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”Den evighet 
kristendomen  
talar om har vi 
skapat en artifi-
ciell nidbild av  
i det alltid öppna, 
alltid tillgängliga.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Snart dags för  
sju veckor utan

nÄR KRÅSEn är smorda med fast-
lagsbullar och en och annan Ru-
nebergstårta kommer den trös-

kel som bjuder in oss till måttfullhetens period.
Askonsdagen om en knapp vecka är startskottet 

för den tiden. Den 13 februari går en rad kändisar 
därför in i en offentlig fasta, engagerade av kyr-
kan, Ekumeniska rådet och Finlands miljöcentral. 

pÅSKfaStan brukar också kallas stora fastan. Den 
är den långa vandringen upp mot påsken, som 
är kristenhetens största och viktigaste högtid.

Lika mycket som den traditionellt sett har 
handlat om att avstå från något har den innebu-
rit att den som fastar också bejakar något annat. 
Mindre koncentration på ätandet och tillredandet 
av maten, mer tid över för bön och meditation.

pÅ En vÄnStER sitter fastan illa i ett samhälle där 
all tid är strömlinjeformat lika. Vi har för länge 
sedan utplånat skillnaderna mellan ”öppet” och 
”stängt”, ”säsong” och ”icke-säsong”, ”tillgång” 
och ”brist”. De frukter som inte växer hos oss just 
nu låter vi gladeligen plockas åt oss någon an-
nanstans och kassan knappar in den en söndag 
kväll halv tio i en butik med tillstånd att låta alla 
dagar vara likadana. Den evighet kristendomen 
talar om har vi skapat en artificiell nidbild av i 
det alltid öppna, alltid tillgängliga. Också i det 
här fallet flödar fastetiden motströms i budska-
pet att allt inte finns tillgängligt, alltid. 

Tidlösan är en märklig lökväxt. Den påminner 
om en krokus, men blommar på senhösten när allt 
håller på att gå till vila. Den värld vi nu byggt åt oss 
sover aldrig, tar aldrig höst. Och risken är att detta 
trubbar av oss och bränner ut oss som människor. 
Och det är i det avseendet som något så gammal-
modigt som fasta och avstående faktiskt kan bli en 
attraktiv motvikt. Fastän det här med att fasta tra-
ditionellt sett har skötts diskret och utan större stå-
hej kring den fastandes person är det kanske därför 
helt i sin ordning att kyrkan nu gör en synlig drive 
för att lyfta fram fastan. 

dEt gÄllER också att komma 
ihåg den dubbla funktionen 
med avståendet. Genom att 
jag avstår från något jag an-
nars sätter ut tid och pengar 
på blir resurser över för nå-
gon annan, och det kan få gå 
vidare till dem som är utan. 
Alltför många lever nämli-
gen i en fasta där tvånget att 
avstå är vardagsmat. Vår konsumtion av teknik 
och medier är ofta också ett diskussionsämne när 
fastan närmar sig. Avstå från Facebook? Twitter-
fasta? Mediefasta? Ett sådant val kan ge tid över 
för annat som trängts undan – familjetid, bok-
tid, bönetid eller promenadtid.

djupaSt av allt är fastan den långa vandringen till-
sammans med en prövad Kristus. Viljan att dela 
det lidandet handlar om att dela insikten om att 
världen är en enda, att bristen är en enda och vår 
gemensamma. Att vi alla står inför samma villkor 
och det enda vi har att sträcka oss efter är storor-
det nåd. Någon har sagt att evangelium är när en 
tiggare säger till en annan:”Kom, jag vet ett stäl-
le där det finns bröd.”

Rektorn 
som vill 
tala tro

Helsingin kristillinen koulu (Helsing-
fors kristna skola) har drygt 200 elever 
och en personal på cirka 30 personer.

– Det här är en vanlig skola i både för-
sta, andra och tredje hand. Vi är skola, 
skola, skola, säger rektor Markus An-
dersson. När allt fungerar fint är det bara 
ett plus att skolan dessutom är kristen.

För honom betyder den kristna in-
ramningen att lärare, föräldrar och 
elever har en gemensam värdegrund 
att stöda vardagen på. Alla nya elever 
och deras föräldrar intervjuas.

– Inte för att kontrollera hur from-
ma de är utan för att se till att vi står på 
samma linje och drar åt samma håll.

Ibland vill ändå föräldrarna veta hur 
from rektorn själv är.

– Någon har frågat om jag blivit an-
dedöpt men jag tycker inte att man kan 
mäta tro på det viset. Jesus är Jesus för 
mig, det tummar jag inte på. Men i öv-
rigt är det ingen skillnad vilken kyrka 
eller vilket samfund du hör till eller hur 
stark din tro är just i dag. Det ska inte fin-
nas några andliga trösklar till vår skola.

De flesta elever är lutheraner men ock-
så andra samfund finns representerade. 
30 procent av eleverna är invandrare.

– Vi har elever med alla sorters bak-
grund men det är definitivt ingen elit-
skola fast den är privat. Vi tar emot alla, 
en hel del elever som haft problem med 
exempelvis mobbning kommer till oss.

Kunskap och rättesnöre
Morgonsamling med kristet innehåll, 
bordsbön och julkyrka är förstås okej 
i en kristen skola. Utöver det har alla 
årskurser en extra timme religionsun-
dervisning i veckan. Diskussioner om 
tro är också vanliga på alla årskurser.

– I en vanlig skola får läraren inte tala 
om sin egen tro ifall inte eleven själv frå-
gar något. Här pratar vi däremot mycket, 
särskilt med tonåringarna. Någon elev 
kan komma från ett rätt strängt hem och 
då försöker vi erbjuda en öppen diskus-
sionsmiljö för tro och tvivel i skolan. Ib-
land känns det visserligen som om inga 
ord biter. Senare har jag ändå hört att vå-
ra diskussioner haft betydelse. Det gäl-
ler att vara uthållig trots att man kanske 
möter ett stenansikte.

Andersson tror också att de kristna 
värderingarna kan vara ett konkret stöd 
för eleverna.

– Det finns så mycket att välja mel-
lan i dag, så många olika sätt att leva 
på. Kristendomen erbjuder ett rätte-
snöre att ta fasta på.

De vuxna på skolan är utöver lära-
re och diskussionsplank också kristna 
förebilder för sina elever.

– Men framför allt är vi medmännis-
kor. Vi går med eleverna och stöder och 
uppmuntrar dem. Det är viktigt att be-
römma barnen och påminna dem om 
att det finns en plats för dem, också fast 
de kanske inte har bara tior på betyget. 

När föräldrarna oroar sig över vad det ska 
bli av deras barn så är det bra att veta att 
Gud har en plan för alla.

Men alla gör också fel på vägen och 
den kristna skolans elever är inga äng-
lar per automatik.

– Det är oftast lite oroligare på hösten, 
mera dumheter som också jag får ta tag 
i. Men i en liten skola är det också lätt-
are att reda upp saker och ting genast. 

Finländare, visa nåd!
Inte heller rektor Andersson var i ti-
derna någon mönsterelev.

– En klass fick jag gå om när musi-
ken och mopeden tog för mycket tid 
i tonåren.

Till lärarutbildningen var det lätt att 
söka eftersom inga inträdesprov be-

Rektor Markus Andersson medger att det ännu finns 
mycket jobb kvar när det gäller trivseln i de finländska 
skolorna. I hans skola är lärarna också kristna med-
vandrare och förebilder för sina elever. Och det är okej 
att tala om sin tro, ja, till och med att be en bön.

TexT och foTo: NINA ÖStERHoLm

PRoFILEN: MARKuS AndeRSSon  
”I en vanlig skola får läraren inte 
tala om sin egen tro. Här pratar vi 
däremot mycket.”
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Lockade fler till kyrkan - får 10 000
Kouvola. Anjalankoski 
församling belönas med 
10 000 euro för att antalet 
gudstjänstbesökare stigit 
med 1,4 procent i försam-
lingen sedan förra året.

Kouvola samfällighet ut-
manade tidigare sina för-
samlingar att stärka det 
andliga livet med betoning 
på gudstjänsten. Prissum-
man finansieras av inbespa-
ringar i förra årets budget.

Kouvola församlingar-
nas ekonomichef Virpi Her-
nesaho är inte bekymrad 
över att använda pengar för 
att sporra församlingarna i 
deras verksamhet.

– 10 000 är en liten sum-
ma om man tittar på för-
samlingarnas totala eko-
nomi. Det är mer en slags 
uppmuntran, säger hon.

Kouvolan sanomat var 
först med nyheten. 

Widjeskog premierad och omvald
tRotjÄnaRE. Bertel Widje-
skog fick ta emot finlands 
Vita Ros ordens medalj av 
första klass vid gemensam-
ma kyrkofullmäktige i Pe-
dersörenejdens senaste 
sammanträde.

Medaljen som republi-
kens president förlänat 
på samfälligehetens för-
sorg får Widjeskog för sitt 
mångåriga arbete som för-
troendevald inom försam-

ling, staden Jakobstad, 
idrotten, skogen och för-
eningslivet. 

Widjeskog valdes första 
gången in i kyrkofullmäktige 
i Jakobstads svenska för-
samling 1974. Sedan 1986 
har han varit ordförande för 
samfällighetens gemen-
samma kyrkofullmäktige.

– Den här typen av ut-
märkelser brukar signale-
ra slutet på en era av enga-

gemang. Men den signalen 
hart tydligen inte gått hem, 
sade Widjeskog enligt ÖT då 
han tackade fullmäktige.

Med det avsåg han att 
han tidigare på samma mö-
te fick förnyat förtroen-
de som ordförande för den 
kommande tvåårsperioden.

På mötet valdes även 
Bo-Göran Åstrand till di-
rektionsordförande för Kus-
tens IT-central för 2013. 

hövdes, det räckte med lämplighets-
test med gitarr och sång.

– Jag kommer från ett kristet hem 
och funderade redan då på att stude-
ra teologi men det fick bli till ett sena-
re skede i livet.

Han blev pappa första gången som 
22-åring. Flickan var inte frisk och sit-
ter än i dag i rullstol.

– Hon är vår solstråle och har lärt mig 
mycket om livet. När man själv fått gå 
igenom tunga saker är det också svå-
rare att döma och kritisera andras väg-
val. Jag kan kanske inte förstå allt men 
det behöver jag inte heller göra. Det är 
mänskligt.

Efter flera år som lärare och special-
lärare, bland annat på en skola för mis-
sionärsbarn i Kenya, slutförde Anders-

MaRKuS andERS-
Son är både 
lärare och präst 
men känner sig 
mest som en 
verkställande 
direktör.

mARkus AnDERsson

REKtoR På helSIngIn KRISTIllI-
nen Koulu (helSIngfoRS KRISTnA 
SKolA).

LäRARE och SPecIAlläRARe SoM 
unDeRVISAT blAnD AnnAT På 
euRoPASKolAn I belgIen och På 
SKolAn fÖR MISSIonäRSbARn I 
KenyA.

PRäSt, MAKe, PAPPA, MARATon-
lÖPARe MeD InTReSSe fÖR gAMlA 
MoToRcyKlAR och MuSIK.

son också sina teologistudier och blev 
prästvigd i Stockholm. Sedan ledde vä-
garna bland annat till Spanien som tu-
ristpräst och till sjömanskyrkan i Bryssel 
och Luxemburg och Europaskolan där.

– Det var tunga år som lärde mig att 
det finns problem på alla nivåer, att 
också högt uppsatta människor kan 
må mycket dåligt och att det sällan är 
någon som frågar dem om hur de mår.

Han tycker att vi finländare borde 
vara snällare mot oss själva, inte krä-
va omänskliga arbetsinsatser och tiga 
i tysthet under våra bördor.

– Är du nådig mot dig själv kan du 
också vara nådig mot andra. Men det 
är också kristet att kunna sätta grän-
ser och säga nej, det gör vi hela tiden 
i skolan.

Attitydarbete
I sommar har Markus Andersson, som 
bor i Tavastehus med hustrun Arja, ar-
betat sammanlagt tolv år som rektor, 
varav fem på Helsingfors kristna sko-
la. Den senaste tiden har varit turbu-
lent med flytt av hela skolan från Ja-
kobacka till Bocksbacka, inbesparingar 
och renoveringsarbeten. Rektorsjobbet 
känns mer som verkställande direktör 
än som pedagog.

– Även om jag inte hinner undervisa 
så försöker jag hinna prata med elever-
na. Skoltrivseln är något vi borde jobba 
mera på i Finland. I Sverige var lärar-
na redan för 20 år sedan mycket bätt-
re på att uppmuntra och verkligen se 
eleverna. Men det är attitydarbete och 
det tar tid.

BERtEl WidjESKog. FOTO: 
JOhan Sandberg/arkiv
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esbo blev utan KP
På grund av ett mänskligt misstag i kod-
ningen av Kyrkpressens adressregister 
blev största delen av esboborna utan 
förra numret av Kyrkpressen.

förra numret av KP (nr 5) går i stäl-
let att läsa på webben. undantagsvis 
laddas hela tidningen upp som pdf på 
Kyrkpressens webbsida och hittas på 
adressen www.kyrkpressen.fi.

Vi beklagar misstaget.

Kyrkan fortsätter att krympa
76,4 procent av finländarna hörde till evangelisk-luth-
erska kyrkan vid utgången av år 2012, jämfört med 
77,2 procent år 2011. Antalet nya medlemmar i kyrkan 
var samtidigt rekordstort. Sammanlagt 14 108 personer 
inträdde i kyrkan jämfört med 13 623 året innan. borgå 
stift fick 661 nya medlemmar samtidigt som antalet 
utskrivningar ur stiftet sjönk från 3 107 personer år 2011 
till sammanlagt 1 812 personer ifjol. Detta är de slut-
giltiga siffrorna ur församlingarnas granskade befolk-
ningsstatistik för år 2012.

mEDLEmmAR STATISTIK ADREssREgistER STRul

Kyrkorna har lärt sig sin läxa
MiSSionÄRER i retur. De kenyanska prästerna Samuel Kiprono och benjamin lemosi besökte Vasa senaste vecka.

min bön är att 
vi ska kunna ha 
fredliga relatio-
ner i landet och 
att Gud ska väl-
ja de ledare han 
vill ha.
Benjamin Le-
mosi

Den bedömningen gör de lutherska 
prästerna Benjamin Lemosi och Sam-
uel Kiprono som besökte Vasa senaste 
vecka. Bägge har kommit i kontakt med 
olika försoningsprojekt inom kyrkan se-
dan valet 2008 som slutade i kravaller.

– Mycket har hänt sedan förra va-
let, säger Kiprongo. Kyrkorna har nu 
bildat egna organ där man diskuterar 
de utmaningar som finns. Bland annat 
har tretusen pastorer från hela landet 
kommit samman för att diskutera ige-
nom situationen. 

En nedbrunnen kyrka i Kiambaa ut-
anför staden Eldoret var en av symbo-
lerna för våldet efter valet. Kyrkan som 
var full med människor antändes och 
angriparna hindrade dem från att fly 
elden. Åtminstone 28 människor om-

KENyA. Senaste val för fem år sedan 
blev våldsamt och slutade i kravaller. 
Inför valet den 4 mars har präster och 
pastorer predikat fred och försoning.

TexT och foTo: JoHAN SANDBERG

missionärer i retur
Lemosi och Kiprono kom till Vasa efter 
en månads vistelse i Sverige.

– Vi är här för att dela Guds ord med 
er och stärka banden mellan Kenya och 
Finland, säger Lemosi. Vi kommer som 
missionärer i retur. Ni har delat Guds 
ord med oss, nu delar vi det med er. Ge-
nom att sända förkunnare i båda rik-

tingarna bygger vi upp varandra.
I Vasa deltog de bland annat i Evangeli-

föreningens bibelhelg Med evigheten i sikte. 
Samuel Kiprono är präst i Sigowet i Ke-

richodistriktet. Tidigare verkade han som 
pastor  i Nakuru och jobbade då bland ga-
tubarnen i staden. Ett arbete som börja-
de 2002 och fortgår än. 

kom och 54 skadades i branden och 35 
personer försvann. Totalt uppges att tu-
sen människor omkom och att drygt en 
halv miljon tvingades fly sina hem i kra-
vallerna. Än idag bor folk i flyktingläger.

– Då anklagades kyrkorna för att inte 
hjälpa och lugna ner situationen. Många 
pastorer tog politisk ställning och lie-
rade sig. Men senare bad de öppet om 
förlåtelse, säger Kiprongo.

Benjamin Lemosi tror inte att våldet 
upprepas i samma utsträckning denna 
gång. Som sekreterare för stiftet i Nai-
robi har han överblick över försonings-
rörelsen i kyrkan.

– Budskapet som predikas i kyrkor-
na är annorlunda nu, säger han.  Nu 
predikas fred, att vi behöver förlåta 
varandra och ha ett fridfullt val. För-
soningsarbetet går framåt. Vi måste lä-
ra oss hur vi ska leva tillsamman trots 
våra olikheter. Min bön är att vi ska 
kunna ha fredliga relationer i landet. 
Och att Gud ska välja de ledare han vill 
ha, att de ska vara gudfruktiga och att 
de inte köper sina röster.

 Många av problemen som utlöste 
våldet finns fortfarande kvar. Nyligen 
kom rapporten om strider.

Museivägen  7, 25700 Kimito 
02- 421738    info@sagalund.fi   

www.sagalund.fi

Museet 
där besökaren oavsett ålder 

är i fokus och där de 
personliga guidningarna 

är en upplevelse

kommEntAR JohAn SAndbeRg

upp till bevis
hösten 2008, ett drygt 
halvår efter kravaller-
na stod jag på den plats 
som blev en av symbo-
lerna för våldet efter va-
let, den nedbrunna kyr-
kan i Kiambaa. Jag be-

sökte Kenya för att se hur landet repar 
sig och för att bilda mig en uppfatt-
ning om huruvida det finns någon risk 
att kravallerna upprepas. 

Jag besökte flyktingläger och del-

tog i ett något tafatt försoningsmöte 
som lokala kyrkor ordnade i närheten 
av Kiambaa. Sedan dess har flera me-
ra målinriktade försoningsprojekt ge-
nomförts. 

Min bedömning var då att våldet 
kan upprepas. 

Den 4 mars är det upp till bevis. Vad 
har folket och kyrkan lärt sig de se-
naste fem åren? 

Min bön är att jag får revidera mina 
tidigare farhågor.
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Värvar 
muslimer
fotbollsklubben beitar Je-
rusalem som gjort sig 
känd som ett islamfient-
ligt fotbollslag har vär-
vat två muslimska spela-
re. beitar Jerusalems in-
bitna supportrar har pro-
testerat hårt mot beslutet 

och kräver att klubbled-
ningen upphäver kontrak-
ten. förra veckan arreste-
rades tre fotbollsfans för 
att de ropade anti-mus-
limska slagord under en 
fotbollsmatch. Jerusalems 
borgmästare Nir Barkat 
sade vid en presskonfe-
rens att klubben vill signa-
lera att judar inte diskrimi-

nerar andra religioner. 
De nya spelarna Zaur 

Sadayev (23) och Gab-
riel Kadiev (19) kommer 
från Tjetjenien och är gla-
da över sin nya klubb.

