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LeDAreN: Påven är trött och många undrar om den 
katolska kyrkan är trött den också. Andra litar på Anden 
och minns att också skurkar blivit fina påvar. 
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”Det är inte ba-
ra påven som 
är gammal och 
trött, många 
tycker att också 
kyrkan är det.”

LEDARE Sofia ToRvaldS

Och så är Petrus 
jobb ledigt igen

När påveN Benedictus XVI förra 
veckan meddelade att han av-
går gick vadslagningsbyråerna 

genast i gång. Kardinal Peter Turkson från Gha-
na (f. 1948) fick de bästa oddsen. Visst vore det 
dags för en afrikansk påve? I toppen ställdes också 
kardinal Marc Ouellet från Kanada (f. 1944) – en 
flexibel man – och kardinal Francis Arinze från 
Nigeria (f. 1932) som kanske anses vara för gam-
mal. Det blir så tröttsamt med nya val hela tiden.

Eftersom påven den här gången meddelade ex-
akt när han inte längre står till förfogande – den 28 
februari klockan åtta på kvällen – finns det ock-
så mer tid än vanligt att spekulera och intrigera.

När BeNedictus Xvi avgick sa han att det krävs bå-
de kroppslig och själslig styrka för att styra Petri 
skepp, och hans krafter har under de senaste må-
naderna varit på nedgång. Han såg sin föregånga-
re långsamt bli gammal och trött, han vet att det 
är oundvikligt att han går samma väg.

Det är inte bara påven som är gammal och trött, 
många tycker att också kyrkan är det. Innan den 
liberala kardinalen Carlo Maria Mantini dog i fjol 
beskrev han den katolska kyrkans situation med 
ord som ekar kusligt bekanta: kyrkan är trött i 
Europa och Amerika. De stora katedralerna står 
tomma, byråkratin och ritualerna är pompösa, 
kyrkan är 200 år efter sin tid.

Vi kommer inte att höra den nya påven påstå 
någonting liknande, för det finns just inga libe-
rala kardinaler kvar. Den som efterträder Bene-
dictus XVI kommer sannolikt att följa sina före-
gångares linje när det gäller de västerländska tvis-
tefrågorna abort, homosexualitet, preventivme-
del och prästers celibat.

För många katoliker känns det tryggt. För dem 
som längtar efter nya vindar känns det depri-
merande.

MeN så koMMer vi in på hela den övernaturliga dis-
kussionen och det ska vi väl göra då det är på-
veval på gång.

En ung amerikansk kato-
lik, Anthony Mathison från 
South Carolina, slår i en text 
om valet av påve ett slag för 
efterföljelsens naivitet.

MathisoN påpekar att det un-
der historiens lopp funnits 
gott om påvliga kandidater 
som varit allt annat än lämp-
liga för ämbetet. Han näm-
ner Vigilius (535–555) vars 
heretiska syn på Kristi na-
tur delades av kejsarinnan Theodora som var iv-
rig att ersätta hans föregångare med en man i sin 
egen smak. Vigilius och Theodora skred till ver-
ket och den regerande påven dog, antagligen gift-
mördad av de två.

Så blev Vigilius påve, och det första han gjorde 
var att kraftigt ta avstånd från den heresi han stått 
bakom och energiskt rensa ut alla dess anhängare.

vad lär vi oss av detta?
Att den heliga Anden styr också påven, me-

nar Mathison. Den man som väljs är kanske in-
te perfekt, men han är den man som Gud vill ha 
på just den stolen.

Mötte 
nåden 
i spåret

Det var hennes första Vasalopp 2005. 
Camilla Andersson hade förberett sig  
väl både fysiskt och psykiskt för den 
nittio kilometer långa sträckan mel-
lan Sälen och Mora.

– Men ändå fanns där ett tvivel på 
om jag orkar skida så långt, säger hon. 
Inte minst när jag kom upp efter den 
förstå tunga backen där man står som 
i en myrstack. Där möttes jag av skyl-
ten Mora 87. Då tittade jag på mina ski-
dor och tänkte: vad har jag gjort? Är det 
faktiskt 87 kilometer kvar?

Men när hon kom till den sista saft-
stationen nio kilometer före mål hör-
de hon trumpeten som spelade Ama-
zing Graze.

– Där var jag i min favoritnatur i tall-
skogen och solen sken. När jag hör mu-
siken blev jag så tagen att jag började 
gråta. Allt kändes som en enda stor nåd. 
Tänk att jag får göra det här. Min lycka 
var total. Då gick det upp för mig att jag 
klarar loppet.

Så visst kan man möta Gud i  skid-
spåret. Det har Camilla Andersson gjort. 
Inte varje gång, men ibland kommer en 
stark upplevelse av Gud över henne.

– Jag tror trumpetisten var sänd dit 
av Gud, säger hon. Men man kan ock-
så förnimma något av Gud under van-
liga turer. Bara genom att få vara ute i 
naturen en fin dag. 

–  Men upplevelsen går inte att trol-
la fram. Jag har skidat Vasaloppet sju 

gånger men det var bara en gång jag 
hörde trumpeten. Men varje gång jag 
skidar förbi det stället minns jag den.

Att tävla eller inte
Intresset att åka skidor härstammar 
från skolan i Terjärv. Men  under hög-
stadiet tog intresset slut. För att komma 
igång med motionerandet tjugo år sena-
re satte hon Vasaloppet som mål för sig.

– Det var en dröm sedan barndo-
men att skida Vasaloppet. När jag var 
tolv deltog pappa och jag minns hur vi 
stod vid målet och väntade på honom.

Nu har hon skidat sju Vasalopp, två 
Finlandialopp, tre Marcialonga i Italien, 
Bieg Piastow i Polen, Tartu Ski Maraton 
i Estland, Jizerska Padesatka i Tjeckien 
och Köning Ludvig Lauf i Tyskland. De 
senaste vintrarna har det blivit upp till 
fyra långlopp. Däremellan har det ock-
så blivit fem maratonlopp. Nästa vecka 
är det Finlandialoppet som gäller.

– Det som förändrats de senaste åren 
är att jag inte längre är lika tävlingsin-
riktad. Det var egentligen inte mening-
en att jag skulle tävla från början hel-
ler. Men då mitt första Vasalopp gick 
långt bättre än vad jag hade väntat fick 
jag blodad tand. Jag började träna mål-
medvetet för att bli ännu bättre. 

Hon har tyckt att det varit svårt att 
inte koppla på tävlingsinstinkten sam-
tidigt som nummerlappen blir fäst.

– Fast jag sitter här och säger att det 

viktigaste inte är att tävla utan att få rö-
ra på sig så jämför jag hur jag utveck-
lats i förhållande till de andra.  Jag föl-
jer med reslutatlistona och jag märker 
att andra gör det också.  

Tillbaka efter att ha varit utbränd
Camilla Andersson är nyanställd barn-
ledare i Vasa. Nu återvänder hon till en 
arbetsplats hon lämnade för tolv år se-
dan då hon blev utbränd. 

– Det var för mycket på gång med två 
små barn, husbygge och heltidsjobb. Jag 
var borta från arbetslivet i ett par år. Jag 
kände att min trötthet var arbetsrela-
terad och sade upp mig.

Hon fick jobb som timlärare i musik, 
en dag i veckan, för funktionshindra-
de ungdomar på Optima i Korsnäs. Två 

Nio kilometer före målet hörde Camilla Andersson 
en bekant melodi. I publiken stod någon och spelade 
Amazing Graze på trumpet. Det gav henne en förnim-
melse av Gud och förnyade krafter att slutföra loppet.

TexT och FoTo: JOhAN SANDberG

PrOfiLeN: caMilla andERSSon  
”Guds vilja brukar visa sig på ett 
eller annat sätt då man uppriktigt 
ber om det. Det kan vara genom 
ett enkelt nej. ”
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Kunglig medalj till kyrkoherde
estlaNd. Patrik Göransson, 
kyrkoherden vid Svens-
ka S:t Mikaelsförsamlingen i 
Tallinn, har fått en medalj av 
svenska kungen för sitt ar-
bete för det estlandssven-
ska kulturarvet. 

Göransson kom till est-
land i mitten av 1990-ta-
let för att göra praktik i 
en församling i nordös-
tra estland. Numera är den 
svenska församlingen i Tal-

linn en av medelpunkterna 
för dagens estlandssven-
ska kultur. 

Patrik Göransson fick ta 
emot Konungens medalj di-
rekt av kungen själv vid en 
ceremoni på Kungliga slot-
tet i Stockholm. Medal-
jen tilldelas svenska och ut-
ländska medborgare för 
särskilda förtjänster eller för 
lång och trogen tjänst vid 
de Kungliga hovstaterna.

Tillbaka till politiken via KP-intervju
FörtroeNde. ”Malax är det 
bästa stället på jorden” sa-
de kommunalpolitikern Lo-
renz uthardt i Malax när 
Kyrkpressen intervjuade 
honom i våras. 

Intervjun ledde till att han 
ombads ställa upp i full-
mäktigevalet, det ena 
gav det andra, 
och nu är 
han full-
mäktige-

ordförande, skriver Vasa-
bladet.

Det är frågan om en 
”comeback”efter 24 års 
paus från politiken. 

månader senare  fick hon också jobb 
som barnledare i Malax. 

– Jag tog ett litet steg i taget för att 
komma tillbaka. Vissa dagar trodde jag 
aldrig jag skulle klara av att arbeta igen. 

– Jag tror jag blivit bättre på att säga 
nej. Jag försöker vara nöjd med det jag 
presterar. Det är svårt men det är ju ba-
ra jag som sätter gränser och bestäm-
mer när jag ska vara nöjd. 

Rädslan för att börja må dåligt på nytt 
var en av hennes farhågor innan hon 
sökte jobbet i Vasa. 

– Jag funderade mycket på om jag 
klarar av att återvända. Men det har ju 
gått tolv år sedan dess och min situa-
tion är  en annan. Mina barn är större, 
jag har nya kolleger, nya arbetsupp-
gifter och -utrymmen. Jag kom inte 

Fyra till sex 
gånger i veckan 
ger sig camilla 
Andersson ut i 
skidspåret på en 
tur mellan 20 och 
30 kilometer.  

cAmiLLA AnDERsson

bArNLeDAre I VASA SVeNSKA 
FörSAMlING SeDAN DeN 14 jANuArI 
I år.

GifT MeD DAN SoM är KANTor  
I SAMMA FörSAMlING. TVå bArN, 
luDVIG, 21 och julIANA, 18. 

GiLLAr låNGloPP På SKIDor. 
bäSTA PlAcerINGArNA TjuGo-
ANDrA I VASAloPPeT MeD TIDeN 
5:40, SexToNDe I MArcIAloNGA 
och TIoNDe I TArTu SKI MArAToN.

tillbaka till samma ställe,  det är ba-
ra arbetsgivarens namn som är det-
samma.

Nu har hon en dagklubb i Dragnäs-
bäck plus två grupper Stora och små för 
föräldrar med sina barn eller far- och 
morföräldrar med barnbarn. 

– Sedan besöker jag olika dagis fy-
ra gånger i veckan. Det är en utma-
ning som jag gruvade mig för, det har 
jag aldrig gjort förr. Men nu tycker jag 
besöken piggar upp min vecka. Det är 
nytt hela tiden, man vet inte vilka frå-
gor barnen ställer.

– Nu känns det bra och jag är tack-
sam över det nya jobbet.

Ske Guds vilja eller min?
När hon ser tillbaka ser Camilla An-

dersson också att Gud gripit in i olika 
skeden av hennes liv. 

– Även om man inte förstår det när 
det sker så ser man senare att det som 
skedde då var bäst för mig. Men det är  
svårt att verkligen våga lita på att det 
som sker är Guds vilja. Det är lättare att 
be att min vilja ska ske. Men det går fel 
när man styr själv.

– Guds vilja brukar visa sig på ett el-
ler annat sätt då man uppriktigt ber om 
det. Det kan vara genom ett enkelt nej. 
Jag sökte en gång in till en utbildning 
och jag var helt övertygad om att jag 
skulle komma in. Men det gjorde jag in-
te. Jag förstår än i dag inte hur det kom 
sig. Men det var bara inte meningen. I 
dag inser jag att jag aldrig skulle ha or-
kat jobba i den branschen.

33

En god tjänare men en dålig herre. KP lät tre som jobbat med att balansera, förmera 

och förvalta pengar syna myntets bägge sidor i ett öppet samtal.

Sidan 8

Skäl att snacka om pengarna

Ute i världen står Martin  

Luther för friheten

Sidan 4

Min pojkvän 

är muslim

Sidan 7

Tillbaka till N
epal

efter 22 år hemma

Sidan 5

Gränsen 

delade 

familjen

Sidan 2

LEDAREN:  Är prioriteringen av pengar och snabbhet 

det viktigaste vi  packar i förstaklassarnas skolväska går 

vi föräldrar själva en brysk pensionärsframtid till m
ötes.

 Sid

2

TORSDAG 16 AUGUSTi. NR 33/2012

Hildegard såg 

mer än andra

Sidan 6

Pedersöre lånar tre miljoner euro?
Fastigheter. I kväll tar kyr-
kofullmäktige i Peders-
örenejdens kyrkliga samfäl-
lighet ställning till ett lån på 
tre miljoner euro.

Därmed kommer full-
mäktige också att på nytt 
ta ställning till bygget av 
församlingshem i esse.

Genom lånet ska sam-
fälligheten finansiera för-
samlingshemsbygget  samt 
förse jakobstad, Pedersö-

re, esse och Purmo kyrkor 
med sprinklersystem.

Tidigare har fullmäkti-
ge satt ett absolut kost-
nadstak på 2,7 miljoner eu-
ro för församlingshemmet. 
Då bygget visade sig bli dy-
rare bantade man ner pro-
jektet och gjorde en ny of-
fertomgång.  

Vad Kyrkpressen erfar 
överstiger de nya offerterna 
fortfarande ramarna.
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lättare att hitta hjälp i Åbo
Alla tio församlingar i åbo har öppnat en gemensam 
hemsida för diakoniarbetet. På portalen Kirkko auttaa 
Turussa (Kyrkan hjälper i åbo) hittar man kontaktupp-
gifter, artiklar och information om vilket diakonalt stöd 
medlemmarna kan få i församlingen.

– Vi hoppas att det ska bli lättare att få hjälp när all 
information finns samlad. Vi vill också berätta om allt 
möjligt annat som sker inom kyrkans diakoniarbe-
te som till exempel olika stödgrupper, säger eija Grahn 
som leder det svenskspråkiga diakoniarbetet i åbo.

DiAkoni hEMSida

Kyrkan kan inte hjälpa alla

BarNFaMiljer Med en förälder får mest stöd ur kyrkans gemensamma understödsfond. 
Kyrkans diakonifond finns till för att jämna ut understöden nationellt så att också små 
församlingar har möjlighet att hjälpa.

Vi har inte re-
surser för längre 
stödinsatser och 
vi kan inte er-
sätta det sociala 
väsendet.
Karl af Hällström

– När de sociala myndigheterna inte kan 
svara på akuta hjälpbehov tillräckligt 
snabbt så vänder sig människorna till 
församlingen. Vi märker genast om sta-
den minskar på exempelvis antalet soci-
alarbetare, säger Annakatri Aho som är 
diakonissa i Vanda svenska församling.

Hon är orolig över sina redan hårt 
pressade kolleger inom Vanda stads 
socialväsen.

– Köerna är långa samtidigt som be-
hoven ofta är akuta. När pengarna är 
helt slut kan man varken köpa mat eller 
betala räkningar. Då vänder sig många 
till kyrkan. Jämfört med förra året har 
antalet klienter ökat.

I Vanda svenska församling svarar man 
i regel på hjälpbehovet redan samma dag.

SOCiALT STöD. Allt fler söker akut 
ekonomiskt stöd hos församlingen. Dels 
finns det fler fattiga, dels är beslutspro-
cessen hos socialen långsam. En vecka 
utan matpengar är en lång tid.

TexT: NiNA öSTerhOLM  GrAFIK: MALiN AhO

Pinsamt på mindre ort
Det är inte bara i städerna som hjälp-
behovet ökar. Också på mindre orter 
rapporterar diakoniarbetarna om fler 
klienter än tidigare.

– Folk drar sig för att söka hjälp på 
en liten ort där alla känner alla. På 
1990-talet hade jag nästan inga för-
frågningar om ekonomisk hjälp men 
under det senaste året har det varit flera 
påringningar, säger en diakoniarbetare 
från norra Österbotten som med hän-
syn till sina klienter vill förbli anonym.

Inte heller här räcker resurserna till 
och diakoniarbetarna har tvingats sä-
ga nej till människor som söker hjälp 
hos församlingen.

– Våra resurser är mycket små och 
det är i huvudsak frågan om matbidrag 
när vi hjälper.

För att dryga ut diakonikassan kan  
församlingarna ansöka om stöd från 
bland annat domkapitlet som delar ut 
en del av de insamlade pengarna från 
kampanjen Gemensamt Ansvar. 

I Vanda finansieras ungefär hälften 
av de stödpengar som delas ut av för-
samlingen själv.

– Den andra hälften ansöker vi om 

från samfälligheten och från olika stif-
telser och fonder. Hittills har pengarna 
räckt till och vi har kunnat hjälpa alla 
som sökt upp oss, säger Annakatri Aho.

Nytt samarbete i Åbo
Inte heller i Åbotrakten är samhällets 
stöd tillräckligt.

– Vi vet att det finns människor som 
faller emellan och blir utan stöd och 
därför håller vi också på att utveck-
la ett bättre samarbete med de sociala 
myndigheterna, berättar ledande dia-
koniarbetare Eija Grahn i Åbo svens-
ka församling.

Nyligen var samfällighetens diako-
niarbetare inbjudna till samtal hos so-
cialen. Nu är lokala kontakter mel-
lan församlingarna och socialen under 
uppbyggnad. Samfälligheten har ock-
så beslutat om nya riktlinjer för eko-
nomiskt stöd och ett djupare samarbe-
te med myndigheterna är ännu vikti-
gare än förut.

– Jämfört med de miljoner som år-
ligen delas ut i utkomststöd kan vi in-
te göra så mycket med våra tusenlap-
par. Men samarbetet är på gång, trots 
att det är knappa tider överallt.

– Vanligen handlar det om matbidrag, 
räkningar eller akuta kriser som att nå-
gon blivit arbetslös. Ett FPA-beslut om 
understöd på grund av arbetslöshet kan 
dröja så långe som en månad.

Kan inte hjälpa alla
Samma trend syns också på andra håll. 
Kyrkoherde Karl af Hällström i Lovisa 
svenska församling bekräftar att hjälp-
behovet växer och att församlingen får 
lappa där kommunens ansvar brister.

– Men församlingen kan bara hjäl-
pa kortsiktigt över en akut kris där nå-
gon faller mellan stolarna på den kom-
munala sidan. Vi har inte resurser för 
längre stödinsatser och vi kan inte er-
sätta det sociala väsendet.

af Hällström känner att trycket på för-
samlingens diakoni är för stort. Det finns 
inte pengar att hjälpa alla som nekas el-
ler köar för stöd från socialen.

– Församlingarna har helt enkelt inte 
resurser för det. Samma situation gäller 
i Borgå fastän det är en betydligt stör-
re församling. Men hjälpbehovet är ju 
också ett annat där, säger af Hällström 
som arbetat som diakonipräst i dom-
kyrkoförsamlingen.
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ekoNoMiska Frågor är 
den vanligaste orsaken 
till att ta kontakt med 
kyrkans diakoniarbetare.

Källa: Kyrkans 
forskningscentral 2011

Två kandidater till ny biskop
Pastor Sakari Korpinen och prosten risto Soramies 
kandiderar då lutherstiftelsen väljer ny biskop den 16 
mars i lahtis, skriver Seurakuntalainen.fi. Samtidigt 
grundar rörelsen ett missionsstift i Finland.

Soramies verkar i Folkmissionen och Korpinen inom 
finska evangeliföreningen. rörelsens nuvarande och 
första biskop Martti Väisänen som nu går i pension vi-
ger sin efterträdare den 4 maj i helsingfors.

lutherstiftelsen ses som en utbrytarrörelse av den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Borgå genväg till katolicismen
borgåöverenskommelsen kan öppna vägen för 
lutherska präster bli katolska präster, skriver Kotimaa. 

överenskommelsen gör att lutherska präster kan 
verka som anglikanska präster. Anglikanska manli-
ga präster tillåts i sin tur bli katolska präster genom 
ett skräddasytt arrangemang sanktionerat av  på-
ven benedictus XV i Anglicanorum coetibus-doku-
mentet.

Anglikanerna tillåts bevara sin liturgiska identitet och 
förbli gifta ifall de gift sig innan de blir katoliker. 

PRästER konvERTERinGbiskoPsvAL luThERSTifTElSEn
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TiLLräCKLiGT? Lite 
mer pengar ger lite mer 
lycka. Men ger mycket 
mer pengar mycket mer 
lycka? Det fick finlands-
svenska ungdomar tugga 
på förra veckan.

