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olika åsikter. Kyrkans interna trätor blev ett ärende 
för biskoparna – som bollar det tillbaka.  
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”Det är inget 
självändamål att 
gräla. ”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Inte sams – men 
nog tillsammans 

”Se hur de kristna älskar varan-
dra”, lyder ett av de bibelställen 
som man cyniskt brukar drämma 

till med när de inomkyrkliga svallvågorna går som 
högst.  En i och för sig märklig utgångspunkt: Att 
älskande inte skulle kunna diskutera eller till och 
med gräla häftigt? Samtidigt är det ett faktum att de 
slitsamma evighetsfrågorna inom kyrkan har vål-
lat djupa skador både inuti och utåt av många och 
segslitna sammandrabbningar. Det är inget själv-
ändamål att gräla och de djupaste och mest långva-
riga konflikterna också inom världspolitiken närs 
ofta så till den grad av själva grälet att många glömt 
vad det ursprungligen handlade om. 

därför var det välkommet att kyrkomötesombudet 
Anna-Mari Kaskinen vädjade om att kyrkan ska slå 
armarna om sin enhet, trots spretiga åsikter. Mo-
tionen bollades till biskopsmötet, som nu valt att ge 
den i retur till enskilda medlemmar och till de olika 
rörelserna och fraktionerna inom kyrkan. Trots att 
ledarna för kyrkan, biskopar och kyrkoherdar, bär 
ett särskilt ansvar för saken så är det något som al-
la måste slå vakt om, sägs det.

det är rätt och riktigt, samtidigt som det visar på det 
som är den protestantiska folkkyrkans både frihet 
och förbannelse. När man högljutt ropar efter kyr-
kans gemensamma linje och policy blir svaret en-
ligt renlärig lutherdom: Tänk själv! Men fastän det-
ta låter högt och fritt i teorin blir det problematiskt i 
praktiken –och därför har vi  ändå sett precisering-
ar som genast kommer att handla om gråzoner: Ska 
vissa organisationer favoriseras/marginaliseras på 
grund av de teologiska uppfattningar de föresprå-
kar? Vem ställer i så fall det kravet? Vilka tvingas i 
så fall efterfölja det? Ju mer den evangelisk-luth-
erska folkkyrkan antar formen av en lös överbygg-
nad för olika tolkningar av lutherdomen, desto min-
dre kan den överbyggnaden syssla med aktiv teo-
logi om bygget ska hålla ihop. Ändå har ledningen 
gått in för teologiska fingervisningar, som hur bra 
de än är trots allt gör vissa lä-
ger inom kyrkan till vinnare 
och andra till förlorare. 

VäCKeLSeröreLSerna har ofta 
fått axla rollen som syndabock 
och själva ordet ”väckelserö-
relse” blir ibland ett kollektivt skällsord för bakåt-
strävare i största allmänhet. Ändå är det just här de 
trognaste kyrkoanhängarna och kollektivets bära-
re finns. Bland annat Hanna Salomäki, forskare vid 
Kyrkans forskningscentral, visar i sina undersök-
ningar att just inom väckelserörelserna finns det en 
aktiv kärna som stöder kyrkan –samtidigt som de 
paradoxalt nog känner sig oönskade i samma kyrka. 

det finnS jämlikhetsfrågor inom kyrkan, som ska 
behandlas som sådana och inget annat. Där kom-
mer man - också väckelsefolket - kanske till en 
punkt där det handlar om att acceptera att saker har 
förändrats, eller ta konsekvenserna. Men en av de 
mer komplicerade ojämlikhetsfrågorna är den där 
en del av den gemensamma kroppen rudimentför-
klaras som något man i tyst överenskommelse och 
med lämpligt överseende väntar ska trilla bort av 
sig själv så småningom. De mekanismerna har en 
otäck bismak av mobbning och översitteri och hör 
inte hemma i kyrkans gemenskap.

Ett stift 
större 
än Borgå

Nej, lagfarne assessorn 
Pekka Leino tänker inte 
på sitt eget stift i Esbo. 
Han tänker på de åtta 
procent av kyrkans 
medlemmar som kän-
ner sig visade på dör-
ren för att de tror på 
det traditionella sättet.

TexT och FoTo: 
 ROLF AF HÄLLSTRÖM

PROFILEN: PEKKA lEIno
”Kyrkan har inte råd 
att förlora de medlem-
mar för vilka bekän-
nelsetroheten är en 
viktig sak.”
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Stina Lindgård vald till ordförande
PräStförbundet. 
Stina Lindgård, kaplan i 
Borgå svenska domkyrko-
församling är ny ordföran-
de för de svenska präster-
na i Finland. hon valdes till 
posten av förbundets sty-
relse den 22 januari. Lind-
gård sitter också som stif-
tets representant i styrelsen 
för Finlands kyrkas präst-
förbund och i Kyrkans Aka-
demiker (AKI).

Kanslichef nu på webben
faCebooK. Kyrkostyrelsens 
kanslichef Jukka Keskita-
lo har just öppnat sin egen 
facebook sida. enligt hans 
sekreterare Anneli Vartiai-
nen kommer han att vara 
aktiv på veckobasis snarare 
än dagsbasis.

På sin facebooksida skri-
ver Keskitalo om aktuella 
saker i kyrkan och samhäl-
let, och diskuterar till den 
mån han hinner.

Tammerforsunga på Ålandsskriba
SKriftSKoLa. Årets kon-
firmandgrupp från Tam-
merfors svenska försam-
ling kommer att åka på 
skriftskolläger till Åland.

– Vi har en ganska liten 
grupp konfirmander och har 
tidigare år samarbetat med 
Björneborg. Men i år kom-
mer Björneborg att hålla ett 
tvåspråkigt läger tillsam-
mans med finska försam-
lingen, berättar kyrkoherde 

Kim Rantala i Tammerfors.
För att hitta en ny, lagom 

stor samarbetspartner ring-
de han runt församlingarna 
på Åland.

– Saltvik nappade så det 
blir läger på Lemböte läger-
gård med ungefär 30 ung-
domar. Det är särskilt bra 
med tanke på Tammer-
forsbornas språkbakgrund. 
På Åland så måste de tala 
svenska för att bli förstådda.

Kyrktian heter huset i Esbo centrum, 
byggd som två sammankopplade med-
eltida kyrkor i tegel. Domkapitlets ple-
nisal finns i tredje våningen, i en vi-
trin hänger biskopens mässhake och 
på väggen ett enda biskopsporträtt.

– Esbo stift är landets yngsta, sä-
ger lagfarna assessorn Pekka Leino i 
marimekkoskjorta. Han har nyss dok-
torerat för andra gången, nu vid Åbo 
akademi. 

– Det har nästan inte funnits någon-
ting om kyrkorätt på svenska, förkla-
rar Leino, finlandssvensk på möder-
net och med många kusiner i Rase-
borgstrakten.

Hans nya opus ”Endast kyrkans eg-
na angelägenher” ser på kyrkan som 

ett trossamfund, hans föregående av-
handling hade ett förvaltningsrättsligt 
perspektiv.

Leino har i praktiken skött kyrkli-
ga juristjobb på alla förvaltningsnivå-
er, kyrkostyrelse, samfälligheter och 
domkapitel. En tid var han dessutom 
regeringssekreterare på undervis-
ningsministeriet där de kyrkliga frå-
gorna handhas och drar en anekdot från 
tiden då Pär Stenbäck var undervis-
ningsminister. Tillsammans slog de ett 
rekord i att snabbt driva en ändring ge-
nom hela lagstiftningsprocessen. Sub-
stansen var kanske inte den häftigaste, 
en diakonissas tjänstebostad var på den 
tiden begränsad till ett rum och kök. 

– Men diakonissorna var glada.

På LutherS tid 
hade esboasses-
sorn Pekka Leino 
kallats doktor 
i bägge rät-
terna, både den 
kyrkliga och den 
världsliga.

PEKKA LEINO

DOKTORERADE I KyrKoräTT VID 
ÅBo AKADeMI I höSTAS. är SeDAn 
TIDIgAre jurIS DoKTor MeD en 
AVhAnDLIng oM KyrKoFörVALT-
nIng.

LAgFAREN ASSeSSor VID DoM-
KAPITLeT I eSBo STIFT. TIDIgAre 
jurIST BÅDe PÅ KyrKLIgA SAMFäL-
LIgheTer och VID KyrKoSTyreL-
Sen.

Att folk skriver ut sig ur kyrkan be-
kymrar Leino. Inte så mycket de som 
frivilligt väljer att lämna något de in-
te tror på. Utan de som känner sig ut-
körda från sin egen kyrka på grund av 
sitt sätt att tro. Drivet till sin spets, folk 
som tror som kyrkan trott i två tusen 
år och en dag vaknar som kriminella, 
åtalade och fällda för diskriminering. 
Enligt kyrkans forskiningscentral kan 
de som har en traditionell trosuppfatt-
ning uppgå till 8 – 10 procent av kyr-
kans medlemmar.

– Det är ett helt stift, större än Borgå 
stift, säger Leino. Kyrkan har inte råd att 
förlora de medlemmar för vilka bekän-
nelsetroheten är en viktig sak.

Kyrkans rättsordning är unik
Fram till 1997 var domkapitlen statli-
ga ämbetsverk och lagfarne assessorn 
kunde därför avnjuta en speciell för-
mån i mitten av 90-talet.

– En tjänsteman kunde arbeta några 
månader i ett annat nordiskt land, säger 
Leino som den vägen fått direkt insyn 
i de nordiska kyrkornas förvaltning.

Svenska kyrkan verkade uppfattas 
som en del av folkhemmet, på samma 
sätt som akuten, socialen eller syste-
met. Medan dopet för alla kyrkor värl-
den över är grunden för medlemskap 
tyckte de svenska folkhemspolitiker-
na att det var ett teologiskt och därför 
onödigt krav. Dess teologiska identitet 
som trossamfund har försvagats.

Vår egen folkkyrka har en autono-
mi med en rättsordning som är unik i 
hela världen, understryker Leino. Det 
är kyrkan som själv formulerar kyr-
kolagen.

– Riksdagen kan inte ändra på inne-
hållet, bara godkänna eller förkasta.

Leino påpekar att lagen som föd-
de folkkyrkan år 1869 öppnade ock-
så möjligheten att lämna kyrkan. Det 
var inte kyrkan utan statsmakten som 
bromsade en religionsfrihetslag genom 
hela den ryska tiden. För den kejserli-
ga överheten var det otänkbart att ock-
så ortodoxa finländare skulle få rätt att 
lämna sin kyrka.

Kyrkan ger upp sin autonomi
Det som nu händer är att kyrkan på 
olika sätt sagt upp sin religiösa auto-
nomi. Leino medger att ”nystatskyrk-
lighet” är ett ordmonster men han har 
inte kommit på något bättre. Han satt 
själv på första parkett som kyrkomötes-
ombud när prästämbetet gjordes köns-
neutralt år 1986. Oberoende av kläm 
och annat var andemeningen att så-
väl gammaltroende som de som trod-
de på det nya sättet skulle få vara med 
i samma kyrka. 

Prästämbetet är ett teologiskt be-
grepp medan prästtjänsten är ett för-
valtningsrättsligt begrepp.

– Nu behandlas prästerna som en-
bart tjänstemän, säger han. Statens res-
pekt för kyrkan finns formellt kvar men 
kyrkan själv låter statliga bestämmelser 
komma in bakvägen. Staten respekte-
rade tidigare sina medlemmars samve-
ten och tillät civiltjänsten som ett alter-
nativ. Leino frågar sig varför inte kyr-
kan kan göra på samma sätt?

Sin avhandling ramar han in mel-
lan två professorscitat. ”I en allomfat-

tande folkkyrka tvingas man acceptera 
ett och annat som inte hör till evang-
eliet”. Å andra sidan: ”Kyrkan måste 
känna sin egen religiösa identitet, an-
nars blir kyrkan ett pysselland”. Helig, 
helig, helig blir trevlig, trevlig, trevlig 
som man säger i Sverige.

Små avsteg hela tiden
Det är små avsteg hela tiden. Fram till 
1993 skulle man vara konfirmerad för 
att få rösta i kyrkliga val, det vill säga 
formellt troende. Nu började man re-
sonera så att den som betalar kyrko-
skatt också måste få rösta. Ett resone-
mang som hör hemma i ett aktiebolag 
men inte i en kyrka

– I förra församlingsvalet fanns grup-
per som marknadsförde sig med ”kom 
med och gör kyrkan sådan du vill ha 
den”.

Enligt Leino är skillnaden stor mellan 
att vara folkkyrka och folkets kyrka.

– Kyrkan har hamnat fel när sam-
vetsfrågor avgörs i världslig domstol 
som diskrimineringsbrott, säger kyr-
kojuristen som vill att kyrkans libera-
la falang avstår från att ta till statskyr-
koåtgärder för att eliminera sina me-
ningsmotståndare. 

Hur rädda ansiktet?
Under sin karriär har Leino också va-
rit jurist vid kyrkans arbetsmarknads-
verk. Hans chef på den tiden hette Jou-
ni Veinio.

– När fackorganisationerna med si-
na krav målat in sig i ett hörn brukade 
Veinio  säga att nu behövs ”ansiktstvätt-
vatten”.

Begreppet som Leino använder i sin 
avhandling är det samma som i asiatisk 
kultur kallas att rädda ansiktet. Det är 
vad kyrkan skulle behöva nu.

Leino har två doktorsavhandlingar 
bakom sig och han har löpt två ma-
ratonlopp, det första i Stockholm för 
två år sedan.   

– I fjol var vädret extremt, tre fyra 
grader som i januari. Somliga löpare 
sprang med en plastsäck över kroppen.   

Någon tredje doktorsavhandling blir 
det inte. Däremot är siktet inställt på 
Stockholm maraton i juni med ett halv-
maraton i Helsingfors som uppvärm-
ning. 

– Jag siktar på en tid mellan 3,59 och 
4.30 i Stockholm. Ganska bra för en sån 
här gubbe.
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Biskopsmötet manar till enhet

Det framgår ur den mellanrapport som 
biskopsmötet gjort om kyrkans en-
het. Rapporten är ett svar på den mo-
tion som elva ombud  under ledning av 
Anna-Mari Kaskinen gjorde till kyrko-
mötet i mars 2011.

Ombuden ville då att kyrkostyrelsen 
skulle grunda en arbetsgrupp där re-
presentanter för olika riktningar skul-
le samlas, diskutera och be för enhe-
ten inom kyrkan.

– För två år sedan gick debatten om 
parförhållanden het inom kyrkan, sä-
ger Anna-Mari Kaskinen.  Det var en tid 
av kontroverser och konfrontationer. 
Kyrkomötet hade nyss godkänt förbö-
nen för samkönade par och vi hade valt 
ny ärkebiskop, ett val som föregåtts av 
debatt. Då kändes det som om man ba-
ra stred inom kyrkan.

På två år har det 
skett en föränd-
ring, och den 
förändringen har 
inte enbart skett 
på biskopsnivå. 
Anna-Mari 
Kaskinen

Kyrkomötet konstaterade däremot 
att enhetsfrågan inte hör till kyrkosty-
relsen utan till biskopsmötet. 

– Biskopsmötet har diskuterat frågan 
under tre sessioner, säger biskopsmö-
tets generalsekreterare Jyri Komulai-
nen. I februari ifjol tillsattes en intern 
arbetsgrupp för ärendet. 

I går offentliggjordes för första gång-
en en kort mellanrapport om de tan-
kar och förslag som biskoparnas ar-
betsgrupp kommit fram till. 

–  Mellanrapportens budskap är en 
inbjudan till kyrkans medlemmar att 
ta kyrkans enhet i beaktande, säger 
Komulainen. Varje medlem har an-
svar för enheten även om det ytters-
ta ansvaret ligger hos biskoparna och 
kyrkoherdarna.

Målet en långsiktig process
Enligt Komulainen behöver det nöd-
vändigtvis inte komma någon slutrap-
port även om man nu talar om en mel-
lanrappport.

–  Det är en mellanrapport i det av-
seendet att arbetet inte tar slut i och 
med detta. Men avsikten är inte att skri-
va ännu en rapport utan att skapa en 
långsiktig process där biskopsmötet är 
en aktör.

Komulainen påpekar också att enhe-

ten bland de kristna var en fråga som 
både Jesus och Paulus prioriterade.

–  Spänningen mellan idealet och 
verkligheten syns redan i Nya testa-
mentet, säger han. Jesus bad ju för att 
vi kristna ska vara ett liksom han och 
Fadern är ett. Vi ser i Apostlagärning-
arna och breven som Paulus skrev  att 
det fanns motsättningar redan i de för-
sta församlingarna. Vi lever fortfarma-
de i det spänningsfältet.

Anna-Mari Kaskinen är glad över att 
biskoparna tog tag i saken.

– Jag vet att biskop Irja Askola har 
fört rundabordssamtal med personer 
som representererar olika linjer till ex-
empel i fördelningen av understöden 
till missionsorganisationerna. Frågan 
har nog avancerat.

Själv har Kaskinen inte deltagit i dis-
kussionerna föranledda av motionen.

– Vår avsikt för två år sedan  var att 
skapa ett forum där kyrkans medlem-
mar med olika åsikt och från olika rö-
relser kunde diskutera och gemensamt 
finna en väg för kyrkan, säger hon. Där 
man kunde mötas som människor och 
inte behövde föra dialogen genom me-
dia. Samtidigt kunde man fundera på 
hur man kan undvika att motsättning-
arna hålls vid liv av media.

Hon har noterat att det skett ett mö-

te mellan de olika lägren inom kyrkan 
sedan motionen skrevs.

– Vad jag följt med på Internet ver-
kar det som om läget i kyrkan inte är li-
ka tillspetsat nu som det var då vi läm-
nade in motionen, säger hon. På två år 
har det skett en förändring, och den 
förändringen har inte skett enbart på 
biskopsnivå. 

Bättre på att lyssna på varandra
Det verkar som om folk blivit bätt-
re på att lyssna på varandras åsikter. 
Också väckelserörelserna har visat ett 
större mod att frångå en enad fasad 
utåt och erkänna att det finns olika 
åsikter inom rörelserna själva. Och 
det är ju sunt.

Men behovet av dialog finns fortfa-
rande kvar.