– Vi var inte rädda för 
att komma. Vi vet inte vad 
rädsla betyder, säger Sa-
dayev enligt The Times of 
Israel.

fotboLL ISRAel

dansk debatt 
om tro
Danmarks Radio (DR) har 
fattat beslut om att flyt-
ta alla program om tro 
över till kulturkanalen DR 
K. från och med den 11 fe-
bruari finns till exempel 
andakter och gudstjänster 
bara på kulturkanalen.

– Med den här manö-
vern definierar DR kris-
tendomen som något som 
hör till ett kultursamman-
hang. Kristet stoff blir en 
kulturprodukt så där som 
teater eller konst, säger 
michael Bruun Andersen 
som är lektor i journalistik 
vid Roskilde universitet till 
Kristeligt dagblad.

kRistEt I MedIeRnA

Nu börjar de 
nya cheferna på 
Frälsningsarmén
LEDARBytE. Johnny och 
Eva Kleman hoppas få se 
Frälsningsarmén växa, 
utvecklas och bli mer 
tydlig för den vanliga 
finländaren.

TexT och foTo: 
JoHAN myRSKoG

–  Vi har jobbat här förut, så 
vi är ganska bekanta med 
landet, berättar Eva Kleman. 
Men språket är nog inte helt 
under kontroll ännu, skrat-
tar hon.

– Lite har jag börjat för-
stå. Jag klarar av ett upp-
köp i butiken på minimala 
finska, säger maken John-
ny Kleman. Paret kommer 
ursprungligen från Sverige.

De nya verksamhetsle-
darna för Frälsningsarmén 
i Finland och Estland instal-
leras den tionde februari. De 
ser fram emot att börja job-
ba och vill utveckla det go-
da arbete som redan finns.

– Behoven i samhället för-
ändras. Just nu är hemlösa 
en grupp människor som vi 
har valt att satsa mycket på. 
Vi renoverar hem runtom i 
landet, säger Eva. 

– Vi har jättefina hus för 
hemlösa.

Vaksamma ögon
Enligt paret Kleman är det 
en fördel att vara en fristå-
ende organisation eftersom 
det är lättare att upptäcka 
problem i samhället. Det 
tar inte heller lika länge att 
göra något åt problemen.

– När vi upptäcker pro-

blem i samhället ger vi an-
svaret vidare åt regeringen, 
säger Eva.

– Som en fristående or-
ganisation är vi mycket 
snabbare och smidigare, 
inflikar Johnny. 

– Vi behöver inte gå ige-
nom lika mycket byråkrati 
för att göra något konkret, 
säger han.

mer synlighet
Både Johnny och Eva har ett 
långt förflutet inom Fräls-
ningsarmén. De har båda 
tjänstgjort i organisationen 
i omkring 35 år och båda två 
bär titeln överste. 

De har en klar vision för 
Frälsningsarmén i Finland 
och Estland.

– Jag skulle vara oerhört 
glad om Frälsningsarmén 
skulle vara mera känd än 
vad den är nu då jag avslu-
tar tjänsten här, säger Eva.

– Jag önskar att vi skulle 
förknippas med en genuin, 
handfast vardagstro som är 
tydlig för den vanliga finnen, 
fortsätter hon.

Johnny är inne på sam-
ma linje. Han efterlyser ock-
så flera medarbetare inom 
Frälsningsarmén.

– Jag hoppas att vi får fler 
medlemmar, eftersom vi vill 
utveckla tanken att vi till-
sammans kan göra skillnad, 
säger han. 

– Vi vill bygga upp ett al-
ternativ i en sekulariserad 
kultur där tron får bli en av-
görande del.

Johnny och Eva Kleman 
installeras den tionde fe-
bruari.

Eva oCH Johnny Kleman ser fram emot att börja arbeta i 
finland igen. 

Nättjänster ökar 
marginalisering
SEmINARIUm. Det är 
viktigt att besöka ålder-
domshem när man disku-
terar mänskliga rättighe-
ter, säger ärkebiskop Kari 
mäkinen.

TexT: RoLF AF HäLLStRÖm 

Ålderdomshem är existen-
tiellt viktiga platser.

– Gör ett besök på ett 
åldringshem, lyssna till nå-
gons sköra minnen, se hän-
der som rör sig långsamt, följ 
med ansikten, sade ärkebis-
kop Kari Mäkinen när han 
talade på kyrkans männis-
korättsseminarium på Kyr-
kans hus i Helsingfors för-
ra veckan. När minnet vitt-
rar och möjligheterna till 
självbestämmande begrän-
sas, när själva subjektet som 
ska kräva rättigheterna för-
svinner. Det är mot den bak-
grunden som diskussionen 
om mänskliga rättigheter 
ska föras:

– Det sköra subjektet är en 
bra term för den här frågan.

Mänskliga rättigheter för-
utsätter nämligen fortfaran-

de medvetna och starka sub-
jekt. Redan den franska re-
volutionen och USA:s själv-
ständighetsdeklaration talar 
högtravande om universella 
rättigheter. De här rättighe-
terna gällde i praktiken vita 
välbärgade män och är en-
ligt ärkebiskopen tolkade ur 
mycket begränsade utgångs-
punkter.

Gamla var sällsynta
Under tidigare århundraden 
kunde äldre människor res-
pekteras just för sin ålderdom 
och man värdesatte dem för 
deras kunskaper. Att man 
gjorde så har enligt Mäki-
nen en enkel förklaring. För 
ett par hundra år sedan kun-
de vanligt folk räkna med 

en livslångd på 30 till 35 år. 
Motsvarande siffra i dag är 
runt åttio.

– Förr var det ovanligt med 
gamla människor. Det var 
enkelt att respektera dem.

Dessutom förändra-
des inte samhället särskilt 
snabbt. En gammal män-
niska satt inne med värde-
full och användbar informa-
tion. Förhållandena är helt 
annorlunda nu när halve-
ringstiden innan kunskapen 
blir gammal rör sig runt ett 
halvt år. Vi lever i en kul-
tur som kräver innovativi-
tet och flexibilitet och för-
måga att ta emot nytt. För 
att riktigt vara människa ska 
man vara ung eller åtmins-
tone ungdomlig. Det märks 
i samhällsretoriken med 
ord som försörjningsrela-
tion och begrepp som tids-
inställda bomber. I bästa fall 
talar man om grå pantrar, 
som uppfyller kravet på att 
vara alert och online.

– Ålderdomens uppgift är 
att avstå, från nära och kära, 
från hälsan och till slut från 
hela livet. Är det så att vi i 
vårt samhälle inte alls vill 

se på den här sidan av ål-
derdomen, frågar Mäkinen.

Digitala analfabeter
Den tekniska utvecklingen 
marginaliserar allt fler när 
också myndigheterna krä-
ver att folk ska vara upp-
kopplade. För många äld-
re är och förblir internet en 
främmande värld och den 
som saknar digital läskun-
skap är illa ute.

– De som blir utanför be-
talar ofta dyrt för sina tjäns-
ter, konstaterade jämställd-
hetsombudsmannen Pirkko 
Mäkinen under seminarie-
debatten.

Seminariets andra inle-
dare, biträdande justitieom-
budsmannen Maija Sakslin, 
konstaterade att många sva-
ga grupper, bland dem äld-
re, skulle vara betjänta av 
en ”tolk” som kunde reda 
ut för dem vad som egentli-
gen händer i olika myndig-
hetsprocesser. Ökad infor-
mation via nätet hjälper inte.

Kyrkans seminarium om mänskliga 
rättigheter var det andra i ord-
ningen. 

En BanKautoMat är en billig lösning för bankerna och de flesta bankkunder. Men i takt med att allt fler ärenden flyttas till 
nätet marginaliseras allt flere personer, främst äldre. Digitaliseringen kan hota deras mänskliga rättigheter. FOTO:iSTOCk

”Förr var det 
ovanligt med 
gamla människor. 
Det var enkelt att 
respektera dem.” 
Kari Mäkinen
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Första veckan i februari har 
av FN utlysts till World Inter-
faith Harmony Week – en glo-
bal temavecka för interreli-
giösa samtal mellan olika re-
ligioner. Som arrangörer för 
det digra programutbudet i 
Helsingfors står många olika 
aktörer: föreningar, enskil-
da församlingar och företrä-
dare för olika religioner. Det 
är allt från kulturella evene-
mang som östeuropeisk ju-
disk kletzmer-folkmusik, 
pakistansk musik, stand-
up komik till paneldebatter.

Pensionerade fysikern 
Lars Silén har varit aktivt 
engagerad i religionsdialog 
i snart femton år. Sedan ti-
digt åttiotal är han bahaí 
men med en bakgrund som 
kyrkligt aktiv i Norra svens-
ka församlingen under hela 
sin ungdomstid.

– Religionsdialog funge-
rar inte om man inte redan 
har en stark egen tro och 
övertygelse som man kan 
vila i. Först då är man redo 
att verkligen lyssna på an-
dra och motiverad att för-
söka förstå dem, säger Silén.

Men vägen dit kan vara 
lång och det är tydligen så 
att lärdomarna även i detta 
fall måste gå via många för-
sök och misstag.

– Det är viktigt att man 
inte trampar folk på tårna 
i onödan. Problemet är att 
man ändå gör det ibland hur 

försiktig man än är.
Silén berättar att religi-

onsdialog kräver övning. 
Man måste lära sig att inte 
disktura vem som har ”rätt” i 
trosfrågor för det leder ingen 
vart. I dialog är det mycket 
relevantare att be motparten 
förklara varför man ser på en 
fråga på ett bestämt sätt. Att 
jag lyssnar och försöker för-
stå betyder naturligtvis in-
te att jag behöver accepte-
ra allt jag hör.

Gyllene regel för alla
Silén lärde sig att den enda 
vägen framåt är att koncen-
trera sig på det som är ge-
mensamt och positivt.

– Den gyllene regeln ”gör 
mot andra det du vill att de 
skall göra mot dig” är grun-
den för allt och den finns i 
alla religioner. Det här får 
ändå inte betyda att man 
blundar för olikheter.

– Vi är olika och vi vill 
ha kvar våra olikheter. De 
är som olika kryddor med 
olika smak. 
     Kan en religion vara en mis-
sionerande religion och sam-
tidigt involverad i religions-
dialog?

– Det är inget fel på att 
missionera så länge sättet 
att missionera bygger på 
etiskt acceptabla grunder. 
Men vi vill göra det genom 
dialog på jämlika villkor, 
säger Silén.

Ett problem med religi-
onsdialog är att den förs i 
huvudsak mellan ledare för 
olika religioner.

– Om dialogen bara lever 
i sitt eget elfenbenstorn så 
är den inte till någon nytta. 
Vi måste få en större accep-
tans för religiösa olikheter 
också på gräsrotsnivå. 

Det bästa med religions-
dialog är när man plötsligt 
lär sig någonting nytt om en 
annan religion som man inte 

visste tidigare, menar Silén.
– Det är en härlig käns-

la. Som att hitta en ny pär-
la och man blir så glad när 
man äntligen förstår något 
som varit fördolt för en ti-
digare.

Lars Silén är uppvuxen 
i en syskonskara med fem 
bröder och en syster. Förut-
om Lars är även brodern Jo-
han bahaí. En tredje broder 
är ortodox, de övriga tre är 
inte lika religiöst inriktade.

”otänkbart”
Den katolska ärkebisko-
pen Gerhard Ludwig mül-
lers föreslog för någ-
ra veckor sedan att man 
kunde skapa ett ordinari-
at, ett ämbetsdistrikt, för 
lutheraner som vill ingå full 
gemenskap med Katolska 
kyrkan. Tidningen Dagen 

har pejlat reaktionerna på 
lutherskt håll – stämning-
en är skeptisk.

lutherska världsför-
bundets sekreterare mar-
tin Junge är rädd för att in-
itiativet ska sätta käppar i 
hjulet för den ekumenis-
ka processen. Den tyska 
biskopen Friedrich Weber 
kallar idén ”otänkbar”.

”I ett läge då 
många lämnar 
kyrkan är det ing-
en idé att gå till 
attack mot de eg-
na leden.”
Kyrkoherde Simo Lohi i 
Kotimaa om biskopar-
nas kritik av den laes-
tadianska rörelsen.

CitAt KRITIK DistRikt fÖR luTheRAneR

Dialog 
kräver 
att man 
är rotad
RELIGIoNSDIALoG. För att kunna möta 
företrädare för andra religioner i ett öp-
pet samtal på lika villkor måste man 
själv vara ordentligt rotad och säker i 
sina egna övertygelser. Det här säger 
bahaíen och fysikern Lars Silén.

TexT: tomAS VoN mARtENS  foTo: NINA ÖStERHoLm

laRS Silén 
tycker att det 
bästa med 
religionsdialog är 
när man lär sig 
förstå någonting 
nytt i en annan 
religion. 

WoRLD intERfAith hARmony WEEk

•	FN:s generalförsamling godkände i oktober 2010 en resolu-
tion där det fastslogs att första veckan i februari varje år ska 
vara en temavecka för ökad förståelse mellan olika religioner.
•	I resolutionen uppmanas medlemsstaterna att på frivillig 
bas medverka till verksamheter som på olika sätt stöder 
ömsesidig förståelse och att göra det utgående från kärlek 
till vår nästa och utgående från den egna traditionen.
•	I Finland bidrar många olika organisationer till temaveck-
ans program: Kultur- och religionsforumet fokus r.f., Tf 
vid åbo Akademi, yrkeshögskolan haaga-helia samt en-
skilda församlingar och företrädare för olika religioner.

ÄRKEBiSKop gERHaRd 
ludwig Müller. FOTO:  
dr. MeierhOFer/WikiMedia

Ingves • 1 NYT MEILLÄ ON MYÖS SUOMENKIELISET MATKAT SAMASSA ESITTEESSÄ

RESEBROSCHYR

2013

Nya broschyren 
ute nu! 

OBS! Nyinsatt resa till 
Härliga Gardasjön 9-15.4
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VågA fRågA

Ta kallelsen på allvar
”Hur blir man evangelist? Finns det 
plats för evangelister i den luther-
ska kyrkan eller är det mera inom 
frikyrkor som predikanter och pas-
torer kallas för evangelister? Vad 
har evangelister för utbildning? om 
man har ett kall att förkunna och 
vittna men inte vill bli präst som 
utför kyrkliga förrättningar, vad gör 
man då?”

oM Man HaR en kallelse att förkunna och 
vittna, skall man naturligtvis ta sin inre 
känsla, sin längtan, sin dröm eller vil-

ja på fullaste allvar. Och mer allvarlig kan man inte vara än 
att man lägger fram allt inför Gud och ber om ledning och 
hjälp med att hitta de rätta vägarna för att förverkliga det 
man känner sig kallad till. Som komplement kan man na-
turligtvis också rådfråga människor man har förtroende för. 
Genom samtalen med både Gud och människor kan man 
klargöra för sig själv om man vill vara förkunnare på hel-
tid eller ”vid sidan om”.

Ett vittnE Kan man vara på många sätt. En del har fallen-
het att träda upp på barrikaderna. Andra håller lägre profil 
men vittnar ändå starkt genom sitt sätt att vara människa 
och medmänniska. På djupet är det ju varje kristens upp-
gift att vara ett vittne, att vara Jesu händer och fötter och 
språkrör i den verklighet där man lever.

Termen ”evangelist” finns med i Efesierbrevet 4 där Pau-
lus skriver: ”Men åt var och en särskild av oss blev nåden 
given, allt eftersom Kristus tillmätte honom sin gåva ....Och 
han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, som-
liga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (Bibeln 
1917). I Bibeln 2000 är grekiskans ”euangelistas”  översatt 
med ”förkunnare”. 

i dEn lutHERSKa kyrkan i Finland använder man i allmänhet 
inte termen ”evangelist”. Undantag finns dock. När Kalevi 
Lehtinen avled år 2011 kallades han i massmedia ”Evang-
elisten, prosten Kalevi Lehtinen”, vilket visar att titeln nog 
används knuten till särskilda personer. 

Och uppdraget lever inom kyrkan.  De som varit med 
länge kommer ihåg lekmannapredikanterna, som ofta var 
kringresande representanter för olika väckelserörelser. De 
gjorde ungefär det, som man på sina håll förväntar sig av 
en evangelist. Nu finns ju inte så många sådana predikanter 
kvar, men många unga går in i liknande uppgifter för längre 
eller kortare tid genom engagemang i t.ex. ”Ungdom med 
uppgift” eller andra evangelisationsorganisationer.

inoM fRiKyRKoRna är det inte ovanligt med evangelister som 
en särskild kategori vid sidan om pastorerna. Jag prata-
de här om dagen med en pensionerad pastor inom baptis-
men som berättade att han varit evangelist förrän han in-
ledde sina pastorsstudier. Utbildningen till evangelist fick 
han i Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasa under två höstter-
miner. Vardera hösten tillbringade han en månad på kurs. 

 ¶ Jan-erik nyMan
är prost och 
pensionerad 
kyrkoherde från 
Jakobstad

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

På tVäREn ToMAS Von MARTenS

I närkamp med ordet
hur skall man läsa och för-
stå bibeln och vad ska 
man göra med alla stäl-

len som känns 
helt obegrip-
liga eller svå-
ra att få ihop 
med bilden om 
en kärleksfull 
gud?

Det är ingen ny fråge-
ställning precis, utan en frå-
ga som följt kristna i alla ti-
der. Jag kämpar med den 
frågan hela tiden och är nog 
inte ensam om det

Av olika kristna får man 
olika svar och av teologer får 
man också olika svar. bäst 
som man tycker att man 

börjar ha koll på det hela så 
läser man något nytt som 
får ens bibelsyn att börja 
krackelera märkbart igen.

hur skönt skulle det in-
te vara att kunna plocka en 
genomtänkt och färdig bi-
belsyn från hyllan. Möjlighe-
ten finns ju också att envist 
hålla fast vid det som man 

redan blivit övertygad om 
och att inte vackla.

Det finns en syn på bibeln 
som jag tycker är värd att 
tänka på i det här samman-
hanget. Det är synen att bi-
beln i sig själv är ett pågå-
ende och öppet teologiskt 
samtal. Det här är dessut-
om en syn som hyses av 

både konservativa och libe-
rala teologer.

bibeln bjuder in oss i en 
närkamp med sina berät-
telser. bibelns berättelser 
är ju fulla av karaktärer som 
själva kämpar med gud 
och hur de ska förstå ho-
nom. frestelsen är stor att 
nöja sig med det man re-

dan lärt och förstått. Men 
jag tror inte det är mening-
en att vi skall stelna alltför 
mycket i våra övertygelser. 
Det bästa är att försöka ha 
en möjligast öppen attityd 
till dem som inte tänker li-
ka. och att inte ge sig ut för 
att vara säkrare på bibelor-
det än vi är.