TexT: MAy wiKSTröM 

I fredagens modersmåls-
skrivningar kunde abitu-
rienterna analysera ekono-
misten Kari Nars teorier om 
”pengar och lycka” i en text-
kompetensuppgift baserad 
på hans bok med samma titel. 

Tre dagar senare talade 
författaren om samma sak 
i själva syltfabriken, inför 
en ung penningintresserad 
publik i Svenska Handels-
högskolan i Helsingfors. Ar-
rangörer var den kristna or-
ganisationen Veritas Forum 
Finland och Helsingfors Stu-
dentmission.

Kari Nars är själv över-
tygad om att lycka inte kan 
maximeras med hjälp av mer 
pengar.

– Se på USA, världens ri-
kaste nation. Mellan år 1950 
och 1990 har dess befolkning 
blivit allt olyckligare, exem-
plifierar han. 

bra, bättre, tja
Samma tendens går igen i 
individens ekonomi.
– De som är verkligt fattiga 
blir märkbart lyckligare om 
de får mer pengar i den si-
tuationen, poängterar Nars 
och illustrerar det med kur-
vor som skjuter rakt i höj-
den. Men någonstans vid en 
årsinkomst på 70 000 dol-

lar (ung. 50 000 euro) pla-
nar kurvan ut. Det blir in-
te så mycket ”mer” lycka 
av mer pengar. Det här ser 
ekonomie doktorn och poli-
tices licentiaten som en för-
bisedd sanning.

– Visa mig en enda bok i 
makroekonomi som nämner 
ordet lycka! Jag har nämligen 
ännu inte läst någon sådan, 
säger han till sin publik.

Enligt Kari Nars talar eko-
nomerna istället om utility 
eller nytta.

– Dumheter! Vad handlar 
livet om annat än just lycka, 
utbrister Kari Nars.

Enligt honom finns den i 
bemärkelsen den korta sen-
sation någon kan känna inför 
blicken hos ett nyfött barn 
eller musiken i Sibelius fem-
te symfoni.

– Men lyckan är också en 
mätbar tillfredsställelse i li-
vet. Då handlar det om någ-
ra få områden: familj, vän-
ner, jobb och hälsa.

De nordiska välfärdssam-
hällena har toppat den här 
sortens lycka. Men Kari Nars  
är pessimistisk när det gäller 
det samhällets framtid:

– Att kvartalsekonomin 
fungerar bygger på att många 
människor slås ut. Det att det 
här tänkande alltmer vinner 
insteg kommer att förorsa-
ka en mycket hård kollisi-
on mellan det nordiska väl-
färdssamhället och de krav 
kvartalsekonomin ställer.

Hur pass hårt den kan slå 
kan den ekonomiska krisen 
på nittiotalet ge en fingervis-
ning om.

– Då hade vi en djup svacka 
i den finländska lyckan. Väl-
måendet har gått uppåt, men 
har inte nått upp till samma 

nivå som det var innan kri-
sen, menar Kari Nars.

Där går lottovinnarskiten!
På det privata planet är det in-
te alltid heller så att plötslig ri-
kedom automatiskt ger stor 
lycka. Tvärtom. Fördomen om 
den sura miljonären får en viss 
bekräftelse av Kari Nars.

– Många lottomiljonärer 
berättar om hur deras vin-
ster i stället har gett dem en 
hel del olycka. De har mist 
vänner, makar och ibland 
sitt hem för att de känt sig 
tvungna att flytta bort.

Den största förlusten 
handlar kanske om tillit och 
förtroende.

– De verkligt rika vågar of-
ta inte lita på andra. Deras ri-
kedom väcker stor avund-
sjuka hos andra. De vet inte 
om folk är deras vänner eller 
om de är vänner för pengar-
nas skull. Hos den som är rik 
föder det misstro och rädsla 
för att bli bestulen eller lu-
rad på pengar.

Kari Nars illustrerar det 
hela med en sorglustig 
skämtteckning där två bitt-
ra grannar kikar bakom gar-
dinen på sin nyrike granne 
och konstaterar att ”där går 
han, lottovinnarskiten!”.

religiösa lyckligare
Kari Nars nämner också de 
undersökningar som menar 
att religiösa människor ten-
derar att vara lyckligare än 
genomsnittet. 

– Spelar det någon roll om 
de i så fall är muslimer, ju-
dar eller kristna? undrar en 
studerande.

– Svårt att säga. Men den 
närhet som religionen ska-
par bland dem som tillhör 
den verkar främja lyckan.

Hur han själv efter en kar-
riär som topptjänsteman både 
vid Finlands Bank, finansmi-
nisteriet och storbanker ut-
omlands kom att ta itu med 
tematiken kommer fram i en 
bisats. Pengar och lycka skrevs 
efter beskedet om en ag-
gressiv men behandlings-
bar cancer.

– ”Inget skärper en 
människas sinnen så 
mycket som vetskapen 
om att hon blir hängd 
i morgon”, citerar han 
lugnt. 

Tv7 börjar sända i Sverige
Den finska kristna tv-ka-
nalen heaven TV7 utvid-
gar sin verksamhet till 
Sverige. Webb-tv-sän-
dingarna kör i gång den 
första april.

– Alla program ska gå 
på svenska eller textas 
till svenska, säger hen-
ry Lindell som är koor-

dinator för kanalens arbete i Sverige.
TV7 sänder i dag program i Finland, estland och Israel. I 

Finland ligger tittarsiffrorna på drygt 9 procent.
– Vår vision är att allt vi producerar ska kunna ses gra-

tis. Vi hoppas att också finlanssvenska tittare ska hitta 
fram till den nya webb-tv-kanalen, säger lindell.

Till en början anställer TV7 tre personer som ansva-
rar för de svenska sändningarna. lindell och hans fru ska 
flytta till Sverige på sommaren.

De svenska programmen sänds på adressen  
www.heaventv7.se.

kRistEn wEBB-Tv

kari Nars är pessimistisk vad gäller välfärdssamhällets 
framtid. Foto: Johan Sandberg

handarbets-
natt i lovisa

i Lovisa    
svenska 
församling 
arrangerar 
ni en hand-
arbetsnatt 
1–2 mars. 

församlingspastor eva-
Lotta blom, vem kom 
på den här idén? 

– Det här är fjärde gång-
en vi har en handarbets-
natt. Mamma till idén är 
Desirée Kantola som job-
bar för Nylands hantverk. 
hon började med stick-
café på dagarna och det 
fortsätter fortfarande. 
hon utvidgade idén till en 
stickningsnatt så att ock-
så de som arbetar dagtid 
kan delta. Stickningsnat-
ten kunde i år även kallas 
för virkningsnatt efter-
som vi har ett projekt där 
vi virkar stjärnor. Stickca-
féet har också ett projekt 
som går ut på att delta-
garna väljer en männis-
ka som de upplever som 
en hjälte på något sätt. Till 
sin hjälte stickar man se-
dan ett par sockor. ett år 
hade Desirée hittat på att 
man fick gissa hur myck-
et garn som gick åt under 
handarbetsnatten. Den 
som ville delta betala-
de 1 euro som gick till Ge-
mensamt Ansvar-insam-
lingen och var samtidigt 
med i ett lotteri i vilket 
man kunde vinna stickade 
produkter.

hur länge pågår handar-
betsnatten?
– Vi börjar kl. 18 och hål-
ler på så länge vi orkar. 
Alla är välkomna, man får 
komma och gå hur det 
passar en. Vi äter en bit 
mat och dricker kaffe/te 
mellan varven. Kantor Ar-
no Kantola spelar ock-
så för oss under kvällens 
lopp. Det blir en trevlig 
och gemytlig stämning.

finns det några kyrkli-
ga inslag?
– Intäkterna går till Kvin-
nobanken. Förra året var 
det också så och då in-
ledde vi kvällen med att 
jag berättade lite om vad 
Kvinnobanken är och hur 
den jobbar.

 ¶ tomaS von martenS

3 FRågoR oM Lagom pengar ger 
den största lyckan 

kyrka skadad i meteorfall
en av livets ords kyrkor i ryssland skadades av mete-
orsvärmen som störtade mot marken senaste vecka, 
skriver tidningen Dagen.

”en av våra kyrkor är mycket nära platsen där me-
teriten föll i Tjeljabinsk. Fönster krossades och en vägg 
gick sönder. otroligt!”, skriver ulf ekman på Twitter. 

Den kraftiga tryckvågen blåste sönder fönsterrutor 
inne i Tjeljabinsk och över 700 människor skadades av 
glassplitter. Vad som tros vara bitar av meteoriten har 
hittats i en sjö strax utanför staden.

RyssLAnD TjEljaBinSk
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Språket lever i 
nomadskolan

Nomadskolans elever finns utspridda 
världen över. Flera bor i Tyskland och 
USA men spridningen är stor: allt från 
Japan, Ukraina och Kina till Tjeckien, 
Tanzania och Dubai.

Undervisningen följer den finlands-
svenska grundskolans läroplan. Det  går 
bra att välja enbart  modersmålet eller 
finska, säger rektor Mia Haglund som 
jobbat med Nomadskolan som projekt 
redan innan den startade för ett par år 
sedan. Just nu är eleverna 28 stycken.

Mycket snabbt insåg man nyttan av 
att den virtuella skolan kopplas ihop 
med en vanlig grundskola med alla de 

fördelar en färdig konkret infrastruk-
tur kan ge. Eftersom Haglund är rektor 
för Seminarieskolan så utlokaliserades 
undervisningen till Raseborg år 2009. 

– Eleverna kan både avlägga läro-
kurser och få vitsord, säger Haglund.

Elevskaran är brokig och skillnader-
na i förkunskaper är enorma. Där finns 
barn till föräldrar på utlandskommen-
dering som gått i grundskola i Finland, 
bland andra missionärsbarn. Andra har 
bott utomlands hela sitt liv men har en 
finlandssvensk förälder som vill ge si-
na barn sitt språk. En del har bott ut-
omlands långt innan. De kan ha glömt 
sin svenska eller aldrig kunnat finska 
men kan starta som nybörjare fast de 
inte är några sjuåringar.

färdig nättjänst
I Raseborg har man byggt upp en nät-
kurs som följer den nationella planen 
för undervisning i modersmålet och en 
i finska. Kursen är uppbyggd i modu-
ler på sju veckor som innehåller runt 
tio uppgifter.

Det faller en hel del ansvar på den 
finlandssvenska föräldern, särskilt då 
eleven är yngre. Äldre klarar sig på 
egen hand.

– Det märks när uppgifterna kom-
mer in som ett drös före deadline, säger 
klasslärare Anna-Karin Jern.

Nomadskolan arbetar virtuellt inom 
en färdig nättjänst. Det finns ”klass-
rum” där man kan jobba och lämna in 
uppgifter och en ”skolgård” dit alla har 
tillträde och kan chatta med varann.

–  Vi har vanliga läroböcker som man 
använder i Finland.

Den stora skillnaden är förstås att 
man inte ses varje dag som i den van-
liga skolan.

– Vi ”träffar” eleverna ett par tre 
gånger per termin och ämne över nätet. 
Vi skypar, för det är gratis, säger Jern.

Läromedel med talstöd
Den virtuella undervisningen blir natur-
ligtvis annorlunda. En finländsk grund-
skola har sju timmar modersmål i veck-
an och då gör eleverna kollektivt saker 
som inte går att göra på nätet.

– En hel del är sådant som de gör i 
sin lokala skola fast på ett annat språk, 
säger Jern.

Eleverna läser in sina uppgifter, lä-
rarna skriver kommentarer och ger 
språktips.

– På det sättet kan man vara i kon-
takt flera gånger i veckan fast man in-
te ser varann.

Det finns numera bra läromedel med 
talstöd I finska. Övningar där man lyss-
nar och ska välja rätt svar.

– Eleverna kan höra språket varje 
dag om de vill.

Dessutom finns det inspelningsverk-
tyg så eleverna kan läsa in sin läxa och få 
respons på den. Andra tekniker är white-
board som innebär att både lärare och 
elev kan skriva på samma ”tavla” säger 
Jern och berättar om eleven som visade 
upp sina kunskaper i arabiska genom att 
skriva på den vita ”svarta tavlan”.

Många språk per elev
De flesta av Nomadskolans elever går 
i vanlig skola utomlands, i en interna-
tionell skola eller en på landets eget 
språk. En elev kan ha två hemspråk 
och ett tredje i skolan.

– Dessutom lär de sig ytterligare 
språk i den skola där de går. I Egypten 
är det obligatoriskt med arabiska, i Tan-
zania är det swahili, säger Jern.

– I de internationella skolorna är skol-
språket engelska och där läser man of-
tast franska eller tyska, säger Haglund.

I språkövningarna väljer man histo-
rier och omgivning så att den samtidigt 
ger en finlandssvensk koppling. Det är 
viktigt speciellt för de elever som ald-
rig varit fast bosatta i Finland. De äld-
re eleverna får ofta läsa texter ur fin-
landssvenska dagstidningar. Också för 
yngre elever försöker man hitta tex-
ter med anknytning till Svenskfinland.

– Lättlästa bladet är en mycket an-
vändbar tidning. Den har enkel text utan 
smarta knorrar, säger Anna-Karin Jern.

I framtiden hoppas Nomadskolans 
lärare att få tillgång till fler filmade 
klipp av undervisningen som läraren 
förklarar och visar upp tavlan i en van-
lig klass. I Nomadskolan har man van-
ligen en elev per lektion och det blir 
många upprepningar.

Digitalundervisningen är på kom-
mande också i helt vanliga skolor.

– Det gör det lättare att ta igen un-
dervisningen om en elev varit bortrest 
eller sjuk, säger Haglund.

Både Haglund och Jern arbetar hel-
tid i ”vanlig” skola. Något de vill föra 
över dit från Nomadskolan?

– I Nomandskolan finns bara snälla 
och motiverade elever, säger de med 
glimten i ögonvrån. Allt är enbart un-
dervisning, där finns inga rastbråk att 
reda upp.

DiSTANSuNDerViSNiNG. Barn till ut-
landsarbetande finlandssvenskar som  
missionärer och diplomater kan hålla 
sina rötter vid liv via Nomadskolan. 
– Vi ger distansundervisning i moders-
målet och i finska, säger rektor Mia 
Haglund.

TexT och FoTo: rOLf Af häLLSTröM

rektor Mia haglund på Seminarieskolan i raseborg och klasslärare Anna-Karin jern arbetar båda med Nomadskolan vid sidan av sitt ordinarie arbete.

i Nomadsko-
lan finns bara 
snälla och mo-
tiverade elever. 
Där finns inga 
rastbråk att re-
da ut.
Anna-Karin Jern 
och Mia Haglund
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På tväREn nina ÖSTERholM

det kommer aldrig att hända mig
”Förr eller senare hän-
der det saker så det gäller 
att vara beredd på hur man 

tacklar livets 
motgångar.” 
ungefär så sa 
coachen och 
friskvårdspe-
dagogen cajsa 
Tengblad när 

hon föreläste om stress och 
självkänsla. hon förespråkar 
en mer realistisk syn på li-
vet. ”Det kommer aldrig att 
hända mig” är inte en gång-
bar förklaring i längden. Alla 
har motgångar.

För ett år sedan, efter 
över tre år av köande, ut-
redningar, läkarundersök-

ningar och brottsregisterut-
drag, fick jag och min man 
order om att förnya vårt 
adoptionstillstånd. Känsli-
ga papper föråldras fort och 
nu var det dags att ansöka 
om nya dokument för att än 
en gång bevisa att vi fortfa-
rande duger som föräldrar. 
just då kändes det verkligen 

som att det aldrig kommer 
att hända mig. Vi kommer 
aldrig att få något barn.

Det ”ohända”, livet som 
inte blev som man tänkt 
sig, är minst lika smärtsamt 
som de motgångar som in-
träffar med omskakande 
förändringar som följd. När 
vardagen bara rullar på och 

en förändring är det man 
längtar efter allra mest, det 
är limbo. leda, lidande. Tå-
lamodsfrätande. Prövning 
med stort P.

För oss vände det. Det 
kom ett samtal, brev, flyg-
biljetter och en junidag för-
ändrades allt i ett slag när 
det vackraste och mest in-

telligenta barnet från Syd-
afrika blev vårt.

Det kommer aldrig att 
hända mig är inte en gång-
bar förklaring i längden – 
förr eller senare händer 
det saker. Men hur över-
lever man livet i väntrum-
met? här skulle jag ha be-
hövt coaching.

vågA fRÅGa

vem är israels folk i dag?
Vem är egentligen israels folk och 
utvalda? Den så kallade ersätt-
ningsteologin lär att det judiska fol-
ket i och med Jesus har bytts ut mot 
alla kristna. är det här en korrekt 
tolkning? Vilken skuld bär ersätt-
ningsteologin till antisemitism och 
judeförföljelser i kyrkans historia?

ersättNiNgsteologi är ett begrepp med 
vilket man avser att Gud skulle ha för-
kastat sitt första folk, judarna, i och 
med att de tog avstånd från Jesus. Istäl-
let, menar man, har den kristna kyr-
kan blivit Guds nya egendomsfolk. De 
kristna skulle alltså ha ersatt judarna 

som Guds folk. Det här synsättet har företrätts och företräds 
fortfarande av många kristna. Som stöd för den här tanken 
anförs bland annat det som Paulus skriver i Romarbrevet 
(kap. 9) och Galaterbrevet (kap. 6) om Israel, det vill säga 
judarna som inte tog emot evangeliet. Det äkta Israel är ur 
det perspektivet den kristna kyrkan bestående av dem som 
tror evangeliet om Jesus Kristus.

proBleMet Med det här synsättet är att om man för tanken 
till slut skulle det innebära att Gud först har kallat ett folk, 
judarna. När de sedan inte inser vem Jesus Kristus är by-
ter Gud ut dem och lämnar dem åt sitt öde. Ett annat pro-
blem, som också visat sig i olika situationer under histo-
riens gång, är att dörren öppnar sig för kristna att anse sig 
vara värdefullare och förmer än judarna. För man är ju nu 
det som judarna tidigare har varit, det vill säga Guds Israel.

ett helt Motsatt synsätt finns också bland en del kristna. Det 
kallas för sionismen, en ideologi som ur ett politiskt per-
spektiv verkade för att judarna måste få ett eget land, en 
nationalstat. Denna politiska ideologi kopplas sedan sam-
man med en kristen sionism. Då brukar man framhålla att 
judarna fortfarande har en särställning som Guds folk och 
att de har en stor roll att fylla före Kristi återkomst. Man me-
nar då att det judiska folket måste återförenas i Israel innan 
Jesus kan komma tillbaka, och därmed blir det viktigt att 
de landområden folket hade på Bibelns tid måste erövras. 

proBleMet Med det här synsättet, när det dras till sin spets, 
är att judarna blir en förutsättning, ett instrument för Kris-
ti återkomst. En del kristna menar att om man bara får fler 
judar att flytta till Israel påskyndar man Frälsarens åter-
komst. När det här sedan kopplas ihop med ockupatio-
nen av Västbanken och palestinierfrågan så kan det hela 
bli mycket eldfängt och till och med våldsamt, där Israels 
ibland hårda tag alltid försvaras.

När jag läser Romarbrevet kap. 9-11, märker jag att en mer 
nyanserad bild tycks framträda. En bild som innebär att ing-
en av de här två linjerna får renodlas. Paulus betonar att det 
inte kan vara så att Gud skulle ha bytt ut det judiska folket 
mot de kristna. ”Gud har inte förskjutit sitt folk som han 
en gång utvalt” (Rom. 11:9) och till den kristna församling-
en säger han: ”var inte övermodig, utan ta dig i akt”. Samti-
digt understryker Paulus att det som Jesus Kristus har gjort 
är något helt avgörande och att Gud sluter ett nytt förbund 
där tron, Guds nåd och Guds barmhärtighet är i centrum.

i roMarBrevet framkommer också att det Israel som från 
början kallades ingår i Guds frälsningsplan och till sist skall 
bli räddat (Rom. 11:26). Men att ur den utsagan dra långtgå-
ende slutsatser om hur det skall gå till och vad det betyder 
för världspolitiken är nog mycket svårt. Paulus själv säger 
i anslutning till den här frågan: ”Aldrig kan någon utforska 
Guds beslut eller spåra hans vägar.”

 ¶ bo-gÖran 
ÅStrand
är kyrkoherde 
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och kyrka.

Full besättning i 
kyrkan i sommar
SOMMArJObb. 
Kyrkan är en stor och 
populär arbetsgivare 
då det gäller som-
marjobb. Begrav-
ningsplatserna är som 
vanligt de ställen som 
erbjuder mest arbete.  

TexT: JOhAN MyrSKOG

De flesta sommarjobb som 
kyrkan erbjuder har redan 
gått åt. Att arbeta på begrav-
ningsplatsen är mycket po-
pulärt.

