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”Tron har funnits 
med i femtio år 
på tv helt enkelt 
för att finländar-
na vill det.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

En lottorad 
som slog slint

LottoboLLarna knuffades som be-
kant ut ur Yles tv-utbud, med mo-
tiveringen att de som sponsrat pro-

gram(= reklam) inte hör hemma där. I eftersnack-
et har Jari Korkki, politisk journalist på Yle, skrivit 
en kolumn som snabbt blev ett populärt diskus-
sionsämne. I något som antagligen ska läsas som 
drypande satir ger han ”Sanni” (Grahn-Laasonen, 
den riksdagsledamot som fick ut Lottoflickorna 
ur tv:n) ännu ett uppdrag: Har hon inte noterat att 
Yle i decennier har televiserat ett spektakel kallat 
”gudstjänst”? Här marknadsför en firma ogenerat 
produkten ”evigt liv” medan logon –korset – står i 
blickpunkten. Blev nu inte projektet att rensa i ut-
budet på hälft? Kolumnisten avslutar med en spy-
dig släng om att det ska bli intressant att se kon-
kurrenten MTV tävla om sändningsrättigheterna. I 
kommentarerna till kolumnen raljeras det vidare. 
Blir det månne ”tekniska pauser” under predikan, 
under vilka gudstjänsttittarna hinner gå en sväng 
via kylskåpet? Får prästen någon minut för reklam 
när hon hinner dra andan och kolla manus? En del 
roas av det, andra säger sårade ifrån och tycker att 
jämförelsen är osmaklig – därför att programmen 
är viktiga för dem.

KorKKiS inlägg är mångtydigt. Vad han egentligen vill 
förblir lite dunkelt. Försöker han säga att skiljelin-
jen mellan betalda budskap är svår att dra? Att det 
inte är så enkelt att det handlar enbart om struktu-
rer? Eller vill han verkligen ha ut kyrkan ur spektret 
av det Yle sköter inom sitt public service-uppdrag.

Hursomhelst har hans text också använts just i det 
syftet – och rena missuppfattningar har ivrigt drivits 
vidare: ”Kyrkan betalar Yle sponsorpengar för att få 
in sitt budskap bland tv-minuterna.” ”Kyrkan kö-
per sändningstid, som Yle får betalt för.” Användba-
ra förenklingar för dem som 
gärna ser att en sådan diskus-
sion utmynnar i ännu ett ”Ut 
med den, bara!”.

Samarbetet mellan Yle och 
kyrkorna är ingen köp-och-
sälj-driven konstruktion. Den 
bottnar i en genuin vilja hos 
bägge och har därför också en 
noga reglerad övervakning. När de första allmänna 
radiosändningarna inleddes den 9 september 1926 
var gudstjänsterna med som en naturlig del redan 
tre dagar senare. Tron har funnits med i åttio år på 
radio och femtio år på tv helt enkelt för att finlän-
darna vill det. Ända sedan starten har radioguds-
tjänsterna legat som stationär trea i lyssnartoppen 
på radio Vega, med cirka 30 000 lyssnare.

någon direKt SponSring får Yle inte heller. Däremot 
har kyrkan en handfull redaktörer på sina lönelis-
tor som jobbar med att koordinera och produce-
ra program. Varför ska då drygt sjuttio procent av 
landets befolkning få igenom sin vilja? Varför in-
te? Hur stor är andelen fotbollsfantaster? Bokslu-
kare? Trädgårdsfreak?

Yle Fem har en tacknämlig produktion av livså-
skådningsprogram, både utanför kyrkans samar-
betsavtal och innanför detta. Det senare blocket ut-
gör 25 timmar tv om året, totalt – både gudstjäns-
ter och andra program– för de drygt två tredjedelar 
av befolkningen som trots allt tillhör kyrkklubben. 
Hotad? Någon? 

Kallad till 
att skriva
Det rosa huset sticker av mot de andra 
husen när man kör längs Strandvägen 
i Töjby, Närpes. Vid en snabb blick ser 
det ut som om gavelfönstren bildar ett 
kors. Här bor en kreativ människa, tän-
ker jag när jag viker in.

– Det är roligt att skapa. Jag skapar 
allt möjligt, men jag sjunger inte. Jag 
hittar på saker att göra i huset och det 
är min man Leo som  bygger, säger Do-
rothy Röj som bor i huset.

Huset är hennes om- och tillbygg-
da hemgård. Det byggdes av hennes 
pappa då familjen återvände från Ka-
nada. Husmodellen hämtade han med 
sig därifrån.

Sedan hon kom till Töjby har hon in-
te varit i Kanada.

– Tyvärr glömde jag all min engel-
ska. Trots mina föräldrars försök ville 
jag inte tala det som barn. Det är nå-
got jag ångrat bittert senare. Men som 
barn vill man inte sticka ut. Man ska va-
ra absolut lika. Tyvärr gäller det bland 
vuxna också.

I dag är Dorothy Röj inte rädd att 
sticka ut. Inte heller är hon rädd att 
säga sin åsikt även om den inte delas 
av andra.

– Allt har blivit så annorlunda, sä-
ger hon. Bibeln respekteras inte som 
förr. Fast Bibeln är ju den enda boken 
man kan lita på.

Hon kan sin bibel. Grunden till de 
kunskaperna fick hon av sina föräld-
rar och morföräldrar. Men fråga inte 
var i Bibeln en viss vers står, för det 
kan hon inte svara på. 

– Bibeln är boken som Gud oss gav, 
den är kompassen på livets hav, följer 
vi den går vi ej i kvav. Bibeln är bo-
ken även i dag, recitarar hon en av si-
na dikter.

Dorothy Röj skriver både dikter och 
prosa. Hon har gett ut fyra diktböcker 
på eget förlag. Den senaste, Fågel utan 
vinge, utkom så sent som för två veck-

or sedan. Dessutom har hon gett ut en 
roman samt två dokument från gångna 
tider i Töjby. Även om hon inte sjunger 
står hon också som textförfattare och 
producent för en CD-skiva som består 
av hennes dikter tonsatta av Karl-Er-
ik Kronqvist. 

– Jag är inte rädd för sådant som jag 
aldrig gjort förr. 

Alla texter som hon skriver har en 
andlig dimension.

– Även om jag börjar med något an-
nat så slutar det där.

Att skriva ser hon som sin gåva. 
– När jag sätter mig vid datorn bru-

kar jag be en bön och vänta. Så kommer 
orden. Jag känner mig som en sekre-
terare som skriver ner dem. När dik-
ten är färdig kan resultatet förvåna mig. 
Blev den så här?

Hon stod vid himlaporten 
En av dikterna kom till när hon läs-
te om en person som sagt sig ha varit i 
himlen men kommit tillbaka.

– Då hörde jag rösten inom mig som 
sade ”Lasarus”. Javisst, tänkte jag då. 
Den rike mannen fick inte återvända 
för att varna sina bröder.

Hon ifrågasätter att man kan komma 
tillbaka när man väl kommit till himlen.

– Det står ju i Bibeln: ”Vad intet öga 
har sett och intet öra har hört. Det har 
Gud berett åt dem som fruktar honom.” 
Jesus berättade aldrig om hur det såg ut 
i himlen. Alltså vi har ingen aning om 
hur det är där. Vi har bara mänskliga 
symboler som vi sammanfattar.

Själv har hon varit nära döden och 
sett himlaporten. Motvilligt berättar 
hon om det eftersom hon inte vill att 
upplevelsen ska analyseras sönder och 
kanske få fel effekt.

– 1989 hade jag en märklig lung-
sjukdom som ingen visste vad det var. 
Jag hostade från morgon till kväll he-
la vintern. När jag äntligen fick remiss 

och kom till Östanlid i Jakobstad var 
jag så kraftlös att jag satt i rullstol. Jag 
blev bara sämre och läkarna kunde in-
te hjälpa mig.

På Östanlid försökte läkaren med 
tubmedicin och kortison. Det blev hon 
bara sämre av. De båda döttrarna kom 
hem från Sverige med sina familjer. Do-
rothy Röj tyckte att de borde ha kom-
mit senare för att hjälpa sin pappa som 
nyss blivit opererad i axeln. Senare fick 
hon höra att de kom då läkaren sagt att 
hon har högst två veckor kvar att leva. 
Att hon var nära döden förstod hon inte.

– En morgon när jag vaknade föll jag i 
dvala, berättar hon. Jag varken sov eller 
var vaken. Jag var bara någonstans. Jag 
kom till en plats där det fanns en kis-
ta. Jag förstod att den var min. Jag no-
terade med tillfredsställelse att kistan 
hade vita blommor med tre röda rosor. 
Det har jag alltid velat ha på min kista. 

Hon gick vidare och kom till en hög 
port med en mycket hög tröskel.

– Jag var fortfarande svag och tänk-
te att den tröskeln kommer jag ald-
rig över. Långt bort bakom porten såg 
jag ett ljus. Oj, så långt orkar jag in-
te, tänkte jag. Då kände jag en manlig 
hand på mitt skulderblad och en röst 
som sade: ”Du ska inte dit – du ska 
skriva”. Sen kom jag som ur en dim-
ma och låg fortfarande i min sjukhus-
säng. Jag kände fortfarande värmen av 
handavtrycket på min rygg. Den kände 
jag ända till kvällen. Jag berättade för 
min rumskamrat om upplevelsen och 
frågade henne vad hon tror det bety-
der. ”Det betyder nog att du inte ska 
dö”, sa hon. Men det hade jag ju ald-
rig tänkt mig.

Det gick någon dag och benen fick 
styrka. Hon kunde börja gå igen. Efter 
en tid sade läkaren att han inte förstod 
vad som hänt men alla prover och vär-
den var normala.

– Men jag sade inget åt läkaren. Jag 
är övertygad om att jag blev frisk med 
Guds hjälp. Jag tror det var Guds hand 
som rörde vid min rygg. 

Hon kände också igen rösten.
– Det var samma röst som brukar sä-

ga några ord ibland. Det är en röst jag 
hör inom mig precis som om jag sam-
talar med någon. Den hörs aldrig utåt, 
men jag hör den tydligt. 

Du ska skriva. Dorothy Röj har hört den uppmaningen 
flera gånger under livet. Och hon har varit lydig sin kal-
lelse.

TexT och FoTo: JoHAn SAnDbErG

ProFiLEn: DoRoThY RÖj 
”Jag känner mig som en sekreterare som skriver ner 
orden som kommer till mig. ”
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Nej till sänkning av konfirmationsålder
Konfirmation. Kyrkomö-
tet tog förra veckan ställ-
ning till ett ombudsiniti-
ativ om att sänka konfir-
mationsåldern. Det ut-
skott som behandlade 
frågan tyckte att man inte 
ska justera konfirmations-
åldern eftersom konfirma-
tionsundervisningen fung-
erar bra och lockar också 
ungdomar som inte hör till 
kyrkan.

Utskottet menade att 
den åldersgrupp kyr-
kan nu måste satsa på är 
10–14-åringarna som är i 
”en synnerligen krävande 
ålder för kristen fostran”.

Det finns församlingar i 
Svenskfinland som i stället 
satsat på högre konfirma-
tionsålder: i Vasa konfir-
meras ungdomarna ett år 
senare än på andra håll.

Nyckelbloggen nu på KP-webben
bLogg. Nyckelbloggen – 
en blogg som särskilt riktar 
sig till dem som jobbar och 
verkar inom församlingen 
– går nu att läsa också på 
Kyrkpressens webbsida.

På Nyckelbloggen bloggar 
främst de som är anställda 
vid Kyrkans central för det 
svenska arbetet.

– Vi har en naturlig kopp-
ling till Nyckelbloggen ef-
tersom den hänger ihop 

med inspirationstidskriften 
Nyckeln som också ges ut 
av förlaget Fontana Media, 
säger May Wikström som 
är chefredaktör för Kyrk-
pressen och vd för Fonta-
na Media.

– Det är här man kan 
hitta verkligt sakkunniga 
inlägg av människor som 
jobbar inom kyrkan till 
vardags. Dessutom blog-
gar skribenterna i en per-

sonlig och tillgänglig ton.
Du hittar Nyckelbloggen 

på webbadressen www.
kyrkpressen.fi.

både inne i huset i Töjby 
och utanför det syns spår 
av Dorothy Röjs kreativitet. 

DoRothy Röj

FöDD i KaNaDa, KoM Till 
Töjby SoM FyRaåRiNg.

SkriviT DiKTTRilogiN Ur 
öppen hand, Ur hjär-
tats djUp och Ur Livets 
käLLa SaMT NyUTKoMNa 
FågeL Utan vinge. 
SKRiViT TiDSDoKUMeN-
TaTioNeRNa skärvor av 
drömmar, de gLömdas 
Fotspår och dokUmen-
ten berättar. PRoDU-
ceNT aV cD:N Livets 
bUkett.

GiFT MeD leo, haR TVå 
DöTTRaR SoM bägge äR 
läKaRe. eN DoTTeR boR i 
oRaVaiS och DeN aNDRa 
i MoRa i SVeRige. FyRa 
baRNbaRN. 

KonfirmationSåLdern är 
bra som den är, menar kyr-
komötet. Foto: kp-arkiv/
CHriSta MiCkELSSoN
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Vill trygga religionen i skolan
Kristdemokraterna vill trygga religionsundervisning-
en i den egna religionen i skolorna. 2010 deltog 92,9 av 
eleverna i Finland i undervisningen i evangelisk-luth-
ersk religion i skolan.

Riksdagsledamötena Jouko Jääskeläinen och Leena 
rauhala vill att elever med olika religion inte heller i 
framtiden ska få religionsundervisning tillsammans.

– Följden av det kan bli religionsblindhet och en 
otillräcklig kunskap om det egna kulturarvet och dess 
traditioner, säger jääskeläinen på KD:s hemsida.

UK synligt vid 
kyrkomötet
Ungdomens kyrkodagar 
fick en del synlighet då en 
grupp som representera-
de samlingen fick presen-
tera sig för cirka 100 be-
slutsfattare vid kyrkomö-
tet i åbo.

– Det var superskoj att 

få mera synlighet, säger 
Simon Lampenius vid Kyr-
kans svenska central.

– Det är ett sätt att ord-
na möten mellan ungdo-
mar och beslutsfattare. 

gruppen visade en re-
klamvideosnutt från ti-
digare UK och ombuden 
verkade intresserade.

– På finska sidan söker 

man fortfarande former 
för hur man bättre kan hö-
ra barn och unga, säger 
lampenius.

Syftet med att kyrko-
mötet möter barn och 
unga är att stärka de-
ras känsla av delaktighet i 
kyrka och församling och 
ge dem en känsla av att 
deras röst viktig.

UK InSpIReRAR poLitiK RelIgIonSUnDeRVISnIng

Hur länge ska man vänta?
johan terho säger sig vara beredd på att vänta länge men vill börja jobba som präst så fort han får chansen. Foto: GuNNar GotHoNi

”Det är tråkigt 
att det mås-
te vara så men 
det beror på be-
hovet i försam-
lingarna i vilken 
mån tjänster blir 
lediga.”

Clas Abrahams-
son

– Då jag var halvvägs med studierna 
insåg jag att det inte alls är någon själv-
klarhet att jag får jobb, säger teologi-
studeranden Johan Terho.

Terho började studera år 2007. På 
den tiden talades det mycket om be-
hovet av präster och den annalkande 
pensionsboomen i Borgå stift. 

– Lite lurad kände jag mig kanske, 
medger Terho.

– Men samtidigt så lever arbets-
marknaden. Det är svårt att förut-
se var det behövs arbetskraft och hur 
mycket.

PräSTviGninG. Just nu är behovet av 
präster mättat i Borgå stift. En handfull 
teologer står på kö för att bli prästvigda. 
Det är en ny situation för stiftet - och 
vad gör man om man studerat klart och 
inte får bli prästvigd? 

TexT: JoHAn MyrSkoG

– Ur vår synvinkel är det förstås bra 
att det finns präster ifall det skulle be-
hövas men för studerande som vill job-
ba är det förstås ett problem. Jag för-
står bra att de inte är så glada, säger 
Clas Abrahamsson.

Liksom Johan Terho hänvisar även 
Abrahamsson till arbetsmarknaden 
och dess oförutsägbarhet.

– I andra branscher är det inte ga-
ranterat att man får jobb fastän man 
studerat klart. Kyrkan är tyvärr inte 
ett undantag.

nya faktorer
Enligt Abrahamsson beror det på flera 
faktorer att teologer nu står i kö för att 
få prästjobb. Det är en situation som 
för övrigt är ny för Borgå stift.

– Pensionsboomen för fem till tio år 
sedan blev inte så stark som man trott 
och samverkan mellan behovet och ut-
budet hölls stabilt.

Då pensionsåldern dessutom varie-
rar är det väldigt svårt att förutse när 
någon faktiskt går i pension.

– Folk går i pension men pensions-
åldern är flexibel. Fast man uppnår en 

viss ålder så kan man ändå välja att fort-
sätta jobba i några år till.

En annan orsak är församlingarnas 
allt kärvare ekonomi. Om en tjänst blir 
ledig så ledigförklaras den inte nöd-
vändigtvis.

– Församlingar funderar numera 
ganska mycket på hur de kan spara in 
pengar. Det är också en ny situation 
som vi inte har varit med om förut, sä-
ger Abrahamsson.

Också i Sverige finns det ett stort ut-
bud på präster och Borgå stift har fått 
in flera förfrågningar av svenska teo-
loger som vill veta om det finns lediga 
tjänster i Finland.

Men Abrahamsson säger att Borgå 
stift i första hand prioriterar de teolo-
ger som studerat i Finland.

– Vårt stift är svenskt men jobbet 
förutsätter också att man kan lite fin-
ska. Helt enkelt för att man ska klara 
sig i vardagliga situationer, säger Ab-
rahamsson.

Terho är inställd på att jobba i södra 
Finland där familjen, släkten och den 
blivande hustrun bor. Han är medve-
ten om att han kan få vänta länge inn-
an en ledig prästtjänst öppnar sig men 
säger sig vara beredd på att vänta, i fle-
ra år om det behövs.

– Jag vill gärna jobba med något där 
jag har nytta av mina teologistudier, 
säger han.

Men Johan Terho utesluter inte hel-
ler att för tillfället jobba med något 
annat, medan han ändå väntar. Hur 
framtiden ser ut vet han inte riktigt 
ännu.

– Jag har ingen klar plan än så länge. 
Jag har funderat på att fortsätta med 
doktorsstudier. Vi får se, säger Terho.

rörlig arbetsmarknad
Enligt notarie Clas Abrahamsson vid 
domkapitlet finns det just nu mellan 
fem och tio teologer som väntar på 
prästvigning. 