Gud kan nå den 
som är hemma
FAStA. Också i år dri-
ver kyrkan en kam-
panj för ekofasta inför 
påsken. Bildkonstnä-
ren Henrika Lax fastar 
för att förändras.

TexT: SoFIA toRVALDS

När Henrika Lax fick frågan 
om hon ville delta i kyrkans  
Ekofasta-kampanj tyckte 
hon inte att det var svårt att 
tacka ja.

– Det passade ypperligt ef-
tersom jag ändå brukar fas-
ta både före jul och påsk och  
försöker leva ekologiskt.

Hennes fasta har brukat 
innebära restriktioner bå-
de vad gäller mat och livsstil.

– Jag brukar inte äta kött. 
Fisk äter jag ibland. Dess-
utom försöker jag undvika 
godis och efterrätter. Alko-
hol och nikotinprodukter 
tackar jag också nej till un-
der fastan.

Hon försöker också an-
vända ekoprodukter.

– Det kan man göra om 
man känner sig rik efter-
som de är betydligt dyrare 
än icke-ekologiska.

Men hon är inte fanatisk 
med matrestriktionerna – 
om hon blir bjuden på fest 
kan hon dricka ett glas vin 
och äta lite efterrätt.

Nej till prylar
Henrika Lax undviker ock-
så att shoppa då hon fastar.

– Om jag köper något un-
der fastan köper jag helst se-
cond hand och jag funderar 
noga på alla inköp och frågar 
mig om jag verkligen behö-
ver en pryl till.

Dessutom värnar hon om 
stillhet och begränsar sin tid 
vid datorn.

– Jag vill se till att livet 
faktiskt ser annorlunda ut 
än normalt.

Hon poängterar att det inte 
handlar om att samla poäng. 
Fastan finns till för männis-
kan och inte tvärtom.

– När man plockar bort 
yttre saker är det lättare att 
fokusera på det som är vik-
tigt. När man stannar upp ett 
par gånger per år kommer 

man alltid lite förändrad ut 
på andra sidan.

Hon har märkt att då hon 
plockar bort det onödiga 
och har mer tid att fundera 
brukar ett tema stiga fram. 
Det kan vara en ny tanke, 
något i livet som känns vik-
tigt och som hon inte kom-
mit att tänka på tidigare.

– Det är något som lever 
kvar och inte bara begrän-
sar sig till de där veckor-
na då jag fastar. Det blir en 
process som pågår 365 da-
gar om året.

Avstå så får du något
Henrika Lax tror att det är 
viktigare att göra små livs-
förändringar än att prata om 
något stort.

– Bara att stanna upp. Fas-
tan är inte ett mått på om du 
är lyckad eller inte.

För henne är fastans kär-
na det att om du avstår från 
något får du något annat i 
stället.

– Att du byter det där suget 
efter någonting – prylar eller 
mat – mot inre stillhet. Det 
går lätt så att du belönar dig 
själv med att köpa någonting 
när du är stressad och gått 
upp i varv.

När du ger dig själv tid lan-
dar du i dig själv.

– Gud kan ju inte nå nå-
gon som aldrig är hemma. 
Jag tror att om du lever dju-
pare i dig själv så speglas det i 
hela ditt liv. Då lever du ock-
så mer ekologiskt.

fAstA

• I år börjar fastan den 13 
februari, på askonsdagen. 
fastan avslutas på påsk-
söndagen den 31 mars.

• På adressen ekofasta.fi 
kan du från den 12 februari 
hitta tips på hur du kan fas-
ta ekologiskt. Du kan också 
avlägga ett eget fastelöfte 
på sajten.

• Ekofasta-kampanjen 
ordnas av evangelisk-luth-
erska kyrkan i finland och 
finlands miljöcentral i sam-
arbete med ekumeniska 
rådet i finland. Kampanjens 
beskyddare är Jenni haukio.

HEnRiKa lax 
påminner om att 
fastan inte är en 
prestation utan ett 
hjälpmedel. 
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taMMERfoRS ÄR enspråkigt finskt men 
i det svenska kvarteret glöder det av 
aktivitet under vinterhalvåret. Kyrkoherde 
Kim Rantala rör sig vant mellan lärrarrum, 
dag- och församlingshem. 
FOTO: nina ÖSTerhOlM OCh Jukka luOMa.
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Gud så de pratar! 
TexT: NINA ÖStERHoLm

Tammerfors, Finlands eget Manchester 
med sina många textilfabriker, hyser 
en liten svensk by i sina fållar. Ett en-
da kvarter med skola, daghem och för-
samlingsutrymmen samlar mer än hälf-
ten av Tammerforssvenskarna nästan 
dagligen. Det är också det enda kvar-
teret där gatskyltarna är skrivna på bå-
de finska och svenska.

– Staden är finsk men man räknar 
med oss svenskspråkiga, säger Tam-
merforsbon Hans Cederqvist och tar 
ett exempel ur stadens kyrkopolitik:

– Vårt församlingsråd får alltid kom-
mentera och ge vår syn på olika för-
ändringar i samfälligheten. Men vi ser 
också till att de minns oss. Vi syns och 
hörs i kyrkofullmäktige, alla chefer vet 
att vi finns och vi går aktivt med i allt. 
Som minoritet måste man alltid hålla 
ljuset brinnande.

Prästen del av möblemanget
Men det är inte bara i kyrkofullmäk-
tige de brinner. Tammerforssvenskar-
na toppar ofta statistiken när det gäller 
olika insamlingar som kampanjen Ge-
mensamt Ansvar. Föreningslivet sju-
der av aktivitet med klubbar och för-
eningar för alla åldrar. De har en egen 
tidning, Tammerfors Aktuellt. Och de 
blir aldrig färre. Trots att ungdomarna 
flyttar bort för att studera har antalet 
svenskspråkiga förblivit närmast kon-
stant i hundra år.
   Vad är det med er svenskspråkiga i tam-
merfors?

- Det att vi har stor omsorg om var-
andra är den röda tråden. Är någon bor-
ta från mötet så ringer man upp och 
frågar hur den mår. Vi är vänner kors 
och tvärs inom alla grupper, säger Bar-

bro Cedercreutz som bland annat job-
bar frivilligt som skolmormor i Svens-
ka skolan. 

Att också den svenska församling-
en lever och mår bra tror kyrkoherde 
Kim Rantala åtminstone delvis är en 
identitetsfråga.

– Församlingen har en naturlig plats  
och närvaro i många svenska sam-
manhang i staden. Visst har vi en del 
grupper och egna samlingar men det 
är egentligen bara basarbete. I stället 
försöker jag aktivt finnas där Tammer-
forssvenskarna redan finns. Jag går till 
skolans lärarrum och kokar kaffe, jag 
besöker Svenska klubben, går på möte 
i pensionärsföreningen och så vidare.

Rantala vet att han för de flesta är 
”prästen”.

– Efter fem år i församlingen känner 
de flesta mig och jag känner dem. Å an-
dra sidan har de inte heller något val, 
jag är den svenskspråkiga prästen i stan.

matbuss på hemlig rutt
Om den lilla svenska församlingen med 
knappt tusen medlemmar satsar på var-
dagsnärvaro arbetar den starka sam-
fälligheten i staden däremot med stora 
projekt. Den egna bussen Ruokanysse 
kör runt mat till behövande.

– Vi samarbetar med de stora matked-
jorna och partihandeln som donerar över-
bliven mat till oss. Våra diakoner är de en-
da som känner till vilken rutt matbussen 
kör och de meddelar sedan våra klienter. 
Därför finns det inga brödköer i Tammer-
fors, maten kommer till en hållplats nä-
ra dig, säger diakonichef Matti Helin på 
samfällighetens diakonicenter.

I Tammerfors finns sedan 50 år tillba-
ka flera arbetsplatspräster. Det är präs-
ter som arbetar ute på exempelvis fö-
retag, ett jobb som fortfarande ligger i 
startgroparna på många håll i landet.

– Just nu funderar vi mycket på hur 
vi ska nå privatföretagarna. De är en 
hårt arbetande skara med lite tid, sä-
ger Ilkka Hjerppe som håller i arbetet 
med samhällskontakter.

Under sommaren sysselsätter för-
samlingarna i staden nästan 200 unga 
sommarjobbare.

– Samfälligheten är väldigt stark och 
en del av församlingarna tycker ibland 
att den överskuggar deras arbete, sä-
ger Kim Rantala.

För honom är de finska prästkolle-
gerna ett stort stöd.

– Vi svenskspråkiga kan inte heller 
ordna en massa jippon hela tiden, det 
är ju samma människor som snurrar 
allting bland oss. Då är det bra att fin-
ska sidan har resurser att göra de sto-
ra insatserna.

Vi byggde skolan i Kongo
Ibland blir det ändå stort också på svens-
ka i Tammerfors. Det var musiklärare 
Lisbeth Nyström på svenska skolan som 
hörde om projektet Vi bygger en skola i 
Kongo som Kyrkans utlandshjälp drog 
igång. Tillsammans med sina elever or-
ganiserade hon en välgörenhetskon-
sert som samlade in så mycket pengar 
att Tammerforsförsamlingen nu toppar 
insamlingsstatistiken, om man räknar 
i förhållande till antalet medlemmar.

– Här finns fortfarande en positiv 
talkoanda, den som man säger att för-
svunnit på så många håll, konstaterar 
rektor Ronny Holmqvist på Svenska 
samskolan i Tammerfors.

När han i tiderna flyttade ner från Ja-
kobstad blev han omedelbart indragen 
i verksamheten.

– Sedan ångrar man alla uppdrag 
man tagit på sig, skrattar han som vid 
sidan av rektorsjobbet också sitter i 
bland annat församlingsrådet.

men känns det inte trångt ibland i den lilla 
svenska bubblan i stan?

– Nja, en del elever tycker säkert 
att det är tråkigt, de känner förmod-
ligen klasskamarterna bättre än sina 
syskon eftersom de går nästan hela 
skoltiden med samma klass. Å an-
dra sidan är det en trygghet, säger 
Holmqvist.

Barbro Cedercreutz påpekar också 
att de allra flesta lämnar staden i nå-
got skede för att studera på annan ort.

– De vet om att de måste åka och fri-
gör sig kanske lättare från hemmet än 
någon som stannar på samma ort och 
studerar.

– Vi stänger inte heller om oss utan 
håller kontakterna öppna mot det fin-
ska samhället, säger rådsmedlem An-
na-Brita Hukka.

Tammerforssvenskarna har synbar-
ligen lyckats med något som alla svens-
ka klickar kunde ha nytta av. Samti-
digt som de värnar om varandra hål-
ler de alla fönster öppna mot samhäl-
let omkring dem.

Själva språket är både en förenande 
men också utmanande faktor. 

– Vi har elever som inte talat svens-
ka på tre månader när de kommer till-
baka efter sommarlovet så vi behöver 
en egen språkstrategi. Tillsammans 
med föräldrarna försöker vi sporra 
och uppmuntra till aktiv användning 
av svenskan utan att för den skull bli 
några språkpoliser. Man får nog ta-
la finska på rasten om man vill, säger 
Holmqvist.

Också församlingen spelar en viktig 
roll när det gäller språket.

– Det är många som kommer till 
samlingarna för att få höra och tala 
svenska. De bästa träffarna är nästan 
där som man bara får prata, säger Bar-
bro Cedercreutz. Och Gud så de pratar!

”Vi har elev-
er som inte talat 
svenska på tre 
månader när de 
kommer tillbaka 
efter sommar-
lovet.”
Ronny Holmqvist

ÖVERLEVA. Tammerforssvenskarna blir aldrig färre. Trots att 
de flesta ungdomarna flyttar bort för att studera så har antalet 
svenskspråkiga förblivit närmast konstant i hundra år. Ja, de 
skriver inte ens ut sig ur kyrkan. Vilken är hemligheten bakom 
den välmående minoriteten i Nordens största inlandsstad?

SvEnSKt HjÄRta. hans cederqvist, Anna-brita hukka och barbro cedercreutz träffas i svenska församlingens utrymmen, en del av det svenska kvarteret på hamngatan i Tammerfors.
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Kyrkoherde 
Nilsson 
älskar semlor
TexT: KARL-GUStAF mAttSSoN

foTo: StEFAN NILSSoN

På fettisdagen (fastlagstisdagen)är 
det kalas i Adolfs Fredriks församling 
i Stockholm. Då bjuds alla 20 anställ-
da på pastorsexpeditionen och syför-
eningen på kaffe och semlor – fast-
lagsemlor. Smaskiga bullar med man-
delmassa och grädde, inköpta på nå-
gon av det tiotal konditorier som finns 
i Norrmalm. 

– Det finns många bra konditorier 
i närområdet, säger kyrkoherde Nils-
Henrik Nilsson diplomatiskt.

Recept från svärmors mormor
Semlor och kaffe på jobbet går an, men 
för kyrkoherden är det kära hustrun 
Carinas hembakade semlor som sma-
kar allra bäst. Tillverkade på ett recept 
från svärmors mormor.

– Ska det smaka riktigt bra så vill jag 
helst ha semla med varm mjölk till. 
Det åt vi alltid i mitt barndomshem i 
Karlskrona, och detsamma gjorde man 

i Carinas hem. Så det känns naturligt 
för oss att följa de gamla traditionerna. 

Om det är det gamla hedervärda 
receptet från förr eller Carinas hand-
lag vid bakbordet som får bullarna att 
smaka så där riktigt bra förtäljer inte 
historien. Troligen beror det på båda. 
Men kyrkoherde som även hon är, kan 
det ju inte bli annat än gott. 

– Receptet är från förra sekelskiftet 
och jag tycker nog att särskilt bullen 
blir väldigt god, mycket godare än den 
man köper i handeln. Dessutom föl-
jer vi den gamla seden att blanda in-
kråmet med mandelmassan med lite 
grädde. Det ger en väldigt mjuk, rund 
smak på semlan.

ända fram till palmsöndagen
En minst lika viktig tradition för kyr-
koherdeparet Nilsson är tidpunkten 
kring intaget av semla. Enligt kyrkans 
almanacka infaller inte fettisdagen för-
rän tidigast i början av februari. I år blir 
det 12 februari

– Jag förstår mycket väl dem som vill 
börja tidigt, men jag tycker nog att det 
blir extra lockande om man bara äter 

dem några få dagar på året. 
När Nils-Henrik var barn åt han ba-

ra på tisdagar fram till palmsöndagen, 
men numera blir det oftare. Som kyr-
koherde får han ofta leda samlingar där 
kaffe och den söta bullen ingår, var-
för plåtmage är ett måste för en präst-
man. I det Nilssonska hemmet är det i 
alla fall på fettisdagen som startskot-
tet går för semlor med det rätta recep-
tet.  En dag som aldrig kommer som en 
överraskning för dem. 

– Nej, vi brukar baka en stor sats bul-
lar långt innan fastlagstiden infaller. Så 
när det väl är dags kan vi plocka många 
påsar bullar ur frysen.

Semlor stoppade kyrkbygge
Som en ödets nyck, eller om det var 
Vår Herres ledning, så anställdes för 
sex år sedan den semleälskande Nils-
Henrik som kyrkoherde i Adolf Fred-
riks församling. Församlingen är upp-
kallad efter kungen som 1771 åt ihjäl 
sig på semlor. Kungen hade påbörjat 
bygget av kyrkan som dock avstan-
nade helt vid hans död. 

– Men tack vare hans son Gustav 

III kom bygget igång igen. Pengarna 
hämtade han in med hjälp av en sär-
skild skatt för kaffe, som var en lyx-
vara på den tiden. Så både kaffet och 
semlorna kan kopplas till vår kyrka. 
På grund av en semla stannade kyrk-
bygget och tack vare kaffedrickandet 
kom det igång igen.

Trots att Adolf Fredriks kyrka är en 
av Stockholms minsta församlingar 
med blott 5 000 medlemmar – de 
största har över 50 000 – så är den 
inte mindre betydelsefullän de andra. 
Det räcker med att ta en titt på dem 
som ligger begravda där. Här vilar sig 
två statsministrar, Hjalmar Branting 
och Olof Palme, upptäcktsresenären 
Sven Hedin och artisterna Tobias Ser-
gel, Thor Modén och Anders de Wahl. 

– Och så ligger vi ju mitt i socialde-
mokraternas kvarter med partihög-
kvarteret och LO-borgen. 

Stök och bråk vid kyrkan
Men det är inte bara kaffe och semlor 
som upptar församlingens liv. Mässor, 
meditationer, gudstjänster och fram-
förallt konserter avlöser varandra. Av 

BÅdE HERR 
och fru nilsson 
arbetar som 
kyrkoherdar. 
ett gemensamt 
intresse har de i 
fastlagssemlor. 

FEttISDAG. Kyrkoherde i Adolf Fredriks församling, 
granne med Drottninggatan och ett gammalt recept 
från mormors mor. Tre förhållanden som kan se ut 
som de inte har något med varandra att göra. Men för 
Nils-Henrik Nilsson har de en mycket viktig gemen-
sam nämnare – fastlagssemlor.
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kyrkans åtta körer har flera vunnit in-
ternationella priser.

– Adolf Fredriks kyrka är nog också 
lite av en turistkyrka, folk brukar of-
ta titta in efter ha shoppat runt i city. 

Det senaste året har friden kring den 
vackra kyrkan störts av bråk och stök. 
Droghandlare och prostituerade cirku-
lerar kring helgedomen och ordnings-
makten får ibland rycka ut och stäv-
ja buset. Här hade säkert den gamle 
privatdetektiven Ture Sventon, med 
kontor på parallellgatan Drottningga-
tan, gjort stor nytta. Nils-Henrik kän-
ner väl till Ture.

– Åh, jag läste nog alla Ture Sventon-
böckerna när jag var liten. Han tyck-
te ju också om semlor, eller ”temlor” 
som han sa eftersom han läspade. Jag 
räknar in honom här i vår semlemiljö.

äta upp sig inför fastan
Att semlor kan kopplas till Adolf Fred-
riks kyrka är också något som Nils-
Henrik brukar informera folk om när 
han guidar runt folk.

– Det är roligt att påminna folk om 
historien, inte minst om den kristna 

kyrkans egen historia kring fastan.
Enligt kyrkans tradition är fastlagsti-

den tänkt att vara en period då man lik-
som äter upp sig inför en enklare livs-
föring under fyrtio dagars fasta innan 
påsken. Även om det inte syns på Nils-
Henriks midjemått, så intar han gärna 
och ofta semlor från fastlagssöndagen 
och framåt.