– Dialogen är mycket viktig, säger 
Kaskinen. Då kyrkans medlemsantal 
minskar så är det fortfarande aktuellt 
att fundera på vilka saker som förenar 
kyrkan. Idag är medlemskapet i kyr-
kan ett val och inte något som påförs 
automatiskt. Var och en väljer att dö-
pa sitt barn eller inte. Kyrkan har ett 
stort ansvar i att skapa en gemenskap 
som drar folk till sig. Om kyrkan utåt 
sett bara är ett forum för konflikter så 
drar den inte folk till sig.

SAMMANHåLLNINg. Det kommer inte 
bara an på biskoparna att ta ansvar för 
kyrkans enhet. Både enskilda medlem-
mar och rörelser inom kyrkan har ett ge-
mensamt ansvar att hålla ihop.

TexT: JOHAN SANDBERg  FoTo: MALIN AHO

Påvens avgång 
överraskade
Den katolska världen 
överraskades tidigare i 
veckan när påven Bene-
dictus XVI meddelade om 
att han avgår den 28 fe-
bruari.

– jag har undersökt mitt 
samvete inför gud och 

kommit 
till klarhet 
att mina 
krafter, på 
grund av sti-
gande ål-
der inte 
längre 

är tillräckliga för att skö-
ta Petri uppdrag, sade den 
85-årige påven enligt den 
text som Vatikanen publi-
cerat.

Det är första gången på 
sexhundra år som en 

påve avgår. Vanligt-
vis sitter påven kvar 
tills han dör. År 1415 
avgick gregorius XII 

efter en konflikt i kyrkan.
– Det är en bra sak att 

påven gör markeringen att 
avgå då han är sjuk och 
gammal. Det tvingar fram 
en diskussion om pen-
sionsålder inom kyrkan. 
Det är en stor sak, säger 
Caterina Stenius som själv 
är katolik.

För ett år sedan började 

påven använda käpp. ny-
ligen verkade han ha svårt 
att läsa en text.

Påven Benedictus xVI är 
född joseph Aloisius rat-
zinger i Tyskland. han ef-
terträdde Johannes Paulus 
II i april 2005 och är den 
katolska kyrkans 265:e 
påve. 

Benedictus xVI har an-

setts vara teologiskt 
konservativ. han har för-
svarat den katolska kyr-
kans doktriner och vär-
deringar. Men han har 
också gjort flera be-
slut som strider mot den 
konservativa stämpeln 
som han har. Som till ex-
empel att avgå.

 ¶ JOHAN SANDBERG

vAtIKANEN PEnSIonERIng
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De spanar efter ensamhet
FRIVILLIgARBETE. Det 
är inte svårt att få tag på 
volontärer till olika orga-
nisationer och projekt. 
Men enligt den senaste 
statistiken behövs det 
också mer frivilliga nu än 
någonsin tidigare.

TexT: JOHAN MyRSKOg

Gemensamt ansvar är just nu 
aktuellt, årets kampanj sam-
lar in pengar för ensamma 
åldringar runtom i Finland. 
Enligt statistikcentralen be-
går en person över 65 år själv-
mord varannan dag.

– Det är chockerande sta-
tistik, säger Sari Vapaavuori 
som är vice verksamhetsle-
dare på Helsingfors mission.

Hon får medhåll av Anne 
Rémy som arbetar på Ge-
mensamt ansvar (GA).

– Det är nog en av orsa-
kerna till att vi valt att sat-
sa årets GA-kampanj på en-
samma åldringar, säger Ré-
my. 

Ensamheten är utbredd 
vare sig man bor i en stor 
stad eller ute på landet.

– Tjugo procent av peng-
arna vi samlar in kommer att 
gå till Tyynelä utvecklings-
center. De ska använda peng-
arna till att utbilda männis-
kor som söker upp ensam-
ma åldringar.

Till det projektet behövs 
det främst äldre personer 
som vill hjälpa andra åld-
ringar som har glömts bort 
och inte har några kontakter.

– Några pilotförsamling-
ar kommer att utbildas för 
att sedan utbilda vidare på 
de egna orterna, säger Rémy.

– De frivilliga kommer 
givetvis inte att göra allting 

själva men de kommer att 
fungera som en slags ”spa-
nare” efter utstötta åldring-
ar, säger Rémy. De ska ock-
så uppmuntra andra att hålla 
ögon och öron öppna.

Hjälpen ur samma båt
– Det finns otroligt många en-
samma människor i Finland. 
Antingen har de inte någon 

att umgås med eller så är de 
för stolta för att söka sig till 
andra, säger Sari Vapaavuori. 

Hon betonar styrkan hos 
personer som själva någon 
gång fått ta emot hjälp.

– Tröskeln är ofta läg-
re att acceptera hjälpen om 
den kommer från en person 
som själv suttit i samma båt, 
säger hon.

Färdiga projekt fungerar
– Det som lockar många 
människor att jobba frivil-
ligt är känslan av att kun-
na hjälpa till, säger Sari Va-
paavuori.

– Många, främst unga, är 
intresserade av att bära an-
svar och att dela med sig av 
sin tid till andra.

Enligt Vapaavuori ligger 

nyckeln i rekryteringsarbe-
tet i att ha ett färdigt projekt 
som erbjuder människor ett 
sätt att hjälpa till.

– Om man har en klar mål-
grupp och ett klart syfte så be-
höver inte de frivilliga slösa tid 
på att ta reda på en massa sa-
ker utan får en uppgift färdigt 
i handen, säger hon.

– Då får de rikta in sin en-
ergi på att göra de praktiska 
sakerna de färdigt är inställ-
da på att göra.

Aktiva unga
Det är många unga som 
lockas av frivilligarbete. 
Trots att det finns volon-
tärer i alla åldrar så är med-
elåldern bland frivilligarbe-
tarna på Helsingfors mission 
cirka 35, uppskattar Sari Va-
paavuori. 

– Traditionellt har det va-
rit mest medelålderskvin-
nor som arbetat frivilligt 
men numera är det väldigt 
ungdomsbaserat, säger hon.

– Studeranden som har le-
diga dagar bidrar gärna med 
sin tid.

Fastän det inte är svårt att 
rekrytera frivilliga så är det 
viktigt att inte glömma dem 
heller. 

– Vi måste också vara må-
na om de frivilligas stöd och 
ork, säger Sari Vapaavuori.

– De kan lätt glömmas bort 
om projektet är för omfattan-
de

PerSoner Som 
själva upplevt 
ensamhet har 
största chansen 
att hjälpa andra 
ensamma. 

fOtO: GEmENSAmt 
ANSvAR/ StEfAN 
BREmER
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Dynamitbygge 
i Jerusalem

”Jag har lärt mig 
ha respekt för 
de helt annor-
lunda erfaren-
heter man kan 
göra ur samma 
situation.”

Mia 
Anderssén-Löf

Mia Anderssén-Löf, församlingspastor i 
Borgå, har under hösten varit studiele-
dig för att studera språk vid universite-
tet i Jerusalem.

– Jag behöver den moderna hebreis-
kan för att kunna följa argumentationen 
mellan de judiska grupper som är för el-
ler emot återuppbyggnaden av Jerusa-
lems tempel, säger hon.

Bibelhebreiskan från Åbo akademi 
räcker inte till för att kunna forska för 
den doktorsavhandling i judaistik som 
Anderssén-Löf har som mål.

De ultraortodoxa judarna – haredim – 
med sin kännspaka svara klädsel, skägg 
och tinninglockar bildar tio procent av 
befolkningen i Israel. En god haredi har 
i regel stor familj men lever ofta på sam-
hällets bidrag för att kunna ägna sig åt 
sin religion. Det är inte okontroversiellt 
ens i Israel.

– De ultraortodoxas rätt att vara befria-
de från militärtjänst är under ständig dis-
kussion, säger Anderssén-Löf.

I Jerusalem är haredi dubbelt så många 
som i landet i stort, dessutom följer 
många jerusalemjudar åtminstone delvis 
ortodoxa traditioner kring mat och sab-

JUDENDOM. Det kan låta som käbbel 
mellan Jerusalems svartrockade orto-
doxa judar. Men om judarnas tempel 
återuppbyggs måste Klippmoskén med 
sin gyllene kupol bort. Det är världspoli-
tiskt sprängstoff. 

TexT: ROLF AF HÄLLSTRÖM 

minde henne om skolans studiebesök 
vid Snellmans korvfabrik i Jakobstad.

– Det kan vara jobbigt, men jag vet 
att jag kommer igenom. Och ingen tar 
mitt finländska pass.

Hennes palestinska vänner med 
grönt ID-kort måste anhålla om till-
stånd månader i förväg för ett besök 
i Jerusalem på tio kilometers avstånd 
från Ramallah. Trots tillstånd kan de få 
beskedet ”kom igen i morgon” eller att 
tillståndet inte gäller. I värsta fall kan 
de bli misshandlade.

Hon har läst rapporter som säger att 
tre av fyra israeliska judar anser att en 
upprepning av nazisternas judeutrot-
ning upplevs som sannolik eller myck-
et sannolik. Och att staten Israel är den 
bästa garanten för att detta inte ska ske.

– Vi vill gärna tro att det som hän-
de för 70 år sedan inte kan hända igen, 
säger hon.

Under sina fyra månader i Jerusa-
lem har hon lärt sig att man inte kan 
utgå från finländska förhållanden för 
att förstå allt vad man ser.

– Jag har fått respekt för de helt oli-
ka erfarenheter man kan få ur sam-
ma situation.

Plats på Tempelberget
I Jerusalem finns Klagomuren, de sista 

resterna av templet som romarna för-
störde år 70. Under snart två tusen år i 
förskingringen har de religiösa judarna 
bevarat sin gammaltestamentliga tro. I 
dag har de återvänt från förskingrin-
gen. Tanken att återuppbygga templet 
som är så centralt i judendomen ligger 
snubblande nära.

Redan nu arbetar man för att judar 
med de religiöst korrekta släktbanden 
skulle intressera sig för att bli tempel-
präster.

I Anderssén-Löfs forskningspapper 
med översikt över olika judiska rörel-
ser, från bosättarnas Gush Emunim till de 
ultraortodxa, nämns också Ateret Koha-
nim. Den rörelsen kan kopplas till tunga 
namn som premiärminister Benjamin 
Netanjahu eller hans framlidne kolle-
ga Ariel Sharon. Det innebär att tem-
peluppbyggnaden varken är eller va-
rit något otänkbart projekt ens för le-
dande politiker.

Men det är bland de ultraortodoxa 
judarna åsikterna går mest i sär, säger 
Anderssén-Löf: ”En människa får in-
te föregripa Guds handlande”, säger de 
mest renläriga bland de ultraortodoxa 
för vilka både sionism och staten Israel 
är ett djävulens påfund. Deras motstån-
dare, de religiösa sionisterna som poli-
tiskt ställer upp för staten Israel, säger 
att Guds frälsningsplan bara väntar på 
att människan ska göra sin del.

Det står redan två moskéer på Tem-
pelberget så idén om ett återuppbyggt 
tempel kan verka absurd. Men debat-
ten om tempelbygget kan gå i högst i 
konstruktiva banor: ”Kunde man inte 
montera ner klippmoskén och trans-
portera den till Mecka?” Al Aqsamos-
kén har trots sin mindre synlighet en 
betydligt centralare position inom is-
lam än klippmoskén som är mera min-
nesmärke än moské.

Forskare i judendomen säger att det 
var just inställningen att ”det är inte vår 
sak att påverka våra öden” som gjor-
de det möjligt att Europas judar kun-
de utrotas av nazisterna. För de ultra-
ortodoxa sionisterna ett bevis att man 
ska ta sitt öde i egna händer. Positio-
nerna är låsta.

bat. De sekulära judarna är i minoritet.
– I Jerusalem står bussarna på den ju-

diska sabbaten och det går inte att lyfta 
pengar från bankomaterna.

Checkpoint Kalandia
De arabiska bussarna i östra Jerusa-
lem kör också fredagar så Anderssén-
Löf kom hem till Beit Hanina där hon 
bodde. Hennes grannar var palestinier 
med blått ID-kort som ger rätt att bo i 
östra Jerusalem utan att vara israeler.

Hennes lutherska församling låg i 
Ramallah på andra sidan den långa och 
ringlande säkerhetsmuren som stäng-
er västbankspalestinierna med grönt 
ID-kort ute. För att komma till kyrkan 
måste hon ta sig igenom den ökända 
checkpointen Kalandia, med korrido-
rer av galler och svängdörrar som på-

borgåPräSten 
mia Anderssén-
Löf studerade 
modern hebre-
iska i jerusalem.
fOtO: JANNE löf

guLdKuPoLen öVer jerusalem, Klippmoskén, är egentligen ingen moské alls. 
Den viktigare Al Aqsa-moskén ligger mindre synligt på Tempelberget. 



VI VAR DAG 7KyrKpressen torsdag 14.2.2013 • nr 7
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

vågA FRågA

Måste nattvardsvinet 
innehålla alkohol?

Varför kan man inte helt gå inför al-
koholfritt nattvardsvin i våra kyrkor 
och församlingar? Finns det teolo-
giska eller andra skäl för att fort-
sätta med att ha både alkoholhaltigt 
och alkoholfritt nattvardsvin?
inom den evangelisk-lutherska kyrkan 
i Finland är det biskopsmötet som ger 
direktiv gällande nattvardsfirandet. Så 
även i fråga om nattvardsvinet. Enligt det 
beslut som biskopsmötet tog 1978 och 
sedermera bekräftade 1999 bör natt-
vardsvinet komma från ”det som vin-
stocken ger” (Matt 26:29). ”Som natt-

vardsvin använder man enligt kyrkornas tradition och all-
män praxis vin som framställts av vindruvor.” 

Vinet kan vara rött eller vitt, och man kan också späda 
ut det med vatten.  Alkoholfritt vin kan användas, men det 
bör då också vara framställt av vindruvor.

Enligt biskopsmötets beslut bör församlingen ges möj-
lighet att erhålla alkoholfritt vin samt glutenfria oblater.

den PraxiS som har bildats i de allra flesta av landets för-
samlingar är att man tillhandahåller både alkoholhaltigt och 
alkoholfritt nattvardsvin. En del församlingar har dock fat-
tat beslut om att enbart använda alkoholfritt nattvardsvin 
eftersom alla kan dricka detta. Motiven för ett sådant för-
farande utgår från att det inte är lämpligt att erbjuda alko-
holhaltigt vin till barn som deltar i nattvarden eller till per-
soner med alkoholproblem.

Det finns således inga starka teologiska argument för att an-
vända enbart alkoholhaltigt nattvardsvin. Ibland har man ar-
gumenterat för alkoholhaltigt vin med hänvisning till dels Je-
su instiftelse av nattvarden och den kyrkliga traditionen, dels 
med hänvisning till att hållbarheten är bättre och att alkoho-
len i vinet vid användande av gemensam kalk förhindrar att 
smitta sprids. Det senare argumentet har dock ifrågasatts av 
medicinsk expertis eftersom alkoholhalten i nattvardsvinet 
är så låg att den inte har någon större desinficerande verkan.

Om frågan är viktig för frågeställaren lönar det sig alltid 
att diskutera frågan med församlingens kyrkoherde och 
eventuellt be församlingens förtroendemannaorgan fat-
ta beslut om att använda enbart alkoholfritt nattvardsvin.

 ¶ SIXtEN EK-
StRAND
är stiftsdekan 
vid Borgå stifts 
domkapitel. 

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 RolF AF HällSTRÖM

Jag var på plats förstås
Paradsidan på ett nästan 
prick tio år gammalt huf-
vudstadsblad pryds av en 

bild på förfat-
taren Alexan-
dra Fuller på 
promotions-
resa i Finland. 
Fuller väx-
te upp i det vi-

ta rhodesia som efter in-
bördeskriget blev det svarta 
Zimbabwe. Bredvid henne 
finns en bild på mig, hem-
kommen från en arbetsresa 
i hennes land. inne i tidning-
en får vi var sin intervju.

Zimbabwe var redan för 
tio år sedan på väg mot en 
ekonomisk och politisk ka-

tastrof. Sedan dess har in-
flationen ätit upp landets 
valuta. Zimbabwe är det 
svarta Afrikas Vitryssland 
med kriminella gatugäng 
och presidentpartiet som 
tentakler på samma makt-
apparat.

haffar polisen i ett så-
dant land en finländsk jour-

nalist är det en nyhet. Då en 
mycket odramatisk sådan, 
den handlar om att sitta i 
hotellarrest på en solig ter-
rass och en daglig utfärd till 
säkerhetspolisens barack-
er. Det är kolpapper mellan 
förhörsbladen, fingeravtryck 
som tas med stämpeldy-
na medan den tyska am-

bassadören underhåller de 
haffade journalisterna med 
historier från namibia. 

Men liksom i filmen Histo-
rien om Pi finns samma sto-
ry också i en hotfullare ver-
sion. när min afrikanska kol-
lega berättar den kan man 
känna diktaturens grepp.

en expert på utveck-

lingsbistånd sa en gång att 
man också i de mest kor-
rupta länder alltid kan hitta 
en myndighet med hyggligt 
folk som det går att sam-
arbeta med. Det kan mitt 
journalistjag instämma i, 
tyvärr också i att redan den 
som läser sin Fuller känner 
Zimbabwe bättre än jag.

Alla borde ha 
en vän
VÄNSKAP. För Maria 
Borg-Karlsson har 
vänskapen tagit en 
annan form än den 
tidigare haft. Men de 
centrala delarna är 
fortfarande de sam-
ma.

TexT och FoTo:  
JOHAN MyRSKOg

– Det är en rikedom att ha 
vänner. Alla borde ha åt-
minstone en vän, säger Maria 
Borg-Karlsson som är för-
samlinssekreterare i Kyrk-
slätts svenska församling.

Hon upplever att vänska-
pen ser annorlunda ut nu när 
hon har familj jämfört med 
hur den såg ut tidigare.

– Familjemedlemmarna 
är ju de personer man um-
gås med varje dag medan 
det blir mer sporadiskt om 
jag träffar vänner, säger hon.

– Tillsammans med vän-
nerna hittar vi kanske på 
mer och får se saker ur en 
annan infallsvinkel. Det be-
rikar livet.

