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”Frågan blir om 
dagens publik så 
småningom in-
te längre nöj-
er sig med låt-
sasvåld när det 
finns chanser till 
riktig underhåll-
ningsdöd.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

En thriller som 
hette Boston 

i rutan flyr två bröder (läs: skur-
karna) undan ett massivt upp-
båd av poliser (läs: hjältarna). 

Framför miljoner bildskärmar sitter folket (läs: 
publiken/offren) och följer intensivt med jak-
ten. Trycker kanske in en smörgås och en dricka 
mellan varven. 

I slutet går det som i alla polisserier. Den ena 
skurken blir skjuten i strid, den andra grips lite 
senare, svårt skadad. 

Publikum drar en lättnadens suck över att pre-
sidenten har fullföljt sitt löfte att befria världen 
från de onda människorna. De slår av sändning-
arna, kanske också med ett lätt rus över ett in-
tag av spänning, vilken som det heter ”bygger 
på verkliga händelser” – based on a true story.

Fel. Det är en true story. I realtid, just där och 
då, medan hela världen ser på.

bröderna Tsarnajev utpekas som gärningsmän-
nen bakom attentatet mot deltagarna i maraton-
loppet för två veckor sedan. Det var ett grymt och 
urskillningslöst dåd mot en grupp av människor 
som varken kände de två tjetjenerna eller hade 
direkt med dem att göra. En handling av det slag 
som bara är värd att fördömas, förekommas och 
motarbetas i alla länder.

Men jakten på dem, under ett enormt med-
ieuppbåd där LIVE-ikonen hela tiden blinkade, 
väcker frågan om denna bevakning också till-
fredsställde en slags hänförelse över att vara med 
om något riktigt spännande som händer på rik-
tigt. Håller den en etisk prövning?

Parallellen går till Roms blodshungrande folk-
massor på läktarna i Colosseum. Och frågan blir 
om dagens publik så småningom inte längre nöj-
er sig med låtsasvåld när det finns så goda chan-
ser till riktig underhållningsdöd.

Dystopierna i litteratur och på film prövar isen. 
Hungerspelen, som snart kommer ut med den andra 
delen av filmatiseringen av Suzanne Collins boktri-
logi bygger på berättelsen om ett samhälle där eliten 
i brist på gemensamma goda visioner håller grep-
pet om folket genom en återkommande publik gla-
diatorskamp på liv och död.

det är inte så rätlinjigt att det 
fria skapandet öppnar slus-
sarna för en konsumtion av 
riktig död på tv och inter-
net. Möjligen kan det ses som 
ett symtom på en tanke som 
luftas, på något som redan 
lockar. I dag erbjuder snabb, 
okontrollerad och billig tek-
nik lockande lätta lösningar 
att erbjuda den publik som 
redan sett allt ytterligare en 
dimension. 

de två personer som orsakat så mycket skada är 
inte längre ett hot, förkunnar FBI:s Richard Des- 
Lauriers på en presskonferens efter gripandet och 
avslutar därmed thrillern ”Boston”. ”Du ska in-
te döda”, replikerar Israels Gud i de tio bud som 
absoluta hackades in i sten.

Det budordet är ett skydd mot vår egen blod-
törst. En vall mot en utveckling där vi snart riske-
rar att tappa kontrollen och där rätt och fel snabbt 
blir godtyckligheter. 

Hittade 
tröst hos 
vänner

– Jag fick en chock då Kjell (Ewalds) 
fick en hjärtinfarkt. Jag var inte alls 
förberedd. Man har en klar bild av hur 
livet ser ut och plötsligt krossas den.

Det har gått fyra år sedan Susan Ha-
raldson blev änka och tvingades mö-
ta den tuffaste tid hon någonsin gått 
igenom.

– Jag började ett långt och tungt sor-
gearbete som jag på sätt och vis fortfa-
rande är inne i, säger hon.

Att Susan Haraldson skulle vara in-
ne i ett sorgearbete märks inte alls. Hon 
ler och utstrålar en positiv energi och 
sprudlande glädje. 

– Det första året var en oerhörd kamp 
och jag fick verkligen kämpa för att ta 
mig tillbaka till livet igen, säger hon.

– Man försöker komma framåt men 
det känns som att man för varje steg 
framåt tar två steg bakåt.

Under det andra året fick hon lite 
mark under fötterna. Då tog hon bara 
ett steg bakåt för det steg hon tog framåt.

– Jag insåg att det finns två sätt att be-
möta det här. Antingen kan jag skydda 
mig eller så kan jag släppa ut allt, sä-
ger Haraldson.

– Jag förstod att om jag ska klara mig 
så måste jag släppa ut allt och låta det 
ta den tid det tar.

Blev kvar i Finland
Då Susan Haraldson blev ensam gav 
hennes far henne rådet att inte fatta 

några hastiga beslut under det första 
året. Det rådet beslöt hon att följa.

– Jag försökte så långt det gick att va-
ra som vanligt och fortsätta med mina 
rutiner för att inte överbelasta mig själv 
med sorgearbetet, säger hon.

Hela hennes egen släkt bor i USA men 
Kjells syskon och hans övriga släkting-
ar är nu hennes familj i Finland. 

– Jag kan inte riktigt säga varför jag 
valde att stanna i Finland, men en av 
orsakerna var att jag också hade en fa-
milj här.

Susan Haraldson kände också att 
hon hade ett meningsfullt arbete och 
att hon trivdes med människorna om-
kring henne.

– Jag kände att mitt liv är här. Jag har 
flyttat omkring ganska mycket så jag 
känner mig hemma lite var som helst. 
Jag har inte ett behov av att vara nå-
gon annanstans.

Söker samarbete
Susan Haraldson har arbetat i Andre-
askyrkan i Helsingfors sedan 1992 och 
som pastor sedan 2003. Hon är själv 
förvånad över hur kort tiden har känts.

– 21 år är en lång tid men det har in-
te alls känts så. Och det är ju bara är en 
bra sak, säger hon.

Andreaskyrkan har under en lång tid 
varit en naturlig samlingsplats för krist-
na i Helsingfors. Såväl svensk- och finsk-
språkiga som invandrare har hittat hit.

– I Andreaskyrkan har tanken all-
tid varit att kyrkan ska vara ekume-
nisk och ha en medveten inriktning 
på samarbete, säger Susan Haraldson.

– Det är värdefullt med olika försam-
lingar och vi vill stöda andras verksam-
het.

En praktisk sak är också det att man 
inom missionskyrkan inte måste bli 
medlem för att kunna vara med.

– Man kan dessutom ha ett dubbel-
medlemskap och vara medlem i såväl 
den lutherska kyrkan som i missions-
kyrkan. Det här är också ett medvetet val. 

– Då är det lättare för folk att känna 
sig välkomna, tror Haraldson.

Visa upp en trovärdighet
När det kommer till att nå ut med evang-

Susan Haraldson kom till Finland i slutet av 1980-ta-
let då hon var med i en kringresande teatergrupp. Här 
träffade hon sin man och gifte sig. Men livet skulle 
snart föra med sig en verklig tragedi och Haraldson fick 
ge sitt allt för att inte duka under. 

TexT och FoTo: JohAN MyRSKog

PRoFILEN: SuSAn hARAlDSon 
”Man inser att vänner är guld värda 
och att man inte kan värdesätta en 
relation tillräckligt.”
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Sixten Ekstrand föreslås bli ny direktor för KCSA
KCSa-direKtor. Nämn-
den för Kyrkans central för 
svenskt arbete KcSA har 
den 11 april enhälligt beslu-
tat föreslå stiftsdekan Six-
ten Ekstrand för tjänsten 
som direktor för KcSA. 

Tjänsten blir ledig då nuva-
rande direktorn Bror Träsk- 
backa övergår till nya upp-
gifter som koordinator för 
kyrkans utländska turistar-
bete. Det slutgiltiga beslu-

tet om vem som blir ny di-
rektor för KcSA görs i Kyr-
kostyrelsens plenum den 23 
april. Tjänsten hade sökts 
av stiftsdekan Sixten ek-
strand, kontraktsprost och 
kyrkoherde helene Lilje-
ström och kaplan Tomas 
Ray. Alla tre sökanden fyll-
de kompetenskraven för 
tjänsten. Anställningsinter-
vjuerna utfördes av en ar-
betsgrupp med biskop 

Björn Vikström som ordfö-
rande. Medlemmar i grup-
pen var ungdomsarbetsle-
dare Jeanette Ribacka-Berg 
som är medlem i nämnden 
för KcSA, kanslichef Jukka 
Keskitalo och personalchef 
Päivi Venäläinen.

Liinamaria Halén ny sjömanspräst
SjömanSKyr-
Kan. Liina-
maria halén, 
28 år, är ny 
sjömanspräst 
i Nordsjö Sjö-
manskyrka 

efter att Ben Thilman läm-
nade Sjömanskyrkan för att 
arbeta som omsorgspräst.

– Jag förstår svenska 
bättre än jag talar och min 
man är finlandssvensk, sä-

ger halén. hon har ännu 
en tent i grekiska kvar inn-
an hon blir teologiemagister 
och kan prästvigas.

hon har jobbat som sjö-
manspräst sedan för-
sta mars och tycker myck-
et om sitt jobb. Tidiga-
re har hon arbetat i många 
år som croupier för RAY och 
som församlingspräst någ-
ra somrar.

eliet menar Susan Haraldson att man 
måste gå ut med det snarare än att sit-
ta i kyrkan och vänta på att folk ska 
komma dit.

– Det viktigaste är att bygga ett för-
troende till de människor som man 
möter, säger hon.

– Att visa att man är trovärdig och 
faktiskt lever som man lär.

Enligt Haraldson är de flesta män-
niskor som råkar ut för en kris öpp-
na att ta emot kärlek och stöd.

– Om man i ett sådant läge kunde 
visa att man bryr sig tror jag att ett 
förtroende byggs upp som starkast.

Det är trots det inte alltid så själv-
klart hur man ska bemöta någon som 
råkat ut för en kris. Men Susan Ha-
raldson tycker inte att det behöver va-

SuSan harald-
Son blickar 
framåt och njuter 
verkligen av sitt 
arbete och de 
människor hon 
har omkring sig.

susAn hARALDson

JoBBAR SoM pASToR i ANDReAS-
KYRKAN i helSiNgFoRS.

KoMMER FRåN MiNNeSoTA i uSA 
MeN hAR boTT i FiNlAND i öveR 
TJugo åR.

äLSKAR TeATeR och ANDRA 
KoNSTFoRMeR.

VäRDESäTTER gläDJe och väRMe 
i liveT.

ra ett problem at man inte alltid ve-
thur man ska finnas där för en person 
som behöver det, säger hon.

– Ibland räcker det med att säga: Jag 
vet inte vad du går igenom just nu el-
ler hur jag ska hjälpa dig, men jag tän-
ker på dig.

Susan Haraldson vet själv alltför väl 
hur viktigt det är med människor som 
hjälper en då man går igenom livets 
mörka dalar.

– Man inser att vänner är guld vär-
da och att man inte kan värdesätta en 
relation tillräckligt, säger hon.

Identitet
Efter att Haraldsons make dog tving-
ades hon inse att hon inte längre hade 
en ”vi-identitet”. Plötsligt blev frågan 

”vem är jag?” väldigt relevant.
– Då jag gick vidare med mitt liv fun-

derade jag på hur Gud ser på mig, sä-
ger hon.

– Jag kom fram till att min identi-
tet inte är i mitt arbete eller något an-
nat jag gör utan i den person Gud har 
skapat mig till.

Sin kallelse är också något som Ha-
raldson säger sig hitta i sin identitet.

– Det gäller att bara våga vara den 
man är och bejaka den personen, sä-
ger hon.

– Jag tycker om människor, musik 
och konst. Det vill jag använda för att 
sprida livsglädje omkring mig.

Sixten eKStrand är på 
förslag att efterträda bror 
Träskbacka. 
FOTO: MARI EKSTRAND
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ekumeniska rådet i Fin-
land har beviljat Taizé hel-
sinki 2012 utmärkelsen 
Den ekumeniska gärning-
en 2012. Taizé helsinki 28-
30 september i fjol sam-
lade över tusen unga från 
de nordiska länderna, bal-
tikum, Ryssland och från 
övriga europa och uSA. 

evenemanget besöktes av 
totalt 9 000 personer från 
huvudstadsregionen. Det 
var första gången Taizérö-
relsen samlades i Finland.

Styrelsen för ekumenis-
ka rådet i Finland konsta-
terar i sin prismotivering 
att man ger utmärkelsen 
för ett modigt initiativ och 

för förverkligandet av ett 
internationellt evenemang 
som på ett utmärkt sätt 
främjar ekumeniken.

Kyrkligt krav på oljemiljarder
Kyrkomötet i Norge kräver att den norska oljefonden 
på hisnande 4 000 miljarder norska kronor ska förval-
tas etiskt.

– Tio procent av fonden ska investeras i fattiga län-
der, kräver kyrkomötet som varit samlat en vecka i Kris-
tansand.

Norska lutherska kyrkan klipper som bäst banden till 
den norska staten. i fjol ändrades grundlagen så att Norge 
inte längre är en evangelisk-luthersk nation och kyrko-
mötet, inte regeringen är kyrkans högsta organ. 

KyRKomötEt noRGEEKumEnIsKt I hElSInGFoRS

Donaren har rum i kyrkan
bjarne Strengell greppar borsten. han kallar sig donare och tjänstgör som vikarierande arbetsledare för fastighetsskötarna i staden Jakobstad.

Jesu mor och far 
var ju donare 
och det var de 
flesta av hans 
lärjungar också. 

Bjarne Strengell

Fastighetsskötaren Bjarne Strengell i 
Jakobstad identifierar sig med donar-
na. Men han upplever ingen klasskill-
nad på kyrkfolket när man väl kommit 
innanför kyrkportarna.

– Jag tycker inte att det finns någon 
klasskillnad i kyrkan, säger han. Åt-
minstone ser jag ingen skillnad fast jag 
vet vilken ställning de jag möter i kyr-
kan har. Det ser jag i Jakob Gospel där jag 
sjunger med. Vi är en blandad skara i 
olika åldrar och i olika yrkeskategorier. 
Vi är där för att gemensamt prisa Gud 
och lovsjunga hans namn.

– Vi är alla lika inför Gud. Jesu mor 
och far var ju donare och det var de fles-
ta av hans lärjungar också. Alla vand-
rade samma väg i slutändan. Kyrkan är 
öppen för alla som vill komma.

FöRSTA MAJ. Finns det klasskillnader i 
kyrkan och finns det rum för alla? Frågan 
ställde vi till en arbetare i Jakobstad. 

TexT och FoTo: JohAN SANDBERg

tyckte vi barnen var för små. Och det är 
klart, ser man till familjen har man nog 
fullt upp med den fortfarande.

Familjen har två döttrar, sex och nio 
år gamla.

Själv har han varit troende sedan 
barnsben och han har gått i söndags-
skolan.

– Tron har alltid funnits med men 
inte så aktivt. Men efter en Alphakurs 
för några år öppnades nya dörrar för 
mig. Då jag går i kyrkan en söndag är 
det som om allt skulle rinna av mig och 
jag får ett inre lugn.

Efter Alphakursen aktiverade  han sig 
i församlingen. Han ledde bland annat 
några diskussionsgrupper efter Alpha 
och var söndagskollärare. Nu är det Ja-
kob Gospel som gäller och han vika-
rierar även kyrkvärden ibland.

Kyrkopolitiken har Strengell inte gett 
sig in i.

–  Senaste kyrkoval blev jag tillfrågad 
att ställa upp och jag frågade också min 
himmelske fader om saken. Men jag 
kände mig inte riktigt redo. Den gång-
en blev jag inte tillfrågad för den soci-

aldemokratiska listan. Skulle jag stäl-
la upp tror jag att jag skulle göra det på 
den allmänna listan.

Känner du någon reservation mot kyrkan 
bland dina partikamrater?

– Nej, det har jag inte upplevt. Men 
jag har heller inte känt dem på pulsen 
på det sättet. Jag diskuterar gärna tron 
men trugar den inte på någon.

Han säger att även partiordförande 
Jutta Urpilainen har fått en kristen upp-
växt. Hon bär ännu korset som hals-
band och försöker inte dölja det.

– Vi vill alla våra medmänskors bäs-
ta, både inom politiken och i kyrkan.

Arbetarnas marscher hör inte till 
Bjarne Strengells första maj-traditio-
ner.

– Jag minns att jag som barn var med 
föräldrarna för att se på en marsch, sä-
ger han. Men vi deltog aldrig i någon. 
Mjöd och struvor har hört till våra för-
sta maj-traditioner. Sedan de egna bar-
nen började visa intresse för den smal-
spåriga järnvägen i Kovjoki har vi bör-
jat åka dit på första maj.

Både den kristna tron och soci-
aldemokratin verkar vara naturliga 
men inte helt självklara val för Bjarne 
Strengell. Båda var en del av hans barn-
dom, men ändå inget som föräldrarna 
aktivt fostrade honom till.

– Jag har alltid röstat på SDP, säger 
han. Jag har identifierat mig med arbe-
tarpartiet och det ligger närmast mig. 
Mina föräldrarna har också röstat på 
SDP. Men vi har aldrig diskuterat po-
litik där hemma.

Debuterade i kommunalvalet
Vid senaste kommunalval aktiverade 
Strengell sig politiskt och kandidera-
de för första gången.

– Jag ställde upp för socialdemokra-
terna men kom inte in. Det är jag nöjd 
med, jag fick en mjukstart med några 
nämndplatser. Jag är viceordförande i 
arbetarinstitutets direktion och ersät-
tare i social- och hälsovårdsnämnden.

– Jag gick med i politiken av rent och 
skärt intresse. Jag blev tillfrågad om jag 
ville komma med. Både jag och frun har 
blivit tillfrågade också tidigare men då 

Taizé i helsingfors fick utmärkelse

9 000 perSoner från hu-
vudstadsregionen besökte 
Taizè helsinki 2012.
FOTO: KP-ARKIV/CHRISTA 
MICKELSSON
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Sippo kritiserar
Man kan inte förändra 
modellen för religionsun-
dervisning utan att inklu-
dera religionernas repre-
sentanter, anser Teemu 
Sippo, som är biskop för 
Katolska kyrkan i Finland.

Sippo förundrar sig över 
att undervisningsminis-
tern tillsatt en arbets-

grupp som ska ta ställning 
till hur religionsundervis-
ningen ska ordnas i fram-
tiden, men utan att inklu-
dera dem som represen-
terar olika religioner.

– Det att man hör till en 
viss religion kan inte va-
ra ett hinder för deltagan-
de, särskilt som det man 
vet om religion är något 

man själv upplevt och levt 
med, säger Sippo.

biskopen frågar sig om 
undervisnings- och kul-
turministeriet nu dra-
git upp en ny linje eller om 
det bara handlar om ett 
pinsamt misstag.

Sippo tog upp frågan vid 
Finlands ekumeniska råds 
vårmöte förra veckan.

RELIgIonsunDERvIsnIng ARbETSGRupp

hälften av alla troende 
britter understöder legali-
sering av enkönade äkten-
skap, visar en ny gallup-
undersökning. 40 procent 
av dem som identifierar sig 

som anglikaner är för en-
könade äktenskap och 47 
procent emot, medan 42 
procent av dem som iden-
tifierar sig som katoliker är 
för och 48 emot, skriver 
christian Today.

Av alla som uppfatta-
de sig som religiösa var 43 
procent för och 43 pro-
cent emot.

Muslimer och baptister 
är mest negativt inställ-
da till enkönade äkten-
skap. Yngre personer och 
kvinnor är mer positiva än 
äldre och män.

gALLuP ÄKTEnSKApSSYn

Dagcentret blev  
ett pilotprojekt 
DAgcENTER. Larsmo, 
Kronoby och Vörå för-
samlingar samarbetar 
med Samaria kring ett 
ambulerande dagcenter 
för ensamma. 

TexT och FoTo: 
JohAN SANDBERg

–  Huvudrubriken för träffar-
na är In real life, att vi träffas 
på riktigt. Vi ger folk en chans 
att mötas och se varandra i 
ögonen, säger Kenneth Ny-
gård, ansvarig för projektet 
och för Samarias verksam-
het i Österbotten.

Samarias vision är att dag-
centret ska landa i kommu-
nerna och i församlingarna 
så att verksamheten fortsät-
ter då projekttiden utgår om 
tre år.