– Ja, men under fastan vill jag helst 
leva lite enklare och avstå en del till 
behövande runtom i världen, avslutar 
Nils-Erik Nilsson.

”På grund av en 
fastlagssemla 
stannade kyrk-
bygget, och tack 
vare kaffedrick-
andet kom det 
igång igen. ”
Nils-Henrik 
Nilsson

•	Adolf Fredriks församling har fått 
sitt namn av den svenske kung-
en Adolf fredrik, som på fettisdags-
kvällen den 12 februari 1771 föll ihop 
och dog efter att ha ätit ett skrov-
mål på ostron, hummer, böck-
ling, kött med rovor, surkål och flera 
flaskor champagne. 
•	Frossandet avslutades med kung-
ens favoritefterrätt: semlor i varm 
mjölk. enligt uppgift skulle Adolf 

fredrik ha smällt i sig 14 semlor vid 
tillfället. efteråt drabbades han 

dock av yrsel och magkramp, 
varpå han dog. 
•	 Skalden Johan gabriel 

oxenstierna krävde att fet-
tisdagen borde förbjudas och 
”hetvägg drivas i landsflykt ur 

Sverige sedan den begått ett 
kungamord”. 

•	Smält smöret i en kastrull.

•	häll i mjölken och värm till 37 grader.

•	Smula sönder jästen i en bunke och rör ut den med 

degvätskan
•	Tillsätt salt, socker, ägg och mjöl.

•	Knåda. låt jäsa i ca timme.

•	Pressa ut gasblåsorna. baka ut semlorna.

•	Jäs bullarna en stund till knappt dubbel storlek.

•	grädda i ca 12 minuter i 200 grader varm ugn.

•	fyll dem med mandelmassa blandat med ”inkråmet” 

ur nedre delen av bullen. Samt grädde.

•	lägg på locket och ”pudra” över lite florsocker genom 

en tesil.

10–12 SEMloR

•	75 gram smör
•	3 dl mjölk
•	50 gram jäst
•	1/2 tsk salt
•	1 dl socker

•	1/2 tsk kardemumma
•	1 ägg
•	1 tsk hjorthornsalt
•	9 dl vetemjöl

kyRkohERDEns sEmLoR
efter ett recept av carina nilssons, kyrkoherde på  

lidingö, mormors mor Dagmar från förra sekelskiftet.

kungEn åt föR mångA 
sEmLoR oCh Dog

tisDAgEn EftER fAst-
LAgssönDAgEn

•	Fastlagstisdag är i kristen tradition 
tisdagen efter fastlagssöndagen, 47 
dagar före påsk.
•	 I Sverige och i Österbotten ta-
lar man också om fettisdagen som är 
bildat av ”fet” och ”tisdag”. Det syf-
tar på all god mat som brukade ätas 
på fettisdagen. ordet är belagt se-
dan 1594.

fAstLAgssbuLLE oCh 
sEmLA

•	I Sverige talar man om semla när 
man menar det vi kallar för fastlags-
semla eller fastlagsbulle.
•	Det som i finland kallas för sem-
la kallas i Sverige för småfranska, fralla 
eller rundstycke.
•	I Skåne och vissa delar av Sverige ta-
lar man också om fastlagsbulle.
•	I Danmark och norge heter det fas-
telavnsbolle och i estland vastlakukkel.
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Så här tycker 
vi i dag
Det är stressigt för sjä-

len att 
jobba på 
en kristen 
tidning. 
Jag surfar 
på web-
ben i en 

stämning av religiös le-
da: frikyrkoungdomarna 
skäms för sin sexualitet, 
läser jag. Den anglikan-
ska kyrkans nya biskop 
tycker att det är skamligt 
att brittiska barn svälter, 
läser jag. någon har sagt 
någonting om Dawkins 
igen, läser jag.

Präster borde röra sig 
på stan, står det på en 
sajt. Katolska kyrkan i 
los Angeles offentliggör 
30 000 sidor dokument 
om präster som utnytt-
jat barn, rapporterar en 
annan.

De kristna i världen 
verkar i olika strukturer 
och organisationer, de 
missbrukar sin position 
och grälar och har åsikter 
som vilka andra männis-
kor som helst. Alla dessa 
åsikter och gärningar ka-
blas ut över hela världen. 
om man vill kan man lå-
ta sin själ drunkna i dem.

Det finns stunder då 
det känns så fel att jag 
blir alldeles matt. Vad är 
det jag sysslar med? frå-
gar jag mig då. är det här 
kyrkan? Var det inte nå-
gonting annat jag trodde 
att det skulle handla om: 
detta att vara kristen.

Jo, det var något an-
nat och det är fortfaran-
de något annat. Jag på-
minns om det när jag 
läser den åländska präs-
ten och författaren Kent 
Danielssons blogg.

han skriver att han i 
tjugo år tänkt att reli-
gionen blivit en karika-
tyr av sig själv, och ändå 
fortsätter han som präst. 
”Ja, för ibland när orden, 
bilden, sången, rörel-
serna och människornas 
blick bara fylls av tystnad 
och öppen närvaro, då 
vet jag vad helighet och 
mysterium är. och jag är 
inte ensam. Alla närva-
rande vet”, skriver han.

Så var det ju. Vi vet. 
Men när vi lyssnar på 
alltför många röster 
glömmer vi.

 ¶ SOFia TOrvaldS

ELLiPs

Jesus är svaret
BoK

här för att stanna – 
snickaren som förändrade 
världen

Författare: John ortberg
Förlag: libris 2013

John ortberg är en ameri-
kansk pastor som är känd 
för sina underhållande och 
lättillgängliga böcker om 

att leva ett kristet liv – den 
mest lästa av dem är kan-
ske Livet jag längtar efter.

Den här gången skriver 
han om Jesus och det blir li-
te av en nystart i ett förfat-
tarskap som bitvis präglats 
av upprepningar. Här för att 
stanna innehåller inte alls li-
ka många personliga anek-
doter som de tidigare böck-
erna utan satsar snarare på 
historiska fakta. Det fung-
erar bra just för att ortberg 
är en säker stilist och klarar 
av att plocka fram pärlor-
na i ett material som är bå-
de uttjatat och digert.

Det finaste han gör är att 

måla upp en bild av en rö-
relse som förändrade värl-
den just för att dess värde-
ringar skilde sig så radikalt 
från de rådande värdering-
arna i romarriket. De kristna 
trodde inte på att döda ny-
födda flickebarn. De krist-
na trodde att alla var jämli-
ka. De kristna var inte räd-
da för att dö eller för att 
omges av sina döda. De var 
pacifister och vägrade göra 
tjänst i den romerska hären. 
De trodde på att dela med 
sig av sin egendom men in-

te på att dela med sig av si-
na kroppar.

Sedan kommer dråp-
slaget: kristendomen blir 
statsreligion i romarrriket. 
Det är ett slag som kyrkan 
fortfarande inte hämtat sig 
från fullt ut, skriver ortberg.

Vi märker av det än i 
dag. Där kristendomen bli-
vit makthavarnas, de fram-
gångsrikas, religion började 
den alltmer likna de antika 
tempelreligionerna. Tron ty-
nar bort bland dem som le-
ver i välstånd, bland de fat-

tiga och förföljda når den 
nya framgångar.

Men ortberg skriver ock-
så om dem som opponera-
de sig mot förfallet och för-
sökte styra rätt. under den 
senaste tiden har vi haft en 
livlig debatt om programse-
rien Finland är svenskt. ort-
bergs bok gör kanske sam-
ma sak för kristendomen: 
han försöker upprätta den 
och visa att vi byggt upp vår 
kultur och våra värderingar 
på – just det – Jesus.

 ¶ SOFia TOrvaldS

En präst 
och hans 
ensamma 
brottning

göRan SjöHolM spelar 
prästen Tomas som får ett 
samtal mitt i natten och ger 
sig in i en brottningskamp 
med sitt samvete. 

För några år sedan var kyrkoasyl ett 
hett ämne som födde långa reportage i 
dagstidningarna. Självaste Ekumenis-
ka rådet i Finland lanserade en guide 
om hur kyrkor ska gå till väga om ut-
visningshotade flyktingar vänder sig 
till kyrkan för att få hjälp. Mikaelskyr-
kan i Åbo skapade rubriker genom att 
gömma  en kvinna som hotades av ut-
visning till Iran.

Även om det känns som om diskus-
sionen om kyrkoasyl tystnat lite grann  
är ämnet brännande aktuellt också i 
dag. När teaterchef Ann-Luise Bertell 
vid Wasa Teater läste pjäsen Fristad som 
handlar om en präst som gömmer ut-
visningshotade flyktingar blev hon 
medveten om hur mycket det faktiskt 
skrivs om ämnet.

– Mycket mer än tidigare har jag lagt 
märke till allt tidningarna skriver till 
exempel om flyktingar. Att läsa hur 
människor tar emot främlingar är in-
te alltid uppmuntrande. Det kan kän-
nas ganska tröstlöst.

– Samtidigt tänker jag att vi inte får 
fastna i de goda människornas tyst-
nad. Vi måste tala med varann, väcka 
diskussion. Jag hoppas den här pjäsen 
kommer att göra det.

tappat tron
När Fristad har premiär på Wasa Teater 
i februari dras publiken in i en inten-
siv monologföreställning om en präst 
och hans samvete.

Pjäsen handlar om en präst som är 
på väg att gå i pension. Han kommer 
hem från en tillställning sent en kväll, 
telefonen ringer. Det är vänner i för-
samlingen som har ett viktigt ärende. 

tEAtER. En grupp människor är i nöd och en präst 
brottas med sitt samvete. Han har varit präst i hela sitt 
liv och nu har han förlorat sin tro – eller har han det? 
Det är temat i Wasa Teaters drama om främlingsfient-
lighet som snart har premiär.

TexT: SoFIA toRVALDS  foTo: JANNE DARKo

En flyktingfamilj ska utvisas. De har 
gått igenom alla beslutsinstanser och 
nu har de ingen annanstans att vända 
sig. Prästen brottas med sitt samvete 
men bjuder in dem.

– Tom Wilhelms som skrivit pjäsen 
presenterade idén för oss och vi tyck-
te att det är ett tema som alltid är ak-
tuellt. Jag har träffat många som levt 
i samma frågeställning: hur ska man 
hjälpa andra? säger Bertell.

Göran Sjöholm gestaltar prästen To-

mas. Sjöholm har tillsammans med re-
gissören Carl Alm jobbat intensivt för 
att krypa under skinnet på prästen som 
står inför en ny och skrämmande si-
tuation.

– När vi skulle hitta fram till vem 
Tomas är kom vi till att han inte bara 
tvivlar, han är en präst som tappat sin 
tro. Han har haft en Gud som han lutat 
sig mot under trettio år som präst. Gi-
vetvis har han tvivlat då och då, men 
i grunden har han ändå trott. Nu får 
han tampas med det att tron bara in-
te finns kvar.

– Här kan jag hitta referenspunkter 
till mitt eget liv: vi kan tappa tron på så 
många saker som vi byggt våra liv på. 
Men när en präst tappar sin tro är det 
viktigaste arbetsverktyget borta, sä-
ger Sjöholm.

Carl Alm tillägger att det här är en 
allmän problematik i vårt samhälle i 
dag: vad ger vi vidare till våra barn?
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Mera musik om tro och tvivel
KonSERtER. ”Sankte Per & 
Thomas Tvivlaren” turne-
rar igen i de finlandssvenska 
kyrkorna. hösten 2011 gav 
sig den svenska pianisten 
Per Rosenius och finlands-
svenska sångaren thomas 
Lundin ut på turné med 
sånger som handlar om tro 
och tvivel. I vår ska de be-
söka fler kyrkor.

fredagen den 8 februari 
uppträder duon i Karis kyr-

ka, lördagen den 9 febru-
ari i borgå domkyrka och 
söndagen den 10 februa-
ri i Dragsfjärds kyrka. I april 
besöker duon Sibbo, Kyrk-
slätt och Tenala.

”en kväll med Sankte Per 
& Thomas Tvivlaren” inne-
håller allt från visor och 
barnsånger till schlager och 
musikallåtar. Mera info på 
hemsidan www.troochtvi-
vel.nu.

Hollywood satsar på Bibeln
filM. Det verkar som om 
den amerikanska filmindu-
strin med allt större iver sö-
ker inspiration hos bibeln. 
åtminstone tio stora film-
projekt med bibliska hu-
vudpersoner är under arbe-
te, rapporterar The christi-
an Post.

I mars 2014 har en film 
om noa premiär. noa spe-
las av Russel Crowe och 
kommer enligt ryktena att 

vara en stor miljövän. Själv-
aste Anthony Hopkins spe-
lar Metusalem.

I december 2013 har en 
film om Jesus mor Maria 
premiär. Den beskrivs som 
en uppföljare till gibsons 
The Passion of the Christ.

Två filmer om Moses är 
under arbete. Dessutom 
får filmpubliken bekanta sig 
med goljat, Pontius Pilatus, 
ben-hur – och Jesus.

Mästaren och lärjungen
FILm

The Master

Regi: Paul Thomas An-
derson
I rollerna: Joaquin Pho-
enix, Philip Seymour hoff-
man, Amy Adams m.fl.

Den försupna krigsvetera-
nen freddie Quell (Joaqu-
in Phoenix) försöker hit-
ta sin plats i livet men ver-
kar bara hitta nya sätt att 
fixa hembränt och råka i 
slagsmål. Av en slump ving-
lar han ombord på ett fartyg 
där författaren lancaster 
Dodd (Philip Seymour Hoff-
man) ordnat fest för att fira 
dotterns bröllop. Dodd visar 
snabbt ett intensivt intresse 
inte bara för Quells begåv-
ning för sprit utan också för 
hans själ.

The Master är en film in-
spirerad av scientologirörel-
sens grundare L. Ron Hub-
bards liv. nu är jag ingen 
hubbard-expert, men trots 
att filmen aldrig klär rörel-
sens namn i ord finns här 
mycket som stämmer: rät-
tegångarna, de ekonomiska 
svårigheterna, kritiken mot 
de läror som ledaren påstår 
att bygger på vetenskap-
liga experiment, för att in-
te tala om Mästarens karis-
matiska, oberäkneliga per-
sonlighet. De verkligt mör-
ka kapitlen i hubbards och 
scientologins historia – al-
la dessa människor som 
hamnar i onåd och för-
följs intensivt och utan nå-
got förbarmande – tas in-
te upp i The Master. filmen 
skildrar 50-talet och rörel-
sens födelse.

hubbard må ha varit in-
spirationskällan men man 
behöver inte veta någonting 
om scientologi för att kän-
na att The Master är en fas-
cinerande och gastkraman-
de film. när Mästaren lan-
caster Dodd vänder sin in-
tensivt kärleksfulla blick 

mot den krumma freddie 
Quell ligger det något av Je-
sus-möter-syndaren i luf-
ten. när Dodd sluter Quell i 
sina armar efter en fängel-
sevistelse är det den förlo-
rade sonen som återvänder 
och rullar runt i gräset med 
sin far.

egentligen är The Master 
alltså är kärleksberättelse, 
och liksom i de flesta kär-
leksberättelser är det inte 
helt lätt att se vad parter-
na ser hos varann. Kärleks-
historien handlar om mötet 
mellan lärare och lärjunge. 
Det händer ingenting rik-
tigt hotfullt, men det ligger 
ett hot i luften. Det händer 
ingenting riktigt kärleks-
fullt, men det ligger kärlek 
i luften.

Detta är en utvecklings-
berättelse och det står klart 
att det som händer fred-
die Quell är något gott. han 
är visserligen fortsättnings-
vis krum och skev, men han 
gör trevande försök att bry-
ta sig ut ur sitt mörker. The 
Master lyfter fram de reli-
giösa rörelsernas skötes-
synder – maktkampen och 
manipulationerna – men 
också det som är gott. när 
lancaster Dodd gång på 
gång vill höra freddie Quell 
säga sitt namn är det plåg-
samt tydligt att han är den 
första som någonsin intres-
serat sig för vem freddie 
egentligen är.

Trots att man alltså in-
te alls behöver se The Mas-
ter och hela tiden tänka på 
hubbard kan filmen bidra 
till en hel del nya insikter. 
Personligen tycker jag inte 
längre att det är så konstigt 
att en lång rad kändisar bli-
vit scientologer. om du ha-
de råkat snubbla in i en hytt 
och mött lancaster Dodd i 
en stund då ditt liv varit ka-
otiskt kunde du ha följt den 
här Mästaren du också.

 ¶ SOFia TOrvaldS
The Master visas på filmfestivalen 
exIsT i Kristinestad 8–10 februari..

pHilip SEyMouR hoffman gör en strålande insats som den 
karismatiska sektledaren lancaster Dodd.

– Vad är det som styr oss? Pengar är 
en dålig herre.

– Vi har alla ett inre behov av att ha 
någonting att tro på, men vad ger vi vi-
dare när vi tappat tron? frågar Sjöholm.

Bakom rubrikerna
Men Fristad är inte en politisk pjäs så 
där som till exempel en revy, påpekar 
regissören Carl Alm.

– Vi rör oss inte i rubrikerna eller tid-
ningarnas löpsedlar utan bakom dem. 
Det tycker jag vi lyckats med då vi job-
bat med texten: att komma till en punkt 
då det handlar inte om yta utan om vad 
som finns bakom, säger Alm.

Göran Sjöholm påpekar att Fristad 
handlar om att tappa tron och febrilt sö-
ka hjälp uppifrån. Att landa i att det gäl-
ler att handla och inte skylla på andra.

– Men den handlar också om att nå 
en vändpunkt och hitta fram till någon-
ting. Att komma till nya insikter och 
få ny drivkraft. Det hela leder fram till 
något så enkelt som att ha ett barn i 
sin famn.

Han tycker att det är intressant att 
gestalta en människa i sin ensamhet.

– Prästrollen påminner på många sätt 
om skådespelarrollen: prästen klär sig i 
en roll och en skrud liksom skådespela-
ren. Det är en roll han också kan göm-

ma sig bakom. Vad händer när prästen 
är ensam? Gör han saker som får folk 
att tänka: så där gör ju inte en präst!

Eftersom det handlar om en mono-
logföreställning är det viktigt att eta-
blera en bra publikkontakt. Wasa Te-
ater har valt att begränsa publiken till 
75 personer.

– Det här är en föreställning som ska 
kännas intim.

De hoppas också på att Fristad ska 
åka på turné till södra Finland. Teatern 
har redan fått några bokningar i för-
samlingshem. Alm poängterar att fö-
reställningen är respektfull snarare än 
kontroversiell.

– Det är teaterns uppgift att prata om 
mänsklighetens stora frågor och vå-
ra eviga frågor och få oss att ställa de 
där frågorna till oss själva, säger Ann-
Luise Bertell.

fristad har premiär den 15 februari i Jakobstad.