– Våra sommarjobb går åt 
nästan med det samma, sä-
ger Alf Lindberg som är in-
formationssekreterare på 
Helsingfors kyrkliga sam-
fällighet.

– Begravningsplatserna är 
de arbetsplatser som lockar 
mest folk. De går snabbt åt 
och är mycket populära, sä-
ger Lindberg.

Det praktiska arbetet läm-
par sig egentligen för vem 
som helst.

– Det rör sig främst om 
trädgårdsarbete som att räf-
sa, klippa gräs och plantera 
blommor.

Studerandejobb
Också i Vasa ser det ut på 
samma sätt. Samfällighe-
ten erbjuder 40 till 50 som-
marjobbsplatser på begrav-
ningsplatserna.Cirka 400 
personer skickade in an-
sökningar till sommar-
jobbsplatserna.

Vasa svenska församlings 
informatör Johanna Back-
holm uppskattar att kyrkan 
i sig inte är en så stor arbets-
givare då det gäller sommar-
jobb.

– Däremot är kyrkan en 
stor arbetsgivare om man 
jämför med hur många som 
är anställda året runt, säger 
hon.

– Men på sommaren är det 
en helt annan typ av praktis-
ka jobb som behöver göras.

Förutom arbetare på be-
gravningsplatser är som-
marteologer, sommarkan-
torer, hjälpledare och som-
marungdomsarbetare andra 

typ av jobb som man kan få 
inom kyrkan.

Men då är det frågan om 
personer som studerar till 
just de yrkena.

– Som hjälpledare måste 
du också ha gått en hjälple-
darutbildning för att kunna 
få anställning, säger Back-
holm.

Vaktmästare
Samfälligheten i Helsingfors 
samarbetar med en vaktmäs-
tarfirma och sommarjobbet 
som vaktmästare för samfäl-
lighetens olika fastigheter är 
fullbokade ända fram till 2015.

I Vasa anställs också två 
nattvakter på deltid för att 
underlätta övervakningen 
av konfirmationsläger.

hjälper åldringar
Tammerfors samfällighet är 
inte heller något undantag 
när det gäller sommarjobb 
på begravningsplatser, inom 
ungdomsarbetet eller som 
vaktmästare. 

Men åldringsvården är 
också en ganska stor ar-
betsgivare som behöver 
folk.

– Vi har en organisation 
som hjälper åldringar att 

klara sig i vardagen, säger  
personalsekreterare Minna 
Muurinen på Tammerfors 
samfällighet 

– Den heter Mummon kam-
mari (ung. Mormors kam-
mare) och är en verksam-
het som långt grundar sig på 
frivilligarbete men som även 
anställer tio personer under 
sommaren.

De cirka 200 sommarjob-
ben som Tammerfors sam-
fällighet bjuder ut brukar 
också gå åt med det samma.

– Kyrkan är en ytterst 
populär arbetsgivare, säger 
Muurinen.

praktiskt trädgårdsarBete på begravningsplatserna lockar många sökande.  
Foto: Stock Xchng
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Se, jag 
tror
TexT: SOfiA TOrVALDS

FoTo: SOfiA JerNSTröM

Den som inte rör sig i kristna kretsar 
vet kanske inte om det, men något har 
hänt. Under de senaste decennierna har 
de yttre tecknen som skiljer den som 
uppfattar sig som kristen från den som 
inte gör det börjat försvinna. Och den 
här förändringen har inte skett enbart 
bland ljumma lutheraner utan också 
bland dem som förr skiljde tydligt på 
dem som var frälsta och dem som in-
te var det: de inomkyrkliga väckelse-
rörelserna och frikyrkorna.

– Traditionellt har frikyrklighet och 
nykterhet gått hand i hand, säger Jan-
Erik Andelin, ledarskribent på Borgå-
bladet och aktiv i Metodistkyrkan. För-
hållandet till alkohol har präglats av att 
man utgått från att alkohol är ett pro-
blem så som det är för alkoholister.

– Man har rentav tänkt att den som 
super på något vis tappar sin tro. Det har 
varit en del av den frikyrkliga teologin.

Den lutherska synen har oftast va-

rit mildare: den som misslyckas kan ju 
alltid be om ny nåd. I praktiken tycker 
också många frikyrkliga i dag att alko-
hol är okej men ibland med förklaring-
en att det är ”vin till maten” eller ”öl 
efter bastun”. Samtidigt har just alko-
holen hört till de där yttre tecknen som 
skiljer kristna från andra – och det är 
inte helt lätt att lämna dem bakom sig.

– Jag tror att många fortfarande har 
ett behov av att markera och skylta med 
att de är kristna till exempel genom att 
framhålla sin nykterhet.

Nya vindar
Man kan kalla de yttre tecknen på hur en 
kristen ”ska vara” någon sorts korrekt-
hetsmarkörer. De har varit en trygghet 
för det är svårt att välja när allt är rela-
tivt. Det är inte helt lätt att säga vilka 
som finns kvar och vilka som är pas-
sé – det kan variera från samfund till 
samfund, från grupp till grupp. Men i 
dag verkar det vara okej att göra mycket 
sådant som man inte gjorde förr.

– Till exempel i Metodistkyrkan har 
vi en distriktsföreståndare, en ledande 
pastor, som är aktiv mc-man och in-

te har tvekat att umgås med kriminel-
la motorcykelgäng – trots att han bli-
vit varnad av polisen. Män som är ak-
tiva i församlingen kan åka ut och jaga 
eller åka fyrhjulingar i skogen. Sådant 
hade inte förekommit tidigare, säger 
Andelin.

Man kan vara kristen vinkännare – 
det väcker inte längre någon större för-
undran. Den som sambor kanske får 
en vänlig fråga av sin pastor om de har 
tänkt på att gifta sig, men det stannar 
vid det, tror Andelin.

Cecilia Åminne som är lärare vid 
Kredu, Kristliga folkhögskolan i Ny-
karleby, säger att frågan om huruvida 
de kristna markörerna är på väg bort 
eller inte gör henne kluven.

– Österbotten är ju som känt rätt bro-
kigt när det kommer till vilka kristna 
yttre markörer som har fallit bort och 
vilka som lever och frodas. Brokighe-
ten gör det väldigt intressant men in-
te alltid fritt från problem att bo här.

fult språk och kristet språk
Att svära är inte okej i den flesta krist-
na subkulturer. Det känner många in-

stinktivt på sig och ber om ursäkt för 
fula ord som kommer över deras läp-
par till exempel i församlingshemmet.

– Jag skulle kalla det en stilfråga. Det 
hör inte till god ton att svära, helt en-
kelt. Men många tar till fula uttryck för 
att deras språk är dåligt eller för att de 
inte vet hur de ska uttrycka sig, säger 
Andelin.

Han har själv debatterat ordet ”för-
bannad” som en del kristna tycker att 
en troende inte ska ta i sin mun.

– Då har jag frågat att hur är det med 
”uppståndelse”, får man säga det? Det 
är ju också ett religiöst uttryck. Själv 
tror jag att kristna som har ett väldigt 
fromt språk kan missbruka ord på ett 
värre sätt än den som säger ett fult ord 
då och då. Men samtidigt – man be-
höver ju inte använda laddade ord el-
ler sexistiska uttryck eftersom de kan 
såra andra.

Cecilia Åminne har en känsla av att 
just det att kristna undviker att svära 
är en markör som inte är på väg bort.

– Det här med att inte svära tycker jag 
känns som den starkaste yttre markö-
ren. Det har ju att göra med vårt språk 

iNNeGäNGeT. Vad skiljer den som är 
kristen från den som inte är kristen? 
Förr spelade kristna inte kort, de dan-
sade inte, de drack inte alkohol. I dag 
är de yttre markörerna för ett kristet 
liv på väg att försvinna – eller också 
ser de annorlunda ut. Är det bra eller 
dåligt?

”förr i världen 
hade inte fri-
kyrkopastorer-
na gått och sett 
senaste James 
bond – eller åt-
minstone pra-
tade de inte om 
det.”
Jan-Erik Andelin
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och det vi säger kanske mer förknip-
pas med våra inre egenskaper än till 
exempel om håret är färgat eller inte.

Den stora skillnaden
Men för att återvända till grundfrågan: 
hur ska man då känna igen den som är 
kristen? Hon klär sig som andra – lika 
snyggt, lika urringat. Hon sitter på krog 
som andra. Hon använder inte de gamla 
fromma bingoorden. Känner man igen 
henne blott på korset hon har runt hal-
sen? Och tänk om hon inte bär ett kors?

– De markörer som skiljer kristna 
från icke-kristna har kanske inte för-
svunnit utan bytt form, tror Fredrik 
Portin, präst och doktorand vid teo-
logiska fakulteten i Åbo.

Det började på 1980- och 90-talet. 
Idén om att kristna ska vara ”som al-
la andra” spirade fram. Det skulle inte 
finnas någon skillnad mellan ”kristna” 
och ”världen”. Populärmusik var inte 
längre förbjudet och det blev okej att 
gå på bio och se vilken film som helst.

– Förr i världen hade inte frikyrko-

”Vi vill inte va-
ra annorlun-
da, men när vi 
blir rädda för att 
vara annorlunda 
ser jag problem. 
för vi är annor-
lunda.”
Fredrik Portin

pastorerna gått och sett senaste James 
Bond – eller åtminstone pratade de in-
te om det, säger Andelin.

Yngre kristna började ställa sig frå-
gande till absolutism. De började tycka 
att det var lika oproblematiskt att sit-
ta på krog som det var att besöka en 
gudstjänst i grannförsamlingen – el-
ler den väckelserörelse som inte var 
”deras”.

Man ville inte att skillnaden mel-
lan ”vi” och ”dem” skulle vara så stor. 
Tröskeln skulle bli lägre. Det skulle in-
te vara konstigt och annorlunda att va-
ra kristen.

– Vi vill inte vara annorlunda, men 
när vi blir rädda för att vara annorlunda 
ser jag problem. För vi är annorlunda. 
Vi kommer inte ifrån det, säger Portin.

– Det måste finnas något i vår ge-
menskap som skiljer oss från alla andra.

För Portin är nyckeln till att vara kris-
ten-och-annorlunda att gå i gudstjäns-
ten.

– Det är framför allt gudstjänstge-
menskapen som gör oss till en annor-
lunda gemenskap än andra gemenska-
per. Därför måste den skyddas. Det är 

där vi lär oss de värden som gör att vi 
kan vara annorlunda i världen.

Han ställer sig tveksam till att helt 
slänga alla de yttre markörerna över-
bord. Han tror att de yttre markörerna 
kan vara en spegling av de inre mar-
körerna.

– I ett översexualiserat samhälle som 
vi lever i kan vi till exempel fråga oss 
om det är vår plikt att göra motstånd. 
Måste vi gå med i det överdrivna skön-
hetsidealet? Kan vi säga ifrån genom 
att välja att inte ha läppstift varje dag?

Portin tar upp alkoholfrågan: han har 
nyss läst Benedikts klosterregel från 
500-talet. I den står det att bröderna 
gör bäst i att vara nyktra, men med tan-
ke på de sedvänjor som de sydliga brö-
derna har är det tillåtet att dricka ett 
stop per dag.

– I ett samhälle som Finland där det 
är vanligt att man ser fulla människor 
slåss på gatorna kan det vara ett vik-
tigt ställningstagande att visa att man 
kan dricka alkohol med måtta.

Att växa är att bli jag
Jan-Erik Andelins utgångspunkt är att 
genom att växa som kristen blir man 
sig själv.

– En kristen människa är en trygg 
människa, en äkta människa, någon 
som inte spelar några roller. Det är 
sådana saker som borde vara kristna 
markörer, inte yttre beteenden. Att va-
ra kristen är inte att gå omkring med 
märken på kavajuppslaget. Det kristna 
sitter inte där, säger Andelin.

Det kan betyda att man är solidarisk 
med dem som lider och undviker att 
handla hos företag som man vet att ut-
nyttjar sin arbetskraft. Det kan betyda 
att man försöker skära ner på onödig 
konsumtion. Det kan betyda att man 
ger av sina pengar till goda ändamål 
eller till församlingens verksamhet.

Jan-Erik Andelin är allergisk mot 
uttrycket ”gå ut”. Han tycker inte att 
kristna ska föreställa sig att de ”går ut” 
och umgås med ”vanligt” folk eller po-
tentiella lärjungar.

– Det gör att vi ibland känner oss som 
en del autister som måste gå ut genom 
en dörr många gånger för att det ska bli 
”rätt”. Att vara kristen är inte att titta ut 
från sin holk och säga att nu kan jag ta-
la med dig. Att man alls talar om att ”gå 
ut” är en del av det kristna dilemmat.

en föraning av ett annat liv
Cecilia Åminne skulle så gärna vilja att 
de yttre markörerna var på väg bort.

– Att min kristna tro skulle vara obe-
roende av om mina naglar är lacka-
de eller inte, att det som visar att jag 
är kristen finns i mitt sätt att vara och 
att bemöta andra. Tyvärr tror jag in-
te att vi är där riktigt ännu och att det 
kan dröja länge innan vi kommer dit, 
säger hon.

– Kanske är de yttre markörerna så 
viktiga ännu eftersom de är så lätta att 
uppfatta. Det är enklare att se om en 
människa bor sambo än om hon äls-
kar sin nästa. Människor verkar vara 
tryggare om det är möjligt att place-
ra folk i fack.

Fredrik Portin säger att det i och för 
sig är bra att man försöker göra trös-
keln till kyrkan lägre – att man försö-
ker visa att de kristna inte är så märk-
liga att man inte kunde bli en av dem. 
Ingen ska behöva gå omkring i säck och 
aska, att vara kristen handlar inte om 
något sådant.

– Att leva ett kristet liv är att leva ett 
liv i medmänsklig kärlek. Vi är lite räd-
da för att tala om gärningar i den luth-
erska kyrkan. Men jag tror faktiskt att 
det är vår uppgift att leva sådana liv att 
det ger en föreställning om hur världen 
är när den är som bäst.

Vad kristna har i uppgift att visa på 
är något så stort som en föraning av ett 
Kristuslikt liv.

– Vi behöver öva oss i att leva det li-
vet. Och det ställe där vi får öva på det 
borde vara gudstjänstgemenskapen.

kRistnA mARköRER   
På väg boRt

Absolutism.
Nej till populärkultur.
Nej till dans.
Nej till smink och snygga kläder.
Att ta avstånd från hobbyn och sys-
selsättningar som uppfattats som 
”världsliga”.
ett väldigt fromt språk.

kRistnA mARköRER   
På väg in / stAnnA kvAR

Gudstjänstdeltagande.
Att leva enkelt och ekologiskt.
Att donera pengar till välgörenhet.
Att delta i frivilligarbete.
Att undvika svordomar.
Att delta i cellgruppsverksamhet.
Att ställa sig kritisk till rådande skön-
hets- och konsumtionsideal.
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Reformationens ärr 
bor kvar under ytan
TexT: ANNiKA wiLMS

Borden är smyckade med ballonger, 
människorna bär festliga hattar. Det 
är fastlagstisdag och ekumenisk seni-
orträff i S:t Florians katolska försam-
lingssal i München.

Bordsgrannarna skålar i bubbel och 
kaffe och diskuterar påvens avgång. Jag 
frågar om skillnader mellan katoliker 
och protestanter. 

– Allt är strängare i den katolska kyr-
kan, säger Anita Papst som själv hör till 
den evangeliska kyrkan.

– Men jag går på gudstjänst i båda. 
Det gör också katolikerna Felix Teufel 

och fru Schroller, som inte tycker hen-
nes förnamn behöver stå i tidningen.

– Hos oss är det inga problem mellan 
kyrkorna. Vår kyrkoherde har till och 
med predikat i den evangeliska kyrkan.

Men Schroller tycker medierna ba-
ra lyfter upp negativa saker om kato-
liker, nu senast fallet med en våldta-
gen kvinna som inte fick dagen efter-
piller på en katolsk klinik.

Ämnet får diskussionen att hetta till 
en stund. 

– Att alltid fördöma offren, det tyck-
er jag är omöjligt, säger Papst, och Sch-
roller svarar:

– Om det är sant så är det förstås in-
te bra. 

Tvist om ordval
Det är snart 500 år sedan startskottet 
för reformationen. I dag är katoliker-
na och protestanterna i Tyskland un-
gefär lika många, och den ekumenis-
ka rörelsen stark. Men avståndet gör sig 
påmint när kyrkorna diskuterar Refor-
mationsjubileet 2017.

Den evangeliska kyrkan med refor-
mationsambassadör Margot Käßmann i 
spetsen vill att katolska kyrkan är med 
och firar. 

– Det åtskiljande – påvedömet, Ma-
riavördnaden, teologiska uppfattning-
ar om kyrkoinstitution och nattvard – 
förblir naturligtvis. Men det är mer som 
förenar oss än som skiljer oss åt, sade 
Käßmann i radiokanalen Deutschland-
funk i december.

Katolska kyrkan anser att kyrkans 
splittring inte är något att fira, och talar 
i stället om åminnelse. Till och med för-
bundskansler Angela Merkel tog upp 
saken i sitt tal på evangeliska kyrko-
mötet i november. 

– Jag har lärt mig att till och med or-
det “jubileum” kan ge upphov till dis-
kussion i reformationssammanhang. 
Jag tycker att vi i en sekulär värld får 
framhäva det som de kristna religio-
nerna har gemensamt, sade hon.

Katolska kyrkan kommer att va-
ra med och sätta sin prägel inför min-
nesåret, säger biskopskonferensens 
presschef Matthias Kopp. Kyrkorna ut-
reder möjligheterna för en försonings-
gest, till exempel i form av en guds-
tjänst, och Kopp understryker att idén 
kommer från katolskt håll. 

Katolska ärkebiskopen Werner This-
sen besökte också det evangeliska kyr-
komötet och uppmanade kyrkorna att 
öka samarbetet inför 2017 i stället för 
att fördjupa uppdelningen.

– Vi har mindre att beskylla varan-
dra för, och mer att be varandra om för-
låtelse för.

Närhet framhäver skillnader
I en annan del av München – Olympi-
abyn – har katoliker och protestanter 

samsats under samma tak sedan 1972, 
då det ekumeniska kyrkocentret bygg-
des inför de olympiska spelen. Bygg-
naden har inga bärande mellanväggar. 
I teorin kan alltså de tunna väggarna 
som skiljer den katolska och den pro-
testantiska sidan rivas en vacker dag.

Jakob Paula småler vid tanken. Han är 
kyrkoherde i den katolska församling-
en, och hans kollega Bernhard Götz le-
der den evangeliska. Två tredjedelar ka-
toliker, en tredjedel protestanter – det 
är den ungefärliga fördelningen i Olym-
piabyn liksom i München som helhet. 

– Tyskland har kommit väldigt långt 
ekumeniskt sett. Vi får gång på gång 
höra att alltihop egentligen inte spelar 
någon roll – vi har ju alla samma Gud. 
Men när man kommer varandra när-
mare blir också skillnaderna tydliga-
re, säger Götz.

I det dagliga administrativa arbetet 
tänker han på prästernas och biskopar-
nas starka roll i den katolska kyrkan. 

– Det skulle inte falla mig in att jag 
måste lyda en biskop, och i försam-
lingsrådet väger kyrkoherdens röst in-
te mer än de andras. 

Församlingarna ordnar många ge-
mensamma evenemang, de har en ge-
mensam kör och gemensamt senior-
arbete. Ingen frågar om man är kato-
lik eller protestant. 

– Men när den ekumeniska kören 
sjunger i den katolska eller evangelis-
ka gudstjänsten och det blir dags för 
nattvardsgång, då blir det svårt för den 
som hör till den andra konfessionen. 

Nattvarden hör nämligen till det som 
inte går att dela. Katolska kyrkan ac-
cepterar inte den protestantiska natt-
varden. Dels eftersom bara katolskt 
prästvigda anses ha befogenhet att de-
la ut nattvarden, dels för att nattvarden 
är ett tecken på enhet som förutsätter 
gemensam tro.

Under de ekumeniska kyrkodagar-
na i Berlin 2003 ordnades gemensam 
nattvard. 

– Reaktionerna i den katolska kyr-
kan var restriktiva, vilket möttes med 
oförståelse och protester både bland 
katoliker och protestanter. Det ledde 
till ett klimat där man umgås försik-
tigare med varandra och inte vågar så 
mycket längre, säger Götz.

”Tyskland har 
kommit väl-
digt långt eku-
meniskt sett. Vi 
får gång på gång 
höra att alltihop 
egentligen inte 
spelar någon roll 
– vi har ju alla 
samma Gud.”
Bernhard Götz

aNita papst hör till evangeliska kyr-
kan men besöker ofta den katolska. 
Foto: annika WilmS

daNs i sittaNde ställning står på programmet under en ekumenisk seniorträff som Felix Teufel besö-
ker. Foto: annika WilmS

”i BegyNNelseN FaNNs ordet” - det är mottot för lutherårtiondet i Tyskland. De här bokhyllorna med 500 
böcker kring temat har placerats på olika orter över hela landet. Foto: luther2017
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LuTher. 2017 firar Tyskland reformationens 500- 
årsjubileum. Årsdagen sätter ljuset på klyftan mellan 
katoliker och protestanter i reformationens hemland, 
men kan också föra dem närmare varandra.