– Det är tråkigt att det måste vara så 
men det beror på behovet i församling-
arna i vilken mån tjänsterna blir ledi-
ga, säger han.

Foto: kp-arkiv/NiNa ÖStEr-
HoLM
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Budskap som berör i vår tid
Religiös symbolik och tematik och religiösa betydelser 
blir allt vanligare inom populärkulturen. 

– Det handlar om budskap som går djupare än yt-
lig populärkultur. Teman som berör vår tids publik och 
som är viktiga för dem. å andra sidan lyfter populär-
kulturen fram en religiositet som inte nödvändigtvis är 
kopplad till traditionella religiösa system, säger Heik-
ki Pesonen som är lektor i religionsvetenskap vid hel-
singfors universitet. Pesonen har skrivit ledaren i se-
naste numret av webbtidningen teologia.fi.

RELigion popUläRKUlTUR

Teologin förlorar 
sin fakultet
ny STrukTur. Åbo 
Akademi omorganiseras 
i fyra fakulteter. Teologin 
ska lyda under filosofiska 
fakulteten. 
– Det innebär risker och 
möjligheter, säger pro-
fessor Tage kurtén.

TexT: SoFiA TorvALDS

Åbo Akademis struktur har 
diskuterats i tre arbetsgrup-
per under vintern, och för-
ra veckan kom resultatet: 
styrelsen ger rektorn full-
makt att planera en verk-
samhet som baserar sig på 
fyra fakulteter. Dagens tolv 
förvaltningsenheter skulle 
alltså krympas ner till fyra 
stora administrativa enheter.

– Enligt beredningen 
skulle teologin lyda under 
filosofiska fakulteten. Det är 
en stor förändring eftersom 
teologin alltid varit ett eget 
område, säger Tage Kurtén 
som verkat länge som pro-
fessor vid teologiska fakul-
teten och som fakultetens 
prefekt åren 2010–2012.

– En stor fråga är för-

stås hur vi ska behålla vårt 
brand. Att fakulteten skulle 
heta ”humaniora och teolo-
gi” som i Lund skulle redan 
vara bättre. En annan fråga 
är om vi får behålla alla de 
sex ämnen vi har i dag och 
om alla ämnen kommer att 
ha en professor. Det här är 
en stor förändring både ad-
ministrativt och identitets-
mässigt.

Vid TF är många profes-
sorer oroliga över vad som 
sker när den administrativa 
beslutanderätten flyttas över 
i andra händer. Men Kurtén 
ser också att förändringen 
öppnar möjligheter till ett 
bredare samarbete med an-
dra enheter inom akademin.

– Jag tror att förändring-
en kan leda till mer samar-
bete med enheter som reli-
gionsvetenskap, filosofi och 
historia.

Vilka inbesparingar be-
slutet leder till är inte klart. 

I dag arbetar tolv professo-
rer som prefekter och har ett 
stort administrativt ansvar. 
Om antalet prefekter – eller 
dekaner som de igen ska he-
ta – skärs ner till fyra inne-
bär det att många frigörs till 
större insatser inom under-
visning och forskning.

kyrkan vill ha kvalitet
Vid teologiska fakulteten 
känns frågan om hur identite-
ten ska bevaras i en ny struk-
tur som den mest brännande.

– Att vi har en egen fakultet 
har varit viktigt för oss. Om 
vi inte är en fakultet får det 
också konsekvenser för vårt 
samarbete med andra teolo-
giska fakulteter i Norden, sä-
ger Kurtén.

Dessutom finns här kan-
hända ett juridiskt problem: 
det var en stor donation av 
Anna von Rettig som i tiden 
möjliggjorde grundandet av 
en teologisk fakultet i Åbo.

– Följer man donatorns 
vilja om TF inte längre är en 
fakultet? Det är ett relevant 
argument, säger Kurtén.

Också kyrkan ställer vis-
sa krav på utbildningen i 
teologi eftersom det är i Åbo 

de svenskspråkiga präster-
na utbildas.

– Kyrkan har till exem-
pel önskemål om vilka äm-
nen prästerna ska läsa för att 
vara behöriga. Skulle kyrkan 
godkänna att resurserna för 
något ämne skärs ner så att 
det inte längre har en profes-
sor utan enbart en lektor? Det 
vet vi inte, säger Kurtén.

Stiftsdekan Sixten Ek-
strand vid domkapitlet i 
Borgå säger att kyrkan in-
te har några särskilda krav 
på hur utbildningen ordnas 
– bara den fyller kvalitets-
kraven.

– Traditionellt har teologin 
haft en egen fakultet, men det 
finns också andra organisato-
riska lösningar. Det primära 
är att akademin kan erbjuda 
god teologisk utbildning i de 
fyra huvudämnena praktisk 
teologi, kyrkohistoria, syste-
matisk teologi och exegetik.

Och om en professorstjänst 
blir en lektorstjänst – är det 
fortfarande god undervis-
ning?

– Då har man tummat på 
kvaliteten. Varje ämne mås-
te ha en ämnesföreståndare, 
en professor, säger Ekstrand.

KoppLingen meLLan teologiska fakulteten och kyrkan kräver att undervisningen i teologi fyller kyrkans kvalitetskrav. 
Foto:kp-arkiv

”Att vi har en egen 
fakultet har varit 
viktigt för oss.”
Tage Kurtén

Församlingarnas 
självständighet 
är hotad
kyrkoMöTET. Det kan 
bli slut med självständiga 
församlingar. kyrkomötet 
har röstat för fortsatt 
beredning av förslaget att 
alla församlingar måste 
tillhöra en samfällighet.

TexT och aRKiVFoTo: 
 JoHAn SAnDbErG 

Ärendet gå nu till Kyrkosty-
relsen och biskopsmötet för 
fortsatt beredning. Senast om 
ett år borde frågan komma 
upp i kyrkomötet för ett av-
görande beslut.

– I debatten inför om-
röstningen ifrågasatte spe-
ciellt de stora församlingar-
na Jyväskylä och Salo och 
församlingarna i norra Fin-
land  förslaget,  säger kyrko-
mötesombudet Max-Olav 
Lassila.

Är det vettigt att man i 
Lappland måste köra hund-
ratals kilometer till ett mö-
te? Ska gigantförsamling-
ar som Jyväskylä bli än-
nu större? Ska församlingar 
som Nykarleby där man ny-
ligen lagt ner samfälligheten 
tvingas in i en ny? Och i så 
fall till vilket styrkeförhål-
lande? I vilken utsträckning 
ska personalen vara anställd 
av samfälligheten eller för-
samlingen?

– Det är många relevan-
ta frågor som Kyrkostyrel-
sen nu ska ta ställning till i 
sin beredning, säger Lassila. 

Landshövding Peter Lind-
bäck från Åland föreslog att 

ekonomiskt bärkraftiga för-
samlingar som motsvarar 
en kommun ska få fortsät-
ta sin verksamhet som en-
skilda församlingar. Försla-
get röstades ner med 48 rös-
ter mot 57. 

–  Med tanke på de styr-
keförhållandena tror jag in-
te att paketet går igenom om 
man inte får en tillfredsstäl-
lande lösning, säger Lassila. 
Då är det frågan om en kyr-
kolagsändring som ska an-
tas med tre fjärdedelars ma-
joritet. 

Lassila understöder frivil-
lighet. Hans hemförsamling  
Larsmo är en av de försam-
lingar som kan beröras.

– Vi vill helst fortsätta som 
självständiga. Vi har inget att 
vinna ekonomsikt på att gå 
med i en samfällighet. Men 
om alternativet är samman-
slagning av församlingar så 
är det ändå bättre att höra till 
en samfällighet.

Den mest naturliga för 
Larsmo skulle då vara Pe-
dersöre kyrkliga samfällig-
het. Inofficiellt har frågan 
diskuterats i Larsmo. Det har 
man inte gjort i Nykarleby.

– Jag vet inte vad det här 
kan betyda för Nykarleby, 
säger kyrkofullmäktiges 
ordförande Anders Blom-
qvist. I dagstidningarna har 
man bara nämnt att Larsmo 
och Korsnäs skulle beröras. 
Eftersom församlingarna i 
Nykarleby nyss gått samman 
och samfälligheten upphört 
ser jag inte riktigt poängen i 
att börja tillhöra en samfäl-
lighet igen.

max-oLav LaSSiLa, kyrkomötesombud och kyrkoherde i 
den självständiga larsmo församling, vill helst att försam-
lingar ska få förbli självständiga. 

Vi hjälper dig i livets alla skeden!
* Gåvobrev   * Äktenskapsförord
* Testamenten  * Bouppteckningar
* Arvsskiften  * Rättegångar mm.

Vicehäradshövding Filip Markelin
Brändövägen 8,  gatunivå,  00570 Helsingfors
Tel. 0400-464899,     www.perhejuridiikka.fi

Alphareklam på bio
i Uppsala kommer biobesökarna att få 
reklam om alphakurser, skriver Dagen.

Svensk filmindustri har samarbetat 
med församlingar i örebro och hörde 
nu av sig om Korskyrkan i Uppsala ville 
sända bioreklam. Projektet finansieras av församlingen 
som har valt att satsa på just alphareklam. 

– Vi hoppas att det här leder till ett större intres-
se för trosfrågor, säger församlingens alphakursleda-
re Fredrik ritscher.

bio AlphAKURS 
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– I kyrkan omdefinierar man 
sig själv, man bli liksom en 
lite heligare person. Man sti-
ger ut ur sin egen vardags-
verklighet och in i en sorts 
mytisk verklighet och my-
tisk tid. I den verkligheten 
blir också Bibelns berättel-
ser och metaforer något som 
gäller en själv.

Det säger Ann-Maarit Jo-
enperä som är församlings-
pastor i den finska försam-
lingen i Tusby. Förra veckan 
doktorerade hon med en av-
handling om hur gudstjäns-
ten fungerar som en religiös 
erfarenhet. Hennes material 
visar att den som deltar i en 
gudstjänst blir ett annat och 
nytt jag genast då hon stiger 
in genom kyrkans dörr.

Men att delta i det heliga 
skådespel som gudstjänsten 
är kräver en förmåga att lä-
sa manus. Varför sitter man 
för det mesta, men plötsligt 
ska alla ställa sig upp och stå?

– Om man är en van guds-
tjänstdeltagare öppnar sig 
manuset på ett nytt sätt. 
Det är inte bara det att man 
vet när man ska stå, man vet 
varför man ska stå. Då öpp-
nar sig också gudstjänstens 
innehåll.

Lämna skulden bakom dig
Joenperä menar att guds-
tjänsten kan bli en plats där 
man inte bara får uppleva he-
lighet utan rent av får känna 
att man får lämna sina bör-
dor bakom sig.

– Ett ställe där man får gö-
ra det är syndabekännelsen 
och avlösningen. Många 
människor har en käns-
la av skuld som det känns 
skönt att kunna lämna bak-
om sig. Om man kan möta 
sin skuld kan man också 
frigöras från den. Och när 
man frigörs från sin skuld 
blir man tacksam.

Den som regelbundet be-
söker en gudstjänst får ock-
så lära sig något om att grep-
pa tanken på död.

– När vi i kyrkan ber för 
dem som dött sitter alla stilla 
en stund och begrundar frå-
gan. Det blir ett sätt att hand-
skas med döden. Samtidigt 
talar kyrkan aldrig om död 
utan att tala om uppstån-
delse.

Kyrkan erbjuder alltså 
verktyg för att ta itu med 
frågor som skrämmer och 
plågar oss alla: alldeles gra-
tis och varje vecka.

Detaljerna drabbar oss 
också
Joenperäs forskning visar 
också att varje liten detalj i 

kyrkobyggnaden blir något 
som vi nästan intuitivt in-
lemmar i vår bild av kyrkan.

Många av dem hon in-
tervjuade hade fäst sig vid 
ett runt glasfönster i Tus-
by kyrka. De kände sig på-
verkade av glasets mörk-
blå färg. En person berätta-
de att hon alltid fäste sig vid 
ett snett, litet fönster högt 
uppe i kyrkan: att det var 
viktigt för henne att fönst-
ret var snett.

Det verkar faktiskt göra 
en skillnad om man deltar 
i en gudstjänst i en traditio-
nell kyrka med fasta bän-
kar, orgel uppe på läkta-
ren och en predikstol och 
en tydligt åtskild altardel 
– eller i en modern kyrka 
där allt känns lite vardag-
ligare men samtidigt hem-
trevligare.

– Olika kyrkor talar till 
olika delar av vårt under-
medvetna. Ingendera är 
bättre än den andra, men 
en gammal kyrka och en 
70-talskyrka sänder olika 
signaler.

kan leda till utanförskap
Men Joenperä är fundersam 
när hon tänker på gudstjäns-
tens framtid. När en grupp 
skriftskolungdomar besöker 
en gudstjänst märker hon att 
den är främmande för dem. 
De står liksom på scenen i en 
pjäs, men utan att hitta sina 
repliker i manuset, utan att 
förstå vad pjäsen handlar om 
och hur den ska berättas. Er-
farenheten gör dem förbryl-
lade och osäkra.

– Största delen av dem jag 
intervjuade hade fyllt sextio 
och hade gått i kyrkan se-
dan de var barn. De tolkade 
gudstjänsten på ett helt an-
nat sätt än dagens unga gör. 
För en ung människa i dag 

kan gudstjänsten leda till en 
känsla av utanförskap.

Om gudstjänsten inte kan 
tala till människor i allmän-
het blir den bara en elitistisk 
ritual för ett litet innegäng.

– Det bekymrar mig.
Ann-Maarit Joenperäs re-

cept är att ta små steg mot att 
öppna gudstjänsten för dem 
som inte känner sig hemma 
där.

– Ett sätt är att ha modet 
att klä budskapet i nya ord. 
Vad betyder ord som synd el-
ler rättfärdiggörelse i dag? Ett 
annat sätt är att förklara vad 
man gör. Det skulle vara till 
stor hjälp redan om prästen 
skulle säga ”nu stiger vi upp 
för att prisa Gud” i stället för 

att bara anta att alla vet var-
för man ska stå.

Hon skulle också vara redo 
att ersätta traditionella sym-
boler som triangeln och fis-
ken med symboler som öpp-
nar sig för alla: mörker, ljus, 
vatten, ett grönt löv.

bär frukt långsamt
Kellokoski, den del av Tus-
by församling Joenperä an-
svarar för, har varit med om 
en pilotprojekt som har som 
mål att omforma gudstjäns-
ten.

– Vårt mål har varit att ut-
veckla förmiddagens mäss-
sa enligt dess egna utgångs-
punkter, i små steg.

Det innebär till exempel 
att syndabekännelsen fått 
en lite ny form: i Kellokoski 
talar man hellre om skuld 
än om synd. Ibland skild-
ras känslan av skuld på ett 
konkret sätt: gudstjänstdel-
tagarna får en vass sten i sin 
hand och den får de lägga 
ner på altaret.

– Vi har också utvecklat 
förbönen. Vi samlar in äm-
nen på plats och de går se-
dan vidare till församling-
ens smågrupper. Dessutom 
har vi satsat på kyrkkaffet.

Resultatet har varit att 
antalet gudstjänstdeltaga-
re stigit långsamt de två–tre 
senaste åren. Nya frivilliga 
har anmält sig och Joenperä 
har börjat se nya ansikten i 
bänkarna.

– Det handlar inte om 
att skapa en stor föränd-
ring som plötsligt drar en 
massa folk till kyrkan ut-
an om ett långsiktigt arbe-
te som bär frukt med tiden. 
Det är ett system som ma-
tar sig självt, säger Joenperä.

Pjäs för den som kan manus

gudStjänSten är ett heligt och mytiskt skådespel som vi förstår intuitivt – om vi har vant oss vid symbolerna och språ-
ket. Foto: kp-arkiv/CHriSta MiCkELSSoN

”om man kan mö-
ta sin skuld kan man 
också frigöras från 
den. och när man fri-
görs från sin skuld blir 
man tacksam.”

Ann-Maarit 
Joenperä

GuDSTJänST. Gudstjänsten är ett heligt 
skådespel som gör det möjligt för delta-
garna att förvandlas och bearbeta sina 
livsfrågor. Men hur blir det om deltagar-
na inte kan läsa manus? 
– De känner sig uteslutna.

TexT: SoFiA TorvALDS

ann-maarit joenperä vill 
göra gudstjänsten tillgäng-
lig för den ovana kyrkobe-
sökaren. Foto: JaNNE-aNtti 
LatvaLa
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Picknick. Tigerka-
kan är en riktig klassi-
ker. Den är saftig och 
dryg och blir perfekt 
utfärdsmat.

TexT och FoTo:  
kArin ErLAnDSSon

Våra vänner bor söder om 
simstranden. Vi bor norr om 
den. Vi brukar träffas och ha 
picknick på stranden: lassa 
kakan på vagnens underrede 
och blanda lite kanel i termo-
sen innan vi häller på kaffet. 

Barnen får leka på stran-
den och vi vuxna får prata 
nästan i fred. Särskilt trevligt 
är konceptet soliga vårdagar, 
och en positiv bieffekt är att 
ingen behöver ägna dagen åt 
att städa huset efter sex barn 
i lekåldern.

Godare med grädde
Tigerkaka är en riktig kak-
klassiker, här har jag gjort 
den i en stor ugnsform. 

Det är just en sådan ka-
ka som lämpar sig för stör-

re sällskap, gärna på utflykt. 
Den här varianten blir 

mycket saftig och räcker till 
många.

Den går bra att frysa in och 
blir bara saftigare av att gö-
ras ett par dagar på förhand. 
Grädden kan bytas ut mot 
mjölk, men kakan blir go-
dare med grädde. 

Ska det vara så ska det va-
ra, så att säga.

tigERpAnnA

•	7 dl vetemjöl
•	4,5 dl socker
•	2 msk bakpulver
•	250 g smör
•	6 ägg
•	4 dl grädde

på tväREn SoFIA ToRVAlDS

om paris vore nästan som himlen
jag läste nyligen en tid-
ningskolumn som handla-
de om varför folk ser så bra 

ut i Paris jäm-
fört med res-
ten av världen. 
Kolumnistens 
svar var enkelt: 
i Paris satsar 
folk på sitt ut-

seende. ingen i Paris skulle 
någonsin gå ut med skräp-
påsen iklädd joggingbyxor. 
grannen kan ju se dem.

en kvinna i Paris skul-
le inte visa sig utan masca-
ra. hon skulle inte visa sig 
i vulgära kläder. (Vulgärt: 
tingeltangel, glitter eller klä-
der med stora logon.)

hon skulle framför allt 
förstå att hennes fysiska 
uppenbarelse sänder sig-
naler till omvärlden närhelst 
hon visar sig ute i offentlig-
heten.

