt i den här ål-
dern är att man inte behöver 
ha ambitioner. Allt jag varit 
med om – ett ordförande-
skap eller något som ser bra 
ut på cv:n – spelar ju ingen 
roll. Det som har betydelse 
är att jag kan få någonting 
gjort, och det ger mig energi.

Vad har du lärt dig av livet?
– En tanke jag hade redan 

under mitt arbetsaktiva liv 
är att försöka placera ut det 
jag gör i ett sammanhang. Att 
inse att det jag gör har bety-
delse. Hur stor den är och om 
den är negativ eller positiv 
avgörs – för att uttrycka det 
pompöst – av historien. När 
man är mitt inne i en pro-
cess glömmer man lätt att 
det kommer en dag då någon 
ser på vad man gjort.

Du sitter i kyrkomötets fram-
tidsutskott. Vad gör du där?
– Det är ett nytt utskott så vi 
röjer mark och skapar en ny 
kultur. Jag hoppas att utskot-
tet kan visionera fördomsfritt 
och glömma den verklighet 
vi nu lever i och i stället fråga 
hur vi vill att den verklighet 
vi ska gå in i ska se ut.

Det är dystra tongångar i kyrkan 
just nu. Medlemsantalet sjun-
ker och ekonomin ser inte bra 

ut. hur ser du på det?
– När vi diskuterar med-
lemskap och utskrivning-
ar så diskuterar vi egentli-
gen perifera saker. Kyrkan 
är ju kyrkans budskap om 
Guds kärlek till oss och det 
budskapet har ju inte blivit 
sämre. Det har vi glömt och 
det är en av de saker jag har 
tänkt blogga om. När vi sam-
las i församlingarna tycker 
jag att vi alltför ofta disku-
terar medlemsflykten och 
vad det innebär för negativa 
saker för ekonomin i stället 
för att fokusera på hur vi ska 
modernisera språket när det 
gäller det kristna budskapet. 
En felaktig fokusering ska-
par uppgivenhet.

– Jag är helt övertygad om 
att Kristi kyrka består. Den 
kyrkan kommer att seg-
ra och i den tron ska vi job-
ba. När Jesus skickade ut si-
na lärjungar tänkte han inte 
heller att det här kommer att 
bli en framgångsstory med 
många medlemmar och 
mycket fyrk.

Vad ska vi göra för att foku-
sera rätt?
– I stället för att oja oss över 
hur det är borde vi slå oss 
ner och se det som en posi-
tiv utmaning. Vi borde frå-
ga oss vad vi gjort fel och 

hur vi ska gå vidare. Vi bor-
de vända oss till Bibeln och 
den kristna traditionen och 
fråga oss hur det sett ut då 
det varit kris i kyrkan tidi-
gare. Har vi gjort något för 
att med vårt handlande och 
vårt språk dölja det glada 
budskapet? Om det sedan 
leder till att kyrkan får fler 
medlemmar är det en po-
sitiv följd.

Vad har kyrkan betytt för dig?
– Väldigt mycket. Det har 
funnits tider då jag vänt kyr-
kan ryggen och struntat i 
den, men det betyder in-
te att jag inte haft ett and-
ligt behov. Att jag återvän-
de till kyrkan berodde på att 
det var min barndoms- och 
ungdoms kyrka. Jag märkte 
att kyrkan genom historien 
försökt formulera det krist-
na budskapet på ett begrip-
ligt sätt och jag tror att man 
är ganska vilsen om man in-
te har ett andligt hem.

– Vi borde tänka mer på 
vad som binder oss sam-
man än på vad som skil-
jer oss åt. Det som gör mig 
sorgsen när det gäller kyr-
kan är en medveten strä-
van efter att skapa konflik-
ter. Att man stärker sin egen 
trosuppfattning genom att 
kritisera varandra.

tycker du att du ser tecken på 
att kyrkan är på väg åt rätt håll?
– Jag ser gudstjänstgemen-
skaper av olika slag som jag 
tror på. Ställen där männis-
kor kan hitta ett andligt hem. 
Man måste ju inse att vi al-
la inte tänker på samma sätt 
eller har samma behov av 
upplevelser eller intellek-
tuellt resonemang. Man kan 
söka sig till olika rum i hel-
hetskyrkan och då tror jag 
att vi är på rätt väg.

Från kyrkopolitik till världslig 
politik: vilka kommuner ska vi 
slå ihop i huvudstadsregionen?
– Det som stört mig i den 
diskussionen är detsamma 
som stör mig när vi disku-
terar kyrkliga strukturer: 
i stället för att fråga hur vi 
kan förbättra servicen för 
medborgarna och sen bygga 
upp en struktur som stöder 
den går man helt motsatt 
väg. Först diskuterar man 
strukturer och sedan börjar 
man fylla dem med servi-
ce. Borde man inte ha bör-
jat med att diskutera soci-
al- och hälsovård och sedan 
fråga sig om den kräver om-
strukturering av kommun-
gränser eller om man kan 
klara sig utan? Ute i värl-
den består metropoler all-
tid av små städer.

Han vill gå i nya spår
STiG KanKKonen är kommunalpolitiker i esbo och har många andra förtroendeuppdrag. I februari bloggar han om livet som aktiv pensionär. 

”När Jesus skicka-
de ut sina lärjung-
ar tänkte han inte 
heller att det här 
kommer att bli en 
framgångsstory.”
Stig Kankkonen


