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LEDArEN: Skriftskola handlar inte om plug-
gande. Konfirmandtiden är en fin chans för unga 
– och deras föräldrar – att fundera på tro. 
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Är det du, 
Gud, i den 
här glädjen?
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”Den här som-
maren blir frå-
gornas åter-
komst och de 
kombineras med 
ett mognande 
jag som väger 
och mäter.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Skriftskolan – 
en unik chans

nu är det konfirmandlägrens 
tid. Just när lärarna pustat ut kör 
präster och ungdomsarbetsleda-

re årets tuffaste race. I stora församlingar avlöser 
konfirmandlägren varandra sommaren igenom 
och fordrar dygnetruntnärvaro av de ansvariga 
anställda. Femtonåringarna som nyss tömt skol-
skåpen fortsätter ännu ett tag med inrutade da-
gar och program. Fast ändå inte riktigt på samma 
sätt. Det viktigt att minnas att konfirmandtiden 
inte handlar om en skola i samma bemärkelse 
som den vanliga. Konfirmandtiden är både själv-
tid och Gudtid, i en miljö där vitsord och Gauss-
kurvor saknas. Den är också tillsammanstid – på 
andra premisser än i skolvardagen. Många gång-
er är det just under sommaren efter åttan som 
klasskamrater hittar nya sidor av varandra, vå-
gar se varandra på ett nytt sätt. Konfirmandtiden 
är därför ett nedslag av nåd, som erbjuds en ung 
människa just innan vuxenlivet börjar och plik-
terna börjar droppa in. 

den evangeliSk-lutherSka kyrkan följer sedan 2001 
en ramplan för konfirmandarbetet som heter Livet 
tron bönen. I arbetet med den deltog församlings-
anställda från olika yrkesgrupper och det var ett 
medvetet val att undvika termen ”skriftskola”. I 
stället ville man fokusera på de ungas egna frå-
gor kring både tro och liv.

För många blir den här sommaren chansen att  
plocka upp trådarna igen och tillåta sig att und-
ra: Var finns Gud? Finns Gud? Frågor som ogene-
rat bubblade ur fyraåringen och som barnet med 
självklarhet räknade med att föräldrarna skulle 
besvara bums medan det röda ljuset växlade till 
grönt. Ibland var de lika svåra för föräldrarna själ-
va, och i något skede tystnade de för de allra fles-
ta. Det finns en tid i barndomen när frågor av det 
slaget blir tabu. Den här sommaren är frågornas 
återkomst och de kombineras med ett mognande 
jag, som väger och mäter: Tror jag att Gud finns?

i det arbetet behövs det trygga och sanna vux-
na. Vi kan med glädje och tacksamhet konstate-
ra att det finns en stor skara sådana bland kyr-
kans medarbetare.

Det som gör det finländska 
konfirmandarbetet så unikt 
är dessutom storasyskonen 
eller hjälpledarna, som själ-
va bara för ett par år sedan 
blivit konfirmerade och som 
med sitt exempel och sitt 
medvandrarskap är oerhört 
viktiga för de unga.

På många håll i stiftet blå-
ser det glada vindar i kon-
firmandarbetet just nu. Så 
till den grad att de också in-
spirerar föräldrarna, som smått avundsjukt kan 
undra om det inte finns något liknande för dem.

De flesta tycker nämligen om gemenskaper där 
man otvunget och fördomsfritt får ställa sina frå-
gor och bemötas med respekt. I Matteus försam-
ling uppmanades därför föräldrarna att passa på 
och ta chansen och diskutera tro med sina kon-
firmander när de kommer hem från sina läger.

nyfikenheten på Gud känner ingen ålder, trots att 
vi blir lite blygare med åren. 

Låter 
kärleken 
styra

– Tyvärr driver rädslan mera än kär-
leken i dag. Man är rädd att förlora an-
seendet eller positionen om man lyfter 
fram andra människor. Man vill tvärt-
om hävda sig själv och känna sig vik-
tig, säger hon.

Jeanette Ljungars är privatföretaga-
re sedan 22 år tillbaka och förenings-
människa. Hon är certifierad utbilda-
re för ledare och tillämpar John Max-
wells tankar. Och hon talar för mjuka 
värderingar.

– Jag kan inte se business i allt. Även 
om man verkar inom samma bransch 
finns det alltid något man kan samar-
beta kring som båda vinner på.

Även inom kristna församlingar ser 
hon rädslan, men inte i lika hög grad. In-
om församlingarna är det ett större pro-
blem att ledarna har svårt att delegera.

–  I de flesta församlingar drar prästen 
eller pastorn ett alltför stort lass medan 
församlingen är passiv. Om man dele-
gerar och involverar folk så kan man få 
alla gåvor i funktion. Men det ta en tid 
att svänga skutan.

Det här gäller inte bara den luther-
ska kyrkan utan även frikyrkorna. På 
frikyrkligt håll har det blivit svårt att 
rekrytera pastorer då få vill axla an-
svaret ensamma.

Rädslan gör att ledare har svårt att 
släppa kontrollen även då de delegerat.

– Tecknet på ett gott ledarskap är att 
man vågar låta andra människor gö-

ra sina egna misstag och lära sig. Folk 
passiveras när de inte involveras och 
tas på allvar. Jag tror att Gud lagt en 
enorm potential i alla människor. Vi 
ska hjälpa dem att utvecklas och inte 
trycka ner dem.

Ljungars är imponerad av den brit-
tiska entreprenören och äventyraren 
Richard Branson i Virgin Group. Han 
delar en idé med någon som tänder på 
den. Sedan anställer han personen att 
föra idén vidare. Då frigör han sig själv 
att fundera på nästa idé.

Hon lär ut samma ledarskapsprin-
ciper till kyrkor, företag och politiker. 
Budskapet tas emot med blandade re-
aktioner. Inte alla ledare är beredda att 
göra sig själva mindre.

– Man kan lyssna på vad som helst. 
Förändringen kommer först när man 
påbörjar något i sitt eget liv. En stor le-
daregenskap är läraktighet. Är man öp-
pen för att lära sig nya saker eller har 
man hört allt och kan allt?

Fem föreningar
Jeanette Ljungars är en mångsysslare 
och föreningsaktiv. Hon är ordförande i 
fem föreningar, av vilka hon startat tre.

– Jag vet inte om man ska kalla det 
en gåva eller dumhet. Det var någon 
som sa att skillnaden mellan dem är 
hårfin. Jag har en kreativitet som gör 
att jag ser ett behov och jag vill göra 
något för att fylla behovet. 

Hon har ändå inte begåvats med fler 
än 24 timmar i dygnet.

– Det handlar om vad man satsar sin 
tid på. Min familj, min man, de fem bar-
nen och två barnbarnen, är väldigt vik-
tiga för mig. Och genom att jag är före-
tagare kan jag ställa tiderna själv. 

– Man ska aldrig jämföra sig med an-
dra. Men jag bakar inte, syltar inte, jag 
har varken trädgårdsland eller bloms-
terrabatter. Jag följer heller inte med 
några teveserier. 

Systrar hjälper ensamstående
En av de tre föreningar hon startat är 
Sisters Suomi Finland som hjälper kvin-
nor, främst ensamstående. 

– På en kvinnokonferens i Sverige 
fick jag höra om Sisters International. 

Om inte kärleken får styra ledarskapet så styr rädslan.  
Rädslan för att någon annan ska göra jobbet bättre än 
jag. Jeanette Ljungars tror på samarbete, inte konkur-
rens. Även inom företagsvärlden.

TexT och FoTo: JoHAN SANDBErg

ProFILEN: JeAneTTe LJunGARS 
”Man kan inte tro att Gud gör det 
omöjliga samtidigt som man hela 
tiden talar negativt.”
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Lars-Eric Henricson vald till lagfaren assessor
domkapitlet. Domkapitlet 
får från och med den för-
sta augusti en ny lagfaren 
assessor. Det blev vicehä-
radshövding Lars-Eric Hen-
ricson från Raseborg som 
fick tjänsten.

Tjänsten var ledigansla-
gen i en tidigare omgång 
och då var henricson den 
ende sökanden. Nu hade 
han konkurrens av tre an-
dra sökanden, bland annat 

sin brorson Marcus Henric-
son, tidigare stadsdirektör i 
Borgå och tidigare verkstäl-
lande direktör för Fontana 
Media Ab.

Tjänsten lediganslogs på 
nytt, nu som en heltids-
tjänst. När tjänsten ledig-
anslogs tidigare var den 
en deltidsbefattning på 80 
procent.

henricson skötte 2011–
2012 en deltidstjänst som 

lagfaren assessor vid finska 
esbo stifts domkapitel.

– Mitt allra första jobb 
som nybliven jurist hade jag 
vid domkapitlet 1985–86 
då jag vikarierade gunnar 
Träskman, säger henricson 
och motiverar sitt intresse 
för tjänsten med sitt lång-
variga kyrkliga engagemang 
på ett flertal olika förtroen-
deposter, både lokalt och 
på nationell kyrklig nivå.

Gemensam kyrkoherde
liljendal/lappträSk. För-
samlingarna i Liljendal och 
Lappträsk kommer möjligen 
att ha en gemensam kyrko-
herde från årsskiftet 2014, 
skriver Östra Nyland.

Kyrkoherden i Lappträsk, 
Christer Åberg, 62 år, går i 
pension i sommar och Lil-
jendalherden Håkan Djup-
sjöbacka, 60 år, blir troligen 
deltidspensionär.

Båda församlingarna är 

små: Liljendal har 1 200 
medlemmar och Lappträsk 
800. Initiativet till att slå 
samman tjänsterna kom-
mer från domkapitlet.

Församlingsråden i bägge 
församlingarna väntas in-
leda diskussioner om per-
sonalsamarbete före som-
maren.

Sedan 2010 finns ett visst 
administrativt samarbete 
mellan församlingarna. 

Det var som om Gud talade direkt till 
mitt hjärta. Jag frågade om jag kan star-
ta en förening i Finland och det fick jag. 
I dag verkar den främst i Vasa och Ja-
kobstad. I Vasa har vi delat ut matkas-
sar varje månad sedan december 2009. 
Vi har också delat ut julpåsar i kvinno-
fängelset i Tavastehus och bland hem-
lösa i Helsingfors och Jyväskylä.

Hon har startat Kristdemokrater-
nas lokalavdelning i Vörå. Vid senaste 
kommunval kandiderade hon för för-
sta gången.

– Vi hade tre kandidater i Vörå men 
ingen blev invald. Det saknades elva 
röster. Jag är helt nöjd.

I år bildade hon kvinnonätverket 
Naisnet som stöder kvinnliga ledare 
och företagare.

jeanette 
ljungarS har 
varit oravaisbo 
sedan tonåren. 
Fjärdsändan är 
ett av landmär-
kena i den forna 
kommunen som 
numera är en del 
av Vörå.

JEAnEttE LJungARs

PrIvATFörETAgArE INoM LeDAR-
SKApSuTBILDNINg och FRANchI-
SeFÖRSäLjNINg.

orDFörANDE FÖR SISTeRS FIN-
LAND, NAISNeT, KRISTDeMoKRA-
TeRNAS LoKALAVDeLNINg I VÖRå, 
heM och SKoLA I VÖRå hÖgSTADI-
uM SAMT oRAVAIS uNgDoMSFÖR-
eNINg. AKTIV INoM FLyKTINgVäN-
NeRNA och BeTeLFÖRSAMLINgeN I 
oRAVAIS.

– Jag sett att många företagande 
kvinnor saknar forum att berätta sin 
historia. Naisnet vill ge verktyg och in-
spiration till kvinnliga företagare.