–  Vår dröm och bön är att 
det ska bli ett bygdens pro-
jekt och att man där hittar 
eldsjälar som tar över. Även 
om man inte identifierar sig 
med målgruppen kan man 
komma med som stödper-
son, man kan breda smörgå-

sar, servera kaffe eller sam-
tala. 

Målgruppen för dagcen-
tret är de som känner sig en-
samma eller utanför på ett 
eller annat sätt. Missbrukare 
och folk med psykiska pro-
blem är välkomna.

Under träffarna umgås 
man, dricker kaffe, spelar 
kort  eller löser korsord. Ny-
gård lovar ta reda på om man 
kan tillmötesgå besökarnas 
egna önskemål om syssel-
sättning.

Dagcentret har öppet en 
dag i veckan i Larsmo, Kro-
noby och Vörå samt två da-
gar i Vasa. Varje gång finns 
åtminstone Kenneth Nygård 
eller Ann-Kristin Bengs från 
Samaria på plats, samt Stig-
Olav Nygård som är frivillig-
arbetare. I mån av möjlighet 
är också församlingarnas di-
akonissor där.

– Samaria har en allkris-
ten profil och till exempel 
i Vörå samarbetar vi med 
kommunen, församlingen 
och Vörå frikyrka. Med jäm-
na mellanrum sätter vi oss 
ner och utvärderar projek-
tet, säger Kenneth Nygård.

Kommunerna står för ut-
rymmet medan Samaria står 
för bespisningen. För dag-
centret har Samaria fått pro-
jektpengar från penningau-
tomatföreningen Ray. 

Projektet är fortfarande 
färskt, det startade i febru-
ari och den första månaden 
gick åt till detaljplanering. 
Hittills har man hunnit va-
ra fem gånger i Larsmo och 
tre i Kronoby.

– I Larsmo börjar vi ha vi 
en kärntrupp på nio per-
soner. Socialen och diako-
nin har hittat en grupp där 
som verkligen behöver träf-
fas och ser fram emot träf-
farna. I Oravais och Vörå har 
det kommit två till sju per-
soner medan endast en per-
son har kommit i Kronoby. 

Men det gör inget. Det kan 
vara viktigt för denna enda 
människa att få samtala med 
någon annan. En pastor sa att 
det vore vara skandal om det 
kom hundra.

Dagcentret är en långvarig 
dröm hos Samaria. Men Ray 
beviljade inte pengar för ett 
stationärt dagcenter. För ett 
år sedan vände Samaria sig 
till kommunerna och hörde 
sig för deras intresse. Lars-
mo, Kronoby, Vörå och Vasa 
gav positiva svar. En ny an-
sökan med kommunernas 
utlåtande som bilaga sändes 
till Ray som beviljade peng-
arna för projektet.

–  Det är så vitt jag vet ett 
pilotprojekt. Vi är det första 
ambulerande dagcentret i 
Finland.

Kenneth nygård ansvarar för dagcentret medan Stig-olav Nygård i bakgrunden ställer upp frivilligt.

AmbuLERAnDE DAgcEntER

•	Vasa måndag och fredag klockan 10-12, Samaria Keskus
•	Larsmo tisdag klockan 10-13, holm fritidsgård
•	Kronoby onsdag klockan  10-12.30, Samlingshuset
•	oravais torsdag klockan  9.30-11.30, Amigo
•	Vörå torsdag klockan 13-15, vörå frikyrka

Andligt liv 
på webben 
gav resultat
wEBBPRoJEKT. Matteus 
församlings pilotprojekt 
för konfirmander kommer 
att implementeras i tio-
tals församlingar i landet.

TexT: ToMAS VoN MARTENS 

Kyrkostyrelsens projekt 
Andligt liv på webben har i 
två repriser beviljat Matteus 
församling pengar för pro-
jekt som anknyter till skrift-
skolarbete. År 2011 bevil-
jades Matteus 10 000 euro 
för en konfirmandportal och 
år 2012 fick församlingen 
6 000 euro för produktion 
av skriftskolmaterial och 
för att ta fram en smartte-
lefonapplikation. Det sist-
nämnda projektet skrev vi 
om i KP nr 15. 

Sammanlagt har Matteus 
fått 16 000 av Kyrkostyrel-
sen för projekt anknutna till 
Andligt liv på webben.

Det är pengar som an-
vänts väl, anser projekt-
chef Hannu Majamäki vid 
Kyrkostyrelsen.

– Liknande projekt som 
det Matteus startade har 
kört i gång både i Joensuu 
och Tammerfors. Matteus 
församling har berättat om 
sina erfarenheter för många 
finska församlingar och år 
2014 kommer 60–80 för-
samlingar i Finland att ha 
konkret nytta av det pilot-
projekt som Matteus arbetat 
med, säger Majamäki.

Vid Itä-Suomen yliopisto 
i Joensuu forskas det kring 
just dessa projekt och en 

disputation är på gång, be-
rättar Majamäki.

Kriterier för understöd
Ett led i projektet Andligt 
liv på webben har bestått i 
att understöda lokalförsam-
lingars och organisationers 
webbtjänstprojekt som har 
mera omfattande verkningar 
i hela landet. Kriterierna för 
understöd har varit att pro-
jekten resulterar i en riks-
omfattande tjänst eller ett 
tjänstekoncept eller att det 
handlar om ett betydelse-
fullt pilotprojekt.

Ytterligare kriterier är 
att de projekt som under-
stöds inkluderar interakti-
vitet och användarperspek-
tiv, att projektets kontinui-
tet är tryggad.

Det första projekt som 
Matteus fick understöd för år 
2011 var för att bygga upp en 
konfirmandportal där kon-
firmandgruppen kan um-
gås, få information och un-
dervisning och bidra med 
egna reflektioner i form av 
text, bild och video.

Målet med portalen är att 
bemöta konfirmanderna ge-
nom att skapa ett individu-
ellt inriktat material som 
komplement till mera tra-
ditionella eller tidigare for-
mer av undervisning.

Ett annat projekt som fått 
understöd är den finlands-
svenska nätrådgivnings-
tjänsten Fråga prästen. År 
2011 erhöll Förbundet kris-
ten skolungdom 17 000 euro 
för att utveckla webbtjäns-
ten fragaprasten.fi.

projeKtet andligt liv 
på webben avslutades 
vid årsskiftet 
och projektlo-
gon används inte 
mera. Resultatet 
lever vidare i nya 
former i många 
församlingar. 

Enkönade 
äktenskap 
delar kristna
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MEKoNg. Två observatö-
rer från Borgå stift tog del 
av arbetet mot männis-
kohandel i Sydostasien.

TexT: MAy wIKSTRöM 

Trots att slaveriet officiellt 
är avskaffat i hela världen 
uppskattar man att 27 mil-
joner människor lever i sla-
veri. Människohandeln kan 
blomstra också i länder som 
har ratifierat internationel-
la konventioner – och oftast 
är offren kvinnor och unga 
flickor.

Mekongfloden rinner 
drygt fyra tusen kilometer 
lång genom Kina, Burma, 
Laos, Thailand, Kambod-
ja och Vietnam. Det beräk-
nas att en tredjedel av all in-
ternationell människohan-
del sker i Mekongflodens 
enorma och bördiga delta-
land. Orsaken är den osunda 
blandning som uppstår när 
organiserad brottslighet och 
läckande gränser samman-
för olika slags hunger: indi-
videns längtan efter ett bätt-
re liv och marknadens hung-
er efter billig arbetskraft.

Samarbete och nätverk
Kambodja hör till de fatti-
gaste och minst utvecklade 
länderna i Mekongdeltat. I 
Kambodja är kyrkan med i 
arbetet mot människohan-
del, bland annat genom Fin-
ska Missionssällskapet (FMS). 

Carita Riitakorpi, diakoniar-
betare i Matteus församling, 
deltog tillsammans med kap-
lanen Tomas Ray från Johan-
nes församling i en observa-
törsgrupp som i februari be-
kantade sig med FMS arbete i 
Kambodja. De fick bland an-
nat se den verksamhet som 
utförs under takorganisatio-
nen Chab Dais ledning. Cari-
ta Riitakorpi var imponerad.

– De som koordinerar ar-
betet, och Finska Missios-
sällskapets arbetare Noora 
Simola, är otroligt kunniga 
och nätverkar skickligt med 
andra organisationer. De är 
vaksamma på missbruk och 
gör specialrevison vid mins-
ta misstanke om korruption, 
säger hon.

Chab Dai motarbetar män-
niskohandel genom flera oli-
ka arbetsformer.

– Vi besökte Shine Career 
School, där flickor och pojkar 
som blivit offer för männis-
kohandel erbjuds både skydd 
och utbildning. Säkerhetsar-
rangemangen kring hemmet 
är omfattande. De unga be-
vakas, så att inte deras gam-
la utnyttjare kidnappar dem 
tillbaka.

På skolan får de lära sig yr-
ken som kan ge dem inkom-
ster, till exempel arbeta i kök 
eller på restauranger. På ett 
annat hem stöder organisa-
tionerna unga gravida mam-
mor i de svåra besluten om 
hurvida de ska behålla sina 
barn eller inte.

Lobbar långsamt framåt
Nätverket arbetar också ak-
tivt med lobbning gentemot 
myndigheterna. Frivilligor-
ganisationerna gjort stora in-
satser för den svagt utveck-
lade  demokratin.

– Först ifjol fick Kambod-
ja sina första egna socialarbe-
tare. Då utexaminerades sex 
studerande från universitetet 
i huvudstaden Phnom Penh, 
säger Riitakorpi.

Ledarna för Chab Dai-pa-
raplyet har satsat mycket på 
att få till stånd statliga regel-
verk för barnhemmen och 
bra övervakning. Det före-
kommer att barn sänds till 
barnhemmen fastän de har 
föräldrar. Föräldrarna kan-
ske får en slant, eller gör det 
för att ge sitt barn en chans i 
livet. Men om barnhemmet 
är korrupt kan barnet i stäl-
let råka ut för vanvård, med-
an barnhemsägarna skor sig 
på verksamheten. Till Chab 

Dais uppdrag hör därför 
också att kämpa mot barn-
hemmens avarter.

Carita Riitakorpi fick ock-
så en inblick i hur viktigt det 
är att barnhemsbarnen fak-
tiskt utrustas för framtiden.

– I dåliga barnhem har 
ingen på allvar brytt sig om 
dem. När barnen blir för 
gamla skuffas de ut. Då är de 
rädda och oförberedda på att 
gå ut i ett normalt liv. Det här 
är något som Chab-Dhai för-
bereder dem för.

Barnen har också inre 
sår, fastän de kanske tagits 
väl om hand. Det har tyd-
ligt berört Carita Riitakorpi:

– Det är svårt att mista sin 
familj, vare sig den inte finns 
eller har sänt bort en. Bar-
nen talade också om hem där 
det varit knappt om mat. De 
vittnade om att hur de valt att 
avstå från sina portioner och 
gå hungriga för att de yngre 
barnen skulle överleva.

Här kan den sålda 
bli friköpt

utjämningenS obServatörer carita Riitakorpi och Tomas Ray (nere till höger) är bägge kontaktpersoner för Finska Mis-
sionssällskapet i sina församlingar. De har nyligen bekantat sig med det jobb som görs i Sydostasien mot människohan-
del, bland annat av missionären Noora Simola (uppe till höger). FOTON: CARITA RIITAKORPI

mEKong och mÄnnIsKohAnDELn

•	I Mekongdeltat bor över 150 miljoner människor.
•	Skillnaderna är stora mellan länderna i deltat, men män-
niskohandel förekommer i olika former i alla länder.
•	Mest ökänd är sexhandeln, andra former är fabriksarbe-
te, hushållsarbete eller illegala adoptioner.
•	också män drabbas. ett exempel är män som tvingas 
fiska för stora bolag.
•	Människohandel är det alltid frågan om ifall en arbeta-
re lever under hot om diffusa skulder som aldrig tycks va-
ra betalda eller kunna avskrivas och därför binder arbeta-
ren till arbetet, ofta utan lön.

• 25.4 kl. 19 Sibbo kyrka
• 27.4 kl. 19 Jakobstads försam-
lingscenter
• 28.4 kl. 18 Korsnäs försam-
lingshem

2.5 kl. 19 Karleby församling, 
Mikaelsalen
• 7.5 kl. 19 Sunds församlingshem
• 9.5 kl. 18 Mariehamn, 
St Mårtens kyrka

Anteckningar 
under 
dagar 
av sorg
av C. S. Lewis
bearb. Johan Fagerudd

FöreStällningar: 

Passa på att bekanta dig med Fontana Medias 
böcker i samband med föreställningarna!

Turnén sker i samarbete med:

Jonnys Försäljningstjänst
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax

Telefon 06-347 0608     cjcenter@malax.fi

Design: Tobias Mellberg

Smycket är c.a. 23mm högt, tillverkat i
sterling-silver och levereras

med kedja och ask.

” Kärleken är det centrala, stödd av
hoppet och tron”

Pris 39,50€/inkl postkostn.

Namn:___________________________Tel:_________________
Adress:______________________________________________
_____________________________________________

Sänd in din beställning till

Antal

Tro Hopp och Kärlek

Lurens Sommarteater från Lovisa centrum 8 km mot Lappträsk • www.lurens.fi 
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Förfrågningar och biljetter: ÖNUF:s kansli tel. (019) 532 412

Premiär: 28.6.2013 kl. 19.00
Föreställningar sö, ti, ons och to. Sista föreställningen lö 3.8. 

Vuxna: 20,-/pers., barn u. 13 år 12,-/pers., grupp över 20 personer 17,-/pers. 
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& Frederick Loewe
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Koreografi : Mia Koponen • Scenografi : Mats Tuominen • Dräkter: Mona Aho
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DAgKLuBB. Anmäl-
ningstiden för höstens 
dagklubbar har börjat. 
Många församlingar 
vill ha anmälningarna 
inom april månad.

TexT: ToMAS VoN MARTENS 
FoTo: yVoNNE SANDSTRöM

Just i dessa tider tar många 
församlingar i Borgå Stift 
emot anmälningar för hös-
tens dagklubbsverksam-
het. Det skiljer mellan för-
samlingar hur många dagar i 
veckan som det erbjuds dag-
klubbsverksamhet och vilka 
åldrar det finns grupper för.

I Purmo har församling-
en dagklubbsverksamhet 
tisdagar och torsdagar mel-
lan klockan 9–12. 

– I höst tar vi emot barn 
som är födda 08–09 eller 
äldre. De är våra minimi-
krav. Ofta vill föräldrar an-
mäla barn som är yngre än 
vad vi kan ta emot, säger Ma-
rianne Sandström som tar 
emot anmälningarna. Hon 
är församlingens diakonis-
sa och sköter också försam-
lingskansliet.

Dagklubbarna i Purmo 
leds av Monica Lund och 
Pernilla Finnberg.

– I dagklubben läser vi 
en bibelberättelse, sjunger 

och ber, håller namnupp-
rop och väljer vem som får 
hjälpa med att släcka lju-
sen. Beroende på vilket hu-
mör barnen är väljer de fri 
eller ledd lek. Vi avslutar all-
tid med att sjunga Jag går in-
te ensam här, för Jesus han har 
sagt: Jag är med er alla dagar 
intill tidens slut.

– Den sista halvtimmen 
går vi ut, säger Lund.

I Purmo firar man bar-
nens dopdag om de har en 
och påminner om dopets be-
tydelse.

– Men vi har också barn 
från baptistfamiljer som inte 
är döpta och då firar vi deras 

födelsedag. De här har ald-
rig varit något problem, sä-
ger Lund.

Tre klubbar i Kyrkslätt
I Kyrkslätt erbjuder försam-
lingen tre dagklubbar för oli-
ka åldersgrupper och på oli-
ka orter.

– Vi har tre olika dagklub-
bar. Röda stugan för de yngs-
ta barnen i ålderna 2,5–4 år, 
Lyan för äldre barn, 4–6 år, 
och så har vi Oitbacka FBK 
för 4–6 åringar, säger Jen-
ny Åkerlund som är ledare 
för dagklubbarna i Kyrkslätt.

Programmen är lite olika i 
de olika grupperna. På Lyan 

används Skatten-materialet 
samt Frälsarkransen och de 
andra klubbarna använder 
sig av olika biblar för barn. 

– Klubbarna i Röda Stu-
gan och Lyan börjar med att 
barnen är först ute en stund. 
I Oitbacka finns tyvärr ing-
en lämplig gård att leka på. 
säger Åkerlund.

Alexander är ett av dag-
klubbsbarnen i Kyrkslätt.

– Det roligaste med klub-
ben är att få leka och ha 
kompisar, säger han.

Henrik gillar bilar:
– Att gå till skogen är ki-

va, säger Henrik.

vågA FRåGA

Allt är inte lika viktigt
Vi planerar bröllop men alla tycks 
ha så mycket åsikter om hur det 
borde vara att jag inte längre vet 
varken ut eller in. hur ska vi göra 
för att bröllopet ska stärka vårt för-
hållande och inte bara bli en börda 
– så som det känns nu.

hej! ett bröllop är en glad och hopp-
full fest, som alla vill vara delaktiga 
i. Och vi vill inte mitt i förberedel-
serna ställa till med konflikter med 
släktingar, allra minst vill de som 
ska gifta sig att det här skall bli något 
som står i vägen i deras relation. Det 
här skapar en situation som känns 

väldigt frustrerande för brudparet och som de engagera-
de släktingarna runtomkring kanske inte riktigt förstår. 
De vill ju bara väl, tycker de. 

det viKtigaSte tror jag därför är att ni tillsammans talar ige-
nom hur ni båda vill ha det, och att ni båda är klara över, 
vem ni är lojala med. Det här kan vara nödvändigt också av 
den orsaken att många kanske har en barlast av orealistiska 
förväntningar på bröllopsfesten. Det kan vara bra att vär-
dera vilka saker ni inte ger avkall på, och vilka saker det är 
ok att kompromissa om. Allt är inte lika viktigt. Det är ock-
så viktigt att alla känner sig delaktiga i festen. Utan den här 
klargörande kommunikationen er emellan, är risken stor 
att någondera av er dras med i yran kring förberedelserna. 
Det viktigaste är ändå att ni två är nöjda och får hålla festen 
på det sätt ni har resurser till och vill. På det sättet är ock-
så bröllopsförberedelserna en del av frigörelseprocessen. 

när det Sedan kommer till att kommunicera om saken är det 
kanske lättare att markera gränserna för vänner och släk-
tingar än för de egna föräldrarna. Det beror på att föräld-
rarna kanske också har svårt med frigörelseprocessen. Jag 
tror att var och en behöver tala i enrum med sina föräldrar. 
Det är en situation som kan väcka skamkänslor och känslor 
av misslyckande och det kan vara svårt att hantera med en 
blivande svärdotter/-son närvarande. Men tänk igenom hur 
ni tar upp det. En bra regel är att börja från konkreta iakt-
tagelser, någon av de situationer där ni fått intrycket eller 
känslan av att andra planerar och bestämmer hur ert bröl-
lop ska vara. Berätta vad du tänkte i den situationen, hur du 
upplevde och kände det. Berätta också vad ni talat om att 
är viktigt för er som brudpar och vad som är mindre vik-
tigt. Genom att tala om dig själv undviker du att anklaga. 
Det ger föräldrarna en möjlighet att korrigera sitt beteen-
de direkt och inta en annan attityd utan att tappa ansiktet.  

det är ju ändå en fantastisk sak att det finns så många mäns-
kor omkring er som är glada för er skull. Just därför är det 
bra att ni tar tag i den här smygande känslan ni har. Så kan 
ni och de tillsammans göra det här till en fest för er kärlek 
och för er framtid tillsammans. Lycka till.

 ¶ jAN-ERIK ”NAN-
NE” NybERg
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

På tvÄREn MAlIn Aho

om att mista
Döden. Det där tabube-
lagda ämnet som ingen vill 
tänka på eller prata om. i 

nyhetsrubri-
ker är döden 
ofta bara en 
siffra. Den en-
skilda männis-
kans eller fa-
miljens tragedi 

lyfts sällan fram.
igår visades första av-

snittet av Yles dokumentär 
Viimeiset sanani som hand-
lar om dödssjuka personer 
och deras sista tid, man har 
också kunnat se det första 
programmet på Yle Areena 
under en veckas tid.

Det här är inte ett så-

dant program som jag of-
tast skulle se på. helt en-
kelt eftersom jag, som sä-
kert många andra, inte gil-
lar att tänka på sjukdomar 
och döden. Jag blundar hell-
re och hoppas att det in-
te händer en själv före det 
är dags. 