Känner varandra
För Maria Borg-Karlsson är 
vänskap något oerhört värde-
fullt. Vad hon värdesätter mest 
i en vänskap är också klart.

– Ärlighet. Och så det fak-
tum att man ser något i vän-
nen som den själv kanske in-
te ser och som man själv inte 
har, säger hon. Då kan man 
alltid uppmuntra den perso-
nen att till exempel söka ett 
jobb som kunde passa ho-
nom eller henne.

Hon poängterar att när 
man känner en annan per-
son bra kan man också lätt-
are se på varandra från ett 
mera objektivt perspektiv 
utifrån.

– Man kan ge och ta in-
formation på ett annorlun-
da sätt när man vet var man 
har varandra.

– Man kan också tala om 
vad som helst med en god 
vän, säger hon.

Vänner via familjen
Maria Borg-Karlsson gör oli-

ka saker med olika vänner. 
Men de flesta vännerna hon 
umgås med nuförtiden är nå-
gon form av familjebekanta 
som familjen lärt känna till-
sammans.

– När vi träffas med en 
vän brukar vi diskutera el-
ler gå på teater eller konser-
ter och liknande, säger Borg-
Karlsson.

– Ibland reser vi också till-
sammans men då är famil-
jen också med.

Via barnen har Maria 
Borg-Karlsson fått många 
nya bekantskaper. Det tyck-
er hon är roligt.

– Jag har fått lära kän-

na många av mina döttrars 
kompisar också vilket alltid 
är roligt fast jag nog myck-
et väl vet att det inte är mi-
na egna vänner, säger hon.

Vänverksamhet
På Alla hjärtans dag kom-
mer Maria Borg-Karlsson att 
ta en ledig från jobbet för att 
se på när hennes dotter åker 
lastbil på bänkskuddardagen. 
Alla hjärtans dag är inte nå-
got hon egentligen relaterar 
så mycket till.

– Dagen har kommit först 
under min vuxna tid så jag 
har aldrig riktigt tänkt så 
mycket på den. Fast jag tyck-

er att det är trevligt med vän-
temat, säger hon.

Kyrkslätt svenska för-
samling är med i nättjäns-
ten Helhjärtat. Via den kan 
man anmäla sig om man 
vill vara med i väntjäns-
ten, som upprätthålls till-
sammans med Röda korset. 
Borg-Karlsson tycker att det 
är en väldigt viktig uppgift 
som de frivilliga tar sig an.

– Vänverksamheten går ut 
på att besöka personer som 
inte har så många vänner, 
främst åldringar. Det är nå-
got jag upplever att behövs 
mer och mer i dagens sam-
hälle, säger hon. 

maria borg-KarLSSon i Kyrkslätt gläds över de vänskapsrelationer hon har. 

Remmar, remskivor, slangar, o-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.
TEGELBRUKSGATAN 47,  65100 VASA  06-317 4044, 317 2629 FAX 06-312 6288

VARIATORREMMAR 
TILL  ALLA  MÄRKEN

www.kumi-jarvinen.comBetjäningen som
fungerar!
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FADDERVERKSAMHET. Alphonse 
Malle Sarr kunde tack vare stöd från 
flera fadderföräldrar gå i skola. Vi har 
träffat hans fadderföräldrar Irja och 
Aulis Tupeli i Jakobstad och Alphonse 
i Senegal. Nu har han doktorerat.

TexT och FoTo: JOHAN SANDBERg

Det hela började med en tre veckors 
turistresa till Gambia 2008. I samband 
med den gjorde resesällskapet som be-
stod av Irja och Aulis Tupeli samt Chris-
tina och Kalle Nybacka en avstickare 
till grannlandet Senegal.

–  Vi hade en bekant från Vasa som 
var missionär i Senegal som vi ville be-
söka, säger Irja Tupeli. Först kändes det 
omöjligt eftersom det handlade om oli-
ka länder. Men när vi väl var i Gambia 
började vi undersöka möjligheten att 
göra resan till Senegal. Vi fick kontakt 
med två av Finska Missionssällskapets 
missionärer i Senegal via epost. Utanför 
hotellet fanns en liten turistbyrå som vi 
kom överens om priset med. Våra be-
kanta lovade möta oss utanför Fatick.

Resan till Gambia och Senegal var en 
upplevelse. Från Gambia tog det fem 
sex timmar att ta sig till Fatick. Gräns-
kontrollen var omständlig.

– Den påminde om ryska tullen. Tur 
att vi varit till Ryssland flera gånger. Det 
gällde bara att hålla sig lugn.

I Senegal fick de bekanta sig med 
Finska Missionssällskapets arbete i 
landet.

– Vi blev väl mottagna och vi besök-
te byar där FMS arbetade och skolorna 
i dessa byar.  Klasserna höll till i hus 
med kala cementväggar. De behöver ju 
ingen värme. Barnen tittade långt och 
med förskräckta ögon på de ljushya-
de människorna som hälsade på. När 
vi såg hur de hade de i byarna i Senegal 
bestämde vi oss för att vi ville under-
stöda arbetet på något sått, säger Irja.

De såg nog fattigdomen i Gambia 
också. 

– Men där var vi som turister och 
saknade möjlighet att ge varaktig hjälp, 
säger Aulis. 

Såg behovet med egna ögon
Under de fem dagarna de vistades i Se-
negal fick sällskapet också bekanta sig 
med missionssällskapets fadderarbe-
te. Medan de var i Senegal  bestämde 
de sig för att bli faddrar. 

Alphonse Malle Sarr utsågs till fad-
derbarn åt dem  De valde inte själva. 
Alphonse gick då i gymnasiet. 

– Vi träffade inte Alphonse medan vi 
var i  Senegal, säger Aulis. Vi har inte  
träffat honom senare heller.

För att skapa trygghet för båda parter 
är det viktigt att faddrar och fadderbarn 
inte har direktkontakt. All brevväxling 
går via FMS som också sett till att bre-
ven blivit översatta till och från franska. 

– Vi brukar få brev ett par gånger om 
året. Vi har sänt brev och bilder av oss, 
barnen och barnbarnen och till jul en 
lite julklapp som rymts i ett kuvert, sä-
ger Irja. Vi har också fått bilder av Alp-

Fadderbarnet Alphon se doktorerade

aLPhonSeS faddrar. Aulis och Irja 
Tupeli har stött Alfons sedan 2008.

honse och hans föräldrar. De har det 
mycket fattigt.

– Alphonse har skrivit att han ber 
för oss, och vi brukar också be för ho-
nom, säger Aulis.

Förblir faddrar
Alphonse hade också andra faddrar 
som understödde honom. 

– Nu behöver vi inte stöda Alphonse 
längre. Han har doktorerat i farmako-
logi och ska börja jobba nu, säger Irja. 

Till examen skickade de en gåva med 
barnbarnet som reste till Senegal till-
sammans med Kronoby gymnasium. 
Inte heller hon träffade Alfons men gå-
van blev förmedlad.  

– Men vi kommer nog att fortsätta 
vara faddrar. Det kan vi inte sluta med. 
Men nu ändrar systemet. Vi stöder in-
te längre ett namngivet barn utan stö-
det betalas ut åt det barn som behö-
ver det bäst. Och det är helt rätt. Men 
det har också varit fint att kunna stö-
da en namngiven person, säger Aulis.

I praktiken har fadderskapet gått ut 
på att de månatligen betalat tjugo eu-
ro till FMS. Ett belopp som banken au-
tomatiskt dragit av. 

– Så vi har egentligen inte märkt av 
det, säger Aulis. Vi har sju barn och al-
la har arbete. De väntar sig ingen hjälp 
av oss. Vi får vara tacksamma att vi har 
det så bra här i Finland.

Irja säger att det betytt mycket för 
dem att ha en kontakt i Senegal och 
att de kunnat hjälpa en studerande där. 

– Eftersom vi sett hur det är i Sene-
gal tycker vi det är viktigt, säger Irja.

Hjärta för missionen i Ryssland
Även om de haft ett fadderbarn i Sene-
gal så har Aulis och Irja Tupeli sitt hjär-
ta i Ryssland. Ända till för två år sedan 
ansvarade Aulis för missionen i Inger-
manland i Kingisepp inom Laestadi-
anernas fridsföreningars förbund. Han 
gjorde sex resor om året till Ryssland. 
Det höll han på med i tio år.

– Vi har sett så mycket i Ryssland, 
inte bara Ingermanland utan också Si-
birien, säger Aulis. Vi värdesätter mis-
sionsarbete där ordet förs fram.  Det hu-
manitära arbetet och förkunnelsen går 
hand i hand. Vad hjälper det att förkun-
na ordet om folk inte ha skor på fötter-
na så att de kan komma och lyssna på 
förkunnelsen.

Men reseintresset består. Många re-
sor görs också i sällskap av paret Ny-
backa.

– Det är tron som förenar oss, sä-
ger de.
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Fadderbarnet Alphon se doktorerade

”Jag har många 
gånger funderat 
hur jag någon-
sin skall kunna 
tacka faddrarna 
för all den hjälp 
jag fått.”
Alphonse 
Malle Sarr

Det är förkylningstider även i Sene-
gal, när vi träffas med Alphonse Mal-
le Sarr, fadderbarnet som doktorerade 
i farmakologi för två månader sedan.
-Drick guier-té, det öppnar luftrören, 
säger den nybakade doktorn då jag hos-
tar. Det var bland annat om den väx-
tens inverkan på luftvägarnas sjukdo-
mar och astma han doktorerade.

Alphonse Malle Sarr började i skola i 
hembyn Ngohe. Först gick han i statens 
skola men rektorn föreslog att pojken 
skulle flyttas till en katolsk skola där 
undervisningen var mera regelbunden. 
För att kunna gå där behövdes pengar 
eftersom skolan var en privat skola. Fa-
miljen hade ett litet jordbruk som inte 
gav möjligheter till dylika utsvävningar. 
Men föräldrarna hade hört om att man 
i kyrkan hade fadderverksamhet. De 
anhöll om att sonen skulle antas som 
fadderbarn, vilket skedde då familjen 
uppfyllde kriterierna för en mindre be-
medlad familj med sina 8 barn.

Stannade aldrig på klassen
-Genast Alphonse kom med i fadder-
programmet märkte vi att den pojken 
kommer att gå långt, berättar Niokhor 
Séne, den senegalesiska lutherska kyr-
kans fadderansvariga. Han stannade 

aldrig på klassen under hela sin skol-
tid, det är ovanligt här. Han var alltid 
bland de två bästa i klassen. Nu är vi 
nog både stolta och glada i kyrkan då 
vi har fått vara med på vår första dok-
torsdisputation. Detta tack vare fin-
ländska faddrar.

-Jag har alltid haft en passion för häl-
sofrågor, berättar Alphonse. Redan som 
barn var jag intresserad av allt som ha-
de med sjukdom att göra. Jag funderade 
ut olika lösningar för hur folk skulle bli 
friska. Min mamma hade hönor och när 
deras kycklingar var sjuka gav jag dem 
injektioner med sprutor jag sparat. Det 
var nog bara vatten jag kunde injicera, 
och åtminstone gjorde det dem inte me-
ra sjuka, säjer han med ett småleende.

Doktorsavhandlingen behandla-
de preventiva effekter av senegalesis-
ka medicinalväxter vid behandling av 
inflammatoriska luftvägssjukdomar.  

-I serere-kulturen  använde våra äld-
re medicinalväxter för att kurera sju-
ka. Jag ville ta vara på den kunskapen 
genom att forska i deras inverkan på 
sjukdomar. Astma och luftvägssjukdo-
mar finns det mycket av här. Jag un-
dersökte två plantor, guiera senegale-
sis och immenocardia acida. Den sena-
re finns det inte så mycket av i Senegal 
på grund av det torra ökenklimatatet, 
men guiera senegalesis finns och an-
vänds. Med djurförsök kom jag fram till 
att en tinktur av guiera-bladen mins-

kar obstruktionen, luftvägarnas sam-
mandragning, och hjälper den sjuka 
att andas bättre. Om jag får möjlighet 
vill jag fortsätta forskningen om några 
år. I bästa fall kan man ersätta korti-
son med dessa medicinalplantor. Men, 
säger han bestämt, det är inte bara att 
göra te och dricka och tro att det ver-
kar som en medicin. Man måste känna 
till doseringen, fel doserad blir medi-
cinalväxter farliga.

Tackar genom arbete
Alphonse Malle Sarr har haft flera 
faddrar som stött hans skolgång och 
studier via Finska Missionssällskapet. 
Aulis och Irmeli Tupeli är några av dem 
som varit med i arbetet.

-Jag har många gånger funderat hur 
jag någonsin ska kunna tacka faddrar-
na för all den hjälp jag fått. Några brev 
har jag skrivit till dem under åren. Ef-
tersom jag kommer från en fattig mil-
jö och inte har haft möjlighet att sända 
dem gåvor som tack så har jag tänkt att 
jag genom att arbeta bra redan från för-
sta klass kan jag tacka dem på det sät-
tet. Deras hjälp skulle inte gå om intet 
på grund av att jag slarvade. Jag sänder 
dem alla min hälsning. Deras satsning 
var inte bortkastad! 

Om några år räknar Alphonse med 
att kunna öppna sitt eget apotek och 
genom det försörja sin egen lilla familj, 
men också syskonen i hembyn.

aLPhonSe har alltid haft en passion för hälsofrågor. här håller han upp en bild av sina faddrar Aulis och Irja Tupeli.

Den pojken kommer att gå långt
TexT och FoTo: ANN-KATRIN STORE
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MISSION. Pastor Amnuay Yodwong i den lilla byn 
Ban Den i norra Thailand har sett sin församling växa 
stadigt sedan 2008.  Idag har den lutherska kyrkan 
omkring tusen medlemmar i Nanprovinsen. ”Jag vill 
se människorna omkring mig lyckliga”, säger han. 

i mitten från vänster: Ana-jak 
jaibing. Australiensaren Simon 
King tänder en svävande lykta. 
Traditionell dans under guds-
tjänsten hos luafolket. 

nere från vänster: Volon-
tärteamet från Australien och 
missionärerna från Finska Mis-
sionssällskapet blev ombedda 
att be för kyrkans evangelister. 
riikka-Maria och Tomas Kolkka 
besökte nan för första gången 
tillsammans med sin son Matias 
i januari 2013.
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Bambukyrkor i bergen
TexT och FoTo: JOANNA LINDéN-
MONTES (InForMATör/FMS)

Vi korsar floden Wa som löper i nord-
sydlig riktning genom dalgången i pro-
vinsen Nan. Efter en halvtimmes bil-
färd från staden Bo Klua är vi framme i 
byn Ban Den. Här, i den lutherska kyr-
kans sjätte distrikt, bor pastor Amnu-
ay Yodwong tillsammans med sin fru 
och fyra adoptivflickor.  

Vi överraskas av ett gäng australien-
sare som tvättar av skyfflar och sorte-
rar verktyg på trappan till provinsens 
enda kyrkobyggnad. Simon King, pro-
jektledare från den evangelisk-luther-
ska kyrkan i Australien, sitter i skug-
gan och spanar ut över den glada folk-
samlingen.

– Det här är vår sista dag! Vi har hun-
nit bygga fyra bambukyrkor under två 
veckor, i byarna Ban Na Lae, Ban Pa 
Kua, Hoey Torn och Hoey Mii, berät-
tar han och sträcker samtidigt på ryg-
gen. Följ med så ska du få se!

Vägen är krokig och solen gassar på 
de gröna kullarna. Vi kör genom en dal-
gång och upp igen till nästa by.

– I vissa byar här är 75 procent av in-
vånarna kristna. Det finns en stark och 
enkel tro bland folket. Det här är något 
jag tar med mig hem igen till Austra-
lien. Där analyserar vi teologiska be-
grepp och debatterar olika synsätt. Här 
tror människorna bara, litar på Gud, sä-
ger Simon King ivrigt när vi åker mot 
nästa by längs med floden.

Rädslan försvann
I januari byggde det australiensiska vo-
lontärteamet fyra bambukyrkor för lua-
folket i Nan. Finska Missionssällska-
pet betalade byggnadsmaterialet för 
ett par av dem.

Vid en liten nybyggd bambukyrka, 
en så kallad ”sala”, i byn Hoey Mii vän-
tar 45-åriga Ana-Jak Jaibing. Han har 
hjälpt till med konstruktionsarbetet. 
Ana-Jak har varit kristen i ett par år. 

– Förr hade jag ofta ont i ryggen. Jag 
bad ofta om råd hos byns traditionella 
helare. Det var dyrt att gå dit och rygg-
värken försvann inte trots att vi offra-

de. Men nu är jag inte rädd för andar-
na längre och slipper offra.

De flesta i Ana-Jaks by är animister. 
När Ana-Jak berättade om sin tro för 
sin hustru blev han slagen och tvung-
en att lämna sitt hem och sina två barn. 

– Jag reste till Bangkok och deltog i 
ett seminarium som kyrkan ordnade. 
Jag var borta i ett par veckor.

När Ana-Jak återvände till Hoey Mii 
försonades han med sin fru. Hon hade 
också blivit intresserad av den krist-
na tron.

– Vi fick stöd av pastor Amnuay i bör-
jan. Tron ger oss glädje. Vi vet att ing-
enting kan göra oss illa. Vi respekterar 
varandra och har det bättre som familj 
nu, säger Ana-Jak.

Han lutar sig tillbaka med ett belåtet 
leende och ser sig om i den lilla bambu-
kyrkan. Ett plåttak ska ge församling-
en skydd under regnperioden.

Simon King planerar redan nästa års 
resa till Thailand. Han har redan besökt 
Nan fem gånger. 

Han har fått stöd av missionär Simon 
MacKenzie som arbetar bland luafol-
ket, utsänd av den evangelisk-luther-
ska kyrkan i Australien.

– Idén till resorna föddes för sex år 
sedan när en grupp ungdomar i St. 
Marc’s församling i Epping ville åka på 
en missionsresa. Flera elever drömde 
om att vi skulle åka till Thailand. Se-
dan kom det en förfrågan från kyrkan 
här som behövde hjälp för att bygga nya 
predikoplatser. 

Simon är glad över samarbetet i by-
arna.