Att leva och tala i tro
Själv har hon bland annat gått igenom 
en skilsmässa och hennes dotter har 
varit allvarligt sjuk.

– Då min dotter blev sjuk var alla 
väldigt upprörda. Men Gud talade till 
mig och sa att jag bara ska tro på ho-
nom. I det ingår också att tala och le-
va i tro. Man kan inte tro att Gud gör 
det omöjliga samtidigt som man hela 
tiden talar negativt.

I dag är dottern frisk. Gud höll sitt 
löfte och helade henne mirakulöst.

– Läkarna trodde inte på mig när jag 

sa att jag fått bönesvar. Men efter en 
månad såg de att något hänt och skrev 
ut henne.

Hon säger att Gud kan använda svå-
righeterna vi gått igenom till att hjälpa 
andra. Bara vi låter honom göra det. 

– Mitt liv som vuxen har inte va-
rit lätt. Jag har blivit skadad och varit 
sargad. Det var under en sådan period 
jag fattade beslutet att följa Jesus. När 
jag gjort det kände jag att min förtviv-
lan inte längre var bottenlös. Jag upp-
täckte att det fanns en famn som tog 
emot mig. Då visste jag att han finns.

– Jag läste i en bok att det inte går 
att sätta ord på den kärlek som Jesus 
känner för oss. Insikten att Jesus äls-
kar mig drabbade mig så kraftigt att 
jag grät.

larS-eric henricSon blir 
ny lagfaren assessor vid 
domkapitlet i Borgå.  
FOTO: KP-ARKIV
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Begravningsavgift i Sverige
Sveriges riksdag har fattat beslut om att införa en ge-
mensam begravningsavgift för alla utom dem som bor i 
Stockholm och Tranås, skriver Kyrkans Tidning.

Avgiften är regeringens sätt att få bort de stora skillna-
der i begravningsavgift. I dag betalar invånarna i Övre älv-
dals församling 76 öre per skattekrona medan invånare i 
Stockholm betalar bara 6,5 öre per krona. Det nya sys-
temet med en enhetlig, gemensam avgift införs från den 
1 januari 2016. Svenska kyrkan har uttryck sin besvikelse 
över att Stockholm och Tranås inte omfattas av avgiften. 

Tre präster blir två
Kyrkoherde Lars Nisula i Kristinestad går i pension och 
har haft sin sista arbetsdag, skriver Syd-Österbotten. 
Kaplan Johan Eklöf tillträder som t.f. kyrkoherde och 
Markus Saarinen fortsätter som kaplan i Sideby. 

Kyrkoherdetjänsten i Kristinestads svenska försam-
ling kommer inte att ledigförklaras och församlingen 
tänker klara sig med två präster framledes. För att det 
ska lyckas måste antalet gudstjänster skäras ned.

eftersom boendeplikten avskaffats kommer präst-
gårdarna i Sideby och i Kristinestad att säljas.

utJämning AvGIfTKRistinEstAD LAPPfJÄRD

Lekmännen får mer makt

”Så länge ord-
förande är en 
kunnig person 
som sätter sig 
in i ärenden och 
klarar av mö-
testekniken så 
klarar en lek-
man av uppgif-
ten lika bra.”

Berndt Berg

FörSAMLINgSrÅD. Kyr-
komötet röstade ja till en 
ändring av församlingsråd-
strukturen: kyrkoherden ska 
inte längre automatiskt vara 
ordförande. En del tror att 
det leder till problem. Andra 
tycker det blir perfekt.

TexT: JoHAN MyrSKog

Kyrkomötet röstade igenom ett förslag 
som innebär att kyrkoherdar inte längre 
per automatik fungerar som ordförande 
i församlingsråden. Beslutet kopplas till 
den stora strukturöversynen som kyr-
kan har diskuterat i modellen ”Samfäl-
lighet 2015”. Kyrkomötesombud Stig 
Kankkonen röstade emot. Han ser en 
del problem med den nya modellen.

– Helhetsbilden bekymrar mig, sä-
ger Stig Kankkonen om kyrkomötets 
vägval.

– Risken finns att församlingsråden 
och församlingarnas anställda fjärmas 
från varandra och att församlingsrådet 
och kyrkans anställda i värsta fall allt-
mer går åt motsatt håll.

Försvagad teologisk kunskap
Kankkonen är speciellt bekymrad över 
att den teologiska sakkunskapen löper 
större risk att försvinna från försam-
lingsrådet om kyrkoherden inte fung-
erar som ordförande.

– Jag placerar in beslutet i större sam-
manhang och befarar att vi tyvärr är på 
väg mot en teologisk försvagning, sä-
ger Kankkonen.

Kyrkoherden kommer visserligen att 
sitta kvar i församlingsrådet men Kan-
kkonen är skeptisk till om man över-
huvudtaget behöver göra en sådan här 
omstrukturering.

– Beslutet behöver inte betyda nå-
gonting. Vad det får för effekter varie-
rar från församlingsråd till församlings-
råd och beroende på hur kyrkoherden 
sköter sin tjänstemannaroll. Men som 
jag ser det så har kyrkoherden inte en 
lika stark position som tidigare. 

Han tycker att det nuvarande sys-
temet är bra.  

– Förtroendeorganen ska inte be-
stå av anställda. Jag tycker det är vik-
tigt att kyrkan fungerar med ett demo-
kratiskt beslutsfattande som bas, men 
om den teologiska aspekten sakta faller 
bort har församlingsråden småningom 
mindre kunskap om kyrkans väsen. 

En kyrklig kommun
Stig Kankkonen jämför ett framtida 
församlingsråd utan kyrkoherde med 
kommunfullmäktige.

– Men kyrkan är mer än en kom-
mun, säger han.

Ålands landshövding, kyrkomöte-

– Så länge ordförande är en kun-
nig person som sätter sig in i ärenden 
och klarar av mötestekniken så kla-
rar en lekman av uppgiften lika bra, 
säger han.

Berndt Berg tror inte att kontakten 
mellan församlingråd och anställda 
försämras men han poängterar att ord-
förandeposten fordrar mycket av den 
lekman som sitter som ordförande.

– Lekmannen måste lägga ner 
mycket tid på att ta reda på saker och 
leda på ett bra sätt. 

Viceordförande i Korsholms för-
samlingsråd Hans Lång tror att beslutet 
på sikt leder till en positiv förändring.

– Det kommer att komma nya ut-
maningar. Vi har kört en viss linje 
rätt länge och det nya beslutet kom-
mer att leda till en maktförskjutning, 
säger han.

Lång menar att församlingsrådet kan 
gynnas av det här.

sombud Peter Lindbäck jämför ock-
så det framtida församlingsrådet med 
kommunfullmäktige. Men han tyck-
er att det gynnar kyrkoherden om han 
eller hon inte sitter som ordförande.

– Då finns det bättre förutsättning-
ar för kyrkoherden att få gehör för si-
na förslag och också större möjlighe-
ter att försvara förslagen.

Lindbäck tror den framtida modellen 
kan göra kyrkoherdens roll tydligare.

– Det är lite märkligt att som ord-
förande också vara föredragande och 
förslagsställare, säger han.

– En kommundirektör bereder, fö-
redrar och motiverar ärenden men sit-
ter inte i kommunfullmäktige som ord-
förande.

Ingen större betydelse
Kyrkoherde Berndt Berg i Korsholm 
anser inte att det är ett problem om 
kyrkoherden inte är ordförande.

FöRsAmLingsRåDEt

•	Församlingsrådet är en grupp be-
stående av förtroendevalda i försam-
lingen som tillsammans besluter om 
församlingens angelägenheter, till ex-
empel om ekonomi och anställningar.
•	Församlingsrådets medlemmar ut-
ses i församlingsvalet som ordnas 
vart fjärde år.
•	I dag är kyrkoherden ordförande i 
församlingsrådet medan viceordfö-
rande är en lekman.
•	Kyrkomötet vill förändra systemet 
så att det blir en lekman som tar över 
ordförandeposten. 

Qigong- och Tai Chi-läger
På Pörkenäs lägergård 11-14.7.2013. Arrangör: Kronoby folkhögskola.

Information och anmälningar:
www.kvarnen.fi

– Hittills har det varit frågan om rätt 
färdigtuggad mat. Om en lekman blir 
ordförande engagerar han sig på ett 
helt annat sätt.

enligt det förslag som 
kyrkomötet röstat ja till 
kliver kyrkoherden ner från 
ordförandeposten i försam-
lingsrådet. ILLUSTRATION: 
WILFRED HILDONEN
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Frikyrkor blev
Equmeniakyrkan
FrIKyrKor. Baptistsam-
fundet, Metodistkyrkan 
och Missionskyrkan i 
Sverige har äntligen fått 
ett namn för sitt gemen-
samma kyrkosamfund.

TexT: ToMAS voN MArTENS  
FoTo: JoHAN SANDBErg

Samfundet bildades redan 
år 2011 och har existerat un-
der arbetsnamnet Gemensam 
Framtid. De första avsiktsbe-
sluten att bilda ett gemen-
samt samfund för baptister, 
metodister och missionsför-
bundare togs på konferenser 
åren 2008, 2009 och 2010. 
Ett gemensamt ungdomsför-
bund med namnet Equme-
nia har funnits sedan 2007.

– På kyrkokonferensen 
i Karlstad den 11 maj be-
slöts att samfundets namn 
blir Equmeniakyrkan. Det 
konkurrerande förslaget 
var Gemensam kyrka, sä-
ger Annika Ahlefelt som är 
chefredaktör för tidning-
en Sändaren, som bevakar 
Equmeniakyrkan.

Nu ska alla de lokala fri-
kyrkorna anpassa sina stad-
gar så att de stämmer över-
ens med Equmeniakyrkans 
stadgar.

– Det är ett jättearbete.
Equmeniakyrkan kom-

mer att delas in i sju regio-
ner med varsin regionledare.

Equmeniakyrkan har en 
egen kyrkostyrelse och ett 
kyrkokansli i Alvik.

– Den gemensamma cen-
traladministrationen kom-
mer mest att sköta övergri-
pande administrativa frågor, 
ekonomi och frågor som rör 
utlandsarbete och kontak-
terna till systerkyrkor i mis-
sionsländer, säger Ahlefelt.

De enskilda kyrkorna får 
genom sammanslagningen 

tillgång till gemensamma re-
surser, en kyrka med när-
mare 70 000 medlemmar.

Förutom baptister, me-
todister och missionsför-
bundare hör Svenska Fräls-
ningsarmén till Equmenia-
kyrkan. I Sverige finns två 
frälsningsarméer: Svenska 
Frälsningsarmén och Fräls-
ningsarmén (internationell).  

– En del baptistförsam-
lingar har stannat utanför 
den nya sammanslutning-
en, liksom metodistförsam-
lingar och enskilda meto-
distpastorer som organise-
rade sig under den finlands-
svenska årskonferensen för 
metodister.

Frågor som engagerar
Annika Ahlefelt är själv med-
lem av S:t Peters metodistför-
samling i centrala Stockholm.

– Jag är metodist av ohej-
dad och gammal vana. Vi är 
en mycket liten församling 
med sextio medlemmar på 
pappret, säger Ahlefelt.

Församlingen satsar nu på 
församlingsutveckling och 
på en ny ung pastor som man 
väntar sig mycket av.

– Innerstadskyrkor har 
alltid haft det svårt.

Ahlefelt har arbetat i två och 
ett halvt år på den frikyrkli-
ga nyhetstidningen Sändaren. 
Först som reporter och nume-
ra som chefredaktör. Innan 
dess har hon arbetat i ader-
ton år på Kyrkans Tidning som 
mest vänder sig mot Svens-
ka Kyrkan. Där innehade hon 
under åren olika befattningar, 
bland annat som nyhetschef, 
utrikesredaktör och projekt-
redaktör.