Men det är just därför 

dokumentärer som Viimei-
set sanani behövs. För hur 
hårt man än klämmer ihop 
sina ögon försvinner det 
onda inte, och sorgen, som 
gick hand i hand med dö-
den under hela program-
met måste kännas överväl-
digande både för de drab-
bade och för de som försö-

ker trösta och finnas till. 
Dokumentären fick mig 

förstås också att undra över 
varför dessa mörka skuggor 
överhuvudtaget förekom-
mer. varför tillåter univer-
sums skapare allt det här 
obotliga i vår värld? 

Neale Donald Walsh skri-
ver i sin bok Samtal med 

Gud: ”För en läkare eller 
sjuksköterska är döden ett 
misslyckande. För en vän el-
ler släkting är döden en ka-
tastrof. Det är bara för själen 
som döden är en lättnad-en 
befrielse.” 

Det ger åtminstone mig 
hopp om ett nytt äventyr 
bakom nästa hörn.

Barnen trivs 
i dagklubben

SebaStian har bestämt sig för att lägga sig ned och mysa med en smörgås. 

niCola till höger gillar att bygga torn med klossarna, att 
gunga och att pyssla. Till vänster olivia. 

leo trivS i dagklubbens gunga. 
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Barn till 
en god Gud
TexT och FoTo: SoFIA ToRVALDS

Den dagen jag träffar Carolin Ahlvik och 
Lennart Ventin på att café vid åstran-
den i Åbo börjar solen plötsligt skina. 
Det är äntligen vår.

Ljuset är obarmhärtigt och upplivan-
de på samma gång, liksom den diskus-
sion vi för. Hur lever man som jordens 
salt och ett ljus i världen, hur är man 
kristen utan att det blir trångt, fördö-
mande eller falskt? Hur kommer man 
dit?

Både Ahlvik och Ventin är teologer. 
Båda växte in i kristendomen redan 
som barn.

– Det är jättesvårt att säga en speci-
ell tidpunkt eller ens ett speciellt livs-
skede då jag skulle ha insett att nu är 
jag kristen jämfört med andra som inte 
är kristna. Det kanske beror på att jag 
växt upp inom en prästfamilj. Jag har 
alltid varit prästpojken. Det har påver-
kat mig ganska mycket, säger Ventin.

För Ahlvik var den kristna identite-
ten inte lika självklar och lätt att växa 
upp med.

– Jag upplevde min familj som ganska 
annorlunda då jag var barn, i lågstadie-
åldern. Då kom mina föräldrar till tro, 
som man säger. Det var ganska drama-
tiskt för dem, vi hade ofta bönegrupper 
hemma hos oss och jag ville inte alltid 
ta hem kompisar. Vi hade klistermär-
ken på bilen: Jesus är herre, stod det. 
Senare tonade de ner det till en fisk … 

Lennart Ventin har brottats med en 
annan identitet vid sidan av identite-
ten som prästson: har är också laesta-
dian. Men han har sällan känt sig ud-
da eller ifrågasatt.

– Kanske det är lite speciellt att va-
ra prästbarn, prästpojk, eller prällpojk 
som de sa i Petalax, prästen var ”präl-
li”. Andra har kanske blivit ifrågasatta 
mer: varför tror du? Jag har inte upp-
levt det. Folk har tänkt att han tror ju 
för att han är prästens son.

hur kan du tro på en gud som  …
De nyfikna frågorna kom när Lennart 
Ventin blev äldre. Men de handlade in-
te så mycket om ”varför tror du?” som 
om ”hur tror du?”.

– Jag har alltid kunnat svara öppet.

Carolin Ahlvik har känt ett större ut-
anförskap.

– I kristna sammanhang var jag inte 
tillräckligt kristen och i sekulära sam-
manhang var jag annorlunda som kris-
ten. Kanske har jag i någon mån – li-
te onödigt – fått uppleva en förvåning 
över att en rellis kan göra det ena och 
det andra: kan rellisar dricka och rö-
ka, det är ju häftigt! Fast jag själv tyckt 
att det inte är något att vara stolt över. 
Först när jag började studera i Åbo in-
såg jag att det började spela någon roll 
hur jag tror. Då blev det viktigt var jag 
går i gudstjänst och vad jag tycker i vis-
sa frågor.

Ventin säger att hans erfarenhet är 
att folk utgår från att den som stude-
rar teologi är troende. Då hans gudsbild 
kolliderat med andras och lett till dis-
kussioner har det handlat om de rik-
tigt stora, knepiga frågorna.

– Ondskans problem är en sak som 
ofta kommer upp: Hur kan du tro på 
en Gud som är Gud när det är så här … 
Men folk har också en nyfikenhet kring 
vad Gud betyder för mig, vad jag be-
höver honom till.

Och vad behöver Lennart Ventin då 
Gud till?

– En person frågade för en stund se-
dan att vad betyder Jesus för dig, sä-
ger Ventin.

Det är en fråga som kan uppfattas 
som en identitetsmarkör, en fråga som 
kräver ett visst ”rätt” svar.

– Gud, Jesus, Gud, Jesus … vad bety-
der Jesus? Han betyder allt för att han 
ger frälsning åt mig. Och Gud behöver 
jag för att jag vet att han finns och jag 
vet att jag behöver honom, säger han.

Carolin Ahlvik har en god vän som 
ofta säger att hon älskar Jesus och att 
Jesus är det bästa som finns.

– Jag beundrar det där, att man kan 
känna så. Jag tänker snarare att jag har 
en längtan efter att känna så. Jag tror 
på Gud för att jag inte kan annat. Det 
har funnits tider i livet då jag varit arg 
och inte velat tro. Det finns några män-
niskor som bett för mig varje dag i he-
la mitt liv. Och jag brukar säga till dem: 
var skulle jag ha varit om ni inte hade 
bett? Jag tror på en god Gud och jag tror 
på nåd och jag tror på att Gud älskar de 
minsta och där får jag i all min brist va-

Carolin ahlviK 
är doktorand 
i teologi och 
drömmer om att 
kunna kombi-
nera teologi med 
att jobba med 
kognitivt funk-
tionshindrade. 
lennart ventin är 
på slutrakan med 
teologistudier 
som han hoppas 
kunde leda till ett 
jobb som lärare. 
– Jag känner inte 
ett kall att bli 
präst.

KRISTEN. Vad är det? Vad betyder det att vara kris-
ten i dag och hur skiljer sig den som tror på Gud från 
människor som inte gör det? Den frågan diskuteras 
i den färska antologin ”En liten skillnad”. KP träffade 
två av skribenterna.
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ra med. Och om Gud älskar mig vill jag 
älska honom tillbaka. Det längtar jag 
efter att göra. Men jag är inte där än. 

Leva ett kristet liv
För Lennart Ventin är Gud en funda-
mental del av hela hans identitet: det 
handlar om hur han tolkar världen.

– Jag vill tro att tron på Gud eller viss-
heten om Gud finns med i allt jag gör, 
i hur jag förhåller mig till människor. 
Och när jag säger förhåller mig menar 
jag inte att nu kommer jag med Jesus, 
varsågod. Jag tror att vi kan jobba på 
att låta Gud komma fram i oss. Jag har 
en fin bild: jag har en nåd inom mig, 
och resten som finns utanpå är mänsk-
lig karaktär. Jag måste jobba mer och 
mer på att låta Gud komma förbi den 
här karaktären som finns här på jorden.

Carolin Ahlvik bodde på Irland i ett 
år, i en katolsk kommunitet för kogni-
tivt funktionshindrade.

– Det är det finaste kristna samman-
hang jag någonsin varit i. Väldigt öppet, 
väldigt välkomnande. Där fanns Gud 
mitt i livet. Det är viktigt med bön och 
gudstjänst, men det är lika viktigt hur 

jag är med människor, hur jag förhål-
ler mig till dem. Då man varje dag delar 
hushåll med tio andra kan det vara ut-
manande, och i den utmaningen fanns 
Gud och lärde mig tålamod ,generositet 
och att stå på mig. Det var en tuff sko-
la att lära sig något mer om kristet liv 
i. Jag känner ofta att vi pratar om vad 
ett kristet liv är i stället för att leva det.

Lennart Ventin har grubblat myck-
et över hur en kristen gemenskap ser 
ut och hur den borde se ut.

– Det finns något problematiskt med 
gemenskaper överlag. När man går med 
i en gemenskap tystar man ner sig själv 
lite grann för att vara med om ett kollek-
tivt sätt att se på världen. När det gäller 
laestadianismen tror jag att dess styrka, 
gemenskapen, samtidigt är dess svag-
het. Ju tätare och ju mer inåtvänd ge-
menskapen är, desto viktigare blir det 
att du inte ska ha en egen åsikt eller tän-
ka själv. Då kan det bli svårt att säga till 
fast du ser att något är fel. Så jag tror ab-
solut att till exempel laestadianismen 
sätter press på människor att vara på 
ett visst sätt och tänka på ett visst sätt.

Samtidigt, påminner han, är kyrkans 

”Jag tror att vi 
har en uppgift 
här, och den kan 
vi inte hålla iso-
lerad i en ge-
menskap.”
Lennart Ventin

”När man de-
lar liv med dem 
som världen 
tycker är de 
minsta tror jag 
att man lär sig 
något om vad 
kristet liv är.”
Carolin Ahlvik

gemenskapstanke just den att vi ska va-
ra Kristi kropp, vi ska alla bli ett.

– Det är det vi strävar efter. Men där 
har vi ändå ett annat ideal som kom-
mer främst: vi ska försöka bli som Je-
sus, inte som folk i vår egen grupp säger 
att vi borde vara, säger Ventin.

Liv i bön och solidaritet
Vi talar om att försöka leva upp till ett 
ideal som kan kännas omöjligt, om att 
känna sig besviken på sig själv.

– Det är ju det där vi kämpar med 
hela tiden, allihopa, vissa erkänner 
det och andra inte. Man har ju lärt sig 
så många fraser. Men jag tror ändå att 
om man lever nära Gud, om man le-
ver i bön, då tror jag att det formar en. 
Det som jag lärde mig i kommuniteten 
handlar om solidaritet med dessa våra 
minsta. Det där bibelordet: det som ni 
gjort för dessa våra minsta har ni gjort 
för mig. När man delar liv med dem 
som världen tycker är de minsta tror 
jag att man lär sig något om vad kristet 
liv är genom det, säger Carolin Ahlvik.

Lennart Ventin påpekar att när vi le-
ver med ett ideal om hur ett kristet liv 

ska se ut ska vi komma ihåg att det för 
det mesta strider emot det ideal som 
finns i en annan gemenskap.

– Idealen kan bli så starka där att det 
blir bara idealen som får styra  och som 
vi ska följa. Det finns ett ställe i Johan-
nesevangeliet som jag tycker om: När 
Jesus ber för oss i ensamhet innan han 
ska gå bort. Han ber för dem som blir 
kvar, han ber för oss som blir kvar. Han 
säger att han inte vill ta oss bort ur värl-
den för vi är här, och han har lärt oss 
att leva i världen. Jag tror att hans idé 
är att vi är här för en orsak.  Det är in-
te så att vi måste vara här, vi måste li-
da här, och sen kommer vi till himlen 
och sen är allt bra. Jag tror att vi har en 
uppgift här, och den kan vi inte hål-
la isolerad i en gemenskap. Vi måste 
bryta alla barriärer för att följa kallel-
sen att vara ett ljus i världen.

Carolin Ahlvik tror att goda saker 
händer i en gemenskap där folk får 
vara vad de är.

– Där jag får vara äkta och inte behö-
ver fejka känner jag mig hemma.
en liten skillnad – elva texter om kristet liv ut-
kommer på Fontana Media i april.
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Ett liv värt att leva

Skotten Steph Macloeds började festa 
lika intensivt som han hade ägnat sig 
åt musiken. Det förde honom till tio år 
av destruktivt liv - tills han mötte Je-
sus och Jane.

Jag möter Steph Macloed, 33, på ett 
hotell i Sverige. Han ska spela senare 
samma kväll i en kyrka. Han är lågmäld 
och verkar lite blyg men ändå trygg. Vi 
finner ett gemensam intresse, den klas-
siska gitarren. Det började han spela re-
dan som sjuåring. Han blev omskriven 
av Classical Guitar Magazine.

Klassikern Recuerdos de la Alhambra 
av Fransisco Tarrega var hans examen-
stycke. Men av en lovande framtid som 
Skottlands Segovia blev det något helt 
annat.

– Jag är så tacksam att jag får resa runt 
och berätta om vad Kristus har gjort i 
mitt liv, säger han.

Hela hans högra arm är tatuerad, en 
signal om ett liv i en annan subkultur. 
Hans första album heter Light in the dar-
kest of nights. Det är självupplevt - var-
je ord. Tolv egna låtar.

När han en gång inte kom in i en bar 
för att han var så full, slog han sin näve 
i en stenvägg med brutna ben som re-
sultat. Efter ett tag fattade han att han 
aldrig skulle kunna spela klassisk gi-
tarr längre. Han var i tjugoårsåldern då.

Det var efter att hans föräldrar skil-
de sig, mamma fick ett nervsamman-
brott och försvann ur den starkt kän-
nande pojkens liv. Familjen splittra-
des och femtonåriga Steph började fes-
ta med kompisarna och ta sprit.

– Jag gjorde ingenting halvhjärtat ut-
an gav mig in på festandet lika passio-
nerat som jag hade gjort med min mu-
sik, berättar han.

När han var sjutton började han ta 
droger. En ond spiral började snurra 
allt fortare. Det är ett under att hans 
destruktiva livstil inte tog hans liv. Till 
slut levde han ute på gatan för att kun-
na droga sig utan att någon skulle sätta 
stopp för honom.

Ett år flydde han till Thailand och job-
bade först för att sedan kunna droga sig. 
Till slut kom hans mamma för att häm-
ta honom hem och blev förskräckt när 
han såg sin son i så dåligt skick.

Kristet behandlingshem
Efter många försök till ett nyktert liv med 
AA och psykiatriskt vård utan resultat 
kom han till ett kristet behandlings-
hem. På Bethany Christian Center hem-
ma i Edinburg började det hända saker. 

– Året 2006 är viktigt. I februari kom 
jag in på behandling, i april mötte jag 
Jane, i september åkte jag ut från be-
handlingen och i december gifte vi oss, 
berättar Steph Macleod.

Han hade haft sin barnatro, men sä-
ger att han aldrig riktigt förstod vad det 
gick ut på. Han  övergav allt i sin förtviv-

lan när familjen splittrades. Han var be-
sviken, bitter och arg på sina föräldrar 
- och Gud.

– Nu kom en man och berättade om 
sin tro på Gud på ett sätt som jag för-
stod. Det handlade om ett förhållande, 
att Gud fanns där för att hjälpa mig, ge 
mig styrka.

– Jag bad en enkel bön, Gud förlåt 
mig. Ge mig ett liv som är värt att le-
va, berättar Steph.

Han hade en tung emotionell börda 
att bära. Han hade hatat sina föräld-
rar, han hade djupa skuldkänslor, han 
mådde dåligt psykiskt. Steph Macloed 
säger att det var en enda stor röra. Han 
kunde spotta på sin spegelbild, till och 
med slå sin spegelbild. Så mycket ha-
tade han sitt liv.

– När jag bad, kände jag en frid, som 
jag inte hade upplevt sedan jag var barn. 
En trygghetskänsla när allt är bra, be-
skriver han den avgörande stunden.

Ändå var allt omkring lika illa. Han 
var hemlös, utan pengar och familj. Han 
hade bränt alla broar.

– Men den där plötsliga känslan av 

frid kunde jag inte bortförklara. Det här 
måste vara någonting på riktig. Så jag 
började gå igenom mitt liv. Jag såg in-
te mig själv som universums centrum 
utan mötte mina problem och erkän-
de drogbreoendet. Gud hjälpte mig att 
gå genom allt det hemska som jag hade 
gjort mot mig själv och andra.

Ingen quick fix
– Killen som är chef för rehabilite-
ringshemmet, och spelar bas med mig 
nu, hjälpte mig att fatta, att det är in-
te ett ”quick fix”. Det tar tid.

Steph Macloed hittade en gitarr och 
började sjunga. Han sjöng ut all den 
smärta som hade funnits inom ho-
nom. Han började komponera egna 
sånger. Det var en helande process. 
Musiken kom tillbaka.

– Visst, musik är fortfarande tera-
pi för mig, säger han och ler smått.

Det är en kille med båda fötterna 
på jorden. Men hans hjärta är varmt. 
Han berättar om Jane som stöttade 
honom under den svåra tiden på be-
handlingshemmet. Han berättar hur 

förhållandet till föräldrarna har bli-
vit bra igen. Nu kommer de och häl-
sar på barnbarnen jämt.

– Jag brukar skämta och säga att de 
inte låter vara oss ifred. De gillar våra 
barn så mycket.

Jane och Steph har två döttrar till-
sammans. Jane hade en sjuårig son när 
de gifte sig 2006.

– Jag ser varje dag hur Gud verkar i oss 
– därför är jag så tacksam och ödmjuk.

MuSIK. Han var 
en briljant klassisk 
gitarrist redan när 
han var femton. 
Sedan sprack allt 
när familjen splitt-
rades. 
TexT och FoTo: KAJ AALTo

SKotten Steph Macleod sjunger tacksamhet till gud från hela sitt hjärta. en hemlös alkoholist fick tillbaka livet och musiken. han har precis 
varit i Sverige och släpper sitt fjärde album.

”I min mörkaste timme 
ropade jag till gud. Jag bad 
honom rädda mig. Jag bad 
om ett liv som var värt att 
leva. gud svarade mig på 
ett underbart sätt!”

 “Men den 
plötsliga känslan 
av frid kunde jag 
inte bort-
förklara. Det 
här måste 
vara någonting
på riktigt”

Steph Macleod

stEPh mAcLEoD

•	33 år, bor i edinburgh, Skottland.
•	Studerat klassisk gitarr i Royal Scot-
tish Academy of Music and Drama
•	gift med Jane. Två barn och ett bo-
nusbarn
•	Skivor: ”Alone in the dark” (ep), 
”light in the darkest of nights” 
(2009), ”My father” (ep), ”Delive-
rance” (2012) ”Kingdom come” (maj 
2013).
•	På webben: www.stephmacleod.com

”
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Tårar och tårgas i Kairo

När pastor Sameh Maurice i den pres-
byterianska kyrkan vid Tahrirtorget för-
säkrar att Gud har kontroll också då vi 
har det svårt, använder han ett exem-
pel som vi inte brukar höra i våra kyr-
kor. ”Då molotovcocktailen flyger och 
då tårgasen lägger sig, kan du vara viss 
om att Gud ändå är starkare.” Välkom-
men till Egypten våren 2013.  

Samma dag jag anländer till Kairo an-
faller en muslimsk mobb kristna i Khu-
sous, en förort till Kairo. Våldet orsa-
kades av att några småpojkar – kristna 
enligt vissa rykten, muslimska enligt 
andra – hade ritat (felvända) hakkors 
på väggen till en muslimsk byggnad. 
Pojkarna visste antagligen inte vad 
hakkors står för utan ritade en sym-
bol som är vanlig i egyptiskt väggklot-
ter. Ryktet gick att kristna hade ritat 
kors på islamska byggnader, imamen 
höll en flammande predikan i moskén 
och mobben drog till de kristnas kvar-
ter och brände och förstörde. Det var 
inte första gången något sådant hän-
de och dessvärre knappast heller sista.

Det mest upprörande hände följande 
dag då de fyra koptiska offren för vål-
det i Khusous jordfästes i S:t Markus-
katedralen i Kairo. Femtusen personer 
hade samlats och stämningen var eld-
fängd. Folk ropade slagord mot reger-
ingen och krävde ett slut på våldet mot 
kopter. När begravningsföljet kom ut ur 
katedralen överfölls de av ligister som 
kastade stenar och molotovcocktails. 
Snart kom också säkerhetstrupper till 
platsen, men istället för att skydda de 
angripna stod de helt passiva och i vissa 
fall rentav deltog i angreppet. De sköt 
också tårgas in i katedralen.

Nya påven anklagar regeringen
Att radikala muslimer angriper krist-
na är tyvärr vanligt i dagens Egypten. 
Att säkerhetsstyrkorna deltar i angrep-
pet är däremot anmärkningsvärt. Pre-
sident Mursi från Muslimska brödra-
skapet uttryckte sitt fördömande av 
vad som hände vid katedralen, men 
ingen kopt har förtroende för honom. 
Den nye koptiske påven Tawadros II 
har brutit traditionen av försiktighet 
och direkt anklagat regeringen för att 
bara tala, men inte agera. 