Medan jag tänker på 
kvinnorna i Paris tänker 
jag på hur jag själv känner 
mig när någon sminkat mig 

och fixat mitt hår: jag kän-
ner mig bra, jag känner mig 
stark, jag känner mig lite 
extra. jag känner mig så för 
att vi trots allt klär oss i vårt 
smink och våra kläder som 
i en uniform som ska ge oss 
någon sorts status. Så har 
det varit genom mänsklig-
hetens historia.

Men jag tänker också på 
hur Paris skulle se ut om al-
la de där stiliga kvinnorna 
och männen en dag ägna-
de samma möda åt att in-
te vara själsligt vulgära: om 
de la av med allt skvaller, 
allt förtal, alla nedsättande 
anmärkningar, alla vredes-
utbrott.

om vi alla tog efter dem. 
om jag tog efter dem och 
klädde mig i tålamod och 
vänlighet – rent av i kärlek.

hur roligt skulle de inte 
vara att åka till Paris då. Då 
kunde man lämna louvren 
åt sitt öde, bara mingla med 
folk på stan och känna en 
doft av himlen.

vågA FRågA

Tala om det konkreta
vårt barn tänker mycket på döden 
och när hon själv kommer att dö 
och undrar om det kanske händer 
snart. Hur ska man tala om döden 
med ett barn utan att släta över och 
gömma undan, men samtidigt utan 
att göra henne rädd och orolig?

en möjLig utgångspunkt för ett samtal 
är att tillsammans med barnet prata 
om hur det kommer sig att hon tänker 
så mycket på döden. Det är viktigt att 
känna till vad som ligger bakom hen-
nes funderingar. Vilka är hennes erfa-
renheter av döden? Har ni haft döds-

fall i familjen? Vad har hon hört om döden av andra, vux-
na eller barn? 

Det blir genast enklare att gå vidare om du får en inblick 
i vad som mera konkret ligger till grund för hennes funde-
ringar. Går hon och grunnar på något speciellt som har hänt 
i hennes omgivning eller filosoferar hon i allmänna banor 
över livets stora frågor? Hur har döden kommit in i hennes 
tankevärld? Ta då fasta på det konkreta hon funderar på 
och reagera på det ur din synvinkel. Det är fullt möjligt att 
det som din dotter funderar på inte är så stort och skräm-
mande som du har trott att det skulle vara.

döden är inget enkelt samtalsämne, inte ens för vuxna. Du 
har nu fått en anledning till att själv tänka över vad du tän-
ker om livets stora frågor.

Jag skulle i ett resonemang om döden med mitt barn be-
tona att jag som förälder gör allt jag kan för att barnet ska 
vara tryggt. Jag skulle säga: Vad som än händer med dig el-
ler med mig kommer jag aldrig att sluta älska dig. Jag gör 
det jag kan och sedan får Gud ta över.

Sätt alltså ord på din kärlek till barnet och på din vilja att 
göra ditt allra bästa för att ta hand om henne. Sedan får du 
fortsätta med att berätta om vad du tror om Gud och om li-
vet efter döden. 

jag tycKer mycket om tankebilden som kopplar ihop döden 
med födelsen. Kanske din dotter skulle tycka om att fun-
dera på hur det månne kändes att vänta på att födas inne i 
sin mammas mage. När hon väl var född blev hon bekant 
med en värld som visade sig vara mycket större och ljusa-
re än hon kunde föreställa sig.  Kanske är det så också när 
vi dör. Efter döden väntar en värld som är ännu större och 
mera underbar än den vi känner till.

Jag hoppas att du har nytta av mina synpunkter. Det finns 
också barnböcker som handlar om döden och som ni kan 
läsa tillsammans. Be om råd av bibliotekarier eller av kyr-
kans barnledare.

 ¶ aNN-SoFi 
StorBaCka
är sjukhuspräst 
och svarar på 
läsarfrågor om  
tro och liv. 

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. 

Karins 
kyrkkaffe
är en serie recept och 
tips på goda bakverk 
som lämpar sig exem-
pelvis för kaffestunden 
efter gudstjänsten. läs 
mera recept på Karins 
blogg: 
lopptorget.ratata.fi

Tigerpanna för 
lata utflykter

tigerKaKan bLir bara saftigare av att göras ett par dagar på förhand. 

•	Sätt ugnen på 200 grader. 

•	 Lägg ett bakplåtspapper i en stor ugnsform, cirka 20 x 
30 centimeter. 

•	blanda alla torra ingredienser. 

•	rör ner smöret (det går enklast med fingrarna) i bitar 
tills blandningen är grynig. Rör ner ägg och grädde med 
en träslev. 

•	Lägg cirka en tredjedel av smeten i en skål och blanda 
med kakao. 

•	blanda vaniljsockret i resten av smeten. 

•	klicka ut hälften av den vita smeten i ugnsformen.  
Smeten är ganska otymplig och behöver bredas ut.  
bred chokladsmeten över och slutligen det sista av den 
vita smeten.  

•	Grädda cirka 30 minuter i mitten av ugnen.

SmaKSättning:
•	2 msk vaniljsocker
•	1 dl kakao
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Kyrkan är här
TexT och FoTo: TEAM MATTEuS

Det är vår andra dag på de tyska kyrko-
dagarna i Hamburg. Redan när vi kom-
mer till Heimfelds metrostation märker 
vi en stor skillnad jämfört med dagen 
innan. De blå kyrkodagshalsdukarna 
är lika frekventa som tidigare, men nu 
sitter de på ungdomar i vår egen ålder. 
På området finns olika tält med kreati-
va verkstäder och i en park finns en stor 
festivalscen. Är det här också en form av 
kyrka? Det blir frågan som kommer att 
återkomma många gånger under dagen.

Vi ger oss ut för att intervjua några 
ungdomar. Varför är de här?

15-åringarna Kevin och Fredrich från 
Berlin deltar i kyrkodagarna för andra 
gången. De gillar kyrkodagarna för att 
dagarna samlar så många människor 
och för att man inte behöver känna sig 
annorlunda. Det finns väldigt många 
kristna i Tyskland, men alla är inte så 
aktiva och man kan bli betraktad som 
“konstig” om man hänger i kyrkan som 
de gör ibland. 

Vi träffar också fyra hjälparrangörer, 
av vilka en del deltagit i kyrkodagar-
na redan tidigare år, medan andra var 
med för första gången. Via kyrkans ung-
domsföreningar hade de anmält intres-
se att hjälpa till med att visa festdelta-
garna till olika programpunkter.

– En del av oss är aktiva inom för-
samlingens ungdomsarbete, säger Fa-
bian, 21 år, från Heidelberg. 

Vi frågade Heidelbergungdomar-
na om hur det är att vara ung kristen i 
Tyskland idag. Uppstår det lätt kultur-
krockar med ungdomar som har en an-
nan religion? 

– Vi möter folk av annan tro dagli-
gen, säger Julia, 27 år.

– Flera av mina vänner har annan tro 
än jag.

immer!
Både Julia och Fabian är övertygade om 
att de kommer att besöka kyrkodagar-
na igen ett annat år. Deras vänner To-
bias och Jan, 19 och 16 år, instämmer. 
Vi hälsar dem god fortsättning och tar 
oss vidare i folkvimlet.

Lite senare möter vi Stefan, 19 år, 
och Christoph, på dagen 20 år, som 
sitter och äter mellanmål mellan pro-
grampunkterna. De kommer från Gre-
ifswald och deltar i kyrkodagarna för 
andra gången. Orsaken till att de gär-
na deltar igen är att det känns som om 
alla på plats bildar en stor familj till-
sammans. Båda två är hjälpledare i si-
na församlingar och deltar i konfir-
mandarbetet.

– Vi ser mångkulturaliteten i Tysk-
land endast som något positivt, säger de 
då vi frågar dem om deras vardag och 
kontakten med ungdomar av annan tro. 

Avslutningsvis frågar vi Stefan och 
Christoph om de tänker återvända till 
festivalen under kommande år.

– Immer!, säger de i en mun – al-
la gånger.

Dansande på en lina på festivalområ-
det träffar vi Anselm, 17 år från Wismar, 
Weckelnburg. Han är ung ledare pre-
cis som vi och brukar åka på cykelläger 
varje sommar. Han har många kristna 
runt omkring sig i sin vardag och han 
tycker om att åka till klostret i Taizé för 
gemenskapens skull. På frågan om vad 
han tycker är bäst med kristendomen 
så svarar han att det är Jesus. Att Jesus 
är hans idol.

kyrkan finns där vi möts
Efter samtalen med tyska ungdomar 
sätter vi oss ner och funderar tillsam-
mans i parken. Det är något annorlun-
da med den här upplevelsen.

– Det här skulle aldrig kunna hän-
da i Finland. Alla här är så vänliga och 
vill hjälpa till.

– Man känner en gemenskap med de 
här människorna, fastän man talar ett 
annat språk och aldrig har träffats förr.

– När jag berättade om att jag skulle 
till de tyska kyrkodagarna i Hamburg 
så undrade nog mina vänner varför, de 
tänkte att man skulle sitta i gudstjäns-
ter hela helgen. Men det här är ju något 
helt annat. Om de visste hur det var så 
skulle alla vilja åka hit.

Vi är rätt eniga om att den här gemen-
skapen är speciell. Precis som den som 
vi brukar känna när vi är på skribalä-
ger – fast med tusen gånger fler män-
niskor förstås. Det känns också som att 

de tyska ungdomarna vi träffat liknar 
oss ganska mycket. De är aktiva i någon 
församling, de tycker om att ha ledar-
uppgifter och de gillar att vara på läger. 
Den kristna kyrkan har visat sig vara så 
mycket större än vad vi förstått, men 
ändå känner man igen sig. 

Senare på kvällen deltar vi i en me-
tallkonsert för att lyssna på bandet Sa-
crety. De har texter som berättar om vad 
det är att vara människa och kristen – 
om hur vi ska behandla varandra. Allt 
detta till tonerna av tung hårdrock. För 
många av oss är det här en av de bäs-
ta programpunkterna på hela kyrko-
dagarna.

Efter konserten får vi en stund med 
sångaren Fabi. Han säger något som på 
sätt och vis sammanfattar det som vi 
känt under hela dagen: 

– Kyrkan är inte en särskild plats eller 
en särskild typ av musik. Kyrkan upp-
står var som helst där människor möts, 
där man möter varandra med kärlek 
och där man bjuder in Gud att vara med. 
För oss blir våra rockkonserter en slags 
gudstjänst där vi får möta andra män-
niskor och får möta Gud. Det behöver 
inte vara svårare än så.

Fulla av intryck och möten summe-
rar vi dagen. Just i dag satte vi inte fo-
ten i en kyrka, men kanske har vi va-
rit i kyrkan hela dagen ändå. Tillsam-
mans med Gud, varandra och våra nya 
tyska vänner.

SKribenter och fotografer:
 ¶ viLMa WaSStrÖM, LiSa SiréN, pat-

rik NyMaN, SaraH LÖNNqviSt, viCtor-
MaGNuS SaLENiuS, CariNa BLoMqviSt, 
CHarLotta NyMaN, toNJE LiNdEMaN, 
Max MaLiNiEMi, aMaNda SaLENiuS,  
MiCHaELa FEodoroFF

”kyrkan uppstår 
var som helst 
där människor 
möts, där man 
möter varandra 
med kärlek och 
där man bjuder 
in Gud att vara 
med.”
Fabi från bandet 
Sacrety

kyrkoDAGAr. Kyrkan är inte en plats utan ett  
sammanhang där människor kan mötas i gemenskap. 
Det lärde sig en grupp ungdomar från Matteus  
församling när de besökte Hamburg för att delta i de 
tyska kyrkodagarna.

KonSerten med bandet Sacrety och träffen med sångaren 
Fabi hörde till höjdpunkterna då ungdomar från Matteus 
församling i helsingfors besökte hamburg.
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KoMMEntAR  
DAnIel jAKoBSSon

Kyrka på 
många 
olika sätt
Som en del av Matteus för-
samlings fortsättningsutbld-
ning för hjälpledare åkte el-
va ungdomar till hamburg och 
de tyska kyrkodagarna. Målet 
var att se ett annat kyrkosam-
manhang än det de var vana 
vid och att stärka gemenska-
pen i gruppen. 

Vi bev nog alla förvåna-
de över arrangemanget som 
samlade över 100 000 be-
sökare, över hur välkomna vi 
kände oss och över hur kyr-
kodagarna tog över hamburgs 
gator utan att för den skull 
kännas påträngande. 

hamburgs gator var fyllda av 
liv och även den ökända Ree-
perbahn hade fått en egen gi-
gantisk scen där man både fi-
rade gudstjänst och höll kon-
serter. att sjunga psalmsång 
medan blickarna ibland sök-
te sig till raderna av sexshopar 
och stripklubbar var en bå-
de nyttig och annorlunda upp-
levelse. 

De annorlunda upplevelser-
na radade upp sig för oss och 
ungdomarna under de fem da-
garna i hamburg. 

en kväll kom vi in i en helt 
nedsläckt kyrka där vi möttes 
av djup synthbas och trumloo-
par samt en triangel vid alta-
ret där man projicerade vide-
okonst. Så småningom hördes 
ljudet av kyrkorgeln till de sug-
gestiva synthljuden och vi in-
såg att det här var något helt 
annat än vad vi är vana vid att 
uppleva i kyrkan. 

Vi kom varandra nära under 
veckan och de mest återkom-
mande kommentarerna hand-
lade om hur fint och märkligt 
det var att vara en del av något 
så stort och ändå kunna känna 
en stark gemenskap med var-
andra och de okända männis-
kor vi träffade. 

avslutningsmässan firades 
med 130 000 besökare i ham-
burgs stadspark. Upplevelsen 
knöts fint ihop med den väl-
organiserade nattvardsgång-
en (som inte tog längre än den 
brukar göra hemma i Matteus-
kyrkan en vanlig vecka).  

Vårt besök vid de tyska kyr-
kodagarna var en viktig och 
rolig resa som mer än väl upp-
fyllde våra mål. Vi fick upple-
va att  man kan vara kyrka på 
många olika sätt – och fram-
förallt så stärktes vi i vår ge-
menskap: i vår grupp, i den 
världsvida kyrkan och i vår ge-
menskap med gud.

tiLL vänSter julia, 27, Fabian, 21, Tobias, 19 och jan, 
16. här ovan balanserar anselm på lina. På gruppbil-
den poserar de ungdomar från Matteus församling 
som fick besöka kyrkodagarna i hamburg.
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Ur Bykiston MMXIII
Vi bjuder på historiska händelser i form av underhållande teater. 

Manusbearb., regi: Rafael Frans   Musik: Jonathan Bonn

Sön. 7.7. kl. 15.00
Ons. 10.7. kl. 19.00
Fre. 12.7. kl. 19.00
Sön. 14.7. kl. 15.00

Biljettpris: 20 /vuxen, 15 /grupp >25 pers, 10 /ungd. 4–16 år, 
inkl. pausservering. OBS! Endast kontant betalning. 

Spelplats: Hembygdsgården Arstu, Nybyv. 185, Petalax Nyby.
Bokning: www.bykiston.fi el. telefon 045-858 0245, från 17 juni 

mån.–fre. kl. 18–19. Nyhet: guidning för grupper på Arstuområdet 
före föreställningarna, ring och beställ er guidning!

Tis. 16.7. kl. 19.00
Ons. 17.7. kl. 19.00
Fre. 19.7. kl. 19.00
Sön. 21.7. kl. 19.00

                         Premiär fredag den 5 juli kl. 19.00

Välkommen!
Petalax

hembygdsförening 

ommar i SvenskfinlandS

KUDDNÄS
Zacharias Topelius

barndomshem
Öppet 15.5-31.8 

(midsommar stängt)

Hantverksförsäljning

www.nykarleby.fi/kuddnas
tel. 06-7856 111 / 06-7856 482

Välkommen
6.7 k.15 Viskonsert med  

Sofie & Viktor, acoustic duo
5.7 kl.14 Sommarmusik 

i Kuddnäs trädgård

 Närpes sommaren 
2013

www.narpes.fi

* Tomatkarnevalen med massor 
   av program 5 - 6 juli
* Sommarfester, hembygdstillställningar, 
  danser,  evenemang i Öjskogsparken 
  under sommaren

Jäätelö on Hyvää!
Glass är Gott!

Jäätelö on valmistettava kermasta, muuten… antaa olla!
Glass skall vara av Grädde - annars kan det kvitta!

www.siajaatelo.fi

Löytyy kaupastasi.
Finns i din butik.

markkinoija/
marknadsförs av:

Oy Östman______
_____Trading Ab

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

M
ed

 ti
lls

tå
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nl
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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.

7.6 Företagstorg – Yrittäjätori
14-15.6 American Car meeting
16.6 Loppisrace från Lojlax till Storsved
6.7 Fiskets Dag i Vexala 
19-20.7 Monäsrodden
16-25.8  Kulturveckan
23-24.8 Juthbackamarknaden 

Jakobstads museum
Storgatan 2

Öppet alla dagar 12- 16

Hallå, välkommen till 

Jakobstads museum

i sommar!

www.jakobstad.fi/museum

Tel. 019 524 3331 
www.msjlruneberg.fi

Kryssa från Helsingfors kl. 10 
Borgå kl. 16

Juni och augusti: ti–on & fre–sö • juli: må–on & fr–sö
Till Lovisa högsommartorsdagar!

Välkommen på 
en guidad tur 

i karamellfabriken!

Kryssning
med 

flodbåten
Jaakko
Ilkka

Mångsidigt 
programutbud 
för klassresor, 
svensexor o.d.
upplevelser.

Flodbåten kan också ta dej till ”hjärtat av
Lakeus” för en bit mat vid 
Jussis Jokisauna.

Butiken öppen:
vardagar 9 - 17
sommarlördagar 10 - 14
För grupper även andra
tider enligt överenskommelse
Kauppatie 25, Ilmajoki centrum
Tel. (06) 424 1912

Juha Rinta-Röyskö
Röyskölänkuja 20, 60800 Ilmajoki
tel. 040 512 0984
www.lakeudenluontopalvelut.fi

I fabriksbutiken kan du följa med en arbetsuppvisning på 
hur man tillverkar karameller som handarbete. Karamell-
bagaren bjuder förstås också på smakprover från sin 
varma karamellmassa.

S y d - Ö s t e r b o tt e n s 
sötaste resmål passar 
för alla! 

Inga inträdesavgifter, 
guidningen med tillhö-
rande arbetsuppvis-
ning och smakprover 
hör till.

Ett mysigt och roligt sätt att uppleva en kryss-
ning på Syd-Österbottens mäktigaste älv. Den 
helt täckta och inglasade farkosten kryssar på 
Kyro älv medan skepparen guidar med intres-
santa berättelser. Till kryssningspaketet kan 
man också kombinera kaffe- och matservering, 
allsång under ledning av dragspelare m.m. 
programinslag.