– I vissa byar hade vi så mycket som 
30 lokala medhjälpare. Det är ett fy-
siskt krävande arbete. Vi har klättrat 
upp för branta berg och själva huggit 
all den bambu vi behövde till väggar 
och bärande konstruktioner.

Lärde av luafolket
Thailändska svävande rispapperslyk-
tor tänds i Ban Den. Byns församlings-
medlemmar, australiensare och finlän-
dare hjälps åt. 

Inne i kyrkan väntar pastor Amnu-
ay Yodwong tillsammans med sin fru 
Yupha. På bänkarna finns sånghäften 
utströdda efter kvällens avskedsfest för 

det australiensiska teamet. 
Bakom sig har paret en intensiv pe-

riod som krävt extra arbetsinsatser, 
nämligen julfirandet.

Amnuay samarbetar med en grupp 
evangelister som besöker de olika pre-
dikoplatserna, eller bambukyrkorna, 
ute i byarna.

Amnuay började arbeta som präst i 
församlingen år 2008. Han har byggt 
upp sin församling genom genuin om-
sorg om människorna i sin omgivning. 
Idag finns det omkring tusen döpta för-
samlingsmedlemmar i den lutherska 
kyrkan i Nanprovinsen. Amnuay be-
rättar att ungefär hundra personer döps 
varje år.

– När jag började arbeta som präst 
i församlingen insåg jag genast att jag 
måste börja med att lära känna män-
niskorna, bli som en lua. Jag var en hög-
utbildad teolog från Bangkok men vis-
ste inte hur människorna här tänkte. 
Under våra två första år här gjorde vi 
hembesök, hjälpte sjuka och samtala-
de med människorna. Efter hand bör-
jade människorna komma till oss för 
att fira gudstjänst. 

Den lutherska kyrkan rotades sig i 
Nanprovinsen 1998 när kyrkans för-
ra biskop Visanukorn Upama besök-
te Bo Klua tillsammans med en lokal 
evangelist.

Brist på arbete
– Eftersom folket vill hinna till åkrarna 
där de odlar ris och majs börjar guds-
tjänsterna tidigt. Ute i byarna redan 
kring sex eller sju på morgonen och 
här i kyrkan halv tio-tiden. Det bru-
kar bli trängsel i bambukyrkorna, sä-
ger Amnuay.

Inkomstskillnaderna är stora i Thai-
land och människorna på landsbygden 
är fattiga. Allt färre klarar av att försör-
ja sig enbart på jordbruk. Många flyttar 
till Bangkok i brist på arbete. 

Amnuay har tillsammans med sin fru 
tagit hand om fyra tonårsflickor vars för-
äldrar har flyttat bort från Ban Den för att 
arbeta. De håller flickorna som sina egna 
och presenterar dem som sina döttrar. 

En procent kristna
Thailand har starka buddistiska röt-

ter och nationalidentiteten förknip-
pas med religionen. Det finns en all-
män uppfattning om att en riktig thai-
ländare bara kan vara buddist. 

Thailand är samtidigt ett av de land i 
Asien där det finns minst kristna, min-
dre än en procent av befolkningen. 

Amnuay säger att han vill visa andra 
thailändare vad den kristna tron går ut 
på i praktiken.

– Med kärleksfulla handlingar öpp-
nar man många dörrar. Jag drivs av kär-
leken till mina medmänniskor och vill 
se människorna omkring mig lyckliga. 

Finländska missionärer till Nan
Läskunnigheten är mycket låg i om-
rådet och många slutar skolan tidigt 
för att arbeta med jordbruket. Under-
visningen i grundskolorna ordnas ba-
ra på thai. Men kyrkan vill gärna tjäna 
folket på deras eget språk och behö-
ver hjälp med att utveckla verksam-
heten. Det finns ännu inget Nya Tes-
tamente på luaspråket.

Finska Missionssällskapet planerar 
sända två missionärspar till Nan. Riik-
ka-Maria och Tomas Kolkka, som stöds 
av församlingar i Borgå stift, studerar 
just nu thailändska i Bangkok och för-
bereder sig på kommande uppdrag i 
Nanprovinsen. Enligt planerna kom-
mer Tomas att arbeta med bibelun-
dervisning samt språk- och läskun-
nighetsarbete tillsammans med luafol-
ket. Riikka-Maaria behövs inom mu-
sikarbetet, både i Nan och vid lutherska 
seminariet i Bangkok.

jai Ping visar hon en gammal andeport i byn. ”när byn 
blev kristen böt vi ut de gamla symbolerna mot kors.” 

”Jag bad ofta 
om råd hos byns 
traditionella he-
lare. Det var 
dyrt att gå dit 
och ryggvärken 
försvann inte 
trots att vi off-
rade. Men du är 
jag inte rädd för 
andarna längre 
och slipper off-
ra.”
Ana-Jak Jaibing

thAILANDs LuthERANER

•	Thailands evangelisk-lutherska kyr-
ka, eLcT, grundades 1994, som ett 
resultat av missionssamarbetet mel-
lan flera lutherska kyrkor och mis-
sionsorganisationer.  
•	Kyrkan har idag cirka 4 000 med-
lemmar och 19 församlingar, varav 8 
finns i huvudstaden Bangkok. För-
samlingarna växer speciellt i landets 
nordöstra delar och i norra Thailand 
bland luaminoriteten. 

att bygga en bambukyrka är ett fysiskt krävande arbete. 
Volontärerna har klättrat i berg och huggit ned bambun.

finSKa miSSionSSäLLSKaPetS koordinator Leena Waismaa  
lär känna två seniorer från det australiensiska teamet.
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– Se mig, hör 
mig, rör mig! ro-
par vi alla och det 
är bara tillsam-
mans som vi kan 
bekräfta och fylla 
på varandras tan-
kar.

Prestationsprin-
sessan
Det finns många bra 
sätt att bekräfta en 

människa på, och några dåliga.
– Risken är att vi bara ser vad andra 

gör och inte vad eller vem de är. Visst 
ska man berömma någon som gör bra 
saker, vad duktig du är, men det får 
inte bli det enda sättet för oss att bli 
bekräftade. Vi är ju varelser och inte 
”görelser”.

Cajsa Tengblad är själv väldigt duk-
tig. Hon klarade sig bra redan i skolan 
och idrottade på hög nivå. Nu är hon 
både egen företagare och efterfrågad 
föreläsare med hem och stor familj att 
ta hand om.

– Det är ett privilegium att vara duk-
tig, många saker är lättare för den som 
lär sig fort och är aktiv. Men det finns 
också baksidor med duktighet och pre-
station.

Själv fick hon tidigt känna av avund-
sjukan från andra, klasskamrater som 
inte gillade hennes framgångar.

– Det ställs också många krav på den 
som är duktig, alla förväntar sig auto-
matsikt lite mer och det är lätt att tap-
pa bort sig själv och sin egen vilja bland 
alla förväntningar.

Rädsla för att misslyckas kan också 
hämma en duktig personlighet att för-
söka sig på nya saker. Vad händer om 
jag misslyckas? Vem är jag då?

– Det blir ett meningslöst liv om du 
aldrig vågar försöka på något nytt el-
ler säga något ogenomtänkt i rädsla för 
att det inte ska fungera prickfritt. Al-
la behöver misslyckas men ofta är vi 
mycket bättre på att ge vännerna en ny 

På väg uppåt
Då en femtedel av nhL-
säsongen spelats har Mi-
kael granlund noterats 
för de blyg-
samma po-
ängen 1+2 på 
nio matcher. 
och genast 
är diskus-
sionsforum 
fyllda med 
kommen-
tarer om att 
han inte hål-
ler måttet och att han är 
för vek och kortväxt för 
att klara sig på nhL nivå.

Vad har dessa män-
niskor förväntat sig? Att 
granlund ska komma till 
nhL och dominera ge-
nast från början? 

efter en lyckad se-
jour i AhL där han note-
rades för 21 poäng på 21 
matcher är utmaning-
en nu en helt annan då 
granlund ska försöka visa 
att han håller nhL-klass. 
I Finland är förväntning-
arna på honom skyhöga 
och det kan man ju för-
stå eftersom han är det 
största finska superlöftet 
sedan Saku Koivu.

Men trots att han blivit 
utmanad förut och leve-
rerat under press är det 
här hans största utma-
ning i karriären hittills.

Då en proffsidrotta-
re lyckas görs han till 
en halvgud som kon-
stant förväntas att lyck-
as. Det är så lätt att ha-
ka upp sig på framgångar 
och prestationer att när 
dessa uteblir så är nå-
gonting på tok. 

I det långa loppet 
måste vi inse att han 
trots allt också bara är 
en vanlig människa. Det 
är orimligt att förvän-
ta sig att han med det 
samma ska prestera på 
toppnivå.

Inte desto mindre är 
det just det som mer och 
mer kommer att krävas 
av honom. efter en nå-
got trevande start mås-
te granlund småningom 
bli mera beslutsam och 
börja ta för sig mera.

Men att i det här ske-
det räkna ut honom är 
inte bara överdrivet och 
utan grund. hur kan man 
vara så trångsynt? jag 
tar nästan illa upp av det. 
granlund har potential 
långt utöver det vanliga.

 ¶ JOHAN myRSKOG

ELLIPs

En mogen vägvisare
BOK

Istället för balans – sök 
gud.

Författare: 
robert eriksson
Förlag:  Libris

robert eriksson (f. 1978) är 
pastor och föreståndare i 
Sävedalens missionskyr-
ka i Sverige. han är också 

sångare, musiker och skri-
bent. Det här är hans för-
sta bok.

Som ung upplevde han 
ett inre tryck på att de-
la upp livet i ”kristet” 
och ”världsligt”. Det led-
de bland annat till att han 
rensade ut all musik som 
inte var direkt kristen. un-
gefär 200 cd-skivor åk-
te rätt ned i soptunnan. 
några år senare köpte han 
många av de skivor han ti-
digare kastat bort.

Men han ser inte till-

taget som enbart naivt. 
Det handlade om en läng-
tan efter att gud skulle bli 
mera verklig i livet. 

erikssons bok för in lä-
saren i en helgjuten 
världsbild där allting som 
händer i livet blir en del i 
guds stora berättelse. har 
vi som högsta priorite-
ring i livet att söka balans 
och harmoni, är det tro-
ligt att vi gång på gång blir 
djupt besvikna när vi prö-
vat än den ena, än den 
andra metoden eller tek-

niken. Söker vi istället gud 
så hittar vi inte heller den 
perfekta balansen i livet 
men vi kan lära oss leva 
ett liv i guds närhet, här 
och nu och mitt i varda-
gens både upp- och ned-
gångar.

erikson har många hän-
visningar till aktuella krist-
na författare  och deras 
tankar. han väver in refe-
raten på ett naturligt sätt i 
berättelsen om sitt eget liv 
och sina tankar om att va-
ra kristen i dag. Musiken 

spelar också en stor roll i 
hans liv och i boken.

eriksons bok förmed-
lar bilden av en mogen 
tro som inte räds för värl-
den. hans tankar är upp-
lyftande och inspirerande 
och han visar läsaren att 
ett helhjärtat kristet liv in-
te behöver eller får inne-
bära att man på ett konst-
lat sätt delar in livet i re-
ligiöst och icke-religiöst. 
Livet är här och nu skriver 
han, gud är här och nu.

 ¶ tOmAS vON mARtENS

Våga ge tummen 
upp åt dig själv

– jag SKriVer så-
dant som jag själv 
behöver få höra 
så jämför dig inte 
med mig, säger 
cajsa Tengblad 
om sin nyaste bok 
Prestationsprin-
sessan.

I vår kultur ska man inte slå sig för brös-
tet och framhäva sig själv. Å andra si-
dan är det lika egoistiskt att förminska 
sig i förhållande till andra.

– Går du bara runt och tänker på 
hur ful och fel du känner dig så är du 
minst lika fokuserad på dig själv som en 
skrytsam person, säger Cajsa Tengblad 
som föreläste om prestation och själv-
känsla både på Åland, i Österbotten och 
huvudstadsregionen förra veckan.

Hon säger att det finns en slags falsk 
ödmjukhet.

– Egentligen är det frågan om själv-
ömkan och det tar all din energi om 
du hela tiden måste tänka på vad an-
dra tycker om dig.

Inget snabbfix
Coachen och författaren Casja Teng-
blad rekommenderar att vi ska glöm-
ma vår egen navel och lyfta blicken 
mot omgivningen.

– Livet är ett tillsammansprojekt. Vi 
fostras till att bli självständiga, bita ihop 
och klara oss själva. I själva verket blir 
alla problem mindre om du vågar be-
rätta för någon hur du känner dig. En-
sam är inte stark.

Själv slöt hon sig som tonåring när 
hennes föräldrar skilde sig.

– Och i tystnad och ensamhet väx-
er alla problem.

Som 25-åring drabbades hon av ät-
störningar. Total kontroll över maten 
var enligt henne ett sätt att försöka ta 
kontroll över livet som stormade runt-
omkring.

– Grundproblemet var nog min nega-
tiva självbild och låga självkänsla. Men 
en sann självbild och god självkänsla 
är inget man får över en natt, det finns 
inget snabbfix.

Och det är här som tillsammanspro-
jektet, att leva livet tillsammans med 
andra, blir viktigt. Hon talar om kär-
lekstanken, en behållare för bekräf-
telse och kärlek, som varje människa 
bär inom sig.

SJÄLVKÄNSLA. Alla vill ha så många ”likes” som möjligt. Också i de sociala 
medierna syns vår längtan efter bekräftelse. Coachen och författaren Cajsa 
Tengblad tycker vi ska strunta i jantelagen och våga gilla oss själva – till och 
med på facebook.

TexT:NINA ÖSTERHOLM

”Det ställs många 
krav på den som 
är duktig och det 
är lätt att tappa 
bort sig själv och 
sin egen vilja bland 
alla förväntning-
ar.”
Cajsa Tengblad

chans jämfört med att förlåta oss själ-
va för våra snedsteg.

Prestationstro
Den ambitiösa tonårsCajsa försökte ock-
så vara duktig på områden som inte har 
något med prestation att göra som till 
exempel tro. Då hon döptes i pingst-
kyrkan på 1980-talet betonades karis-
matiska gåvor som tungotal och ande-
dop. Trots att hon gärna velat så upp-
levde hon inte att hon hade gåvorna.

– Jag undrade vad det var för fel på 
mig. Om Gud inte tyckte lika bra om 
mig som om de andra.

Senare träffade hon en präst som be-
friade henne från prestationstankar-
na kring tro.

– Nådegåvorna är inte medaljer som 
vi förtjänar utan just gåvor som ges av 
nåd. Men också tron blir lätt ännu ett 
område där jag måste prestera för att 
vara något fast Jesus säger att vi ska 
komma för att vila och få frid, inte för 
att prestera och förtjäna.

Det heter också att vi ska bära varan-
dras bördor, inte andras.

– I dag är tron för mig en famn där jag 
kan lasta av. Jesus är en i ”mitt team”, 
en av dem som jag litar på och som jag 
kan be om hjälp.

Våga gilla
I januari släpptes Cajsa Tengblads tred-
je bok Prestationsprinsessan – Min revolt 
mot duktigheten (Libris).

– Jag vill föra fram människan bak-
om prestationerna. Att vi har ett vär-
de som människor oberoende av vad 
vi jobbar med eller studerar.

Boken innehåller både Tengblads 
egen berättelse men också många 
handgripliga råd och övningar för en 
bättre självkänsla. De två första stra-
tegierna hon brukar ge för livet är att 
vara sann mot sig själv och att vårda si-
na relationer.

– Försök att gilla dig själv för den du 
är och inte för det du gör. Och se var-
andra, hör varandra, rör varandra. Hjälp 
varandra att få ihop sanna bilder om 
er själva.

Enligt Tengblad är det inte frågan om 
”egoboost” och självcentrering, det är 
medmänsklighet.

– Strunta i jantelagen och prova att 
trycka gilla om din egen status på fa-
cebook om du vågar. Du skrev ju upp-
dateringen själv så du måste ju tycka 
att det är bra!

fOtO: WIKI-
mEDIA
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Från ytan till rötterna
BOK

Lika delar liv och luft

Författare: Sara jungersten
Förlag: Schildts & Söder-
ströms 2013

Möt Mira, 30-åringen som 
har full kontroll. hon har 
bantat ner sig, tränat upp 
sig och gjort om sig till en 
svalt perfekt kvinna. en rik 
man har hon, och ett fan-
tastiskt hus som figurerar i 
inredningstidningarna. när 
Lika delar liv och luft tar sin 
början har Mira just gripit 
sig an projekt familjebild-
ning, också det en pusselbit 
i framgångssagan.

Mira är den där sortens 
kvinna som jag omväxlande 
tycker synd om och provo-
ceras av. ett sådant hemskt 
liv, tänker jag. och: varför 
beter hon sig så här?

Som i alla goda berättel-
ser ligger svaret på frågan 
inte så långt borta. gravidi-
teten blir inte vad Mira tänkt 
sig, och efter en hastig se-
paration från maken åter-
vänder hon till föräldrahem-
met på den österbottnis-
ka landsbygden – till allt det 
där hon trodde att hon läm-
nat bakom sig för alltid.

Trots att Mira inlednings-
vis går mig på nerver-
na hugger Lika delar liv och 
luft ändå tag. Det är något 
pockande under ytan, nå-
got jag vill komma åt. och 
Mira är en på många sätt 
mästerligt skriven huvud-
person just för att junger-
sten visar oss varifrån den-
na ytfixerade kvinna kom-
mer. Att hon haft ett annat 
liv som hon valde att bryta 
upp från, men också att det 
fanns en orsak till att hon 
valde ytans väg.