”Prästen klär sig i en roll och en skrud liksom skå-
despelaren. Det är en roll han också kan gömma sig 
bakom.”

pER RoSEni-
uS och Tho-
mas lundin. 
FOTO: anderS 
lÖnnFeldT
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PsALmVäVEn febRuARI

Fyll i de ord som sökes på raderna A-S. 
Motsvarande siffra i kombination med 
radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
flytta över bokstäverna så att den första 
bokstaven på rad A motsvarar A129, 
den andra A41 o.s.v. Den färdiga texten 
i rutfältet bildar en psalmvers. De första 
bokstäverna i raderna A-S bildar psal-
mens namn.
    oftast håller sig Psalmväven till den 
nya psalmboken, men för att det ska 
vara klurigt kan det ibland hända att 
vi använder oss av en äldre version av 
någon psalm. 

Rätt svar på förra psalmväven är psalm 
49, vers 3-4, som börjar med orden 
fröjdas med Maria alla. Vinnare i förra 
Psalmväven är: Harry Österholm, Ja-
kobstad, Elisabet Granlund, Munsala, 
Karl-Johan och margareta Löf, Jakob-
stad. grattis! Prisböckerna kommer på 
posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors 
senast 27.2.2013. 
Märk kuvertet ”februari-psalmväv”. 
bland de rätt svaren lottar vi ut tre bok-
pris. lycka till!

PsALmVäVEn

skiCkA In!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

VINN BÖCKER!

A   smoothie ofta  ___     ___     ___     ___     ___    ___     ___     ___     ___     ___     
                                            129      41        95        12         1        27        76        32       62       105    

b   t ex valnöt  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                            72       107       89      100       53       121       39    

C   speciell   ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                            43       86       65       110       33       28        11         122  

D   Där man lätt kan köra om    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                                          83        9         51        94       48       113       98        6         30 

E   kris för vattenfågel?   ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                          23       116      84        63       125       46 

f   har sina vågor   ___     ___     ___     ___     ___
                                                          31       99        127       10        21  

g   Läkekonstens gudinna  ___     ___     ___  
                                                         120        8        37 

h   ”melanderhjelm beräknar himlafärden
      för månens skiva, för planetens ring”       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                                                                   59      124       38       93        67       79         2         26      108 

i   Var Judas  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                            40       56       115       88       128       3         14        64 

J   Vår väg i tillvaron  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___      
                                            87       130       7         103      45       61         73       111        34

k   Långhårig vinthund   ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                            102      68       131       119       44       17        54         4         78       24

L   gjorde tveksam på målet      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                          118       50        15        97      106       74        82  

m   skruva för hårt  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                            69       22       123       71         81        52       117   

n   skaldjursgodbit  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___      
                                            126      66        75       35        19       90        29        55       112       47       58    

o   Växt i hudkräm  ___     ___     ___     ___ 
                                            18        101       25       80  

P   kan man slå i   ___     ___     ___     ___    
                                             91        36        96       16

R   ingår i pepparkakor   ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                              77        5         109      42       60       92        20       114 

s   mindre fin  ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                            49       57        104      85       70        13  
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ÅBoLANDS PRoStERI 

 ¶ VäStÅBoLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 10.2. kl 10: gudstjänst i kyr-
kan, backström, lehtonen.
on 13.2. kl 18: Veckomässa i kyr-
kan, Sepponen, lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 10.2. kl 11: finsk högmässa, 
granström, Taulio, kyrkkaffe – 
12.45: Sjung med oss i försam-
lingshemmet
Korpo kapellförsamling:
Sö 10.2. kl 15: gudstjänst i norrs-
kata kyrka, Killström, granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 10.2. kl 11: gudstjänst i kyrkan, 
Killström, granlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 10.2. kl 13: högmässa i kyrkan, 
Paul Amper.

 ¶ ÅBo
to kl 18.30: Kyrkokörens övning.
kl 19: Veckomässsa i skarpskyt-
tekapellet, Westergård.
Sö kl 12: högmässa i henrikskyr-
kan, liturg: bäck, predikant: Wes-
tergård, kantor: forsman, Kyrk-
lunch efter mässan till förmån för 
gemensamt ansvar.
ti kl 15: Kockgrupp i Aurelia.
kl 19: lovsång och förbön i Au-
relia Tage Kurtén “Jesus — hörn-
stenen”
on kl 10: familjecafé i Papinholma
kl 13: café orchidé
kl 18: Tyst meditation – hiljaisuu-
den meditaatio, Aurelia.

ÅLANDS PRoStERI

 ¶ HAmmARLAND
10.2 Fastlagssöndagen: 
cafégudstjänst med fastlagsbulle 
i catharinagården kl 12. 
Konfirmander med föräldrar sär-
skilt inbjudna. 
Ingemar Johansson, uffe Anders-
son & christer liewendahl.
12.2 Gemensamt ansvarssoppa: 
ärtsoppa kl 16-18 i catharinagår-
den, brödlotteri. 
Pris vuxna 10€, barn under 12 år 
gratis. 
Ta med dina småmynt och lägg i 
den stora insamlingsburken.

 ¶ JomALA
tors 7.2 kl. 18.30-20: frälsar-
kransen med Sonja, vi diskuterar 
pärlornas betydelse över en kopp 
kaffe. Aktiviteter för barnen.
Sön 10.2 kl. 11: högmässa, ericks-
son, hansen, S:t olofs kyrkokör.
ons 13.2.kl. 12: församlingslunch, 
Sune häggblom och erik lindholm 
visar film från ukrainaresa, 7 €.
www.jomala.evl.ax

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Sö 10.2 Högmässa i Vårdö kyrka: 
kl.11.00, Juanita fagerholm-urch, 
Katrin gwardak.

NäRPES PRoStERI

 ¶ KoRSNäS
to 7/2 13.00: Molpe missionssy-
förening i bykyrkan.
to 7/2 19.00: Kyrkokörsövning i 
församlingshemmet.
Fre 8/2 19.00: Tankar mitt i livet 
– musikcafé med David Ström-
bäck för gemensamt Ansvar i 
församlingshemmet. lotteri och 
försäljning av bakverk. Arr. Korsnäs 
församling i samarbete med Kul-
turmattan.
Sö 10/2 11.00: gudstjänst i Kyrkan, 
guy Kronqvist, Deseré granholm.
må 11/2 13.00: Korsbäck missions-
syförening i byagården.
ti 12/2 13.00: Taklax missionssy-
förening i bönehuset
ti 12/2 19.00: Träffpunkt i Taklax 
bönehus.
on 13/2 13.00: Vänstuga i försam-
lingshemmet.
on 13/2 18.00: Skriftskola i för-
samlingshemmet.
to 14/2 13.00: Solglimten i för-
samlingshemmet.
to 14/2 19.00: Kyrkokörsövning i 
församlingshemmet.

 ¶ KRIStINEStAD
GUDStJäNStER
Kristinestad: sö 10.2 kl 12 hhn, 
nisula, nilsson
Lappfjärd: sö 10.2 kl 10 hhn, Saa-
rinen, nilsson
Sideby: sö 10.2 kl 18, Saarinen, 
nilsson, sånggruppen glädjedrop-
parna, kyrkkaffe.
ANNAN VERKSAmHEt
Fre 8.2 kl 19: Pärlbandet-samling 
för kvinnor i Krs förs.hem. Tema 
”Syster annorlunda”. nattvards-
mässa kl 21 i kyrkan.
9.2-10.2: exist filmfestival på Dux: 
lö 14.30 Svinalängorna, 17.30 en 
oväntad vänskap, Sö 14 The Mas-
ter, 17.30 life of Pi. filmpass 10 €, 
se www.filmfestival.fi
Sö 10.2 kl 17: Slef-avd. årsmöte i 
lappfjärds förs.hem, varefter kl 18 
bibelsamtal med bror Vikfors.
ti 12.2 kl 11-14: fastlagssoppa 
(klimp-och köttsoppa) till förmån 
för gA i lfd:s förs.hem.
ti 12.2 kl 19: bibelstudium i Krs 
förs.hem, efteråt Slef-avdelning-
ens årsmöte.
on 13.2 kl 12.30: Pensionärssam-
ling med lunch i lfd:s förs.hem.
to 14.2 kl 18.30: Kvinnogruppen i 
Sideby församlingsstuga.
Lö 16.2 kl 19: församlingsafton i 
Krs förs.hem med Mats Sjölind, 
tema lovsång. Servering.

 ¶ NäRPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: fastlagssöndagen 10.2 
kl 10 högmässa lövdahl, lindén, 
laudate. lö 9.2 kl 18 ”Kvällsmusik 
i S:ta Maria” Santa Marian kuoro, 
lindén.
Församlingshemmet: to 7.2 kl 12 
Pensionärssamling, börjar med 
mat. gäster fr. Övermark. Må 11.2 
kl 18.30 Sorgegruppen.
Luthergården: lö 9.2 Avd. årsmöte. 
Sö 10.2 kl 18 Samling med bibelut-
ställning. Ti 12.2 kl 11 Soppdag.
Arken: må 11.2 kl 18.30 Samtals-
kväll tema: ”Kristen djupmedita-
tion”.

 ¶ PÖRtom
Sö 10.2 kl 10: högmässa i kyrkan, 
Sundqvist, lidman, Kyrkokören. 
efteråt konfirmandlektioner i 
förs.h.
ti 12.2 kl 13: Ku:s sykrets i förs.h. 
norrgård.
obs datum!
Lö 16.2 kl 9.30: Kvinnofrukost i 
förs.h. gäst ulla Slama. Anmäl-
ningar senaste 13.2 till heddy 
norrgård tel. 050 0163 701. Pris 
5 euro.
Sö 17.2 kl 13.30: Ku:s pörtoms 
avdelnings årsmöte i förs.h.

 ¶ ÖVERmARK
on 6.2 kl. 13: Symöte i frönäs hos 
Vivi hall, norrgård
to 7.2 kl. 10: förbön i försam-
lingshemmet.
Sö 10.2. kl. 10: högmässa. Ja-
kobsson och Wikstedt.
Sö 10.2. kl. 11.15: Skriftskola i för-
samlingshemmet. Jakobsson.
må 11.2. kl. 9-11: föräldra-barn-
gruppen i församlingsstugan.
må 11.2. 13: Symöte i församlings-
hemmet.

KoRSHoLmS PRoStERI

 ¶ BERGÖ
Fr kl 20: ungdomskväll i för-
samlingshemmet. Mera info på 
facebook.
Sö kl 14: gudstjänst i församlings-
hemmet, björklund, Kahlos
ti kl 13: Missionssyföreningen i 
församlingshemmet
on kl 18: Kyrkokören övar
to kl 10: föräldra-barngruppen i 
församlingshemmet

 ¶ KoRSHoLm
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i 
Smedsby förs.gård.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, 
bergström, nordqvist-Källström, 
Westerlund, kyrkokören.
Gudstjänst: sö kl 12 i Smedsby 
förs.gård, bergström, nordqvist-
Källström.
missionssyförening: må kl 13 i 
Smedsby förs.gård.
Pensionärssamlingar: må kl 14 i 
Karperö, Per-erik backlund, ti kl 
13 i Jungsund, hilde-Ann lall.
morgonfrukost för kvinnor på 
Hotel Vallonia: lö 16.2. kl 9.30, 
”Kvinnoliv förr och nu” med Ka-
tarina gäddnäs, anm senast 12.2. 
till febe Westerlund tel 044-322 
6707 eller pastorskansliet tel 356 
0500.

 ¶ KVEVLAx
”Karakaffe”: börjar to kl 9.15 i 
ds. för karlar som vill prata, värd 
Svante nylund.
Kyrkokören övar: to kl 19 i fh.
manskören övar: to kl 20.30 i fh
Klubbis: börjar fr kl 12.30-15.30 i 
Kuni bönehus.
Högmässa: sö kl 10, lundström, 
Andrén.
Dagklubben: varje må kl 12.30-
15.30 i hankmo skola.
Gemensam bön för bygden: må 
kl 19 i elim.
Kuni-Vassor missionssyfören-
ingsmöte: ti kl 12 hos Ruth åman.
Pensionärssamling: on i fh. Mat 
från kl 12.45, samling kl 13.30, 

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

Fastans utmaning
”dE fattiga har ni alltid hos er” säger Jesus. Är det pro-
fetia? Hot? Kall realism? Guds attityd är ändå klar om 
vi lyssnar till profeten Jesaja: ”Detta är den fasta jag vill 
se: att du ... befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela 
ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare hus-
rum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina eg-
na ryggen!”

Men fattigdomen är komplicerad, mångfacetterad, 
komplicerad som livet självt.

Mångas olika intressen blandas och brottas med var-
andra, det finns både välvilja, ovilja  och illvilja! Nya för-
hållanden skapar nya möjligheter till både lycka och 
misslyckande. Skuldfällorna byter skepnad, utvecklas 
liksom livet. Livet självt utarmas just nu: arter försvin-
ner i rasande takt. Det blir en fattigdom på jorden som 
vi kanske har svårt att överleva.

vad SKall vi göRa? Inga system tycks riktigt bita på nö-
den. Inga ideologier tycks kunna hålla koll på livet. Inga 
strukturer kan vara absoluta. Gudskelov. (Det har hit-
tills mest blivit förtryck och död där människor har fa-
rit fram med absoluta sanningar och system.)

Visst ska vi tänka ut nya sätt att befrämja livet, an-
passa regler till nya förhållanden, reagera på motstri-
digheter i lagen och tankesätten som man kanske inte 
fick syn på innan systemet fallerade. Vi ska bygga väl-
färdsstat så gott vi kan.

Men vi fångar inte livet med det. Inget system, inga 
regler kan vara heltäckande. Struktur, diakoni, soci-
alen behövs – men också vår medmänskliga insats och 
kärlekens gärningar.

Fastetiden finns till för att vi - både som individer och 
som gemenskap – regelbundet behöver granska våra 
system och vanor: kollar det vi kan kolla själva, låter oss 
utmanas där vi har förlorat greppet eller förskansat oss i 
en trygg eller förljugen bubbla. Hur står det till med mitt 
liv? Hur står det till med livet omkring mig, min inver-
kan på det? På organisatoriska kallas detta ”utvärde-
ring”. (Och alla organisationer, också kyrkan och för-
samlingen behöver den.) På kyrkiska: bot och bättring.

Till det behövs kärlek. Ordet kärlek kan kännas lud-
digt och osystematiskt i sammanhanget. Men det är just 
grejen med kärleken: den överskrider gränser, trotsar 
system, upprörs över orätten, når dit där systemen har 
blinda fläckar, förenar motsatser, förlåter synd, tjänar, 
hånas, dör, uppstår: lever!

Claus Terlinden är kaplan i Karis svenska församling

ordinariat är namnet på 
de katolska ämbetsdi-
strikt som kan jämfö-
ras med våra egna”stift” 
men ändå inte är helt 
jämförbara.

Termen har varit aktu-
ell på sista tiden för att 
katolska kyrkan inrättat 
så kallade personalordi-
nariat ämnade för ang-
likanska grupper som 
vill ha full gemenskap 
med den katolska kyr-
kan, samtidigt som de 
kan behålla vissa litur-
giska och andra traditio-
ner som är specifika för 
anglikaner.

Senast har några bi-
skopar i katolska kyrkan 
föreslagit att motsva-
rande ordinariat kunde 
inrättas även för luthe-
raner som önskar ingå 
full gemenskap med ka-
tolikerna.

i KlARSPRåK

”o du kärlek! Vad 
skulle jag vara 
utan dig?”
följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

59, 484, 250, 
270, 71 (N), 223:5.
Psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

PsALmföRsLAg

Med blicken riktad mot påsk
fastlagen är den sista festtiden innan fastans allvar 
tar vid. I sydligare länder firar man fastlag genom kar-
nevalståg – hos oss tar vi ut leklusten i pulkabacken i 
stället.

fastlagssöndagen fokuserar på fastetiden och blick-
ar fram mot påskens händelser. Den markerar en 
vändpunkt för Jesu offentliga verksamhet och inleder 
vandringen mot Jerusalem inför påskens händelser.

om helgen

Kyrkhelg i Helsingfors  
15–17.3.2013

Gästtalare Helge Pahus (Danmark)

www.kyrkhelg.fi 

mitt i alltJesus ”Vi går nu upp till 
Jerusalem, och 
allt som profeter-
na har skrivit om 
människosonen 
skall gå i uppfyl-
lelse.”

Läs mera i  
Luk. 18:31-43

”Sjung högt!”

Allsångskonsert i 
Kyrkslätts kyrka sön-
dag 10.2 kl. 19.

uR eVAngelIeT Runt KnuTen

KALENDERN 
8–14.2

FÖRStA LäSNINGEN
Jes. 58:1-9

ANDRA LäSNINGEN
1 Kor. 13

EVANGELIUm
luk. 18:31-43

fastlagssöndagen. Te-
mat är ”guds kärleks 
offerväg”.

hELgEns TexTeR

illuSTraTiOn: ClauS Terlinden
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henrik Östman, Sven-erik Kjell-
man. bussresa till ortodoxa kyr-
kan i Vasa, efteråt kaffe i fh.
taxitidtabell för vårens pen-
sionärssamlingar: Ingves buss: 
kl 11.50 Vassor, 12.10 Kuni. Taxi 
lahtinen; taxi 1: kl 12.00 Koskö, 
12.15 Petsmo, 12.20 V-hankmo. 
Taxi 2: kl 12.00 Ö-hankmo, 12.20 
funisgården.

 ¶ mALAx
www.malaxforsamling.fi
Gudstjänst: sö 10.2 kl 10 i kyrkan. 
Tornberg, Katri lax.
Ekumenisk bön: ti 12.2 kl 18 i betel.
Sångarna: övar on 13.2 kl 12 i Kh.

 ¶ PEtALAx
Gudstjänst: sö 10 2 kl 11 björk-
lund, Kahlos
Fastlagssoppa: serveras i försam-
lingshemmet ti 12 2 kl 11-13 Pris 8 
€. även hemförsäljning 8 €/lit.
Kontakten: övar to 14 2 kl 17.30
Kyrkokören: övar to 14 2 kl 18.30

 ¶ REPLot
Körövning to i Replot försh.: 
barnkören kl. 17.30 och försam-
lingskören kl. 19. nya sångare 
välkomna med.
Högmässa: i Replot sö kl. 10. Ka-
ski, Sten.
Gudstjänst: i björkö sö kl. 12.30. 
Kaski, Sten.
missionslunch: i Replot försh. to 
14.2 kl. 12. hemlig gäst. Anmäl för 
maten senast ti 12.2. till pastors-
kansliet eller bertel lindvik tel. 
050-5631523. Mat 8 €/pers.