Bokningar: 050 571 5671  www.namitupa.fi

Boka direkt hos oss!
Tel: int+358-(0)18-37 800,
Fax: int+358-(0)18 37 801

E-mail:bjorklidens@aland.net,
www.bjorkliden.aland.fi

Adress: Björklidens Stugby,
Fin-22 240 HAMMARLAND
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ommar i Svenskfinland
Frank Mangs Center
En allkristen mötesplats för uppbyggelse för ande, kropp och själ!

Sommarens höjdpunkter

28.5-2.6 MÖTESSERIE MED

INGEMAR HELMNER
ACTION NIGHT 1.6

19.7 KONSERT & MC TRÄFF

NINA ÅSTRÖM
& GOSPEL RIDERS 7XSF

MANGSVECKAN 13
8-11.8 MED BL.A. STOJAN GAJICKI

Sommarens program lever hela tiden. Senaste nytt om sommarens
evenemang hittar du lätt på vår hemsida!

www.frankmangscenter.fi
Frank Mangs Center Kristinestadsvägen 884, 64240 Närpes

 Industrivägen 24, 06150 Borgå  ☎ (019) 529  6000

• miljövänlig
• lätt att installera
• tar liten plats
• lätt att tömma
• ingen lukt
• barnsäker
• ingen vatten- 
 anslutning  
 eller avlopp
• inget strö eller
 kemikalier

Sommaren i Larsmo
2.6 Säsongsöppning på Köpmanholmen
15.6 Barnens dag på Köpmanholmen
16.6 Föusjazz i Stenfähuset i Fagernäs
28-29.6	Plättkarneval	i	Bosund	fiskehamn
3.7 Musik På Köpmanholmen med 
 Thomas Enroth och Heléne Nyberg
4.7 Allsång på Bjärgas
14.7 Öppna Trädgårdar i Larsmo
17.7 Humorgruppen KAJ på Köpmanholmen
31.7-4.8Amerikaveckan på Köpmanholmen
10-11.8 Event Cache, Geocaching i Larsmo,   
	 mera	info:	www.woodecho.fi
17.8 Kräftafton på Köpmanholmen. 
 Förhandsboka gärna. Larsmo kommun

Mera	intressant	hittar	du	på	www.larsmo.fi	och	på	
www.kopmanholmen.fi

Lurens Sommarteater från Lovisa centrum 8 km mot Lappträsk • www.lurens.fi 

Lurens Sommarteater 2013  

ww
w.

my
fa

irl
ad

y.fi
 

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. 

∂

∂

av Alan Jay Lerner
& Frederick Loewe

Regi: Christian Lindroos • Musikalisk ledning: Sofi a Finnilä 
Koreografi : Mia Koponen • Scenografi : Mats Tuominen • Dräkter: Mona Aho

LUMPÄNGLAR

Bokningar 
www.oravaisteater.fi
fr o m 3 juni dagligen 
12–17 tel 041 4482639

Text och regi: Annika Åman

Urpremiär torsdag 4 juli 19.00
Spelas i juli: 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28 
Samtliga förest kl 19.00 vid Kyroboas kvarn, Oravais

 Spelas p
å Lill

holmen 

26.6 – 1
4.7 

Publiken sitt
er under ta

k.

av 
Maria Blom, 

originaltitel 
Masjävlar

Sommarte
ater 

i Pargas 2
013!

www.teaterboulage.fi

tfn 727 2255
Purmovägen 471, Purmo
www.uffes.fi

Välkommen till
       Uffes i Purmo!

Till fest & vardag
»  smakliga luncher varje vardag 11-13

»  à la carte restaurang för 100 personer

»  catering, allt från större fester 

       till hemmamiddagar

»  smörgåstårtor

»  söta tårtor

» café & kiosk

»  lösglass

» goda pizzor

»  grillmat  

Vi har öppet 7 dagar i veckan












Biskopsgatan 17 • 20500 Åbo 
Tis–sön 11–16, ons också 18–20

www.sibeliusmuseum.abo.fi

Ring eller kom in till GB Marin Nykarleby  
0400-867072 el 040-9623907
www.nymar.fi     info@nymar.fi

NYHET!! Nymar 780 open för utombordare (150-225 hp) 
är nu i produktion. Rymlig och mycket stabil transport 
och fiskebåt. Nytillverkning av de andra Nymarbåtmodel-
lerna 4.15 m - 8.30 m. Vi utför reparationer, servicearbe-
ten samt försäkringsskador.
Försäljning av Beta. Solé samt Hyundai dieselmotorer.
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29.6.2013 Postrodden över Kvarken
31.7-7.8.2013 Musikfestspelen Korsholm

www.korsholmsmusicfestival.fi

Musik från Paris
Pargas orgeldagar 24-28.6.2013

Må 24.6 kl. 19  Pargas kyrka, Petri Komulainen, 
  valthorn, Jan Lehtola, orgel 
Ti 25.6 kl. 19  Lemlax gårds sädesmagasin,
  Melis Jaatinen, sopran, 
  Päivi Severeide, harpa 
On 26.6 kl. 19  Pargas kyrka, Melis Jaatinen, 
  ack. Mikael Kemppainen, piano 
To 27.6 kl. 19  Nådendals klosterkyrka, 
  Kari Vuola, orgel, Varpu Haavisto, 
  viola da gamba 
Fredag 28.6     Elevkonserter kl. 15 Pargas för- 
  samlingshem, kl. 17 Pargas kyrka
 

www.orgeldagar.fi

Sommaren 2013 
i Kronoby

3.6-26.8. Söndagsöppet på Torgare
11.6. Distriktstävling i friidrott vid Nedervetil sportplan
30.6. Sommarfest på Torgare
3.7. Distriktstävling i friidrott vid Nedervetil sportplan
6.7. Krombidan i centrum av Kronoby
7.7. prel. Terjärv hembygdsfest vid Terjärv hembygdsgård
6.7-14.7. Nedervetilveckan på olika platser runtom i Nedervetil
6.-7.7.prel.Terjärv hembygdsdagar
29.7. Nostalgiknuttarna vid Torgare
3.8. Gammaldagsmarknad vid Tolvmansgården

www.kronoby.fi  - 06 834 3405

Program hela veckan med ”Langradin”, 
utställningar, dans och mycket mera!

www.vora.fi

Vörådagarna 2-10.7

VÖRÅ
KOMMUN

Vörådagarna 30.6-8.7Vörådagarna 29.6-7.7

Sommarkurser på Lärkkulla skärgård: 

Mer info får ni via enhetschef Jani Karlsson, 
040-5593735,  e-post: jani.karlsson@larkkulla.net

24-25.5 Ordningsmannakurs (grundkurs) andra delen 1-2.6
26.5 Kompletterande kurs för ordningsmän 
15-19.6. Bibeldagar i Houtskär
24-29.6 Landskapsmålning
24-29.6 Harmonisk sång (gregoriansk)
24-29.6 Danskurs för vuxna
22-26.7 BigBandkurs
29.7-1.8 ABI-prep. i fysik
29.7-2.8 Allmogesegling
29.7-7.8 Danskurs för barn och ungdomar
3-10.8 Biologi fältkurs och ABI-prep.
7-10.8 Fotbollsläger
Anmälningarna görs via www.skargardsskolan.fi/kurser

Semesterstugor i Ytteresse
Stockstugor och lägenheter med full utrustning. Konferensutrym-

men och badtunna. Gratis rodd- och trampbåtar samt kajaker. 
Bredvid Esse å. Öppet året om.

Bokningar 050-596 3355 eller 050-375 4220, adr. 68810 Ytteresse.
www.solhaga.fi
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Avoimet Portit 

    Kulttuuritapahtuma pihoissa ja puutarhoissa 

armband – rannekkeet 10 € 
barn under 12 år gratis – alle 12-vuotiaat lapset ilmaiseksi

armbandet gäller båda dagarna / ranneke on voimassa molempina päivinä

förköp - ennakkomyynti:
turistinfo/matkailuneuvonta (06) 221 2311, turism.matkailu@krs.fi

Luckan (044) 750 3231, sydosterbotten.luckan@kulturosterbotten.fi 
se-katso www.kristinestad.fi/evenemang , www.kristiinankaupunki.fi/tapahtumat 
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 www.sagalund.fi     

Hur sköta en gammal trädgård? 
Kom med på  
-5 dagars kurs med Anna Lassila. 
-Falladag 8.6                    
-Sagalund lever 30.6                              
-Rosendag 4.7 med Inger Kullberg 
           Se mer info på: 
 

 

Bengtskär  ♦  Örö  ♦  Charter 

ÖRÖ Finlands vackraste fort 
med Marinens tillstånd, 56€/pers. 
 
BENGTSKÄR dagligen sommartid. 
Avgång kl 11 från Kasnäs, 57€/pers. 
 
CHARTERRESOR vart ni vill! 
 
 
 

m/s   Linnea        40 hlö/pax 
 

m/s   Minandra 40 hlö/pax 
 
 

www.wilsoncharter.fi 
 
 

info@wilsoncharter.fi 
 
 

050 563 6575 

045 – 263 9011  projekti@kaskinen.fi

en festival 

med klassisk musik 

11.7. - 14.7.2013MU
SIK

SO
MM

AR

MU
SIK

SO
MM

AR

  www.visitkaskinen.fiVälkommen!
- Kaskö Turism rf.

- Kaskö stad

To 11.7 kl. 19.00,  Öppningskonsert
Olli Kortekangas, Sonat för cello och piano / Anna-Mari 
Murdvee, piano ; Samuli Peltonen, cello
Atso Almila (Edith Södergran), Landet som icke är / Terttu 
Iso-Oja, sång ; Olli Leppäniemi, klarinett ; Samuli Peltonen, 
cello ; Raili Peltonen, piano ; Eija-Irmeli Lahti, recitatör
Shostakovits Pianotrio e-moll / Leena Jaakkola, violin ; 
Samuli Peltonen, cello ; Raili Peltonen, piano 
Fr 12.7 kl. 12.00,  Barnkonsert
Saint-Sains, Djurkarneval / Kati Arikoski och Anna-Mari 
Murdvee, piano ; Marja-Leena Mäkelä läser djurdikter av 
Kirsi Kunnas
Fr 12.7 kl. 19,  Lied-konsert 
Toivo Kuula, Giuseppe Verdi, Richard Wagner /
Jenny Sandelin, soprano ; Mika Nisula, tenor ; Raili 
Peltonen, piano
Lö 13.7 kl. 12.30, Sälgrund
På gårdsplanen: Fågelsång på Fyrön / Emilia Kauppinen, 
flöjter
Inne i fyren: Bach, soloviolinsonat / Mikk Murdvee, violin
Lö 13.7 klo 19,  Soaré i takt med Olavi Virta
Juha Hautaluoma, sång, Petteri Pitkäkoski, piano
Sö 14.7 kl 16,  Avslutningskonsert
- Claude Debussy: sånger / Eeva-Maria Kopp, sopran ; Raili 
Peltonen, piano - Maurice Ravel: Pianotrio : Sergej 
Rachmaninov: Pianotrio / Anna-Mari Murdvee, piano ; 
Samuli Peltonen, cello ; Petteri Iivonen, violin

Musiksommarens konstutställning: glaskonstnär Minna 
Tuohisto-Kokko och fotograf Mårten Sjöblom

KasköKaskö
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Islamofobi
rädsla för muslimer och 
för islam är ett problem i 
europa. oftast utgår vi  

automatiskt från 
att liberala 

kristna har 
en posi-

tivare 
attityd 
till is-

lam än konservativa krist-
na. Nu har denna möjliga 
fördom kommit åtminsto-
ne delvis på skam.

holländaren bert de ru-
iter reser omkring i euro-
pa och gör sitt bästa för att 
minska på fördomar mot 
muslimer. Vem arbetar han 
för? jo, för organisationer-
na operation Mobilisering 

och europeiska evangelis-
ka alliansen, organisatio-
ner som står för en ”kon-
servativ” kristendom. bert 
de Ruiter har föreläst bland 
annat i Ryttylä (konserva-
tismens högborg) för Folk-
missionens folk och inter-
vjuats i både konservativa 
Uusi Tie och liberala Koti-
maa.

hans budskap är att me-
dier oftast förmedlar en 
ytlig och grovt förenklad 
bild både av muslimer som 
människor och av deras 
tro. Vi tror att alla muslimer 
tänker och tror på samma 
sätt, men islam är en lika 
mångfasetterad och dyna-
misk religion som kristen-
domen, säger han.

att kristna ofta har en 
negativ syn på muslimer 
beror på att vi saknar per-
sonlig erfarenhet av islam 
och på att vi inte har mus-
limska vänner. Som krist-
na borde vi sträva efter att 
knyta vänskapsrelationer 
till muslimer och visa ett 
äkta intresse för deras tro 
och religion.

de Ruiter har utveck-
lat en kurs vars mål är att 
minska på kristnas rädsla 
för islam och lära oss visa 
barmhärtighet mot dem. 
Målet för kursen är också 
att uppmuntra oss att byg-
ga upp vänskapsrelationer 
till muslimer.

 ¶ toMaS voN MartENS

ELLipS

Vi har förlorat mycket

profeSSor 
emerituS bo 
lönnqvist hop-
pas att hans bok 
ska ge oss ett 
nytt perspektiv 
på döden. 

Tro ocH SEDEr. Döden har 
i vår tid blivit avdramatiserad, 
avritualiserad och tabubelagd. 
Vi har förlorat viktiga kulturella 
strategier, säger professor 
emeritus Bo Lönnqvist.

TexT och FoTo: ToMAS von MArTEnS

I dagens värld har 
döden blivit så gott 
som osynlig. Ändå 
undgår ingen dö-
den. I dag när nå-
gon dör hålls be-
gravning och ef-
teråt ofta en min-
nesstund. Och det 
är allt. Men för inte 

så länge sedan, någon generation bakåt 
i tiden, var döden mycket mera närva-
rande i människors vardag. Döden blev 
synlig på många sätt i folktro, i ritualer 
och i olika mera påtagliga förhållnings-
sätt och seder.

År 1967 arbetade den 26-årige Bo 
Lönnqvist som arkivarie vid Svenska 
litteratursällskapets Folkkultursarkiv. 
Lönnqvist skickade ut ett frågebrev, 
”Traditioner om död och begravning”, 
till så kallade bygdemeddelare. Från 75 
meddelare i de svenskspråkiga kust-
trakterna inkom cirka 930 sidor upp-
teckningar om ämnet.

Nu har emeritusprofessor Bo Lönn-
qvist gett ut en bok som bygger på det 
material som insamlades för mer än fyr-
tio år sedan. Boken Dödens ansikte. Tro 
och seder bland herre och folk publiceras 
av förlaget Scriptum i Vasa.

– Som vetenskapsman arbetar man 
med olika teman under mycket lång tid. 
Idén till den här boken kom från Chris-
toffer Grönholm, numera avliden kans-
lichef för Svenska Folkskolans Vänner. 
Både han och jag hade själva berörts av 
döden på nära håll, berättar Lönnqvist.

Grönholms bokidé sammanföll med-
Lönnqvist ambition att ge ut en bok som 
baserade sig på något av allt det intres-
santa material som finns bevarat i Folk-
kulturarkivets gömmor och som aldrig 
blir utnyttjat, använt eller publicerat.

– Bygdemeddelarna var en verksam-
het som inleddes på 1870–1880-talet 
genom att man utlyste pristävlingar i 
tidningar. Tidigare låg betoningen på att 
bara samla in fakta om seder och bruk i 
bygderna. Senare började man också se 
närmare på hur meddelarna skrivit och 
berättat. Forskningen har därför blivit 
mycket mera mångbottnad. 

Analytiska rubriker
– Strukturerandet av bokens materi-
al har varit ett stort tankearbete. Det 
krävs tid för att tanken och strukturen 
ska mogna, säger Lönnqvist.

Rubrikerna i boken är analytiska så 

att man kan förstå innehållet när man 
läser dem. Några exempel: Den sista fär-
den, Dödens tingliga värld, Jordelivets slut – 
själen rings in, Gästabud för kropp och själ 
– en fest för livet, Dödens ansikte – Kultu-
rens kalejdoskop.

Lönnqvist betonar att också veten-
skapligt arbete kräver både fantasi och 
kreativitet. Åtminstone inom det hu-
manistiska området.

– Det är som att måla. Jag är ju ock-
så konstnär och målar porträtt av nä-
ra vänner. 

På kvällen kan Lönnqvist fundera 
över något problem i sitt arbete och när 
han vaknar morgonen därpå måste han 
genast skriva ned sina tankar.

– Det är spännande att se vad som 
blivit till av sig själv under natten.

Skapade trygghet och mening
Ritualiseringen av döden genom en 
mängd olika seder och bruk fungera-
de som en kulturell strategi för att folk 
skulle kunna hantera döden.

– Det här har vi helt tappat i dag. En 
av bokens funktioner är att visa på hur 
mycket vi förlorat av tidigare generatio-
nernas traditioner och ritualer.

Ritualerna kring döden skapade trygg-
het och mening. Döden blev en natur-
lig del av livet. Kyrkans roll var perifer, 
det som betydde något var allt runtom-
kring, föreberedelser och gravölet efteråt.

– Folk gick nästan och väntade på att 
någon skulle dö. Det var något positivt 
för då fick man äta sig mätt i en tid när 
folk för det mesta levde i halvsvält stora 
delar av året, säger Lönnqvist.

Festerna blev ett återvändande till li-
vet. Ofta var festerna uppsluppna med 
mycket brännvin.

I dag har den rent kyrkliga begrav-
ningsceremonin blivit det enda som 
finns kvar av hela det rika kulturella 
arvet av seder och bruk kring döden.

– Döden har blivit individualiserad, 
tabubelagd, sekulariserad, avrituali-
serad, medikaliserad och avdramati-
serad i vår tid. Tidigare var döden en 
mera kollektiv händelse, något gemen-
samt för alla.

I dag händer det att man inte tar barn 
med på begravningar, eller att man an-
klagar sjukhus för att ha tagit livet av 
en 95-åring.

– En teknokratisk syn på döden gör 
att döden ses endast som ett förfärligt 
misstag. Religion och tro har skjutits 
åt sidan.

Lönnqvist säger att vi tappat förmå-
gan att förstå symbolspråk och att vi 
tolkar ytligt.

– Det är det förbannade europeiska 
förnuftet som kom med upplysning-
en eller egentligen redan på 1600-talet 
med den vetenskapliga revolutionen. 
Vi uppskattar inte mystik. Partierna 

tog makten på 60- och 70-talet då allt 
skulle vara demokratiskt och utslätat. 

rädsla för begravningar
– Att döden blivit avritualiserad och ta-
bubelagd har också lett till att många 
människor känner en stor osäkerhet 
inför hur de förväntas bete sig på be-
gravningar, säger Lönnqvist.