Youssef Sidhom, chefredaktör för 
den koptiska tidningen Watani, var 
glasklar i sin analys.

– Det är en ömklig stat som ser på 
utan att kunna skydda sina medbor-
gare. Då de skyldiga inte arresteras och 
ställs inför rätta kan regeringen vara 
säker på att få uppleva en störtflod av 
folklig vrede och på att dess samman-
brott är nära. 

Under min vecka i Kairo talar jag med 

många kopter och protestanter. Alla sä-
ger samma sak: situationen är svår och 
blir bara värre, bland de kristna är för-
troendet för regeringen noll och de fles-
ta drömmer om att emigrera. Tusentals 
har flyttat till Georgien som har öpp-
nat sina dörrar för egyptiska företagare 
som vill etablera sig i landet. 

Det är inte bara de kristna som är 
missnöjda med den nuvarande reger-
ingen. Landet är starkt polariserat och 
åtminstone i Kairo har oppositionen ett 
klart övertag i opinionen. Ett scena-
rio som många hoppas på – 82 % en-
ligt en opinionsundersökning – är att 
militären ska ta makten. Missnöjet be-
ror både på den ökande islamiseringen 
och på att ekonomin försämras samti-
digt som säkerhetssituationen är ytterst 
dålig. De radikala elementens framfart 
har alienerat många muslimer från de-
ras tro. Enligt en undersökning har an-
delen ateister på kort tid ökat från noll 
till tre procent. 

Ny attityd från koptiskt håll
Allt är inte dystert för de kristna i Egyp-
ten. Alla jag talar med är ytterst posi-
tiva till den nye påven. Han anses va-
ra vis och ha integritet, han vågar tala 
ut men är mån om goda relationer till 
muslimerna. Han är också mer eku-
menisk än sin föregångare och ett na-
tionellt kristet råd har nyligen bildats. 

Den koptiska ledningen har länge 
kännetecknats av försiktighet och av 
att den håller låg profil. Den inställning-
en har nu ändrats, vilket de flesta häl-
sar mer glädje. Kanske inspirerade av 
revolutionärerna från Tahrirtorget och 

När det koptiska begravningsföljet kom 
ut ur S:t Markuskatedralen i Kairo över-
fölls de av ligister som kastade stenar 
och molotovcocktails. Den koptiska 
ledningen har till skillnad från tidigare 
nu börjat öppet kritisera regeringen.

TexT: SVANTE LuNDgREN

KoptiSKa KriStna bär kistor med de män som dog under sammandrabbningarna i Khusus mellan muslimer och kristna. FOTO: LEHTIKUVA/REUTERS/ MOHAMED AbD EL gHANy

”De är en ömk-
lig stat som ser 
på utan att ku-
na skydda sina 
medborgare”

Youssef Sidhom

de unga koptiska aktivisterna talar på-
ven och biskoparna klarspråk och stäl-
ler skarpa krav på regeringen. 

Att höja sin röst har naturligtvis si-
na risker, men tiden då tyst diplomati 
fungerade är definitivt förbi. Jag frågar 
två koptiska aktivister om de är räd-
da. Dr. Hany Hanna, en av ledarna för 
revolutionen, säger lugnt att hans liv 
är i Guds hand. Ebram Louis stod som 
nummer tre på en av al-Qaidas döds-
listor för något år sedan. Han konsta-
terar lakoniskt att också han som stod 
som nummer ett fortfarande är i livet. 

Egyptens kristna är härdade. De har 
varit trängda förr. Också den här gång-
en kommer de att bestå provet. Och 
förhoppningsvis komma stärkta ur det.

EgyPtEns KoPtER

•	Den koptisk-ortodoxa kyrkan är 
egyptens urgamla kyrka, grundad av 
evangelisten Markus. De kristna utgör 
ca 10 % av egyptens befolkning på 80 
miljoner, och över 95 % av de kristna 
är kopter. Kopternas överhuvud bär 
titeln påve och den nuvarande påven, 
Tawadros (Theodoros) ii, installerades 
i november 2012.   

•	Sedan 2012 styrs egypten av Mus-
limska brödraskapet. övergreppen på 
kopter har ökat och kyrkan är oerhört 
kritisk mot regeringen.
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lönnebos 
psalmer
Martin Lönnebos färs-
ka andaktsbok 
Hjärtats psal-
mer (verbum 
2013) har lå-
tit sig inspire-
ras av psal-
taren. boken 
innehåller 60 
meditationer med in-
gredienserna bön, bibel-
ord, en psalm skriven av 
lönnebo själv och en be-
grundan.

läsaren ska inte känna 
sig pressad av att hitta på 
musik till texten: psalmen 
blir snarare ett instrument 
som ska få själen att ljuda 
och brista ut i sång.

Det här är en bok som 
ter sig krånglig vid första 
anblicken. här finns alltså 
en frälsarkrans vars pär-
lor man borde hålla reda 
på, stjärnor som marke-
rar pauser, stundvis känns 
lönnebos vackra, högtid-
liga språk som ett hinder 
att kränga sig över. Men 
jag tror att för den som vill 
satsa ens en kvart om da-
gen på sitt andaktsliv är 
det här ett allvarligt och 
innerligt sätt att börja.

Så jo, jag rekommen-
derar.

Franciskus 
inspirerar 
Ted harris och 
carolina Jo-
hansson har i 
boken Att leva 
helhjärtat, in-
spireation från 
Franciskus av 
Assisi (libris 
2013) kombinerat fakta 
om helgonet med ett ma-
terial som väl snarast kan 
beskrivas som andlig in-
spirationstext. Frågan de 
ställer sig är vad en tiggar-
munk från 1200-talet kan 
ha att säga till 2000-talets 
svenskar. 

Franciskus är så intres-
sant att boken skulle va-
ra läsvärd om den så ba-
ra innehöll hans historia. 
Författarna argumenterar 
övertygande för att han är 
aktuell än i dag – men bit-
vis känner jag att helheten 
hade mått bättre av att ha 
en större dos 1200-tal och 
mindre 2000-tal.

 ¶ SOFIA TORVALDS 

PREsEntAtIon Vasilisa 
är en pjäs 
om vår 
inre resa

elin Smedlund som va-
silisa och Josefin Karlsson 
som dockan. i den fysiska  
teatern ligger fokus på 
kroppsliga uttryck och på 
rörelse.

regiSSör Steina öhman råkade läsa 
sagan om vasilisa och då föll alla bitar 
på plats, säger hon.

Vid yrkeshögskolan Novias scenkonst-
utbildning i Vasa vill andra årets stu-
derande med inriktning på fysisk tea-
ter lyfta fram sagan om Vasilisa som en 
berättelse om en inre resa. Deras tolk-
ning regisseras av Steina Öhman. Pre-
miärför pjäsen var den 18 april på Te-
ater Casa.

Sagan om den unga Vasilisa börjar 
som en riktig askungesaga med en död 
mor och en far som gifter om sig med 
en elak styvmor. Vasilisas styvmor vill 
bli av med henne och ger Vasilisa i upp-
drag att gå ut i skogen till häxan Baba 
Yagas hus för att hämta eld, med för-
hoppningen att hon ska dö under fär-
den. Vasilisa ger sig ut på en skräm-
mande resa, men till sin hjälp har hon 
en docka hon fått av sin mor. Dock-
an ger råd och leder henne rätt i svå-
ra situationer. 

Trots styvmoderns onda anslag slu-
tar sagan lyckligt för Vasilisa. I den tra-
ditionella versionen av folksagan får 
självaste tsaren upp ögonen för Vasi-
lisa och vill gifta sig med henne. I te-
aterstuderandenas uppsättning dyker 
ingen prins upp på slutet. De tar fasta 
på att sagan i första hand är en berät-
telse om en ung kvinnas utveckling och 
om hennes möte med sin egen osäker-
het och sina rädslor.

Pjäsen har undertiteln Det var en gång, 
men ändå inte ...  

– Med det här vill vi säga att Vasilisa 
är en saga, men också att den handlar 
om det verkliga livet, om inre skeen-
den hos vem som helst av oss, förkla-
rar regissören Steina Öhman. Alla kan 
hitta något som de känner igen hos sig 
själva i huvudpersonen.

Elin Smedlund, som spelar Vasilisa, 
säger att de studerande själva fått öva sig 

TEATER. Teater Casa är aktuell med en uppsättning 
av den ryska folksagan Vasilisa. Pjäsen handlar om att 
möta sina rädslor och att hitta sig själv.

TexT och FoTo:  JohANNA gRANLuND

på samma saker som huvudpersonen: 
att klara motgångar och inte ge upp. 

Steina Öhman funderar på den sym-
boliska innebörden hos många av ka-
raktärerna. Baba Yaga står till exem-
pel för rädslan. Då Vasilisa bemöter och 
bemästrar Baba Yaga och därmed sin 
egen rädsla är hennes uppdrag slutfört. 
Karaktären Baba Yaga är en häxa, men 
hon är inte nödvändigtvis ond.

– Baba Yagas roll är att sätta Vasilisa 
på prov. Kraven blir hela tiden högre 
och högre tills Vasilisa bevisar sig va-
ra värdig att få elden hon kommit för, 
berättar Josefin Karlsson, som spelar 
dockan.

Dockan symboliserar enligt teater-
gruppen den egna intuitionen som le-

der oss rätt i svåra situationer. Dockans 
roll som vägvisare blir tydlig i den mör-
ka och skrämmande skogsscen som de 
studerande bjuder på som smakprov ur 
pjäsen. I skogen går Vasilisa rädd och 
rådvill omkring, och hon frågar upp-
repade gånger: ”Vartåt ska vi!?” Varje 
gång svarar dockan lugnt: ”Kom!” Obe-
rörd av den skrämmande omgivning-
en och full av tillförsikt visar hon vägen 
framåt. Josefin Karlsson betonar att Va-
silisa klarar det svåra tack vare dockan:

– Dockan säger ”Jo, du kan!” trots att 
omständigheterna säger något annat.

Föddes genom improvisation
Varför blev det en uppsättning av just 
Vasilisa? Steina Öhman säger att grup-
pen redan hade hållit på och improvi-
serat ett tag, utan någon helhetsberät-
telse eller några specifika roller. Så rå-
kade Öhman läsa sagan om Vasilisa och 
alla bitar föll plötsligt på plats.

Religiöst samarbete inför Eurovisionen
SChlager. Tolv församling-
ar från olika religioner har 
startat ett nytt samarbete 
inför eurovision Song con-
test i Malmö, skriver Da-
gen. projektets syfte är att 
öka säkerheten och bidra till 
tryggheten i Malmö.

– i Malmö finns det 
mycket spänningar mellan 
religiösa grupper och därför 
är det viktigt att vi tillsam-
mans ställer oss upp, judar 

muslimer och kristna, säger 
Andreas wessman som är 
pastor i en pingstförsamling 
till Dagen.

under festivalveck-
an i mitten av maj kommer 
gruppen att slå upp ett tält 
på Stortorget i Malmö och 
bjuda på föredrag, panel-
samtal och fotoutställning.

Om muslimer som räddade judar
FörintelSen. en ny utställ-
ning om muslimer som räd-
dade judiska liv under andra 
världskrigets förföljelser ska 
öppna i london. utställ-
ningen heter The Righteous 
Muslim Exhibition och visar 
upp fotografier på 70 mus-
limer som gömde judar un-
der andra världskriget. intill 
fotografierna kan man lä-
sa berättelser med mer de-
taljerade beskrivningar om 

deras insatser.
ett av utställningens mål 

är att inspirera till ny forsk-
ning kring samarbete mel-
lan muslimska och judiska 

samhällen, rapporterar bbc.
Yad vashem, den israelis-

ka organisation som grun-
dats till minne av Förintel-
sen, firar minnet av nästan 
25 000 personer som ris-
kerade sitt eget liv för att 
skydda judar under nazis-
ternas förföljelser. De 70 
personer vars livsberättel-
ser visas upp i london har 
nyligen kommit med på Yad 
vashems lista.

temat För årets eurovision 
är enhet.
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I arbetet med pjäsen har Öhman 
tyckt särskilt mycket om utmaningen 
med att fånga atmosfären och försöka 
göra de olika karaktärerna och relatio-
nerna så starka och tydliga som möjligt 
på scenen. Slutresultatet bygger i hög 
grad på sådant som utvecklats genom 
improvisation.

I den fysiska teatern ligger fokus på 
kroppsliga uttryck och på rörelse. Öh-
man ville ändå inte göra någon pan-
tomim.

– Pjäsen har repliker och olika ljud 
bidrar till att skapa atmosfär.

Öhman talar om två karaktärsnivå-
er i pjäsen. Det finns dels karikatyrer 
och dels mer normala eller realistis-
ka karaktärer. Vasilisa och hennes ur-

sprungliga familj hör till de realistiska 
karaktärerna, medan till exempel den 
elaka styvmodern och styvsystrarna 
är karikerade. Genom de överdrivna 
och ensidiga karikatyrerna får publi-
ken möjlighet att utforska och försö-
ka förstå människor som är annorlun-
da än man själv. Småningom – så går 
det i alla fall i pjäsen – kanske det vi-
sar sig finnas fler sidor hos de karike-
rade än vid första anblicken.

De flesta av de medverkande spe-
lar flera roller. Ett speciellt grepp är 
de många så kallade assistenterna, de 
opersonliga karaktärer som finns med 
på scenen för att skapa rätt atmosfär. Ett 
exempel är de mångtydiga gestalterna 
i skogen. De är skiftande och svårgrip-

bara. Ibland tycks de vara träd, ibland 
skogsväsen, ibland stenar och bum-
lingar att klättra över. Ibland skräm-
mer de, ibland hånskrattar de, ibland 
verkar de nästan hjälpsamma. 

– Det är väldigt intressant att se 
vad man kan göra med assistenterna 
på scenen, och hur man kan föränd-
ra deras karaktärer enligt behov, sä-
ger Öhman.

Till sist vill Elin Smedlund ge Kyrk-
pressens teaterintresserade läsare ett 
tips:

– Jag leder en dramakurs under som-
marens Pieksämäkiläger. Delta gärna i 
den, uppmanar hon.

Regissör: Steina öhman
I rollerna: Sonja Järvisalo, Josefin Karlsson 
(dockan), Juuso Maijanen, liv Nordgren (baba 
Yaga), Karoliina peura, elin Smedlund (vasilisa), 
Freia Stenbäck, isabell Ström, valter Sui (baba 
Yaga), Anni vuorela.

”Med det här vill vi säga att Vasilisa är en saga, men 
också att den handlar om det verkliga livet.”

SISTA MÖJLIGHET FÖR 
INLÄMNING TILL DEN 
KLASSISKA AUKTIONEN 
VI SÖKER FINLÄNDSKA 
MÄSTARE, RYSK KoNST 
& RYSKT KoNSTHANTVERK

RING 09-6689110 ELLER SKICKA BILDER 
TILL FORSALJNING@BUKOWSKIS.COM.
STORA ROBERTSGATAN 12. 

WWW.BUKOWSKIS.COM

Kejserligt Porslin, (detalj) slutPris 110.000 €

ivan shishKin, (detalj) slutPris 1.020.000 €

EUROPA 

Flera resor på vår hemsida!
www.ot-resor.fi KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

(06- 318 4000

OT-resor våren 2013

SOMMAR I NORDEN

Vandringsresa till Österrike
En vecka i ett vandringsparadis utan 

motstycke, med sakkunnig ledning vand-
rar vi i omväxlande miljöer och upplever 

storslagna naturscenerier. 6-15.9.

Kalabrien
Resan då du upplever den verkliga, 

genuina italienska vardagen och får njuta 
av ljuvlig mat. 19-27.9.

Sicilien – Solens ö 
Medelhavets största ö lockar med vacker 
natur och spännande historia. 26.9-4.10. 

Toscana
Ett av de vackraste landskapen i Italien. 
Resa med sju nätter på samma hotell 
direkt vid havet i badorten Viareggio. 

8-15.10.

Piemonte
En resa med tryffel och vin! Givetvis 

besöker vi den berömda tryffelmarknaden 
i Alba. 17-22.10.

Öland
Sveriges minsta och soligaste landskap. 

1-5.7.

Legoland – Köpenhamn
Två nätter i Köpenhamn – en hel dag på 

Legoland! 15-20.7. 

Kolmården
En heldag i Nordens största djurpark. 

12-14.7, 19-21.7, 2-4.8.

Allsång på Skansen
Vi följer TV-programmet från Solliden-
scenen direkt. 22-25.7, 29.7-1.8, 5-8.8. 

Astrid Lindgrens Sagovärld
De bekanta miljöerna från Astrid 

Lindgrens sagor. 29.7-1.8.

Lofoten 
En riktig Lofotenresa med tre nätter i 

rorbu. 29.7-4.8.

Hardangervidda
Med buss, båt och tåg kring den 

storslagna Hardangervidda. 7-14.8. 

Gotland
Visby och Gotland i sommarskrud – 

populärt med rätta. 26-30.7.

Vallarnas Friluftsteater  
Med farsen ”Livat i Parken” och två nätter 

i Göteborg. 30.7-3.8.

Göta Kanal
Vår färd går genom 9 slussar och 

2 akvedukter. 12-14.7, 19-21.7, 2-4.8.

Island 
Reykjavik och Islands höjdpunkter. 2-6.9.

 

Ovärderlig bibel försvunnen
bibelStöld. en värde-
full gustav vasa bibelö-
versättning har försvun-
nit från sockenstugan i 
Nye i växjö stift. Stölden 
upptäcktes då ansvariga 
för arkivet skulle gå ige-
nom och rensa i arkivet. 
Den nästan 475 år gam-
la bibeln hade förvarats i 
ett låst skåp och eftersom 
ingen hade undersökt skå-
pet sedan 1989 då bibeln 

sattes dit kan stölden ha 
skett när som helst under 
dessa 24 år.

”Förre kyrkvaktmästa-
ren är den som såg den 
senast för många år se-
dan”, berättar bertil Ståhl 
till höglandsnytt.
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Mixa och Matcha
FRågESPoRT. Mixa och matcha dina kunskaper i 
Kyrkpressens frågesport. Vår tjugonde tävlande är 
Markus Rantala. Konstruerad av Jesper von hertzen.

TySKA FöRETAg & PRyLAR DE SäLJER

a) Würth   1) Dammsugare och kylskåp 
b) uvex   2) Komponenter, verktyg 

och skruvar
c) liebherr  3) byggnadskranar och 

verktygsmaskiner
d) Miele   4) Skydds- och sportutrust-

ning 
e) Faber-castell  5) pennor, kritor och model-

lera

Resultat: 2/5

BANDyKLuBBAR & hEMSTAD

a) Akilles   1) varkaus 
b) botnia-69  2) villmanstrand
c) Narukerä  3) björneborg
d) veiterä  4) borgå 
e) Wp-35  5) helsingfors 

Resultat: 3/5

KRIg I FINLAND & åRTAL

a) lilla ofreden  1) 1742-1743
b) Stora ofreden  2) 1713-1721
c) Stora Nordiska kriget  3) 1570-1595
d) Krimkriget   4) 1700-1721
e) Klubbekriget  5) 1853-1856

Resultat: 5/5

Svaren:
Tyska företag & prylar de säljer: a-2, b-4, c-3, d-1, e-5
bandyklubbar & hemstad: a-4, b-5, c-3, d-2, e-1
Krig i Finland & årtal: a-1, b-2, c-4, d-5, e-3
bibliska ord & betydelse: a-2, b-3, c-1, d-4, e-5
Spanska verb & betydelse på svenska: a-5, b-4, c-2, 
d-3, e-1

BIBLISKA oRD & BETyDELSE

a) leviatan  1) Kåda 
b) Tabernakel   2) Sjöodjur
c) Myrra   3) hydda 
d) Seraf   4) ängel
e) Kanon   5) Norm

Resultat: 5/5

SPANSKA VERB & BETyDELSE På SVENSKA

a) besar   1) Dricka 
b) bailar   2) Sova 
c) Dormir  3) Köpa 
d) comprar  4) Dansa
e) beber   5) pussa

Resultat: 3/5

mEDtÄvLARE: MARKuS RAnTAlA

Namn: Marcus Rantala.
ålder: 35.
yrke eller titel: Stats-
sekreterare.
hemort: helsingfors.
Favoritidrottsgren och/
eller -lag: badminton 
naturligtvis!
Favoritmat och -dryck: 
Fisk i alla dess former, 
samt rödvin.
Lyssnar helst på: 
Radio vega.
Rekommendera en 
bok!: utrensning av 
Sofi oksanen.
Skulle vilja resa till: 
Nya Zeeland.