– Jag trivdes väldigt bra 
som utrikesredaktör. Jag fick 
resa mycket.

Steget från Kyrkans Tid-
ning till Sändaren var inte 
så stort, i varje fall inte geo-
grafiskt. De båda tidning-
arnas redaktioner befinner 
sig i samma hus och i sam-
ma våning.

– Det är roligt att kunna 
arbeta med frågor som en-
gagerar mig själv privat och 
som kristen, säger Ahlefelt.

– Sändaren har endast pri-
vata prenumeranter men vi 
har klarat oss ganska bra. 
Men det gäller att kunna 
locka nya läsare.

tidningen SändarenS chefredaktör Annika Ahlefelt och Sändarens redaktion besökte helsingfors i slutet av maj. 

En del baptistför-
samlingar och me-
todistförsamlingar 
har stannat utan-
för den nya sam-
manslutningen. 
Annika Ahlefelt

Missionsvänner 
samlas 
på två språk
MISSIoNSFEST. Årets 
missionsfest är tvåsprå-
kig. – Inte fel med tanke 
på den aktuella språk-
debatten, säger Camilla 
Skrifvars-Koskinen.

TexT: SoFIA TorvALDS 

– En del skulle säkert föredra 
att vi hade en egen svensk-
språkig missionsfest – andra 
tycker kanske att det är roligt 
att den svenska festen blir en 
del av den stora finska, sä-
ger Marika Björkgren-Thy-
lin, chef för Finska Missions-
sällskapets svenska sektion.

Det är inte första gången 
den svenska missionsfesten 
slås ihop med den finska. Un-
der 2000-talet har det skett 
två gånger tidigare. Då den 
finska och svenska festen ar-
rangerades samtidigt senast, 
år 2009 i Tammerfors, kom 
det inga klagomål.

– Det finns de som före-
drar en stor fest, säger Björk-
gren-Thylin.

Också nästa års missions-
fest i Vasa blir en tvåsprå-
kig fest, sedan återgår FMS 
till egna fester på finska och 
svenska.

Fördelar med två språk
Missionsfesten arrangeras 
i mässcentret i Helsingfors 
den 7–9 juni. Det är inte all-
deles lätt att säga något om 
hur många som är på väg: ef-
tersom mässcentret har eg-
na restauranger har det in-
te krävts förhandsanmälan 

på grund av maten.
– Vi tippar att hela festen 

får mellan 4 000 och 5 000 
deltagare. Av dem är 400–
500 svenskspråkiga, säger 
missionspedagog Camil-
la Skrifvars-Koskinen vid 
FMS.

Det svenskspråkiga pro-
grammet har egna utrym-
men i mässcentret, vägg i 
vägg med det finskspråkiga 
festprogrammet. En del av 
programmet blir tvåspråkigt.

– Jag tycker det är trevligt 
att se många missionsvänner 
i farten samtidigt. Med tan-
ke på den aktuella språkde-
batten tycker jag det känns 
bra att vi kan ordna en mis-
sionsfest på två språk, säger 
Skrifvars-Koskinen.

En växande kyrka
En programpunkt hon sär-
skilt lyfter fram är den som 
handlar om kyrkan i världen.

– Vi har en gäst från Eti-
opien som berättar om hur 
kyrkan där växer explo-
sionsartat. Det kan vara upp-
muntrande för oss som le-
ver med en kyrka som ver-
kar krympa.

Missionsfesten kommer 
också att uppmärksamma 
Finska missionssällskapets 
utjämningskampanj och ar-
betet mot människohandel.

Läs mera om missionsfestens pro-
gram på www.finskamissionssäll-
skapet.fi/missionsfest. De svensk-
språkiga festdagarna är ett samar-
bete med Matteus, johannes och 
petrus församlingar i helsingfors.

bekure daba 
från Mekane 
yesus-kyrkan 
i etiopien 
besöker årets 
missionsfest.
FOTO: SARI 
LEHTELÄ 

enkönat 
missionärspar
Finska Missionssällskapet 
sänder nästa höst ut mis-
sionärer som lever i ett re-
gistrerat parförhållande till 
Kambodja.

I medierna har det spe-
kulerats i om Finland är det 
första landet i världen med 

att skicka ut ett enkönat 
missionärspar på fältet.

– jag känner till att mis-
sionärer i registrerat par-
förhållande verkat på oli-
ka håll i världen. Det är inte 
unikt, säger rolf Steffans-
son, direktör för utlandsar-
betet vid Finska Missions-
sällskapet.
var det här ett stort steg för 

FMS att ta?
– Vid rekrytering följer 
vi kyrkans linjedragning-
ar och samhällets lagstift-
ning. Bland annat i doku-
menten från kyrkomötet 
2010 upprepas flera gång-
er att det inte finns något 
hinder för kyrkan att an-
ställa personer som lever 
i ett registrerat parförhål-

lande, säger Steffansson. 
Har FMS fått reaktioner på det 
här beslutet?
– jag har själv fått både 
uppmuntrande och kritis-
ka samtal.
vilken typ av arbetsuppgifter ska 
missionärsparet arbeta med?
– jag kan bara kommen-
tera vår rekrytering på ett 
allmänt plan. personupp-

giftslagen gör att vi in-
te kan ge ut uppgifter som 
kan leda till att våra an-
ställda kan identifieras, sä-
ger Steffansson.

paret självt har i medi-
er låtit förstå att de i sinom 
tid kommer att gå ut i of-
fentligheten och ge per-
sonliga kommentarer.

 ¶ TOmAS VON mARTENS

missionäRER I ReGISTReRAT PARfÖRhåLLAnDe

rolf SteffanSSon har 
fått reaktioner från all-
mänheten. FOTO: FmS.
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hur Gud 
blev till 
Karen Armstrongs bok 
Historien om 
Gud utkom 
för många år 
sedan men är 
alltid lika vik-
tig och ak-
tuell. Arm-
strong (född 
1944) lev-
de i sin ung-
dom sju år som nunna i 
ett katolskt kloster. Se-
nare lämnade hon klos-
tret och blev med tiden 
världens kanske kändas-
te religionshistoriker. I 
en intervju har hon kall-
lat sig för konfessions-
lös monoteist. Det är 
kanske det man blir om 
man sysslar mycket med 
jämförande religionshis-
toria.

Varför är boken vik-
tig? För att den visar på 
hur mycket gemensamt 
kristendomen har med 
de två andra monoteis-
tiska religionerna: juden-
domen och islam. Som 
kristna har vi en benä-
genhet att vilja se kris-
tendomen som något 
mer än andra religioner. 
Kristendomen är en unik 
religion som inte män-
niskan själv hittat på ut-
an den är uppenbarad av 
gud själv. Men det tror 
också juden och musli-
men om sin tro.

Armstrong visar hur 
inkarnationstanken finns 
med på olika sätt i alla 
tre monoteistiska religi-
oner. hon visar att grun-
den för all religion är re-
ligiös erfarenhet och 
upplevelser av guds när-
het hos mystiker och re-
ligionsgrundare. erfa-
renheten har sedan blivit 
till bekännelser och läror 
som visat människan en 
Väg till ett meningsfullt 
och andefyllt liv.

hur den monoteistiske 
guden uppstod ur ett po-
lyteistiskt gudagalleri är 
en fascinerande historia, 
en thriller av stora mått.

hur kan ett religions-
historiskt perspektiv för-
enas med konfessionell 
kristen tro? är det alls 
möjligt? Den frågan har 
jag ännu inget svar på 
men jag håller som bäst 
på att försöka reda ut 
saken för mig själv.

 ¶ TOmAS VON mARTENS

ELLiPs

vad kriget gjorde med oss
BoK

Fånge hos tsaren

Författare: yvonne hoff-
man
Förlag: Fontana Media 
2013

Vad vet du om Stora ofre-
den? Inte så mycket, eller 
hur? Inte jag heller.

Men yvonne Hoffman 
vet en hel del. För något år 
sedan kom barnboken Tsa-
rens galejor, som handla-
de om slaget i Rilax norr 
om hangö i juli 1714. Fånge 
hos tsaren är en friståen-
de fortsättning, en berät-
telse om hangöpojken jöns 
som förs till Ryssland som 
krigsfånge.

Fånge hos tsaren känns 
inte som en utpräglad mel-
lanåldersbok, den riktar sig 
snarast till de högre låg-
klasserna – i själva ver-

ket knackar den nästan på 
dörren till ungdomsgen-
ren. Dels är huvudpersonen 
jöns tonåring, dels känner 
jag att en läsare som kan 
bilda sig en helhetsbild av 
de historiska skeendena får 
mer ut av läsningen.

hoffman är en sä-
ker skribent och arbe-
tar smidigt in sina perso-
ner och deras livshistoria i 
1700-talsberättelsen. hu-
vudpersonerna är intres-
santa – nästan för intres-
santa. Framför allt Lisen 

från hankmo, flickan som 
jöns träffar under sin rys-
ka fångenskap, växer små-
ningom fram som en an-
dra huvudperson. Nu får 
hon onödigt lite utrymme: 
hennes lidanden redovi-
sas i så snabb takt att lä-
saren stannar upp och vill 
ha mer.

Många trådar blir på 
hälft och jag har en käns-
la av att fortsättning följer 
– kanske i första hand för 
att jag känner mig snuvad 
på återseendena. jag har 

på känn att hoffman skul-
le ha material för ett verk-
ligt historiskt ungdoms-
epos.

Den här boken skul-
le fungera som ett förträff-
ligt komplement till skol-
undervisningen i historia. 
jag som nyss tittat igenom 
dvd-boxen Sveriges histo-
ria känner att jag fick veta 
allt det där som Dick Har-
rison inte hann med. Tack 
för det!

 ¶ SOFIA TORVALDS

Opera och 
folkvisor 
på 
inmarsch

marianne SundrooS och 
Antti Kuokkanen planerar 
sommarens storsatsnig: en 
kyrkoopera i Kimito kyrka. 
FOTON: KP-ARKIV/mIRA 
STRANDbERg OcH AxEL 
VIKSTRöm

Kimito kyrka gapar tom och det en-
da ljud som hörs när vi vandrar runt 
bland bänkarna är eftermiddagsreg-
net som smattrar mot fönsterrutorna. 
Den 7 juli kommer kyrkan däremot att 
vara full av dramatisk sång och musik 
när Jyrki Linjamaas kyrkoopera ”Die 
Geburt des Täufers” (Johannes Döpa-
rens födelse) uppförs i samband med 
Kimitoöns Musikfestspel. Operan är 
ett beställningsverk och dess urupp-
förande skedde under Carinthisch-
er Sommer-musikfestspelen i Öst-
errike 2010.

Marianne ”Mimi” Sundroos, kantor 
i Kimitoöns församling och medlem i 
musikfestspelens styrelse, var genast 
exalterad när kyrkooperan kom på tal.

– Min spontana reaktion var: Ja, ja, 
absolut! skrattar Sundroos.   

Kyrkooperans händelseförlopp ba-
serar sig främst på början av Lukase-
vangeliet, dessutom finns det inslag av 
några psaltarpsalmer och Höga visan.

Antti Kuokkanen, kaplan i Kimito-
öns församling, anser att Lukasevange-
liet ger en bra grund för operans intrig.

– Eftersom evangelisten Lukas ock-
så skrev till icke-judar är hans texter 
väldigt förklarande. Dessutom är han 
en god berättare.