Förmågan att förstå ett symboliskt och 
religiöst språk har lett till att prästens tal 
är obegripligt för många.

– En bekant sa åt mig vid en begrav-
ning att han inte förstod mycket mer än 
namnet på den döde i prästens tal. Förr 
lärde man sig dikter utantill i skolan och 
det här gjorde att man också fick till-
gång till ett språk som man kunde an-
vända vid olika tillfällen som exempel-
vis om man måste hålla ett minnestal 
vid en begravning.

Allt här i livet kan inte förklaras med 
rationella argument och analyser. Spe-
ciellt inte döden.

– Folk bara dör, säger Krösa-Maja i 
Emil i Lönneberga. Döden är sig lik. I den 
förindustriella kulturen fanns de döda 
kvar bland de levande, säger Lönnqvist.

Döden har tagits om hand av exper-
ter och entrepenörer.

– Därmed förlorar de sörjande det 
centrala i att umgås med och tämja dö-
den – och söker i stället hjälp i terapi, en 
klen tröst när det gäller kultur.
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Mixa och Matcha
FrÅGESPorT. Mixa och matcha dina kunskaper i 
kyrkpressens frågesport. vår tjugonde tävlande är 
kenneth nars. Konstruerad av jesper von hertzen.

MEDtävLARE: KenneTh nARS

namn: Kenneth Nars
Ålder: 43
yrke eller titel: Matskribent
Hemort: esbo
Favoritidrottsgren och/eller -lag: Slalom och lång-
färdsskidning
Favoritmat och -dryck: Finska kräftor och udda viner
Lyssnar helst på: alternativ rock
rekommendera en bok!: om icke nu, så när? av Pri-
mo levi
Skulle vilja resa till: Nya Zeeland
Tråkigaste hemgörat: byka tvätt
Min åsikt om frågesporter: De är uppfriskande för 
hjärna och sinne

frågeSportSreSuLtat: 20/25

Kombinera följande: 
FinLänDSkA STäDEr & AnDEL SvEnSkSPrÅkiGA

a) grankulla  1) 1,3
b) Nådendal  2) 13,4
c) Karleby  3) 22,6
d) Vasa   4) 36,9
e) Nykarleby  5) 87,6

resultat: 2/5

TySkSPrÅkiGA TonSäTTArE & vErk

a) haydn   1) Månskenssonaten
b) bach   2) an der Schönen blauen 

Donau 
c) beethoven  3) Tysklands nationalsång 
d) Mozart  4) Turkisk marsch
e) Strauss  5) Matteuspassionen

resultat: 3/5

rEGEnTEr & EuroPEiSkA MonArkiEr

a) albert ii  1) Nederländerna 
b) Margrethe ii  2) Danmark
c) hans-adam ii  3) liechtenstein
d) henri   4) luxemburg
e) Willem-alexander 5) belgien

resultat: 5/5

WHiSkyn & HEMLAnD

a) jack Daniel’s   1) USa
b) Tullamore Dew   2) Skottland 
c) glenfiddich   3) Kanada 
d) Suntory   4) irland 
e) glen breton Rare  5) japan

resultat: 5/5

LAnD & MEST FrEkvEnTA Tro

a) estland   1) buddhism 
b) Filippinerna   2) ortodoxa kyrkan 
c) bangladesh   3) evangelisk luth-

erska kyrkan
d) cypern   4) Romersk-katol-

ska kyrkan
e) Sri lanka   5) islam 

resultat: 5/5

Svaren: 
Finländska städer & andel svenskspråkiga: a-4, b-1, 
c-2, d-3, e-5
Tyskspråkiga tonsättare & Verk: a-3, b-5, c-1, d-4, e-2
Regenter & europeiska monarkier: a-5, b-2, c-3, d-4, 
e-1
Whiskyn & hemland: a-1, b-4, c-2, d-5, e-3
Mest frekventa tro & land: a-3, b-4, c-5, d-2, e-1

-
Priserna gäller till slutet av juni

Somriga 
delikatesser
från S-market!

• Åland • Hangö • Ingå • Karis • Grankulla, Norra • Grankulla, Södra
• Kyrkslätt • Lovisa • Nickby • Pojo • Borgå, Centrum • Borgå, Vårberga

• Borgå, Näse • Sjundeå • Söderkulla • Ekenäs • Veikkola

Du kan ansluta 
dig som ägarkund 
också på 
www.varuboden-osla.fi

BONUS UPP TILL 5 %. BETALA MED S-FÖRMÅNSKORTET, DU FÅR BETALNINGSSÄTTSFÖRMÅN 0,5 %

facebook.com/
varubodenosla

 HK 
 Karamell-  
 eller 
Salmiakgris, ca 1 kg

   Snellman
  Eetvartti eller  
  Iivari grillkorv
 400 g (7,48/kg)

299

1290/kg

149 679

369
 Paulig
 President 
 kaffe, 500 g 
 (7,38/kg)

 Atria Atrilli
 grillkorv
 400 g 
 (3,72/kg)

  Rainbow
 Mineralvatten
även citron, 12 x 0,33 l 
(1,26/l) (inneh. 4,99 + 
pant 1,80)

2232

 Kariniemen
 Kyckling 
 grillbox
 ca 1,7 kg

Ingman
Grädd-
vaniljglass
1 l

459 149

Priset gäller fr.o.m.11.2.2013

 KOFF III
 24-pack
7,92 l (2,36/l) (inneh. 
18,72 + pant 3,60)
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DoMProSTEriET

 ¶ borGÅ
Sö 26.5 kL. 10: gUDSTjäNST i 
Kullo bykyrka, Wilén, Måns Vik-
ström
kL. 12: högMäSSa i DoMKyR-
KaN med prästvigning, lindgård, 
biskop björn Vikström, Tollander, 
Söderström, Kyrkosångkreten, 
oMaorkestra.

 ¶ LAPPTräSk
To 23 kl 13: andakt i Servicehuset 
och kl 14 på Tallmogården, cå, VT
kl 18: församlingsrådets möte i 
kanslihuset
Sö 26 kl 18: (obs! klockslaget) 
Mässa i kyrkan, Tord carlström, 
VT. efteråt Missionens vårkaffe i 
församlingshemmet, lotteri
To 3 kl 9.15: Skolgudstjänst i kyr-
kan, cå, VT. alla välkomna!
kl 18.30: kyrkofullmäktige i fh

 ¶ LiLJEnDAL
Högmässa: sö 26.5 kl 10 i kyrkan. 
aW/aj.
Skriftskolans föräldrasamling: on 
29.5 kl 18.30 på Mariagården.

 ¶ LoviSA
Morgonkaffe: to 23.5 kl 8.30 i 
Tikva.
Födelsedagsfest: för inbjudna to 
23.5 kl 15 i församlingsgården
Gudstjänst: sö 26.5 kl 12 i lovisa 
gravkapell, blom, Kantola.

 ¶ PErnÅ
Taizémässa: sö 26.5 kl. 18.00 i 
kyrkan, Minna Silfvergrén, Paula 
jokinen.
Pensionärssamling: to 30.5 kl. 
12.00 i Sarvsalö byagården.
Pernå församlingskansli har flyt-
tat till nya utrymmen i Prästgår-
den. besöksadress: backstens-
strand 55. Kansliet öppet må-on 
kl. 9-12, telefonväxeln tel 044-
7229242 öppen vardagar kl. 9-15.

 ¶ Sibbo
Sibbo kyrkA: Sö kl 12 mässa 
Magnus Riska, lauri Palin.
Skolgudstj: on kl 10 29.5 i 
Svartbäck-Spjutsunds skärgårds-
kyrka för box skola, To 30.5 kl 
9-9.45 i Sibbo kyrka för Salpar 
skola, 9.45-10.30 i Sibbo kyrka 
för Kyrkoby skola kl 10.30-11.15 
i Sibbo kyrka för borgby och 
gumbostrand skolor. Fr kl 9 31.5 
i N Paipis bykyrka för Norra Pai-
pis skola, kl 10.30 i Södra Paipis 
skola. i samtliga skolgudstj medv 
Katja Korpi, isabella Munck, Kjell 
lönnqvist och kantor. Fr kl 9 31.5 
i Sibbo kyrka för Kungsvägens 
skola. Magnus Riska, Patrik Frisk, 
anders ekberg.

HELSinGForS ProSTEri

 ¶ JoHAnnES
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fre 24.5
kl.10: Familjeträff i Körsalen. hög-
bergsgatan 10 e, 2 vån. ollberg.
kl.12.15: Veckolunch i högbergs-
salen kl.12.15-13.30. högbergsga-
tan 10 e, 2 vån. Frivillig avgift. Väl-
kommen på en kort middagsbön i 
kyrkan kl.12 före lunchen.
kl.18-20: Vårpicnic i brunnspar-
ken för ungdomarna. Samling vid 
café Ursula kl.18.
Sö 26.5
kl.10: högmässa i S:t jacobs kyr-
ka. lindström, löfman. Kyrkkaffe.
kl.12: högmässa i johanneskyr-
kan. lindström, teol.stud. Denice 
Stenfors-Merikallio, Ray, löfman, 
Suomen laulu medverkar. Kyrk-
kaffe.
kl.17: Kvällsmässa i Tomas kyrka. 
Ray, teol.stud. Denice Stenfors-
Merikallio, böckerman. Sista för 
våren. Kyrkkaffe.
Ti 28.5
kl.12: lunchmusik i gamla kyrkan. 
Pekka Suikkanen.
on 29.5
kl.18: Kvällsmässa i gamla kyrkan. 
busck-Nielsen, almqvist, böck-
erman.

 ¶ MATTEuS
Matteus hemsida:  
www.matteus.fi
Matteusbilagan ingick i kyrkpres-
sen 16.5.
MATTEuSkyrkAn: åbohusv. 3
Sö 26.5 kl. 12: högm, Forsén, 
Matteus kyrkomusiker. Kyrkkaffe. 
östersundom gravgård 23-25.5: 
På fredag mellan kl. 9-15 kan du 
komma överens om gravskötsel 
och förlängning av gravrättsinne-
hav. Torsdag-lördag kan du låna 
trädgårdsredskap, få information 
om bl.a. skötsel av sommarblom-
mor, återanvändning och sorte-
ring. Rejält kaffe/te. Välkommen 
till Kapellvägen 65.
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. 
ledare: Marianne bergström 
och Mikaela Sandman. Pris: 
15€. anmälan senast 24.5 till Ka 
bergström, tfn 050-380 3995 
(kl. 9-13)
Tvåspråkig Missionsfest 7-9 juni, 
Mässcentrum i Helsingfors: 
om du är intresserad att delta, 
men inte vill ta dig dit på egen 
hand kan du kontakta församling-
ens kansli så ordnar vi en gemen-
sam utfärd antingen fredagkväll 
7.6 eller lördag eftermiddag 8.6.  
På fredagkvälll består program-
met av en tvåspråkig Tomasmäs-
sa och en finskspråkig gospelkon-
sert och på lördag eftermiddag 
berättar bland annat vår försam-
lings diakonissa carita Riitakorpi 
om sin resa till Mekong-området. 
hedvig Stenman, Daniela Forsén 
och Staffan Strömsholm bjuder på 
sång och bibelläsning. 
om du är intresserad, kontakta 

kansliet senast 5.6, tfn (09) 2340 
7300.
To 13.6 pensionärsutfärd till 
Malmgårds slott Pernå och 
Strömfors bruk: 
Vi startar kl. 8.30 och kommer 
tillbaka ca kl. 17.00. Vi dricker 
kaffe på Malmgårds slott och får 
därefter guidning på området. 
På Strömfors bruk äter vi lunch. 
andakt och guidning i kapellet. 
Möjlighet att shoppa i butikerna. 
Pris: 20 €. i priset ingår kaffe, 
lunch och bussresan. Meddela om 
du har specialdiet. 
anm. till kansliet senast 31.5 kl.14 
tfn (09) 2340 7300.
Sommarläger för 7-13 åringar på 
nilsasgården i Sibbo: 
7-10.8, pris 60 €. anmäl senast 
10.6 till kansliet tfn (09) 2340 
7300 eller e-post: matteus.fors@
evl.fi (meddela ev. allergier/dieter 
i samband med anmälan).
Familjeläger på Lekholmen: 
16-18.8, start på fredag kl. 17, till-
baka söndag kl. 17. eget program 
för barn och vuxna samt gemen-
samma aktiviteter och samvaro. 
Pris: 35€/vuxna, 25€/barn 5-17 
år, under 5 år gratis. anmäl se-
nast 10.6 till kansliet tfn (09) 2340 
7300 eller e-post: matteus.fors@
evl.fi (meddela ev. allergier/dieter 
i samband med anmälan).

 ¶ PETruS
www.petrusforsamling.net
sö 26.5:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka (Tegelstigen 6). bonde, liisa 
ahlberg. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i åggelby 
gamla kyrka (brofogdevägen 12). 
Sandell, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i 
Månsas kyrka (Skogsbäcksvägen 
15). Puls är en gudstjänst för alla. 
Kom med du också! Söndags-
skola för barnen och pizzamingel 
efteråt för alla. Vi ses på vårens 
sista Puls!
ti 28.5:
- kl. 19 Förbön och tack: i Munks-
höjdens kyrka (Raumovägen 3). 
Ulla-christina Sjöman, Söder-
ström. barnpassning. Kyrkdör-
rarna öppnas kl. 18.30.

 ¶ HELSinGForS ProSTEri
Missionsfest: 7-9.6.2013 i hel-
singfors.
Lekholmen: öppnar i juni. När-
mare info i nästa KP.  
www.lekholmen.fi 
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 

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 BoRIS SAlo

En Gud som verkar
och Så var det lilla Olle som ritade en bild av Gud. Mam-
man påpekade försiktigt att ingen egentligen vet hur 
Gud ser ut.

– Men nu vet de! utbrast Olle med stor övertygelse.
Treenighetssöndagens tema och texter innehåller bå-

de mammans insikt och Olles frimodiga bekännelse. 
Hur så? Ja, Gud är alltid mer än vad vi kan föreställa oss. 
Han är fördold för det mänskliga förnuftet. Större, he-
ligare, mer än det vi menar med begrepp som Gud och 
kärlek. Så visst hade mamman rätt.

Men ändå. På treenighetssöndagen tar vi fram pappret 
och ritar den bild som början av kyrkoåret gett oss. Kyr-
koåret har talat om Guds handlande i julens, påskens och 
pingstens händelser. Med Olle säger vi frimodigt: Vi vet! 
Men det är inte en påhittad kunskap. Gud har uppenba-
rat sig i sitt handlande. Julen förkunnar: Gud med oss. 
Påsken vittnar: Gud för oss. Pingsten bekräftar: Gud i oss.

därför är treenighetSSöndagen trosbekännelsens sön-
dag. Den Fördolde har uppenbarat sig som Fader, Son 
och Ande. Och vi lär känna Gud genom hans handlande.

Den kristna tron är radikal också på den här punk-
ten: Vår gemenskap med Gud tar inte sin början i nå-
got abstrakt. Vi får börja i det som hänt. Vi behöver in-
te starta i spekulationer om något vi inte vet om Guds 
väsen. Vi börjar i det uppenbarade, inte i det fördolda. 
”Börja där Gud själv började, i jungfruns liv, i krubban 
och vid modersbröstet”, skrev Martin Luther på sin tid. 
Gud gör spekulationer överflödiga i Jesus liv, död och 
uppståndelse.  Därför tog Luther ofta sin utgångspunkt 
i trosbekännelsen, Fader vår och buden.

Det är så befriande: Vi behöver inte bli något vi in-
te är. Vi behöver inte bli andliga, upplysta och söka oss 
till andra sfärer. Vi får söka Gud i den verklighet som 
vi befinner oss i. Eller ännu bättre sagt: Gud söker oss i 
den verklighet vi befinner oss i.

Evangelietexten talar om den lärde Nikodemos som i 
ett nattligt samtal med Jesus fick tänka om. Jesus målar 
upp en bild för den förvirrade sökaren. Se på vinden! Du 
kan inte gripa den, behålla den, men du hör dess sus, 
ser dess verkningar. Jesus målar också en annan bild. 
Se på ormen som hängdes upp i öknen, på samma sätt 
ska Människosonen, Jesus själv, hängas upp och upp-
höjas. Se alltså på Guds handlande. Där ser du Gud. Tro 
på Guds handlande. Genom det får du evigt liv.

Mammans och Olles samtal fortsätter ...  

Boris Salo är kaplan i Jakobstads svenska församling.

boriS SALo är prost 
och kaplan i jakobstads 
svenska församling. han 
är också alpharådgivare 
och författare till ett tio-
tal böcker. Tillsammans 
med sin fru Vivian leder 
han kurser i äktenskaplig 
friskvård.

På fritiden kopplar 
boris Salo av med mo-
torsågen vid fritidsstu-
gan, en bok eller ett 
sportevenemang.

vEcKAnS peRSon

”Helige, treenige 
Gud. vi tackar dig 
Far, du livets ska-
pare och uppe-
hållare för att vi 
får komma till dig 
i tro på vår Fräl-
sare Jesus Messi-
as och ber att få 
bli fylld av Anden 
alltmer. Amen.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

289, 147,179, 279, 
437 (n), 298.
Psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

pSALMföRSLAg

Den fullbordade festtiden
Treenigheten har haft sin särskilda kyrkliga festdag se-
dan 1334. att den infaller en vecka efter pingst hör 
ihop med att uppenbarelsen av treenigheten blivit full-
bordad i och med att pingsten avslutar den långa ra-
den festdagar från julen via påsken till pingsten.

Treenighetssöndagen är trosbekännelsens dag och 
söndagens texter talar om guds dolda väsen som 
övergår det mänskliga förståndet. gud är en, men vi 
lär känna honom som Fadern, Sonen och den heli-
ga anden.

oM helgen
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.fi”om ni inte tror 
när jag talar till er 
om det jordiska, 
hur skall i då kun-
na tro när jag talar 
till er om det him-
melska?”

Läs mera i Joh. 3:1-5

”nu nalkas ljuvlig 
sommar då gräs 
och gröda gror.” 

Mässa i blomstertid på 
Domkyrkotorget i Åbo 
söndag kl. 12.