Att huvudpersonen en-
gagerar är halva behållning-
en med romanen. Den an-
dra halvan är jungerstens 

känsla för detaljer och mil-
jö. resan Mira gör från Va-
sa till hembyn må vara kort 
om man räknar kilometrar, 
likväl är steget enormt och 
den österbottniska lands-
bygden sluter sig om läsa-
ren i ett nafs. Själv ler jag 
förtjust åt detaljerna: an-
tydan till diftonger som Mi-
ra hör i sitt namn när för-
äldrarna uttalar det, eller 
besväret med att veta om 
man faktiskt ska gå in ge-
nom huvudingången el-
ler genom pannrumsdörren 
när man första gången be-
söker någon. Bilen som är 
oändligt mer än ett trans-
portmedel och skammen 
över att behöva få pappas 
bil uppdragen ur ett snöigt 
dike medan byns hela älg-
jaktlag ser på och vet exakt 
vem man är.

jungersten tycks ha gjort 
de krisande unga kvinnorna 
med kontrollbehov till sitt 
hemområde. I Lika delar liv 
och luft gör hon det dess-
utom ännu mera engage-
rande än i debuten Wanna-
be. Kanske är det för att det 
finns mer att göra upp med 
i sitt liv om man är 30 sna-
rare än 20, kanske hand-
lar det om spänningen mel-
lan landsbygd och stad. För 
min del får jungersten gärna 
skriva fler böcker om kri-
sande unga kvinnor. I syn-
nerhet eftersom Lika de-
lar liv och luft inte nöjer sig 
med att följa Mira genom 
krisen utan också vågar 
sätta fingret på vad det är 
som är fel – inte bara i Mira 
utan i den värld som skapar 
liv som mest bygger på luft.

Visst är det välskrivet 
och lättläst, men Miras resa 
lockar till eftertanke. Skulle 
det inte vara för att Mira till 
slut blir sin egen hejaklack 
hade jag varit första frivilli-
ga till att ta den rollen när jag 
läst mig till slutet av boken.

 ¶ ERIKA RöNNGåRD

Sara junggerSten gräver sig in bakom ytfixeringen i Lika 
delar liv och luft. fOtO: RODAS / AlEXANDREScu

CajSa tengbLad 
är friskvårdspe-
dagog, coach och 
författare. hon 
bor i Kaxholmen 
utanför jönköping 
i Sverige.
fOtO: ANDREAS 
JOAKImSSON

Tomas Sjödin i pocket:
Tusen olevda liv finns inom mig 8,20 €
Jag lutar åt Gud 7,50 €

Angeläget!

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

Ett brustet halleluja,
Den enklaste glädjen, 
Eftervärme, 
När träden avlövas ser 
man längre från vårt kök, 
Reservkraft 
7,90 €

Aktuellt: 
Temadag med Tomas Sjödin 

20.2 i Nykarleby!
Fontana Media medverkar 

med bokförsäljning.

 



14 KNÅP KyrKpressen torsdag 14.2.2013 • nr 7
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

KRYssEt FEBRUARI

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 5 
mars 2013 till:  
Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors. 
Märk kuvertet ”Februarikrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas 
med bokpris. Bibelcitaten i krysset följer 1917 års 
översättning. Lycka till!

sKIcKA In!

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-M
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna belönades följande 
med ett bokpris som kommer på posten.  
Vi gratulerar: Solveig Westerlund, Pargas, 
Sinikka granholm, Kirjala och
Kerstin Bergström, Paipis.

JANuARIKRYssEts lÖSnIng

VINN BÖCKER!
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORgå
www.borgaforsamlingar.fi
Sö 17.2 kl. 12: högmässa i dom-
kyrkan, Wilén, Smeds, Tollander, 
helenelund, gaudeamuskören.
Ti 19.2 kl. 12: Andakt med lunch i 
församlingshemmet, Smeds
On 20.2 kl. 13: Temasamling om 
Årets psalmdiktare i försam-
lingshemmet, gaudeamuskören, 
helenelund 

 ¶ LAPPTRÄSK
To 14 kl 13: Andakt på hVc i Lo-
visa
kl 18.30: Tjejgruppen i fh
Lö 16 kl 16: Konsert i fh med Trio 
Loviisa. Sinikka Lidsle (altviolin), 
Kari-Pekka eskelinen (klarinett) 
och Marja Pohjola (piano). Frivil-
lig programavgift till gemensamt 
Ansvar
Sö 17 kl 12: Mässa i kyrkan, 
cÅ, VT. efteråt Läsmöte i fh, 
Kapellby-norrby läslag. optiker 
Taru Korja berättar med bilder om 
Kyrkans utlandshjälps glasögon-
projekt i Sri Lanka och Sydame-
rika. Missionens kyrkkaffe. Taxi. 
Konfirmanderna deltar
On 20 kl 18: Församlingsrådets 
möte i kanslihuset
To 21 kl 14: Mission i fh 

 ¶ LILJENDAL
Högmässa: sö 17.2 kl 10 i Sävträsk 
kapell. Anita Widell/Aj. 
kl 13 i Andreaskapellet. AW/Aj.
Pysselklubb för 4-6 åringar: on 
20.2 kl 10-12 på Kantorsgården
Pensionärsmöte: on 20.2 kl 14 
Liljendal församlings pensionärer 
r.f. på Mariagården
Pastorskansliet: semesterstängt 
v. 8 (18.2-24.2).
Diakonissan: ingen receptmot-
tagning må 18.2 pga diakonissans 
semester v. 8. 

 ¶ LOVISA
Ordets och Bönens kväll to 14.2: 
kl 18.30 i Lovisa kyrka, u-c Sjö-
man, af hällström 
gudstjänst sö 17.2: kl 12 i Lovisa 
kyrka, af hällström, Aalto
Pensionärssamling ti 19.2: kl 13 i 
församlingsgården, Ann-charlotta 
elo, fastlagssoppa
Morgonkaffe to 21.2: kl 8.30 i 
Tikva
Högmässa sö 24.2: kl 12 i Lovisa 
kyrka, Blom, Kantola
Puzzelkväll ti 26.2: kl 16.15 i 
Valkom 

 ¶ PERNå
Konsert: fr 15.2 kl. 18.00 i kyrkan 
med Trio Loviisa i samarbete 
med Borgånejdens musikinstitut. 
Karipekka eskelinen klarinett, 
Sinikka Sorvali altviolin, Marja 
Pohjola piano. Fritt inträde, frivillig 
programavgift till insamlingen ge-

mensamt ansvar. efter konserten 
guidning i kyrkan, kyrkoherde 
robert Lemberg.
Högmässa: sö 17.2 kl. 10.00 i 
kyrkan, robert Lemberg, Paula 
jokinen.

 ¶ SIBBO
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KyRKA: Sö kl 12 mässa 
Katja Korpi, Anders ekberg.
N PAIPIS ByKyRKA: Sö kl 10 
mässa Korpi, ekberg.
Kyrkobröderna: Fr kl 19 i Kyrkoby 
församl.hem. Allan och ulla-Britt 
Lindqvist: Psalmen i mitt liv.
Kyrkans Ungdom: Lö kl 18 lör-
dagssamling i n Paipis bykyrka 
med henrik huldén och Patrik 
Frisk. Lotteri och servering.

HELSINgFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Övrigt: en kort middagsbön firas 
vardagar kl.12 i johanneskyrkan.
Fre 15.2
Kl.10: Familjeträff i hörnan. hög-
bergsgatan 10, ingång via gården. 
ollberg.
Kl.12.15: Veckolunch i högbergs-
salen kl.12.15-13.30. högbergsga-
tan 10e, 2 vån. Frivillig avgift.
Kl.18-20: IngeT öppet hus i ung-
domsutrymmena denna fredag!
Sö 17.2
Kl.10: högmässa i S:t jacobs kyr-
ka. Ahonen, Löfman. Kyrkkaffe.
Kl.12: högmässa i johanneskyr-
kan. Lindström, Djupsjöbacka, 
henricson, Löfman, kören 
roströsten. Kyrkkaffe.
Kl.17: Kvällsmässa i Tomas kyrka. 
Djupsjöbacka, henricson.
Må 18.2
Kl.10: Tomas familjeträff i Tomas 
kyrkas dagklubbsutrymmen. 
Frände.
Kl.11: cellträff ”guds närvaro i 
vår samvaro”. S:t jacobs kyrkas 
församlingssal. gertrud Strandén 
(09-679 576).
Ti 19.2
Kl.12: Lunchmusik i gamla kyrkan. 
Anna-Maria Lehtoaho.
Kl.13: Träffpunkt för seniorer och 
daglediga. högbergsgatan 10e, 
2 vån. Moritz Wegar – ”hör ni 
mig?”. Diskussion om hörselska-
dor. Ahonen, enlund.
Kl.18: Första korsvägsandakten i 
fastetiden. Korsvägen (Via Dolo-
rosa) är indelad i fjorton stationer. 
under vandringen går vi från 
station till station, läser texter, 
sjunger psalmer och ber. johan-
neskyrkan.
Kl. 18: Andakt i Seniorhuset på 
Drumsö, norrsvängen 1-3, Solveig 
oldenburg, Anhild Träskman, Päi-
vikki Ahonen.
On 20.2
Kl.14: Diakoniträffen i S:t jacobs 
församlingssal. gertrud Strandén 
”Allenast i gud söker min själ 
sin ro”.
Kl.14: Sjötorpet. högbergssalen i 
högbergsgården. ollberg.
Kl.15: Mariakretsen i Tomas kyr-
kas församlingssal. Frände.

Kl.18: Kvällsmässa i gamla kyr-
kan. Lindström, Almqvist.
To 21.2
Kl.19: regnbågscafé i hörnan. 
högbergsgatan 10, gatuplanet. 
ray.

 ¶ MATTEUS
Matteusbilagan: ingår i Kyrkpres-
sen denna vecka.
Matteus hemsida: www.mat-
teus.fi
MATTEUSKyRKAN: Åbohusv. 3
Fr 15.2 kl. 19: samling för män (2 
vån).  johan hallvar: Fader vår – 
Vår Fader.  Diskussionskväll.
Sö 17.2 kl. 12: högm, Ahlfors, 
Mauriz Brunell. Kyrkkaffe. 
On 20.2 kl. 18.30-20: Bibelskola 
2013. Vi studerar Bibeln och Bi-
belns värld. Kvällens tema: Fräls-
ningshistorisk utläggning (hebr. 
1-13) Ingen anm.
To 21.2 kl. 13: torsdagsträffen, 
hallvar (2 vån). en grupp för Dig 
som vill ha trevlig gemenskap 
med sång och samtal. Kaffeser-
vering. 
DEgERÖ KyRKA: rävsundsvä-
gen 13
Sö 17.2 kl. 10: högm, hallvar, 
Mauriz Brunell. Kyrkkaffe.
BARN- OCH KÖRLÄgER (7-13 år)
12-14.4 på Kvarnudden i Pernå
Pris: 40 euro. Anmäl till kansliet, 
050-380 3933 eller matteus.
fors@evl.fi senast 28.3.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
fr 15.2:
- kl. 9.45 Musiklek: i Månsas 
kyrka, Skogsbäcksvägen 15. Ba-
byrytmik kl. 11. Kaffeservering. 
Ledare: rebecka Björk.
- kl. 10 Musiklek: i hagasalen, 
Vespervägen 12 A. Kaffeservering. 
Ledare: Sussi Leskinen,
sö 17.2:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka, Tegelstigen 6. Kyrkkaffe. 
Bonde, Varho.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby 
gamla kyrka, Brogogdevägen 12. 
Kyrkkaffe. Sandell, hilli.
- Puls har sportlovspaus: Vi ses 
igen 24.2. Be gärna för ungdo-
marna som är i Åre på resa.
ti 19.2:
- kl. 19 Förbön och tack: i Munks-
höjdens kyrka, raumovägen 3. 
Stig-olof Fernström, Sjöman, 
Liisa Ahlberg. Barnpassning. Kyrk-
dörrarna öppnas kl. 18.30.
OBS! Inga musiklekgrupper el-
ler barnkör under sportlovet, 
vecka 8.

 ¶ HELSINgFORS PROSTERI
Leva & lära gruppen: samlas en 
gång i månaden på Församling-
arnas hus Tredje linjen 22, 4 vå-
ningen. I gruppen delar vi livserfa-
renhet och lär av varandra genom 
skapande verksamhet. Ledare 
är ulla gripenberg och Kristina 
jansson-Saarela. gruppen samlas 
tisdagen den 19 februari kl.13-16, 
fjärde våningen rum Silvennoinen.
Kampens kapells öppethållnings-
tider: 
Kampens kapell är öppet för mö-

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

Mommos ögon
mamma har fLunSSa och pappa är på arbetsresa. ”Du får va-
ra hos mommo ett par dagar.” Det är roligt. Pelle får sova 
på soffan och behöver inte ta bussen till skolan, för skolan 
finns här alldeles intill. ”På eftermiddagen far vi å hand-
la” säger mommo, ”det är bra att du är här och kan hjälpa 
mig att bära.” Det är mycket roligare att handla med mom-
mo. Pelle får önska vilken mat de skall laga. Och så blir det 
alltid något litet extra också. Nu sitter han i köket. De ska 
just iväg men nu hittar mommo inte sina nycklar. ”Jag har 
dem säkert i den andra jackan. Vänta, jag kommer just.”

Pelle hör hur mommo rumsterar i garderoben. Hon 
är inte alltid så bra på ordning. Har mamma sagt. Där 
ligger mommos röda börs på bordet. Kanske nycklar-
na finns i den? Pelle tar börsen och öppnar den. Här är 
småpengar och många sedlar. Säkert minst 10 stycken, 
fast de flesta är 5 eurosedlar.
”Hördu, gosse, ta bara en eller två. Hon kommer ald-
rig att märka det.”
”Vad?” Pelle rycker till. Vem är det som talar? Han tit-
tar sig omkring. Ingen syns till.
”Hon har tillräckligt med pengar. Vad bryr hon sig om 
det finns 10 euro mindre?”

PeLLe tittar På börsen i handen. Det är ju sant. Där finns 
ju pengar så det säkert räcker. Och mommo är ju dålig 
på ordning. Har mamma sagt. Och det är bara mitten av 
februari och länge till nästa månadspeng.
Pelle hör hur det bullrar i garderoben. ”Var har jag ba-
ra de där arma nycklarna?” hör han mommo sucka.
”Snabbt, du måste besluta dig, hon kommer just tillbaka!”
Pelle känner hur hjärtat dunkar i bröstet.
”Mommo har ju själv sagt att det är hennes trevliga plikt 
att skämma bort barnbarnen. Så det är ju precis som 
hon vill ha det!”
Pelle känner plötsligen hur börsen känns oändligt tung.
”Ta nu, ta!”
Pelle tänker på mommo, hur hon häller upp kakao åt 
honom och säger: ”Ska vi unna oss något riktigt gott till 
det här?” På hennes skrattande, blå ögon. Men plötsligt 
blir de alldeles mörka och fyllda av tårar och besvikelse.
”Nej!” Med ett ryck slänger Pelle tillbaka börsen på 
köksbordet.
”Där är de ju!” hör han hur mommo ropar i garderoben. 
Så kommer hon in i köket med nyckelknippan i handen. 
”Tadaa!” skrattar hon. ”Det som int’ tjuven har tagit ...”.
Hon tar börsen från bordet, stoppar den i väskan. 
”Nu går vi, lilla gubben! Vad vill du ha för mat idag?”
Claus Terlinden är kaplan i Karis svenska församling

EgIL HOVLAND var en 
norsk tonsättare och 
körledare som också har 
tonsatt flera av psalmer-
na i vår psalmbok. Mest 
känd av dem är Måne 
och sol med text av Britt 
g. hallqvist. hovland har 
berättat att han fick me-
lodin till sig som en up-
penbarelse i glemmen 
kyrka 1974.

han har också skrivit 
musiken till bland andra 
De skall gå till den heliga 
staden och Jordens Gud, 
stjärnornas Herre.

egil hovland föddes i 
oslo 18 oktober 1924 och 
dog 5 februari 2013.

 Källa: Wikipedia.

vEcKANs PERSon

”Hur kunde jag 
någonsin misstro 
dig, din godhet?
Här djupt i mitt 
eget hjärta
är, liksom gläd-
jen, smärtan och 
förtvivlan
Din också.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

59, 339, 275, 401, 
276 (N), 353:6-7.
Psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

PsALmföRsLAg

Fastans första söndag
nu har vi gått in i den 40 dagar långa fastetiden. I kyr-
kan kan man också höra det här i gudstjänstens mu-
sik – i fastetiden tystnar både gloria och lovpsalmen 
till Treenigheten.

Temat för den första söndagen i fastan är berättel-
sen om jesu fyrtio dagar långa fasta i öknen, där han 
frestas att överge sin kallelse.

Om HElgEn 23–28.7 2013
Förbundet Kyrkans Ungdoms 
Sommarläger i Pieksämäki

Vuxenbibelstudier: Peter Halldorf (Sve)
Ungdomsbibelstudier: Klas Lindberg (Sve)

www.kyrkansungdom.nu

VÄGMÄRKEN
Kurser med bla: Micke Gunnardo (Sve), 
Klas Lindberg, Erik Vikström, Mikael 
Lindfelt, Tuula Vilo, Janne Löv m.fl.

”Då kom fresta-
ren och sade till 
honom: ’Om du är 
guds son, så be-
fall att de här ste-
narna blir bröd.’”

Läs mera i Matt. 4:1-11

”Att våga livet en 
gång till.”

Temakväll med Tomas 
Sjödin i Nykarleby för-
samlingshem onsdag 
kl. 18.30

uR EvAngElIET RuNt KnUTEn

KALENDERN 
15–21.2

FÖRSTA LÄSNINgEN
1 Mos. 3:1-7 (8-19)

ANDRA LÄSNINgEN
hebr. 4:14-16

EVANgELIUM
Matt. 4:1-11

Första söndagen i fastan. 
Temat är ”jesus segrar 
över frestelserna”.

hELgENs TExTERIlluStRAtION: clAuS tERlINDEN
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ten mellan människor och stillhet 
vardagar klockan 7-20 och under 
veckoslut klockan 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. en webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSCHE gEMEINDE
So 17.2. 11 Uhr: gottesdienst 
(Panzig)

 ¶ INTERNATIONAL EVANgELI-
CAL CHURCH
Sunday Service in English
10.00: Mellunmäki Parish cen-
ter, address: Korvatunturintie 2, 
helsinki
14.00: christ church, address: 
Apollonkatu 5, helsinki
16.30: espoo cathedral Parish, 
address: Kirkkoranta 2, espoo
Sunday School arranged. Join 
us for church coffee after the 
service!