Tråkigaste hemgörat: Stryka.
Min åsikt om frågesporter: gillar frågesporter.
Slogan eller motto: Det är bara resultaten som räk-
nas.
om jag vore en biblisk person så skulle jag vara: Jag 
skulle säkert vara aposteln Marcus, jag har ju ett bib-
liskt namn.

FrågeSportSreSultat: 18/25

Välkommen till Korsholm

www.stormossen.fi

Björkö Camping
050-526 2300

Hannelen 
Mökit/Stugor
040-734 9286

Torpet Mökit/Stugor
050-593 8928

Rent + launching of kayak - from 30€/person.

Korsholms 
Kommun
www.korsholm.fi

KAARTOS
Båt & 

Snöskotersafari

Ove 050-530 8062, 
Björkö

Turer i Kvarkens natur-
världsarv. Med båt eller 

skoter, sommar 
som vinter.

Odd Inn
Övernattning, 

Majoitusta
Naturupplevelser, 
Luontoelämyksiä

www.oddinn.fi
0451195155

Korsholms apotek
Centrumvägen 2
65610 Korsholm

mån-fre 9-18, lö 9-15

24.6-15.8 kl. 11-16 och enl. överensk.

Hantverkardagar 7.7 och 4.8
Barnkalas 3.7

- Guidning, varje dag kl. 12
- Husdjur på museiområdet
- Program för barn

- Hantverk
- Sommarcafé
- Museibutik
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DoMPRoSTERIET

 ¶ BoRgå
Lö 27.4 kl. 13.30: uppvaktning 
vid hjältegravarna på nationella 
veterandagen, ekholm
Sö 28.4 kl. 10: gudstjänst i Kullo 
bykyrka, puska, helenelund
KL. 12: FAMilJeMäSSA i DoM-
KYRKAN, ekholm, Smeds, Sö-
derström, Tollander, barnkören 
Diskanten, vera Tollander, barn-
klangen från lappträsk sjunger 
sånger ur musikalen ”hemlighe-
ten”, Anne Starck, flöjt. Kollekt: 
Förbundet Kyrkans ungdom
KL. 18: De SväNgigASTe SKRi-
bASåNgeRNA, evening Mess och 
unga borgå-solister. 
programblad 5 € för gemensamt 
Ansvar

 ¶ LAPPTRäSK
Sö 28 kl. 12: Mässa i kyrkan, cå, 
Kerstin busk-åberg
Sö 28 kl. 12: Familjemässa i borgå 
domkyrka. barnklangen och Dis-
kanten framför musikalen hem-
ligheten av Jerker leijon. Start 
9.30 från fh.
Kom ihåg Projektet återanvändning 
av gamla glasögon: gamla glasögon 
tas emot på pastorskansliet tom. 
2.5.2013. Donera era gamla glasö-
gon till välgörenhet, tack!

 ¶ LILJENDAL
högmässa: sö 28.4 kl 10 i kyrkan 
(obs! platsen). AW/AJ.
gA-konsert: sö 28.4 kl 15 i kyrkan 
med bl.a. Stella Jonasson, Johanna 
Almark-Mannila, Kaarle Mannila, 
kyrkokören, en karakvartett och 
Jeanette Sarström. Därefter gA-
kaffe i Mariagården. (Kyrkoherde 
håkans 60 årsjubileum firas i gA:s 
tecken. ev. uppvaktning tillfal-
ler gA - inbetalas på konto Fi67 
4055 7620 0058 44. Skriv i Med-
delande ”hD 60 år” samt namn 
på den som uppvaktar.)

 ¶ LoVISA
Morgonkaffe: i Tikva 25.4 kl 8.30.
gudstjänst: i kyrkan sö 28.4 kl 12, 
af hällström, Kantola
Dagsskriftskola: i Tikva sö 28.4 
kl 12-17.
gA-jippo: på torget 30.4 kl 15-18
Bibelstudium: 1.5 kl 18 i försam-
lingsgården, carlström

 ¶ PERNå
Taizémässa: sö 28.4 kl. 18.00 i 
kyrkan, Minna Silfvergrén, paula 
Jokinen.

 ¶ SIBBo
SIBBo KyRKA: Sö kl 12 mässa 
Stina lindgård, Anders ekberg. 
Konfirmandsöndag.
Anteckningar under dagar av 
sorg: To kl 19 25.4 (obs datum!) 
Johan Fagerudd uppför monolog 
baserad på c.S lewis bok. pro-
gramblad 10 € för gemensamt 
Ansvar, kaffe i prästgården.
Konsert: lö kl 18 ”Kuusisto och 
vi” i Sibbo kyrka. Kuusisto som 

kompositör, violinist och kapell-
mästare. Tillsammans med lojo 
stadsorkester. i samarbete med 
finska församlingen, Sibbo kom-
mun och borgånejdens musikin-
stitut. biljetter: net.ticket och en 
timme innan vid dörren.
Nationella veterandagen: lö kl 14 
uppvaktning vid veteranstenen, 
Kommunalhuset, Katja Korpi mfl.
Valborgsfest: Ti kl 19 i N paipis 
bykyrka. Tal av biskop em. erik 
vikström, solosång hannu Nik-
kanen. Allsång.
Kyrkobröderna: Fr kl 19 3.5 i 
Kyrkoby församl.hem. Tord carl-
ström: Mannen i svepeduken.

hELSINgFoRS PRoSTERI

 ¶ JohANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fre 26.4
kl.10: Familjeträff i Körsalen (reno-
vering i hörnan). högbergsgatan 10 
e, 2 vån. ollberg.
kl.12.15: veckolunch i högbergssa-
len (kl.12.15-13.30). högbergsgatan 
10 e, 2 vån. Frivillig avgift.
kl.18-20: brädspelskväll i ung-
domsutrymmet Tian.
Sö 28.4
kl.10: högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Sunblom lindberg, enlund. Kyrk-
kaffe.
kl.12: högmässa i Johanneskyrkan. 
lindström, Sundblom lindberg, 
enlund, löfman. Kyrkkaffe.
kl.17: Kvällsmässa i Tomas kyrka. 
Ray, löfman. Kyrkkaffe.
Må 29.4
kl.10: Familjeträff i Tomas kyrkas 
dagklubbsutrymmen. Frände.
kl.11: cellträff ”guds närvaro i 
vår samvaro”. S:t Jacobs kyrkas 
församlingssal. gertrud Strandén 
(09-679 576).
Ti 30.4
kl.12: lunchmusik i gamla kyrkan.  
pekka Suikkanen.
kl.13: Träffpunkt för seniorer och 
daglediga. högbergsgatan 10 e, 2 
vån. claus hindrén från preven-
tiva verksamheten inom polisen, 
mångprofessionella gruppen: 
Säkerhetsupplysning för seniorer. 
Ahonen, löfman
on 1.5: 
observera! ingen kvällsmässa i 
gamla kyrkan.
To 2.5
kl.19: Regnbågscafé i hörnan. hög-
bergsgatan 10, gatuplanet. Kvällens 
gäst är Jorma hentelä. Ray.
övrigt: 
Rekreationsdag för kropp, själ och 
ande på Räfsö lägergård/porkala 
skärgård torsdatg 23.5. program, 
lunch, kaffe & fritid. pastor pirjo 
lucander medverkar. Dagen av-
slutas med mässa i kåtan, klä dig 
varm och bekvämt. Start kl.09.00 
från Kiasma, retur till helsingfors 
senast kl.18. Anmälan till barbro.
ollberg@evl.fi /(09) 2340 7704 se-
nast on 15.5! 

 ¶ MATTEuS
Matteus hemsida: www.mat-
teus.fi
MATTEuSKyRKAN: åbohusv. 3
Fr 26.4 kl. 18-21: ungdomskväll (2 
vån). Kl. 18 fredagsmässa & ser-

vering, kl. 19-21 ungdomskväll.
Sö 28.4 kl. 12: högm, Forsén, 
Matteus kyrkomusiker. Kyrkkaffe. 
Må 29.4 kl. 18: samlas kvinnor 
mitt i livet (2 vån).
To 2.5 kl. 12: torsdagsträffen, ce-
cilia Forsén (2 vån). en grupp för 
Dig som vill ha trevlig gemenskap 
med sång och samtal. Kaffeser-
vering.
uTFäRD TILL RhENDALS huS-
DJuRSgåRD: 
Ti 21.5 utfärd till Rehndahls 
husdjursgård i Kyrkslätt (www.
rehndahl.fi)  
Start från Matteuskyrkan med 
beställd buss kl.9.30, tillbaka ca 
kl.14.30. Ta egen matsäck/kaffe 
med. Möjlighet att grilla (ta med 
egen korv) och köpa glass. pris 
för resa + inträde: 10 €/person  
(under 1 år gratis). Anmälan se-
nast 29.4 till catarina bärlund-
palm 050-380 3936 eller cata-
rina.barlund-palm@evl.fi.
DAgLägER FöR BARN: (3-6 år) 
3-6.6 dagligen kl.9.30-12.30 i 
dagklubbens utrymmen, Sjö-
kortsgränden 6 i Nordsjö. egen 
matsäck och självtransport. le-
dare: Marianne bergström och Mi-
kaela Sandman. pris: 15€. Anmä-
lan senast 24.5 till Ka bergström, 
tfn 050-380 3995 (kl. 9-13)

 ¶ PETRuS
www.petrusforsamling.net
fr 26.4:
- kl. 10 Musiklek & babyrytmik: 
i Månsas kyrka. Skogsbäcksvä-
gen 15.
 Kaffeservering. Babyrytmik kl. 
11. Ledare: Rebecka björk
- kl. 10 Musiklek i haga: i lukas-
centret, vespervägen 12. Kaffe-
servering. ledare: Sussi leskinen.
- kl. 17.30 Puls goes Deeper: lu-
kascentret, vespervägen 12 A.
lö 27.4:
- kl. 10 Puls goes Deeper: lukas-
centret, vespervägen 12 A.
sö 28.4: 
- kl. 10 högmässa: i Munksnäs 
kyrka, Tegelstigen 6. Allan Fran-
zén, varho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 högmässa: i åggelby 
gamla kyrka, brofogdevägen 12. 
Sandell, hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: Mån-
sas kyrka, Skogsbäcksvägen 15. 
puls är en gudstjänst för alla. Kom 
med du också! Söndagsskola för 
barnen och pizzamingel efteråt 
för alla. vi ses!
må 29.4:
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. en bibel-
bok presenteras var gång med 
ett power-pointföredrag. halvar 
Sandell.
ti 30.4:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, 
Kommunalvägen 1. Kaffeservering. 
ledare: Sussi leskinen.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munks-
höjdens kyrka, Raumovägen 3. ulf 
emeleus, Sjöman, Söderström. 
barnpassning. Kyrkdörrarna öpp-
nas kl. 18.30.
to 2.5:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs för-
samlingshem, 2. vån. bredviks-
vägen 10. Kaffeservering. ledare: 
Rebecka björk.

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

Annonsera i Kyrkpressen! 
björn Sten 0400 012 390, bjorn.sten@kyrkpressen.fi  
leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi
Jonny åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

bEtRAKtELsEn AnnA lInDén

Följ glädjen!
det FinnS ett Stort intreSSe för andlighet i vår tid, sägs 
det, och det stämmer säkert. I och med att vårt samhälle 
har blivit så mycket mer komplicerat och våra valmöj-
ligheter så många fler än förr, är behovet av en hållbar 
grund i livet stort. Gamla sanningar ifrågasätts, allt fler 
upplever att de inte längre håller att leva på. Många sö-
ker sig bortom allfarvägen, till den väg genom livet som 
är ämnad för just dem.

Själv var jag SöKare under många år innan jag nådde 
fram till en kristen tro. ”Nådde fram” förresten, det lå-
ter så slutgiltigt. Så är det förstås inte. Hela livet är en 
vandring på den personliga vägen, som du är kallad att 
gå på. Att leva är att växa, att förstå mer och mer tills vi 
når fram till insikten att det ändå är så litet som en män-
niska förstår. Vi vet inte vad som väntar bakom nästa 
vägkrök, och tur är nog det, för annars skulle vi kan-
ske inte våga gå vidare.

Ibland ställs vi inför viktiga, livsavgörande val, som 
får konsekvenser för resten av livet. Det händer att vi 
vet precis vilken väg som är rätt. Då är det kanske ba-
ra att trava på, även om vi förstås får se upp så att vi in-
te skadar någon annan människa.

vid andra tillFällen står vi i vägskälet och känner oss 
osäkra. Mitt råd är då: Följ glädjen! Den djupa glädjen är 
ett osvikligt tecken på att vi är på rätt väg. Ordet gläd-
je nämns sjuttio gånger i nya testamentet, och är på ett 
speciellt sätt förknippat med den helige Ande. Glädjen 
som består och finns på botten i livets mörka och ljusa 
dagar, även om vi inte alltid ser den. Följ den!

Glädje och lycka ska inte blandas ihop utan är två oli-
ka saker. Också vårt inre mörker kan lysas upp av gläd-
jens klara låga. Ofta finns glädjen i det enkla. Upptäck 
och bejaka den, glädjen finns kanske där du minst av 
allt väntar det.

i helgenS bibeltext talar Jesus om den helige Ande, som 
skall ges till lärjungarna och deras efterföljare. När vi 
döps kommer den helige Ande till oss och blir en inre 
vägledare, som vi kan lyssna till om vi vill. Anden känns 
igen på sina frukter som förutom glädje är kärlek, frid, 
tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och 
självbehärskning. Var och en av dem lika viktig.

Anna Lindén är teolog, idéhistoriker och skribent, bosatt 
i Joensuu.

ANNA LINDéN är teolog, 
idéhistoriker och skri-
bent. hon är född 1961 
i högdalen, Stockholm 
och har studerat vid uni-
versiteten i uppsala och 
lund. 

år 2000 prästvigdes 
hon för Stockholms stift. 
Sedan 2011 är hon bosatt 
i Finland. efter två år på 
åland, som bland annat 
t.f. kyrkoherde i brändö-
Kumlinge församling, 
flyttade hon i februa-
ri 2013 till Joensuu. Där 
där kompletterar hon sin 
utbildning med ortodox 
teologi.

vEcKAns pERSon

”helige Ande, lär 
mig att lyssna till 
din röst. Led mig 
och låt mitt liv 
bli rikt på kärlek, 
glädje, frid, tåla-
mod, vänlighet 
och alla dina övri-
ga frukter. Amen.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

532, 111, 322, 426, 
383 (N), 292.
psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

PsALmföRsLAg

himlaglädje i förskott
Fjärde söndagen efter påsk har temat ”himmelrikets 
medborgare i världen”.

Temat påminner oss om att vi får leva som med-
borgare i det himmelska riket redan i den här världen. 
Församlingen följer Jesus i sanning och kärlek på väg 
mot den fullständiga glädjen i himlen.

om hElGEn
   FÖRSTA MAJ-BASAR
               

             Onsdagen den 1.5 kl. 9.15-15 
    Observatoriegatan 18, Helsingfors

     Försäljning av bakverk, mjöd, handarbeten m.m.

    Missionskyrkan: kl 9.15 andakt och kl. 12 konsert.

    Missionsmuséet är öppet, fritt inträde. 

”Nu går jag till ho-
nom som har sänt 
mig, och ingen av 
er frågar mig: Vart 
går du? utan det 
jag har sagt er fyl-
ler era hjärtan 
med sorg.”

Läs mera i Joh. 16:5-15

”Nu SKA VI oPP! 
Löjtnantshjärtan 
och andra gamla 
godingar.”

Musikcafé med Vi-
Anda-kören i Vanda 
lantbruksmuseum sö 
28.4 kl. 16

uR EvAnGElIET Runt KnuTEn

KALENDERN 
25.4–2.5

FöRSTA LäSNINgEN
Jes. 63:7-9

ANDRA LäSNINgEN
Jak. 1:17-21

EVANgELIuM
Joh. 16:5-15

Fjärde söndagen efter 
påsk. Temat är ”him-
melrikets medborgare i 
världen”.

hELgEns TExTER
ILLUSTRATION: SONjA bACKLUND
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Petrus församlings barnläger för 
9–13 åringar: ordnas på björkebo 
5–8 augusti. Anmälan på tfn 09 
2340 7100 (må-fr 9-13) eller per 
e-post: petrus.fors@evl.fi.  
Meddela ev. specialdiet, ålder och 
vilken aktivitetsgrupp du väljer – 
kör eller sport.
Vårtalko: lö 4.5 på björkebo som-
marhem, hurrinpolku 3 i Nummela. 
Start kl. 9.30 från petrus pastors-
kansli, vespervägen 12 A. Anmäl-
ningar med tanke på serveringen 
och bilskjuts: bodil Sandell tfn 09 
2340 7227 eller peter hilli 09 2340 
7224 (e-post: peter.hilli@evl.fi). 
Sista anmälningsdagen må 29.4. 
välkommen med!

 ¶ hELSINgFoRS PRoSTERI
Kyrkomusikfestivalen Klang 
i kyrkan: fortsätter fram till 
28.4.2013. Nu är Rikhard Wagners 
bibliska verk Das libesmahl der 
Apostel aktuell och framförs i 
Musikhusets konsertsal onsdag 
24.4 och torsdag 25.4. kl.19 med 
bl.a Radions synfoniorkester och 
Marinsky teaterns manskör, en 
sällsynt gäst hos oss. i gamla 
kyrkan får vi höra musik av ge-
orge Filipp Telemann och Johann 
Sebastian bach fredag 26.4 kl.19 
med bland andra Anna brummer 
sopran samt barockensemblen 
cornucopia. bachs påskoratorium 
framförs på lördag 27.4 kl.19 i 
Tempelplatsens kyrka. bland dem 
som medverkar finns bland andra 
Kajsa Dahlbäck sopran tillsam-
mans med helsingfors barockor-
kester och helsingfors kantorers 
kör. 
Kyrkomusikfestivalens huvudar-
rangör är Kyrkan i helsingfors och 
festivalens konstnärliga ledare är 
musiksekreterare Jukka Ahokas. 
Mer info från Din egen församling 
eller www.kirkkosoikoon.fi
Domkyrkans krypta: Seminariet 
”Screening and receiving” med 
temat ”Kroppsmedvetenhet och 
den kristna människosynen” 
inleder de nordiska rådplägnings-
dagarna för kyrkans arbetare för 
förståndshandikappade söndag 
5.5.2013 kl.17-20 och är avgiftsfri. 
Seminariespråk är engelska. hu-
vudföreläsare är brian brock från 
universitetet i Aberdeen, Skott-
land där han föreläser i moralisk o 
praktisk teologi. Den 5.5. är temat 
för föreläsningen, ”fosterdiag-
nostik - en utmaning - behöver 
vetenskapen kyrkan”? prof i 
socialetik Jaana hallamaa och 

ärftlighetsforskare, dr carola Sa-
loranta kommenterar. Duv teatern 
inleder tillfället med en kortvaria-
tion av operan carmen. 
Förhandsanmälningar behövs 
inte. Kontaktperson är Tiina pe-
ippo på Kyrkostyrelsen, tfn 050-
4366193. Arr. helsingfors kyrkliga 
samfällighet, Kyrkostyrelsen, 
FDuv.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. en webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
Kampens kapells öppethållnings-
tider:  
Kampens kapell är öppet för mö-
ten mellan människor och stillhet 
vardagar klockan 7-20 och under 
veckoslut klockan 10-18.
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEuTSchE gEMEINDE
So 28.4. 11 uhr: gottesdienst 
(Kantate) (panzig und Konfirman-
den), Kinderkirche

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

MELLERSTA NyLANDS PRoSTERI

 ¶ ESBo
högmässor sö 28.4: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 
12.15. Ahlbeck, Wikman. 
Alberga kyrka, grindbergsgatan 
2, kl. 10. Tvåspråkig mässa med 
små och stora i samarbete med 
leppävaaran srk. ertman m.fl.  
Karabacka kapell, Karabackav. 12, 
kl. 10. Stenens söndag. von Mar-
tens, Wikman. Kyrkkaffe. 
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 
10.30. Rönnberg m.fl. Kaffe 9.30-
12.