Förra evaNgeliska BiskopeN Margot Käßmann är ambassadör för reformationsjubileet 2017. hon 
hoppas årsdagen kan firas i ekumenikens tecken. Foto: andreaS Schoelzel/ekd.de

två jämnstoRA kyRkoR

•	Grovt taget 30 procent av tyskarna 
är katoliker, 30 procent protestanter 
och 30 procent konfessionslösa. res-
ten tillhör andra trossamfund.
•	evangeliska kyrkan: 23,9 miljoner 
medlemmar.
•	romersk-katolska kyrkan: 24,4 
miljoner medlemmar.
•	i det forna östtyskland hör 25 pro-
cent av befolkningen till en kristen 
kyrka. I väst är andelen 70 procent. 
•	Katolicismen är stark i västra och 
södra Tyskland, protestantismen i 
norra och mellersta Tyskland.

Källor: religionswissenschaflicher Medien- 
und Informationsdienst, evengelische Kirche in 
Deutschland

LuthER FiRAs i tio åR

•	Den 31 oktober 2017 är det 500 år 
sedan Martin luther i Wittenberg spi-
kade upp sina 95 teser om  kyrkans 
avlatshandel.
•	redan 2008 inledde Tysklands 
evangeliska kyrka ”lutherdekade”, 
ett årtionde av evenemang som kul-
minerar i det stora reformationsjubi-
leet 2017.
•	Varje år har sitt eget tema som ska 
belysa hur reformationen påverkat 
världen. I år är temat ”reformation 
och tolerans”. 

Källor: luther2017.de, kath.net, evangelische 
pressedienst

fördomarna har försvunnit
Men fördomarna som fanns för 50 år 
sedan är helt klart historia. Då kunde 
man få höra att katoliker hade många 
barn, var lata och inte arbetade, att eko-
nomin var svag i katolska regioner för 
att helgdagarna var så många. Eller att 
protestanter var tråkiga och bittra, ba-
ra tänkte på jobbet och inte kunde nju-
ta av livet. 

– Det goda som hänt sedan 1960-ta-
let är att kyrkornas respekt för varan-
dra har vuxit. Vi har lärt känna varan-
dra, säger Jakob Paula.

– Jag upplever att genom närhe-
ten vi har här blir frågan varför vi in-
te är en enda kyrka mycket mer lad-
dad. Det är den stora frågan – varför 
vi inte kan vara ett, säger han efter-
tänksamt.

Jag undrar om han har ett svar, och 

han jämför de kristna med en familj. 
– Ju längre familjemedlemmarna va-

rit åtskilda, desto mer tid behöver de 
för att närma sig varandra igen och he-
la såren som uppstått. När en medlem 
lämnar familjen är det ett sår.

En kort tystnad sänker sig mellan de 
två prästerna, och så fortsätter Bern-
hard Götz lite trevande:

– Och omvänt – den som lämnat 
familjen ser sig i den utstöttas roll. 
Då uppstår också känslor av att va-
ra mindre värd. Att påven fastställt 
att den evangeliska kyrkan inte är 
någon kyrka i katolsk mening – det 
var en sak som sårade de evangelis-
ka oerhört. 

Kan familjen bli ett igen?
– Det är jag säker på. Det behövs ba-

ra mycket tid, säger Paula.
– Vi kommer inte att få uppleva det, 

säger Götz, men tillägger efter en stund:
– Fast vi kunde inte heller föreställa 

oss att Berlinmuren skulle falla. Men det 
är ett dåligt exempel, för muren i våra 
huvuden har redan försvunnit.

Polemiska Lutherjubileer
Kyrkohistorikern Christopher Spehr 
vid universitetet i Jena ser 2017 som 
en möjlighet.

– ”Lutherjubileerna” under tidiga-
re århundraden har varit mycket po-
lemiska och riktade mot katolikerna. 
Nu finns en stor chans att jubileet fi-
ras ekumeniskt, eftersom den katolska 
kyrkan visat intresse för temat.

Motsättningar finns fortfarande 
mellan kyrkorna och inom dem, sä-
ger Spehr.

– Men de vårdar det ekumenis-
ka, även om ekumenikerna börjar bli 
gamla och de nya katolska biskopar-
na mer kritiska. 

Nyligen tog tyska ärkebiskopen Ger-
hard Ludwig Müller upp tanken på ett 
ämbetsdistrikt för lutheraner som vill 
återvända till den katolska kyrkan – en 
tanke som genast sköts ner från pro-
testantiskt håll.

– Sådana förslag kommer med jämna 
mellanrum, men är en teologisk omöj-
lighet ur evangelisk synvinkel, säger 
Spehr som själv hör till den evange-
liska kyrkan.

Bernhard Götz och Jakob Paula tar 
inte heller idén på allvar.

– Det var nog bara en flyktig tanke, 
säger Paula.

När det gäller reformationsjubileet 
är den katolska och den evangeliska 
prästen överens: de vill inte fira ut-
an minnas, och de vill göra det till-
sammans.

deN katolska 
kyrkoherden 
jakob Paula och 
hans evang-
eliska kollega 
bernhard Götz 
delar samma 
kyrka i Münchens 
olympiaby. Foto: 
annika WilmS

daNs i sittaNde ställning står på programmet under en ekumenisk seniorträff som Felix Teufel besö-
ker. Foto: annika WilmS

Fru schroller är katolik, och tycker kyrkorna kommer bra 
överens. Foto: annika WilmS

”Det goda som 
hänt sedan 
1960-talet är 
att kyrkornas 
respekt för var-
andra har vuxit. 
Vi har lärt känna 
varandra.”
Jakob Paula
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välförvaltad skatt
CD

Stefan jansson - Med 
människor. Psalmer och 
visor med jazznyans.

Musiker: Stefan jansson, 
johanna Grüssner, jonas 
backman, Marcus Söder-
ström
Arrangemang: Stefan 
jansson år 2009 genomförde den 

Solfbaserade pianisten 

Stefan Jansson projektet 
Som människor, en sam-
ling nya och gamla psalmer 
inspelade på skiva. I slutet 
av förra året kom något av 
en uppföljare – Med män-
niskor. Konceptet är till en 
del det samma, men jans-
son har rört om i grytan. I 
stället för Nanna rosen-
gård som vokalist är det 
Johanna Grüssners sme-
kande men tydliga stäm-
ma vi får lyssna till. Jonas 
backman är kvar på trum-
mor men egon Veevo på 

kontrabas är utbytt mot 
jazzbasisten Marcus Sö-
derström - stilen är den 
här gången nämligen ge-
nomgående jazzig.

Psalmerna och visorna 
på nya skivan, alla arrang-
erade av jansson, byggs 
upp i enkelhet men säker-
het i yrkesmusikernas tryg-
ga händer, med tillägg av 
Peter Nordwall på sopran-
sax i några låtar. Inspelning-
en i Martin Kantolas studio 
är klanderfri.

Det proffsiga uppläg-

get bäddar för framgång 
och det enda man eventu-
ellt kan anmärka på bland 
de elva psalmerna och vi-
sorna är att jansson spe-
lar med onödigt säkra kort.
Till exempel tolkningarna av 
Lina Sandells mest populä-
ra psalmer Blott en dag och 
Bred dina vida vingar är li-
te förutsägbara, trots ton-
artsskiften. 

Men brassa ska man å 
andra sidan aldrig göra för 
sakens skull och jag gil-
lar ju verkligen det här. Som 

lyssnare borde jag kanske i 
stället tacka för de utebliv-
na vilda chansningarna. 

och även om jansson lå-
ter flera psalmer stå förhål-
landevis orörda bidrar han 
också med några riktigt in-
tressanta tolkningar. Int-
rot till annars lite bleka Her-
ren vår Gud är en konung är 
samtidigt både kontemp-
lativt och majästetisk och 
Måne och sol har fått ny 
taktart och nytt liv.

 ¶ chriSta mickelSSon

Brustna 
hjärtan ger 
gemenskap

liNa och johannes häger 
har slagit ner bopålarna i 
jönköping.

– Skivan har blivit mottagen över-
raskande bra, säger Johannes Hä-
ger. Det har varit väldigt roligt. Folk 
har gett oss positiv respons och re-
censionerna i tidningarna har gett 
oss höga betyg.

Skivan släpptes i Sverige i maj i fjol. 
Runt nyåret höll de försenade releas-
ekonserter i Österbotten.

– Vi började jobba med den för ett 
år sedan, säger Johannes. Den är den 
första skivan Lina och jag gjort tillsam-
mans. Vi har gjort var sin skiva tidiga-
re under eget namn. Men vi medver-
kade på varandra skivor.

Johannes gjorde sin skiva Lovsångsljud 
2006 och Lina sin skiva Närmare 2008.

– Att vi inte gjort något gemensamt 
tidigare beror på att vi inte haft tiden 
och energin att göra en skiva, säger Jo-
hannes. Och när jag började göra min 
skiva var vi inte ens ihop. Lina hade 
mycket material sedan tidigare så det 
var smidigast att hon sedan gjorde en 
skiva med egna sånger.

Namnet på skivan kommer från en 
av Linas låtar.

– Den handlar om gemenskapen i 
en församling och mellan två personer. 
Det är först när man vågar visa sig svag 
som man kommer närmare varandra. 

öppnade dörren till Sverige
Det har gått tio år sedan Johannes läm-
nade sin tjänst som ungdomsledare i 
Nykarleby församling och flyttade till 
Jönköping.

– Jag såg ingen brinnande buske 
som sade att jag ska flytta till Sve-
rige. Det var bara ett steg jag tog. Jag 
tänkte att jag ska öppna den här dör-
ren och se om det kan finnas något 
bakom den.

Han kom till Jönköping för att gå en 
musikutbildning i ITM, Institutet för 

MuSiK. Recensenternas och konsumenternas respons 
på CD:n Brustna hjärtans gemenskap gläder Lina och 
Johannes Häger. Sedan den släpptes har de två varit 
upptagna med jobb och turnéer. I vår planerar de en ny 
turné till södra Finland.

TexT: JOhAN SANDberG     FoTo: LiNuS ÅKerLuND

tro och musik. Det var där han träf-
fade Lina.

– Det var en musik- och bibelskola 
som inte finns mera. Den var kopplad 
till EFK, Evangeliska frikyrkan. 

Han fick upp ögonen för skolan då 
han spelade tillsammans med Bengt 
Johansson under ett av hans Finlands-
besök.

– Jag frågade om han kände till nå-
gon bra skola. Han tipsade om ITM som 
han själv varit med och startat.

Även om det gått tio år sedan Johan-
nes flyttade till Sverige räknar han sig 
fortfarande som Larsmobo. 

– Vi besöker Finland i samband med 
varje längre ledighet som jul och som-
mar. Jag flyttade ju till Sverige i vux-
en ålder så förutom familjen har jag en 
hel del vänner kvar som jag håller tät 
kontakt med.

Efter två år på ITM gick Häger en två-
årig musikproducentutbildning på uni-
versitetet i Växjö. I dag har han en egen 
studio i Jönköping där han producerar 
skivor åt andra.

I dag kan han se Guds ledning i att 
han flyttade.

– Jag ser det som en del av Guds plan 
för mitt liv att jag är där jag är just nu. 
Inte minst studion. Man ser ju inte Guds 
ledning så tydligt i nuet utan oftast först 
i backspegeln.

I studion har Johannes Häger på sist-
one jobbat mest med kristna artister. 
Men det är inget medvetet val han gjort. 

– I den här branschen lever man gan-
ska mycket på ryktet och har man fått 
några kristna artister går ryktet vida-
re till andra.

Han producerar i snitt två, tre ski-
vor per termin. 

– I vissa projekt har bandet eller ar-
tisten övat in sina låtar färdigt och då 
får jag mera ljudteknikerns roll.  Ibland 

mixar jag bara filer jag fått via Internet. 
Jag jobbar mest med svenska artister 
men har också en finländska kontakter.

Lina jobbar som sånglärare i ett gym-
nasium i Jönköping.

Vid sidan om jobbet har de två bestå-
ende musikprojekt. Förutom att de mu-
sicerar tillsammans är de också med i 
Praise Unit, en Stockholmsgrupp. 

– Jag spelar en del med olika gäng 
här, speciellt om jag producerat en ski-
va med dem. Men det är mera spora-
diskt.

Praise Unit står för en gospel/funk-
aktig stil. Sin egen repertoar har Häger 
svårare att definiera.

– Vissa av texterna är mera riktade till 
Gud och kan definieras som lovsång-
er. Men många av våra låtar är också 
bönesånger, är vittnesbördsaktiga och 
har ett förmedlande budskap. Det är 
ganska blandat textmässigt. Allt är in-
te renodlade lovsånger. Stilmässigt på-

kvinnodags-
konsert
Med an-
ledning av 
Kvinnoda-
gen (8.3) 
ger Aka-
demis-
ka Damkö-
ren lyran 
en kon-
sert med musik av 
många kvinnliga kompo-
sitörer. Texterna är bå-
de världsliga och andli-
ga. De andliga texterna 
är lovsånger till Jungfru 
Marias ära. Det är kända 
Ave Maria-kompositio-
ner av G. holst och franz 
biebl, som är skrivna på 
1900-talet. Med ryms 
också kompositören Sul-
picia Cesis tonsättning 
till Stabat Mater som be-
skriver Marias smärtor 
när hon ser sin sons li-
dande på korset. Sulpicia 
cesis levde på 1500-ta-
let i Italien och hennes 
instrument var lutan.

lyrans dirigent Jut-
ta Seppinen har grävt 
fram konsertens kvinnli-
ga kompositörer ur Sibe-
lius-Akademins bibliotek 
där det finns en samling 
musik av kvinnliga kom-
positörer från medelti-
den fram till 1700-ta-
let. hildegard von bingen 
var en betydande person 
under medeltiden och 
en del av hennes Ordo 
Virtutum uppförs.

Av nutida tonsätta-
re uppför lyran musik av 
Karin rehnqvist (f.1957) 
som är en av Skandina-
viens mest kända ton-
sättare. 

Första delen av lyrans 
konsert är andlig och 
den andra världslig. I den 
finns texter av Leonardo 
da Vinci i låten Beat Fur-
rer. Texten i Jukka Lin-
kolas The Ritual Dance 
bygger på meningslösa 
ordsammansättningar i 
lekfulla kombinationer.

Som uruppförande får 
publiken höra Timothy 
C. Takachis (uSA) And I 
Saw som han skrivit för 
lyran. Texten är en ex-
tatisk kärleksdikt av jo-
sephine Preston Pea-
body. lyran är den enda 
utländska kören utan-
för uSA som har fått rätt 
att ge ett uruppförande 
av den.

 ¶ tomaS von martenS

PREsEntAtion
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minner alla våra tre skivor om varan-
dra. De är melodiska och gitarrdriv-
na. Det finns både lugnare och rock-
igare bidrag.

 Både Lina och Johannes skriver mu-
sik. De sjunger på svenska.

– Vanligtvis skriver vi musik på var 
sitt håll. Då vi kommer på nån text-
rad eller melodisnutt så spelar vi in 
den på Iphone. Sen visar vi våra idé-
er för varandra. Jag funkar allra bäst i 
mitt låtskrivande när jag har ett mål 
med det.

Som bäst jobbar de på en ny låt som 

de tänkt släppa digitalt på Itunes och 
eventuellt på Spotify. 

– Det ska ske inom en månad. 
I mars ska de spela på sex olika stäl-

len i Sverige. 
– Vi planerar att resa till södra Fin-

land senare i vår. Först hade vi plane-
rat resa dit i samband med att vi var i 
Österbotten kring jul och nyår. Men vi  
hann inte då. 

Datum och platser är ännu inte spi-
kade. 

– Inget är hundraprocent bestämt 
men förhoppningsvis blir det av.

Medan han bodde i Finland var 
Johannes Häger en av förgrunds-
gestalterna i gruppen Paddington. 
Paddington höll sin avskedskonsert 
på midsommarfestivalen i Pörkenäs 
för några år sedan och är ett avslu-
tat kapitel.   

– Tiden i Paddington betydde myck-
et för mig. Det var 13–14 år av mitt liv. 
I mitt nuvarande jobb har jag stor nyt-
ta av låtskrivandet och arrangemang-
en. Vi var många som sjöng i Padding-
ton, både killar och tjejer. Det var lä-
rorikt att arrangera sången. Jag lärde 
mig också mycket om att stå på scen. 
Vår scennärvaro utvecklades mycket 
under åren. Paddington var en sko-
la för mig. 

– Vi fick också spela i andra länder 
och på stora festivaler. Vi var mest i 
Tyskand utanför Finland. Någon gång 
spelade vi i Frankrike, Schweiz och 
Slovakien.

”Det är först när man vågar visa sig svag som man 
kommer närmare varandra.”

Sorgligt och gripande, 
smäktande vackert
fiLM

Amour. 

regi: Michael haneke.

Michael hanekes Amour, 
Kärlek, har på festivalfron-
ten gått från klarhet till klar-
het och inför oscar-galan på 
veckoslutet hör filmen till de 
stora favoriterna.

I det här fallet är det ba-
ra att hålla med. Amour är en 
makalös film, lika vardaglig 
som existentiell, lika illusions-
lös som varm och lyhörd.

handlingen i filmen kret-
sar som bekant kring döden, 
den obönhörliga, men det 
som man tar med sig är por-
trättet av den livslånga kärle-
ken som nu står inför en sis-
ta prövning.

Det handlar om Anne och 
George (emmanuelle riva 
och Jean-Louis Trintignant, 
den franske filmbjässen 
som efter en paus på fjor-
ton år gör comeback), ett 
äldre par i Paris som lever 
för musiken. och för varan-
dra (parets dotter som ge-
staltas av isabelle huppert 
är sedan länge utflugen).

Med undantag för enstaka 
konsertbesök – Anne är den 
pensionerade pianoläraren – 
är det lugna gatan som gäl-
ler. och vad är väl trevliga-
re än det. I rutinerna ligger 
tryggheten, morgontofflorna 
sitter där de ska.

Men så en mindre vacker 
dag, vid frukosten, drabbas 
Anne av en smärre stroke. 
På det följer en misslyckad 
operation som gör att frun 
i huset blir rullstolsbun-
den. Inledningsvis går det 
an men i takt med att An-
nes tillstånd förvärras tilltar 
också de emotionella (och 
fysiska) påfrestningarna.

Förödmjukelserna avlöser 
varandra, det stumma ra-
seriet gör intrång, men att 
förlita sig på anstaltsvården 

kommer inte på fråga. An-
ne vill inte, hon vägrar, och 
livskamraten George har 
gett henne sitt löfte.

Det är väl det som kall-
las för respekt, och i Amour 
finna massor av respekt. På 
det personliga planet, men 
också på det berättarmäs-
siga planet. För trots att pa-
rets vardag blir allt ”min-
dre” vägrar haneke att tit-
ta åt sidorna (merparten 
av filmen utspelar sig inom 
hemmets fyra väggar).

I stället väljer han att bor-
ra sig allt djupare; i de fårade 
ansiktena med de glaskla-
ra blickarna, i de små ögon-
blicken som förvisso ty-
der på ett långt och rikt liv. 
Sekvensen där Anne med-
els trallvänliga ”Sur le pont 
d´Avignon” återvänder till 
barndomens landskap är 
rentav hjärtskärande men in-
te att Michael haneke frestas 
av falsk sentimentalitet.

På den punkten får regis-
sören fint flankstöd av jean-
louis Trintignant, som lå-
ter bli att falla in i rollen som 
mysig farbror med strikt 
borgerliga anor. I ett försök 
att värna om sin hustrus in-
tegritet går George till slut så 
långt att han låser in Anne 
och ger assistenterna foten.

Amour kan med fördel ses 
som ett inslag i debatten om 
åldringsvården, om männis-
kors rätt att på ålderns höst 
se om sitt eget hus (bildligt 
och bokstavligt talat). Men 
framför allt är detta en öm-
sint – och vid behov rakryg-
gad, även brutal – skildring 
av ett kärleksförhållande 
som av förekommen anled-
ning kommit till vägs ände.

Det är sorgligt, inte säl-
lan smäktande vackert, men 
det oaktat inbjudande. Själv 
kommer jag att tänka på min 
mamma, min mormor och 
farmor, och det är inte alltför 
ofta. Tack för påminnelsen.