UR eVAngelIeT RUnt KnUTen

KALENDERN 
23–30.5

FörSTA LäSninGEn
jes. 6:1-8 (9-10)

AnDrA LäSninGEn
Rom. 11:33-36

EvAnGELiuM
joh. 3:1-5

Treenighetssöndagen. 
Temat är ”Den dolde 
guden”.

hELgEnS TexTeR

iLLuStratioN: SoNJa BaCkLuNd
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veckoslut klockan 10-18.
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEuTScHE GEMEinDE
So 26.5. 11 uhr: gottesdienst 
(Katja Röker)

 ¶ 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 26.5: 
esbo domkyrka kl. 12.15. Kanckos, 
bengts, Malmgren, Wikman. Kaj-
erik gustafssons Te Deum uppförs 
tillsammans med helsingfors 
Kyrkosångsförbund, organist 
eeva-liisa Malmgren, dirigent Pia 
bengts. Radiering. 
Karabacka kapell kl. 10. Mössöro-
nens söndag. ertman, Wikman. 
Kyrkkaffe.
Pilgrimsvandring lö 25.5: Kl. 
15 start i Stillhetens kapell i iso 
omena, ca 15.40 Mattby kapell, 
ca 16.45 gäddviks kapell, ca 17.30 
olars kyrka, där vi dricker kvällste 
och firar kvällsmässa ca 18. ingen 
förhandsanmälan. Mer info: Kira 
ertman, 050 358 1014, kira.ert-
man@evl.fi
Pop-mässa på finska: hagalunds 
kyrka sö 26.5 kl. 18. Predikan: Kira 
ertman.
kvällsmässa: Södrik kapell ti 28.5 
kl. 18. Rönnberg, bengts.
vårjippo: Tunabergs servicehus, 
Framnäsängen 4, to 30.5  kl. 
14.30-17.30. Musik med Swing it. 
Sissel lund-Stenbäck säljer sin 
bok Sissel – livsresan. Möbler 
m.m. för äldre fr. ettonet med 
Rolf Therman. basarbord: hand-
arbeten, bakverk, potatisgröt, 
blommor m.m. Våfflor, kaffe och 
örfilar, lopptorg och lotteri.
Missionsfest i Helsingfors:  
helsingfors mässcentrum, Mäss-

platsen 1 i böle, 7-9.6. Tema: ”Du 
har ett uppdrag”. ingen förhands-
anmälan, ingen avgift. anmälan 
till det svenska festkansliet vid 
ankomsten. Det svenska pro-
grammet hålls i hall 3. Det svens-
ka festkansliet finns i anslutning 
till det svenska programmets 
utrymmen. en gemensam info-
punkt för festdeltagarna finns vid 
garderoben vid södra ingången. 
i Mässcentrum finns caféer och 
restauranger där festdeltagarna få 
köpa mat och kaffe. 
Mer info i esbo sv. förs: brita 
ahlbeck, 040 546 5194, brita.ahl-
beck@evl.fi. info om programmet: 
www.finskamissionssallskapet.
fi/ls_se/hem/engagera_dig/mis-
sionsfesten_2013/

 ¶ GrAnkuLLA
To 23.5 kl 17 Granidagens försälj-
ning: i centrum, bakverk, handar-
bete och lotteri i samverkan med 
kyrkoföreningen.
kl 19.30 Granidagens konsert: 
Petri laaksonen & anna-Mari Ka-
skinen. Fritt inträde.
Sö 26.5 kl 12 Högmässa: Sara 
Medberg, heli Peitsalo. Kaffe i 
nedre salen.
Pilgrimsvandring: med grankulla 
svenska församling. Vi vandrar 
ca 8 km i lugn takt med pauser. 
alberga station kl 13.30 – ber-
gans – Villa elfvik – bredvikens 
naturskyddsområde – Marstran-
den – otnäs kapell. Retur med 
buss 15 ca kl 18 i grankulla. Man 
kan ta med eller låna pilgrimsstav 
och ha egen matsäck med dricka. 
anmälan och ev frågor till Pippi 
collander pippi.collander@gmail.
com gSM 0400-260285. alla 
välkomna! www.grankullasven-
skaforsamling.fi
Ti 28.5 kl 9.30-11 Diakonimottag-
ning: och brödutdelning.

 ¶ kyrkSLäTT
ny dagklubb i Masaby: ti och to 
kl. 9-12 för ca 4-åringar, start i 
september. Pris: 70 € för försam-
lingens medlemmar. anmälningar 
senast 27.5 till jenny.akerlund@
evl.fi .
Högmässa: sö 26.5 kl.12 i Kyrk-
slätts kyrka. lovén och joki.
Sång och bön: måndag 27.5 kl. 
18.30 i koret i Kyrkslätts kyrka.
bibelgruppen: tisdagar kl. 18.30 

i församlingshemmet, Försam-
lingsvägen 1.
uteförsäljning vid oasen och 
på församlingshemmets par-
keringsplats: ons 31.5 kl. 10-13. 
Potatisgröt, bröd, kakor, stickat 
och virkat. lotteri. lopptorg mm. 
Måndagsgruppen säljer till förmån 
för missionen och Tisdagsgrup-
pen till förmån för församlingens 
diakoni.
Höstläger på Dagö i Estland: 
13-15.9 tillsammans med vår 
vänförsamling harju Risti. Kom 
med och upplev en vacker höst 
med omväxlande program! info 
och anmälningar: birgitta lindell 
050- 376 1489.
vill du hjälpa?: anmäl dig till 
helhjärtat - frivilligt arbete - via 
www.helhjartat.fi 
Pastorskansliets telefonnummer 
och epost: är (09) 8050 8292, 
kyrkslatts.svenska.forsamling@
evl.fi
Mera info på: 
www.kyrkslattsvenska.fi 

 ¶ TAMMErForS
Sö 26.5. obs! ingen gudstjänst kl 
10.30: gudstjänsten ”i guds vind” 
firas kl 16 i Finlaysons kyrka med 
åbolands kyrkosångkretsens kör, 
dir. Peter Södergård. gudstjänster 
består av P Simojokis sånger som 
är översatta till svenska av Per 
harling.
Ti 28.5: Mammor, pappor o barn 
kl 10 Svg vårens sista träff med 
utflykt till Pyynikki utsiktstorn. Vi 
samlas vid Svg kl 10.

 ¶ vAnDA
Högmässa: sö 26.5.2013 kl. 10 i 
helsinge kyrka S:t lars. Kaj an-
dersson, ingmar hokkanen.
Högmässa: sö 26.5.2013 i S:t 
Martins kapell, Kaj andersson, 
ingmar hokkanen.
onsd 29.5 kl 14: ”har du visor min 
vän?” på Folkhälsanhuset i Dick-
ursby, Vallmovägen 28. 
allsångsledare gunnar Weck-
ström, vid pianot Kristian Nyman.
Dagklubb: för 2,5–6 åringar, ti 
och to i Dickursby, och må, ons 
och fre i Martinristi församlingslo-
kal kl. 9-12. Pyssel, lek,sång och 
bibelberättelser. Terminsavgift: 
3ggr/vecka 100 € , 2ggr/vecka 65 
€, 1 gång/ vecka 40 €. 
anmälningar till hösten: alexan-

dra.blomqvist@evl.fi   eller tfn 
050 566 8266.
Församlingens pensionärsutfärd: 
6.6.2013 till Fagervik gård och 
kyrka är fullbokad. 
bussen startar från Dickursby 
kyrka kl. 8.30, Folkhälsanhuset 
kl. 9 och Myrbacka kyrka kl. 9.45. 
hemfärden börjar ca kl. 16.30. 
Mera info ger annakatri aho, tfn 
050 4645068.

rASEborGS ProSTEri

 ¶ broMArv
Treenighetssöndagen 26.5: kl. 13 
gudstjänst, bergman, lindgård

 ¶ EkEnäS
obs! Pastorskansliet stängt fre-
dag 24.5 p.g.a. personalskolning.
Högmässa: sö 26.5 kl.10, M.cleve, 
T.Nordström.
Specialskriftskolans konfir-
mationsgudstjänst: sö 26.5 
kl.14 i kyrkan, a-S.Storbacka, 
K.Wikström.
Se hela annonsen i vn samt 
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ HAnGö
Sö 26.5 Högmässa kl. 12 i kyr-
kan:, T. Sjöblom, M. lasonen. ev. 
folkhögskolans elevförbundsda-
gar hålls i hangö det här vecko-
slutet.
To 30.5 Andrum med nattvard kl. 
8 i kyrkan:, a-S. Nylund, R. Näse.

 ¶ inGÅ
Fre 24.5 kl 9.00-13.00: Försälj-
ning till förmån för Sjömanskyr-
kan i bläckhornet. handarbeten, 
bakverk, lotteri, lopptorg. Kaf-
feservering.
Lö 25.5 kl 19.00: Förbön och 
lovsång i Degerby kyrka. gunnar 
Weckström.
Sö 26.5, Treenighetssöndagen, kl 
10: högmässa i ingå kyrka. Tor-
sten Sandell, Marianne gustafs-
son burgmann.

 ¶ kAriS
Gudstjänst: Sö 26.5 kl. 10 i S:ta 
Katarina kyrka. Raunio; Söder-
ström.
Högmässa: Sö 26.5 kl. 18 i Svartå 
kyrka. Kyrktaxi från periferin. 
lämna din beställning till pas-
torskansliet tfn. 279 3000, senast 
torsdag 23.5.2013.
Allsångskväll: Ti 28.5 kl. 18 Vid 
Sockenstugan med Vox Mix, mu-
sik, allsång och servering.
Sommarläger: info på www.
karisforsamling.fi . anmälningar 
till 24.5.

 ¶ SJunDEÅ
Mässa för krigsveteranerna: sö 
26.5 kl. 12 i kyrkan, ismo Turunen, 
hanna Noro.
En stund i psalmernas tecken - 
allsång: sö 26.5 kl. 18 i kyrkan. 
önskemål mottages, tel 040 769 
5940 hanna Noro.
Tvåspråkiga gruppen för mental 
hälsa: ti 28.5 kl. 15 i capella, gun 
Venäläinen 040 533 6946.
bönegruppen: to 30.5 kl. 18 i ca-
pella, gun Venäläinen.
Missionsfesten i Helsingfors lö 
8.6.2013: Pris 20€.Deltagarna 
står själv för kostnaderna för mat 
och ev andra utgifter. Se pro-
grammet www.finskamissions-
sallskapet.fi/missionsfest. info 

och anmälning till gun Venäläinen 
0405 336 946 senast 31.5. Vi 
startar kl. 11 från församlingshem-
met, Kalansgränd 5 och tillbaks 
kommer vi ca kl. 21.
kom med på Pensionärsläger till 
räfsö: 12-15.8.2013 tillsammans 
med Kyrkslätt svenska försam-
ling. Vi får njuta av vacker natur, 
god mat, trevligt sällskap och ett 
mångsidigt program. Pris 80€. 
info och anmälning senast 5.6 till 
gun Venäläinen 0405 336 946.

 ¶ SnAPPErTunA
fre 24.5: kansliet är stängt
sö 26.5 kl 12: gudstjänst med 
Markus Weckström och Pia Ny-
gård

 ¶ TEnALA
Treenighetssöndagen 26.5: kl. 18 
Kvällsmässa, bergman, lindroos

ESbo STiFT

 ¶ LoJo
Sommarutfärd 6.6.2013: 
lojo församling ordnar en som-
marutfärd till yttre skärgården. 
Du har möjlighet att bekanta dig 
med Vikingacentret, hittis gamla 
träkyrka och mycket mer. Med på 
utfärden Raimo Kuismanen och 
Mari Nurmi. 
Vi startar från Virkby kors kl 9.15 
via lojo till motorvägen. Tillbaka 
hemåt startar vi ca. 16.30 från 
Kasnäs. 
anmälning till sommarutfärden 
till Mari Nurmi via sms, telefon 
eller epost. 044 3284273 el. 
mari.s.nurmi@evl.fi 
Meddela vid anmälningen möjliga 
matallergier samt var du stiger på 
bussen. Sista anmälningsdagen 
den 30.5.2013. 
Pris: 47 euro, inkluderar bussen, 
guidningar, inträden, lunch samt 
kaffe. Pengarna samlas in i bus-
sen, gärna jämn summa.
Sö 9.6 kl. 13.00: Friluftgudstjänst 
i Vivamo i heliga birgittas kapell. 
Raimo Kuismanen, Timo Saario. 
Kaffe.
vid behov av taxi till gudstjänst, 
mässa eller svenska kretsen: 
kontakta chauffören Marko Kytölä 
tel 040 546 5549 senast dagen 
innan. 
Taxin kostar 5,00€ tur och retur

REgion 2

ÅboLAnDS ProSTEri 

väSTÅboLAnD
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 26.5. kl 10: högmässa i kyrkan, Sep-
ponen, lehtonen.
on 29.5. kl 18: De vackraste sommar-
sångerna i församlingshemmet.
nagu kapellförsamling:
Sö 26.5. kl 11: Predikogudstjänst, gran-
ström, granström.
korpo kapellförsamling:
Sö 26.5. kl 11: Finskspråkig högmässa i 
kyrkan, Killström.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 26.5. kl 11: högmässa i kyrkan, 
Norkko.
iniö kapellförsamling:
Sö 26.5.: ingen gudstjänst i iniö.

Åbo
to. 23.5: kl. 19 Mässa i Skarpskytteka-
pellet, Westergård
sö. 26.5: kl. 12 Mässa i blomstertid på 
Domkyrkotorget, förrättas av biskop 
Kaarlo Kalliala samt prästerna leena 
Kairavuo från Martins församling och 
Mia bäck från åbo svenska församling. 

Takten till psalmerna ges av SUMU big 
band under ledning av Rami Koskinen 
och kören aboa gospel, ledd av Silvia 
Koski. Som kantorer fungerar jukka Pie-
tilä och birgitta Forsman. hannela Tenhu 
m.fl. berikar mässan med dans
to. 30.5: kl. 19 Mässa i Skarpskytteka-
pellet, audas
Prosteriutfärd 26.6.2013: mera infor-
mation på www.abosvenskaforsamling.
fi

ÅLAnDS ProSTEri

HAMMArLAnD
26.5 Treenighetssöndagen: 
högmässa i hammarlands kyrka kl 12. 
55-års konfirmander. 
ingemar johansson, carl Micael Dan.

JoMALA
Söndag 26.5: gudstjänst kl. 11 eriksson, 
erlandsson, blåsgruppen

SunD-vÅrDö
Söndag 26.5 kl. 11.00: 
högmässa i Vårdö kyrka.
http://sund-vardoforsamling.fi/

närPES ProSTEri

korSnäS
Fre 24/5 18.30: Fredagscafé i Försam-
lingshemmet. gäst Kerstin lillbåsk, 
sång av gun Korsbäck-orre och Deseré 
granholm.
Sö 26/5 11.00: gudstjänst i Kyrkan, 
Rune Fant, Deseré granholm.
Sö 26/5 14.00: Vårfest med Kenyamis-
sionen 50 år i blickpunkten i Taklax bö-
nehus, albert häggblom, Projektkören, 
Deseré granholm, ebba carling m.fl. 
Kaffeservering och lotteri.
To 30/5 18.00: Konfirmandföräldrasam-
ling i Församlingshemmet.
Fre 31/5 9.30: barndagvårdens våran-
dakt i Kyrkan.
Lö 1/6 10.00: Skolavslutningsgudstjänst 
i Kyrkan.
Sö 2/6 11.00: gudstjänst i Kyrkan, guy 
Kronqvist, erica Nygård.

kriSTinESTAD
GuDSTJänSTEr
Lappfjärd: sö 26.5 kl 10 högmässa i 
kyrksalen Saarinen, Nilsson.
kristinestad: sö 26.5 kl 12 högmässa i 
kyrkan Saarinen, Nilsson.
AnnAn vErkSAMHET
Pensionärssamlingar: on 29.5 kl 11.15 i 
Krs församlingshem, to 30.5 kl 11.30 i 
Sideby kyrka tillsammans med syfören-
ingarna, lotteri.
Ekumenisk bönesamling: to 30.5 kl 19 i 
Skaftung medodistkapell.

närPES
www.narpesforsamling.fi
kyrkan: Treenighetssöndagen 26.5 kl 10 
högmässa lassus, lindén. Sö 26.5 kl 18 
Förbön och lovsång samt körernas vå-
ravslutning lassus, Kerstin Mitts, lindén. 
To 23.5 kl 19 gemensam körövning.
Pörtom kyrka: to 23.5 kl 13 gemensam 
pensionärssamling. buss 12.15 fr. buss-
station via övermark.

PörToM
To 23.5 kl. 13: gemensam pensionärs-
samling i kyrkan. bernt Snickars, Vi 
sjunger hellre än bra, pensionärskören, 
lidman, Norrgård, Sundqvist.
Sö 26.5 kl. 10: högmässa i kyrkan, 
Sundqvist, lidman. Sång Fanny hed-
ström.
Sö 26.5 kl. 11.15: 70- och 75 års kalas i 
förs.h. Sundqvist, Norrgård, lidman.
ons 29.5 Andakter: kl. 14.30: Service-
centret. kl. 15.15: Pörtehemmet. kl. 16: 
Prästhagen, Sundqvist
Församlingsresa 30.7-1.8: Sastamala-
Tavastehus-Kangasala, info och anmäl-
ningar till linda tours senast 28.6 tel. 
(06) 224 3350.

övErMArk
To 23.5. kl. 13: Närpes kyrkliga samfäl-
lighets pensionärssamling i Pörtom.  
gäst: bernt Snickars, ”Vi sjunger hellre 
än bra” gruppen, Pörtoms pensionärs-
kör, Sundqvist, lidman, Norrgård.
Sö 26.5. kl. 12: gudstjänst. leif erikson 
och Dina Wikstedt. efter gudstjänsten 
kyrkkaffe och samling i bönehuset. leif 
erikson medverkar.
To 30.5. kl. 10: bön i församlingshem-
met.

greppa vandringsstaven
grankulla svenska församling ordnar en pilgrimsvand-
ring söndag 26 maj. 

Vi vandrar ca 8 km i lugn takt med pauser. Vandring-
en startar från alberga station kl 13.30 och går via ber-
gans, Villa elfvik, bredvikens naturskyddsområde och 
Marstranden till otnäs kapell. Retur med buss. Man 
kan ta med eller låna pilgrimsstav och ha egen mat-
säck med dricka. anmälan och frågor till Pippi collan-
der: pippi.collander@gmail.com eller 0400-260285. 
alla välkomna!

piLgRiMSvAnDRing

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 24.5 Mia anderssén-löf, borgå 
Lö 25.5 8.53 Familjeandakt. lucas 
Snellman läser ur boken Känguruns 
shoppingtur och andra berättelser.
Må 27.5 laura hellsten, åbo Ti 28.5 
claus Terlinden, Karis ons 29.5 Kaik-
ka Växby, helsingfors To 30.5 Patrik 
hellström, Vasa.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 24.5 johan Klingenberg läser ur 
john bunyans bok Kristens resa. Lö 
25.5 17.58 ett ord inför helgen, es-
bo domkyrka. Sö 26.5 Martin Fage-
rudd, Vanda Må 27.5 camilla Klock-
ars, Karleby (repris från 1.8.2012) Ti 
28.5 Sissel lund-Stenbäck ons 29.5 
gunnar Weckström, Karis (repris från 
7.4.2011) To 30.5 Monica heikel-Ny-
berg, grankulla.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 26.5 högmässa med esbo svens-
ka församling. Predikant och liturg: 
johan Kanckos. organist: eeva-liisa 
Malmgren. Kantor och körledare: Pia 
bengts. Kör: helsingfors kyrkosångs-
förbund.