 ¶ SoLF
Högmässa: sö kl. 10, henrik Öst-
man, Patrik Vidjeskog.
Samtalscafé: sö kl. 18 i fh. änglar, 
finns de? Karl-erik borg.
Pensionärssamling: on kl. 13. 
”Vandring längs camino del 
norte”, Sonja backlund.

 ¶ VASA
tREFALDIGHEtSKyRKAN
Psalmafton: lö 9.2 kl. 18, ung-
domsorkestern, Trefaldighets-
kyrkans kör, Monica heikius, Dan 
Andersson, Anders Kronlund. 
Tårtcafé i kryptan till förmån för 
gemensamt Ansvar.
missionsmässa: sö kl. 13, Martin 
Sandberg, pred, Anders Kronlund, 
Dan Andersson. Kyrkkaffe.
Internationell o ekumenisk öken-
mässa: ons 13.2 kl. 18.30, gunnar 
Särs, Siv Jern, Dan Andersson, 

Trefaldighetskyrkans kör.
morgonbön: to 14.2 kl. 9, gunnar 
Särs, Dan Andersson.
BRäNDÖ KyRKA
Sunday Service: at 1 pm, evans 
orori.
DRAGNäSBäCKS KyRKA
Gudstjänst: sö kl. 10, Janne hän-
ninen, Monica heikius.

 ¶ VÖRÅ
Gemensamt
25-26.2 Sportlovsläger: i Vörå fh. 
för dig som är 8-12 år. Anmälan 
senast 18.2 till 06-357 6535 eller 
david.forsblom@slef.fi.
Vörå
Fr 8.2 kl. 14: läsmöte för Mie-
moisby och Koskeby i Pens. cen-
tret. T Klemets, granholm.
Sö 10.2 kl. 10: högmässa i kyrkan. 
T Klemets, granholm. lovsång fr. 
kl. 9.40.
on 13.2 kl. 13: Missionsringen i 
fh. nuuja.
on 13.2 kl. 19: finskt läsmöte hos 
olavi och Sinikka Marjamäki. T 
Klemets, Sundstén, granholm.
oravais
Sö 9.2 kl. 18: Kristen lördagskväll 
på Amigo. lättsamt program om 
djupa frågor. Tema: att övervinna 
livskriser. Sundstén, Samuel er-
iksson m.fl. Pizzaservering.
Sö 10.2 kl. 10: högmässa i kyrkan. 
I Klemets, Svarvar. för taxiskjuts 
ring Thors taxi tfn. 385 1900.
on 13.2 kl. 13: Kyrkosyföreningen 
i fh. Markén.
maxmo
Sö 10.2 kl. 12: gudstjänst i kyrkan. 
granlund, Svarvar. Sång av Si-
mon granlund, pensionärskören. 
efteråt fest för frivilliga medar-
betare i fh.
on 13.2 kl. 19: bibel och bön i fh. 
granlund.

PEDERSÖRE PRoStERI

 ¶ ESSE
to 19: Karabön i församlings-
stugan.
Fr 13.30: nattvard i esselunden, 
Portin, Johansson.
-14.30: nattvard i essehemmet, 
Portin, Johansson.
-20: Stugokväll, Wikblad.
Lö 9-14.30: Skriftskola för Pörke-
näsgruppen i henriksborg.
-19: Kvällssammankomst i Punsar 
bönehus, Stefan Snellman.
Sö 10: gudstjänst, granlund, Jo-
hansson.
-14: Sammankomst i Punsar 

bönehus, Stefan Snellman, Jorma 
Pesämaa.
-19: Kvällssammankomst i Punsar 
bönehus, Stefan Snellman.
ti 18: PoP-klubben i församlings-
stugan.
Fr 15.2 kl.13-16: Öppen dagklubb 
för barn 0-5 år. Anm. 13.2 om 
deltagande till tfn 0403 100 456.

 ¶ JAKoBStAD
Fr Församlingskansliet öppet 10-12.
Lö 19: In da house i fc ungd.utr., 
Mikke nilsson.
Sö 12: gudstjänst i kyrkan, englund, 
Södö, Östman
15: Sammankomst i Skutnäs böne-
hus, Kurt hellstrand.
18: fokus i fc. förbönskväll, Ralf 
Salo.
ti 11-13: lunchservering till förmån 
för nada nord i fc.
13: Tisdagssamling på Station I, li-
sen och bernhard Söderbacka.
17.30: u-klubben i Skutnäs bö-
nehus.
on 13.30: Kyrkostrands missions-
syförening i Kyrkostrands förs.hem., 
Krokfors.
18: Ku-kretsen i Jakobstad åRS-
MÖTe i fc.
Lö 16.2 kl. 19: Pjäsen ”fristad” skri-
ven av Tom Wilhelms framförs av 
göran Sjöholm i fc. Tillfället inleds 
med kaffeservering från kl. 18.30. 
Inträde: 10 € vid ingången. boka 
gärna säker plats via församlings-
kansliet tfn 0403 100 410 kl. 10-15 
eller jsv@evl.fi

 ¶ KRoNoBy
Norrpåras-Libäck-Huggare läs-
möte: lö 19.00 i Påras byahem, 
värdar Mona & Ingmar byskata 
samt brita & bertel lybäck
Bibelstudium för ungdomar: lö 
18.30 vid lyktan
musikcafé Lyktan: lö 20.00-
24.00 
Gudstjänst: sö 10.00, khden, 
kantorn
Hästö läsmöte: sö 15.00 hos 
christina Vibäck
Bråtö läsmöte: sö 18.00 hos Sol-
veig & bertel bjong
SLEF:s Kronoby avd. årsmöte: ti 
19.00 i fh, Albert häggblom medv
Finskt läsmöte: ti 19.30 i lilla salen
Föräldra-barngruppen: on 9.00-
12.00 i dagklubben. Välkommen!
Kyrkokören: on 19.00 i fh
merjärv läsmöte: nästa to 19.00 
på Merjärv byagård, värdar Maja 
& Mikael Sandbäck samt Monica 
& Tom Sjölind

 ¶ LARSmo
Fre 8.2 kl. 19.30 Ungdomssam-
ling: i xodus.
9.2  -  10.2 Bibelhelg i försam-
lingshemmet: med henrik Perret 
och Stig-olof fernström. ”Det 
profetiska ordet”. barnpassning 
ordnas under alla tillfällen.
Lördag 9.2  kl. 13.00 – 17.30: 
Teman som behandlas är bl.a. Vad 
är profetia? Jesus och profetiorna. 
Kaffe och middag.
kl. 19.00 Kvällsmöte: Profetian 
och Skriften, Perret, fernström, 
sång laudate eum.
Söndag 10.2 kl. 10 Högmässa: 
Perret, lassila, Wiklund, sång 
av Sara och Viktoria holmberg. 
Kyrklunch. Kyrkvärd: Sandvik, 
hannula.
kl. 12.30 Avslutningsmöte: Profe-
tiska budskap i vår tid.
oBS! missionsstugan i Holm: har 
öppet lördagar kl. 10 – 12, (vin-
tertid)

 ¶ NEDERVEtIL
Andakt: fr 13 i servicecentret
Högmässa: sö 10, khden, kantorn
tillväxtkväll: sö 18, lovsång och 
vittnesbörd, ungdomar från Kar-
leby medverkar.
Fastlagstisdagens missionsauk-
tion: ärtsoppa fr 11, auktion 12, 
varor mottas med tacksamhet!
Läsmöte: on 19 med Sandbacka 
läslag hos Malin och Kristoffer 
Sandbacka.

 ¶ NyKARLEBy
Fre kl 19 Kaktus ungdomssam-
ling: gemensamt i Jeppo fh.
Sö kl 16 Nykarleby forsfarares 
kårårsmöte: nkby fh.
to 14.2 kl 19 Förs.faddersamling: 
Kredu (Kristl. folkhögsk.) obs 
platsen! gunilla holmberg gäst, 
förs.faddrar o nya intresserade 
välkomna!
Sportlovsläger 25–26.2: för åk 
1–6 på Pörkenäs lägergård. Pris 
40 €. Anmälan senast 14.2 till åsa 
forsbacka 050-5531107.
NyKARLEBy
Sö kl 10 Högmässa: Sandvik, 
enroth
-kl 18 Suomalainen jumalanpal-
velus: seurakuntakodissa, Sand-
vik, lönnqvist 
må kl 13 missionssyförening: fh
-kl 18 Kenyamission: fh, eva o 
ove gädda
-kl 18 Ny karagrupp: startar i fh, 
för åldrarna 15 – 50 år.
-kl 19.30 Forsby missionskrets: 
byagården
ti kl 11-13 Fastlagslunch: i fh (Ku)
-kl 13 Socklot missionskrets: i 
bönhuset
KU-kretsen: årsmöte i fh sö 17.2 
kl 19.
mUNSALA
Sö 12 Högmässa: holmberg, 
enroth.
Soppdag ti kl 11-13: fh, för mis-
sionen. Kött- o ärtsoppa, kaffe o 
våfflor, lotteri. 
JEPPo
to 19 Läsmöte: hos Siv o bror 
Westin, Östra mellersta läslag.
Bibeldag i Jeppo sö kl 10: hög-
mässa, pred. Kristian norrback, 
lit. harry holmberg. Kl 11.30 
lunch, kl 13 Möte i bönehuset: 
Medv. Tor hemming, föredrag 
Kristina norrback, servering.
ti 18.30 Finska kvinnogruppen: 
i fh 
to 19.30 Läsmöte: hos gun o 
hans Sandberg, Västra mellersta 
läslag.
Söndagsskola: söndagar kl 10 i fh, 
utom vid familjegudstj.

 ¶ PEDERSÖRE
Andakt: fr 14 i Pedersheim, hägg-
blom, nyholm
Night Café: fr 20 i forsby bykyrka
Familjekväll: lö 19 i bennäs 
kyrkhem, familjearbetare Kurt 
hellstrand talar om: Vilken plats 
har gud i familjen? sång, andakt, 
servering, barnpassning 1-6 år
Vuxenkväll: lö 19 i flynängens 
bönehus, Peter fagerholm
Högmässa: Sö 10 med nattvard, 
lit. erikson, pred. häggblom, Kyr-
kokören, kantorerna Sandstedt-
granvik och nyholm, textläsare 
gun Anderssén-Wilhelms, dörr-
värdar Östensö, efteråt vinter-
skriftskolans föräldrasamling i 
Kyrkostrands församlingshem
Gudstjänst med ljuständning: Sö 
14 för döpta och avlidna i forsby 
2012, bykyrkan, erikson, Sand-
stedt-granvik
Sammankomst: Sö 15 i flyn-
ängens bönehus, Rune Östman, 
tolkning
Sångkväll: Sö 18 i Katternö by-
gård, Strängbandet, nyholm, 
näse
Bönegrupp: Ti 18.30 i bennäs 
kyrkhem
Närståendevårdarcafé: To 14.2 kl. 
13 i bennäs kyrkhem
Symöten: 
- Må 12.30 i forsby bykyrka, näse 
- Må 13 i bennäs kyrkhem 
- Må 13.30 Karby-Sundby symöte 
i Sundby byahem, Agneta och 
Kurt cederberg

 ¶ PURmo
temakväll: idag to kl 19.30 i Zion. 
Tema: ordspråksboken med Johan 
Klingenberg.
Högmässa på fastlagssöndagen: 
kl 10 i kyrkan. Tomas Portin, kyr-
kokören och kantorn.
missionssamling, Salamu: må kl 
19.30 i Prästgården

 ¶ tERJäRV
Läsmöte: to 7.2 kl 19 med Små-
bönders läslag i skolan. Värdar: 
lis-Maj och bo Wistbacka, Margit 
och Karl-erik Storbacka, Anna-
lisa Storbacka.
Bön och lovsång: förs.h.  fr 8.2 kl 
19, D. norrback, m.fl.
Familjegudstjänst: sö 10.2 kl 11 i 
förs.h, khden, S. Smedjebacka, 
Dagklubben o. barnkören medv. 
Missionsmiddag.
Läsmöte: sö 10.2  kl 14 med Ko-
lam läslag hos elsie Stenbäck.
Finsk bibel- och samtalsgrupp: 
ti 12.2 kl 18 hos Ritva och gustav 
nyman. Anne-Maria hästbacka, 
Aino Renlund medv.
Läsmöte ti 12.2 kl 19: med Skytte 
läslag hos Ingmar Dahlvik. Vär-
dar: Ingmar Dahlvik, Sari och Jari 
Dahlvik.
Sorgegruppen: on 13.2 kl 13 i 
förs.h.
Pensionärernas årsmöte: to 14.2 
kl 13, förs.h. Program, servering. 

REgion 2

DomPRoStERIEt

BoRGÅ
Lö 9.2 k. 18: Konsert i domkyrkan, Tho-
mas lundin & Per Rosenius - en kväll 
med Sankte Per och Thomas Tvivlaren. 
Programblad 10 € till förmån för ge-
mensamt Ansvar
Sö 10.2 kl. 10: gudstjänst i S:t olofs ka-
pell, Wilén, Söderström
kl. 12: högmässa i domkyrkan, ekholm, 
eisentraut-Söderström, Tollander.
kl. 18: Kvällsmässa i lilla kyrkan, Puska, 
evening Mess, teservering

LAPPtRäSK
to 7 kl 13: Andakt i Servicehuset och kl 
14 på Tallmogården, cå
kl 18: cantando i fh
Lö 9 kl 18: Konsert i kyrkan, Reidar Tol-
lander (baryton), Vera Tollander (orgel)
Sö 10, Fastlagssöndag kl 12: Mässa i 
kyrkan, cå, VT
on 13 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 19: läsmöte hos eeva-Maija och 
bjarne Rosas i harsböle, labby-harsbö-
le läslag, cå, Kbå
to 14 kl 18.30: Tjejgruppen i fh

LILJENDAL
Gudstjänst: sö 10.2 kl 10 i Sävträsk ka-
pell. hD/AJ.
Cellis: sö 10.2 kl 18 på Mariagården.
Vuxen-Barngruppen: ti 12.2 på Kantors-
gården, on 13.2 på Annagården, kl 10-12.
Pysselklubb för 4-6 åringar: on 13.2  kl 
10-12 på Kantorsgården.
Skriftskolan: to 14.2 kl 15-17 skribasam-
ling på Mariagården.

LoVISA
morgonkaffe to 7.2: kl 8 i Tikva
Högmässa sö 10.2: kl 12 i lovisa kyrka, 
blom, Kantola
Skriftskola sö 10.2: efter mässan i för-
samlingsgården
morgonkaffe to 14.2: kl 8 i Tikva
ordets och Bönens kväll to 14.2: kl 
18.30 i lovisa kyrka, u-c Sjöman, af 
hällström

PERNÅ
Högmässa: sö 10.2 kl. 10.00 i kyrkan, 
Minna Silfvergrén, Rita bergman. Musik-
klubben i Kyrkoby skola, sång.
mässa: sö 10.2 kl. 13.00 i Sarvsalö Ka-
pell, Minna Silfvergrén, Rita bergman.
tvåspråkig söndagsskola: sö 10.2 kl. 
13.00 i Isnäs Solbacka, Katarina forsell.
Forsby diakonikrets: må 11.2 kl. 13.00 i 
pensionärshuset, Ingegerd Juntunen.
Baggnäs-tervik diakonikrets: ti 12.2 kl. 
13.00 hos Ritva Munck-Tennberg, Inge-
gerd Juntunen.

SIBBo
SIBBo KyRKA: Sö kl 12 mässa Magnus 
Riska, lauri Palin, ungdomsband. Sär-
skilt för konfirmander.
Diakonisyförening: Må kl 18.30 hos Maj-
Viol Almqvist, Skogsv 15 A.
Sexeuroslunch: on kl 12 i Kyrkoby för-
saml.hem. Inledn.andakt Riska.

HELSINGFoRS PRoStERI

JoHANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
observera: en kort middagsbön firas 
vardagar kl.12 i Johanneskyrkan.
Fre 8.2
Kl.10: familjeträff i hörnan. högbergsga-
tan 10e, ingång via gården. ollberg.
Kl.12.15: Veckolunch i högbergssalen 
kl.12.15-13.30. högbergsgatan 10e, 2 
vån. frivillig avgift.
Kl.18-20: Öppet hus i ungdomsutrym-
mena, högbergsgården. ”om fastan” // 
Töttis i köket.
Lö 9.2
Kl.09.30: ”Må bra lördag” i högbergs-
gården, högbergsgatan 10e, 2 vån. 
föranmälda.
Sö 10.2
Kl.10: högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Djupsjöbacka, henricson. S:t Jacobskö-
ren. Kyrkkaffe.
Kl.12: högmässa i Johanneskyrkan. 
Djupsjöbacka, Sundblom lindberg, 
böckerman, henricson, S:t Jacobskören. 
Kyrkkaffe.
Kl.15: gudstjänst i Seniorhuset. Sund-
blom lindberg, Almqvist.
Kl.17: ljusmässa i Tomas kyrka. Ray, 
Almqvist, böckerman, kören Tomas Vo-
kalensemble. Kyrkvärdssamling för alla 
intresserade efteråt.
må 11.2
Kl.10: Tomas familjeträff i Tomas kyrkas 
dagklubbsutrymmen. frände.
Kl.10: café Kardemumma. S:t Jacobs 
kyrkas utrymmen. Salenius.
Kl.17.45: Samtalsgruppen ”bibel, tro och 
tvivel”. Tomas kyrkas utrymmen. kisa.
korkman@gmail.com, frände.
ti 12.2
Kl.12: lunchmusik i gamla kyrkan. 
Almqvist.
Kl.13: Träffpunkt för seniorer och dagle-
diga. högbergsgatan 10e, 2 vån. Agneta 
von essen: ”Med ålderns rätt”. Vi sam-
talar utgående från de texter birgitta 
boucht och Tomas Mikael bäck samlat 
in”. Ahonen, löfman.
kl.16-18: ”Amici Amicti”. Vi samlas i 
kansliet på högbergsgatan 10 e och syr 
femton halsin, äter fastlagsbullar samt 
firar Vesper i Johanneskyrkan kl.18.
on 13.2
Kl.14: Diakoniträffen, födelsedagsupp-
vaktning med allsång. S:t Jacobs kyrkas 
församlingssal. löfman, Salenius.
Kl.15: Mariakretsen, Tomas kyrkas för-
samlingssal. frände.
Kl.18: Kvällsmässa i gamla kyrkan. 
busck-nielsen, enlund.
to 14.2
Kl.13: Samtalsgruppen i Seniorhuset. 
Djupsjöbacka.