 ¶ kriSter uggeldahl

FilMeN aMour kan med fördel ses som ett inslag i debat-
ten om åldringsvården. Foto: Future Film

En mänsklig präst
TeATer

Fristad, Wasa Teater pre-
miär 15 februari i jakob-
stad

Manus: Tom Wilhelms
i rollen: Göran Sjöholm
Scenograf: jeremy crotts
regi: carl Alm 

efter femtio minuter sit-
ter publiken kvar. Föreställ-

ningen är över men ingen 
gör en ansats att stiga upp. 
jaha, ni vill sitta kvar, kom-
menterar skådespelaren 
Göran Sjöholm.

Sjöholm har nyss ge-
staltat kyrkoherden Tomas 
i pjäsen Fristad som Tom 
wilhelms skrivit. Tomas 
störs i sin strävan att  i lugn 
och ro få glida ut i pension 
av ett nattligt telefonsam-
tal. en flyktingfamilj behö-

ver en fristad och motvilligt 
låter Tomas dem komma till 
den avlägsna prästgården. 
han slits mellan sin plikt-
känsla att hjälpa sin med-
mänskor och sin nit att föl-
ja lagen. 

Tomas blir ensam med 
familjen. han drabbas av 
kulturkrockar men hans 
attityd till familjen ändras 
under berättelsens gång 
från misstänksamhet till 
uppriktig omsorg i slutsce-
nen. 

Tomas försöker få stöd i 

sin situation av både dom-
prosten och Gud, men i syn-
nerhet den förstnämnde är 
avvisande. Tomas är rädd, 
i likhet med sin namne lär-
jungen tvivlar han på Gud. 
Men han förlorar inte sin tro. 

Sjöholm gör en stark 
tolkning av Tomas som en 
mycket mänsklig präst. Att 
drabbas av tvivel är nå-
got som inte ens prästerna 
skonas från. Men Gud finns 
med hela tiden. Gud sva-
rar på Tomas frågor, men 
kanske inte på det sättet 

som Tomas förväntar sig.
Föreställningen är en mo-

nolog där de övriga ka-
raktärerna främst figure-
rar i form av ljud- och ljus-
effekter.

Scenen är ett spartanskt 
inrett rum som stöder be-
rättelsens kalla och omo-
derna prästgård. 

lyckligtvis har flykting-
fientligheten i vårt samhäl-
le ännu inte riktigt gått så 
långt som i pjäsen. Pjäsens 
tema är både aktuellt och 
allvarligt. Men det sakna-

des ändå inte humoristis-
ka inslag.

Pjäsen lyckades hålla mig 
fängslad i femtio minuter. 
Plötsligt var den slut, kan-
ske lite abrupt. Men den 
väckte många tankar. Gjor-
de Tomas rätt? Vad skul-
le jag ha gjort i hans situ-
ation? Varför respektera-
de myndigheterna inte kyr-
koasylen? 

Kanske det var därför 
som publiken satt kvar.

 ¶ Johan Sandberg
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Mixa och Matcha
frÅGeSPOrT. Mixa och matcha dina kunskaper i 
Kyrkpressens frågesport. Vår sjuttonde tävlande är 
Pernilla Karlsson. Konstruerad av jesper von hertzen.

mEDtävLARE: pERnilla kaRlSSon

Namn: Pernilla Karlsson.
Ålder: 22.
yrke eller titel: Artist.
hemort: är från Sjundeå och bor i helsingfors.
favoritidrottsgren och/eller -lag: handboll.
favoritmat och -dryck: Sushi och mjölk, men inte  
tillsammans.
Lyssnar helst på: Avkopplande musik.
rekommendera en bok!: Jag är Zlatan Ibrahimovic  
av David lagercrantz.
Skulle vilja resa till: Thailand.
Tråkigaste hemgörat: laga mat.
Min åsikt om frågesporter: Den här var ganska 
knivig, men jag brukar tycka om dem. jag är helt 
nöjd med min prestation.

Frågesportsresultat: 18/25

kombinera följande:
KiNeSiSKA OMrÅDeN & GeOGrAfiSKT LäGe

a) Fujian   1) Västra Kina 
b) xinjiang  2) Nordvästra Kina
c) Tibet   3) Sydöstra Kina
d) heilongjiang  4) Södra Kina
e) hainan  5) Nordöstra Kina

resultat: 3/5    

fiNLäNDSKA KOMMuNer & VAD De är KäNDA för

a) Sulkava  1) roddevenemang
b) Ypäjä   2) Kärringkånk 
c) Suonenjoki   3) jordgubbar
d) Närpes  4) hästar 
e) Sonkajärvi   5) Tomatkarneval

resultat: 2/5

uSA:S 1900-TALS PreSiDeNTer & äMbeTSTiD

a) herbert hoover  1) 1933-1945
b) Dwight D. eisenhower 2) 1913-1921
c) Franklin D. roosevelt 3) 1929-1933
d) Gerald Ford  4) 1953-1961
e) Woodrow Wilson 5) 1974-1977

resultat: 3/5

KäNDA beGrAVNiNGSPLATSer & STäDer

a) Skogskyrkogården 1) Washington
b) Père-lachaise  2) jerusalem
c) Arlington  3) Stockholm 
d) oljeberget  4) New York 
e) calvary  5) Paris 

resultat: 5/5

friiDrOTTSGreN & VärLDSreKOrD

a) 400 meter häck  1) 36,84
b) Diskus   2) 46,78
c) Kulstötning  3) 74,08
d) 4x100 meter  4) 23,12
e) Tresteg  5) 18,29 

resultat: 5/5

Svaren:
Kinesiska områden & geografiskt läge: a-3, b-2, c-1, 
d-5, e-4
Finländska kommuner & vad de är kända för: a-1, 
b-4, c-3, d-5, e-2
uSA:s presidenter & presidenttid: a-2, b-4, c-1, d-5, 
e-3
begravningsplatser & orter: a-3, b-5, c-1, d-2, e-4
Friidrottsgren & världsrekord: a-2, b-3, c-4, d-1, e-5

 

 Med evig kärlek
Peter Halldorf
Betraktelserna är ämnade 
för daglig läsning under ett 
år. De följer kyrkoåret och 
har nedtecknats i umgänget 
med Guds ord och den 
kristna traditionen. Upptäck 
dyrgripar i trons rikedomar 
som kanske tidigare varit 
dolda!
Artos inb 29,90

Mogna vackert
Britta Hermansson
Hur går man vidare när man insett att allt inte kom-
mer att bli sådär fulländat? Mitt uppe i alltihop, hur 
får man livet att bli hållbart? Britta Hermansson 
delar med sig av tre styrverktyg för mitt-i-livet-
människor: rytm, riktning och 
ressällskap.
Libris inb 28,90

Guldgruvan för dig 
som ska hålla tal!

Ord som lyser
Red. Anna Ekman
Det finns ord som lyser 
– genom att vända på per-
spektiven lite grann, genom 
att stå kvar när allt annat ser 
ut att rasa, genom att viska 
att livet är en gåva. Det här är 
en bok fylld av dem: dikter, tal, bibelverser 
och berättelser om livet, döden, kärleken 
och annat som vi inte kan sluta tänka på. 
Med texter av C S Lewis, Ylva Eggehorn, 
Bob Hansson, prins Daniel, Astrid Lindgren,  
J.L. Runeberg, ”Underbara Clara”, Edith 
Södergran, Barack Obama och många, 
många fler.
  Libris inb 32,50 

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

Ord som lyser!
Nya testamentet 
– The Message
Eugene Peterson
Budskapet, The Message, är en 
bibelöversättning. Den tar sitt av-
stamp i Nya testamentets grekiska 
och landar rakt i vår tid. Välkända 
berättelser och förmaningar får 
starkare och delvis nya färger. Gör 
dig beredd på en ny upplevelse av 
Bibelns texter!
Libris mjukpärm 35:-

Förvandlingar
Göran Skytte
Under natten den 25 april 2012 
drabbades Göran Skytte av en 
stroke. Den följdes av ytterligare två. 
Arbetet med en ny bok, en bok med 
människors berättelser om hur livet förvandlas, fick 
ta en paus. När det satte igång igen hade det fått ett 
nytt fokus.
Libris inb 29,90

Foto: anatom allStar
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ÅbOLANDS PrOSTeri 

 ¶ VäSTÅbOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 24.2. kl 10: högmässa i kyr-
kan, backström, lehtonen.
On 27.2. kl 18: Veckomässa i kyr-
kan, backström, lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 24.2. kl 18: Kvällsmässa i kyr-
kan, backström, lehtonen.
Korpo kapellförsamling:
Sö 24.2. kl 11: högmässa i kyrkan, 
Killström.
houtskär kapellförsamling:
Sö 24.2. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, 
heikkilä, heikkilä.
iniö kapellförsamling:
Sö 24.2. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, 
Vuola.

 ¶ ÅbO
to. 21.2 kl. 18.30: Kyrkokörens 
övning i Aurelia (3 vån.)
kl. 19: Veckomässa i Skarpskyt-
tekapellet, Audas
fre. 22.2 kl. 19: Filmvisning i Au-
relia (3 vån.) ”of Gods and Men”. 
Fritt inträde, frivilliga bidrag till 
insamlingen Gemensamt ansvar 
kan ges.
sö. 24.2 kl. 12: högmässa i Dom-
kyrkan, Audas (pred), öhman (lit), 
Forsman. Kören Sångens vänner 
(dir. henrica lillsjö) medverkar. 
Kyrkkaffe efter högmässan i sa-
kristian.
ti. 26.2 kl. 18: lovsångskören övar 
i Aurelia (1 vån.)
kl. 19: lovsång och förbön i Aure-
lia (1 vån.), ulla-christina Sjöman: 
jesus – en bönens mästare.
ons. 27.2 kl. 10-12: Familjecafé 
i Papinholma församlingshem 
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl. 11: Förbönsgruppen samlas i 
Aurelia (3 vån.)
kl. 13-15: café orchidé i Aurelia (1 
vån.) önskepsalmer med Marjo 
Danielsson.
kl. 18: Tyst meditation i Aurelia 
(1 vån.)
to. 28.2 kl. 9.30: Familjecafé i 
Aurelia (2 vån.)
kl. 18.30: Kyrkokörens övning i 
Aurelia (3 vån.)
kl. 19: Veckomässa i Skarpskyt-
tekapellet, Westergård

ÅLANDS PrOSTeri

 ¶ hAMMArLAND
24.2 Andra söndagen i fastan: 
Gudstjänst kl 12 i hammarlands 
kyrka 
Ingemar johansson, Kaj-Gustav 
Sandholm.
26.2 Skriftskola: kl 18.30.

 ¶ JOMALA
Sön 24.2 kl. 11: högmässa erick-
son och hansen.
Ons 27.2 kl. 19: läsmöte hos 
backas i Ingby.
www.jomala.evl.ax

 ¶ SuND-VÅrDö
Sö 24.2 kl.11.00: högmässa i 
Vårdö kyrka Sirkkaliisa enqvist, 
Andreas Karlsson.
Ti 26.2 kl.18.30: läsmöte hos 
lilian lindholm och Göran Abra-
hamsson i Vargata.

NärPeS PrOSTeri

 ¶ KOrSNäS
To 21/2 13.00: Molpe missions-
syförening i bykyrkan.
To 21/2 13.00: Solglimten i För-
samlingshemmet.
Sö 24/2 11.00: Gudstjänst i 
Kyrkan, Guy Kronqvist, jasmine 
Nedergård.
Må 25/2 13.00: Korsbäck mis-
sionssyförening i byagården.
Må 25/2 17.00: hanna-kerho i 
Församlingshemmet.
Ti 26/2 13.00: Taklax missions-
syförening i bönehuset.
Ti 26/2 19.00: Träffpunkt i Taklax 
bönehus.
On 27/2 13.00: Silvergruppen i 
Församlingshemmet. else-Maj 
och clas Westerholm berättar om 
sin Israelresa.
fre 1/3 19.00: Karasamling i För-
samlingshemmet, gäst: harry 
Norrback.

 ¶ KriSTiNeSTAD
GuDSTJäNSTer
Kristinestad: sö 24.2 kl 12 hög-
mässa, Nisula, Martikainen
Lappfjärd: sö 24.2 kl 10 Guds-
tjänst, eklöf, Martikainen
Sideby: sö 24.2 kl 18, Gudstjänst, 
eklöf, Martikainen
ANNAN VerKSAMheT
ungdomsmässa: fr 22.2. kl 22 i 
kyrksalen i lappfjärd.
Kvällsmässa: lö 23.2 kl 18 i Dags-
mark bönehus, eklöf, Martikainen
bibelsamtal: sö 24.2 kl 18 i 
lappfjärds förs.hem, juhani Mar-
tikainen
Pensionärssamling: on 27.2 kl 
11.30 i Krs förs.hem
Pensionärsamling: to 11.30 i Si-
deby kyrka
Pensionärsamling: to 28.2 kl 11.30 
i Sideby kyrka. johan berättar 
om Noa.

 ¶ NärPeS
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 2 sö i fastan 24.2 kl 10 
högmässa lassus, lindén, S:ta 
Maria församlingskör. Sö 24.2 kl 
18 Förbön och lovsång.
Kaskö kyrka: lö 23.2 kl 18 Afton-
musik.
Töjby bykyrka: sö 24.2 kl 13 hög-
mässa. efteråt firas Viva Melan-
ders 80-årsdag.
Luthergården: sö 24.2 kl 14 Sam-
ling.
böle bystuga: to 28.2 kl 13 Sam-
ling.

 ¶ PörTOM
To 21.2 kl 13: Pensionärssamling i 
förs.h. gäst Gurli lassus. Norrgåd, 
lidman, Pensionärskören.
Sö 24.2 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Sundqvist, lidman.
Ti 26.2 kl 13: Ku:s sykrets i förs.h. 
Norrgård.
Obs! ingen barnverksamhet i för-
samlingen v 9, normalt igen v 10.

 ¶ öVerMArK
To 21.2. kl. 14: Andakt på Alvina.
To 21.2. kl. 15: Andakt på Sol-
gärdet.
fr 22.2. kl. 19: Församlingsafton 
i församlingshemmet. Kristian 
Sjöbacka. jakobsson. Wikstedt. 
Norrgård.
Sö 24.2. kl. 10: byagudstjänst 
för centrumområdet. jakobsson. 
Wikstedt.
Sö 24.2. kl. 11–13: lunch i för-
samlingshemmet till förmån för 
Gemensamt Ansvar. Diakonikom-
mittén.
Sö 24.2 kl. 18: bibelcafé i förs.
hemmet, boris Sandberg
On 27.2. kl. 13: Pensionärssam-
ling. Ingmar rönn. Norrgård.
ingen barnverksamhet under 
vecka 9.

KOrShOLMS PrOSTeri

 ¶ berGö
To kl 18: hjälpledarskolning i Pe-
talax, ladan
fr kl 20: ungdomskväll i för-
samlingshemmet. Mera info på 
Facebook.
Sö kl 14: högmässa i församlings-
hemmet, englund, richard Mitts
Ti kl 13: Missionssyföreningen
On kl 7.45: laudes (morgonbön)
On kl 13: Träffpunkt i församlings-
hemmet. englund, Kahlos m.fl. 
Alla varmt välkomna!
On kl 18: Kyrkokören övar
To kl 10: Föräldra-barngruppen

 ¶ KOrShOLM
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i 
Smedsby förs.gård.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, 
lindblom, Nordqvist-Källström.
högmässa: sö kl 12 i Smedsby 
förs.gård, lindblom, Nordqvist-
Källström.
Missionssyförening: må kl 13 i 
Smedsby förs.gård.
Diakonissan: Febe Westerlund är 
på semester 27.2-8.3.
estlandsresa 16-20.5: gemensam 
bussresa till vänförsamlingarna 
i estland, hotellövernattning i 
Pärnu och Tallinn, resa och logi i 
dubbelrum 293€/person (vid min 
30 delt), mat, ev enkelrum och 
reseförsäkring tillkommer, anm 
senast 6.4. till pastorskansliet i 
Kvevlax tel 346 2300.

 ¶ KVeVLAX
Karakaffe: to jämna veckor kl 
9.15 i ds.
Andakt: to kl 14 vid Funisgården, 
lundström, Andrén.
högmässa: sö kl 10, lundström, 
Vidjeskog.
Gemensam bön för bygden: må kl 
19 i Krubban.
Kuni-Vassor missionssyförening: 
ti kl 12.30 i Kuni bönehus. Dags- 
och diakonisyföreningen inbjuds 
speciellt.
C.S. Lewis-träff: to kl 18.30 i ds, 
johan eklöf, tema: Från helvetets 
brevskola.
estlandsresa 16-20.5: Gemensam 
bussresa till vänförsamlingarna 
i estland, hotellövernattning i 
Pärnu o Tallinn, resa o logi i dub-
belrum 293 €/pers. (vid min. 
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bEtRAktELsEn clauS TERlindEn

Glömskans mörker
reMiNiscere! Kom ihåg!

Så heter andra söndagen i fastetiden, efter dess latin-
ska antifon (=refräng till psaltarpsalmen): ”Herre, kom 
ihåg din barmhärtighet.” (Ps 25)

Reminiscere: det är inte bara ett krångligt ord – det 
är också en besvärlig tanke, i synnerhet om man är van 
vid att förknippa ordet Gud med adjektiv som börjar på 
”all”. (Allsmäktig, allvetande, allestädes närvarande och 
så vidare). Kan Gud glömma något? Och behöver där-
för komma ihåg? Och behöver uppmanas till det? Finns 
det skrymslen i Guds håg som kan hamna utanför det 
allvetande ljuset?

Störst av allt är kärleken.  Den är Guds mening med 
allt. Därför behövs friheten: bara den som i någon mån 
är fri kan älska. En snökristall älskar (antagligen) inte. 
Inte en sten heller. Men i allt levande finns kärlekens 
frö och möjlighet.

Friheten för med sig tid. Framtid, dåtid, nutid. Bara 
dåtiden är bestämd. Nuet rör sig inom ramar som det 
förflutna ger. Inom dessa ramar är nuet obestämt: fram-
tiden är därför öppen. Innan ordet är på min tunga vet 
Gud allt jag vill säga. Men innan jag vill, vet Gud det in-
te. ”Var är du?” är inte en retorisk fråga bara i paradi-
set. Framtiden är fördold också för Gud.

Men Gud är den alltid nya möjligheten. Om jag mås-
te välja ett ”all”-adjektiv för Gud skulle det vara ”all-
möjlig”. Det är DET MYSTERIUM vi är på väg mot på 
vår vandring genom livets fastetider. Uppståndelsen: 
den nya möjligheten där alla möjligheterna har tagit slut.

Fastan leder oss inte bara till vår egen själs mörker. 
Vi leds också fram till det mörker Gud själv möter ge-
nom Jesus. ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit 
mig?” Detta mörker ter sig som glömska för oss. (Ba-
ra för oss? När Gud sätter regnbågen på himlen för att 
påminna sig själv om sin nåd, är det då bara en antro-
pomorfism, ett förmänskligande sätt att tala om Gud – 
eller är det uttryck för Gud som ”förmänskligas ”, på 
kyrkiska: blir människa i Jesus, och vandrar här med 
oss, under våra villkor?)

Reminiscere: en söndag som påminner om att män-
niskor, situationer, liv, gudskärlekens frön kan hamna 
i det oförutsedda, främmande, splittrade, väglösa, för-
bisedda, mörka, gömda, bortglömda. Ett namn i ett hus. 
En mission till inga andra än de förlorade fåren av Isra-
els folk. En människoson i gravens dunkel. Som blir ett 
vetekorn, ett hopp som gror, en påsk.

Claus Terlinden är kaplan i Karis svenska församling

ökenfäder kallar man 
de munkar i Syrien 
och egypten som från 
200-talet och framåt 
bosatte sig i öknen för 
att leva ett enkelt och 
avskilt liv. Genom öken-
livet ansåg de sig ha 
lättare att kämpa mot 
frestelserna i världen.

Från början var öken-
fäderna eremiter som 
levde ensamma men 
senare grundades också 
ökenkloster som sam-
lade flera hundra nunnor 
eller munkar.

Källa: Kyrklig ordbok

i klaRSpRÅk

”Kristus, mor-
gonstjärna! Var 
du nära i sjä-
lens vargtimme 
tills sinnet fylls av 
gryningsljus.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

59, 453, 343, 
330, 338 (N), 
391:3.
Psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

PsALmFöRsLAg

Bön och tro
Fastan inför påsken är 40 dagar lång. Antalet dagar i 
fastan har i tiden valts för att påminna om jesu 40 da-
gar av fasta i öknen. Fastans 40 dagar hör också ihop 
med israeliternas 40-åriga ökenvandring. På det här 
sättet påminner kyrkoåret oss om olika händelser i bi-
beln.

Söndagens tema är bön och tro. jesus kämpade 
mot mörkrets makter genom att bota sjuka och förlå-
ta syndare. Denna kamp är förenad med bön och tro.

om hElGEn

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf  (SLEF) ANNONS
Verksamhetsledare Göran Stenlund 14.2.2013
Korsholmsesplanaden 2, FI - 65100 VASA
Tfn (06) 357 6525, mobil 050 349 3521, fax (06) 357 6501, goran.stenlund@slef.fi_______________________________________________________________________________________ 

Till 
Kyrkpressen

Ärende: Annons i Kp, torsdag 21.2.2013, "smörögat"

Hej!