Intrigen kretsar kring Sakarias och 
hans ofruktsamma fru Elisabeths läng-
tan efter ett barn och ängeln Gabriels 
löfte om en son. Operan följer i sto-
ra drag evangelietexten men Linjamaa 
har tagit sig en viss konstnärlig frihet 
när han behandlat materialet. På sina 
håll har det varit absolut nödvändigt:

MUSIK. De som vill uppleva annorlunda musik i kyrko-
rummet ska i sommar styra stegen mot Kimitoön. Här 
kommer både opera och folkvisor att eka mellan sten-
pelarna.

TexT: AxEL vIKSTröM 

– Enligt Lukas gjorde Gud Sakarias 
dövstum, men man kan man ju omöjligt 
sjunga om man inte kan tala! Så Saka-
rias får behålla sin röst, berättar Sund-
roos.

Bro mellan publiken och operan
Linjamaa har själv berättat att det var 
en ganska speciell erfarenhet att under 
ett helt år tillbringa nästan hela sin ar-
betstid med texter ur Bibeln. Då man 
använder så mycket tid i sällskap med 
så rika och djupa texter märker man att 
texterna börjar undervisa en.

De avslöjar människans lott: De vi-
sar både på livets smärtpunkter och 
villfarelser samt på de överraskande 
möjligheter som nåden erbjuder, me-
nar Linjamaa.

Kimitoöns församling kommer ef-
ter uppförandet att hålla en kort afton-
gudstjänst under temat ”I Johannes Dö-
parens fotspår” där Sundroos och Ku-
okkanen fungerar som kantor respek-
tive predikant. Dessutom medverkar 
en baryton och en cellist. Mellan ope-
ran och gudstjänsten bjuds det också 
på kyrkkaffe.

Att hänga med i en tyskspråkig opera 
är inte det lättaste, men för att underlät-
ta upplevelsen för åskådarna ordnas det 
före operan en presentation i försam-
lingshemmet. Där ska Linjamaa per-
sonligen presentera operans innehåll. 

– Jag ser det som min viktigaste 
uppgift att på förhand försöka bygga 
en bro mellan publiken och operan, 
säger Sundroos och tipsar att det kan 
vara till stor hjälp att bekanta sig med 

Lukasevangeliet på förhand.
Sundroos hoppas att också försam-

lingsaktiva utanför ön ska hitta till eve-
nemanget.

– Min vision är att olika försam-
lingar kunde organisera utfärdsresor 
till Kimito så att vi tillsammans får ta 
del av upplevelsen. Musikfestspelens 
verksamhetsledare Jukka Mäkelä har 
skickat ut information till församling-
ar så jag hoppas folk nappar på tråden! 

Premiär för folkvisegudstjänst
Operauppförandet är inte det enda 
spännande som händer i musikväg på 
Kimitoön under sommaren. Den 4 au-
gusti blir det nämligen ”världspremiär” 
för den finlandssvenska folkviseguds-
tjänsten i Västanfjärds gamla kyrka. 

Under förra vårens musikevenemang 
Kirkkomusiikkijuhlat i Jyväskylä fick 
Sundroos vara med om en gudstjänst 
där man ersatt psalmerna med tradi-
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VågA fRåGA

Tid för återhämtning
Många barn och unga har väldigt 
många hobbyn i dag. De kanske har 
matcher och konserter flera kvällar 
i veckan, men de förväntas också 
hinna med sitt skolarbete och/eller 
jobb. Hur mycket program kan man 
ha innan man börjar må dåligt av 
stressen? 
att ha många järn i elden är dagens me-
lodi för väldigt många. Det är som med 
det mesta här i livet; lagom är alltid bäst. 
Men lagom är olika för olika männis-
kor. Jag tänker att barn i dagisåldern 
egentligen inte behöver ha några hob-
byn. För dem är de långa dagisdagarna 
tillräckliga. Dessutom har alla dagisar 

utmärkt program, som tillfredsställer barnens behov. Kväl-
larna är korta och då kan man gärna bara vara hemma, göra 
hushållssysslor och kanske gå ut en sväng. Det är ju på fri-
tiden som barn och föräldrar ska hinna umgås med varan-
dra. Det är ju då man har en chans att veta vad barnet varit 
med om under dagen. Vi behöver mera tid för återhämt-
ning och bearbetning. Ingen klarar av att konstant ta in in-
formation och aldrig smälta den. Utan vila blir vi stressade.

När barn kommer upp i förskoleålder och upp till årskurs 
2–3 kan de reservera en kväll i veckan för en hobby. Rätt 
snabbt blir det flera gånger per vecka om barnet är med i 
fotboll, ishockey, gymnastik eller dylikt. Det är synd att en 
idrottsgren ofta tar så mycket tid att den omöjliggör andra 
hobbyn. Jag önskar att all verksamhet för barn skulle rik-
tas in på att vara rolig, inte på att barnen ska bli proffs eller 
vinna. Här är det ofta föräldrarna som vill förverkliga sig 
själva. Man kanske inte alls frågar barnet vad det vill, utan 
kör hårt för att ge barnet det man själv inte fick.

det viktigaSte vi kan göra som föräldrar är att stödja och 
sporra, trösta och uppmuntra. Vi ska vara intresserade och 
engagerade, men också påminna barnen om att hela värl-
den inte kan snurra runt en hobby. Vi ska komma ihåg att 
en hobby är en hobby, inget heltidsarbete. Hemarbete och 
läxor hör också till livet och fritiden.

Skolan är barnens arbete och den måste vara det vikti-
gaste. Hobbyerna tar för mycket tid och kan bli en stress-
faktor om barnet inte har någon vilodag per vecka. Helst 
borde man ha två vilodagar per vecka. Det gäller både barn 
och vuxna. Vi behöver dagar då vi gör ingenting.

Alla barn hittar inte nödvändigtvis en organiserad hob-
by. Alla barn tycker inte om lagsport eller om att utöva sin 
hobby under ordnade former. Då behöver vi som föräld-
rar visa förståelse för våra barns behov. Det viktigaste är att 
alla hittar något som de tycker om att sysselsätta sig med. 
Det kan vara att pyssla eller spela schack eller läsa böcker, 
eller bygga med lego eller skruva mopeder. 

En hobby ska vara givande, något som vi gör för att kopp-
la av från arbete och skola. En hobby ska inte vara hela mitt 
liv och inte heller stressa mig. Den ska vara ett andhål från 
arbete och skola och inte något som förknippas med stress 
och press.

 ¶ mARIA SUND-
gREN-LILLQVIST 
är kognitiv psyko-
terapeut och sva-
rar på läsarfrågor 
om familj och re-
lationer. 

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

På tVäREn MALIn AhO

en hjälpande kopp kaffe
en vän delade en berät-
telse om ett cafébesök på 
Facebook. Två personer 

hade kommit 
in på ett ca-
fé och beställt 
fem koppar 
kaffe, tre till 
dem och två 
suspende-

rade. Fler cafégäster kom 
och gjorde sina beställning-
ar tills en grupp på tre kom 
in och beställde sju koppar 
kaffe, tre till dem och fy-
ra suspenderade. efter en 
stund kom en sjabbig man 
som såg ut som en tigga-
re in i caféet. han gick fram 
till disken och undrade vän-

ligt om de hade suspen-
derat kaffe. Då fick han en 
kopp, gratis. 

Idén med suspende-
rat kaffe går ut på att man i 
förskott betalar för en kopp 
kaffe till någon som inte har 
råd med det. Idén kommer 
ursprungligen från arbetar-
klassens caféer i Neapel där 

det varit tradition att någon 
som haft turen med sig be-
ställt en espresso sospeso, 
det vill säga köpt två kop-
par kaffe men bara druck-
it en och lämnat den andra 
så att någon annan kunnat 
unna sig en kopp. Idén har 
nu spritt sig världen över, 
bland annat till Australien, 

Storbritannien, och ock-
så till Sverige. på vissa stäl-
len kan man också bestäl-
la smörgåsar och hela mål-
tider på samma sätt.

Intresset för det här ver-
kar vara stort. på Suspen-
ded coffees officiella Fa-
cebook-sida såg jag att de 
nu arbetar på en app som 

ska göra det möjligt att kö-
pa suspenderat kaffe via 
smarttelefonen.

jag hoppas att konceptet 
är på intågande också här 
i Finland, för det är ett så 
enkelt sätt att hjälpa. jag 
tror jag ska testa att köpa 
en extra kopp nästa gång 
kaffetanden värker.

tionella folkvisor. Hon blev så inspire-
rad att hon beslöt att ta konceptet hem 
till Kimitoön.

– Efter att jag forskat i saken kunde 
jag konstatera att folkvisemässan fi-
rats redan sedan 2005 i finskspråkiga 
församlingar. Jag blev förvånad när jag 
märkte att det inte gjorts en finlands-
svensk version.

Församlingen har redan hunnit fira 
en finsk- och en tvåspråkig version av 
gudstjänsten, men nu är det alltså dags 
för den första enspråkigt svenskspråki-
ga gudstjänsten. Med de finskspråkiga 
texterna som förebild håller Sundroos 
på att arbeta fram ett tiotal nya texter 

till kända finlandssvenska melodier.
Gudstjänstbesökarna kommer att 

få sjunga sakrala versioner av gamla 
godingar som Uti vår hage, Kling, klang, 
klockan slår och Plocka vill jag skogsviol.  

På ett globalt plan är det inget nytt 
att använda sig av det här konceptet.

– Redan Luther använde sig ofta av 
folkmelodier när han skrev sina psal-
mer, berättar Kuokkanen. 

Sundroos tycker att vi i Finland är 
väldigt rädda att göra fel. Vi kunde gär-
na våga lite mera. 

– Jag hoppas verkligen att vi i fram-
tiden kunde blir bättre på att se flera 
outnyttjade möjligheter, givetvis all-

”Enligt Lukas gjorde gud Sakarias dövstum, men 
man kan ju omöjligt sjunga om man inte kan tala! Så 
Sakarias får behålla sin röst.”

oPERA om 
JohAnnEs DöPAREn

•	Kyrkooperan ”Die geburt des Täu-
fers” (johannes Döparens födelse) 
uppförs under Kimito musikfestspel i 
Kimito Kyrka den 7 juli kl 16. 

•	Kompositör: jyrki Linjamaa. Dirigent: 
juhani Lamminmäki. Solister: ursu-
la Langmayr (Maria), Tuula paavola 
(elisabeth), Niall chorell (gabriel) och 
esa Ruuttunen (Sakarias). 

•	Ackompanjeras av kammarorkes-
tern Soli Deo gloria bestående av sex 
stråkar, valthorn, cembalo och slag-
verk.

tid med respekt för kyrkorummet och 
dess estetik.
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Aningar om 
det heliga
TexT: JoHANNA grANLUND

ILLuSTRATIoN: MALIN AHo

Inom det teologiska delområde som 
kallas mystiken är man särskilt intres-
serad av människans möjlighet att mö-
ta Gud. Utgångspunkten i den mystiska 
teologin är att det redan på jorden går 
att se något av Gud och att ha en per-
sonlig erfarenhet av Honom.

Inom mystiken är man väldigt med-
veten om det mänskliga språkets och 
förståndets begränsningar då det kom-
mer till att tala om det gudomliga. Man 
räknar med att Gud alltid är mer än vad 
vi kan förstå och vad våra ord kan rym-
ma.

Därför är mystikern inte i första hand 
intresserad av att samla på sig teoretisk 
kunskap om Gud och det heliga. I stället 
sätter han fokus på konkreta erfaren-
heter av Gud – på gudsmöten. En per-
sonlig gudsrelation och den utveckling 
som följer av att leva nära Gud är ock-
så viktiga inom mystiken.

gudsmötet är extas
Mystikerns gudsmöte sker i form av 
en extatisk upplevelse. Numera ligger 
ordet extas säkert lite obekvämt och 
främmande i de flesta munnar. Däre-
mot var extasen knappast något främ-
mande bland de första kristna.