MELLERSTA NyLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Kärnord i gudstjänstlivet: STILL-
heT – närVAro - BuDSKAP
Högmässor sö 17.2: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 
12.15, Kanckos, Malmgren. gideo-
niterna medverkar. 
Karabacka kapell, Karabackav. 12, 
kl. 10. jäntti, Bengts. ”Färgernas 
söndag” - ta med dig t.ex. en 
scarf i en färg som du tycker om. 
Kyrkkaffe. gemensamt Ansvar-
information av diakonissan 
Birgitta Lindell från Kyrkslätt, 
som besökt gA-insamlingsmålet 
Kambodja. 
hagalunds kyrka, Kyrkst. 6, kl. 12. 
Lindqvist, Wikman, pensionär-
skören Furorna. Pensionärernas 
kyrksöndag. gA-lunch. 
Kalajärvi kapell, höstglödsängen 
3, kl. 15. jäntti, Wikman. Kyrkkaffe 
för gA. 
Hobbygruppen för vuxna: carl-
berg, ungdomsv. 10 i gammelgård 
to 14.2 kl. 18.
gA-insamling: Iso omena fre 15.2 
kl. 14-18 och lö 16.2 kl. 11-15. öv-
riga gA-tillfällen: se flyern som är 
med som bilaga i det här numret 
av KP, samt vårens KP-annonse-
ring och www.esboforsamlingar.fi
Kretsar för pensionärer & dagle-
diga kl. 13-15: Karabacka kapell 
to 21.2.
Familje- och dagklubbarna: 
stängt under sportlovsveckan 
v. 8.
Samtals- och självhjälpsgruppen 
Livsmod i vardagen: Vita huset, 
Prästgårdsgr. 1 i esbo centrum, 
må 25.2 kl. 15-16.30. Målgruppen 
är alla som behöver vardagsstöd 
i en situation där man känner sig 
utan hopp och glädje, ”vidbrän-
da” och kantstötta av livet. Vi be-
rättar våra livshistorier och stöder 
varandra i en trygg atmosfär. Det 
vi talar om stannar i gruppen. Mer 
info: diakonissan Synnöve heik-
kinen, 040 547 1856.

 ¶ gRANKULLA
To 14.2 kl 10 Samtal kring tro: i 
övre brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i 
övre brasrummet.
Sö 17.2 kl 12 Högmässa: ca-
rola Tonberg-Skogström, Barbro 
Smeds. Aulakaffe.
Må 18.2 kl 13 Måndagscafé: i Se-
bastos, andakt kl 12.45 i kapellet.
Ti 19.2 kl 9.30- 11 Diakonimottag-
ning: och brödutdelning.
On 20.2 kl 13.30 Kyrkosyfören-
ingen: i övre brasrummet.
To 21.2 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.

 ¶ KyRKSLÄTT
Sportlovets dagsläger på Lyan för 
åk 1-2: ännu några platser lediga! 
Info: jenny Åkerlund tel. 050 376 
1488.
Söndagsskola för barn: lö 16.2 kl. 
10 på Lyan. Ingen förhandsan-
mälan. Adress: Prästgårdsbacken 
5. oBS! Ingen söndagsskola den 
23.2!
Söndagsskola för barn: sö 17.2 
kl. 10 i Masaby kyrka. Ingen för-
handsanmälan. Adress: Tinavägen 
4. oBS! Ingen söndagsskola den 
24.2!
Söndagsskola för barn: Söndagar 
i Kyrkslätts kyrka och i försam-
lingshemmet . Vi börjar i kyrkan 
kl. 12.00 och går efter ca 10 min. 
till församlingshemmet. Därifrån 
avhämtas barnen efter högmäs-
san. Ingen förhandsanmälan. 
Församlingshemmets adress: 
Församlingsvägen 1. oBS! Ingen 
söndagsskola den 24.2!
Högmässa: sö 17.2 kl.12 i Kyrk-
slätts kyrka. Lovén och joki.
Öppet hus på Korsbergsvägen i 
Kantvik: må 18.2 kl. 12-14. Kaf-
feservering.
Bibelgruppen: tisdagar kl. 18.30-
20 i församlingshemmet, sal 6, 
Församlingsvägen 1. 
Diakonimottagning i Veikkola 
församlingshem: tors 21.2 kl. 9-11. 
Ingen tidsbeställning.
Helhjärtat: Anmäl dig för frivilligt 
arbete via www.helhjartat.fi 
Pastorskansliets telefonnummer: 
är (09) 8050 8292.
Mera info på:  
www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 17.2: högmässa kl 10.30 Fin-
laysons kyrka, Ismo Kunnas, h-M 
Kohtamäki-Pentikäinen
Ti 19.2: Mammor, pappor o barn 
kl 10 Svg
Ti 19.2: Tisdagsklubben Svg kl 
14.30-15.30
Ons 20.2: Diakonikretsen kl 13 
Svh, kaffe och därefter prome-
nerar vi till Pyynikinlinna museum 
och ser utställningen ”Av kärlek 
till konsten”.

 ¶ VANDA
Högmässa: sö 17.2. kl. 10 i hel-
singe kyrka S:t Lars. Martin Fage-
rudd, Lauri Palin.
Högmässa: sö 17.2. kl. 12 i S:t 
Martins kapell. Martin Fagerudd, 
Lauri Palin.
Sankt Martins diakoni- och pen-
sionärskrets: ti 19.2. kl. 13 i S:t 
Martins kapell. gäst: rea Anner. 
Kaffeservering.
ViAnda-kören: övar ti 19.2. kl. 
13.15 i Dickursby kyrka.

Dickursby pensionärskrets: ons 
20.2. kl. 14 i Folkhälsanhuset, 
Dickursby. Kaffeservering.

RASEBORgS PROSTERI

 ¶ BROMARV
To 14.2 kl. 19: Vändagskaffe i 
förs.h, 5 euro/gemensamt An-
svar, helenius, dragspel, Lindgård, 
allsång. Välkommen!
Sö 17.2 kl. 13: högmässa, Weck-
ström, Lindgård
Ti 19.2 kl. 19: Kyrkokören övar i 
förs.h
21-22.2 Sportlovsläger: för 7-13 
åringar på ramsdal, 12 euro, an-
mäl till Tomppa senast 15.2!

 ¶ EKENÄS
Högmässa: sö 17.2 kl. 10, M.cleve, 
n.Burgmann.
Övrigt: Se utförlig veckoannons 
i tidn. Vn samt på www.ekenas-
forsamling.fi

 ¶ HANgÖ
Sö 17.2  Högmässa i kyrkan kl. 12: 
T. Sjöblom, M. Lasonen.

 ¶ INgå
Sö 17.2, 1 sön. i fastan, kl 10.00: 
högmässa i Ingå kyrka, Torsten 
Sandell, Svante Forsman.
Ons 20.2 kl 12.30: Församlings-
träff för pensionärer och dagle-
diga i församlingshemmet. May 
Lindström.
Verksamhet på finska:
To 14.2 klo 19.00: Iltamessu Inko-
on kirkossa. eeva Makweri, hanna 
noro, gaudete-kuoro.
Pe 15.2 klo 17.30: Sähly Merituu-
len koululla.
La 16.2 klo 10.00: Lähetyspiiri 
Bläckhornetissa. Mira neuvonen.
La 16.2 klo 19.00: esirukous ja 
ylistys Degerbyn kirkossa. gunnar 
Weckström.
Ke 20.2 klo 18.00: raamattupiiri 
Bläckhornetissa. eeva Makweri.
To 21.2 klo 19.00: äijäsauna 
Pappilassa. erkki Päivärinta.

 ¶ KARIS
Vändagskaffe: To 14.2 kl. 13-14.45 
i Församligshemmets källare, 
lunch till självkostnadspris kl. 
11.30-12.30.
Högmässa: Sö 17.2 kl. 10 i  S:ta 
Katarina kyrka. Westerlund; 
nordström. Kyrktaxi från centrum.
Tisdagens mission: Ti 19.2 kl. 14-
16 i Servicehuset.
Massprenumerationen av Kyrk-
pressen till samtliga hushåll i 
Karis: har upphört. 
Du kan avhämta ett gratis exem-
plar av Kyrkpressen på följande 
platser: 
S:ta Katarina kyrka 
Pastorskansliet 
Invid ombudsposten i centrum 
Biblioteket i Svartå

 ¶ SJUNDEå
Diakonikretsen: fr 15.2 kl.13 i förs.
hemmet, gun Venäläinen.
Mässa: sö 17.2 kl. 12 i kyrkan, 
Ismo Turunen, Anna Karlsen.
Bönegruppen: to 21.2 kl. 18 i ca-
pella, gun Venäläinen.

 ¶ SNAPPERTUNA
to 14.2 kl 13.30: Dagträff i präst-
gården. Tema: hälsa ut i världen 
med medicinalrådet håkan hell-
berg. Vid behov av skjuts, kon-

takta diakonen. Välkomna!
to 14.2 kl 18-21: ungdomskväll i 
Langansböle
to 14.2 kl 19: övar kören i präst-
gården
sö 17.2 kl 18: kvällsmässa med 
Markus Weckström och Pia ny-
gård

 ¶ TENALA
To 14.2 kl. 18: Vändagskaffe, 5 
euro, gemensamt Ansvar, gäst 
Sixten Lundberg. Välkommen!
Sö 17.2 kl. 10: högmässa, Weck-
ström, Lindgård
Sö 17.2 kl. 18.30: Församlingsträff 
hos randolf och ulla-Maj gott-
berg, gropmorsv. 77, Weckström
Ti 19.2 kl. 18: Studiegruppen
Onsd 20.2 kl. 14-16: Pensionärs-
träff, gäst Birgitta Lindell
Onsd 20.2 kl. 18.30: Församlings-
träff hos henrik och rita nyberg, 
Finby post 165, Weckström
21-22.2 Sportlovsläger: för 7-13 
åringar på ramsdal, 12 euro, an-
mäl till Tomppa senast 15.2!

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 17.2 kl. 13.00: gudstjänst i Lojo 
kyrka. hannu Kivijärvi och kan-
tor Anne Viljamaa, kyrkvärd Ilse 
rantanen. Kyrktaxi.
Vid behov av taxi till gudstjänst, 
mässa eller svenska kretsen: 
kontakta chauffören Marko Kytölä 
tel 040 546 5549 senast dagen 
innan. Taxin kostar 5,00€ tur och 
retur

REgION 2

åBOLANDS PROSTERI 

VÄSTåBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 17.2. kl 10: högmässa i kyrkan, Sep-
ponen, ollila.
On 20.2. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Sepponen, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 17.2. kl 18: Kvällskyrka med nattvard 
i församlingshemmet, Kjell och eeva 
granström.
Korpo kapellförsamling:
Sö 17.2. kl 12: gudstjänst i kyrkan, Kill-
ström, granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 17.2. kl 11: högmässa i kyrkan, heik-
kilä, heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 17.2. kl 11: gudstjänst i kyrkan, Vuola.

åBO
to. 14.2: kl. 9.30 Familjecafé i Aurelia 
(2 vån.)
kl. 18.30: Kyrkokörens övning i Aurelia 
(3 vån.)
kl. 19: Veckomässa i Skarpskyttekapel-
let, Audas
fre. 15.2: kl. 19 Filmvisning i Aurelia (3 
vån.) ”The Mission”. Fritt inträde, frivil-
liga bidrag till insamlingen gemensamt 
ansvar kan ges.
lö. 16.2: kl. 19 Bachkonsert i Domkyrkan, 
Birgitta Forsman (orgel), Marjo Daniels-
son (sång). Fritt inträde, programblad á 
10€ till förmån för insamlingen gemen-
samt Ansvar.
sö. 17.2: kl. 10 gudstjänst i Aurelia, 
öhman, Danielsson. Kyrkkaffe efter 
gudstjänsten.
kl. 12: högmässa i Domkyrkan, öhman 
(pred), Mullo (lit), Danielsson. Välkomst-
kaffe för församlingspastorn emma 
Audas efter högmässan i sakristian.
kl. 16: Mässa i S:t Karins kyrka, Wester-
gård, Danielsson. Kyrkkaffe efter mäss-
san. Kyrktaxi kan beställas senast fre. 
15.2 kl 12 per tel. 040-341 74 58.
må. 18.2: kl. 14 Missionskretsen samlas i 
Aurelia (3 vån.)
ti. 19.2: kl. 18 Lovsångskören övar i Au-
relia (1 vån.)
kl. 19: Lovsång och förbön i Aurelia (1 

vån.), gunnar af hällström: jesus – den 
gode herden.
ons. 20.2: kl. 10-12 Familjecafé i Papin-
holma församlingshem (Käräjäkalliontie 
4, Kustö)
kl. 11: Förbönsgruppen samlas i Aurelia 
(3 vån.)
kl. 12: Frukostklubben för herrar på 
Svenska Klubben (Aurag. 1). Bengt 
häggman: Kyrkans framtida förvaltning 
och ekonomiska utmaningar
kl. 13-15: café orchidé i Aurelia (1 vån.) 
Minnesträning med una Wiklén.
kl. 18: Tyst meditation i Aurelia (1 vån.)
to. 21.2: kl. 18.30 Kyrkokörens övning i 
Aurelia (3 vån.)
kl. 19: Veckomässa i Skarpskyttekapel-
let, Audas

åLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
17.2 Första söndagen i fastan: 
högmässa kl 12 i hammarlands kyrka. 
Mårten Andersson, Kaj-gustav Sand-
holm.

JOMALA
Sön 17.2 kl. 11: gudstjänst Syrén, Back-
man
18-22.2: Sportlov för gruppverksam-
heten
27.2 Läsmöte: hos Backas, Ingby
www.jomala.evl.ax

SUND-VåRDÖ
Sö 17.2 Högmässa: i Sunds kyrka 
kl.11.00, juanita Fagerholm-urch, An-
dreas Karlsson.

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 14/2 19.00: Kyrkokörsövning i För-
samlingshemmet.
Sö 17/2 11.00: högmässa i Kyrkan, guy 
Kronqvist, Deseré granholm.
Sö 17/2 11.00: ehtoollisjumalanpalvelus 
Korsnäsin kirkossa, saarna: Marjaana 
Kotilainen, lit. guy Kronqvist, kant. De-
seré granholm.
Må 25/2 13.00: Korsbäck missionssy-
förening i Byagården.
Må 25/2 17.00: hanna-kerho i Försam-
lingshemmet.
Ti 26/2 13.00: Taklax missionssyförening 
i Bönehuset.
Ti 26/2 19.00: Träffpunkt i Taklax bö-
nehus.
On 27/2 13.00: Silvergruppen i Försam-
lingshemmet. else-Maj och clas Wes-
terholm berättar om sin Israelresa.
To 21/2 13.00: Solglimten i Församlings-
hemmet.
Fre 1/3 19.00: Karasamling i Försam-
lingshemmet.

KRISTINESTAD
gUDSTJÄNSTER
Kristinestad: sö 17.2 kl 12 gudstjänst, 
nisula, nilsson
Lappfjärd: sö 17.2 kl 10 gudstjänst, ek-
löf, Martikainen
Sideby: sö 17.2 kl 18, högmässa, Saari-
nen, nilsson
ANNAN VERKSAMHET
Kvinnogruppen: to 14.2 kl 18.30 i Sideby 
församlingsstuga.
Internationell afton: fr 15.2 kl 19 i Krs 
förs.hem. (obs platsen!) Servering.
Församlingsafton: lö 16.2 kl 19 i Krs 
förs.hem. gäst Bengt Djupsjöbacka, 
övr. medv. A. österback, T. Bergman. 
Servering
Önskesångstillfälle: sö 17.2 kl 15 i Lfd:s 
församlingshem med kyrkokören, M. 
Saarinen
Pensionärssamling: on 20.2. kl 12.30 i 
Lfd:s församlingshem.
Inspiration kring barn och lovsång: fr 
22.2 kl 18 i Luthergården i närpes. K. 
Lillas och ungdomar. Anmäl gärna del-
tagande till pastorsk. 2211073.

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 1 sö i fastan 17.2 kl 10 guds-
tjänst Lassus, j.Martikainen. Sö 17.2 kl 18 
Kristen Allsång arr. Lc-närpes o. närpes 
församling.
Luthergården: fr 15.2 kl 12.30 Träff-
punkten.
V.yttermark bönehus: ti 19.2 kl 13 
Symöte.
Fr 15.2 kl 14: Slefs avd. norrnäs-rangs-
by årsmöte hos clary Söderback-Prost.
Må 18.2 kl 13: Slefs avd. ö.yttermark 
årsmöte hos urda Lundell. handarbets-
gruppen med.
SKRIFTSKOLA: sö 17.2 kl 11.30-14.15 
Skriftskola i förs.hemmet.

PÖRTOM
Lö 16.2 kl 9.30: Kvinnofrukost i förs.h. 
gäst ulla Slama. Anmälningar senaste 
13.2 detta påminnelse till de som an-
mält sig.
Sö 17.2 kl 12: gudstjänst i kyrkan, 
jakobsson, Wikstedt, Predikant Kurt 
hjulfors.
Sö 17.2 kl 13.30: Ku:s Pörtoms avdel-
nings årsmöte i förs.h.
Må 18.2 kl 18.30: Dagklubbens föräldra-
kväll i förs.h.
Ons 20.2 kl 9: Föräldra-barn i förs.h. 
enlund
Ons 20.2 Andakter: kl. 14.30: Service-
centret. kl. 15.15: Pörtehemmet. kl. 16: 
Prästhagen, Sundqvist.
To 21.2 kl 13: Pensionärssamling i förs.h. 
gäst gurli Lassus. norrgåd, Lidman, 
Pensionärskören.

ÖVERMARK
Sö 17.2 kl. 10: gudstjänst. Kurt hjulfors, 
jakobsson, Wikstedt samt elever från 
Legato.
Må 18.2. kl. 9–11: Föräldra-barngruppen 
i församlingsstugan.
Må 18.2. kl. 13: Symöte i Frönäs hos 
gunvor Frönäs, norrgård. 
Ti 19.2. kl. 13: Symöte i Bodbacka hos 
else Wägar, norrgård.
To 21.2. kl. 10: Bön i församlingshem-
met.
To 21.2. kl. 14: Andakt på Alvina.
To 21.2. kl. 15: Andakt på Solgärdet.
Sö 24.2. kl. 11–13: Lunch i församlings-
hemmet till förmån för gemensamt 
Ansvar. Diakonikommittén.