Sänder härmed enligt överenskommelse en annons för Kp, torsdag 21.2.2013, "smörögat".

Fakturan kan sändas till

SLEF/Stenlund
Korsholmsesplanaden 2
65100 Vasa

Vänligen

Göran Stenlund
goran.stenlund@slef.fi
050 349 3521

TRYGG – TROTS ALLT
Botnia TV, torsdag & fredag kl 21.00

Malax TV, söndag kl 18.00
K:stads TV, tisdag & fredag ca 19.30

Årvas TV, söndag kl 18.30
Jakobstads TV, söndag kl 18.00

”han svarade: 
’Det är inte rätt 
att ta brödet från 
barnen och kas-
ta det åt hundar-
na’.”

Läs mera i 
Matt. 15:21-28

”från diakoni till 
fårskötsel.”

Pensionärssamling  
i Solf onsdag kl. 13.

uR EvanGEliET Runt knuTEn

KALENDERN 
22–28.2

förSTA LäSNiNGeN
2 Krön. 20:1-9

ANDrA LäSNiNGeN
1 Thess. 4:1-8

eVANGeLiuM
Matt. 15:21-28

Andra söndagen i fastan. 
Temat är ”bön och tro”.

hELgEns TExTER
illuStration: clauS terlinden
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30 delt.). Mat, ev. enkelrum o 
reseförsäkring tillkommer. Anm. 
senast 6.4. till pastorskansliet i 
Kvevlax tfn 346 2300.

 ¶ MALAX
www.malaxforsamling.fi
Gudstjänst: sö 24.2 kl 10 i kyrkan. 
Predikant Seppo Tupeli från laes-
tadianerna. Tornberg, brunell.
Sportlov v 9: ingen Minior, junior 
och Kompisskola.
Sångarna: övar on 27.2 kl 12 i Kh.
Lördagsfrukost: lö 2.3 kl 10 i 
Socken. Dagens gäst är harriet 
harf, som informerar om senior-
rådgivning och Gemensamt An-
svar insamlingen.

 ¶ PeTALAX
Kontakten övar:  21 2 kl 17.30
Kyrkokören övar: 21 2 kl 18.30
Samling för pensionärer och dag-
lediga: fr 22 2 kl 12.30 Gäst: rose-
Maj Friman. björklund, Kahlos, 
Kontakten, servering, taxi
Gudstjänst: sö 24 2 kl 11 englund, 
Mitts
Khde Mats björklund semester: 
23.2-5.3.2013, vikarie c-h eng-
lund tel. 050-5951070

 ¶ rePLOT
högmässa: i replot sö kl. 10. öst-
man, Warg.
Gudstjänst i björkö kl. 12.30. 
östman, wargh.
Musikafton: i replot kyrka sö kl. 
18 med Solf stråkorkester, dir 
Karl-erik berg, solister helena 
bexar sång, elisabeth Nedergård 
klarinett, acc. richard Mitts piano 
och andakt Ingmar Weckström. 
Kollekt: Gemensamt Ansvar
Vi över 60: i replot försh. to 28.2 
kl. 13. jarl Nystrand berättar om 
firandet på fastlagstisdagen i 
björköby, filmförevisning.

 ¶ SOLf
högmässa: sö kl. 10, Audas-
Willman, brunell.
Pensionärssamling: on kl. 13. 
”Från diakoni till fårskötsel”, Mi-
kaela Ingo.
estlandsresa 16-20.5: Gemensam 
bussresa till vänförsamlingarna 
i estland, hotellövernattning i 
Pärnu och Tallinn, resa och logi i 

dubbelrum 293€/pers (vid min. 
30 delt). 
Mat, ev. enkelrum o reseförsäk-
ring tillkommer. Anm. senast 6.4. 
till pastorskansliet i Kvevlax tel 
346 2300.

 ¶ VASA
TrefALDiGheTSKyrKAN
högmässa: sö kl. 13, Gunnar Särs, 
Siv jern, Monica heikius.
Morgonbön: to 28.2 kl. 9, Anders 
Kronlund, Dan Andersson.
Monologen ”Anteckningar under 
dagar av sorg”: framförs av johan 
Fagerudd 7.3, 9.3 och 22.3 kl. 19 
i Tref.kyrkans krypta. Förhands-
bokn. tfn 040-7764638 (johan). 
Pris 10€ (inkl. kaffe).
bräNDö KyrKA
Sunday Prayer: at 1 pm, jessica 
emaus, heidi Nynäs.
DrAGNäSbäCKS KyrKA
Dans i heligt rum:  sö kl. 19, Siv 
jern.
SuNDOM KyrKA
Allsångskväll: sö kl. 18, Malin 
lindblom, Sundomkören, dir. Mo-
nica heikius.

 ¶ VörÅ
Gemensamt
SPOrTLOVSLäGer: 25–26.2. i 
Vörå Fh för dig som är 8-12 år. 
Anmäl senast 18.2. till 06-357 
6535 eller david.forsblom@slef.fi
Vörå
fr 22.2. kl. 19: läsmöte i Tuckor 
bygård. Sundstén, Svarvar.
Sö 24.2. kl. 10: högmässa i kyr-
kan. Sundstén, johan heikkilä.
Sö 24.2. kl. 12: Finsk gudstjänst i 
kyrkan. Sundstén, heikkilä.
On 27.2 kl. 13: Missionsringen i 
Prostgården. T Klemets.
On 27.2. kl. 14.30: Andakt på 
Tallmo.
Oravais
Sö 24.2.kl. 10: högmässa i kyr-
kan. Granlund, Svarvar.
On 27.2. kl. 13: Missonscafé i Fh. 
Dagens gäst: Paul Sandström.
Maxmo
Sö 24.2. kl. 12: Gudstjänst i kyr-
kan. Granlund, bäck.
Sö 24.2. kl. 13: årsmöte i Fh för 
Maxmo kyrkliga ungdomskrets r.f.
On 27.2. kl. 14.30: Andakt vid 
Marielund. Granlund.
On 27.2. kl. 19: bibel och bön i 
österö bönehus. Granlund.

PeDerSöre PrOSTeri

 ¶ eSSe
To 19: Karabön i församlings-
stugan.
fr 13.30: Andakt i esselunden, 
Granlund, johansson. Pensionär-
skören.
-20: Stugokväll.
Sö 10: Gudstjänst, Granlund, 
Sundelin.
-14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus, Per-erik häggman.
Må 10-14: Tornagentdag för åk 
1-4. För mera info och anmälan 
kontakta linda.eriksson@evl.fi el-
ler tfn 0403 100 450.
-13.30: Symöte i henriksborg, 
Pettersson.
-18-21: Filmkväll i församlings-
stugan för åk 5-6.
Ti 14: Symöte i Ytteresse böne-
hus, Pettersson.

 ¶ JAKObSTAD
Lö 19: In da house i Fc ungd.utr., 
Nilsson. Se ungbloggen.fi.
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, 
åstrand, Södö, Gloriakören, solist 
Nils-oscar Frantz.
15: Sammankomst i Skutnäs 
bönehus.
18: Fokus i Fc. Familjen rafi och 
Diana Shimon, Israel, Machol 
I´Adonai, Mats Sjölind.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, 
bengt Djupsjöbacka.
Söndag 3.4: ”Söndagsskolans 
dag” på Pörkenäs
kl.11.00: ”Gudstjänst med små 
och stora” i kapellet, Salo.
Lunch kl.12.00: lunchanmälan 
till margita.ahman@evl.fi senast 
25.2. 2013.

 ¶ KrONOby
Gudstjänst: sö 10.00, prosten o. 
henricson, kantor M. heikkilä, 
Söderpåras läslag medverkar
eV:s möte: sö 14.00 i Söderby bö-
nehus, Alf lönnquist, sånggrupp
eV:s möte: sö 14.00 i fh, hans 
Sandberg, sångprogram 

 ¶ LArSMO
To 21.2 kl. 17.30 Nattvard vid 
Sandlunden: lassila, Wiklund.
kl. 18.30 hjälpledarskolning: i 
xodus.
kl. 19 Karagruppen: samlas vid 

Inremissionshemmet. Kvällens 
gäst är pastor Tomas Portin.
fre 22.2 kl. 19.30 ungdomssam-
ling: i xodus.
Lö 23.2 kl. 19 Lördagssamling: i 
församlingshemmet. jens Sjölind 
m.fl. medverkar. Servering. barn-
passning.
Sö 24.2 kl. 10 Gudstjänst: Sjö-
blom, Wiklund, Församlingskören. 
Kyrkvärd: Gertruds.
Lördag 9.3 kl. 10 – 17 ordnas 
”Temadag om förbön”: i larsmo 
församlingshem. Medverkande 
Gunnar och liisa Weckström. 
Närmare uppgifter om dagen finns 
på församlingens hemsida och 
på pastorskansliet. Anmälan om 
deltagande till pastorskansliet, tel. 
728 1555 eller larsmo.forsamling@
evl.fi senast ti 5.3, (för matens 
skull, 10 e lunch, kaffe).

 ¶ NeDerVeTiL
Andakt: fr 13 i servicecentret.
finsk mässa: sö 10 i fh, khden, 
Anna-Karin haals.
Körer: obs inga körövningar på 
torsdag!

 ¶ NyKArLeby
To 21.2 kl 18.30 bob: ny ung-
domsgrupp startar i Nykarleby fh, 
gäst Peter Silferberg.
Tornagentdag to 28.2: för åk 1-3, 
Munsala prästgård kl 10-14, anmäl 
senast 26.2, Sandra 040-1470123.
föreläsning om bröstcancer: i 
Munsala fh to 7.3 kl 18.30 chris-
tine Kung. Info o anmälan senast 
3.3, camilla levlin 040-5287992.
NyKArLeby
Sö kl 10 högmässa: i kyrkan, 
Sandvik,  edman, ringwall.
Må 13 Missionssyförening: fh
-kl 18 Kenyamission: fh, film om 
eva Spångberg
Ti kl 19.30 forsby missionskrets: 
hos birgitta Dahlfors
MuNSALA
Pastorskansliet stängt fre 22.2: 
pga personalutbildning.
Sö 10 högmässa: Forslund, enroth
Ti kl 19 Missionskafé: i Pensala 
bönehus, Albert häggblom.
JePPO
Sö kl 12 Gudstjänst: Mats edman, 
Thomas enroth. 
On kl 13 Nattvardsgång: i pens.
bost. matsal.

 ¶ PeDerSöre
Andakter: 
- Fr 14 i Pedersheim, Näse 
- on 14 i hedbo seniorboende, 
erikson
ungdomssamlingar: 
- Fr 20 i Forsby bykyrka 
- Fr 20 i Flynängens bönehus, 
Kurt hellstrand
Sammankomster i flynängens 
bönehus: 
- lö 19 Ahti Vähäkangas, tolkning, 
radiering, servering 
- Sö 15 och 19 Ahti Vähäkangas, 
tolkning, radiering
Gudstjänster: 
- Sö 10 högmässa med nattvard i 
kyrkan, lit. erikson, pred. lars-er-
ik björkstrand, kantor Sandstedt-
Granvik, textläsare ulla Storbjörk, 
dörrvärdar lövö 
- Sö 18 Minigudstjänst med 
dagklubbarna i kyrkan, erikson, 
Sandstedt-Granvik, A. Snellman
Kvällspredikan: Sö  18 i Kållby bö-
nehus, Gustav åbonde
bönegrupp: Ti 18.30 i bennäs 
kyrkhem
Symöten: 
- Må 12.30 i Forsby bykyrka 
- Ti 13.30 Karby-Sundby hos 
Ann-Mari Skeppar

 ¶ PurMO
Temakväll: idag to kl 19.30 i åvist. 
Tema: Vardagskristen med chris-
toffer björkskog.
högmässa: kl 10 i kyrkan och kl 12 
i åvist. Khden, kantorn.
Missionssamling: må kl 13 i Sis-
backa pens.bost och ti kl 13 i 
lillby pens. bost.
Läsmöte i Åvist: to 28.2 kl 19.30

 ¶ TerJärV
”Må bra dag” för närståendevår-
dare: to 21.2 kl 10, förs.h.
ungdomssamling: fr 22.2 kl 19, 
förs.h.
Gudstjänst: sö 24.2 kl 12 i förs.h. 
A. Store, S. Smedjebacka.
finsk mässa: sö 24.2 kl 18, Tuisku 
Winter, Mariat, förs.h.
ObS! Vecka 9: sportlov, inga 
barngrupper.
Karagruppen: må 25.2 kl 19, 
förs.h.
Missionscafé: ti 26.2 kl 13, A. 
lönnquist med hemlig gäst.
finsk bibel- och samtalsgrupp: 
ti 26.2 kl 18 hos ulla-Stina och 
osmo åivo.
Missionsmiddagen: inbringade 
1064,25 eur. ett stort tack till alla 
som deltog!

REgion 2

DOMPrOSTerieT

bOrGÅ
Sö 24.2 Kl. 10: Gudstjänst i Kullo by-
kyrka, Puska, helenelund
kl. 12: högmässa i domkyrkan, Smeds, 
Puska, helenelund.

LAPPTräSK
To 21 kl 14: Mission i fh
Sö 24 kl 12: Mässa i kyrkan, cå, Kbå. 
Taxi
On 27 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 14.15 och kl 15.15: barnklangen i fh
kl 19: läsmöte hos Inga och eero ranta-
la i Ingermansby, cå, VT. Ingermansby-
rudom läslag
To 28 kl 19: läsmöte hos helena och 
rune Tallberg i hindersby, adr. hinders-
byvägen 469, cå, VT. hindersby-bäckby 
läslag

LiLJeNDAL
Gudstjänst: Sö 24.2.2013 kl 10 i Sävträsk 
kapell. hD/Kerstin busk-åberg
Cellis: sö 24.2 kl 18 på Mariagården
Vuxen-barngruppen: kl 10-12 ti 26.2 på 
Kantorsgården, on 27.2 på Annagården.
Studiecirkel: ti 26.2 kl 18 på Mariagår-
den. Kim Svenskberg från begravnings-
byrån informerar om begravningsal-
ternativ o begravningsbyråservice. Alla 
intresserade välkomna. Kaffeservering. 
Arr. Sävträsk Marthaförening/liljendal 
församling.

LOViSA
högmässa sö 24.2: kl 12 i lovisa kyrka, 
blom, Kantola
bisagruppen må 25.2: kl 18 i Vesper-
hemmet. 2 Tim. 1-2
Puzzelkväll ti 26.2: kl 16.15- i Valkom
Morgonkaffe to 28.2: kl 8 i Tikva
handarbetsnatt fre 1.3: kl 18 - lö 2.3 i 
församlingshem
Gemensamt Ansvar -Jippo lö 2.3: kl 
11-14 i Tikva
Gudstjänst sö 3.3: kl 12 i lovisa kyrka, 
af hällström, Kantola
kl 16.30: Musikförbundet/elo, Kantola i 
församlingshem
Alpha-kurs, grundkurs i kristendomen: 
startar må 4.3 kl 17.30 i församlings-
hemmet, östra Tullg.6. Förfrågningar 
och anmälningar till kursen tas emot av 
Martina Kastrén 040 5962 659/martina.
kastren(at)evl.fi

PerNÅ
Taizémässa : sö 24.2 kl. 18.00 i kyrkan, 
robert lemberg, Paula jokinen.
Pensionärssamling: to 28.2 kl. 12.00 i 
Sarvsalö byagården, Minna Silfvergrén.

SibbO
sibbosvenskaforsamling.fi
SibbO KyrKA: Sö kl 12 mässa helene 
liljeström, Anders ekberg.
Diakonisyförening: Må kl 18.30 hos Mar-
gareta lampenius, Skogsv 15 A.
Sexeuroslunch: on kl 12 i Kyrkoby för-
saml.hem. Inledn.andakt liljeström.

heLSiNGfOrS PrOSTeri

JOhANNeS
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
fre 22.2
Kl.10: Familjeträff i hörnan. högbergsga-
tan 10, ingång via gården.
Kl.12:15: Veckolunch i högbergssalen 
kl.12.15-, högbergsgatan 10 e, vån 2. 
Frivillig avgift.
Sö 24.2
Kl.10: högmässa i S:t jacobs kyrka. 
Djupsjöbacka, enlund
Kl.12: högmässa i johanneskyrkan. 
Djupsjöbacka, enlund, kören Mani-
festum.
Kl.17: Kvällsmässa i Tomas kyrka. lind-
ström, löfman.
Må 25.2
Kl.10: Tomas familjeträff. Tomas kyrkas 
dagklubbsutrymmen. Frände.
Kl.10: café Kardemumma. Tvåspråkigt 
café i S:t jacobs kyrkas församlingssal. 
heidi Tirkkonen.
Ti 26.2
Kl.12: lunchmusik i Gamla kyrkan. 
enlund.
Kl.13: Träffpunkt för seniorer och dagle-
diga. högbergsgatan 10 e, vån 2. Agneta 
von essen: ”Vad har vi numera är tid. 
hur kan vi använda den meningsfullt?”. 
Ahonen, enlund.
Kl.18: Andra korsvägsandakten i johan-
neskyrkan. Korsvägen är indelad i fjorton 
stationer. under vandringen går vi från 
station till station, läser texter, sjunger 
psalmer och ber.
On 27.2
Kl.13: observera tidpunkten! Diakoni-
träffen. S:t jacobs kyrkas församlingssal. 
rim & ramsor tillsammans med åk 2 i 
Drumsö lågstadium. lotta Portin.
Kl.15: Mariakretsen i Tomas kyrkas för-
samlingssal. Frände.
Kl.18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan. 
lindström, böckerman, enlund. Kören 
Passionärerna medverkar.
To 28.2
kl.20.30: Taizémässa i Mariakapellet. 
Djupsjöbacka

MATTeuS
Matteusbilagan: ingick i Kyrkpressen 
förra veckan.
Matteus hemsida:  
www.matteus.fi
MATTeuSKyrKAN: åbohusv. 3
Sö 24.2 kl. 12: högm, Forsén, Forsman, 
brummer, Matteus kyrkokör. radiering. 
Söndagsskola. Matteusdagen firas. 
Kyrkkaffe.
Må 25.2 kl. 18: samlas kvinnor mitt i 
livet (2 vån).
To 28.2 kl. 12-14: samlas klubben för 
halvfärdiga handarbeten. Syftet med 
klubben är att hjälpa vår nästa. Vi stick-
ar strumpor eller annat till gåva. Du kan 
också ta med stickor, garn eller dylikt 
om du har sådana. 
Mera info: carita riitakorpi.
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 22.2:
- kl. 9.45: Musiklek: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Musiklek och 
kaffe. babyrytmik kl. 11. ledare: re-
becka björk.
sö 24.2:
- kl. 10 högmässa: i Munksnäs kyrka, 
Tegelstigen 6. Stig-olof Fernström, 
heikki Alavesa. Kyrkkaffe.
- kl. 10 högmässa: i åggelby gamla 
kyrka, brofogdevägen 12. Sandell, hilli. 
Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls och familjecafé: i Mån-
sas kyrka, Skogsbäcksvägen 15. Puls 
är en gudstjänst för alla. Kom med du 
också! Söndagsskola för barnen och 
pizzamingel efteråt för alla. Familjecafé 
före gudstjänsten kl. 14.30, alla med, 
småbarn särskilt välkomna!
- kl. 18 bibelstudium: i Malms kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. bibelstudium över 
Apostlagärningarna, 1 kapital per gång. 
Inledning: halvar Sandell, samtal.
ti 26.2:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kom-
munalvägen 1. Kaffeservering. ledare: 

världsböndagen i helsingfors
Världsböndagen firas i år fredagen den 1 mars för 126:e 
gången i över 170 länder. I Finland är vi med i denna 
bönegemenskap för 53:e gången. ”jag var främling och 
ni tog emot mig” är temat för årets gudstjänst.

I helsingfors firas världsböndagen den 1 mars kl. 
19.00 med en ekumenisk gudstjänst i Södra haga kyr-
ka, Vespervägen 12. Kollekten går i år till Senegal för 
tryckningen av en ny upplaga av bibeln på serer.

EkumEnisk BÖn

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
fre 22.2 Gun Geisor, borgå Lö 23.2 
8.53 Familjeandakt. ”åsnan och bar-
net” av Gunhild Sehlin. åsnan: Sofia 
Torvalds. berättaren: Karl Sällström.
Må 25.2 Maria Sten, helsingfors (re-
pris från 12.2.2013) Ti 26.2 jan Tu-
nér, ekenäs Ons 27.2 Fredrik Portin, 
åbo To 28.2 catharina englund, ja-
kobstad.