Paulus skriver: ”Har jag varit i extas, 
är det för Gud”, eller: ”jag vet att den 
mannen [...] blev uppryckt till paradi-
set och fick höra ord som ingen män-
niska kan eller får uttala.” Hur vanliga 
upplevelser av det här slaget var kan vi 
inte veta, men obekanta tycks de i alla 
fall inte ha varit.

Ordet extas kommer från grekiskan 
och betyder att gå från det vanliga till-
ståndet till ett annat. De tidiga kristna 
var påverkade av den klassiska män-
niskosynen där man trodde att själen 
var obunden av tiden och oberoende av 
kroppen. Bernhard av Clairvaux utgår 
från det här synsättet då han beskriver 
extasen som en avfärd där själen för en 
stund lämnar kroppen och förs till Gud. 

Några typiska drag hos extasen blir 
tydliga då man jämför olika mystikers 
beskrivningar av den. Extasen ses för 

det första som den högsta andliga er-
farenheten. Den upplevs som en för-
smak av himlen, eller som en känsla 
av total gemenskap med Gud, där ja-
get liksom upplöses och går upp i Guds 
enhet. Det här tillståndet beskrivs som 
snabbt övergående och ovanligt.

Det livsförändrande mötet
Extasen är en stor och omvälvande upp-
levelse, det är mystikerna överens om. 
Ett möte med Gud har potential att för-
ändra hela livet. Det här mötet är ingen 
enkel sak att beskriva eller tala om. På 
samma sätt som Gud är obeskrivlig är 
också gudsmötet omöjligt att helt och 
hållet återge med ord. 

En av Luthers förebilder, domini-
kanmunken Johannes Tauler, försö-
ker beskriva extasen genom att tala 
om en sötma och om en glädje som är 
så överväldigande att människan inte 
skulle stå ut om den varade längre än 
ett ögonblick.

Även Luther själv tycks ha varit be-
kant med en översvallande glädje i Gud 
som drar med sig hela människan. Han 
refererar till ögonblick då Guds kärlek 
känns så stark att människan förlorar 
medvetenheten om sig själv och totalt 
går upp i Gudsupplevelsen. 

Bortom orden
I litteraturen stöter man ibland på be-
skrivningar av extasliknande upple-
velser som äger rum mitt i vardagen 
utan att personen som upplever dem 
behöver vara inriktad på ett gudsmöte. 
Upplevelserna tolkas inte heller alltid 
som uttryckliga gudsmöten. Däremot 
har de alltid en karaktär av andlighet 
och av att man plötsligt ställs inför något 
större och annorlunda än det vardag-
liga, något som går bortom ordens och 
förståndets räckvidd. Det finns ett ord 
för fenomenet: epifani. Den som kän-
ner sitt kyrkoår kan relatera till hur Je-
su gudomlighet uppenbaras för de vi-
se männen mitt i det enkla stallet un-
der epifaniadagen.

C.S. Lewis omvändelseskildring Av 
glädje överfallen kretsar just kring epi-
fanier. Lewis kallar sina omvälvande 
epifaniupplevelser ”Glädjen”. Han be-
rättar om hur naturen, några rader i en 
dikt eller vissa musikstycken plötsligt 

kan fylla honom med en enorm lyck-
salighet och längtan. Han känner tyd-
ligt att den här lycksaligheten är något 
alldeles speciellt som inte liknar livets 
vanliga glädjeämnen. Det är en upple-
velse som är så stark att allt annat för-
svinner för ett ögonblick. 

Lewis liknar den totala hängivenhet 
som han upplever under epifanin vid 
tillbedjan. Han lever mer eller min-
dre för upplevelsen av Glädjen, läng-
tar alltid efter den och bär länge med 
sig känslan efter att den inträffat. Gläd-
jen blir liksom en uppenbarelse, den 
kommer plötsligt och oväntat och för 
ett ögonblick glimtar det till av något 
som ligger bortom det vanliga och var-
dagliga. Efter att Lewis blivit kristen tol-
kar han sina upplevelser som en väg-
ledning till Gud.

glimtar av himlen
L.M. Montgomery, mest känd som för-
fattaren till serien om Anne på Grön-
kulla, berättar i sin dagbok om en er-
farenhet som återkom då och då un-
der hennes liv. I plötsliga, underbara 
ögonblick tycker hon sig få en skymt 
av en värld av fullkomlig skönhet all-
deles intill den vanliga världen. De här 
ögonblicken är så starka att de fyller 
hennes liv med glädje och mening.

Montgomery låter sin huvudperson 
i serien om Emily på Månvik få gö-
ra samma erfarenhet som hon själv 
– korta, underbara och obeskrivliga 
glimtar av en värld bortom den vanliga. 
I böckerna om Emily beskrivs upple-
velserna som glimtar av himlen. Emi-
ly säger vid ett tillfälle att hon tror att 
Gud är alldeles som dessa glimtar, fast 
de är ögonblickskorta medan Gud va-
rar för evigt.

Det finns många fler exempel på epi-
fanier i litteraturen. Michel Ekman be-
rättar i sin självbiografiska essäsam-
ling Utanför tiden om hur konsten och 
naturen ibland gett honom intensiva 
nu-upplevelser där han glömt sig själv 
och tiden liksom stannat. Han kän-
ner helighet och andakt, men vill in-
te stänga in sina upplevelser i någon 
viss religions tolkningsmodell.

Man hittar också beskrivningar av 
epifanier i verk av James Joyce, Mar-
cel Proust och Lars Gyllensten, för att 

nämna några exempel till. Den som 
är intresserad av fenomenet kan lä-
sa psykologen Abraham Maslows lil-
la bok Religions, Values and Peak-expe-
riences. I den gör Maslow en naturalis-
tisk undersökning av ett psykologiskt 
skeende som han kallar peak-expe-
rience som har mycket gemensamt 
med epifanin.

Längtan efter mer
Längtan är en viktig del av Lewis epi-
faniupplevelse. Naturen eller musiken 
väckte aningar om ett ”bortom” i ho-
nom, och samtidigt vaknade en stark 
längtan vars mål han som ateist inte 
kunde sätta fingret på.

Karl Ove Knausgård beskriver i Min 
Kamp hur han upplever något liknan-
de som Lewis. Vissa konstverk väcker 
starka känslor av outtömlighet, skön-
het och total närvaro. Det är känslor 
som ger upphov till en stark längtan 
efter att själv få finnas i det outtömli-
ga. I sina försök att förstå upplevelsen 
närmar Knausgård sig det gudomliga 
och heliga. Samtidigt konstaterar han 
att det i en vetenskaplig värld inte läng-
re finns något utrymme för oförklarli-
ga upplevelser likt epifanierna.

Målet för Knausgårds längtan för-
blir vagt. Han vet att det handlar om 
en längtan bort från den värld där allt 
tycks vara förklarat och rationaliserat, 
men mer precist än så kan han inte för-
klara sina starka upplevelser.

Lewis stannar för en annan tolk-
ning. Efter att han blivit kristen utgår 
han från att epifanierna varit en vägled-
ning till Gud. Upplevelserna återkom-
mer med jämna mellanrum efter hans 
omvändelse. Då är de fortfarande ful-
la med längtan, och det är en längtan 
som uppmuntrar honom att fortsätta 
framåt med blicken på Gud.

Angående gudslängtan skriver kyr-
kofadern Gregorios av Nyssa så här: 
”Varje blick på Gud tillfredsställer – 
och väcker hunger efter mer.”

Den kristne är alltid på väg, och Gud 
ligger hela tiden steget före. Gregorios 
märker hur glimtarna av det gudomli-
ga lockar framåt, samtidigt som hung-
ern efter mer finns kvar. Den släcks 
inte förrän vid det slutgiltiga gudsmö-
tet i paradiset.

”I plötsliga, un-
derbara ögon-
blick tycker hon 
sig få en skymt 
av en värld av 
fullkomlig skön-
het alldeles in-
till den vanliga 
världen. De här 
ögonblicken är 
så starka att de 
fyller hennes liv 
med glädje och 
mening.”
om 
LM Montgomery

gUDSMöTE. Kan människan uppleva Gud? De 
flesta kristna är överens om att det är möjligt. Det 
finns otaliga berättelser om en känsla av närvaro 
eller direkta uppenbarelser av det gudomliga. C.S. 
Lewis mötte Glädjen, men det gjorde också Karl 
Ove Knausgård.
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Konstruerat av AN
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PsALmVäVEn JunI

Fyll i de ord som sökes på raderna A-Z. Motsvarande siffra i kom-
bination med radens bokstav finns i rutfältet upptill. Flytta över 
bokstäverna så att den första bokstaven på rad A motsvarar A85, 
den andra A3 o.s.v. Den färdiga texten i rutfältet bildar en psalm-
vers. De första bokstäverna i raderna A-Z bildar psalmens namn.
    oftast håller sig psalmväven till den nya psalmboken, men för 
att det ska vara klurigt kan det ibland hända att vi använder oss 
av en äldre version av någon psalm. 

rätt svar på förra psalmväven är psalm 410, vers 2, som börjar 
med orden ”Man bygger åt sig sin bedrägliga bro”. Vinnare i förra 
psalmväven är: Siv Wik, Kuni, Barbro Eklund, helsingfors och 
Carita Ackermann, helsingfors. grattis! prisböckerna kommer på 
posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
helsingfors senast 2.7.2013. Märk kuvertet ”juni-psalmväv”. Bland 
de rätta svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!

PsALmVäVEn

sKicKA In!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

vINN BöCKEr!

A   Vill lögnare bli  ___     ___     ___     ___     ___
                                            85        3         105      21        123 

B   Påverkan  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___       
                                            20       82       112       59        76        12        27        38       132       97   

c   Förnäm britt  ___     ___     ___     ___  
                                            69       95       103       39  

D   Bar riddare   ___     ___     ___     ___   
                                              36       88      122       22 

E   skåra  ___     ___     ___     ___
                                            91         35      106       9

F   Fortfarande  ___     ___     ___     ___   
                                             17       96         5         73 

g   Kratta löv   ___     ___     ___     ___     ___
                                             24        43      102      62         79

h   skiner och guppar  ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                            93       10        75        86        116      60  

i   Personlighet  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                            117       78        92       66       130      58       26         6        41 
 
J   har sitt virke  ___     ___     ___     ___     ___
                                            32       68         4        101       53  
 
K   håkäring är en  ___     ___     ___  
                                            107      121       13

L   genomusel   ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                            40       74        80       131       18        63       118         1        94 
  
m   Krävs för envig  ___     ___     ___ 
                                             2        120       49

n   Förekommer bara i en viss trakt     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                                                     64        89       34      124       11        104       71        57 

o   är inte villig   ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                              7         70       42        115       54       127       29  
 
P   småkoka  ___     ___     ___     ___     ___
                                           129       99       46       90       37 

R   gå som björn  ___     ___     ___     ___     ___
                                            87        25       47       128     100 

s   han som var först  ___     ___     ___     ___ 
                                            110       16        81        51

t   är svagare hörsel  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                            98       119       45        8         14        72        31  

u   ”han drog sitt svärd från bälte
      och bröt i striden fram”  ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                         83        55       67        114       28 

V   år idag imorgon  ___     ___     ___     ___
                                            52        15       113       44

X   t ex agar   ___     ___     ___ 
                                             125      30       109  

Y   är den som svor  __     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                            23      111       56        19       126       65       84       50   
 
Z   Består av fylken   ___     ___     ___     ___     ___
                                              77       33       48       108       61
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DoMProSTErIET

 ¶ BorgÅ
Sö 9.6 KL. 10: guDSTjäNST i S:t 
olofs kapell 
Anderssén-Löf, Linus Stråhlman, 
Tollander. hembygdsföreningen 
bjuder på kyrkkaffe
KL. 12: hÖgMäSSA I DoMKyRKAN 
med diakonvigning 
biskop Björn Vikström, ekholm, 
Sixten ekstrand, ekholm, Tol-
lander, helenelund, gaudeamus-
kören.
Ti 11.6 kl. 12: oRgeLKVART I 
DoMKyRKAN Reidar Tollander
To 13.6. kl. 12: oRgeLKVART 
I DoMKyRKAN Alla Lasonen-
Kokkonen
To 13.6 kl. 20: KoNSeRT I DoM-
KyRKAN, Anna Immonen, sopran, 
jussi Salonen, baryton, pete Vuo-
rio, orgel

 ¶ LAPPTräSK
Sö 9 kl 12: Mässa i kyrkan, cå, VT
Ti 11 kl 18.30: Församlingsrådets 
möte i fh
on 12 kl 12.30: orgelkvart i kyr-
kan, V.T, Katarina Sjöblom (violin)
gemensamt Ansvar insamlings-
resultat för 2013 blev 1940,60 
euro. Tack!