KORSHOLMS PROSTERI

BERgÖ
Lö kl 10: Skriftskola
Sö kl 14: högmässa i församlingshem-
met, englund, Kahlos
Ti kl 13: Missionssyföreningen
On kl 7.45: Laudes (morgonbön)
On kl 18: Kyrkokören övar
To kl 10: Föräldra-barngruppen

KORSHOLM
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Singsby.
Möte i Iskmo bönehus: lö kl 18, Albert 
häggblom.
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, Berg, 
nordqvist-Källström, utdelning av biblar 
till konfirmander i Lapplands läger-
skriftskola. 
Kyrkvärdsskolning efter högmässan i 
förs.hemmet.
Psalmafton: sö kl 18 i förs.hemmet, 
medv r-M Friman, Micaela och Isak 
Westerlund, nordqvist-Källström, 
servering.
Pensionärssamlingar: 
må kl 13 i Smedsby förs.gård, Min-
neslotsen 
ti kl 13 i helsingby, Sonja Backlund 
ons kl 13 i Veikars, hilde-Ann Lall
Musikskolans matiné: ons 20.2. kl 18.30 
i Sockenstugan, Westerlund.

KVEVLAX
Skriftskola: sö kl 15 i fh o ds.
Människa kom fram-mässa: sö kl 18 i 
kyrkan, Lundström, Andrén, ungdoms-
kören Surprise.
gemensam bön för bygden: må kl 19 i 
Betesda i Kuni.
Andakt: to kl 14 vid Funisgården, Lund-
ström, Andrén.

MALAX
www.malaxforsamling.fi
gudstjänst: sö 17.2 kl 10 i kyrkan. Torn-
berg, Brunell.
Legatos elevkonsert: ti 19.2 kl 18 i Kh.
Andakt HHN: to 21.2 kl 13 på eva hem-
met.

PETALAX
Kontakten: övar i dag kl 17.30
Kyrkokören: övar idag kl 18.30
Högmässa: sö 17 2 kl 11 Björklund, 
Kahlos
Andakt: to 21 2 kl 13 i Solbo, kl 14 i pen-
sionärshemmet, Björklund
Kontakten: övar to 21 2 kl 17.30
Kyrkokören: övar to 21 2 kl 18.30
Samling för pensionärer och daglediga: 
fr 22 2 kl 12.30 gäst: rose-Maj Friman. 
Björklund, Kahlos, Kontakten, serve-
ring, taxi

REPLOT
gudstjänst: i replot sö kl. 10. Kaski, 
Wargh, predikan av gösta Sundelin.
Högmässa: i Björkö kl. 12.30. Kaski, 
Wargh, predikan av gösta Sundelin.
Mathörna: i Björkögården ons 20.2 kl 
13. Anmäl för maten senast må 18.2. till 
Barbro Lähdesmäki eller jarl nystrand. 
Mat 7 €/pers.

Fastecirkel med filmdiskussion
under fastan visar Åbo svenska församling tankeväck-
ande filmer varje fredag fram till påsk. Platsen är tredje 
våningen på Aurelia, Auragatan 18. Tiden är 19:00 och 
efter filmen avslutar vi med en kopp te och samtal!
Fritt inträde – lämna istället gärna ett bidrag till årets 
gemensamt Ansvar-insamling.
15.2 The Mission, 22.2 of gods and Men, 1.3 hung-
er games, 8.3 encounters at the end of the world, 15.3 
Into great Silence, 22.3 Into the wild.

täNKväRDA FIlMER

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 15.2 gun geisor, Borgå Lö 16.2 
8.53 Familjeandakt. Åsnan och bar-
net av gunhild Sehlin. Åsnan: Sofia 
Torvalds. Berättaren: Karl Sällström
Må 18.2 Kim Lück, helsingfors Ti 19.2 
jan Tunér, ekenäs Ons 20.2 Fredrik 
Portin, Åbo To 21.2 catharina eng-
lund, jakobstad

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 15.2 johan Klingenberg läser ur 
john Bunyans bok Kristens resa. Lö 
16.2 17.58 ett ord inför helgen, Malax 
kyrka. Sö 17.2 Kaj granlund, esse Må 
18.2 ortodox aftonbön. Lars Ahlbäck, 
uleåborg Ti 19.2 johan eklöf, Lapp-
fjärd Ons 20.2 Peter Sundqvist, ja-
kobstad To 21.2. jan-Peter Paul, hel-
singfors (repris).

gudstjänst kl. 13.03 
Sö 17.2 gudstjänst med Malax för-
samling. Predikant och liturg: Tomi 
Tornberg. organist och kantor: ca-
milla Brunell. Textläsare: Dagmar 
Forsberg och Sol-Britt norrman.

RADIO & Tv

VEgA VEgA VEgA
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SOLF
Skriftskola: lö kl. 9.30.
Familjedag: sö kl. 16 i fh, sång, gruppak-
tiviteter för hela familjen, servering.
gudstjänst: sö kl. 18 (obs. tiden), Ann-
Mari Audas-Willman, Peter Brunell.
Måndagssamling: må kl. 13.

VASA
TREFALDIgHETSKyRKAN
Högmässa sö kl. 13: janne hänninen, Siv 
jern, Dan Andersson.
Morgonbön to 21.2 kl. 9: Siv jern, Dan 
Andersson.
Sportlovsläger för åk 1-6: på Alskat 
25–27.2. Pris 30 euro. Anm. senast 15.2 
till hanna.ostman@evl.fi, 044 480 8342.
BRÄNDÖ KyRKA
Sunday Service: at 1 pm, Tia-Maria 
nord, Monica heikius.
Mötesplats: sö kl. 17, janne hänninen.
DRAgNÄSBÄCKS KyRKA
Högmässa: sö kl. 10, janne hänninen, 
Monica heikius.
SUNDOM KyRKA
Högmässa: sö kl. 10, Malin Lindblom, 
Dan Andersson.

VÖRå
gemensamt:
To 21.2. kl. 14: gemensamt Vi över 60 i 
oravais Fh. gäster: johanna och Anders 
Månsus, Maxmo pensionärskör m.fl.
Vörå
Sö 17.2. kl. 10: gudstjänst. T Klemets, 
Bäck.
Sö 17.2.  kl. 18: cafégudstjänst i Fh. T 
Klemets, Martin Klemets med kom-
pband. Söndagsskolbarnen sjunger. 
Servering.
Ti 19.2. kl. 19: Läsmöte i rökiö kvarn-
stuga. T Klemets, Streng. 
On 20.2. kl. 19: Läsmöte i Lotlax bya-
gård. T Klemets, Svarvar.
Oravais
Sö 17.2. kl. 14: Läsmöte för norra Kimo. 
Värdar: gunda och gösta Lillbacka, Ki-
movägen 419. I Klemets, Streng.
Sö 17.2. kl. 18: Kvällsgudstjänst i kyrkan. 
I Klemets, Streng, gudstjänsgruppen. 
Sång av rolf och Ingmar. Kvällsté i Fh.
Må 18.2. kl. 13: (obs dagen!) Kyrkosy-
föreningen i Fh.
On 20.2. kl. 19: Läsmöte för Strandbyn. 
Värdar: Kirsi och jari Saari, Bockbergs-
vägen 4. I Klemets, Streng.
To 21.2. kl. 14: gemensamt Vi över 60 i 
Fh. Thors taxi nr. 1 från Stubbrösl kl. 13.15 
via eljasus, Seiplax 13.20, Tallåsen 13.25, 
Karvat 13.35. Thors taxi nr. 2 från Keskis 

kl. 13.15, Komossa 13.25, Kimo 13.40.
Maxmo
Lö 16.2. kl. 19: Kristen lördagskväll i Fh. 
ralf Salo, granlund, Bäck. Sångpro-
gram, servering.
Sö 17.2. kl. 12: högmässa i kyrkan. 
granlund, Bäck.
Sö 24.2. kl. 13.30: Maxmo kyrkliga ung-
domskrets r.f:s årsmöte i Fh.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
To 18.30: Bibelsits i ytteresse bönehus.
-19: Karabön i församlingsstugan.
Fr 20: Stugokväll, Wikblad.
Sö 10: högmässa, granlund, johansson. 
gloriess.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, 
P-e häggman.
-18: Kvällspredikan i ytteresse bönehus, 
Albert häggblom. efteråt avdelningens 
årsmöte.
-18.30: Ku:s årsmöte och gemenskaps-
kväll i församlingsstugan. Per Stenberg 
medverkar.
On 12: Lunch för daglediga i henriksborg 
(7€). gäst: Albert häggblom. Anmäl 
senast 14.2 till tfn 0403 100 454. Taxi-
skjuts ordnas.
-18.30: Bibelsamtal i Punsar bönehus.
-19: Karakväll i henriksborg med Bo 
Sanfrid höglund. Tema ”Mannen som 
förebild”. Salt och sött serveras till pri-
set 7 €. Anmäl senast 19.2 till tfn 0403 
100 450 (ti och fr kl.9-12).

JAKOBSTAD
Fr 18: jakobstads Fridsförening r.f. års-
möte i Skutnäs bönehus.
Lö 19: Pjäsen ”Fristad” skriven 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
19: In da house ser pjäsen ”Fristad”, 
inget inträde för konfirmander.
Sö 12: högmässa i kyrkan, Krokfors, 
östman, Kyrkokören.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Stefan Snellman.
16: Fokus i Fc. ”Dag av tacksamhet”. 
Fokus 10-års fest, Krokfors m.fl. Knyt-
kalas.
To 18: SLeF:s missionsafton i Fc, Lars-
erik Björkstrand.
19: Kvinnocafé i Fc. eva gädda berättar 
om familjens vistelse i Afrika.

Söndag 3.4 ”Söndagsskolans dag” på 
Pörkenäs:
kl.11.00: ”gudstjänst med små och 

stora” i kapellet, B.Salo.
Lunch kl.12.00:.Lunchanmälan till mar-
gita.ahman@evl.fi senast 25.2. 2013.

KRONOBy
Orgelkonsert: lö 19.00 i kyrkan, Mari-
anne gustafsson Burgmann
gudstjänst: sö 10.00, norrback, Mikael 
heikkilä, Kronoby Sångkör, gideoniterna 
medv.
Kvinnogruppen: nästa to 19.00 hos 
Anita Ånäs, camilla Klockars medv.

LARSMO
Fre 15.2 kl. 19.30 Ungdomssamling: i 
xodus.
Sö 17.2 kl. 10 Högmässa med dop: 
Sjöblom, Wiklund. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: 
Fagernäs, Fagerudd.
To 21.2 kl. 17.30 Nattvard vid Sandlun-
den: Lassila, Wiklund.
kl. 19 Karagruppen: samlas vid Inremis-
sionshemmet. Kvällens gäst är pastor 
Tomas Portin.

NEDERVETIL
K-möten i fh:
Fr 19: Kerstin och erik Vikström, pensio-
närskören, j-o granbacka
Lö 19: i fh, erik Vikström, erika och Da-
niel norrback, Anna Finell, Anders Store. 
oBS! Barnpassning.
Högmässa: sö 10, erik Vikström, khden, 
kantorn, Ku:s blåsorkester. efteråt 
kyrkkaffe och kort program i fh.
Läsmöte: sö 14 med emmes läslag hos 
Saimi och Albin jungell.
Pensionärssamling: ti 13 i fh.
Läsmöte: ti 19 med jolkka läslag hos 
Britta och Kaj Laakso.
Läsmöte: on 19 med Viitavesi läslag hos 
Birgitta och erik cainberg.

NyKARLEBy
On kl 18.30 Temakväll: i fh, Tomas 
Sjödin: ”Att våga livet en gång till”, 
kyrkokören.
Tonbildningsdag 23.2: kl 9-13, Munsala 
fh med heidi Storbacka. Anmäl senast 
20.2, 040-1470120.
Loppis för gemensamt Ansvar: 16.3 kl 
10-17 i jeppo fh. Bordshyra 10 euro, boka 
via Lena norrback 040-7682831.

NyKARLEBy
Sö kl 10 Bygudstjänst: i Kovjoki böne-
hus, edman, ringwall.
-kl 12 Bygudstjänst: i Socklot bönehus; 
Forslund, enroth. 
-kl 12 Bygudstjänst: i Markbygården; 
holmberg, Lönnqvist.
-kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, edman, 
ringwall, sång Linda Andtbacka. efteråt 
Ku-kretsens årsmöte. 
Må 13 Missionssyförening: fh
-kl 18 Kenyamission: fh, uno Lundgren
Ti kl 15 Skriftskola: fh 
To 13 Samtalsgrupp för män: fh
MUNSALA
Sö kl 10 Högmässa: i Pensala bönehus, 
Forslund, enroth.
On kl 14.45 Skriftskola: fh. 
JEPPO
Sö kl 10 gudstjänst: holmberg, Lönn-
qvist. 
To 13 Missionssymöte: i klubblok. gäst 
harry holmberg.
-19 Läsmöte: hos Maria o Mats Lind-
borg, östra nedre läslag.
Bönegrupp: varje söndag kl 19, fh

PEDERSÖRE
Andakter: 
- Fr 14 i Pedersheim, Purmo församling 
- Ti 13.30 i Flyngärdets pensionärshem, 
eklund
Ungdomssamling: Fr 20 i Forsby bykyrka
gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, häggblom, 
Manskören, dir. nils-oscar Frantz, 
nyholm, textläsare Kerstin grev, dörr-
värdar östensö.
årsmöte: Sö 11.30 för Ku-kretsen i Pe-
dersöre i Kyrkostrands församlingshem
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bö-
nehus, Seppo Tupeli
Lions välgörenhetskonsert: Sö 19 i 
kyrkan
Missionsstugans lastningstalko: Må 16 
Biståndstransport till Litauen, välkom-
men!
Pensionärssamling: on 12 i Kyrkostrands 

församlingshem, Barbro Stenbacka, mat 
& kaffe 10 €
Symöten: 
- Må 13 i Lövö hos Märta emet, eklund 
- Ti 13.30 i Bulderbackagården, näse 
- To 21.2 kl. 13.30 i Kållby bönehus

PURMO
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan. Khden, r 
Blomqvist, Frank Berger medv. med 
sång.
Möte: sö kl 14 i Lillby förs.h. ”Sions-
harpan i centrum”. joakim Förars, Bo-
greger nygård
Förböns och lovsångskväll: sö kl 19 i 
nordanå. en avslappnad stund i övre 
salen.
Missionssamling, Salamu: må kl 19.30 
i prästg.
Drängstugans personalmöte: ti kl 19 i 
prästg.
Temakväll: to 21.2 kl 19.30 i Åvist. 
Tema: Vardagskristen med christoffer 
Björkskog.
Drängstugans resa till St Petersburg: 
5-8.4.2013 några platser kvar. Sista 
anm.dag 20.2 Kontakta: M Sandström 
040-3100 463

TERJÄRV
Pensionärernas årsmöte: förs.h, to 14.2 
kl 13, program, servering.
Ungdomssamling: fr 15.2 kl 19, B. Söder-
backa, förs.h.
Högmässa: sö 17.2 kl 10 i förs.h. khden, 
L-e Ahlskog.
Läsmöte med Skogsby läslag: sö 17.2 kl 
13 hos Sanna och Stefan Särs.
SLEF:s lokalavdelningens årsmöte sö 
17.2 kl 13 i högnabba byahem, inledn. 
Albert häggblom.
Sorgegruppen,obs!: ti 19.2 kl 13, förs.h.
”Må bra dag”: för närståendevårdare to 
21.2 kl 10, förs.h.

Finlands svenska prästhemsförbund r.f.
håller årsmöte och firar sitt 

75-års jubileum lörd. 16.3. 2013

i Helsingfors på Högbergsgården, Högbergsgatan 10A.

Kl.16  Årsmötesförhandlingar
Kl.17  Mingel
Kl.18  Festmiddag med tre rätter. Tal och musikprogram.
Pris: 30 €. Bet. till konto FI02 49704820001501 senast 5.3.
Kvällen avslutas med mässa som förrättas av 
biskop Björn Vikström.
Anmäl dig senast 5.3. Till Maria Björkgren-Vikström, 
maria.b.vikstrom@gmail.com el. 040-5622585

Välkommen!

Ledig tjänst i stiftet

Tjänsten som lagfaren assessor 
vid domkapitlet i Borgå stift 

Behörig är den som avlagt juris magisterexamen och som är 
förtrogen med domarvärv eller förvaltning. Den som väljs bör 
vara medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ha 
utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda 
muntliga och skriftliga kunskaper i finska. 
Lagfarna assessorns huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda 
förvaltningsavdelningen, handha förvaltningsärenden i dom-
kapitlet samt ge råd i juridiska ärenden till stiftets församlingar. 
Administrativ förmåga samt kunskaper i ledarskap och den 
kyrkliga förvaltningen förutsätts.

Tjänsten ledigförklaras som deltidstjänst på 80 %. Tjänsten är 
placerad i kravgrupp 702. Grundlönen är 80 % av 4 782,82 €. 
Den valda skall uppvisa lärarintyg före tjänsten tillträds.

Tilläggsuppgifter ges av lagfarna assessorn Kasten Österholm, 
tel. 019-529 7714 eller notarie Clas Abrahamsson, 
tel. 040-728 0693.

Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift 
senast 8.3.2013 klockan 15.00.
Adress: PB 30, 06101 Borgå

Vanda Västra Diakoniförenings årsmöte
sö 17.2. kl. 11:00(efter högmässan) i Bagarstugan, 
Kurirvägen 1, Vanda. Försäljning av Gemensamt 
Ansvar-produkter. Kaffeservering.

lEdIgA TJänSTER

åRSMÖTEn

http://sanktjohannes.info
17.2 kl 11 gudstjänst i Biblion, 
Biblioteksg 5, Vasa.

 Prisbelönad!
www.bioteekki.fi 
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ÖNSKAS HyRA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHyRES

 
Ljus enrummare, 1 rum +kvr+bdr 
= 28m2 på Drumsö från och med 
1.3 2013 Vänligen tag kontakt tel 
040 521 9351 eller 0400 512350

uthyres fr.o.m. mars bostad 3 r 
+ kök 61m2 nära Åbo centrum. 
0503840987, 0505730336.