mAttEUS
matteus hemsida: www.matteus.fi
mAttEUSKyRKAN: åbohusv. 3
Fr 8.2 kl. 18-21: ungdomskväll (2 vån). 
Kl. 18 ungdomsmässa & servering, kl. 
19-21 ungdomskväll.
Lö 9.2  kl. 10–10.45: Klapp & klang (9 
mån-4 år med vuxen) med Anna brum-
mer (2 vån). Ingen anm.
Lö 9.2 kl. 10-12: vänpyssel (2 vån). 
Möjlighet att pyssla t.ex kort och de-
korationer till vänner. Materialet fixar vi 
gratis. Vi avslutar med en gemensam 
sång- och andaktsstund. Ingen anm.
Lö 9.2 kl. 13-15: kaffe på plattan. 
behöver du en paus och något varm 
inombords mitt i shoppandet? Vill du 
bara tala med någon? har du frågor, 
som du funderat på? Vi bjuder på gratis 
kaffe och bulle på gården utanför Mat-
teuskyrkan. Kom och träffa oss som är 
aktiva i Matteus! Vi finns till för dig!
Lö 9.2 kl. 19: Joykids –konsert. Pia & 
Mikael Svarvar och barn och ungdomar 
som deltagit i gospeldagen medverkar.
Sö 10.2 kl. 12: högm, Ahlfors, forsman. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Sö 10.2 kl. 14.30-17.30: Matteus 
gospel. Kom med på övningen. Ingen 
förhandsanmälan. gruppen medverkar 
i kvällsmässan samma kväll. Alla åldrar 
är välkomna, inga förkunskaper behövs. 
läs mera på Matteus hemsida. Info. Da-
niela forsén, tfn 050-414 7860, daniela.
forsen@evl.fi och Staffan Strömsholm, 
staffan.stromsholm@evl.fi
Sö 10.2 kl. 18: kvällsmässa ”Vad vill du 
att jag skall göra för dig”. Kvällste i Mat-
teussalen.
on 13.2 kl. 8.30-9: morgonmässa, 
hallvar.
mARIELUNDSKAPELLEt: I noRDSJÖ 

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 8.2 Joanna nylund, helsingfors 
Lö 9.2 8.53 familjeandakt. åsnan 
och barnet av gunhild Sehlin. be-
rättaren: Karl Sällström. åsnan: So-
fia Torvalds.
må 11.2 Kim lück, helsingfors ti 12.2 
Tomas Ray, helsingfors ons 13.2 
fredrik Portin, åbo to 14.2 catharina 
englund, Jakobstad.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 8.2 Johan Klingenberg läser ur 
John bunyans bok Kristens resa. Lö 
9.2 17.58 ett ord inför helgen, Tölö 
kyrka i helsingfors. Sö 10.2 Mikael 
forslund, Munsala må 11.2 Johan ek-
löf, lappfjärd ti 12.2 Maria Sten, hel-
singfors ons 13.2 Johan eklöf, lapp-
fjärd to 14.2 Kenneth grönroos, Sib-
bo.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 10.2 gudstjänst med helsingfors 
svenska metodistförsamling. Pre-
dikant och gudstjänstledare: Kaikka 
Växby. organist och körledare: luut 
Klaver. Kör: Pro christo.

RADio & TV

VEGA VEGA VEGA

Mera information om våra kurser och vår övriga  verksamhet hittar du på www.larkkulla.net
Tfn 019 275 7200, info@larkkulla.net

Retreat
Fre–sö 1–3.3.2013
Tema: Den inre glädjen
Retreatledare: Kyrkoherde Roger Rönnberg
Pris: 190 €. Anmälan till Lärkkulla så fort som möjligt.

Påskretreat
To–sö 28.3–31.3.2013
Tema: Livet segrar
Vi vandrar genom mörker och nederlag mot ljusets 
och livets seger. Retreatens tystnad och musik ger 
möjlighet att ostört ta till sig påskens dramatiska 
händelser och i dem spegla sitt eget liv.
Retreatledare: Prosten Elsa Tenhonen och retreatvärd 
Åsa Westerlund
Pris: 260 €. Anmälan till Lärkkulla senast 7.3.2013

RETREAT GÅRDEN  
SNOAN 

en möjlighet till vila  
och eftertanke

Introduktionsretreat i ignatiansk 
spiritualitet
To–sö 25–28.4.2013
Introduktionsretreaten vänder sig till dig som är 
intresserad av Ignatiansk andlighet och är öppen för 
att lyssna till Guds röst i bön och reflektion. 
Retreatledare: Pastor, andlig vägledare Susanne 
Carlsson, Sverige och England
Pris: 320 €. Anmälan till Lärkkulla senast 4.4.2013

Retreatledarutbildning
Du lär dig att själv bygga upp och leda retreater.
Del I: 11–15.3.2013
Del II: 9–13.9.2013
Del III: 25–27.11.2013
Kursavgift inkl. kost och logi del I, 420 €, del II,  
420 €, del III, 250 €
För närmare upplysningar kontakta Lärkkulla.
Anmälan till Lärkkulla så fort som möjligt.
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Sö 10.2 kl. 10: högm, Ahlfors, forsman. 
Kyrkkaffe.

PEtRUS
www.petrusforsamling.net
fr 8.2: 
- kl. 9.45 musiklek: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Musiklek och 
kaffe. babyrytmik kl. 11. ledare: Re-
becka björk.
- kl. 10 musiklek: i haga, lukascentret, 
Vespervägen 12. Kaffeservering. ledare: 
Sussi leskinen.
sö 10.2:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka, 
Tegelstigen 6. bonde, Kaj Varho. Kyrk-
kaffe.
- kl. 10 Högmässa: i åggelby gamla 
kyrka, brofogdevägen 12. Sandell, hilli. 
Kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa: i Malms kyrka, Kom-
munalvägen 1. bonde, hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 14.30 Familjecafé: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Ta med hela fa-
miljen på vårt mysiga familjecafé för 
0-5 åringar! Vi sjunger, leker och pratar 
lite över en kopp kaffe. Stanna gärna på 
Puls efteråt. Sussi & becka.
- kl. 15.30 Puls: i Månsas kyrka, Skogs-
bäcksvägen 15. Puls är en gudstjänst för 
alla. Kom med du också! Söndagsskola 
för barnen och pizzamingel efteråt för 
alla. 
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka, 
Kommunalvägen 1. bibelstudium över 
Apostlagärningarna, 1 kapitel per gång. 
Inledning halvar Sandell, samtal.
ti 12.2:
- kl. 10 musiklek: i Malms kyrka, Kom-
munalvägen 1. Kaffeservering, ledare: 
Sussi leskinen.
- kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Andakt, samtal, 
litet program, kaffe och dopp. bodil och 
halvar Sandell.
- kl. 19 Litteraturkrets: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Aicka och Micke 
nyström leder. Kvällens bok: giertz: 
Riddarna på Rhodos.
to 14.2:
- kl. 10 musiklek: i Munksnäs försam-
lingshem, 2. vån. bredviksvägen 10. Kaf-
feservering. ledare: Rebecka björk.
- kl. 16 Barnkör: i Malms kyrka, Kom-
munalvägen 1. barnkören. Vill du sjunga 
och ha roligt? Kom då med i barnkören i 
Malms kyrka. Vi träffas torsdagar kl 16-
16.45. Ingen förhandsanmälan behövs. 
ålder 8-12 år. ledare: Rebecka björk.
oBS! Inga musiklekgrupper eller barn-
kör under sportlovet, vecka 7.

HELSINGFoRS PRoStERI
Kampens kapells öppethållningstider: 
Kampens kapell är öppet för möten 
mellan människor och stillhet varda-
gar klockan 7-20 och under veckoslut 
klockan 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. Ring eller 
skriv när Du behöver stöd!
mer info:  
www.helsingforsforsamlingar.fi

DEUtSCHE GEmEINDE
So 10.2. 11 Uhr: gottesdienst (M. Röker)

mELLERStA NyLANDS PRoStERI

ESBo
Kärnord i gudstjänstlivet: Stillhet – när-
varo -budskap
www.esboforsamlingar.fi
Högmässor sö 10.2: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15. 
von Martens, bengts. esbo sångkör 
medverkar. Marthorna inbjuds speciellt.  
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 10.30 
mässa med små och stora. lindqvist, 
Malmgren. bullfest för gemensamt 
Ansvar. 
Sökö kapell, Sökögr. 3, kl. 15 lovsångs-
mässa, ertman, Valtonen. Kyrkkaffe. 
Askonsdagsmässa: esbo domkyrka on 
13.2 kl. 9. Rönnberg, Wikman.
Ungdomsmässa: Sökö kapell on 13.2 kl. 
20. Kanckos, Valtonen. 
Öppen samtalsgrupp: Prästgården, 
Prästgårdsgr. 1, to 7.2 kl. 18.30–20, 
Rönnberg. Vi diskuterar dopet.
tisdagsgruppen: olars kyrka ti 12.2 
kl. 18.
Bibelstudium: Karabacka kapell, Kara-
backav. 12, on 13.2 kl. 16.30. ertman.
Samtalsgruppen för kvinnor: Kalajärvi 
kapell, höstglödsängen 3, on 13.2. kl. 19, 
Jäntti. Kvällens tema är ”Dikt och poesi 
i bibeln”.
Kretsar för pensionärer & daglediga kl. 
13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 12.2, 
Sökö kapell ti 12.2. Södrik kapell on 13.2, 
Kalajärvi kapell to 14.2.
Symamsellerna: Vita huset, Prästgårds-
gr. 1, varje ti kl. 15-18. nya medlemmar 
välkomna! Man kan också titta in och 
köpa handarbeten till förmån för inter-
nationell diakoni och mission.

GRANKULLA
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.
Sö 10.2 kl 12 Fastlagssöndagens 
högmässa: ulrik Sandell, catherine 
granlund, heli Peitsalo, grankulla kam-
markör, dir. Juha Kuivanen.  
Insamlingen gemensamt Ansvar inleds. 
lunchservering i övre salen till förmån 
för gA. 
Pris: 8 €/vuxna, 4 €/barn 5-12 år, 0-4 
år gratis (max.20 €/familj).
Kl 12 Söndagsskola: i övre brasrummet.
må 11.2 kl 13 måndagscafé i Sebastos: 

andakt kl 12.45 i kapellet.
ti 12.2 kl 9.30 Familjelyktan i Sebastos: 
heli Peitsalo.
Kl 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl 12- 15.30 Fastlagstisdagsutfärd 
till mataskär: Start kl. 12 vid norra S-
market, vi är tillbaka kl.15.30. Anm. och 
förfrågningar till catherine granlund tel. 
050-439 3208.
oBS! Ingen pensionärskör eller tis-
dagsträff.
Kl 18- 19.30 Damkören Grazia: i övre 
salen, heli Peitsalo.
on 13.2 kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet. 
Kl 16 Insamling i Grankulla centrum: 
Kom med ut på stan och samla in 
pengar för gemansamt Ansvar! Samling 
kl.16 i diakonikansliet, anmälan till Karin 
nordberg 
tel. 050-343 6885.
to 14.2 kl 10 Samtal kring tro: i övre 
brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i övre 
brasrummet.

KyRKSLätt
Söndagsskola för barn: lö 9.2 kl. 10 på 
lyan. Ingen förhandsanmälan. Adress: 
Prästgårdsbacken 5.
Söndagsskola för barn: sö 10.2 kl. 10 i 
Masaby kyrka. Ingen förhandsanmälan. 
Adress: Tinavägen 4.
Söndagsskola för barn: Söndagar i 
Kyrkslätts kyrka och i församlingshem-
met med start den 10.2. Vi börjar i 
kyrkan kl. 12.00 och går efter ca 10 min. 
till församlingshemmet. Därifrån av-
hämtas barnen efter högmässan. Ingen 
förhandsanmälan. församlingshemmets 
adress: församlingsvägen 1.
Högmässa: sö 10.2 kl.12 i Kyrkslätts 
kyrka. Speciellt inbjuds alla frivilliga 
och förtroendevalda. efter högmässan 
berättar birgitta lindell om Kambodja. 
Sopplunch och kaffe. försäljning av gA 
produkter.
Sjung högt! Allsångskonsert i Kyrkslätts 
kyrka: sö 10.2 kl. 19. Susann Joki, Matti 
Kuronen och Klaus Pennanen bjuder på 
en fartfylld konsert. Programblad 10 €.
Vardagskraft – för dig med lite tvivel 
och någon tro: ti 12.2 kl. 18.30 i försam-
lingshemmet i Kyrkslätts centrum, för-
samlingsvägen 1. Vi samtalar om himmel 
och jord under ledning av kyrkoherde 
lars-henrik höglund. Alla är hjärtligt 
välkomna!
tovningsgruppen: ti 12.2 kl. 17 i oasen.
taizé-mässa: ons 13.2 kl. 18 i haapajärvi 
kyrka. Snurrar hjulen för snabbt? Vi vill 
erbjuda dig en andningspaus i vardagen. 
I mässan sjunger vi Taizé -sånger, som 
är enkla verser och melodislingor som 
upprepas flera gånger, ber och låter 
stillheten omsluta oss. 
efter mässan te och kex samt möjlighet 
till samtal.
Församlingsträff med info om Kam-
bodja: tors 14.2 kl. 13 i församlingshem-
met, församlingsvägen 1. Diakonissan 
birgitta lindell berättar om sin resa till 
Kambodja, som är gemensamt Ansvar 
-insamlingens utländska insamlingsmål 
för år 2013. Välkomna!
Pastorskansliets telefonnummer är (09) 
8050 8292.
mera info på:  
www.kyrkslattsvenska.fi

tAmmERFoRS
Sö 10.2: gudstjänst kl 10.30 finlaysons 
kyrka, K Rantala,
ti 12.2: Mammor, pappor o barn kl 10 
Svg
ti 12.2: Tisdagsklubben Svg kl 14.30-
15.30
ons 13.2: Diakonikretsen kl 13 
Svh, Pi berättar om författaren 
l.M.Montgomery

VANDA
Veckomässa: fre 8.1. kl. 14 i folhälsan-
huset, Dickursby. Martin fagerudd.
Högmässa: sö 10.2. kl. 10 i helsinge 
kyrka S:t lars. Kaj Andersson, nina fo-
gelberg. en kör medverkar.
Högmässa: sö 10.2. kl. 12 i S:t Martins 
kapell. Kaj Andersson, nina fogelberg.
Familjecafé: i samarbete med folkhäl-
san må 11.2. kl. 9-12 i Mårtensdal, Mar-
tinristi församlingslokal, eftisrummet. 
Avgift 2e/familj inkl. kaffe/te, smörgås 
och frukt. Kontaktperson Katja Kairisalo 
tel 044 554 5521.
ViAnda-kören: övar ti 12.2. kl. 13.15 i 
Dickursby kyrka.
Kvällsmässa: ti 12.2. kl. 18 i helsinge 
kyrka S:t lars. Kaj Andersson, Jona 
granlund. Mässan innehåller sång, 
musik, bön, nattvard och möjlighet till 
ljuständning.
De vackraste andliga sångerna: ons 
13.2. kl. 14 i folkhälsanhuset, Dickursby.
Familjecafé: to 14.2. kl. 9-12 i Dickursby 
kyrka, bakre delen av kyrkosalen. Kaffe 
med dopp. Kontaktperson Alexandra 
blomqvist tel 050 566 8266.

RASEBoRGS PRoStERI

BRomARV
sö 10.2 kl.13: gudstjänst, Tenhonen, 
lindgård
to 14.2 kl.19: vändagskaffe á 5 euro till 
förmån för gA. Allsång och dragspels-
musik. lindgård och helenius.

EKENäS
Högmässa: sö 10.2 kl.10, A.lindström, 
n.burgmann.
Konsert: sö 10.2 kl.18 i ekenäs kyrka. 
”gnossiennes”, Keijo Silventoinen, 
oboe, niels burgmann, orgel. 
fri entré, programblad 5€.
Askonsdagsmässa: on 13.2 kl.19 i kyr-
kan, M.cleve, n.burgmann.
Övrigt: Se utförlig veckoannons i Vn 
samt på www.ekenasforsamling.fi

HANGÖ
Sö 10.2 Högmässa i kyrkan kl. 12:, T. 
Sjöblom, R. näse.
on 13.2 Askonsdagsmässa i kyrkan 
kl. 18.30:, A-S. nylund, R. näse. en 
stilla kvällsgudstjänst med nattvard 
och korstecken i aska som inledning på 
fastetiden.

INGÅ
Fre 8.2 kl 18: Israeliska danser i försam-
lingshemmets källare. Viveca unnérus.
Lö 10.2: fastlagssöndagen, kl 10.00 
högmässa i Degerby kyrka, Pirjo lucan-
der, eeva Makweri, Marianne gustafs-
son burgmann. Kaffe på Rosenberg (81 
år har förflutit sedan Degerby kyrka 
invigdes 7.2.1932).
må 11.2 kl 18.30: bibelgruppen i försam-
lingshemmet. Tom hellsten.

ons 13.2 kl 14: Syföreningen träffas i 
Prästgården. Siv björklöf.
ons 13.2 kl 17.00: emma-café i ung-
domshuset. Solveig björklund-Sjöholm.
Verksamhet på finska:
Pe 8.2 klo 17.30: Sähly Merituulen 
koululla.
tii 12.2 klo 13.00: laulupiiri seurakunta-
salissa. hanna noro.
Ke 13.2. klo 18.00: Raamattupiiri bläck-
hornetissa. eeva Makweri.
to 14.2 klo 19.00: Iltamessu Inkoon 
kirkossa. eeva Makweri, hanna noro, 
gaudete-kuoro

SJUNDEÅ
Ungdomsmässa: sö 10.2 kl. 18 i capella, 
Maria Venhola, gun Venäläinen, hanna 
noro.
Sångstunden: to 14.2 kl. 10 i capella, 
gun Venäläinen, hanna noro.
Församlingsträff i Kyrkslätt: to 14.2 
kl. 13-15 är sjundeåborna  inbjudna till 
församlingshemmet i Kyrkslätt. birgitta 
lindell berättar om sin resa till Kam-
bodja, målet för gemensamt Ansvars 
utrikesprojekt. lotteri. Anmäl dig senast 
må 11.2 kl. 12  tel. 09 8190910. Skjuts 
kan ordnas.

SNAPPERtUNA
to 7.2 kl 18-21: ungdomskväll i 
langansböle
to 7.2 kl 19: övar kören i Prästgården
sö 10.2 kl 12: gudstjänst
ti 12.2 kl 9.30-11: familjekafé i langans-
böle
to 14.2 kl 13.30: Dagträff i prästgården. 
Tema: hälsa ut i världen med medici-
nalrådet håkan hellberg. Vid behov av 
skjuts, kontakta diakonen. Servering. 
Välkomna!

tENALA
to 7.2 kl.18 : bönekväll
sö 10.2 kl.10 : familjegudstjänst, Ten-
honen, lindroos, blomfelt, sånggrupp, 
4-åringar får barnens bibel. efteråt 
fastlagsjippo med grillkorv och saft vid 
förs.h.
ti 12.2 kl.18.30-21 : kyrkosångkretsens 
samövning av Tyska Mässan i förs.h
onsd 13.2 kl.18 : ungdomsgudstjänst i ky
to 14.2 kl.18 : vändagskaffe á 5 euro till 
förmån för gA. Allsång och gäst, Sixten 
lundberg.