Aftonandakt kl. 19.15
fre 22.2 johan Klingenberg läser ur 
john bunyans bok Kristens resa Lö 
23.2 17.58 ett ord inför helgen, Nord-
sjö kyrka, helsingfors. Sö 24.2 lars-
erik björkstrand, jakobstad Må 25.2 
caterina Stenius, helsingfors Ti 26.2 
ortodox aftonbön. heikki huttunen, 
helsingfors Ons 27.2 jan-Peter Paul, 
helsingfors To 28.2 Karolin högberg, 
larsmo.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 24.2 högmässa med Matteus för-
samling i helsingfors. Predikant: he-
lena rönnberg. liturg: Stefan Forsén. 
organister: Mauriz brunell och An-
ders Forsman. Kantor: Anna brum-
mer. Körledare: Anders Forsman. Kör 
Matteus kyrkokör. Gudstjänstdia-
koner: hedvig Stenman och ceci-
lia Forsén. 

RADio & Tv

VeGA VeGA VeGA

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

Påskretreat
To–sö 28.3–31.3.2013
Tema: Livet segrar

Vi vandrar genom mörker och nederlag mot ljusets och livets seger. Retreatens tystnad 
och musik ger möjlighet att ostört ta till sig påskens dramatiska händelser och i dem 
spegla sitt eget liv.

Retreatledare: Prosten Elsa Tenhonen och retreatvärd Åsa Westerlund
Pris: 260 €. Anmälan till Lärkkulla senast 7.3.2013

RETREAT GÅRDEN SNOAN

Kom och fira påsk  
på Snoan!
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Sussi leskinen.
- kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Andakt, samtal, 
litet program, kaffe och dopp, bodil och 
halvar Sandell.
- kl. 18 Tempeltjänarna: hagasalen, 
Vespervägen 12 A. Majvor Sjövall.
to 28.2:
- kl. 10: Musiklek: i Munksnäs försam-
lingshem, 2. vån. bredviksvägen 10. Mu-
siklek och kaffe. ledare: rebecka björk.
- kl. 14 bibel-eftermiddag: i hagasalen, 
Vespervägen 12 A. Vi vandrar tillsam-
mans genom bibeltexter med profeten 
Sakarja. Stig-olof Fernström talar. 
Dessutom dricker vi kaffe, handarbetar, 
ber och sjunger
- kl. 16 barnkör: i Malms kyrka, Kom-
munalvägen 1. Vill du sjunga och ha 
roligt? Kom då med i barnkören i Malms 
kyrka. Vi träffas torsdagar kl 16-16.45. 
Ingen förhandsanmälan behövs. ålder 
8-12 år. ledare: rebecka björk.

heLSiNGfOrS PrOSTeri
i helsingfors firas världsböndagen: den 1 
mars kl. 19.00 med en ekumenisk guds-
tjänst i Södra haga kyrka, Vespervägen 
12, 00320 helsingfors. Världsböndagen 
firas nu den 53:dje gången. Vi är med i 
den världsvida bönegemenskapen. Kol-
lekten går i år till Senegal för tryckning-
en av en ny upplaga av bibeln på serer.
Kyrkvandring i södra helsingfors ” en 
liten pilgrimsvandring”: onsdagen den 
6.3. 2013. 
Samling vid Kampens kapell vid Na-
rinkens torg kl. 10. Därifrån startar 
vandringen till Annankulma, Annegatan 
14 D, dit vi kommer kl. 11. Vandringen 
fortsätter till Gräsvikens nya kapell, 
Selkämerenkuja 1 dit vi kommer kl. 12. 
Slutmålet på vandringen är Drumsö 
kyrka, Kvarnbrinken 1 dit vi kommer ca 
kl. 13. Kl. 14 hålles en andakt i den lilla 
svenska kyrkan på Drumsö, S:t jacobs 
kyrka. under färden får vi både andlig 
och lekamlig spis och vi vandrar till fots. 
I avgiften 5 euro ingår mat och kaffe. 
Tilläggsuppgifter fås av de ansvariga 
ledarna Kristina jansson-Saarela, tfn 09 
2340 2540 samt Marja Aho, tfn 09 2340 
2541. Pastor ulf Skogström är med på 
vandringen och håller andakten.
Kampens kapells öppethållningstider: 
Kampens kapell är öppet för möten 
mellan människor och stillhet varda-
gar klockan 7-20 och under veckoslut 
klockan 10-18.
församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. ring eller 
skriv när Du behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

DeuTSChe GeMeiNDe
So 24.2. 11 uhr: Gottesdienst (Panzig)

iNTerNATiONAL eVANGeLiCAL 
ChurCh
Sunday Service in english
10.00: Mellunmäki Parish center, add-
ress: Korvatunturintie 2, helsinki
14.00: christ church, address: Apollon-
katu 5, helsinki
16.30: espoo cathedral Parish, address: 
Kirkkoranta 2, espoo
Sunday School arranged. Join us for 
church coffee after the service!

MeLLerSTA NyLANDS PrOSTeri

eSbO
högmässor sö 24.2: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15. 
rönnberg, Wikman. 
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 10.30. 
Kanckos, Wikman. Kaffe 9.30-12.
Kvällsmässa: Södrik kapell ti 26.2 kl. 18, 
rönnberg, bengts. Servering.
insamlingen Gemensamt Ansvar: Flera 
siffror i Aktia-kontonumret hade tyvärr 
fallit bort i esbo-flyern i förra veckans 
KP. Det rätta numret är Aktia FI82 4055 
0010 4148 41. Vi beklagar misstaget!
Tisdagsgruppen: olars kyrka ti 26.2 
kl. 18.
bibelstudium: Karabacka kapell on 27.2 
kl. 16.30,  Kanckos.
Samtals- och självhjälpsgruppen 
Livsmod i vardagen: Vita huset, Präst-
gårdsgr. 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, 
”vidbrända” och kantstötta av livet. 
Vi berättar våra egna livshistorier och 
stöder varandra i en trygg atmosfär. 
Det vi talar om stannar i gruppen. Mer 
info: diakonissan Synnöve heikkinen, 
040 547 1856.
Väntjänstgruppen: hagalunds kyrka, 

svenska rummet, Kyrkst. 6, to 28.2. kl. 
18-20. öppet för alla som är intres-
serade av väntjänst! Vi samtalar om 
grundtankarna i väntjänsten och den 
praktiska verksamheten. Servering. Mer 
info: Majvi Andersson-Sjögren, 040 531 
1044, majvi.andersson-sjogren@evl.fi
Samtalsgruppen för kvinnor: Kalajärvi 
kapell on 27.2 kl. 19, jäntti. Tema: jesu 
budskap.
ungdomskvällar: Sode, Sököv. 14, varje 
on kl. 17-20.
Kretsar för pensionärer & daglediga kl. 
13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 26.2, 
Sökö kapell ti 26.2, Södrik kapell on 
27.2, Kalajärvi kapell to 28.2.
familjeklubbar för föräldrar och 
småbarn: Köklax kapell, handelsb. 
1. Familjecafé må kl. 9.30-12. Sökö 
kapell, Sökögr. 3. Sång och lek, ti kl. 
9.30-11. Mattby kapell, lisasgr. 3. Imse-
Vimseklubben on kl. 9.30-11.30. Ingen 
förhandsanmälan, det är gratis att vara 
med. Stängt v. 8 p.g.a. sportlov.

GrANKuLLA
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.
Sö 24.2 kl 12 högmässa: ulrik Sandell, 
catherine Granlund, barbro Smeds,  
pensionärernas kyrksöndag, GSP-Klang 
medverkar. Aulakaffe.
Må 25.2 kl 13 Måndagscafé: i Sebastos, 
andakt kl 12.45 i kapellet.
Kl 18 ungdomsgudstjänst: carola Ton-
berg-Skogström, Marlen Talus-Puzesh, 
heli Peitsalo.
Tis 26.2 kl 9.30 familjelyktan: i Sebas-
tos, Yvonne Fransman, heli Peitsalo.
Kl 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl 13 Pensionärskören: i nedre salen, 
barbro Smeds.
Kl 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen, 
barndomsminnen med Maj Simons.
Kl 18- 19.30 Damkören Grazia: i övre 
salen, heli Peitsalo.
On 27.2 kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet. 
Kl 19 Taizéandakt: carola Tonberg-
Skogström, heli Peitsalo, Marlen Talus-
Puzesh.
To 28.2 kl 10 Samtal kring tro: i övre 
brasrummet.
Kl 10.30 förbön med lovsång: i övre 
brasrummet.

KyrKSLäTT
ObS! ingen söndagsskola den 23.2 
och 24.2!
högmässa: sö 24.2 kl.12 i Kyrkslätts 
kyrka. lovén och joki.
Seniorgruppen – samtalsgrupp för män: 
må 25.2 kl. 13.30 på Mikaeligården.
Tovningsgruppen: ti 26.2 kl. 17 i oasen.
Gemensamt Ansvar -insamling: ons 
27.2 kl. 15-18 vid S-Market.
Mässa med Taizé: ons 27.2 kl. 18 i Kyrk-
slätts kyrka.
uppfriskande eftermiddag med mingel, 
mat, information och sång: sö 10.3 kl. 
13.30 i församlingshemmet, Försam-
lingsvägen 1. Marika björkgren-Thylin 
från FMS berättar om människohandel. 
Kärleksfullt -konsert med damkören 
Girls kl. 15, programblad 10 €. lunch, 
kaffe. lotteri.
Vill du hjälpa? Anmäl dig till helhjärtat: 
frivilligt arbete via www.helhjartat.fi 
Pastorskansliets telefonnummer är (09) 
8050 8292.
Mera info på:  
www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMerfOrS
Sö 24.2: Gudstjänst kl 10.30 Finlaysons 
kyrka, K rantala, Marianne hesthammer
Ti 26.2: Mammor, pappor o barn kl 
10 SvG
Ti 26.2: obs! Tisdagsklubben har 
sportlov  
Ons 27.2: Diakonikretsen kl 13 Svh, 
”Sånger vi minns från barndomen” med 
kantor Paula

VANDA
högmässa: sö 24.2. kl. 10 i helsinge kyr-
ka S:t lars. Anu Paavola, Nina Fogelberg.
högmässa: sö 24.2. kl. 12 i S:t Martins 
kapell. Anu Paavola, Nina Fogelberg.
familjecafé: i samarbete med Folkhäl-
san må 25.2. kl. 9-12 i Mårtensdal, Mar-
tinristi församlingslokal, eftisrummet. 
Avgift 2e/familj inkl. kaffe/te, smörgås 
och frukt. Kontaktperson Katja Kairisalo 
tel 044 554 5521.
foibekretsen: må 25.2. kl. 14 i Foibe 
servicehus, brasrummet. Kaffeservering.
Sjöskog diakonikrets: ti 26.2. kl. 13 hos 
Ilse lindberg.
ViAnda-kören övar: ti 26.2. kl. 13.15 i 
Dickursby kyrka.
har du visor min vän?: Allsång ons 27.2. 
kl. 14 i Folkhälsanhuset, Dickursby, med 

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma  
kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen den 7 mars 
2013 klockan 18 i Församlingarnas hus, Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att föredras 
vid sammanträdet är från och med 27.2.2013 framlagd på 
anslagstavlorna vid Helsingfors församlingars pastorsex-
peditioner och hos den kyrkliga samfällighetens registra-
tur, adress Tredje linjen 22.

Föredragningslistorna och protokollen kan läsas på 
webben: luottamus.helsinginseurakunnat.fi/kvsto. 
Föredragningslistorna publiceras ca en vecka före mötet 
och protokollen ca en vecka efter respektive möte.

Helsingfors, den 11 februari 2013

Ordförande

ANBUD PÅ FASTIGHETSSKÖTSEL
Kvevlax församling begär in anbud på skötsel av 

församlingens fastigheter, gravgården och gravgrävningen. 
Skötselavtalet är 3 år. 

Anbud inlämnas senast 15.3.2013 klockan 13:00.
Mer information på www.hilma.fi 

Tilläggsinformation ger Kenneth Frostdahl tel. 0440-662 841
Anders Lundström, Kyrkoherde

lEdiGa TjänSTER

Tjänsten som
ekonomichef-kanslist

i Korsnäs församling anslås ledig att sökas hos Kyrko-
fullmäktige i Korsnäs församling, Kyrkobyvägen 37, 
66200 Korsnäs, före den 18.3.2013. Tjänsten tillträds 
1.6.2013 eller efter överenskommelse. Tjänsten är på 
heltid (ämbetsverksarbetstid 36 t 15m/vecka) och 
avlönas enligt kravgrupp 503 i Kyrkans kollektivavtal. 
Den som antas till tjänsten förutsätts vara medlem av 
Finlands ev. luth. kyrka.

huvudsakliga uppgifter: ekonomiförvaltning, såsom 
budgetering, bokföring, rapporteringar, betalnings-
rörelse, medelförvaltning och löneräkning samt 
disponentuppgifter. Sekreteraruppgifter i kyrkoråd 
och kyrkofullmäktige. Skötsel av pastorskansliet: 
folkbokföring, ämbetsbetyg, arkivskötsel. Kommande 
reformer i kyrkans förvaltning kommer att påverka 
uppgifterna.

Närmare uppgifter ger kyrkoherde Guy Kronqvist, tel. 
044-4101821 och avgående ekonomichef-kanslist 
Maj-britt Vilén, tel. 044-4101820.

Kyrkorådet i Korsnäs församling

kunGÖRElSER

Vanda svenska församling förvaltar  testamentsmedel 
och avkastningen av stiftelsemedel, ur vilka medel kan 
delas  i  enlighet  med  testamentets  föreskrifter  och 
stiftelsens regler. 

Församlingsrådet i Vanda svenska församling
meddelar att

MEDEL FÖR VERKSAMHET

kan  sökas  för  att  stöda  och  utveckla  den  lokala 
församlingsverksamheten,  åldringsarbetet  och 
pensionärsarbetet inom Vanda svenska församling.

Medel  kan  ansökas  i  första  hand  av  församlings-
medlemmarna,  grupper,  grupperingar  samt  anställda 
inom  Vanda  svenska  församling  för  att  stöda  den 
lokala verksamheten.

Ansökan  skall  vara  inlämnad  till  pastorskansliet  tre 
veckor före ett rådsmöte (följande  tisdagar: 12.3, 9.4 
och 28.5.2013). Medel  beviljas i  regel inte för  redan 
genomförda projekt.

Ansökningar  riktas  till  Församlingsrådet  i  Vanda 
svenska  församling,  PB  69,  01301  Vanda. 
Anvisningarna  för  ansökan  finns  på  församlingens 

hemsida   www.  vandasvenskaforsamling.fi  /förvaltning/   
protokoll  ochdokument  .  Upplysningar  ges  också  av 
kyrkoherde Martin Fagerudd 050-4661183.

http://sanktjohannes.info
24.2 kl 15.00 gudstjänst i 
Lepplax bykyrka.

Gunnar Weckström och Nina Fogelberg.
Missionskväll: ons 27.2. kl. 18 i S:t Mar-
tins kapell. Kaj Andersson. Tema: ”Israel 
och Palestina”. Gäst: Mia Anderssén-
löf. Servering.
familjecafé: to 28.2. kl. 9-12 i Dickursby 
kyrka, bakre delen av kyrkosalen. 
babyrytmik med Theresa Paul kl.9.30. 
Kaffe med dopp. Kontaktperson Alexan-
dra blomqvist tel 050 566 8266.
Sottungsby-håkansböle pensionärs-
krets: to 28.2. kl. 13 i håkansböle kyrka. 
Kaplan Kaj Andersson medverkar. Kaf-
feservering.

rASebOrGS PrOSTeri

brOMArV
sö 24.2 kl.13: Gudstjänst, Weckström, 
lindgård

eKeNäS
högmässa: sö 24.2 kl. 10, A.lindström, 
T.Nordström.
övrigt: Se utförlig veckoannons i tidn. 
VN samt på www.ekenasforsamling.fi

hANGö
Sö 24.2 högmässa i Lappvik kyrka 
kl. 10: h. helander, r. Näse. Kyrkkaffe 
efteråt.
Sö 24.2 högmässa i hangö kyrka kl. 12: 
h. helander, r. Näse.

iNGÅ
Lö 23.2 kl 19.00: Förbön och lovsång i 
Degerby kyrka. Gunnar Weckström m.fl.
Sö 24.2, 2 sön i fastan, kl 10.00: 
högmässa i Ingå kyrka. Tom hellsten, 
Anders Storbacka. efter mässan samling 
för textläsare, kyrkvärdar och guds-
tjänstgrupper i kyrkan.
Må 25.2 kl 18.30: bibelgrupp i försam-
lingshemmet. Tom hellsten.
Ons 27.2 kl 14: syföreningen i Prästgår-
den. Siv björklöf.
Verksamhet på finska:

To 21.2 klo 19: äijäsauna Pappilassa. 
erkki Päivärinta.
Pe 22.2. klo 18: Israelilaiset tanssit 
seurakuntatalon kellarissa. Viveca un-
nérus.
Ke 27.2 klo 18.00: raamattupiiri bläck-
hornetissa.

KAriS
Gudstjänst : Sö 24.2 kl. 10  i S:ta Ka-
tarina kyrka. Terlinden; Söderström. 
Kyrkkaffe.
Mässa i Taizé-anda: Sö kl. 18 obS tiden!  
i Svartå kyrka. Terlinden; Söderström. 
Kyrktaxi från periferin. lämna din be-
ställning till pastorskansliet tfn 2793000, 
senast  torsdag 21.2. kl. 14.
bibelgruppen: Må 25.2 kl. 14-15.30   i 
Svartå samlas i kyrkstugan.
Kvällsbön i fastetiden: on 27.2 kl. 19 i 
S:ta Katarina kyrka. Terlinden. Tema för 
kvällen: Skönhet.

SJuNDeÅ
Mässa: sö 24.2 kl. 12 i kyrkan, Maria 
Venhola, hanna Noro.
en stund i psalmernas tecken - allsång: 
sö 24.2 kl. 18 i kyrkan. önskemål motta-
ges, tel 040 769 5940 hanna Noro.
Tvåspråkiga gruppen för mental hälsa: 
ti 26.2 kl. 15 i capella, Gun Venäläinen 
040 533 6946.
Sångstunden: to 28.2 kl. 10 i capella, 
rosmari Andberg. Skjuts kan ordnas vid 
behov, kontakta Gun Venäläinen 040 
533 6946.
Kyrkobröderna: to 28.2 kl. 19 i försam-
lingshemmet.

SNAPPerTuNA
sö 24.2 kl 12: gudstjänst med eeva han-
ner och Pia Nygård
ti 26.2 kl 9.30-11: Familjekafé i 
langansböle
on 27.2 kl 16.30-18: barnklubb i 
langansböle
to 28.2 kl 18-21: ungdomskväll i 

langansböle
to 28.2 kl 19: övar kören i prästgården

TeNALA
sö 24.2 kl.10: Gudstjänst, Weckström, 
lindgård

Annonsera i Kyrkpressen!

Med en annons når du hela Svenskfinland.
Spara energi och pengar!
Kontakta våra annonsförsäljare: 

Björn Sten 0400 012 390,
 Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528

Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi

Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi
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udda kyrkjubileum väckte berättarglädje
Det var ingen skön syn som 
mötte det arbetslag som fick 
i uppgift att renovera kyr-
kan i Degerby efter Porka-
la parentesen. Det framgick 
med önskvärd tydlighet vid  
det lite udda 81-årsjubile-
et för Degerby kyrka. Efter 
den välbesökta gudstjänsten  
samlades man till kyrkkaf-
fe på Rosenberg och där fick 
berättarglädjen fritt utlopp.

Värmepannan i källaren 
var sönderbränd och kyrkan 
hade stått kall så rappningen 
på väggarna hade spruckit, 
berättade Hans Sjöberg som 
var 16 år när arbetet inled-
des vintern 1957. 
– Men vi bar upp pannan och 
ställde den mitt i salen och 
eldade den med ved. 

Sedan återstod att knacka 
bort den gamla rappningen 
och ersätta den med ny.

Kyrkan hade använts som 
biograf och på gravgården 
var alla gravstenar utom tre 
borta. Några gravstenar ha-
de blivit trappa till butiken 
bredvid kyrkan.

Men det var raska gossar 
som anförtrotts uppgiften att 
få ordning på den illa med-
farna kyrkan.

Med ett ämbar bruk i var-
dera handen var det bara att 
klättra upp för ställningarna, 
mindes Karl-Erik Grönqvist 
och Erik Fagerlund.

Det förgyllda korset på 

kyrktornet var försvunnet 
och klotet som hållit upp det 
var liksom takplåten på tor-
net fullt av kulhål. Hans Sjö-
berg fick uppgiften att klätt-
ra upp och fästa det nya kor-
set på plats.
– Sedan fick jag inte gå upp 
dit fler gånger.