Stickade lapptäcken och gemenskap
I dag, den 28 januari, kom-
mer jag från Mariehamns för-
samlings Moder Teresa-grupp 
i Odalgården, ett av stadens 
äldreboenden. Det kändes 
så roligt att träffa damerna i 
gruppen igen. Vi blir bara fär-
re och färre men så länge jag 
är välkommen att koka för-
samlingens kaffe och prata 
med dem en stund gör jag det 
gärna. I dag träffade jag The-
rese, Martha och Lea som är 
med på bilden. Vi blir gär-
na fler. Församlingens kaf-
fe räcker också åt dem som 
blivit för orkeslösa att läng-
re sticka eller sy. Ni är också 
välkomna!

Grupperna träffas i två lo-
kaler en gång i månaden, 
Folkhälsans allaktivitetshus 
och Odalgården. Var och en 
i gruppen stickar lappar för 
filtar eller syr ihop lappar 
som andra stickat hemma. 
Det stickas också i Marga-
retagården varje vecka, där 
två andra grupper samlas ef-
ter torsdagslunchen för pen-
sionärer.

I dag frågade jag There-
se Koskinen om hon min-
des hur många filtar hon 
sytt under åren. Hon svarade:  
- Jag har sytt ihop 33 styck-
en under årens lopp. Då ska 
man beakta att varje filt be-
står av 61 lappar.

Det har inte varit tren-
digt att sticka mycket under 

de senaste åren. Följaktligen 
finns inte så mycket restgarn 
att tillgå. Men om någon har 
mindre eller större lager av 
lämpligt yllegarn att skänka 
till församlingen blir damer-
na glada.

En gång varje höst och 
vår samlas alla grupperna 
till filttalko i Margaretagår-
den. Då bjuder församling-
en på lunch och kaffe. Al-
la stickade lappar läggs fram 

och det är fritt fram att väl-
ja ut och montera filtar att sy 
ihop hemma. Också de fär-
diga filtarna breds ut till be-
skådande. En del är riktiga 
konstverk men huvudvikten 
ligger på att de skall värma 
mottagaren. Man får också 
ta av det skänkta garnet för 
stickning och till montering. 
Många fler damer än Therese 
har sytt åtskilliga filtar un-
der de år dessa grupper fun-

nits. Jag brukar ta hand om 
de lappar som inte passar 
in just då och de blir också 
varma filtar utan anspråk på 
skönhet, likt den på bilden, 
för en frusen fattig någon-
stans.

Årligen samlas de flera 
hundra värmande filtarna in 
för transport till Helsingfors 
genom Emmaus för vidare 
befordran till behövande.

 ¶ mARIANNE DANIElSSON

BERÄTTA OM DIN 
FÖRSAMLINg! 
Den här sidan finns till för dig. 
roliga verksamhetsidéer, fest-
liga jubileum eller en viktig ge-
menskap. Skriv, fotografera och 
berätta om vad som händer i 
DIn församling! Skicka in din ar-
tikel till redaktionen@kyrkpres-
sen.fi. redaktionen väljer och 
redigerar materialet.

I mIN
föRsAmLINg

På gång

MeLoDI grAnD PrIx 2013
MgP söker nya talanger i åldern 
8-15 år. MgP är en unik musik-
tävling som har hittat över 100 
finländska talanger sedan starten 
år 2007.

För att inspirera och stöda den 
som vill vara med i MgP ordnas 
workshops med musikerna Ben 
Bergman och Macke granfors på 
sex orter i mars. Att vara med i 
MgP workshop kan vara första ste-
get mot en egen låt och en plats i 
direktsänd final.
Åbo lördag 9.3 kl. 11.30-16.30, De 
ungas konst– och aktivitetshus 
VIMMA, Auragatan 16.  
Mariehamn söndag 10.3 kl. 11.30-
16.30, övernäs högstadieskola, 
Västra Skolgatan 4. 
helsingfors lördag 16.3 kl. 11.30-
16.30, SFV- salen, nylandsgatan 
17 B.
Borgå söndag 17.3 kl. 11.30-16.30, 
Strömborgska skolan, Lundaga-
tan 1-3.
jakobstad, lördag 23.3 kl. 11.30-
16.30, ungdomsgården Tobaksma-
gasinet, jakobsgatan 9.  
Vasa söndag 24.3 kl. 11.30-16.30, 
Kulturskafferiet ritz, Kyrkoespla-
naden 22 A.
Anmälningar till workshop och frå-
gor gällande MgP riktas till Marica 
Fagerholm-Åsten, projektledare på 
FSu, telefon 050 502 4266, ma-
rica@fsu.fi.

Bidrag till MgP 2013 bör postas 
senast onsdag 3.4.2013. På MgP:s 
webbplats på svenska.yle.fi/mgp 
finns allt du behöver veta.
I april utses tio finalister som går 
vidare till den direktsända fina-
len lördagen den 5 oktober i yle 
Fem och Arenan. I juni får de tio 
artister och grupper som kommit 
med delta i camp-MgP. På läg-
ret medverkar bl.a. sångcoachen 
Tomas höglund, dans- och scen-
lärare Anne Pihlström, rockbru-
den niki rock (Petra Westerback) 
som har de bästa artisttipsen 
medan musikproducenten niklas 
nylund tar hand om arrangemang, 
låtbakgrund och skivinspelning. I 
september utkommer MgP 2013 
skivan med samtliga finallåtar.
Lördagen den 5 oktober sänds 
MgP-finalen direkt i yle Fem och 
på Arenan. Då röstar publiken och 
en jury fram årets vinnare.

doMKAPITlET

Lagfarna assessorn vid Domkapit-
let i Borgå stift Kasten Österholm 
har beviljats begärt avsked från 
1.8.2013.

Tjänsten som lagfaren assessor 
vid Domkapitlet i Borgå stift  
(80 %) har förklarats ledig att sö-
kas senast 8.3.2013 kl. 15.

Kyrkoherden i Lappträsks 
svenska församling Christer åberg 
har beviljats begärt avsked från 
1.8.2013.

Kuopio domkapitel har med 
Borgå domkapitels medgivande 
förordnat församlingspastorn i 
Vårdö kapellförsamling i Sund-
Vårdö församling Mathias Junell att 
sköta kaplanstjänst (VI) i järvi-Ku-
opion seurakunta 1.2 - 11.8.2013.

Kaplanen i Mariehamns försam-
ling Kent Danielsson har förordnats 
att vid sidan av egen tjänst sköta 
kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kum-
linge församling 1.2 - 31.5.2013.

Fullmakt på c-kantorstjänsten 
i Sjundeå svenska församling har 
utfärdats åt kantor Hanna Noro 
från 1.3.2013.

Kyrkoherden i Kristinestads 
svenska församling Lars Nisula har 
utsetts till tf. kontraktsprost i När-
pes prosteri 1.6 - 31.10.2013.

Tf kyrkoherden i Övermarks för-
samling Ralf Sandin har beviljats 
tjänstledighet 16.1 - 31.3.2013.

Tf kaplanen i Närpes församling 
Marcus Jakobsson har förord-
nats att sköta kyrkoherdetjäns-
ten i Övermarks församling 16.1 
- 31.3.2013.

Pastor Peter Lassus har förord-
nats att sköta församlingspastors-
tjänsten i Närpes församling 16.1  
- 31.3.2013.

Jalasjärvi

Ylöjärvi

Saarijärvi

Kuopio

Tornio

Kiiminki

Kankaanpää

Vaasa

Närpiö

www.HHnet.fi 
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Över 60.000 
produkter under samma  

                      ställe!

Tyck om!

Nu 
äntligen i 
Kuopio!

stjärnorna 

Etta i Hertonäs, fin utsikt. Bra
förbindelser.
Tel: 040-3528120

Önskas hyra!
Rökfri pålitlig 28-årig man
från Vasa önskar hyra 1-2
rums, om möjligt möblerad
lägenhet under tiden
februari/mars-september/ok
tober 2013 pga. projektarbete
i huvudstaden. Vänl. Ring
Björn 0400-525045

20 årig
sjuksköterskestuderande
kvinna söker lägenhet i
Helsingfors. Studerar på
Arcada, motionerar, är
alkoholfri och rökfri.
Mail: gronlunr@arcada.fi
Tel: 0407285573

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn
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”Här och nu finns 
avståndet som 
gör att människor 
inte tänker på vad 
mottagaren kän-
ner när de skriver 
att hon är en hora 
som borde våld-
tas.”
Österbottningen

hAt På näTET

Alla hjärtats 
dagar ...

Länge fnySte jag åt Alla hjärtans dag 
och vägrade bry mig om den. Den 
var nästan lika förhatlig som Hallo-
ween. En främmande, plastig, glitt-
rig och genomkommersialiserad fi-
rardag. Det kan ha att göra med en 
överdos av amerikanska rom-coms, 

där tjejen med brustet hjärta sitter hemma i sof-
fan, gråter och äter glass ur enorma förpackning-
ar. Detta medan ex-pojkvännen och hans nya 
flickvän sitter på en mysig restaurang smyckad 
med hjärtballonger. 

det är bara att konstatera att vi lever i en globa-
liserad värld, där kulturer och traditioner blan-
das och befruktar varandra. Alla hjärtans dag är 
en relativt ny företeelse hos oss i Norden, men i 
Frankrike och England har den funnits åtmins-
tone sedan medeltiden. Den äldsta bevarade va-
lentinhälsningen är från 1477, skriven av en ung 
kvinna till hennes trolovade. Det finns faktiskt tre 
kristna martyrer med namnet, men den kändas-
te Sankt Valentin var prästen Valentinus i Rom. 

han haLShöggS 14 februari 
269 e. Kr., för att han väg-
rade avsäga sig sin tro. Brottet 
han begått var att viga krist-
na par. Legenden berättar att 
han hjälpte sin fångvaktares 
dotter att få synen åter och att 
hela hennes familj blev krist-
na. Han var också våldsamt 
förälskad i nämnda flicka och 
lyckades smussla ut en liten 
lapp med en kärleksdikt åt 
henne innan han avrättades. Därav traditionen 
med att skriva Alla hjärtans dag-kort.

På medeLtiden trodde man att det var i mitten av 
februari som fåglarna sökte och fann sin partner 
och folkkulturen var snabb att överföra detta även 
till människorna. Det i kombination med präs-
ten som, vid samma tid på året, halshöggs för att 
han hade vigt förälskade par gav grunden till det 
romantiska firandet.

jag fnySer inte längre åt Alla hjärtans dag, eller 
vändagen som den faktiskt heter i Finland. Kan-
ske det verkligen finns skäl att på ett särskilt sätt 
fira kärlek och vänskap en dag i året. Den med 
brustet hjärta skall inte behöva sitta ensam hem-
ma och äta glass en sån dag. Finns det någon i din 
omgivning som just nu behöver få känna att han 
eller hon har en god vän? Skriv ett brev, lyft tele-
fonen, hälsa på hos den ensamma och gamla. Kort 
med hjärtan, blommor, bakelser, och choklad är 
trevliga men inte nödvändiga. En öppen blick, en 
varm omfamning kan vara det som får någon att 
orka se världen med nya ögon.

att Vara människa är att vara medmänniska, in-
te bara på Alla hjärtans dag utan alla dagar, al-
la hjärtats dagar. Glömmer vi det har vi förlorat 
vår mänsklighet.

Katarina Gäddnäs är författare och journalist.

”Kanske det 
verkligen finns 
skäl att på ett 
särskilt sätt fira 
kärlek och vän-
skap en dag i 
året.”

INKAst KATARInA gäddnäS

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

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

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

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

I teologin behövs mera psykologi
Jag har uppskattat Patrik 
Hagmans tankar som gått att 
läsa i Kyrkpressen under de 
senaste åren. Men fundering-
arna kring varför ”vi mår så 
dåligt” i relation till ”mening-
en med livet, vem jag är och 
varför världen är som den är” 
(KP 6/2013) får mig att grep-
pa pennan. Jag tycker texten 
blir på hälft, men kanske det 
är meningen?

Jag håller med om att vi 
behöver diskutera varför 
alla ibland och en del mer 
ihållande mår dåligt. Men 
precis som du Patrik till 
slut skriver, är det ”ett jag” 
som mår dåligt, inte ba-
ra ”vi” i en stor likformad 
klump. Man kan må syn-
nerligen dåligt trots olika 
ideologier man följer, el-
ler trots avsaknaden av oli-
ka tros- eller tankesystem. 

Allt beror på om det vi tror 
eller tänker eller sysslar 
med i tillräcklig grad berör 
just vårt/våra verkliga liv. 

Något att tro på, tänka 
i linje med, hålla på med 
kan likaväl vara en de-
struktiv flykt undan verk-
ligheten. Då är illamåen-
det ändå ett faktum i något 
skede trots att man till sy-
nes har en mening i livet, 
trots att man ser sig som 
ett jag i något samman-
hang, trots att man tror på 
ett visst sorts samhälle och 
jobbar för det eller motsat-
sen av olika skäl låter bli 
att ta del i det.

I basen finns ju livet vi 
dimpt rakt ner i. Orsakerna 
till illamåendet är där (den 
så kallade anknytningste-
orin), och de varierar från 
person till person. Grun-

den är att ingen människa 
och inget samhälle är full-
komligt. Där avigsidorna är 
starka parat med utsatthet 
och känslighet blir följder-
na destruktiva för barn och 
unga och för livet i fortsätt-
ningen.

Att detta skulle ha något 
att göra med ett ökat behov 
för människan idag att fin-
na sig själv och se en me-
ning i tillvaron kan stäm-
ma, men bara ibland. Ja, 
ökat välstånd och möjlig-
heter, teknologiska och 
andra, gör inte nödvän-
digtvis någon lyckligare, 
ofta tvärtom. Men i alla ti-
der har ett slaget barn haft 
ett otacksamt utgångläge. 
I alla tider har en druck-
en pappa och /eller mam-

ma skapat enorma skador. 
I alla tider är incest och 
andra övergrepp omått-
ligt skadliga för männis-
kans utveckling och liv. 
För att nu bara nämna någ-
ra få saker.

I teologin behövs mer 
psykologi och i psykologin 
teologi, brukar jag säga. Ur 
teologins synvinkel ligger 
illamåendet i synden och 
dess olika följdverkningar i 
ett mer eller mindre kom-
plicerat mönster. Mer finns 
det inte möjlighet/utrym-
me att kommentera i det 
här skedet.

henriK nymaLm
Borgå

BOsättNINgAR ISRAEl

fred förutsätter mänskliga 
rättigheter
Tomas Sandell anklagar Kyr-
kans Utlandshjälp för bojkott 
av produkter från israelis-
ka bosättningar (KP 6/2013). 
Kyrkans Utlandshjälp varken 
bedriver eller rekommende-
rar bojkott. Däremot kräver 
vi att produkter från bosätt-
ningarna märks på ett sakligt 
sätt. Vi verkar för att de som 
bor på de ockuperade pa-
lestinska områdena skall ha 
samma mänskliga och med-
borgerliga rättigheter.

Vi samarbetar med lokala 
kyrkor och israeliska freds- 
och människorättsorganisa-
tioner för att få till stånd en 
rättvis och hållbar fred i om-
rådet. Därför är det ytterst 
viktigt att stater och företag 
följer internationella avtal.

Kyrkans Utlandshjälp 
ger humanitär hjälp och 
bedriver utvecklingssam-
arbete och påverkningsar-
bete i över trettio länder, 
för närvarande bland an-
nat i Syrien. Krig och kon-
flikter är ett stort hot mot 
de mänskliga rättigheter-
na. Att de mänskliga rät-
tigheterna inte förverkligas 
är också ofta en orsak till 
samhällelig instabilitet. Det 
är beklagligt att främjande 
av palestiniernas mänsk-
liga rättigheter väcker så-
dant motstånd.

aaro rytKönen
Chef för påverkningsarbetet
Kyrkans Utlandshjälp

www.nordicsale.fi
FÖNSTER, DÖRRAR, KAKEL

Fabriksmåttfel och II-klass

BOsättNINgAR ISRAEl

Israelkritik är inte judehat
Tomas Sandell från ECI gör 
judarna en björntjänst då 
han jämställer kritik av sta-
ten Israels politik med ju-
dehat.

Konflikten Israel-Pales-
tina är tragisk. De förföljda 
judarnas önskemål om en 
fristad tillmötesgicks på pa-
lestiniernas bekostnad. Bå-
da parterna har historiska 
rötter i området. Båda kan 
peka på orättvisor och löf-
tesbrott i närhistorien. Bå-
da begår våldsdåd som mås-
te fördömas.

Tvåstatslösningen en-
ligt internationell lag är 
mest realistisk. De israelis-
ka bosättningarna på ock-
uperat område undergräver 
den lösningen. Man måste 
få kräva upphovsmärkning 
av produkter från bosätt-

ningarna utan att stämplas 
som antisemit.

Att Sandell talar om de-
monisering är att kasta sten 
i glashus. Det är kristna si-
onister som uttalat demo-
niserar araberna. De ser 
staten Israel som uppfyl-
lelse av Guds löften och 
araberna som Guds mot-
ståndare. De ser fram emot 
en slutstrid mellan Isra-
el och dess fiender. De är 
starka bland evangelikala 
kristna och inom det re-
publikanska partiet i USA. 
Tomas Sandell spelar dem 
i händerna.

uLf SärS
Helsingfors

Nu kan du få originalet av det Biomagnetiska armbandet
  

   

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

Lindrar mot huvud-, rygg- 
och muskelvärk. Förbättrar 

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

bandet är av hög kvalitet med 
24 K gulddouble. 

Använd armbandet dagligen och 
upplev de positiva fördelarna. 

06-347 0608         cjcenter@malax.fi

Sänd in din 
beställning till:

Jonnys 
Försäljningstjänst

Petalaxvägen 18D, 
66240 Petalax

Antal:

 Namn:

Adress:

Pris 
29,50€ 

inkl. post-
kostnader



På söndagsm
iddag hos farm

or hugger lille Pär direkt på m
aten utan att be sin bordsbön. M

am
m

a blir förskräckt: M
en Pär, vi ber ju alltid bordsbönen först.

–
 hem

m
a ja, svarar Pär. M

en nu är vi hos farm
or och hon kan ju laga m

at.

NÄSTA VECKA möter vi nåden i skidspåret. 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