RADio & TV

vEGA vEGA vEGA

FriD & FröJD av jimmy Österbacka
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To 30.5. kl. 14: andakt på alvina.
To 30.5. kl. 15: andakt på Solgärdet.

korSHoLMS ProSTEri

bErGö
Gudstjänst: sö 26 5 kl 14 Tomi Tornberg, 
Rickard Mitts
önskesångskväll i kyrkan: sö 26 5 kl 
18 till förmån för gemensamt ansvar. 
Medverkande: gun Korsbäck, Sofi 
Nylund, Torolf Prost, Katri lax, janet 
åkerback.

korSHoLM
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, lindblom, 
Nordqvist-Källström, kyrkkaffe i Sock-
enstugan.
Högmässa: sö kl 12 i Smedsby förs.gård, 
lindblom, Nordqvist-Källström.

kvEvLAx
övning inför konfirmation och fotogra-
fering: to kl 18 i kyrkan.
Gudstjänst: kl 10, lundström, Vidjeskog.
bön för bygden: må kl 19 i Missions-
kyrkan.

MALAx
Dagklubbens: avslutning  fre 24.5 kl 18 
i Fh. barnledare camilla andersson av-
tackas. Servering. alla välkomna!
Gudstjänst: sö 26.5 kl 10 i kyrkan. Sång-
arna. Tornberg, brunell.
Andakt HHn på Eva hemmet: to 30.5 
kl 13.
Daghemmens och dagbarnens våran-
dakt: fre 31.5 kl 9.30 i kyrkan. Norrback, 
brunell.
Lågstadieskolornas sommargudstjänst: 
lö 1.6 kl 9.30 i kyrkan. Norrback, Katri 
lax.

PETALAx
Gudstjänst: sö 26 5 kl 18 obS tiden! 
Tomi Tornberg, Rickard Mitts

rEPLoT
Högmässa: i Replot sö kl. 10. Kaski, 
Wargh. Kyrkkaffe för 50-års konfirman-
der efter högmässan i försh.

SoLF
Högmässa: sö kl. 10, audas-Willman, 
brunell, Pedersöre församlings manskör.

vASA
TrEFALDiGHETSkyrkAn
Högmässa: sö kl. 13, anders Kronlund, 
Malin lindblom, Dan andersson. i sam-
band med kyrkkaffet avtackas anders 
Kronlund, emma Villman och birgitta 
åsvik. Skjuts från brändö torg kl. 12.45.
konstläger på Alskathemmet: 6-9.8 
Tovning, videslöjd o fritt skapande. 
Pris:90€/vuxna, 45€/barn (4-13år). 
anm. senast 14.6 tfn 06-3261 309. info 
tfn 044 4808360 lena Streng, lena.
streng@evl.fi
bränDö kyrkA
Sunday Service: at 1 pm. Tia-Maria 
Nord.
bytesloppis: i brändö församlingsgård 
to 30.5 kl. 14-18. barnkläder, -tillbehör 
o leksaker. inga pengar behövs. inget 
krav på att hämta saker för att ta med 
sig något.
DrAGnäSbäckS kyrkA
ionainspirerad mässa: sö kl. 18, Siv jern, 
brändö kyrkokör, dir. Dan andersson.
SunDoM kyrkA
viskväll: med erik leinonen sö kl. 18. 
andakt: Malin lindblom.

vörÅ
vörå
Sö 26.5 kl. 10: högmässa i kyrkan. T 
Klemets, granholm. efteråt skriftskolans 
föräldrasamling i församlingshemmet.
oravais
Sö 26.5 kl. 10: högmässa i kyrkan. Kris-
tian Norrback, Streng.
Sö 26.5 kl. 13: Möte i fh. Pred. Thor 
hemming. arr. lutherläsarna r.f. Ser-
vering.

on 29.5 kl. 14.15: andakt på hVc och 
kl.15 Solängen.
To 30.5 kl. 13.30: andakt på Solrosen 
och kl.14 på gullvivan.
Maxmo
To 23.5 kl. 13: Vi över 60 i Pingstkyrkan. 
Dagens gäster: lars-erik björkstrand, 
jan-erik Nyholm, eva Kronqvist. Kanto, 
granlund och pensionärskören medv. 
Taxi kl. 12.15 från ölis via Kärklax och 
Tottesund, kl. 12.30 från Kvimo via 
lövsund och kl. 12.30 från österö. av-
gift 5 €.
Sö 26.5 kl. 12: Konfirmationsmässa i 
kyrkan. granlund, bäck, kyrkokören.

PEDErSörE ProSTEri

ESSE
Fr 20: Stugokväll i församlingsstugan, 
Wikblad.
Sö 10: gudstjänst, Portin, lilius.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, 
elis Snellman.

JAkobSTAD
To 17: gemensamt ansvar - utdelarnas 
avslutning i Fc. andakt Krokfors.
Fr Församlingskansliet öppet kl. 10-12.
Lö 18.30: KU:s sångkväll i Fc, lars bru-
nell, eivor och Nils johansson, östman. 
arr.: KU.kretsen i jakobstad.
19: in da house i Fc ungd.utr. Se ung-
bloggen.fi
Sö 12: gudstjänst i kyrkan, Turpeinen, 
östman, sång lars brunell.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus.
18: Fokus i Fc, Ralf Salo.
on Församlingskansliet är stängt.
To 14: Sorgesamtalsgrupp i Fc, englund, 
K åstrand. info tfn 040-3100423.
Musikskolan är till för dig som tycker 
om att spela eller sjunga och är 8 år 
eller äldre: Terminsavgiften är 65 €. 
ansökningstiden för läsåret 2013-2014 
är 11.4 - 31.5 2013. ansökningsblanketter 
fås från Församlingscentret, ebba brahe 
espl 2. ansökan och förfrågningar kan 
också göras på telefon 040-3100453.

kronoby
ungdomssamling: lö 18.00 i fh
Gudstjänst: sö 10.00, Norrback, ellfolk-
lasén, Fyrklövern, hopsala läslag

LArSMo
Fre 24.5 kl. 19.30 ungdomssamling: i 
xodus.
Sö 26.5 kl. 10 Högmässa: lassila, Wik-
lund, sång av anna-lena anderssén. 
Kyrkkaffe. Kyrkvärd: litens, holm.
kl. 13.30 Holm söndagsskolas: utfärd 
till Nanoq arktiska museum. Start från 
holm bönehus.
kl. 18 Sångkväll i kyrkan: med laudate 
eum och solister, andakt lassila. efteråt 
samvaro med servering i församlings-
hemmet.
To 30.5 kl. 17.30 nattvard vid Sandlun-
den: Sjöblom, Wiklund.
kl. 19 karagruppen: samlas hos Timo 
Prittinen (Sandörsgränden 28). Vittnes-
börd av Samuel Snellman, bastu, trevlig 
samvaro. Knytkalas.

nEDErvETiL
kyrkokören: ikväll 19, övning i kyrkan! 
Andakt: med hhN fre 13 i servicecentret.
Perenna- och brödmarknad: lö 10 – 12 
vid fh. Plantor och bakverk mottas med 
tacksamhet!
kvällsgudstjänst: sö 18 i fh, Daniel Norr-
back, jan Nygård, annette och Robert 
Ståhl, servering, barnpassning.

nykArLEby
nykArLEby
Sö kl 19 kvällsgudstjänst: i fh, edman, 
Forslund, Trinity choir
To kl 9 Talko: i missionsstugan
MunSALA
Sö kl 10 Högmässa: Forslund, Ringwall. 
De äldres kyrkogångsdag, taxi enligt 
anmälan. Kyrkkaffe i fh.
on kl 15 Skriftskola: i fh
JEPPo
Sö kl 12 Gudstjänst: edman

PEDErSörE
konfirmandsamling: idag 18 Sommarens 
lägerskriftskolor, Kyrkostrands försam-
lingshem
Andakt:  
- Fr 14 i Pedersheim, erikson, Nyholm 
- on 14 i hedbo, erikson, Nyholm
ungdomssamling: Fr 20 i Forsby bykyrka
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, ungdoms-
kören laudate eum, erikson, Nyholm, 
textläsare Nanny backström, dörrvärdar 
östensö, församlingsfaddrarna samlas 
efteråt i församlingshemmet

Sammankomst: Sö 15 i Flynängens 
bönehus, Staffan Snellman, tolkning, 
radiering

PurMo
Gudstjänst: i åvist sö 26.5. kl 12, khden 
o Rolf blomqvist. efteråt lunch och mis-
sionsinfo av Marianne Sandström.
Sånggudstjänst: i kyrkan sö 26.5 kl 19. 
lars-erik björkstrand, Mats Sjölind, jep-
pokvartetten och khden.

TErJärv
ungdomssamling: lö 25.5 kl 17.30 avfärd 
till Kronoby.
Gudstjänst: sö 26.5 kl 10 khden, kan-
torn.
kvinnobankens våravslutning: on 29.5 
kl 14, Prästgårdens källare. 
bibel och bön: on 29.5 kl 19, förs.h.

Sommartips för gravskötseln
Matteus församling ordnar ett vårjippo på östersun-
dom gravgård 23-25.5

På fredag mellan kl. 9-15 kan du komma överens om 
gravskötsel och förlängning av gravrättsinnehav. Tors-
dag - lördag kan du låna trädgårdsredskap, få infor-
mation om bland annat skötsel av sommarblommor, 
återanvändning och sopsortering. Kaffeservering med 
rejält kaffe och te. Välkommen till Kapellvägen 65!

Vill du musicera i höst?
Nu är det hög tid att ansöka om plats i jakobstads 
svenska församlings musikskola! Musikskolan ger indi-
viduell undervisning i olika instrument som piano, or-
gel, blockflöjt, violin, gitarr, slagverk och solosång. Den 
riktar sig till barn från åtta års ålder, ungdomar och 
vuxna i alla åldrar. Terminsavgiften är 65 €.

ansökningstiden för läsåret 2013-2014 pågår till och 
med 31.5. ansökningsblanketter fås från Församlings-
centret, ebba brahe esplanaden 2. ansökan och för-
frågningar kan också göras på telefon 040-3100453.

gRAvSKötSEL MUSiKSKoLA

SEGELBERGSKA STIFTELSEN
för liturgivetenskaplig forskning

har möjlighet att under år 2013 utdela vissa medel 
till stöd för liturgisk och liturgihistorisk vetenskaplig forskning.

Efter därom till stiftelsen ingiven ansökan kan därvid
(a)  stipendier utdelas åt studenter och forskare som önskar fullgöra 
någon forskningsuppgift eller deltaga i någon sammankomst med 
vetenskapligt syfte,

(b) bidrag lämnas till redigering, tryckning, illustrering m.m. av 
publikationer.

Medel till finansiering av forskarutbildning utgår ej.

Till ansökan skall fogas en ekonomisk plan för det ändamål vartill 
medel sökts. Sökande, som inte avlagt doktorsexamen eller mot-
svarande, skall till ansökan om stipendium eller tryckningsbidrag 
även foga intyg från handledare eller annan liturgivetenskapligt 
kompetent person, som styrker ändamålets vetenskapliga syfte och 
halt.

Sådant bidrag som omtalas under punkt b ovan skall utbetalas se-
dan den sökande till stiftelsen ingivit tio exemplar av publikationen 
i fråga. I publikationen skall anges på tryckortssidan att den utgivits 
eller tryckts med bidrag från stiftelsen.

Ansökan mottages endast under tiden 15 augusti till och med  
1 oktober och insändes till stiftelsens sekreterare, 
teol. dr Per Ström, Österängsgatan 14 B, SE-753 28 Uppsala, Sverige.

VäNligeN NoTeRa: Domka-
pitlet i borgå stift håller stängt 
8-26.7.2013.

Tjänsten som lagfaren assessor 
vid Domkapitlet i borgå stift har 
inom utsatt ansökningstid sökts av 
vicehäradshövding Lars-Eric Hen-
ricson, vicehäradshövding camilla 
busck-nielsen, vicehäradshövding 
ola Lindholm och juris magister 
Marcus Henricson.

Kyrkoherdetjänsten i brändö-
kumlinge församling och kyrkoher-
detjänsten i kimitoöns församling 
har inom utsatt ansökningstid inte 
fått någon sökande.

Kyrkoherdetjänsten i Solfs för-
samling har inom utsatt ansök-
ningstid sökts av församlingspas-
torn i Esbo svenska församling 
Johan kanckos.

Kyrkoherdetjänsten i Ålands 
södra skärgårdsförsamling har 
inom utsatt ansökningstid sökts av 

teologie magister viveca Auer.
Kaplanstjänsten i väståbolands 

svenska församling har inom utsatt 
ansökningstid sökts av försam-
lingspastorn i samma församling 
Sara Grönqvist, församlingspastorn 
i katariinan seurakunta Annika 
Forsström-roivanen, kaplanen i 
Hangö svenska församling Ann-
Sofi nylund och teologie magister 
viveca Auer.

b-kantorstjänsten i Hangö 
svenska församling, b-kantors-
tjänsten i Larsmo församling, b-
kantorstjänsten i Pernå församling, 
c-kantorstjänsten i brändö-kum-
linge församling, gemensamma 
c-kantorstjänsten i Eckerö och 
Hammarlands församlingar, c-
kantorstjänsten i Finström-Geta 
församling och c-kantorstjänsten i 
Liljendals församling har inom ut-
satt ansökningstid inte fått någon 
sökande.

nYTT FRån DoMKApITleT

Bytesloppis i Vasa
Vasa svenska församling ordnar bytesloppis i brändö för-
samlingshem (Kaptensg. 14-16) torsdag 30.5 kl. 14-18.

På bytesloppiset byter barnkläder, leksaker och 
barntillbehör ägare. Ta med dig överflödiga rena och 
hela barnkläder och -saker till loppiset och fynda i 
gengäld något annat som du behöver. 

allt är gratis och det finns inget krav på att själv ta 
med sig saker för att få ta med sig något hem. bytes-
loppiset är till för privatpersoner, inte för återförsäljare.

bARnKLäDER

KUngÖRelSeR

på gång

inGÅ FörSAMLinGS SoMMAr-
ProGrAM 2013:

DeT oMTycKTa prästgårdscaféet 
hålls tisdagar kl 14, med ett litet 
program 14.30 med start 4.6. är 
vädret vackert hålls eftermiddags-
kaffet i trädgården.

KoNSeRTSeRieN Musik i sommar-
kvällen hålls varannan onsdag i ingå 
kyrka kl 19. 

MUSiKaNDaKTeR i Fagerviks kyrka 
hålls söndagarna 9.6., 14.7. och 
25.8. 

eN SåNgKVäll hålls på Valhalla i 
barösund 27.7. och en psalmkväll i 
ingå kyrka 26.6.

KaMMaRMUSiKFeSTiValeN Musik 
vid havet går av stapeln 14-16.6.

eN NyheT är den ekumeniska 
pilgrimsvandring som arrangeras 
söndagen 25.8. från Taborkyrkan 
till Fagerviks kyrka. Starten sker kl 
12 i Taborkyrkan och vandringen 
avslutas med skymningsmässan i 
Fagerviks kyrka kl 18. 

eN SoMMaRSaTSNiNg inför mid-
sommaren är den vigseldag som 
hålls i ingå kyrka torsdagen den 
20.6. för par som vill ha ett snabbt 
och enkelt bröllop.

eN NygaMMal satsning är talko-
kvällarna på Rövass lägergård 22.5, 
29.5 och 5.6. 

På RöVaSS lägergård i barösund 
ordnas i sommar 4 barnläger, 3 
skriftskolläger och en lägerskola. 

På SToRa FageRö ordnas ett 
scoutläger. 

i leKPaRKeN i kyrkbyn ordnar 
Folkhälsan och församlingen en 
sommarklubb 4-28.6. 

FRilUFTSgUDSTjäNSTeR hålls på 
gammelgården på midsommar-
dagen och på gutsåkers gravgård i 
Degerby 14.7. 

båTUTFäRDeR ordnar församling-
en till fiskartorpet på Stora Fagerö 
27.6. och 12.8. 

iNgå KyRKa är öppen som väg-
kyrka 10.6.-18.8. kl 10-16. 

SE HiT 
FörSAMLinGAr!

Ni vet väl att ni kan sända in pufftexter och bil-
der om kommande evenemang i församlingen till 
annons@kyrkpressen.fi. 

Var gärna ute i god tid - tidigt insända puffar har 
större chans att få plats i tidningen!

Sin lycka och sin sommarro
hörs yra fåglar prisa,

ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa

Psalm 539
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Söndagsskolavslutning i jeppo
I lite regnigt men varmt vår-
väder firade Jeppo söndags-
skola sin avslutning utom-
hus. Ungefär tjugo barn har 
deltagit. Temat under avslut-
ningen var ”hemma hos”: 
-Martha och Maria, -Sack-
aios, -en kvinna.

Barnen indelades i två 
grupper och fick besöka de 
olika ”hemma hos”, som le-
darna undervisade om.

Sedan fick barnen se li-
te av vad vi tror kommer att 

hända i himlen, som lov-
sång, vila och lek. Vi män-
niskor blir en ny skapelse.

Glass delades ut och de tre 
sjätteklassister som delta-
git fick varsin b ibel. Alla de 
andra fick genom lott-
dragning varsin 
liten sak.

 ¶ GuN-vioL 
LiNdBorG

jeppo SöndagSSKoLa höll avslutningsfest i varmt men regnigt vårväder.

bEräTTA oM Din FörSAMLinG! 
Den här sidan finns till för dig. Roliga verksamhetsidéer, festliga 
jubileum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotografera och be-
rätta om vad som händer i DiN församling! Skicka in din artikel 
till redaktionen@kyrkpressen.fi. Redaktionen väljer och redigerar 
materialet.

önSkAS HyrA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uTHyrES
lägenhet uthyres för perioden 
1.6 - 31.8. ca 55 kvadratmeter, 
två rum, på Valhallagatan, bortre 
Tölö. 980€/månad, bredband, el 
och vatten ingår. lägenhetsvis-
ning enligt överenskommelse. 
Kontakta via telefon: +358 457 
3421914 eller via mail: s111920@
hanken.fi

hyr ut min etta i åbo över som-
maren. hyra 450€/mån. Ta 
kontakt för mera info! jenni 040-
8451178 / jenni.enbacka@gmail.
com

liten tvåa, delvis möblerad, ut-
hyres i Stensvik, esbo fr.o.m. 1.7. 
för ett år framåt. Förmånlig hyra. 
Kontakta lagenhetstensvik@
gmail.com för mera information.