Runt Frälsarkransen: esbo 
domkyrka lö 27.4 kl.18. ett medi-
tativt och modernt sätt att fira 
gudstjänst med texter av Martin 
lönnebo, musik av John l bell.  
pensionärskören Furorna, cita 
örndahl, Stig Kankkonen, text-
läsning, åsa gustavsson, flöjt, 
Kasper gustavsson, gitarr, gustav 
Nyström, piano, håkan Wikman, 
dirigent. Fritt inträde. program 
10 €.
Braskväll för kvinnor: Mataskärs 
lägergård, Mataskärv. 3, to 2.5 kl. 
18.30, Ahlbeck. Samtalsterapeu-
ten inger Sjöberg medverkar med 
temat ”är du dirigenten i ditt liv? 
- eller vem är det som bestäm-
mer?” Kvällste.
öppen samtalsgrupp på Präst-
gården: prästgårdsgr. 1, to 25.4. 
kl. 18.30–20, Rönnberg. vi stan-
nar upp inför den heliga Anden i 
guds treenighet.
Pensionärskrets: to 25.4. kl. 
13–15, Kalajärvi kapell.
Dagklubbsanmälan till hösten 
2013: Dagklubbarna för barn i ål-
dern 3-5 år tar 2-30.4 emot an-
mälningar elektroniskt på www.
esboforsamlingar.fi/dagklubbar

 ¶ gRANKuLLA
To 25.4 kl.10 Samtal kring tro: i 
övre brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i 
övre brasrummet.
Kl 17-21 Mammornas Må-Bra 
kväll: i Sebastos.
Sö 28.4 kl 12 högmässa: carola 
Tonberg-Skogström, Nina Kron-
lund. Aulakaffe.
Må 29.4 kl 13 Måndagscafé: i Se-
bastos, andakt kl 12.45 i kapellet.
Kl 18 ungdomsgudstjänst: Marlen 
Talus-puzesh, barbro Smeds, 
henrica Kumlin, sång.
Ti 30.4 kl 9.30 Familjelyktan: i 
Sebastos, Yvonne Fransman, bar-
bro Smeds.
Kl 9.30- 11 Diakonimottagning: 
och brödutdelning.
To 2.5 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.
Fr-sö 17- 19.5
Församlingsretreat på retreatgår-
den Snoan: i lappvik, hangö. 
Retreatledare är pastor håkan 
Sandvik 
pris 70 €/förs. medl. 120 €/andra. 
Anm. till kyrkoherdeämbetet tel. 
09-512 3722 senast 10.5.2013.

 ¶ KyRKSLäTT
Nationella veterandagen: lö 27.4 
Kransnedläggning vid hjältegra-
varna kl. 11.15.
Tvåspråkig gudstjänst: kl. 11.30 i 
Kyrkslätts kyrka med lars-henrik 
höglund, leena Salmensaari, 
ilona Nyman och Johanna Sal-
mela. Därefter fest med kaffe i 
församlingshemmet.
högmässa med konfirmation: 
sö 28.4 kl.12 i Kyrkslätts kyrka. 
heikel-Nyberg, laasio, Strömberg 
och Stewen. 
INgEN Sång och bön måndag 
29.4! 
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 28.4: högmässa kl 10.30 i 
pyynikki församlingshem, liturg 
K Rantala, predikan lotta Dick-
Röstad, kantor p Sirén
Ti 30.4: Mammor, pappor o barn 
kl 10 Svg
Ti 30.4: Tisdagsklubben Svg kl 
14.30-15.30
ons 1.5: ingen diakonikrets!
To 2.5: hjälpledarskolning med 
kyrkoherden i Svg. hör om tiden 
med leppis!
Lö 4.5: lasaruslördag för konfir-
mander kl 12-15

 ¶ VANDA
Bibel- och kaffesamtal: to 25.4 
kl. 18 med Martin Fagerudd på 
pastorskansliet, Stationsvägen 12 
b i Dickursby. ingen förhandsan-
mälan- välkommen !
högmässa: sö 28.4 kl. 10 i hel-
singe kyrka S:t lars.Martin Fage-
rudd, ingmar hokkanen. 
efteråt festligt kyrkkaffe på 
prostgården. vanda svenska 
församling emottar otto Weck-
ströms porträtt av de anhöriga.
Familjemässa: sö 28.4 kl 12 i 
Myrbacka kyrka. Anu paavola, 
Nina Fogelberg, Alexandra blom-
qvist, ulrika laxström. besök 
av barnkörer från esbo svenska 
församling, dir. kantor eeva-liisa 
Malmgren. efter mässan kyrk-
lunch i församlingssalen. 
ViAnda körens-musikcafé: sö 
28.4.kl. 16 ”Nu SKA vi opp! löjt-
nantshjärtan och andra gamla 
godingar” vårliga körsånger, 
allsång och musik från gångna år. 
inträde 10 €, inkl program och 
kaffe, till förmån för gemensamt 
Ansvar. helsinge Marthaförening 
serverar kaffe, välkommen an-
tingen före eller efter musikpro-
grammet. viAnda-kören, dir. Nina 
Fogelberg, eero Manninen, piano.  
vanda lantbruksmuseum, Maiju-
salen, Nybackagränden 2, 01670 
vanda.
Familjecafé: må 29.4 kl. 9-12 
samarbete med Folkhälsan i 
Martinristi församlingslokal, 
eftisrummet. Kontaktperson 
Katja Kairinsalo tfn 044-554 5521. 
Avgift 2 € /familj inkl. kaffe/te, 
smörgås, frukt.
Foibe pensionärskrets: må 29.4 
kl. 14-16 i Foibe servicehus, bras-
rummet. gäst: Rea Anner. 
Sjöskog pensionärskrets: samlas 
on 30.4 kl. 13-15 hos Ragnhild 
åstrand.
Familjecafé: to 2.5 kl. 9.30 i Dick-
ursby kyrka med babyrytmik och 
musiklek med kantor Nina.
Vårutfärd för barnfamiljer till 
husdjursparken i orimattila: ons-

dag 15.5. Du kan stiga på bussen 
vid Martinristi församlingslokal 
kl. 8.30 eller vid Dickursby kyrka 
kl. 9.00. vi äter lunch i orimattila. 
vi startar tillbaka kl.14. utfärden 
är gratis. Anmälning senast 3.5 
till Alexandra blomqvist, tfn. 050 
5668266, e-post: alexandra.
blomqvist@evl.fi.
Det finns ännu lediga platser 
på sommarens barnläger!: Ring 
Alexandra blomqvist, tfn. 050 
5668266.

RASEBoRgS PRoSTERI

 ¶ BRoMARV
Sö 28.4 kl 13: gudstjänst, berg-
man, lindgård

 ¶ EKENäS
Konsert: fr 26.4 kl.19 i kyrkan, 
lasse berghagen (SWe).
Veterandagens gudstjänst: lö 27.4 
kl.13.30 (tvåspr.). A.lindström, 
N.burgmann, Dragsviks tradi-
tionsmusikkår.
högmässa: sö 28.4 kl.10, M.cleve, 
N.burgmann.
Konstspanarna: to 2.5 kl.19 i kyr-
kan. en kväll om ekenäs kyrka, 
teol.dr gustav björkstrand, khde 
Anders lindström.
Se hela annonsen i VN samt 
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ hANgö
Sö 28.4 högmässa i kyrkan kl. 
12:, A-S. Nylund, R. Näse.

 ¶ INgå
Lö 27.4 kl 14.00: veterandagens 
kransnedläggning på Degerby 
gravgård och kl 14.30 på ingå 
gravgård.
Lö 27.4 kl 19.00: Förbön och 
lovsång i Degerby kyrka. gunnar 
Weckström.
Sö 28.4, 4 s. e. påsk, kl 10.00: 
högmässa i ingå kyrka, eeva 
Makweri, Marianne gustafsson 
burgmann.
Verksamhet på finska:
La 27.4 klo 10.00: lähetyspiiri 
bläckhornetissa. Mira Neuvonen.

 ¶ KARIS
Tvåspråkig gudstjänst: lö 27.4 kl. 
13 i S:t olofs kapell. Terlinden; Sö-
derström. uppvaktning vid hjäl-
tegravarna i Svartå kl. 11.45 och i 
Karis kl. 12.45. efter gudstjänsten 
busstransport till veteranfesten i 
Dragsvik.
Ingen gudstjänst i S:ta Katarina 
kyrka: Sö 28.4
högmässa: Sö 28.4 kl. 18 i Svartå 
kyrka. Terlinden; Söderström. 
Kyrktaxi från centrum, vanliga 
rutten start kl. 17.15 från Råck-
ers torg. Kyrktaxi från periferin. 
lämna din beställning till pas-
torskansliet tfn. 279 3000, senast 
torsdag 25.4 kl. 14.
Tisdagens mission: Ti 30.4 kl. 
14-16 i servicehuset, Felix Froms 
gata 6.
Andakt: To 2.5 kl. 14 i servicehu-
set, Felix Froms gata 6. Raunio; 
Söderström.
utfärd till Borgå: Ti 7.5 med besök 
till Domkyrkan, lunch på restau-
rang hanna-Maria, presentation 
av Samaria group, det sociala fö-
retaget Noark med miniutställning 
och besök i brunbergs affär. pris 
35 € inkluderar busstransport, 
lunch och inträde. Start kl. 8.30 
från Karis busstation och 8.35 från 
församlingshemmet. Anmälan till 
pastoskansliet senast 30.4 tfn 19 
279 3000 eller diakonerna.

 ¶ SJuNDEå
Veterandagens tvåspråkiga an-
dakt: lö 27.4 kl. 14 i kyrkan, ismo 
Turunen. Kyrkkaffe i församlings-
hemmet.
Installationsmässa: sö 28.4 kl. 12 i 
kyrkan. Kyrkoherde Maria venhola 
installeras av bl.a. biskop björn 
vikström. Kyrkkaffe i capella.
Tvåspråkiga gruppen för mental 
hälsa: ti 30.4 kl. 15 i capella, gun 
venäläinen 040 533 6946.
Bönegruppen: to 2.5 kl. 18 i ca-
pella, gun venäläinen.

 ¶ SNAPPERTuNA
to 25.4 kl 18-21: ungdomskväll i 
langansböle
to 25.4 kl 19: övar kören i präst-
gården
sö 28.4 kl 12: gudstjänst med 
Markus Weckström och pia Ny-
gård
ti 30.4 kl 9.30-11: familjekafé i 
langansböle

 ¶ TENALA
Sö 28.4 kl 18: Kvällsmässa, berg-
man, Nordström

ESBo STIFT

 ¶ LoJo
Sö 5.5 kl. 13.00: högmässa i lojo 
kyrka. Raimo Kuismanen och 
kantor harri Kerko. Kyrkvärd Mari 
Nurmi. Do-Re-Mingå medverkar i 
högmässan. Kyrkkaffe, kyrktaxi.

REgIon 2

åBoLANDS PRoSTERI 

VäSTåBoLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 28.4. kl 10: högmässa i kyrkan, 
grönqvist, lehtonen.
on 1.5. kl 18: veckomässa i kyrkan, 
grönqvist, lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 28.4. kl 11: gudstjänst i kyrkan, 
backström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 28.4. kl 11: Finskspråkig högmässa i 
kyrkan, Killström.
houtskär kapellförsamling:
Sö 21.8. kl 11: gudstjänst i kyrkan, heik-
kilä, heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 28.4. kl 11: gudstjänst i kyrkan, 
vuola.

åBo
to. 25.4: kl. 9.30-11 Familjecafé i Aurelia 
(2 vån.) 
kl. 19 Mässa i Skarpskyttekapellet, 
Westergård
lö. 27.4: kl. 11.30-13 Kyrkans barntimme 
(4 år - ) 
kl. 15 åSFs barnkörskonsert ”ichTYS!” i 
henrikskyrkan, bl.a. Musikal om gideon 
Fritt inträde, programblad á 10€ till för-
mån för gemensamt Ansvar. lotteri.
sö. 28.4: kl 12 högmässa i Domkyrkan. 
cantores Finlandeses (dir. Sören hakola) 
medverkar. Kyrkkaffe efter högmässan.
må. 29.4: kl. 14 Missionskretsen samlas 
i Aurelia (3 vån.) 
kl. 15-17 utställningen Tid för hopp är 
öppen, Aurelia (1 vån.)
to. 2.5: kl. 9.30-11 Familjecafé i Aurelia 
(2 vån.) 
kl. 15-17 utställningen Tid för hopp är 
öppen, Aurelia (1 vån.) 
kl. 19 Mässa i Skarpskyttekapellet, 
Audas
utfärd till S:t bertils, ons. 15.5.2013: 
Start kl. 10.00 från ortodoxa kyrkan 
retur ca kl. 16.30. vi äter i Salo, besöker 
S:t bertils kyrka och paula hartmans 
och eva-Stina Snellmans hem. utfärden 
kostar 32 euro. Anmälningar senast 
onsdagen den 8.5.2013 till församlings-
sekreteraren (må-fre kl.10-15) per tel. 
040-341 74 58.

åLANDS PRoSTERI

hAMMARLAND
25.4 herrlunch: kl 12 i catharinagården.
28.4 Fjärde söndagen efter påsk.
Tyst Retreatdag kl 11-17: 
Förmiddagskaffe i catharinagården kl 11. 

på konstspaning i Ekenäs
ekenäs församlings konstcirkel Konstspanarna bjuder 
in till en kväll om ekenäs kyrka tillsammans med sak-
kunniga teol.dr gustav Björkstrand och kyrkoherde 
Anders Lindström som berättar om kyrkans bakgrund, 
historia, arkitektur, orgel och nya konstverk. 

gamla unika konstskatter som i vanliga fall förvaras 
på museum finns till påseende under kvällen.
ekenäs kyrka torsdag 2.5 kl.19.

KyRKoKonst

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 26.4 lilian Sjöberg, ekenäs Lö 
27.4 8.53 Familjeandakt. lucas 
Snellman läser ur boken ”Känguruns 
shoppingtur”. Må 29.4 Magnus Mi-
kander, Kuni Ti 30.4 Ann-Sofi Stor-
backa, ekenäs (repris) ons 1.5 upp-
gifter saknas To 2.5 ingemar Johans-
son, Saltvik.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 26.4 Johan Klingenberg läser ur 
boken ”Kristens resa”. Lö 27.4 17.58 
ett ord inför helgen, S:t henrikskate-
dralen i helsingfors. Sö 28.4 lars-Jo-
han Sandvik, Nykarleby Må 29.4 Ann-
christine Marttinen, helsingfors (re-
pris) Ti 30.4 hedvig långbacka, hel-
singfors (repris) ons 1.5 ulf Särs, 
helsingfors (repris) To 2.5 gunborg 
lindqvist, esbo

gudstjänst kl. 13.03 
Sö 28.4 Mässa med S:t henriks ka-
tedralförsamling. predikant: Marco 
pasinato. organist och kantor: Mar-
ko pitkäniemi.

RADIo & Tv

VEgA VEgA VEgA

FRID & FRöJD av Jimmy Österbacka



INSIDAN 17KyrKpressen torsdag 25.4.2013 • nr 17/E
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

gudstjänst kl 12 i hammarlands kyrka. 
lunch kl 13 i catharinagården. 
Anmälan senast 18.4, tel.36029 kost-
nad 15€. 
Taizémässa kl 16.(alla välkomna) 
Frida olsson, pernilla Ahlgren, med-
verkar. 
ingemar Johansson, Antti Mustakallio.

JoMALA
28.4 kl. 11: Familjemässa, Syrén, han-
sen, Winé, barnkörerna medverkar. 
efteråt gruppavslutnng i olofsgården, 
korv med bröd.
Mån 29.4 kl. 18.30: ung kväll i olofs-
gården

SuND-VåRDö
Söndag 28.4 kl. 11.00: 
högmässa med konfirmation i Sunds 
kyrka. Juanita Fagerholm-urch.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NäRPES PRoSTERI

KoRSNäS
Sö 28/4 11.00: gudstjänst i Kyrkan, guy 
Kronqvist, Jasmine Nedergård.
Sö 28/4 18.00: Anteckningar under da-
gar av sorg, drama med Johan Fagerudd 
i Församlinghemmet. Kaffeservering.
Fre 3/5 19.00: Karasamling på Strand-
hyddan. Samåkning från Församlings-
hemmet kl 18.30.

KRISTINESTAD
Kvällsmässa: lö 27.4 kl 18 i Dagsmark 
bönehus, eklöf, Martikainen
Lappfjärd: sö 28.4. kl 10 gudstjänst, 
eklöf, Martikainen, skrivtolkning
Inga andra gudstjänster
Annan verksamhet
Kyrkokonsert: sö 28.4 kl 18 i Krs kyrka, 
Kristinestads manskör och damkör
Prosteriets sånggudstjänst: sö 28.4 kl 
18 i pörtom
Möte: on 1.5 kl 18 i l:fjärds förs.hem, 
lövdahl, kvartettsång
Ekumenisk bönesamling: to 2.5 kl 19 
i Salem

NäRPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 4 sö e påsk 28.4 kl 10 guds-
tjänst lassus, Daniel lövdahl. 
Luthergården: sö 28.4 kl 18 Folkhög-
skolkväll.

PöRToM
Sö 28.4 kl. 18: Sånggudstjänst med 
nattvard i kyrkan. Kyrkosångskretsen 
dir Sam linden, kantor olle Nilsson, 
pred. Johan eklöf, lit. ulf Sundqvist. 
övning kl. 16
Må 29.4 kl. 19: planeringskväll för verk-
samhet i pörtoms församling för som-
maren och hösten. Förtroendevalda, 
anställda och församlingsmedlemmar 
välkomna med.
ons 1.5 Andakter: kl. 14.30: Service-
centret. kl. 15.15: pörtehemmet. kl. 16: 
prästhagen, Kecklund.

öVERMARK
Lö 27.4 kl. 11-13: våfflor och vårbasar i 
bönehuset.
Lö 27.4. kl. 19: vårfest i Frönäs bönehus. 
leif erikson, bengt Djupsjöbacka, Jimmy 
österbacka och Dina Wikstedt.
Sö 28.4. kl. 10: högmässa. Jakobsson 
och Wikstedt.
Sö 28.4. kl. 11.30: 70- och 75-årskalas 
i församlingshemmet. Jakobsson, Wik-
stedt och Norrgård.
Må 29.4. kl. 9–11: Föräldra-barngruppen 
i församlingsstugan. enlund.
To 2.5. kl. 10: bön i församlingshemmet.
På Kristi himmelsfärdsdag den 9 maj 
kl. 10: firas högmässa tillsammans med 
Finlands Svenska Studentmission, som 
i år håller sin traditionella vängudstjänst 
i övermarks kyrka. predikant är Al-
lan Franzén. efter högmässan hålles 
ett samkväm i församlingshemmet 
dit gamla och nya vänner till Student-
missionen är välkomna. Anmälan för 
servering senast fredag 3.5 till tfn: 040-
5524949 eller e-post: elin.weckman@
studentmissionen.fi. priser: Studerande 
8 € och övriga 12 €. 

KoRShoLMS PRoSTERI

BERgö
Fr kl 10: Föräldra-barn-gruppen
Sö kl 14: gudstjänst,björklund, Kahlos

KoRShoLM
Musikskolans vårmatiné: i dag to kl 18 i 
kyrkan, efteråt servering och program i 
förs.hemmet.
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Singsby.
Konsert: fre kl 19 i kyrkan med Kors-
holms Kammarorkester, erica Nygård 
flöjt, Suvi Kantola violin, päivi löfroth-
vidjeskog violin, dir Susanne Wester-

lund, musik av bach och glazunov. Fritt 
inträde.
gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, lindblom, 
Nordqvist-Källström.
högmässa: sö kl 12 i Smedsby förs.gård, 
lindblom, Nordqvist-Källström.
gemensam avslutning för Dolce Donna 
grupperna: ons 15.5. kl 18.30 i Kvevlax 
förs.hem, servering, saltbit och kaffe, 
anm före 8.5. till pastorskansliet tel 356 
0500, medd om du behöver transport. 
välkomna!
Diakonissan Febe westerlund är på 
semester 24-30.4.

KVEVLAx
Skriftskolans friluftsdag: lö kl 9-15. 
lunch i fh.
cafémöte: lö kl 19 i fh. Tema: ”Kristus-
brev till världen”. garagebandet med 
familjen böckelman.
högmässa: sö kl 10, henrik östman, 
patrik vidjeskog.
Bön för bygden: må kl 19 i Missions-
kyrkan.
Dagssyföreningsmöte: ti kl 12.30 hos 
inga-lill lövdahl.
”Karakaffe”: to kl 9.15 i ds.