 ¶ LILJENDAL
Högmässa: sö 9.6 kl 10 i kyrkan. 
hD/Aj

 ¶ LovISA
gudstjänst sö 9.6 kl 12: i Lovisa 
kyrka, Blom,Kantola
Sommarcafé  ti 11.6 kl 13: i för-
samlingshemmet, nedre salen.
Församlingsutfärd: ons 12.6  till 
hietoinranta lägergård. Start kl 11 
från turisthållplatsen. Tillbaka är 
vi kl 16, pris 5€. Anm. till kansliet 
må-fre  9-15 tel 044-7229200.

 ¶ PErNÅ
Högmässa: sö 9.6 kl. 10.00 i 
kyrkan, Robert Lemberg, paula 
jokinen
Mässa: sö 9.6 kl. 13.00 i Sarvsalö 
kapell, Robert Lemberg, paula 
jokinen.
Hemgårdens och Lyckans kyr-
kogångsdag: to 13.6 kl. 13.00 i 
kyrkan, Robert Lemberg, Ingegerd 
juntunen. Kaffeservering i Sock-
enstugan.

 ¶ SIBBo
SIBBo KyrKA: Sö kl 12 mässa 
helene Liljeström, Lauri palin.

HELSINgForS ProSTErI

 ¶ JoHANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fre 7.6: 
Missionsfesten i Mässcentret, 
Böle, börjar. Temat i år är ”Du har 
ett uppdrag”. I samarbete med 
johannes, Matteus och petrus 
församlingar. Mera info hittar du 
på www.finskamissionssallska-
pet.fi. 

Sö 9.6
kl.10: Nallekyrka på Missionsfes-
ten. Sundblom Lindberg.
kl.10: högmässa på Missionsfes-
ten i Mässcentret kl.10. oBS! Ing-
en högmässa i johanneskyrkan.
Ti 11.6
kl.12: Lunchmusik i gamla kyrkan. 
Dag-ulrik Almqvist.
on 12.6
Konfirmationsläger, Lekis 2, 
börjar.
kl.11: Sommarutfärd till Mäntsälä 
för anmälda. Start kl.11 från Ki-
asma.
kl.14: Sommarcafé i S:t jacobs 
kyrka, Drumsö.
kl.19: orgelsommarkonsert i 
johanneskyrkan. Björn Steinar 
Sólbergsson (IS), orgel.
To 13.6
kl.12: Klavertramp i Berghälls 
kyrka. Temat i år är amerikansk 
orgelmusik. efteråt servering och 
presentation av musiken i kyrkans 
kapellsal.
övrigt: Sommarutfärd 9.7, ”Nya 
stadsdelar i Östra helsingfors”. 
Start från Kiasma kl.10. utfärden, 
inkl. lunch 25€. Sista anmäl-
ningsdag 28.6. päivikki Ahonen: 
paivikki.ahonen@evl.fi / 09 2340 
7717.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.mat-
teus.fi
MATTEUSKyrKAN: åbohusv. 3
Sö 9.6 kl. 12: högm, Ahlfors, Mau-
riz Brunell. Kyrkkaffe. 
MArIELUNDSKAPELLET: I NoRD-
SjÖ KyRKA hamnholmsvägen 7
Sö 9.6 kl. 10: högm, Ahlfors, 
Mauriz Brunell. Kyrkkaffe.
Tvåspråkig missionsfest hålls 
7-9 juni i Mässcentrum i Hel-
singfors: om du är intresserad 
att delta men inte vill ta dig dit 
på egen hand kan du kontakta 
församlingens kansli så ordnar 
vi en gemensam utfärd antingen 
fredagkväll den 7.6 eller lördag 
eftermiddag den 8.6. på fredag-
kväll består programmet av en 
tvåspråkig Tomasmässa och en 
finskspråkig gospelkonsert och på 
lördag eftermiddag berättar bland 
annat vår församlings diakonissa 
carita Riitakorpi om sin resa till 
Mekong-området. hedvig Sten-
man, Daniela Forsén och Staffan 
Strömsholm bjuder på sång och 
bibelläsning. 
om du är intresserad, kontakta 
Matteus församlings kansli senast 
onsdag 5.6, tfn 09-2340 7300. 
To 4.7 Kvällsutfärd till Kulturcen-
tret Sofia i Nordsjö: 
Avfärd från Matteuskyrkan ca. 
kl.16.30. Vi deltar i nattvardsmäs-
san i den heliga vishetens kapell 
kl.17. efter det får vi information 
om verksamheten, får eventuellt 
se en konstutställning och av-
slutar med kvällste och en semla 
som var och en betalar själv. Info: 
cecilia Forsén, tfn 050-380 3976. 
Anm. till kansliet senast 27.6 tfn 
(09) 2340 7300
To 11.7 Utfärd till Iittala glascen-
ter: 
Start från Matteuskyrkan kl. 9. 
guidad tur i glasfabriken och 
glasmuseet. Lunch i Lasimäen 

ravintola. efter lunchen ser vi nai-
visternas sommarutställning och 
avslutar med att besöka de olika 
butikerna som finns på området. 
Resans pris är 45 €. eventuellt 
förmiddags- och eftermiddags-
kaffe står var och en för själv. 
Anm. kansliet senast 4.7 tfn (09) 
2340 7300.

 ¶ PETrUS
www.petrusforsamling.net
sö 9.6:
- kl. 10 Sammanlyst högmässa: 
i helsingfors mässcentrum. 
FMS-festen. Bonde, Steffansson, 
Almqvist.
- kl. 12 Högmässa: i åggelby 
gamla kyrka (Brofogdevägen 12). 
Sandell, hilli. 
on 12.6: 
- kl. 17.30 Sommarcafé: i Malms 
kyrka, Markusrummet (Kommu-
nalvägen 1)
. H. Sandell.
- kl. 19 Kort kvällsmusik: i Malms 
kyrka (Kommunalvägen 1). Bill 
Ravall sång, peter hilli ackom-
panjatör.

 ¶ HELSINgForS ProSTErI
LEKHoLMENS SoMMArPro-
grAM.
gudstjänster: 
I juni firas högmässor söndagar kl. 
11.00 och veckomässor onsdagar 
kl. 20.00. I juli och augusti firas 
gudstjänsterna i regel på söndag 
kväll.
En kväll på Lekholmen: 13-14 juni 
För studerande och unga vuxna. 
Anmälningar till sini.sundqvist@
evl.fi senast den 6.6. Mera infor-
mation på Lekholmens hemsida 
och Facebooksida.
Sommardagar med FKS: 26-28 
juli. Lägret för lite äldre ungdomar. 
Mera info och anmälningar:  
Facebook.com/Sommardagar
Lekholmens Säsongavslutning: 
10-11 augusti med musik, grillfest 
etc. Anmäl om ditt deltagande till 
holmledaren 050 465 3410.
Lekholmens båt-tidtabell fram 
till 11.8: 
M/s Norsö må-lö från Degerö kl. 
8.00, 10.00 (kan utebli vid läger), 
11.00, 14.30 och 17.30 (ti, on, to 
även 20.45). Retur kl.10.30, 11.30, 
15.00, 18.00 (ti, on, to även 21.15). 
I Degerö 11.00, 12.00, 15.30, 18.30 
(ti, on, to även 21.45). Söndagar 
från Degerö till Lekholmen 9.00, 
10.00, 12.30, 18.00, 19.00, retur 
10.30, 13.00, 18.30, 19.30. Biljetter 
tur retur över 17 år 3,50, 10-17 år 
2,00, barn gratis. 
Ingen trafik under midsommaren 
21-23.6.
Missionsfest To 7-Sö 9.6.2013 i 
Helsingfors: 
Temat för missionsfesten är ”Du 
har ett uppdrag”. en programhel-
het kring henrik Smedjebacka 
och hans livsgärning inleder den 
svenska delen av missionsfesten. 
I fredagens tvåspråkiga Tomas-
mässa predikar biskop Björn 
Vikström, i mässan på lördag 
kväll blandas många språk och 
traditioner. under veckoslutet 
bjuds dessutom på högklassig 
gospelmusik, meditativa program, 
hälsningar från missionärer (på 
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BEtRAKtELsEn BORIS SALO

Guds rike – en fest
det är bröllopStider. En och annan har fått inbjud-
ningskort med vigseldatum och allt. Vi har meddelat att 
vi gärna kommer på fest. För vem skulle vilja gå mis-
te om ett bröllop! 

På Jesus tid var festyran ännu större. Inget, inte ens 
läsning av Lagen, fick gå före ett bröllop. Och bröllops-
festen varade i flera dagar. Jesus berättar en liknelse om 
bröllop. Budskapet är så formulerat att man måste tän-
ka till. Det som inte bara får hända sker. När dagen är 
inne, maten beställd och bordet dukat börjar nämligen 
återbuden droppa in. Och de följs av förklaringar med 
ytliga ursäkter, alltför genomskinliga.

Jag måste se vad som händer på jobbet!
Jag måste testa min nya bil!
Jag har inte fått tillräcklig tid med min fru på senas-

te tiden ...

jeSuS liknelSe är solklar. Ingen kunde undgå att för-
stå vad han menade. Guds rike är som ett bröllop. Fest, 
glädje, gemenskap. Profeterna hade målat upp Guds ri-
ke i härliga bilder. Åh, vad man längtade efter dagen då 
bröllopsdagen skulle vara inne!

Nu hade brudgummen, Jesus själv, anlänt. Tiden var 
inne. Men så får han uppleva att den ena efter den andre 
som glatt sig över kallelsen avvisar den när bröllopsdagen 
är för handen. Vilken skandal och vilken tragedi! Berättel-
sen i liknelsen fortsätter: Nya gäster bjuds in, gatans folk.

Liknelsen hade en allvarlig ton till Jesus samtida. Men 
den har också en allvarlig ton till oss. Hur många har 
nämligen inte fått kallelsen redan i dopet: ”Tag det he-
liga korsets tecken ... som ett vittnesbörd om att Jesus 
Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig att 
vara hans lärjunge.”

Inbjudan nådde fram. Men vad händer sedan? Finns det 
en risk att bortförklaringar och ursäkter som liknar dem i 
liknelsen dyker upp? Men också missförstånd. Det störs-
ta av dem torde vara tron att den kristna tron är glädje-
lös och tråkig. Jag är säker på att ingen av Jesus lärjung-
ar hade tråkigt. Vi kallas till bröllop, inte till begravning!