Helmer Rosenqvist ledde 
arbetslaget som huvudsak-
ligen kom från Snappertu-
na och också deltog i reno-
veringen av andra byggna-
der i Degerby.

På vinden på Inis hade 
ryssarna haft grisar och på 
ladugårdstaket hade heli-
koptrarna landat, berättade 
Hans Sjöberg.

I dag kan man titta in på 
museet Degerby Igor för att 
få en uppfattning om hur det 
såg ut i bygden efter parente-
sen. Bland den här somma-
rens utställningar finns ock-
så nytt material om renove-
ringen efter parentesen och 
de storslagna danska dona-
tionerna.

I samband med fastlags-
söndagens gudstjänst pre-
senterades kyrkans histo-
ria av Synnöve Malmström, 
medförfattare till boken Kyr-
korna i Degerby. Hon notera-
de att kyrkan verkligen är en 
folkkyrka. Det var Degerby-
borna som i tiden tog initia-
tiv till den första träkyrkan, 
egenhändigt byggde den, 
själva samlade ihop till den 
första kyrkklockan och se-
dan med Arvid Wigge som 
energisk lobbare uppförde 
den nuvarande i det stabi-
lare materialet tegel.

Och vad är väl en bygd 
utan sin kyrka, frågade sig 
prosten Pirjo Lucander i 
sin avskedspredikan inför 
flyttningen från Degerby till 
Grankulla.

 ¶ lena Selén

det såg lite annorlunda ut här i kyrkan när vi började renovera vintern 1957, konstaterade 
från höger hans Sjöberg, Karl-erik Grönqvist och erik Fagerlund. Foto: lena Selén 

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 redige-
rar materialet. i min

FöRsAmLing

MaRknad

öNSKAS hyrA
omsorgsfull och rökfri tradenom 
med fast anställning söker lägen-
het (1:a eller 2:a) i centrala hel-
singfors. Kan flytta fr.o.m. 1.4. Tel.
nr. 040-8351829

uThyreS
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KöPeS

Små dödsbon samt källar- och 
vindstömningar. ring Stefan 
(esbo) 0400313970

doMkapiTlET

c-kantorstjänsten i Vörå försam-
ling har inom utsatt ansökningstid 
sökts av tf. c-kantorn i Vörå för-
samling Kristoffer Streng. 

Hemgården – ett rustikt litet chokladföretag som 
sätter ner all sin kärlek på att erbjuda det bästa  

Österbotten har att ge.

Var ute i tid och beställ läckra julgåvor från oss!
www.hemgarden.fi

info@hemgarden.fi | 045 888 0018

Välkommen på öppningen av 
Hemgårdens chokladbod

  lö 2.3 kl 11-16!
Hovrättsesplanaden 23, Vasa

(Mittemot järnvägsstationen)

Resor
 Pris / person

om inget annat nämns

www.frimanresor.fi

019-248 1004
Fax 019-248 7058

info@frimanresor.fi

Kontorstid: må - fre kl. 8 - 16

Registrerad researrangör KUVI 3050/00/MjMv

8-15.4  Madeira
15-18.4 Temaresa till Estland - "Krig och fred"
3-7.5  Schweiz & Mainau
4-11.5 Leros i Göran Schildts anda 
9-12.5    Paris
9-12.5 Pärnu
13-16.5  Rigas guldålder
18.5 Trädgårdsmarknaden i Türi i Estland
Juli Danmark med Legoland för gammal och ung
31.7-1.8 Hemlig resa
2-4.8  Berlin och Berlin International Bierfest
13-15.8  Kökar och Källskär
4-11.9 Leros - The Göran Schildt Regatta
28.9-6.10 Turkiet, Side
9-14.10 Toscana
18-20.10 Galenskaparna & After Shave i Sthlm
1-3.11 Spök! på Cirkus i Stockholm

Kontakta oss för utförligare program!

jag koMMer att sakna Degerby, försäkrade prosten Pirjo lucander, i mitten, systrarna 
Synnöve Westerlund, t.v., och Solveig juusti. Men hon lovade nog åta sig förrättningar i 
framtiden, åtminstone om de gällde bekanta. Foto: lena Selén

Bostad (30,5 m2) på Drumsö
uthyres fr.o.m. 1.3.
Vv. ring 040 5178703

Rum i tvåa, Vallgård, H:fors
fr.o.m. 1.3. Hyra: 271 e/mån
inkl. vatten, el, internet. Kan
hyras av kvinnlig stud. som är
sve.spr. nationsmedlem.
0503722209/Nathalie
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Medvetet 
sårande?
I Tempelkyrkan i helsing-
fors uppfördes ett skå-
despel som har fått stor 
uppmärksamhet och 
väckt mycket kritik. Tan-
ken med skådespelet var 
att hjälpa publiken för-
stå hur unga slås ut i vårt 

samhälle. Men mest upp-
märksamhet väckte en 
naken stjärt, fötter i dop-
fonten och språket.

Man undrar om de som 
uppförde pjäsen har nå-
gon som helst känsla för 
vad som är heligt för an-
dra och heligt överhu-
vudtaget, skriver hannu 
Nyman i tidningen Sana.

PRovokAtion SjälvändaMÅl

”Gör i själva ver-
ket kyrkan sam-
ma sak som sam-
hället i övrigt: rik-
tar blicken mot 
städernas utma-
ningar och glöm-
mer glesbygden?”

Kyrkans Tidning

boRtgLömDA

Allt flyter – igen!
hur rätt hade inte den gode Herakle-
itos! Trots alla försiktighetsåtgärder, 
bland annat nästan liturgiskt om-
ständlig handtvättning,  är flunsan 
ett faktum. Filosofen kan göra sig 
lustig över min röda näsa och högen 
av begagnade pappersnäsdukar och 
fråga:  vad var det jag sa? Det är lite 

av komik i det faktum att hundraåttiotre centi-
meter karl ligger besegrad av någon osynlig bak-
terieodåga, men just nu roar det mig inte. Sinnet 
för humor lyser med sin frånvaro. 

det är Mycket annat också som förändrats dessa 
dagar, de oroliga nätterna inte att förglömma.  In-
te bara ett, utan alla sinnen deltar i händelseför-
loppet och påminner om sin existens men särskilt 
om patientens kroppslighet. Ångorna från färsk 
snuva stimulerar både smak och luktsinne,  på 
samma sätt som medicinsmaken och -dofterna.  
Och tänk hur många olika sorter av ont känsel-
sinnet tvingas hantera: tryck i huvudet, sandpap-
per i halsen, kittlande i lungorna.  Och ögonen, 
ljuskänsliga som hos en inbrottstjuv! Det trös-
tar föga att grekisk filosofi misstrodde  sinnes-
intrycken.  Ingenting ter sig så säkert som dessa 
för närvarande. 

livsåskådNiNgar brukar vara konstanta och för-
ändras, när de ändras, blott litet i taget? Fel igen! 
Dagens erfarenhet ger för handen att också åskåd-
ningarna flyter. Och då avser jag inte enbart den 
nya introverta och starkt fysiska orienteringen. 
Introversen betyder att här inte finns någonting 
av de krassligas gemenskap som ibland förekom-
mer i sjukhusmiljö.  Genom ett trollslag har fram-
gångsteologiska betoningar fått vika för Augusti-
nus pessimism! Människans totala oförmåga att 
frälsa sig själv är ingen trosartikel, utan empirisk 
verklighet. Guds villkorslösa nåd mot en vresig 
varelse utan religiösa känslor är alltjämt en tros-
sats, nu nödvändigare än någonsin. Finns det en 
vers i psalmboken eller ett avsnitt i bibelboken 
som betonar människans ringhet och förgäng-
lighet så framkallar de en suck av igenkännande.

allt Flyter, både mot- och 
medströms. Först inträder 
den stolta farisén i krämpor-
nas tempel och blir en publi-
kan som ropar på förbarman-
de. När Gud sedan hör bön 
och förbarmar sig vandrar 
publikanen iväg, men för-
vandlas redan på hemvägen 
på nytt till farisé. Misströstan, 
åtföljd av ett hostanfall! Om 
det trots allt ändå finns nå-
gonting som inte flyter kunde 
detta någonting förslagsvis vara: Guds nåd? Det-
ta glömde Herakleitos.

Gunnar af Hällström är professor i dogmatik 
vid Åbo Akademi.

”Människans to-
tala oförmå-
ga att frälsa sig 
själv är ingen 
trosartikel, utan 
empirisk verk-
lighet.”

inkAst GunnaR af hällSTRÖM

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

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

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

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

oPinion infoRMaTion

tRo pRäSTER

Det sägs att gud har skapat oss alla!
Tack Sofia Torvalds för din 
artikel angående prästers tro 
eller icke-tro! Vem ska  då 
vidarebefordra tro om inte 
prästerna gör det? Kan man 
ingjuta tro i människor om 
man inte har någon själv?

Vid läsning av KP nr 5 såg 
jag referatet från Ungdomens 
Kyrkodagar. En bild fann jag 
märklig där fotbollen (mal-
placerat) ligger överst på 
talarstolen. Tycker ett kors 
bättre prytt platsen och fot-
bollen legat på golvet, om 
den skulle vara med.

Återger också ett uttalande: 
”Vi önskar ju att alla skulle få 
må bra och vi som är  Guds 
barn kunde se och upptäcka 
skönheten i varje människa.”

Jag undrar vem eller vilka 
är Guds barn? Det sägs ju att 
Gud ha skapat oss alla. Var 
går sedan gränserna? Dylika 
saker borde stå högt på agen-
dan då troende präster för-
kunnar Guds Ord!

asta erikssoN
Ekenäs

tRo pRäSTER

medmänsklighet är viktigast
Kyrkan har mätt vad finlän-
dare tror på i trosbekännel-
sen. Det kunde vara av in-
tresse att studera hur frågor 
om tro besvaras inom olika 
befolkningsgrupper. Är skill-
naden stor eller  liten mellan 
församlingsmedlemmar och 
sådana som inte tillhör nå-
got trossamfund? Har präs-
ter samt innehavare av kyrk-
liga befattningar en tro som 
på något sätt avviker från den 
tro övriga medborgare har?

 Det är lätt att stämpla 
vissa grupper som ateis-
ter och andra som bibel-
troende fundamentalis-
ter om forskningsresul-
tat saknas. Som lekman 

kan jag tänka mig att teo-
logiska studier och goda 
kunskaper i Bibelns de-
taljerade innehåll skulle 
öka tvivlen på sannings-
halten i skriftens varenda 
ord. Det är omänskligt att 
kräva att varje präst evigt 
skulle bevara sin tro oför-
ändrad. Huvudsaken är 
att prästen lyckas i sitt ar-
bete och kan bemöta si-
na medmänniskor med 
mänsklighet och vär-
me samt följer den krist-
na etiken.

heNrik a. sjöBerg
Grankulla

bibELn uppSTÅndElSEn

alla måste hitta 
egna svar 
Bibeln är ingen lättläst bok. 
Den berättar om en svunne 
tid då människor ännu var 
ganska djuriska och råa. Rika 
män hade slavar som piska-
des om de inte arbetade till-
räckligt flitigt. Brottslingar 
hängde man på ett kors för 
att långsamt pinas till döds. 
Otrogna kvinnor stenades 
tills de dog. Det fanns inte 
mycket medkänsla på den 
tiden. Då fick Jesus i upp-
drag att förkunna Guds vilja 
för alla. Människorna skulle 
leva i fred och försoning, in-
te hata och döda varann. De 
som ångrade sig och gjorde 
bättring skulle få evigt liv i 
Guds rike. 

Att hat och onda gärningar 
inte passar in i kärlekens och 
fredens rike förstår vi nog. 
Men det finns annat i Bibeln 
som är svårt att fatta, exem-
pelvis uppståndelsen.

Jesus hade förlorat myck-
et blod och ansågs död när 
han togs ned från korset. 
Men kanske Gud höll ho-

nom vid liv i gravkamma-
ren och gav honom styrka 
så att han orkade gå ut och 
söka upp lärjungarna den 
tredje dagen.

Efter att han tröstat dem så 
togs han upp till himmelen 
på en sky. Men kanske det 
var en rymdfarkost omgiven 
av avgaser som förde honom 
till en planet där Guds vil-
ja råder.

Det här är ju mina funde-
ringar, men var och en mås-
te själv försöka finna ett till-
fredställande svar på sina 
frågor.

I varje fall slutförde Jesus 
sitt uppdrag. Det kristna 
budskapet är spritt över hela 
jordklotet, även till kanniba-
lerna, och har underlättat li-
vet för oerhört många män-
niskor. Men visst finns det 
grymheter kvar på jorden 
än i dag.

alice stolpe
Vasa

FPA familjekurser 2013
25–29.6 på Härmä badhotell
Familjer som har barn med utvecklingsstörning/
funktionsnedsättning 8-13 år

1–5.7 på Päiväkumpu i Karislojo.
Familjer som har barn med Downs syndrom 0-8 
år. Kurserna är avgiftsfria för deltagarna, kost och 
logi ingår.

Mera information och hur man söker till kurserna 
på fduv.fi

Kontaktpersoner: 
monica.avellan@fduv.fi, 0400 60 06 76 eller 
marita.maenpaa@fduv.fi, 040 523 18 46

www.nordicsale.fi
FÖNSTER, DÖRRAR, KAKEL

Fabriksmåttfel och II-klass

EUROPA

Flera resor på vår 
hemsida!  www.ot-resor.fi

KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

(06- 318 4000

OT-resor våren 2013
MÅ BRA PÅ SPA

Bekvämt med flyg och buss!
Mainau – Holland
Blomsterresan med vackra land-
skap, slott och Blomstertåget. 
Resa 16-22.4.

Möt våren i London
Flyg till Amsterdam, besök på Keu-
kenhof, fyra nätter i världsstaden 
London. Resa 23-28.4.

London – Paris
Två av Europas metropoler med 
rundturer och fritid. Resa 27.4-2.5.

Frankrike – vinresa
Upplev den fantastiska franska vin-
kulturen. Besök på vingårdar med 
provsmakning och givetvis härliga 
vinbyar med korsvirkeshus. 
Resa 3-9.5. 

Franska rivieran
”Route Napoleon” över Alperna. 
Azurkustens drottning Nizza är vår 
ort i 3 nätter, utflykter till Monaco, 
Monte Carlo och Cannes. 
Resa 11-17.5.

Mångsidiga Tervis i omtyckta Pärnu 
under en skön, innehållsrik vecka, 
halv- eller fullpension. 
- Resor på våren: 9-16.3, 24-31.3, 
  13-20.4, 4-11.5. 
- Kortresa under påsken 28–31.3

RIGA – PÅSKEN 
Tre övernattningar på centralt hotell, 
resa med egen buss. Resa 28-31.3.

AZORERNA 
Vacker natur och dramatiskt land-
skap, lugnt tempo: Azorerna, Ponta 
Delgada.
Resa 25.4-2.5.2013 

 
 

 

 
 

 
 

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller servicehusboende 
på Tunaberg och vårdhemmet 

Tunaro för svenska pensionärer.
Vi behöver dina frivilligainsatser,

 kontakta Mona Sandberg, 050-520 2700.
Lediga närvårdartjänster

Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten,
kontakta Ken Thilman 040-5568 312. 



hur får m
an in fyra biskopar i en Fiat?

M
an tar av dem

 m
itrorna.

NäSTA VeCKA möter vi en man i sorg. Åk buss med Peter Söderqvist
Vasa

0500-162 120
touring.partner@kolumbus.fi

Framtiden är ett 
frågetecken för 
Emil Storsved. Men 
sina drömmar har 
han på det klara.

TexT: JOhAN MyrSKOG

hur känns det nu?
– Otroligt spännande. Jag vet 
inte alls hur framtiden kom-
mer att se ut.

Vilka ämnen ska du skriva?
–  Modersmål, lång mate-
matik, samhällslära och tys-
ka. Dessutom ska jag försöka 
förbättra finskan och engel-
skan som jag skrev på hös-
ten. Historia har jag också 
skrivit på hösten.

hur kommer din dag att se ut 
nu då skolan har slutat?
– Jag måste försöka få ihop 
ett schema så att jag inte so-
ver bort dagarna. Planen är 
att läsa största delen av för- 
och eftermiddagarna. Jag tror 
också att jag kommer att gå 
till skolan för att läsa där.

hur viktig är studentexamen 
för dig?
– Jag är inte överdrivet stres-
sad över den men nog är den 
viktig. På en liten ort  vet alla 
vad man får så det ökar kra-
ven lite. Men jag tänker att ex-
amensvitsorden är aktuella 
i ett till två år efter att man 
tagit examen och sen börjar 
det vara annat som räknas 
då man söker in någonstans.

Vad kommer du att göra på 
hösten?
– Jag rycker in i militären på 
sommaren så jag kommer att 

vara i Dragsvik på hösten. Jag 
har sökt in till Hanken i Va-
sa och hoppas verkligen på 
att jag får en studieplats där 
för jag har inte riktigt någon 
klar B-plan. Det stressar mig 
nästan mera än själva stu-
dentexamen.

Var det lätt att välja studieplats?
– Det var nog ett ganska lätt 
val. Utbildningen där pas-
sar mig väldigt bra och jag 
kommer att satsa för fullt. 
Det var studiebesöket till 
Hanken som fick mig att fa-
ta beslutet att söka. Många 
av mina kompisar har ock-
så sökt dit. Det är en väldigt 
hård konkurrans om stu-
dieplatserna där.

Vem är ditt största stöd i livet?
– Föräldrarna är nog mitt 
största stöd. Och tillsam-
mans med vännerna får man 
gå igenom olika faser i livet. 
I ett mindre gymnasium är 
det också väldigt enkelt att 
be lärarna om hjälp då man 
funderar över något som har 
med skolan att göra.

Vad drömmer du om i framtiden?
– Jag vill få ett arbete som 
jag trivs med, bilda familj 
och bosätta mig i ett egna-
hemshus någonstans här i 
Österbotten.

Nu börjar allvaret
BäNkskuddardageN eller penkis är den avslutande festen för abiturienterna innan studentexamen kör igång på allvar. Foto: Johan myrSkog. 

”Otroligt spän-
nande. Jag vet in-
te alls hur fram-
tiden kommer att 
se ut.”
Emil Storsved

Med Gud i livet 
kommer allting att 
samverka till det 
bästa för Ellen 
Norkko.

TexT: JOhAN MyrSKOG

hur känns det nu?
– Jättebra och skönt 
samtidigt som det 
också är vemodigt och 
konstigt. Men egentli-
gen känns det inte så myck-
et just nu, livet går ju vida-
re och det här är ett steg på 
livets väg.

Vilka ämnen ska du skriva?
– Modersmål, engelska, lång 
matematik, filosofi och re-
ligion.

hur kommer din dag att se ut 
nu då skolan har slutat?
– Jag har inte allting helt 
under kontroll för tillfäl-
let. Jag kommer antagli-
gen att göra upp en mas-
sa scheman som jag inte 
kommer att följa överhu-
vudtaget. Det börjar med 
ett sportlov på sommar-
stugan där jag kommer att 
stänga in mig för att läsa 
inför skrivningarna.

hur viktig är studentexamen 
för dig?

– I sig är den inte 
så viktig 
för mig 
men de 
ämnen 
som jag 
skriver 

är viktiga 
för mig. 
Jag är gan-
ska presta-

tionsinrik-
tad vilket le-
der till att jag 
absolut kom-

mer att satsa. Det faktum att 
man går i ett gymnasium där 
alla blir studenter minskar ju 
inte direkt på kraven men det 
finns både gott och ont i det.

Vad kommer du att göra på 
hösten?
– Jag har väldigt många al-
ternativ. Jag har sökt till olika 
ställen i både Helsingfors och 

Åbo. Men trots att jag har så 
många egna förslag och tan-
kar så hoppas jag att det blir 
Guds förslag och tankar som 
leder mig till det rätta stället 
då det är dags.

Var det lätt att välja studieplats?
– Jag har sökt till så många 
ställen så jag behövde inte 
direkt välja så mycket.

Vem är ditt största stöd i livet?
– Gud. Att få ha min trygg-
het i honom i den han är. Att 
få ta del av Jesu kärlek är det 
största stöd jag har. Familjen 
och vännerna är de viktigas-
te människorna jag har runt 
omkring mig.

Vad drömmer du om i framtiden?
– Jag skulle vilja leva helt 
och hållet för Gud. Det kan 
i princip innebära vad som 
helst. Jag vill leva mitt liv med 
människor som jag älskar och 
fortsätta med att älska män-
niskor som jag möter. Var-
je dag vill jag leva som den 
nya människa jag är i Kris-
tus och göra upp mitt livs-
schema utan att det är ba-
serat på skolgången. 

emil Storsved är abíturient i Topeli-
usgymnasiet i Nykarleby och ellen 
Norkko är abiturient i Gymnasiet 
lärkan i helsingfors.

”Jag skulle vilja le-
va helt och hållet 
för Gud. Det kan 
i princip innebära 
vad som helst.”
Ellen Norkko