MALAx
Missionsauktion: to 25.4 kl 18 i Fh. gå-
vor mottas med tacksamhet, Tack! 
Familjemässa: sö 28.4 kl 11 i Fh. Matser-
vering. Tornberg, brunell.
övning: to 2.5 kl 18 i Kh, inför frälsar-
kransgudstjänsten 9.5. Servering. Alla 
intresserade är välkomna med för öv-
ning av sångerna. brunell.

PETALAx
Samling för pensionärer och daglediga: 
fr 26 4 kl 12.30 gäst: Anne Manner som 
berättar om ”Människovärde”. björk-
lund, Kahlos, Kontakten, servering, taxi
gudstjänst: sö 28 4 kl 11 björklund, 
Kahlos
Kontakten övar: to 25 4 kl 17.30
Kyrkokören övar: to 25 4 kl 18.30

REPLoT
Vinterskriftskola: i Replot försh. lö kl. 
10-13.
Kvällskonsert: i Replot kyrka lö. 27.4 kl. 
18.00. Johan Sten (orgel) och Thomas 
öst (sång) framför stycken och sånger 
av o. Merikanto, e. Melartin, J.S bach 
med flera. varmt välkommen!
gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Kaski, 
Warg.

SoLF
Be & Te: fred kl. 19. Kvällens gäst: chris-
toffer Skuthälla.
gudstjänst: sö kl. 10, Ann-Mari Audas-
Willman, peter brunell.
Söndagsskola: sö kl. 10.
orgelkonsert: sö kl. 18, Solf kyrkas 
orgels 30-årsjubielumskonsert. prosten 
ingmar Weckström berättar om orgeln, 
kantor leni granholm spelar.

återanvändning av glasögon
vision For All -föreningen håller glasögontalko lördag 
27.4 kl. 10-17 i shoppingcentret iso omena i esbo. Tal-
kot hålls i olars församlings klubbrum bredvid Tystna-
dens Kapell. 

vid talkot sorteras, tvättas, mäts och packas glasö-
gon för distributionsresor. på samma ställe mottages 
även använda glasögon.

Ytterligare information på föreningens hemsida 
http://www.visionforall.info, eller på den rikssvenska 
föreningens sida http://visionforall.org/.

gLAsögontALKo

Vi söker till Betania
församlingens daghem 

Arken, i Sibbo en

barnskötare
Heltid (moderskaps
vikariat 1.8.2013 

31.1.2014)

Till arbetsuppgifterna 
hör vård av och kon takt 
med barnen i åldern 
2–5 år.
Bra att veta: Du be
höver vara stresstålig 
och ha en kristen 
livssyn.

Kontakt:  
Daghemmet Arken, 
föreståndare Barbro 
Holmberg, tfn 045 891 
2774 dagtid. 
Svar senast 15 maj. 

Beställning av gravskötsel

per den 17.5.2013

I början av juni inleds planterings- och skötselarbetet 
på Helsingfors kyrkliga samfällighets begravningsplat-
ser.

Gravskötselavtal kan beställas per telefon:

Kontoren på begravningsplatserna: må–fre kl 9–15 
Sandudd och Brändö tfn (09) 2340 2800 
Malm tfn (09) 2340 2850  
Furumo och Östersundom tfn (09) 2340 2900  
Månsas tfn (09) 2340 2950 må–fre kl 9–12

eller e-post: 
Centralregistrets enhet för gravskötsel 
helsinki.hautapalvelut@evl.fi

HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

HUSTOMTE SÖKES! 
Deltidsarbete med möjlig-
het till bostad i Vanda. 
Se www.vuf.�.

KYRKOHERDE
Finska församlingen i Stockholm är en tvåspråkig icke- ter-
ritoriell  församling och en del av Svenska kyrkan. Försam-
lingens verksamhet finns i Gamla  Stan och församlingens 
upptagningsområde är hela Stockholms stift.

Då vår nuvarande kyrkoherde lämnar oss för en tjänst i en annan 
församling söker vi en tvåspråkig kyrkoherde som ledare och 
präst.

För tjänsten krävs förtrogenhet med de ordningar och strukturer, 
som utgör ram för arbete inom Svenska kyrkan. 

•	 Vi söker  dig som har flerårig praktisk erfarenhet av att 
vara ledare för arbetslag inom Svenska kyrkan  och rele-
vant utbildning som ger dig behörighet för kyrkoherde-
tjänst inom Stockholms stift.

•	 Du är teologiskt välorienterad och förankrad i den 
evangelisk lutherska tron och ser det som kyrkans 
primära uppgift att förmedla evangelium så att det kan 
tas emot. 

•	 Du har en god administrativ förmåga och ser ekonomi-
frågor som en viktig del av ditt ansvar för att verksamhe-
ten ska kunna förverkligas över lång tid.

•	 Du är inte konflikträdd utan vill i bästa samråd och ana-
lys söka efter lösningar som gagnar hela församlingen.

Ansökan tillsammans med meritförteckning  och handlingar 
som du vill åberopa inklusive referenser  samt  löneanspråk skall  
vara församlingen tillhanda senast 24.5. 2013 kl 12.00 och vara 
märkt ”KYRKOHERDE” Box 2281 103 17 Stockholm

Upplysningar om tjänsten lämnas av Sonja Okker, Kyrkorådets 
ordförande, tel +46 (0)8-751 01 46,    e-mail sonja.okker(at)telia.
com. Fackliga företrädare: KyrkA, Nils-Henrik Nilsson, 
+46( 0)70-225 55 32; VISION, Chriz Zetterberg, +46(0)70-667 41 81

WWW.UUWANAS.FI

Vår lilla lantlig gårdsbutik 
har läckerheter till vardagen 
och fester.

Vi gör smaklig husmanskost av 
när- och lokalproducerade 
livsmedel .

Läs mer: 
www.handelsmanscafe.fi
Spjutsundsvägen 103 , 
01190 Box, tfn. 050 59 24 255

lEDIGA TJÄnSTER

lEDIGA TJÄnSTERKunGÖRElSER

Måndagssamling: må kl. 13.
Valborg med finess: ti 30.4 vid Kronvik 
lägergård. Kl. 19 servering, kl. 20 sång-
gruppen paletten och lokala förmågor, 
kl. 21 Snacks och snack. 
Kläd dig gärna i hatt eller slips!

VASA
TREFALDIghETSKyRKAN
Missionshelg ”Kenyamissionen 50 år”: 
27-28.4. Kenyansk kvällsbit lö kl. 17.30 i 
stora församlingssalen samt Missions-
kväll kl. 18 med boris Sandberg o Anette 
holm. Jubileumshögmässa sö kl. 13, olof 
Jern, Anders Kronlund, Dan Andersson. 
efteråt kyrkkaffe o program i Kryptan.
Morgonbön: to 2.5 kl. 9, Siv Jern, Dan 
Andersson (terminens sista).
Församlingsutfärd: till Alskat lägergård 
ti 14.5 kl. 10-16. lunch o valbara aktivi-
teter. busstransport. Anm. senast 6.5 till 
pastorskansliet tfn 06-3261 309. ledare 
Martin Sandberg o birgitta åsvik .Avgift: 
20€ (lunch, kaffe, busstransport).
BRäNDö KyRKA
Sunday Service: at 1 pm, Tuija Stor-
backa, Johanna välimäki.
gERBy FöRSAMLINgShEM
Söndagsskola för hela familjen: sö kl. 
10.30, Janne hänninen, Richard Mitts. 
Samtidigt avslutning för söndagsskol-
grupperna. efteråt lunch , 5€/vuxna, 
2.50€/barn 4-12 år.
SuNDoM KyRKA
Bibeläventyrsgudstjänst för alla åldrar: 
sö kl. 10, Malin lindblom, Dan Anders-
son, dagklubbsbarnen. Söndagsskol-
avslutning. Matkollekt. efteråt lunch o 
program i prästgården. lunch 5€/vuxna, 
2.50€/barn 4-12 år.

VöRå
Vörå
Fr 26.4 kl. 19: Sångkväll i bertby böne-
hus. church hill boys, Kristoffer Streng, 
T Klemets.
Sö kl. 10: högmässa i kyrkan. T Klemets, 
granholm.
Sö kl. 12: gemensam samling med vörå 
frikyrka i vörå fh. Fam. Månsus medv.
oravais
To 25.4 kl. 13.30: Andakt på Solrosen 
och kl.14.15 på gullvivan.
Sö kl. 10: gudstjänst i kyrkan. granlund, 
bäck.
Maxmo
Sö kl. 12: gudstjänst i kyrkan. granlund, 
bäck.

PEDERSöRE PRoSTERI

ESSE
To 18.30: bibelsits i Ytteresse bönehus.
-19: Karabön i församlingsstugan.
Fr 26.4: Församlingskansli stängt, går 
dock att ringa på tfn 0403 100 450 
kl.9-12.
-20: Stugokväll, Wikblad.
Sö 10: gudstjänst, portin, Johansson.
-14: Sammankomst i punsar bönehus, 
Jorma pesämaa.
Må 13.30: Symöte i henriksborg.
-18: Samling för söndagsskolledare och 
andra intresserade. vi bekantar oss med 
materialet ’SKATTeN – Jesus till barnen’.
Ti 14: Symöte i Ytteresse bönehus, 
portin.
Tycker du om att sjunga, men kan inte 
vara med en hel termin? Välkommen 
med: i ett miniprojekt tillsammans med 
gloriess! övning 2.5 och 16.5 kl.18-19 i 
henriksborg. Medverkan i högmässan 
19.5 i esse kyrka.

JAKoBSTAD
To 19: Kvinnocafé i Fc. Tema: blomster-
glädje, Seija Sjöblom, Anna-Sara Finell.
Fr Församlingskansliet öppet kl. 12-15.
Lö 19: pjäsen ”Anteckningar under dagar 
av sorg” av c. S. lewis framförs av Jo-
han Fagerudd i Fc. inträde 10 €/person 
vid ingången. 
Tillfället inleds med kaffeservering från 
kl. 18.30. boka gärna säker plats via 
församlingskansli tfn 0403 100 410 eller 

jsv@evl.fi
19: in da house i Fc ungd.utr. Se ung-
bloggen.fi
Sö 12: gudstjänst i kyrkan, Krokfors, 
Södö, Korsholms svenska församlings 
barnkör. 
efteråt servering i klockstapeln.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Stefan Snellman.
16: Familjefokus i Fc. Mrs bighill Singers. 
Knytkalas.

KRoNoBy
öppet hus för tonårsgruppen: (åk 7-8) 
fre 18.30-21.00  i fh
gudstjänst: sö 10.00, khden, kantorn
Valborgsmässosamling: ti 19.00 i fh. 
SleFs norra distrikt, khden, Albert 
häggblom, David Forsblom, evang-
elicum

LARSMo
To 25.4 kl. 18.30 Kvinnocafé: i försam-
lingshemmet. Ann-charlotte Ahola m.fl. 
medverkar.
kl. 19 Karagruppen: samlas vid inremis-
sionshemmet. Kvällens gäst är Rauno 
helppi.
Fre 26.4 kl. 19.30 ungdomssamling: 
vid xodus
Lö 27.4 kl. 19 Lördagssamling: i försam-
lingshemmet. bo Alvin medverkar.
Sö 28.4 kl. 12 (obs tiden!) högmässa: 
Sjöblom, Wiklund. vinterskriftskolans 
konfirmation. Kyrkvärd: Furuholmen
Fre 3.5 kl. 19 Sångstund med psalmer 
och Sions sånger: i kyrkan. öppet-hus 
avslutning, Sjöblom, Wiklund

NEDERVETIL
Andakt med hhN: i servicecentret kl 13
gudstjänst: sö 10, per-erik häggman, 
Sonja Smedjebacka.
Bibelstudium: sö 18, peter Kankkonen, 
församlingskören från Karleby, Nina 
plogman.

NyKARLEBy
To 2.5 kl 14 gemensam Syföreningsdag: 
i Jeppo fh. gäst: brita Jern, harry holm-
berg, sångprogram. buss, 5 €, kl 13.15 
från bäckebo o Mboden via Nykarleby 
fh o östra åvägen.
NyKARLEBy
Sö kl 18 Kvällsgudstjänst: i kyrkan, 
edman, Ringwall. välsignelse av hjälp-
ledare
Må kl 18 Kenyamission: i fh, Kurt ce-
derberg
Ti kl 18 Vappfest för stora och små: i 
fh, lars-erik björkstrand, Trinity choir, 
drama, barnprogram, saltbit. (Ku)
on kl 11-13 Missionslunch: i fh. Kött-
soppa, munkar och mjöd, också för 
avhämtning. 8,50 €/portion. 
To kl 13 Samtalsgrupp för män: utfärd till 
Jakobstad, gemensam start kl 13 från fh.
Kenyamissions vårutfärd till Terjärv 
9.5: Avfärd från fh 8.45. pris ca 50 €. 
Anmälan senast 30.4 till åke lillas, tel 
7220373.
MuNSALA
To kl 19.30 Konsert: i kyrkan med lasse 
berghagen, heléne Nyberg o Thomas 
enroths orkester, för gemensamt An-
svar. biljetter vid dörren 1 h före.
Sö 10 gudstjänst: Forslund
- kl 14 Allsångstillfälle: i pensala böne-
hus, psalmer o sånger, andakt lars-erik 
björkstrand. Arr. Slef. 
JEPPo
Sö 28.4 kl 10: gudstjänst, holmberg, 
lönnqvist.

PEDERSöRE
Andakt: idag 17.30 i pedersheim, Kållby 
fridsförening
ungdomssamling: Fr 20 i Forsby by-
kyrka, David Forsblom
hela Kyrkhemmet sjunger!: lö 19 i ben-
näs kyrkhem, Strängbandet, Margareta 
Norrgård, birgitta holmvik, benita Finne, 
Jan-erik Nyholm, gun-Maj Näse, aktivi-
teter för barn
Sammankomster i Flynängens bönehus: 
lö 19 Roger Kero, tolkning, Sö 15 Roger 

Kom med på Församlingsförbundets resa till
Irland och Skottland

14–21.9.2013

Ur programmet: intressanta Dublin, överraskningarnas Belfast, 
båtfärd över irländska sjön, högländernas vackra natur med Loch 
Lomond och Loch Ness, hundvallningsuppvisning, besök i destil-
leri och ullväveri, arkitektur och historia i Edinburgh, god mat 
och trevligt sällskap, mm.
Pris: 1585 € (enkelrum ca 325 €)
I priset ingår: reguljärflyg, bussfärder, båttur, frukost och mid-
dag, lokala guider, entréavgifter, logi på bra 3-4 stjärniga hotell.
researrangör: Församlingsförbundet
teknisk arrangör: Göran Sundqvist – Travelpartner
Mera information och anmälningar: Kalle Sällström,  
tfn 050-3562 475, kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi.

Kero, tolkning, matservering och kaffe
Konfirmationsmässa: Sö 10 i kyrkan, 
vinterskriftskolan, St olofskören, 
häggblom, Näse, Sandstedt-granvik, 
Nyholm, textläsare bjarne Wikström, 
dörrvärdar Skutnabba
gudstjänst med söndagsskola: Sö 14 i 
Forsby bykyrka, gäst: Seppo Tupeli, Ny-
holm, servering, alla hjärtligt välkomna!
Kvällspredikan: Sö 18 i Kållby bönehus, 
Roger pettersson
Valborgssamling i missionens tecken: 
Ti 19 i Kyrkostrands församlingshem, 
bjarne Wikström & bengt häggblom, 
Max portin, lasse hjerpe & hans hägg-
blom, Marguerithe Sandstedt-granvik 
& håkan granvik, Näse, servering, lotteri
Symöte: To 2.5 kl. 13.30 i Kållby bönehus

PuRMo
Temasamling: ikväll i åvist kl.19.30. 
Anders blomberg: ”Sådd och skörd i 
guds rike”.
Konsert: lö 27.4 kl 19.30 i kyrkan. lina 
Forsblom med vänner och homeward 

bound. Kollekt för gemensamt Ansvar.
gudstjänst: i kyrkan sö kl 10, peter Thy-
lin och kantorn.
Missionssamling: i Sisbacka pens.bost 
må kl 13 och i lillby pens.bost ti kl 13.
Missionsgruppen Salamu: startar på ut-
färd till larsmo kl 19 från prästgården.
Andakt: i purmohemmet to 2.5 kl 14.

TERJäRV
Taizémässa: fr 26.4 kl 19, khden, kan-
torn. Sångövning kl 18. Alla välkomna!
Skriftskola: lö 27.4 kl 9-12, förs.h.
Familjegudstjänst: i församlingshemmet 
sö 28.4 kl 11  khden, kantorn, barnkören. 
gemensamt Ansvar lunch.
Karasamling: må 29.4 kl 19, b. Söder-
backa, förs.h.
ungdomssamling: fr 3.5 kl 19, D. Norr-
back, förs.h.
Missionsstugans öppethållningstider: 
tisdagar kl 17-20, lördagar kl 10-13.
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MARKnAD

öNSKAS hyRA
utbildad, rökfri och pålitlig ung 
man från lovisa söker förmånlig 
hyresbostad i esbo/helsingfors. 
helst en rymlig etta eller liten 
tvåa i västra helsingfors el-
ler grankulla-Alberga området 
i esbo, bostadsbehov pga. nytt 
heltidsarbete. hyra 450-600€/
mån. Ring 040 7439033.

Skötsam nyutexaminerad lärare 
önskar hyra 2:a i grankulla från 
1.8.2013. Tel. 050 5457344 /Josefin

 
 
 
 

 
 

 
uThyRES

välplanerad och möblerad 2h+k 
(45,5 m2) i centrala vasa uthyres 
för tiden 15.5.2013 till 31.8.2013. 
Tel 040 7491174

Trevlig lägenhet 2r+kök 61m2 
inglasad balkong Skolhusg.3-5 
vasa, uthyres till skötsam person 
i början av maj då badrummet är 
renov. 620e/mån Ring Mariana 
050 3272779

 

ny medarbetare i vanda
Söndagen den 24.3 välsigna-
des den nyaste medarbeta-
ren i Vanda svenska försam-
ling till tjänst. Det var Jona 
Granlund som blev välsignad 
till tjänsten som projektteo-
log för år 2013. En av tyng-
punkterna I Vanda svenska 
församlings arbete är ung-
doms- och skriftskolarbe-
tet och därför startade man i 
början av året ett projekt för 
skriftskolförnyelse. Projek-
tet går ut på att förnya Vanda 

svenskas skriftskola och göra 
den mer tillgänglig för kon-
firmanderna. Det är just med 
tanke på detta projekt som 
Granlund anställts. Tillsam-
mans med ungdomsarbets-
ledare Daniela Hildén kom-
mer han att under året arbeta 
med att förnya skriftskolan.

I själva välsignelsen del-
tog Martin Fagerudd, Anu 
Paavola,Kaj Andersson, 
Carita Dahlberg och Da-
niela Hildén. Till högmäs-

san hade, dagen till ära, un-
gefär 40 personer kommit. 
Efter själva högmässan blev 
det ett lite festligare kyrk-
kaffe i den gamla prostgår-
den där ett trettiotal perso-
ner deltog. Under kyrkkaf-
fet var det tid för tal och väl-
komstord och dessutom fick 
kyrkkaffet besök av Darth 
Vader.

 ¶ VANDA SVENSKA FöRSAM-
LINg

jona granlund vigdes till tjänst i vanda svenska församling i högmässan 24 mars. 

BERäTTA 
oM DIN 
FöRSAMLINg! 
Den här sidan finns till för dig. 
Roliga verksamhetsidéer, 
festliga jubileum eller en viktig 
gemenskap. Skriv, fotogra-
fera och berätta om vad som 
händer i DiN församling! Skicka 
in din artikel till redaktionen@
kyrkpressen.fi. Redaktionen 
väljer och redigerar materialet.

Gudstjänst med fokus på Frälsarkransen
Ett spännande projekt är på 
gång i Esbo! Pensionärskö-
ren Furorna står för en mo-
dern, meditativ och framför 
allt musikalisk gudstjänst-
satsning i Esbo domkyrka 
27.4, där körlyrik och tex-
ter bär upp temat ”Runt Fräl-
sarkransen”. 

- Esbo svenska försam-
lings t.f. kantor, den kultu-
rella mångsysslaren Håkan 
Wikman, som också är di-
rigent för Furorna, är initi-
ativtagare till idén. Genom 
”Runt Frälsarkransen” vill vi 
lyfta fram ett alternativt sätt 
att fira gudstjänst och beri-
ka vårt andliga liv, berättar 
pensionärskören Furornas 
ordförande Benita Bärlund.