ESBo StIFt

LoJo
ti 12.2 kl. 13.30: Svenska kretsen samlas 
i Virkby kyrka. Raimo Kuismanen och 
Mari nurmi.
Sö 17.2 kl. 13.00: gudstjänst i lojo 
kyrka. hannu Kivijärvi och kantor 
Anne Viljamaa, kyrkvärd Ilse Rantanen. 
Kyrktaxi.
Vid behov av taxi till gudstjänst, mässa 
eller svenska kretsen: kontakta chauf-
fören Marko Kytölä tel 040 546 5549 
senast dagen innan. Taxin kostar 5,00€ 
tur och retur

Vanda svenska församling 
lediganslår en

DIAKONITJÄNST

att  sökas  senast  måndagen  den  18 
februari 2013 kl. 15.00. 

Behörig för  en tjänst  inom diakonin är 
en  person  som  har  avlagt 
yrkeshögskoleexamen  enligt  2  §  i 
biskopsmötets  beslut  13.9.2005 
(Kyrkans  författningssamling  nr  101) 
eller en person som med stöd av 4 § i 
samma beslut har avlagt examen enligt 
biskopsmötets tidigare beslut.  Avlöning 
enligt kravgrupp 502 (grundlön 2223,11 
euro).

Ansökningar  riktas  till  Församlingsrådet  i 
Vanda svenska  församling,  PB 69,  01301 
Vanda.  Ansökningshandlingar  kan  skickas 
elektroniskt till vandasvenska@evl.fi.

Närmare  om  uppgifterna  finns  på 
www.  vandasvenskaforsamling.fi   eller  ges 
av  kyrkoherde  Martin  Fagerudd  050-
4661183.

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma admi-
nistrationen, ekonomin och verksamheten inom 
den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 
Kyrkans central för det svenska arbetet verkar 
inom Kyrkostyrelsen som ett serviceorgan för 
kyrkans verksamhet på svenska.

I Kyrkans central för det svenska arbetet 
lediganslås en tjänst som

Direktor
Direktorn har till uppgift att leda och utveckla centralens 
arbete och i samråd med domkapitlet i Borgå stift 
medverka till att det finlandssvenska församlingsarbetet 
betjänas på ett ändamålsenligt sätt, samt att vara chef för 
personalen vid centralen och medverka i kyrkans intresse-
bevakning.

Ansökningstiden går ut 1.3.2013 kl. 15.

Annonsen i sin helhet och närmare uppgifter om tjänsten 
och behörighetskraven finns på adressen evl.fi/rekrytering.

http://sanktjohannes.info
10.2 kl 11 gtj i Biblion. Kl 15 i 
Lepplax bykyrka, kyrkkaffe.

ledIgA TJänSTeR

Replots församling lediganslår en tjänst som STÄDARE (52%)

Fritt formulerad ansökan med avskrift av betyg och arbetsintyg 
skall vara församlingsrådet i Replots församling tillhanda senast 
15.02.2013 kl 12.00.
Ansökan sänds på adressen, Kyrkoherdeämbetet i Replots 
församling Prästgårdsvägen 9, 65800 REPLOT. 
Märk kuvertet "städare".
På förfrågningar svarar kyrkoherde Glenn Kaski, tel: 044-3520261.

Arbetet utförs i huvudsak vardagar men också veckoslut. Till 
arbetsuppgifterna hör bl.a. städning, att ordna serveringar samt 
en del utomhusarbete. Av den som väljs till tjänsten förutsätts 
�exibilitet i arbetet, samt medlemskap i ev.luth. kyrkan i Finland.
Avlöning i enlighet med kravgrupp 302. Anställningsbeslutet 
vinner laga kraft sedan besvärstiden har gått ut och den valda 
uppvisat godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd samt stra�regis-
terutdrag. Prövotid 4 månader. Tillträde 1.04.2013 eller enligt 
överenskommelse.
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MARKnAd

ÖNSKAS HyRA

Hyreslägenhet sökes i
Stockholm.
Skötsam egenföretagare från
Vasa söker en etta att hyra
för minst 1år i Stockholm.
Tel: +46 76 59 555 29
johnny.kangasniemi@gmail.c
om

 
 
 
 
 
 
 
 

UtHyRES
ledigt rum i möblerad lägenhet 
för studerande i norra helsingfors.
Kontakt: 050-3564776

 

Hagnäs • Tölö • Östra centrum • Malm • Forum • Alberga
Hagalund • Esboviken • Dickursby • Myrbacka • Kervo • Hyvinge
TELEFONJOUR 24 h: 050 347 1555 (0,0828 €/samtal + 0,1199 €/min)

Läs mer:
hok-elannonhautauspalvelu.fi     
perunkirjoitustoimisto.fi

I sorgens stund är 
du inte ensam

En byrå med komplett service.

ENEBERGS
Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
BEGRAVNINGSBYRÅ

Stora Byvägen 27, 09 - 239 2882 • info@borg.fi

Sibbo Blomster- och Begravningstjänst
P. Borg & Co

Hedra minnet 
Begravnings-

tjänster
med tiotals år
av erfarenhet.

Blomster-
arrangemang, 

unika kistor, urnor.

Leveranser överallt i Finland

www.borg.fi

Inhemska kistor från

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs, tfn (019) 246 2462Garage, förråd, båthus m.m.
TILL VINTERPRIS!
* Färdiga träelement
* Ritningar ingår
* Husen levereras
   kompletta med 
   allt material
* Transport direkt
   hem - 10 olika 
   storlekar. 

68800 KÅLLBY. TEL. 06-766 7922,
kvällar 723 5429. Gsm 0400-560 744

www.gnymanbyggtjanst.fi

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

BILJETTKASSAN
Sandögatan 7 | Tfn 06 320 9330, må-lö kl 12-14.30 & 15-17 

boka eller köp också på www.wasateater.fi

f r i s a d

genrep14.2 Kl 19 & 
Urpremiär 15.2 Kl 19

svensKa gården, jaKobstad
SpelaS till 23.3.2013,

VaSallen och turné 

En grupp människor 
är i nöd.

En präst brottas med 
sitt samvete.

Av Tom WILhELmS, rEgI CArL ALm, I roLLEN görAN SJöhoLm

Rymlig och fräsch etta i
Grankulla centrum. Stort rum,
alkov, rymligt kök, stort
badrum, klädrum och stor
balkong! Nära till tåg och buss.
Hyra 650e/mån.
050-5724392

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.

 Fler reaböcker hittar du i 
reabilagan i KP nr 5 eller 
i nätbokhandeln www.
fontanamedia.fi!

BOKREA!
Mat Rätt
Nina Colliander-Nyman och 
Maria Riska
Den prisvinnande kokboken 
nu till reapris! 
Inb. 15,00 (21,90)

Min bön
Erik Vikström
Texter för eftertanke, bön och 
meditation. Böner för årets 
alla dagar!
Inb. 16,50 (32,90)

Pysselryggsäcken
Sofie Björkgren-Näse
Pyssel och knåp om jul, påsk, Bibeln, 
bön m.m. Kopieringsunderlag som 
får kopieras fritt i den egna skolan 
eller församlingen. 
Spiralbunden 23,00 (39,50)

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

Kristen skyldighet att agera mot judehat i tid
Den 22 januari uppmärk-
sammades Minnesdagen för 
förintelsens offer i Europa-
parlamentet i Bryssel för ni-
onde året i rad. Redan 2005 
hade den kristna organisatio-
nen Europeiska Koalitionen 
för Israel förmånen att initie-
ra detta viktiga evenemang 
som under åren har person-
ligen engagerat de tre senas-
te ordförandena för Europa-
parlamentet, Hans-Gert Pöt-
tering, Jerzy Buzek och Mar-
tin Schulz. Gemensamt för de 
senaste åren har varit att fo-
kus varit på aktuella uttryck 
för antisemitism i vår egen 
tid. Judehat är tyvärr ingen-
ting som endast hör histori-
en till utan dyker upp där vi 
minst av allt anar det, även 
i kristna sammanhang. Låt 
vara att den individuella ju-
den i dag på många håll har 
bytts ut mot den judiska sta-
ten Israel.

 I år uppmärksammades 
framväxten av antisemitis-
ka rörelser runt om i Euro-
pa, från nynazistiska partier i 
Grekland och Ungern till den 
besvärliga situationen för ju-
dar i Malmö. En annan fråga 
som lyftes fram var de olika 
bojkott-kampanjer som rik-
tar sig mot staten Israel. Som 
exempel i vårt eget land kan 
nämnas Kyrkans Utlands-

hjälps pågående kampanj 
”Alkuperä merkkaa” som 
uppmanar till bojkott av isra-
eliska varor producerade på 
de omtvistade territorierna.

Under kvällen hedrades 
den svenska diplomaten 
Raoul Wallenberg som fick 
ett eget konferensrum upp-
kallat efter honom. Man kun-
de konstatera att det under 
det mörka trettio- och fyrtio-
talet fanns grovt sett tre kate-
gorier av kristna; de som ak-
tivt samverkade med Hitler i 
utrotningen av judar, de som 
blundade och inte vill se vad 
som pågick och slutligen de 
– en liten skara – som drivna 
av sin tro och med sina egna 
liv som insatts räddade judar 
under Förintelsen. Den sis-
ta gruppen var den numerärt 
sett minsta. Men den fanns 
ingen gemensam europeisk 
röst som kritiskt kunde ha 
följt situationen i Tyskland, 
informerat andra och protes-
terat i tid.

Det tycks irritera vissa 
kristna att det i dag finns or-
ganisationer som Europeiska 
Koalitionen för Israel som vå-
gar protestera i tid när judar 
som folk eller Israel som ju-
disk stat demoniseras. För-
intelsen hände inte över natt. 
Den började med lösa insi-
nuationer, falska anklagelser 

och allmänt misstänkliggö-
rande. Sen var det inte långt 
från ord till handling.  När vi 
ser de första tecknen på ett 
ensidigt utpekande av det ju-
diska folket eller den judiska 
staten är det allas vår skyldig-
het att säga ifrån. Det kan gäl-
la såväl det ungerska förslaget 
på registrering av judar som 
uppmaningen till bojkott av 
israeliska varor (”Kauf nich 
beim juden”), som föresprå-
kas av Kyrkans utlandshjälp. 
ECI har protesterat mot Kyr-
kans Utlandshjälp ensidi-

ga kampanj riktad mot sta-
ten Israel medan över 60 000 
oskyldiga har fått lägga livet 
till på andra sidan gränsen i 
Syrien och kristna har fått fly 
för sina liv från dess grann-
länder. 

Som kristna har vi en skyl-
dighet att hålla rent framför 
vår egen dörr. Det tänker vi 
forsätta med.

ett våldsamt 
budskap
Korstågen är inga undan-
tag utan regel, som följer 
av att teologin har satts i 
maktens tjänst. evange-
liet har förvandlats till ett 
maktsystem som produ-
cerar offer, skriver präs-
ten och kolumnisten Kai 

Sadinmaa i Kotimaa.
Kyrkans individualis-

tiska lära som fokuserar 
på den enskildes fräls-
ning och en plats i him-
len är uteslutande och 
våldsamt. Man glömmer 
bort den samhälleliga 
och strukturella synden, 
orättvisor och förtryck.

inDiViDCEntRERAt eVAngelIuM

”När drömmen 
om individens fri-
het överskuggar 
allt, handlar det 
gemensamma li-
vet snart mest om 
att se till att vi in-
te kommer i vä-
gen för varandra.”
Sändaren

inDiViDEns fRIheT

Frågan som 
inte får ställas

vi diSKutERaR vapenlagar, dataspel, 
tillgång till terapi, psykofarmaka och 
lärares rätt att gripa in. Det vi inte 
diskuterar är varför vi mår så dåligt. 
Just det får vi aldrig diskutera, eller 
vill inte. Eller så kan vi inte. 

Orsaken till att denna, utan tve-
kan den viktigaste frågan i vår tid, är tabu är inte 
att frågan saknar svar utan att svaret inte passar 
ihop med andra föreställningar vi tar för givna. 
Vi ryggar tillbaka inför känslan av om vi tar itu 
med denna fråga innebär det att vi måste kon-
frontera att vi skapat ett samhälle som inte läm-
par sig för människor att leva i. 

Orsaken är egentligen enkel. Den har en filo-
sofisk och en social aspekt. Den filosofiska be-
står i att vi i dag tvingas ställa frågor om våra liv 
som aldrig uppstod för våra förfäder. Frågor om 
vad som är meningen med livet, vem jag är och 
varför världen är som den är – det är inte frågor 
som man tidigare hade självklara svar på, utan 
frågor som man tidigare helt enkelt inte kom på 
att ställa sig – med några få undantag. 

Den sociala aspekten består i att vi måste finna 
svar på dessa frågor själva. Orsaken till det, i sin 
tur, är att vi inte längre har gemenskaper som är 
tillräckligt stora för att stöda, men tillräckligt små 
för att kunna hållas samman. När samhället be-
står av miljoner människor är inga gemensam-
ma svar möjliga, följaktligen faller det på indivi-
den att skapa svar på dessa frågor. Jag förenklar 
här, men i botten är det detta som är orsaken till 
att så många av oss mår dåligt, är i behov av tera-
pi, mediciner; och i vissa fall tar till besinnings-
löst våld mot oss själva, våra närmaste eller helt 
främmande människor. 

Vi måste vara noggranna här. Min poäng är in-
te att svaret på detta problem står att finna i den 
kristna tron på något enkelt vis. Att den kristna 
tron förmår ge svar – bra svar – på dessa frågor är 
inte nog. Det kan även andra religioner, ateism, 
politiska övertygelser eller intresse för modell-
järnvägar ge. Dilemmat är 
precis detta: hur övertyga-
de vi än är om att de svar vi 
har funnit är sanna så kom-
mer vi inte ifrån det faktum 
att de bara är sanna för oss, 
medan andra runt omkring 
oss finner – eller inte finner 
– helt andra svar. Ansvaret 
ligger ändå på mina axlar. 

Finns det en väg ur detta 
dilemma? Kanske att slu-
ta använda ”vi” som jag har 
gjort i denna text. Problemet 
med detta vi är att det när det 
kniper brukar börja betyda 
”någon annan”. Vi måste in-
se att detta är ett problem som ”samhället” inte 
kan lösa, eftersom ”samhället” inte existerar an-
nat än som en idé om gemenskap byggt på mins-
ta gemensamma nämnare.

När vi insett detta kanske vi kan fokusera på 
att bygga upp de gemenskaper vi redan är med i 
så att de fungerar som sammanhang som skapar 
trygghet och mening inom gruppen. Och – om 
gemenskapen i fråga är kyrkan – för alla andra.

Patrik Hagman är teolog.

”Att den kristna 
tron förmår ge 
svar – bra svar – 
på dessa frågor 
är inte nog. Det 
kan även andra 
religioner.”

inkAst PATRIK hAgMAn

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

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

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

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

oPinion InfoRMATIon

www.valioravinto.fi

 

Apotekare Bertil Pomoell grundade 
Valioravinto år 1960 för att befrämja 
hälsa och välmående med naturliga 
ämnen. Valioravinto är fortsättningsvis 
ett familjeföretag som utvecklar, tillverkar 
och säljer naturprodukter av hög kvalitet.

KELASIN
zink

• Stärker motståndskraften
• Bra för huden och håret
• Viktig för prostatan

I Kelasin Zink är zinken bunden till amino-
syror vilket förbättrar och påskyndar 
zinkens upptagning.

I naturkostaffärer och på apotek.

Stoppa upp den sega flunssan 
med zink!

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

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

toMaS SandEll
Europeiska koalitionen för Is-
rael
Helsingfors

JuLkoRsEts hISToRIA

Munkar hämtade korset
Med anledning av artikeln 
om julkorset i KP nr 2/2013 
vill vi framföra våra tankar 
beträffande denna traditions 
ursprung.

Vi vistades i Etiopien på 
1980- och 2000-talet. Då 
kunde vi konstatera, att det 
etiopiska eller koptiska kor-
set har samma form och fär-
ger: röd, gul och grön, som 
Närpesnejdens julkors.

Enligt forskaren Sirkka 
Mäki, Vasa, kom irländska 
munkar till Satakunta och 
Suupohja från Karl den Sto-
res Tyskland omkring år 800.

Deras kristna tro kom från 
den koptiska kyrkan i Nord-
afrika med rötterna längs Ni-
len ända till Etiopien. Detta 
skedde från och med 200-ta-
let och nådde sin höjdpunkt 
under den helige Patrik på 
400-talet. Också det irländ-
ska korset är med sin kva-

dratiska form närmast iden-
tisk med både det koptiska 
och vårt julkors som finns 
främst i området av gamla 
Stor-Närpes-socken från Si-
deby till Petalax. Därför antar 
vi att traditionen med julkors 
kom med nämnda irländska 
munkar på 800-talet.

På kontinenten, dagens  
Tyskland, Österrike och även 
Slovenien, grundade irlän-
darna kyrkokloster, så kall-
lade kils, med barnhem, sjuk-
hus och härbärgen. En lik-
nande kyrka finns i Ylistaro 
och sannolikt även på Haga 
hemman i Kalax, Närpes, vigd 
åt Det Heliga Korset närmast 
som en centralkyrka för det 
kristna samhället (S.Mäki).

pER lytz oCH  
MiCHaEl oCH ulla SlaMa
Närpes



herr Andersson beställer alltid tre öl på krogen. På det viset känns det som
 om

 han tillbringade kvällen tillsam
m

ans m
ed sina bröder fastän de bor långt borta. M

en en kväll beställer han 
plötsligt endast två stop och bartendern blir orolig: hur m

år dina bröder? har något dött? undrar han. n
ejdå, svarar Andersson, det är bara jag som

 fastar.

NäStA VECKA träffar vi en afrikansk 
doktor med flankstöd i Finland.

Åk buss med Peter Söderqvist
Vasa

0500-162 120
touring.partner@kolumbus.fi

Väl  värt   väntan.

FÄRRE TILLSATSÄMNEN,
NATURLIGARE VAL.

Nu är den äntligen här: Riktig länk. På Snellman lagar vi korv som om vi gjorde 
den åt oss själva. Därför har vår nya länk mycket kö�  och färre tillsatsämnen. 
Den har till exempel inget tillsa�  fosfat. Därför smakar den naturligt go� .

Nu är länk en riktig maträ� . Se våra recept på adressen www.snellman.fi 

MER KÖTT

FÄRRE 
TILLSATSÄMNEN