Och samtidigt – det blir verklig fest först då vi valt att 
begrava vår egen egoistiska vilja och våra felaktiga am-
bitioner. Där vi låter ytliga ursäkter och bortförklaringar 
styra livsprioriteringen stänger vi själva dörren till bröl-
lopsfesten. Men där Jesus får ta hand om dem kommer 
allt på rätt plats. ”Sök först Guds rike och hans rättfär-
dighet, så skall också allt det andra tillfalla er.”

Boris Salo är kaplan i Jakobstads svenska församling.

Klockringning är ett 
sätt att kalla människor 
till gudstjänsten. Kyrk-
klockor började använ-
das i Italien på 500-ta-
let. Kyrkklockorna ring-
er till gudstjänst men 
de ringer också till bröl-
lop och begravning. Förr 
trodde man också att 
ljudet från kyrkklockor-
na kunde skrämma bort 
onda makter.

Kyrkklockorna har 
också använts för ci-
vilt bruk, till exempel för 
att varna befolkningen. 
under krigsåren ringde 
luftvärnet i helsingfors i 
domkyrkans klockor för 
att varna stadsbefolk-
ningen för annalkande 
bombplan.

Källor: Wikipedia, Kyrk-
lig ordbok

i KLARSPRåK

”gud, beva-
ra bröllopsstäm-
ningen i din kyrka 
och våra liv!”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

468:1-2, 409, 
202, 427, 228 
(N), 468:3.
psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

PsALmFöRsLAg

Lyssna till kallelsen
Det centrala temat i texterna för den här söndagen är 
kallelsen till guds rike och vårt svar på den kallelsen.

uppgifterna och lockel-
serna i det jordiska livet kan 
komma i vägen och hindra 
oss från att ta emot kallelsen 
som jesus ger oss. helgens 
texter vill påminna oss om 
att hålla ögonen öppna för 
kallelsen och lyssna till den.

om heLGen

”gå ut på vägar-
na och stigar-
na och se till att 
folk kommer hit, 
så att mitt hus blir 
fullt.”

Läs mera i Luk. 14:16-
24

”Min själ till Her-
rens ära, stäm 
upp din glädje-
sång.”

Andakt i sommarkväl-
len i Esbo domkyrka 
12.6 kl. 22.

uR evAnGeLIeT Runt KnuTen

KALENDERN 
7–13.6

FörSTA LäSNINgEN
hos. 11:1-4

ANDrA LäSNINgEN
Fil. 2:12-16

EvANgELIUM
Luk. 14:16-24

Tredje söndagen efter 
pingst. Temat är ”Kallel-
sen till guds rike”.

hELgEns TexTeR

ILLUSTRATION: SONjA bAcKLUND

Pricka in i kalendern Församlingsförbundets resa till 
Israel 27 aprIl – 4 maj 2014!
Upplägg: 8 dagar, 4 nätter i Tiberias 
och 3 nätter i Jerusalem, halvpension 
i 4-stjärniga hotell.

pris: 1 299 €, enkelrumstillägg 330 €, 
paketpris för alla utflykter ca 300 €.
på programmet intressanta besök och fina upplevelser: 
båtresa på Gennesaret, Bergspredikans berg, Döda havet, Via 
Dolorosa, Trädgårdsgraven, Getsemane och Olivberget.
Teknisk arrangör: Toiviomatkat

För mera information och anmälningar kontakta verksamhetsledare 
Kalle Sällström, e-post: kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi, 
tfn: 050 356 2475
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plats och via video), barnprogram 
mm. Se www.finskamissionssäll-
skapet.fi/missionsfest.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. en webbase-
rad  hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
Kampens kapells öppethållnings-
tider:  
Kampens kapell är öppet för mö-
ten mellan människor och stillhet 
vardagar klockan 7-20 och under 
veckoslut klockan 10-18.
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSCHE gEMEINDE
So 9.6. 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 9.6:  
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 
12.15. Ahlbeck, Malmgren. Kyrk-
kaffe i klockstapeln. 
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 
10.30. ertman, Malmgren. Kaffe 
9.30-12. 
Mataskärs kapell, Mataskärv. 3, 
kl. 18 lägergudstjänst. Kanckos, 
Kronlund. 
Musik i sommarkvällen: esbo 
domkyrka sö 9.6 kl. 19. helena 
Tenhunen, sopran, Kaj-erik gus-
tafsson, orgel. Fritt inträde & 
program.
orgelnatt och aria: esbo domkyr-
ka varje to kl. 22, 6.6-29.8. Mer 
info www.urkuyofestival.fi/
Sommarsamling: Karabacka ka-
pell, Karabackav. 12, to 6.6 kl. 13-
15. heikkinen, Malmgren.
Andakt i sommarkvällen: ”Min 
själ till herrens ära, stäm upp din 
glädjesång”. esbo domkyrka on 
12.6 kl. 22. Textläsning, meditativ 
predikan, sång och musik. Med-
verkande eeva-Liisa Malmgren, 
Roger Rönnberg, Amanda os-
carsson, Fanny hellström, carita 
Tupola-Savonius, Mårten Lind-
holm. Servering vid klockstapeln 
kl. 21-22. Andakten inleder Kultu-
ren vid ån 2013.
Kulturen vid ån: Lagstads boll-
plan, Lagstads skola, Lagstad 
hembygdsgård, esbo domkyrka 
to 13.6 kl. 14-20. Församlingen på 
KVå: Kl. 14.15-14.45 presentation 
av esbo domkyrka, khde Roger 
Rönnberg,14.50-15.20 guidad 
vandring på kyrkogården, 15.30 
hälsningstal på scenen, prosten 
carl-gustav henricson,16.00 och 
17.00 Litterär hörna i auditoriet 
i Lagstads skola med Vivi-Ann 
Sjögren, Sofia Torvalds, Sissel 
Lund-Stenbäck, jan-erik Lind-
qvist, ulf johansson och Sigbritt 
Backman.17.10 Kråksången, dir. 

eeva-Liisa Malmgren. Barnarbe-
tet, Symamsellerna, Träffdax och 
jobb-och-matgruppen presente-
rar sig på Lagstads bollplan. Mer 
info: www.kulturenvidan.fi. Arr. 
esbobygdens ungdomsförbund, 
esbo stads kulturtjänster och 
esbo svenska församling.
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 an-
komsten. Det svenska program-
met hålls i hall 3. Det svenska 
festkansliet finns i anslutning till 
det svenska programmets utrym-
men. gemensam infopunkt 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.ahlbeck@evl.
fi. Info om programmet: www.
finskamissionssallskapet.fi/ls_se/
hem/engagera_dig/missionsfes-
ten_2013/
Midsommarfest: Mataskärs läger-
centrum, Mataskärv. 3, fre 21.6 kl. 
17. Musikprogram, andakt i kapel-
let, kaffeservering, korvgrillning 
på klipporna. Anmälning endast 
för dem som behöver transport, 
senast 14.6 till Ann-christin Lin-
tula, 09 8050 3211, 050 432 7526, 
ann-christin.lintula@evl.fi.
Pensionärsläger: Mataskärs lä-
gercentrum10-13.7. Morgon och 
aftonandakter sång, högläsning, 
promenader, diskussioner, egen 
tid och vila. Ankomst on 10.7 kl. 
11.30, måltid kl. 12. Lö 13.7 avslutar 
vi lägret kl. 13.30. Ta med lakan, 
dynvar, handduk, toalettgrejor, 
kläder enl. väderlek, mediciner. 
pris 50 €. Anmälan senast 14.6 till 
Majvi Andersson-Sjögren 040 531 
1044 el. hannele Nygård 040 531 
1045. Meddela om du behöver 
transport!

 ¶ grANKULLA
Sö 9.6 kl 12 gudstjänst: Daniel 
Nyberg, heli peitsalo. Kaffe i ne-
dre salen.
Ti 11.6 kl 9.30- 11 Diakonimottag-
ning: och brödutdelning.

 ¶ KyrKSLäTT
Missionsfest i Helsingfors 7-9.6: 
helsingfors Mässcentrum. Ingen 
anmälan behövs. hela program-
met fås från pastorskansliet eller 
på nätet. För transport kontakta 
Rune Lith tel. 0500 687 023.
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 14.6 till jenny.akerlund@
evl.fi .
vägkyrka: Kyrkslätts kyrka är öp-
pen alla dagar kl. 10-18 förutom 
midsommarafton samt tider då 
det är förrättningar i kyrkan.
Högmässa: sö 9.6 kl.12 i Kyrk-
slätts kyrka. heikel-Nyberg och 
joki.
Café Sommartid på oasen: tors 
20.6 kl. 12-14. Dagens tema: grill-
fest. Adress: prästgårdsbacken 
11 c.
Friluftsgudstjänst och basar på 
Stor-raula: sö 14.7 kl. 13, hög-
lund, Stewen. Missionär outi 
Laukkanen berättar om sitt ar-
bete i Taiwan. Försäljning av hem-
bakat, grönsaker m.m. Servering, 
lotteri och mete. Bil kl. 12.15 från 
Mikaeligården via busstermi-
nalen, församlingshemmet och 
Volsvägen till Stor-Raula. Retur 

efter festen. Transport ordnas vid 
behov från andra byar. Kontakta 
Rune Lith tel. 0500 687 023.
oBS! Ingen högmässa i Kyrkslätts 
kyrka kl. 12.
Sommargudstjänst i obbnäs 
Havskapell: sö 21.7 kl. 14, Lovén, 
Stewen. Anmälningar senast 
onsdag 17.7 via länken merikap-
peli.com på nätet. endast för fin-
ländska medborgare! Försenade 
anmälningar kan inte behandlas 
av försvarsmakten. För transport 
vänligen kontakta pastorskansliet 
tel. (09) 8050 8292. Till guds-
tjänsten medtags fotoförsett 
ID-kort, som uppvisas vid porten 
till området.
Lägerdag på räfsö för utveck-
lingshämmade: sö 11.8. pris: 7 
€. Info och anmälningar senast 
den 31.7 till gunne pettersson tel. 
0500 462 243.
rekreationsdagar för pensionärer 
på räfsö: 12-15.8 tillsammans 
med Sjundeå svenska församling. 
pris: 80 €. Anmälningar senast 
den 5.7 till gunne pettersson tel. 
0500 462 243 eller gun.petters-
son@evl.fi
Anhörigvårdarnas utfärd till 
räfsö: må 19.8. pris: 7 €. Anmäl-
ningar senast den 5.8 till gunne 
pettersson tel. 0500 462 243.
Höstläger på Dagö i Estland: 
13-15.9 tillsammans med vår vän-
församling harju Risti. Kom med 
och upplev en vacker höst med 
omväxlande program! Info och 
anmälningar: Birgitta Lindell tel. 
050- 376 1489.
Kyrkoherdeämbetet har öppet: 
må-fr kl. 9-11.30 och kl. 12.30-15 
under juni, juli och augusti. Tel. 
(09) 8050 8292, epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi
Mera info på: 
 www.kyrkslattsvenska.fi 

 ¶ TAMMErForS
Sö 9.6: högmässa kl 10.30 i pyy-
nikki församlingshem, Kim Ran-
tala och Maaret Manni-Korpi.

 ¶ vANDA
Högmässa: sö 9.6. kl. 10 i helsinge 
kyrka S:t Lars. Martin Fagerudd, 
Sanna Mansikkaniemi.
Pastorskansliets öppettider: juni 
– augusti 2013 är måndag – tors-
dag kl. 9-13. Fredag stängt.
Prästdejour: tisdag-torsdag un-
der sommarmånaderna.

rASEBorgS ProSTErI

 ¶ BroMArv
Sö 9.6 kl. 13: gudstjänst, Berg-
man, Lindroos

 ¶ EKENäS
Högmässa med konfirma-
tion: sö 9.6 kl.10, A.Lindström, 
N.Burgmann, K.Wikström.
Ekenäs kyrka är öppen dagligen 
kl. 11-17: Siffe kyrkråttas som-
marpyssel, bönevandring m.m.
Se hela annonsen i vN samt 
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ HANgö
Sö 9.6 Högmässa: kl. 12 i kyrkan, 
Klaus hansen, Marina Lasonen.