- Furorna är en blandad 
kör med ca 40 sångare som 
hela tiden söker nya utma-
ningar. Kören lyder under 
Esbo svenska pensionärer 
r.f. och samarbetar med Esbo 
svenska församling. I år fyl-
ler vi 20 år och ”Runt Fräl-
sarkransen” är en del av ju-
bileumsfirandet som också 
fortsätter senare i år. 

Texterna i ”Runt Frälsar-
kransen” är skrivna av bi-
skop Martin Lönnebo i Sve-

rige, som ju introducerat 
Frälsarkransen i det andli-
ga livet i Norden. Musiken är 
gjord av John L. Bell. Sång-
erna och texterna är poetiskt 
formulerade, men kravlöst 
lättillgängliga och handlar 
om människans livsvand-
ring med både sorger och 
glädjeämnen. Livsvandring-
en illustreras genom pärlor-
na i Frälsarkransen som ger 
stilla vilopauser i vardags-
vandringen.

Pensionärskören Furorna 
samlades nyligen för att be-
kanta sig närmare med Fräl-
sarkransen. Prosten Gun-

borg Lindqvist berättade om 
de olika pärlorna och visade 
hur körmedlemmarna kun-
de göra sina egna frälsar-
kransar. De fick också del-
ta i en meditation med fokus 
på bland annat  bekymmers-
löshetens pärla och kärle-
kens pärla och betydelsen 
av att leva här och nu, i för-
tröstan på Guds kärlek.

Varje pärla hör ihop med 
en meditation och det är 
de meditationerna som är 
grunden för ”Runt Frälsar-
kransen” där de uttrycks i 
text och ton. Redan att lyssna 
till ”Furornas sus” och den 

mäktiga klangen i sångerna 
och att få vara med om den 
meditativa stillheten var en 
upplevelse.

”Stilla i förväntan …”med 
de orden inleds ”Runt Fräl-
sarkransen”. I förväntan ser 
vi också fram emot att to-
nerna skall ljuda och tex-
terna skall tala till oss i Es-
bo domkyrka 27.4 kl. 18!

 ¶ SHEILA LILjEbERg-ELgERT

 - temat för vårt 20-årsbileum är ”i Furuskogen” och 
vår dynamiska kör söker ständigt nya utmaningar. ”Runt 
Frälsarkransen” är en av dem, säger Furornas ordförande 
benita bärlund och dirigenten håkan Wikman.

gunborg lindqviSt 
berättade om Frälsar-
kransen 

Finns sommarteater i Esbo – 40 år

Thorbjørn Egner – Mika Fagerudd

ons 5.6 kl. 19
tor 6.6 kl. 19
lör 8.6 kl. 17
sön     9.6 kl. 17 
mån   10.6 kl. 19 
tis    11.6 kl. 19 

tor     13.6   med på KvÅ
lör   15.6 kl. 17 
sön   16.6 kl. 17 
mån 17.6 kl. 19 
tis   18.6 kl. 19 
ons   19.6 kl. 19 

mån   24.6 kl. 19 
tis   25.6 kl. 19 
ons   26.6 kl. 19 
tor   27.6 kl. 19 
lör   29.6 kl. 17
sön   30.6 kl. 17
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PREMIÄR                                    

PRIS:  Barn (4–12 år) 8 € (också för yngre med egen sittplats), vuxna  (13 år–) 15 € 
BILJETTER: www.netticket.fi

INFO & BILJETTER: EBUF vardagar kl. 9–16, tfn (09) 8678 8435, www.ebuf.org 
SPELPLATS: P-plats vid Kungsgårdsvägen 35, varifrån 500 m promenad till spelplatsen 

”Teaterkullen” Holmen i Köklax, norr om Esbogård.

Sommarens och höstens resor
Juli:

Göta Kanal 12-14.7
Hemliga resan 15-20.7

Augusti: 
Kolmården 9-11.8

September:
Slovakien 2-9.9

Ruskaresa till Idre fjäll 11-17.9
Wien, Tyrolen och Bled 11-18.9

Balkans pärlor – Kroatien, Bosnien, Montenegro och 
Albanien 21-28.9

Rivieran, Provence, Andorra och Barcelona 28.9-5.10
Härliga Kroatien till lands och till havs 28.9-5.10

Oktober:
Sydafrika 6-17.10

La Bella Italia 7-16.10
Island 16-21.10

November:
Beijing med Mathias Nylund 2-9.11

Jultomtens verkstadsby i Rovaniemi 22-24.11
Steninge slott och Stockholm 5-8.12

(möjlighet att se ’30-års festen’ med Galenskaparna och 
After Shave på Oscarsteatern eller Priscilla Queen Of The 

Desert på Göta Lejon)

Allt detta och mycket, mycket mer… 
Äventyret börjar hos oss!

I mIn
föRsAmLIng

Rökfri och skötsam 4:de årets
Hankeit söker lägenhet i
centrum eller näromgivningen,
gärna fr.om. Maj.
Niklas: 044-3215589

Ungt skötsamt par söker 2-3
rums lägenhet i Esbo. Tel.
040-8474956/ Oskar

Tvåa, 635 €/mån, alt 1 rum i
Södra Haga, H:fors 1.6-31.8.
ingemar.johansson@aland.ne
t, 0457-5110261

Köpes dödsbon och städas.
0400 – 430 518
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Knack, knack
en del tänker ”Något har 
hänt – det måste vara in-
ternets fel”. Men det är 
bara det gamla i ny form, 
det är relationer på nytt 
sätt och sedan när kallar 
vi relationer för distrak-
tioner? Men visst, nu går 
det bildligt talat männis-
kor utanför dörren hela ti-

den och knackar på för att 
umgås, det kan bli svåra-
re med tid för läsning, bön 
och liknande då.

Emanuel Karlsten, jour-
nalist med sociala me-
dier som expertområde, 
talar om varför bibelläs-
ningen minskat i tidning-
en Dagen.

DIstRAKtIon AnDAKTSlIv

”Frågan är om 
det kommer nå-
got gott ur detta 
tvång.”
Den danska kyrko-
herden Ulla Charlot-
te Hansen frågar sig i 
Kristeligt Dagblad var-
för konfirmanderna 
ska tvingas gå i guds-
tjänst.

tvång KYRKA

Våga lyssna
min unga kollega skyndade förbi mitt 
arbetsrum på Finska Missionssäll-
skapet år 1990.
”Får jag intervjua dig nån dag?” ropa-
de jag efter henne. ”Jag skriver en bok 
om ’kappsäcksbarn’, barn och ung-
domar som vuxit upp utomlands.”

Jag visste att kollegan hade tillbringat sin barn-
dom i Taiwan som missionärsbarn.

hon Svängde in i rummet på momangen: ”Jag vet 
inte om du har någon nytta av att intervjua mig. 
Jag kommer inte ihåg något om min barndom. 
Tio år har försvunnit ur minnet helt.”

Nu, 23 år senare, minns hon. Några kolleger 
och jag har fått vara med i en process som bör-
jade med försiktiga antydningar. Nu är hon trygg 
nog att våga minnas. Vår uppgift är att våga lyssna. 
Förskräckliga minnen steg fram ur hennes under-
medvetna. Hon är inte den enda. Under 90-talet 
vågade två andra flickor göra brottsanmälan. Se-
dan några till. Alla hade bott på missionens in-
ternat. Alla talade om samma person.

vi trodde att brottsanmälan 1995 skulle leda till en 
ordentlig polisutredning. Men den tog tvärstopp. 
Den polis som undersökte fallet förflyttades till 
andra uppgifter under pågående utredning. Åkla-
garen åklagade inte. Klagomålen noterades inte.

Det var inte bara myndigheternas agerande som 
var ett slag i ansiktet för offren. Det var också at-
tityderna hos många vuxna inom organisationen. 
Det tycktes vara för svårt att tro på ungdomar-
na eftersom goda egenskaper som fromhet och 
hjälpsamhet kunde associeras med den sympa-
tiska kollega som de utpekade. Varför berättade 
barnen inte genast då våld och utnyttjande in-
träffade? frågade folk. Utan att ha träffat ungdo-
marna diagnostiserade en del dem i offentlighe-
ten med orden sinnessjuka, galna. De har ju gått 
i terapi! visste någon berätta.

varFör började en del av kollegerna stöda förö-
varen i stället för att stöda ungdomarna? Ville de 
skydda organisationens rykte? Var deras identi-
tet så bunden vid organisa-
tionen att de var rädda för att 
själva bli ”befläckade”? Vil-
le de försvara sin egen upp-
fattning gällande personen? 
Eller var sexuellt utnyttjan-
de i en kristen organisation 
så otänkbart? Man ville helst 
inte blanda sig i. Folk påpekade att det är en kris-
tens plikt att förlåta. Men ingen kan förlåta på en 
annan människas vägnar. Och ingen har bett om 
förlåtelse.

Det är ett brott att utnyttja barn sexuellt. Det är 
en polissak. Janne Villa har i sin bok ”Hengellinen 
väkivalta” lyft fram händelserna på nytt. Offren 
är nu cirka 30 stycken. FMS har i tiderna gjort det 
som organisationen kunnat: bytt ut personal, be-
talat för terapi, gjort egna utredningar. Leder den 
nya informationen till ytterligare åtgärder? Är vi 
mera beredda att lyssna än tidigare?

till SiSt en hälsning till riksdagen: lagen bör jäm-
ställa grovt utnyttjande av barn med mord, ett 
brott som aldrig föråldras. Minnesbilder och mod 
att tala kommer i dagens läge ofta först då det är 
för sent för en polisutredning.
Ann-Christine Marttinen är filosofie magister  
och tidigare missionär.

”är vi mera be-
redda att lyssna 
än tidigare?”

InKAst Ann-ChRISTInE MARTTInEn

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

 

För små och stora tänkare!

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

Nalles bibel 
När Nalle berättar kan alla vara 
med! Sju enkla texter ur Bibeln 
fyllda av små bilder som även 
de minsta kan ”läsa”.
Libris Inb. 17,50

Tålamod och längtan
Joel Halldorf 
Trettio korta texter för 
daglig andakt. Här söks 
ett språk för en vuxen tro, 
en tro som är långsam-
mare, lite tålmodigare och 
mycket vardagligare.
Argument Inb. 19,80

Böner i mörkret
Daniel Jansson 

En bönbok utöver det vanliga! 
Böner skrivna av gothare och 

metalfans från en rad olika länder.
Argument Inb. 19,80

I Kyrkpressen (18.4, sid. 5) 
berättades det om den dis-
kussion som uppstått i Hbl: 
”Kärnkraften är en gåva från 
Gud, var ett påstående som 
ledde till debatt”. Såhär på-
stod man att jag sagt under 
Helsingfors stadsfullmäkti-
ges möte 27.3.

 I det tal som jag skri-
vit (www.mikaebeling.fi) 
kan man se att jag inte an-
vänt mig av ovanståen-

de uttryck, utan min om-
diskuterade mening lyd-
de: ”Själv ser jag kärn-
kraften som en av Guds 
metoder för energiproduk-
tion.” Som framgår på min 
hemsida är det inte frågan 
om att sätta kärnkraften 
på piedestal över de andra 
formerna för energipro-
duktion.

 Eftersom Gud har skapat 
allting, såväl materia som 

naturlagar, och eftersom 
uranet finns till och efter-
som naturlagarna gör det 
möjligt att utvinna energi 
ur uran, ser jag mitt påstå-
ende som riktigt.

 Kyrkans utmaning är 
att vara trofast sitt bud-
skap och akta sig för att bli 
käpphäst för någon politisk 
strömning. De krafter som 
demoniserar kärnkraften 
skulle gärna vilja ha kyr-

kan som sitt språkrör. Kyr-
kan bör dock inte sälja sig 
billigt. Om kyrkan börjar 
springa efter dem som ho-
tar att skriva ut sig av än 
den ena, än den andra or-
saken torde det inte bli ett 
slut på det springandet.

mILJöPoLItIK RESpEKT FÖR olIKA åSIKTER

Kan kyrkans miljöpolitik ifrågasättas?
KP skriver i nr 16 av den 
18.4.13 att: ”Kyrkan blev ock-
så inblandad [i påståendet om 
kärnkraft] – trots att den in-
te uttalat sig”. ”Påståendet” 
uppstod efter att den kända 
kärnkraftsmotståndaren Ulla 
Klötzer hotade med att skriva 
ut sig ur kyrkan med anled-
ning av kristdemokratens Mi-
ka Ebelings uttalande om att 
”kärnkraften är en gåva från 
Gud”. Också jag höjde ögon-
brynen över att Ulla Klötzer, 
vald till en av vår tids profeter 
i KP den 15.7.2010, blandar 
ihop kristdemokrater med 
vår Lutherska kyrka. Som an-
hängare av kärnkraft ogilla-
de jag valet av kärnkrafts-
motståndaren Ulla Klötzer 
till ”profet” i KP och skrev 
bl.a. en insändare i KP som-
maren 2010 att ”mig veterli-
gen har inte Bibeln, biskops-
mötet eller någon annan in-
stans sagt hurdan energi vi i 

Finland bör välja.” Redan ti-
digare hade jag motsatt mig 
KP:s negativa inställning till 
kärnenergi. Den 6.6.2002 ha-
de jag en debattartikel i KP 
vars rubrik lydde ”Ett ja för 
kärnkraft, är omsorg för vår 
nästa”. Mitt inlägg gav upp-
hov till en mycket livligt me-
ningsutbyte om för och emot 
kärnkraft i KP sommaren och 
hösten 2002.

Som vän av kärnkraft 
och den lutherska kyrkan 
så får jag ett slag under bäl-
tet i KP nr 16 där informa-
tören Shella Liljeberg-Elgert 
i Esbo svenska församling 
kommer ut med orden ”ett 
miljötänkande där förhärli-
gande av kärnkraften defi-
nitivt inte har någon plats.”  
Ännu värre blir det i sam-
ma tidning då projektsekre-
teraren för Ekunemiska an-
svarsveckan Jan Edström i 
sin tur skrev att ”evange-

lisk lutherska kyrkan och 
andra kyrkor redan i trettio 
år följt riktlinjer som mot-
svarar Klötzers övertygel-
se.” Visst får medlemmar i 
kyrkan ha en personlig åsikt 
i frågan, men jag ogillar på 
det skarpaste att lutherska 
kyrkans ”imamer” tar ställ-
ning till ”rätt energi” eller till 
”klimatförbättring ty slutet 
är nära” eller till bara att på 
våra tillställningar dricks det 
”rättvisemärkt kaffe.” Ing-
et fel att arbeta för en för-
bättring av klimatet, men 
gör det inte till en dygd in-
för Gud, med vilken män-
niskor klassificeras av för-
samlingens ”imamer” i goda 
och mindre goda. Rättvise-
märkta produkter är säkert 
överlag OK, men det bety-
der inte att alla icke-rätt-
visemärkta produkter vore 
det. Det finns faktiskt ock-
så folk som exempelvis gil-

lar Pauligs Jubileums moc-
ca. Åtminstone jag gillar att 
Pauligs Paula-flicka i tider-
na lärde det finska folket att 
sätta på kaffepannan i stället 
för att ta fram flaskan. Det-
ta som ett exempel på ett 
etiskt ställningstagande som 
gör att man kan gilla an-
nat kaffe än församlingarnas 
”rättvisemärkta kaffe.”

Som privatperson skul-
le jag vilja kalla de ovan 
framtagna olägenheterna 
moderna irrläror som inte 
hör hemma i dagens luth-
erska kyrka. Biskop Björn 
Vikström, själv motstånda-
re till kärnkraft, välkomnar 
i samma KP ”olika åsik-
ter men efterlyser öppen-
het och respekt”. Det lå-
ter bra!

magnuS rögård
Nurmijärvi

mILJöPoLItIK GuDS METoDER FÖR EnERGIpRoDuKTIon

miKa ebeling
stadsfullmäktigeledamot, KD, 
Helsingfors

om kärnkraft, guds skapelse och kyrkans utmaningar



Dövprästen Maria 
Lindberg bloggar 
för KP i maj.

TexT och FoTo:  
JohAN MyRSKog

Vem är du? 
– Jag heter Maria Lindberg 
och jobbar som dövpräst i 
Borgå stift. Jag är född och 
uppvuxen i Borgå men flyt-
tade till Helsingfors då jag 
började studera religionspe-
dagogik. Jag har bott här sen 
dess men är fortfarande ofta 
i Borgå, inte minst för miljö-
ombytets skull.

hur kom det sig att du blev döv-
präst?
– Det var långt ifrån planerat 
att jag skulle bli dövpräst, el-
ler präst överhuvudtaget. Un-
der mitt sista studieår vid teo-
logiska fakulteten fick stude-
randena en förfrågan om det 
fanns intresse att arbeta med 
döva. Min mentor uppmunt-
rade mig att pröva på jobbet 
som dövpräst. Jag gjorde så 
och blev förtjust.

hurdan har din egen andliga re-
sa varit?
– Mångskiftande. Skriba-
väckelsen drabbades av tvivel 
och agnosticism. Jag vandra-
de genom bl.a New age tills 
jag slutligen hittade tillba-
ka till den kristna tron. Den 
svenska Tomasmässan, dit 
jag hittade under studieti-
den, blev mitt första and-
liga hem. Ibland undrar jag 
ännu hur jag egentligen blev 
präst. Gud bjuder på över-
raskningar. 

hur ser din arbetsbild ut?
– Fördelen med att jobba i 
Borgå stift är att antalet dö-
va inte är så värst många. Det 
betyder att jag kan ge dem 
mycket tid. Jag gör myck-
et gärna hembesök. Det är 

bland de bästa uppgifterna 
att sitta ner och teckna sa-
ker mellan himmel och jord 
utan någon tidspress. 

Skype har också gett döv-
arbetet en ny sida. Det är 
praktiskt att ringa upp via 

skype och teckna om oli-
ka saker. Eftersom mitt ar-
betsområde sträcker sig från 
Borgå till Jakobstad så blir det 
en del resor, framför allt till 
jul. 

Diskrimineras döva i vårt sam-
hälle?
– Döva önskar att samhäl-
let skulle beakta att alla in-
te hör till exempel varnings-
signaler. De är också harms-
na över att det finns allt fär-
re textade TV-program. Men 
dagens döva är självständiga 
bland annat tack vare tolk-
tjänster och sociala medier.

Finns det ett stort behov av döv-
präster?
– Det finns ett behov av döv-
präster, ja. Dövprästerna er-
bjuder gudstjänster, förrätt-
ningar och själavård på de 
dövas eget modersmål, teck-
enspråk.

Speciellt viktigt är att just 
själavården får vara på eget 
språk. Tolkar kan lätt kän-
nas som en tredje part trots 
tystnadsplikten. 

är teckenspråket samma på fin-
ska och svenska?
– Teckenspråken är lite oli-
ka på finska och svenska fast 

båda har sitt ursprung i det 
rikssvenska teckenspråket. 
De har utvecklats åt olika 
håll i dövskolorna men det 
finns tecken som är speci-
fika för det finlandssvenska 
teckenspråket.

Teckenspråket uppstod på 
1700-talet i Västeuropa och 
kom till Finland på 1850-ta-
let där det senare blev en 
egen dialekt.

Vad kommer du att blogga om?
– Jag beskriver min egen 
blogg med orden: En blogg 
om livet här och nu, i stort 
och smått, glädje och bekym-

mer. Det är ett brett tema, 
men det behövs för mitt sätt 
att skriva. Jag vill inte binda 
mina texter. De dyker upp 
då det själva vill och om jag 
då skriver ner dem känns 
det mycket bättre än om de 
planeras i förväg.

Jag kommer nog att skri-
va så spontant som möjligt 
också på KP-bloggen. Litet 
om livet, vardag, tro och så 
kommer jag att ge en inblick 
i mitt jobb som dövpräst.

Sebastian 5 år var sjuk och m
åste stanna hem

m
a m

ed en barnvakt när övriga fam
iljen gick till kyrkan. N

är de kom
 hem

 igen hade alla m
ed sig ett palm

blad. –
 Folk viftade 

m
ed palm

bladen när Jesus kom
 vandrande, förklarade Sebastians pappa. –

 Typiskt, den enda söndagen jag inte är på plats så visar han sig, utbrast Sebastian.

NäSTA VEcKA möter vi lutheraner i onåd 
som samlas i Adventkyrkan.

Når dem som inte hör

maria lindberg jobbar som dövpräst. 

”Speciellt viktigt 
är att just själa-
vården får vara på 
eget språk.”
Maria Lindberg
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