Tvårummare i helsingfors och 
esbo (haga och alberga) uthyres. 
lämpliga för t.ex. studeranden. 
750-870 euro/mån. Tel. elmgren 
040-5196890

Fin 56 m2 tvåa i Nya olympiabyn i 
Kottby för 980 €. 045-657 6490

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SäLJES
Toyota aygo -06. 26500km. 
0405611523

Rymligt möblerat rum i 2 r +
kök i Kampen. Kvinnlig
rumskamrat. Uthyres 1.6-31.8
(tiden kan diskuteras). Hyra
550/mån inkl. vatten. Ring
Jennifer 050-3388840

Centralt belägen möblerad
etta i Åbo uthyres för
sommaren,el o vatten ingår,
gratis internet. 1 min från
domkyrkan .Hyra 455e.tel
0400424358, 0505771721

Trevlig, ljus lägenhet, 4 rum
och kök + 2 stora balkonger
vid Idrottsparken i Åbo
uthyres. Lämplig för familj
eller 2-3 skötsamma
studeranden. Hyra 890
euro/månad. Ring
Anne/040-5307552

Skötsam familj på 3 pers.
söker 3:a el. dyl. i cent. H:fors.
Inflyttning flexibelt sep - dec
2013. 050-5948179/Andreas

3-rummare i natursköna
Ekenäs uthyres för tiden
juni-augusti. För mera info
ring 0400-807650

Andra årets lärarstuderande
söker hyreslägenhet i Vasa
centrum fr.o.m hösten (aug.)
2013. Kontakta Malin:
040-834660

Ung, röfri studerande utan
husdjur önskar hyra 1:a i
centrala Åbo fr.o.m.
juli-augusti. Ring Frida
Tel. 0400905442

Ungt studentpar från Aalto
universitetet söker sitt första
gemensamma hem i
Helsingfors, t.ex Drumsö eller
Mejlans fr.o.m. juli. Tvåa
prefereras. Bröllop på
sommaren. Vänligen erbjud!
Tel: 045-3255901/Anssi

1 rum, alkov+kök, 42kv i
Kampen uthyres from 1.7.
1050€/mån, 050-3021514

Möblerat stort rum i delad 3
rums lägenheti främre Tölö,
juni-aug 450e/mån. tel:
050-4910120/Karen

Önskas hyra ETTA i Hfors!
Barnträdgårdslärar.stud.
flicka från Ekenäs önskar hyra
etta från augusti. Tel.
0400979060 efter kl 15.00

MARKnAD

Öppet: 1-31.7 alla dagar kl. 12-17.
I augusti endast mot beställning. För grupper 
även andra tider enligt överenskommelse.
1-31.7 Konstutställning
7.7 Malax veterantraktorer kl. 11-14
13.7 Sommarmarknad kl. 10-15
20.7 Allsång med Torolf Westerlund och 
        Johan Pått m.fl. kl. 14
19.8 Vasa motorcyklister kl.19

PÖRTOM HEMBYGDSFÖRENING, tel. 050-541 6092, 050-336 1684

Korsnäsveckan v.27
29.06.2013-07.07.2013

Mångsidiga evenemang i alla byar

Världsarvsutfärder till 
Molpehällorna

02.07.2013 kl. 13 & 14
04.07.2013 kl. 13 & 14

Allsångskonsert vid 
Edsviksjön

02.07.2013 kl. 19.00
Allsångsledare: 

Linda Backgren-Holm och Kaj Holm

Lantdagen i Korsnäs
10.08.2013 kl. 11-15

Världsarvsdag på 
Molpehällorna

11.08.2013

Anne Frank-utställning från
 Amsterdam

10.08-31.08.2013 i Biblioteket

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

Böcker gör sommar!

Martin Lönnebo
Hjärtats sånger
En finstämd, eftertänk-
sam bok för dig som 
vill utforska och träna 
din andlighet och tro. 
Boken innehåller bland 
annat 60 nyskrivna 
meditationer med en 
tillhörande bön.
Inb. 27,90 €

John Ortberg
Livet jag längtar efter
Den här boken är ett försök att 
göra de heliga vanor, som kristna 
i århundraden har brukat, till-
gängliga för vanliga människor. 
Det liv som många av oss längtar 
efter är faktiskt inom räckhåll.
pocket 8,90 €

För hängmattan eller som present!

Prinsessan Estelles bönbok
En unik bok fylld av finstämda 
och tänkvärda böner för de 
yngre barnen. Kronprinsesspa-
ret har skrivit förordet samt om-
sorgsfullt valt ut de texter och 
bilder som de känner särskilt 
starkt för. 
Inb. 20 €

Sophie Piper
Gud tar hand om mig
Bibelberättelser och 
böner för den som är 
ny i världen. ”Gud gör 
en ny dag åt mig varje 
morgon, Gud går med 
mig överallt där jag 
går ...”
Vadderad 
mjukpärm17,50 €

i Min
föRSAMLing

Visste du att...
du kan lämna in din 

hyresannons 
via webben?

När du lämnar in via 
webben sparar du 

också serviceavgiften 
på 5 euro.
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Adjö till Tf?
osökt går ju tanken till 
konsulinnan anna von 
Rettig som genom sin 
donation gav förutsätt-
ning för en egen svensk 
teologisk fakultet 1924. 
hur skulle hon reagera 
på dagens beslut? att på 
tröskeln till 90-årsjubilé-
et se den försvinna från 

fakultetskartan och er-
sättas med en filosofisk. 
Måhända fungerar filoso-
fi bättre som paraply för 
flera vetenskapliga dis-
cipliner men samtidigt är 
det nog också en degra-
dering av teologin.
Lucas Snellman på nyck-
elbloggen om att teologin 
förlorar sin fakultet

tEoLogi nYcKelBloggen

”Det finns en som 
vet bättre. En fa-
der som är full 
av kärlek till dig, 
som vill leda dig 
på rätta vägar sitt 
namn till ära.”
David Grönlund i Sän-
debudet om att leva 
som Guds barn.

citAt gUDS BARn

Provokationens 
makt att förändra

en SaK jag ibland förundras över är vår 
tids stora tilltro till provokationens 
makt att påverka. Vi verkar anse att 
det bästa sättet att påverka en annan 
grupp är att irritera, provocera och 
utmana. Exempelvis: när en konst-
när vill få muslimer att tänka i lite vi-

dare banor blir det logiskt att ta något av det heli-
gaste de har, nämligen profeten Muhammed, och 
framställa honom som något av det smutsigaste de 
kan tänka sig, nämligen en hund. Om man föro-
lämpar dem riktigt ordenligt tänker de säkert om.

i viSS mån hör det här väl ihop med vår stora till-
tro till debatt som ett sätt att föra utvecklingen 
framåt. Tyvärr åstadkommer debatten i verk-
ligheten sällan någon större förändring, den gör 
många gånger bara skyttegravarna ännu djupa-
re. Dialog däremot leder nästan ofelbart till för-
ändring och utveckling. Debatten innebär ofta 
att föra fram mina egna argument och torpede-
ra motståndarens, medan dialogen innehåller ett 
element av att lyssna och till 
och med försöka förstå den 
andra sidans sätt att se saken. 
Men dialog är i dag påfallande 
otrendigt och definitivt inget 
man vinner några pr-poäng 
eller gilla-klick på.

Jag tycker det är lite oro-
väckande att vi också inom kyrkan tar till både 
debatt och provokation framför dialog. Oroväck-
ande dels därför att jag personligen alltså inte tror 
att de förstnämnda egentligen fungerar. Oroväck-
ande också därför att dialog och enhetssökande 
är en del av kyrkans absoluta kärna. Om vi in-
te betonar dem har vi faktiskt tappat kontakten 
med en del av våra rötter.

en av mina favoritpassager i NT är när försam-
lingen i Korint skriver till Paulus om offerkött. 
På torget säljs kött som slaktats i avgudatempel 
och vissa ifrågasätter att kristna äter det. Deltar 
de då inte indirekt i avgudakulten? Församling-
en frågar Paulus och man kunde ju förvänta sig 
ett ganska entydigt svar på ett så här tydligt dog-
matiskt spörsmål.

Paulus svar är överraskande. Dels är det vä-
sentliga inte var köttet slaktats, utan hur du själv 
ser på saken. Äter du det för att hålla dig på god 
fot med de gamla gudarna är det fel, äter du det 
precis som om det var vilken annan entrecote 
som helst är det helt i sin ordning. Den viktiga 
frågan är däremot hur din granne ser på saken. 
Om det stör honom borde du faktiskt låta köttet 
vara, oavsett din egen åsikt.

det viKtiga är inte endast den dogmatiska frågan 
om rätt och fel, utan hur vi för diskussionen. Är 
det jag, min grupp och vår åsikt som är central 
eller kyrkans enhet och kärleken till nästan? 

Jag tror vi kunde ha mycket att vinna på att 
återerövra dialogen framför debatten. Att lyss-
na och försöka förstå snarare än att bara vinna 
slaget. Problemet är ju att det alltid är ”den an-
dra sidan” som är så hårdför och kärlekslös. Din 
och min gruppering har ju alltid värnat om en-
het och dialog. Eller?

Mats Björklund är far, make, troende och jordbrukare.

”Dialog är i 
dag påfallande 
otrendigt.”

inKASt MATS BjÖRKlUnD

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

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

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

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

opinion InFoRMATIon

www.nordicsale.fi

www.nordicsale.fi

-RAKENNUSTARVIKKEIDEN
VARASTOMYYNTI

Ikkunoita 1500 kpl
Kaakeleita 25.000 m2

Parkettia 10.000 m2

Hallielementtejä
Kodinkoneita

Kuusitie 1 Bosund 
(06) 721 0111
sale@nordicsale.fi

Toimitukset ympäri Suomen!WC kalusteet
Kuusitie 1 Bosund
(06) 721 0111
sale@nordicsale.fi

2500 kpl
uusia eri mittaisia
IKKUNOITA
ja OVIA edullis

esti 

ja heti

2500 st. FÖNSTER 
och DÖRRAR.
Kolla måtten på
nätet! snabbt och

förmånligt

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

Nu kan du få originalet av det Biomagnetiska armbandet
  

   

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

Lindrar mot huvud-, rygg- 
och muskelvärk. Förbättrar 

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

bandet är av hög kvalitet med 
24 K gulddouble. 

Använd armbandet dagligen och 
upplev de positiva fördelarna. 

06-347 0608         cjcenter@malax.fi

Sänd in din 
beställning till:

Jonnys 
Försäljningstjänst

Petalaxvägen 18D, 
66240 Petalax

Antal:

 Namn:

Adress:

Pris 
29,50€ 

inkl. post-
kostnader

4.-7.6.2013 Stockholm med kungliga slott
5.-8.6.2013 Sommarresa till Åbo och Åland
8.-14.6.2013 Krigshistorisk resa till Svir
26.-29.7.2013 Formel 1 Hungaroring 
29.7-4.8.2013 Resa till Nordkalottens fronter
5.-11.8.2013 Vandringsresa till Österrike
12.-17.8.2013 Resa i JR 24:ans och 
  Tunga 4:ans fotspår
5.-9.9.2013 Jordbanetävling i Vechta, Tyskland
21.-22.9.2013 Speedway GP i Stockholm
24.9-1.10.2013 Gardasjön, Schweiz och Mainau
2.-10.10.2013 Historia och kultur i Berlin, Krakow, 
  Warsawa och Riga
11.-15.10.2013 Enzo Ferrari Marathon
23.-27.1.2014 Marcialonga (begränsat antal pl.) 

6.-7.7.2013 
Norrbottens Trädgårdar i samarbete med Blomqvists 
Plantskola Vi besöker flera fantastiska besöks träd-
gårdar i Piteåtrakten.Där både kreativiteten och mång-
falden sprudlar. På hemväg stannar vi upp vid IKEA

Vår kära mamma

Maria Eleonora
Hildursson
f.Andersson

*  18.02.1912 Pjålby
† 18.01.2012 Helsingfors

Min levnadsvandring  
slutad är.
Jag kommer nu 
o Herre kär,
hos Dig får själen vila.
Min levnadsvandring  slutad är.

Som vänlig inbjudan meddelas att jordfästningen äger 
rum i Gamla kyrkan söndagen den 3.8 kl.12. Efter grav-

läggningen minnesstund i församlingshemmet. 

Sörjd och saknad, men ihågkom-
men med stor tacksamhet och 
kärlek.

Albert

Bettina och Göran
Cedrika och David
      Eleonora,Fredrika
Henrik och Henrika
      Hugo, Henrietta

Ingeborg, Adele, Göran, Stig

Släkt och vänner

Har du tänkt på att med en annons i  KYRKPRESSEN 
når du hela Svenskfinland på en gång?

Du kan enkelt designa och lämna in din annons 
utan extra kostnad via webben 
på www.kyrkpressen.fi

Henrika Öst
&

 Henrik Knutsson

18.5.2012 
Ekenäs

Henrika Öst
& 

Henrik Knutsson

18.5.2012 
Ekenäs

Sandvikskajen 13 
00180 Helsingfors
annons@kyrkpressen.fi
(09) 6126 1550

Vår kära 
son

född 15.10.2012, Hfors

stolta föräldrar
Henrika och Henrik 

Knutsson.

Vår kära 
son

född 13.11.2012, 
Helsingfors

Henrika och Henrik 
Knutsson.

Etta i östra centrum, kokvrå, fin utsikt. Bra förbindelser till tåg/buss.  
Hyra: 600 e/mån inklusive vatten och el. 
Tel: 040-1234567/Bo

Etta i östra centrum, kokvrå, fin utsikt. Bra förbindelser till tåg/buss.  
Hyra: 600 e/mån inklu-
sive vatten och el. Kan ännu komma en rad till. 
Tel: 040-6123589/Bo

Etta i östra centrum, kokvrå, fin utsikt. Hyra: 600 €
Tel: 040-1234567/Bo

Etta i östra centrum, kokvrå, fin utsikt. Hyra: 600 €
Tel: 040-6123589/Bo

Något vi borde skriva om?  
Tfn 09-61261549 e-post: redaktionen@kyrkpressen.fi



Du är aktiv i Pedersöre och Jakobstads 
svenska församling – hur påverkar din 
Gudstro ditt sätt att se på människor ge-
nom kameralinsen?
– Jag tänker inte så mycket på det när 
jag fotograferar, men nog efteråt när 
jag sätter mig ner och ser på bilderna. 
Då tänker jag på att vi alla är skapta på 
olika sätt, men ändå är vi alla så fina.

– Man behöver inte ha ett modellut-
seende för att vara vacker. Det är roligt 

en ung m
an bad en pastor kom

m
a och be för hans förkylda m

am
m

a. Pastorn kände fam
iljen och visste att de var aktiva i en annan försam

ling, så han 
frågade: –

 borde du inte be broder Sim
on kom

m
a och be för din m

am
m

a? –
 jo, sa m

annen, m
en vi ville inte riskera att han skulle bli sm

ittad.

näSTA vEckA gör vi en djupdykning i ett kaotiskt Pakistan.
Boka era biljetter hos oss!

Tfn. 06-224 3350
www.lindatours.com

Hanna Krokfors är sjutton 
år och fotograferar redan 
professionellt. När hon 
ser på människor genom 
kameralinsen tycker hon 
att alla är vackra.

TexT: SoFiA TorvALDS 
FoTo: HAnnA krokForS

när började du fotografera? 
– När jag fick en systemkamera i kon-
firmationspresent – det var då jag bör-
jade fotografera på allvar.

vad fotograferar du helst?
– Helst fotar jag människor. Det är me-
ra liv i dem än i landskap eller saker!

– Jag tycker om att tänka på att alla 
människor har en egen historia och när 
jag fotar dem får jag en inblick i den.

Har du några tips på hur man får folk att 
slappna av så att de ser naturliga ut på bild?
– Prata med dem om saker som de tyck-
er om. När de börjar berätta om något 
som är viktigt för dem ser du genast 
den där gnistan i deras ögon.

Fångar gnistan på bild
hanna KroKforS började fotogra-
fera när hon fick en systemkamera i 
konfirmationspresent. i dag har hon 
ett eget företag. 
– helst fotar jag människor, det är 
mer liv i dem! 

”Jag tycker om 
att tänka på att 
alla människor 
har en egen his-
toria och när jag 
fotar dem får 
jag en inblick i 
den.”
Hanna Krokfors

att se att den där inre gnistan som finns 
i varje människa går att fånga på bild.

i de sociala medierna ser det mesta vackert 
ut: människorna, maten, hemmen. Tycker 
du att det kan leda till en känsla av stress, 
att allt borde vara så fint?
– När jag tittar på foton på Facebook tit-
tar jag för det mesta på hur själva bilden 
ser ut: om ljuset är bra, om någon an-
strängt sig eller bara knäppt på webb-
kameran. Visst kan det vara stressande 
med floden av vackra foton, men det 
är också något man kan kämpa emot. 
Jag har kompisar som tar foton på sin 
halvätna grötportion och lägger ut det 
på webben för att lite göra narr av alla 
de där matfotona.

Du är bara sjutton år men har redan grun-
dat ett eget företag. Hurdana uppdrag har 
du haft?
– Jag fotograferat på bröllop och begrav-

ningar, jag har fotat barn och studenter.
– Det är inte så besvärligt att ha ett 

företag som det låter – det är lätt att få 
hjälp och goda råd med det byråkratis-
ka här i Jakobstad, där jag bor.

Drömmer du om att en dag har fotografe-
ring som yrke?
– Jag vill gärna fortsätta fotografera, 
men kanske inte på heltid. Jag vill ha 
ett yrke där jag får jobba med männis-
kor. Jag funderar på att studera psyko-
logi eller teologi.

kan du ge läsarna tips på hur de själva kan 
knäppa ett fint studentfoto?
– En bra studentbild är personlig. Nå-
gon vill kanske sitta på en stor åker 
och bli fotad där, en annan vill ha en 
ansiktsbild.

– De flesta vill bli fotade en fin, solig 
dag, men då är det svårt att få bra bil-
der. När man har solen i ansiktet blir 
det inte ett bra porträtt. Om du satsar 
på sol, tänk då kvällssol och motljus. 
Då får du kanske lite solstrålar med på 
bilden också.

– Och kom ihåg att studentfotot inte 
behöver tas samma dag som student-
festen ordnas – då blir det stressigt. Ta 
fotot dagarna före festen eller dagen ef-
ter. Då blir det lugnare.