 ¶ INgÅ
Sö 9.6, 3 s. e. pingst, kl 10.00: 
högmässa i Degerby kyrka. Tor-
sten Sandell, Marianne gustafs-
son Burgmann.
Sö 9.6 kl 18.00: Musikandakt i 
Fagervik kyrka. pirjo honkanen, 
sopran. Marianne gustafsson 
Burgmann, orgel. Torsten Sandell, 
andakt.

Ti 11.6 kl 14.00-15.30: eftermid-
dagskaffe i prästgården, med litet 
program kl 14.30. Mira Neuvo-
nen. Inne eller ute, beroende på 
vädret.
vigseldag i Ingå kyrka inför mid-
sommahelgen: to 20.6 kl 14-18. 
Tidsbeställning/tilläggsuppgifter, 
kontakta församlingens kansli, tfn 
09-2219 0312.
resultatet för Sjömanskyr-
kans försäljning: (24.5.2013) var 
332,45. Stort tack!
verksamhet på finska:
La 8.6 klo 19.00: esirukous ja 
ylistys Degerbyn kirkossa. gunnar 
Weckström, Torsten Sandell.
Su 9.6, 3. s. helluntaista, klo 12: 
Konfirmaatiomessu Inkoon kir-
kossa. eeva Makweri, Mira Neu-
vonen, Svante Forsman.

 ¶ KArIS
Kaffehörnan öppen: alla torsdagar 
kl. 13-14.45 under juni-augusti.
gudstjänst: Sö 9.6  kl. 10 i S:ta 
Katarina kyrka. Raunio; Söder-
ström.
Sommarcafé: on 12.6 kl. 12.30-14 
på Servicehusets innergård, Felix 
Froms gatan 6. Tryggve Ståhlstedt 
leder allsången. Servering.

 ¶ SJUNDEÅ
Mässa: sö 9.6 kl. 12 i kyrkan, Ismo 
Turunen, pami Karvonen.

 ¶ SNAPPErTUNA
sö 9.6 kl 12: gudstjänst med Mar-
kus Weckström och pia Nygård

 ¶ TENALA
Sö 9.6 kl. 10: Friluftsgudstjänst 
vid Museigården, Bergman, med-
lemmar från Tenala spelmanslag, 
kyrkkaffe! I händelse av regn i 
kyrkan. Välkommen!

ESBo STIFT

 ¶ LoJo
Sö 9.6 kl. 13.00: Friluftsgudstjänst 
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 9.6. kl 10: högmässa i kyrkan, Sep-
ponen, ollila. – kl 14: Sommargudstjänst 
på Koupo lägergård, grönqvist.
Ti 11.6. kl 20: Andakt på Bläsnäsudden, 
Sepponen.
on 12.6. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Sepponen, Lehtonen.
To 13.6. kl 19: Sommargudstjänst i Qvid-
ja kapell, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 9.6. kl 11: högmässa i kyrkan, gran-
ström, Taulio.
on 12.6. kl 20: ”Musik i sommarkväl-
len” konsert med S:t olofs sångare 
med solister till förmån för Nagu kyrkas 
orgelreparation.
Korpo kapellförsamling:
Sö 9.6. kl 15: gudstjänst i Norrskata 
kyrka, Killström, granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 9.6. kl 11: högmässa i kyrkan, heik-
kilä, heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 9.6. kl 16: gudstjänst i kyrkan, heik-
kilä, heikkilä.

ÅBo
to. 6.6: kl. 19 Mässa i Skarpskyttekapel-
let, Mullo
sö. 9.6: kl. 12 högmässa i Skarpskyt-
tekapellet, Öhman, Forsman.
ons. 12.6: kl. 13-15 Sommarcafé i Aurelia 
(1 vån.)
to. 13.6: kl. 19 Mässa i Skarpskytteka-
pellet, Mullo
Prosteriutfärd 26.6.2013: mera infor-
mation på www.abosvenskaforsamling.
fi

ÅLANDS ProSTErI

HAMMArLAND
9.6 Tredje söndagen efter pingst: 
högmässa i hammarlands kyrka kl 12. 
Ingemar johansson, carl Micael Dan.

JoMALA
Självstyrelsedag 9.6: kl. 11 gudstjänst 
Syrén, Backman.
ons 12.6 kl. 18-20: Besökstid till konfir-
mander på gregersö.

SUND-vÅrDö
Söndag 9.6 kl. 11.00: 
gudstjänst i Vårdö kyrka. juanita Fager-
holm-urch, emanuele Ferrari.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NärPES ProSTErI

KorSNäS
Fre 7/6 9.00-15.00: Skriftskola på 
Strandhyddan. Buss från harrström 8.05 
via Taklax 8.20, Bjurbäck 8.25, Korsnäs 
8.35, Molpe 8.45.
Sö 11.00: högmässa med konfirmation, 
guy Kronqvist, Markus Kallatsa, Deseré 
och jan-ola granholm, Kyrkokören.
on 12/6: hemlig utfärd. Start  kl. 8.00 
i helenelund, 8.05 harrström, 8.10 
Smedbacken, 8.15 Taklax henobacken, 
8.25 Korsnäs, församlingshemmet, 8.35 
Korsbäck och 8.45 Molpe, Andelsban-
ken. Beroende på anmälningarna kan 
rutten justeras. hemkomst cirka kl. 18. 
pris: 50,-. Anmälningar till pastorskans-
liet, tel. 044-4101800 eller guy Kron-
qvist, 044-4101821 senast 7/6.

KrISTINESTAD
gUDSTJäNSTEr
Sideby: sö 9.6 kl 12 högmässa i kyrkan, 
eklöf, Martikainen.
Kristinestad: sö 9.6. kl 18 gudstjänst i 
kyrkan, eklöf, Martikainen.
Ingen gudstjänst i Lappfjärd.
ANNAN vErKSAMHET
Fest för 75-åringar: sö 9.6 ca kl 13.30 på 
jonnsborg lägergård.

NärPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 3 sö e pingst 9.6 kl 10 hög-
mässa Lövdahl, Lindén, Laudate. efteråt 
avtackas diakonissan Kerstin Lillbåsk 
och värdinnan Marianne Bäckström i 
församlingshemmet. Kyrkkaffe. Lö 8.6 
kl 18 Konsert med erica Back sång och 
Karolin Wargh piano o. orgel.
Fridskär: lö 8.6 kl 19 Lördagssamling. 
Du som konfirmerats i Närpes kyrka år 
1963: kom ihåg att anmäla dig till träffen 
söndag 23.6. Anmäl till pastorskansliet 
tel 2204200.

PörToM
Sö 9.6 kl. 18: gudstjänst i kyrkan, Sund-
qvist, Lidman. 
ons 12.6 Andakter: kl. 14.30: Service-
centret. kl. 15.15: pörtehemmet. kl. 16: 
prästhagen, Kecklund.
Församlingsresa 30.7-1.8: Sastamala-
Tavastehus-Kangasala, info och anmäl-
ningar till Linda Tours senast 28.6 tel. 
(06) 224 3350.
Stenriktningstalko: Måndagar 3e 10e 
17e juni kl. 19-21 på gravgården. Ta med 
järnstång och spade.

övErMArK
Sö 9.6. kl. 16: gudstjänst. jakobsson och 
Wikstedt.
Må 10.6. kl. 10.15: vid församlingshem-
met. Busstransport till skriftskollägret 
på Fridskär.
Församlingsresa 30.7-1.8: Sastamala-
Tavastehus-Kangasala, info och anmäl-
ningar till Linda Tours senast 28.6 tel. 
(06) 224 3350.

KorSHoLMS ProSTErI

BErgö
Konfirmationsmässa: sö 9 6 kl 14 Björk-
lund, Kahlos, kyrkokören

KorSHoLM
gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, Berg, 
Westerlund.

KvEvLAx
Kyrkokören övar: to kl 19 i fh.
Manskören övar: to kl 20 i fh. 
Högmässa med konfirmation: sö kl 
10, Lundström, Östman, Andrén, Kyr-
kokören.
Behållningen från soppdagen: i petsmo 
blev 550 € som går till matkassar i 
Kvevlax.

MALAx
Konfirmationsmässa: sö 9.6 kl 10 i kyr-
kan. Tornberg, Norrback, Brunell. oBS! 
Kyrktaxi som beställs dagen före: ågren 
0400-185707 från Rainebäck, Lähdes-
mäki 050-5110025 från Norrback och 
Lähdesmäki 0500-665353 från Öjna.
Svensk gudstjänst i orisberg: sö 9.6 kl 
15. Kyrkokören medverkar. Tornberg, 
Brunell. 
Kyrkbuss, några platser kvar, anm. till 
kansliet 3651048. pris ca 30 euro inkl. 
lunch, kaffe och guidning.

PETALAx
Konfirmationsmässa: sö 9 6 kl 10 i 
kyrkan Björklund, Kahlos, kyrkokören, 
erica Nygård

rEPLoT
Musik i sommarkvällen: lö kl. 18 i Replot 
kyrka, med helene Nyberg och Thomas 
enroth.
gudstjänst: sö kl. 18 i Replot. Östman, 
Sten.

SoLF
gudstjänst: sö kl. 10, Ann-Mari Audas-
Willman, peter Brunell. Välsignelse av 
hjälpledare.

vASA
TrEFALDIgHETSKyrKAN
Högmässa: sö kl. 13, janne hänninen, 
hans Boije, Kajsa Dahlbäck
Aftonmusik: ons 12.6 kl. 19.30. Kreeta-
Maria Kentala, barockfiol, Varpu haa-
visto, gamba, Annamari pölhö, cembalo. 
Fritt inträde.
DrAgNäSBäCKS KyrKA
Högmässa: sö kl. 10, janne hänninen, 
Kajsa Dahlbäck.
ALSKATHEMMET
Lägermässa: sö kl. 13, Siv jern, Dan 
Andersson.

vörÅ
Lö 8.6 kl. 7: Fågelexkursion med andakt. 
Samling vid Slipservice i Bertby. Ta med 
egen matsäck. T Klemets, Kerstin Broo.
Lö 8.6 kl. 19: Sångkväll i kyrkan. Lenis 
sånggrupp, forna sångare i ev. ungas 
ungdomskör dir. göran Stenlund, Krist-
offer Streng, Tegengrenkvartetten, Britt-
Mari & gun-helen Andtfolk, Leni gran-
holm, gemensamt strängband, allsång. 
Tal av Stig-olof Fernström. Vi sjunger ur 
Sionsharpan. Servering och lotterier i fh. 
Lotterivinster mottas tacksamt.
Sö 9.6 kl. 10: högmässa i kyrkan, T 
Klemets, granholm, Vörå kyrkokör, 
postludium christian heikius. Mat- och 
kaffeservering i fh. Kyrktaxi fr. Karlsborg 
kl. 9.40 via härmävägen 13, pensionärs-
centret, Nygatan. Ring Thors taxi om du 
är utanför rutten tfn 050-566 1172.
Sö 9.6 kl. 12.30: evangelifest i kyrkan, 
T Klemets, granholm. Tal av Stig-olof 
Fernström och altarandakt av Leif Snell-
man. Sång av Rolf, Ingmar och Tor.
oravais
Sö 9.6 kl. 10: högmässa i kyrkan. Leif 
Snellman. Bäck.
Sö 23.6 kl. 10: högmässa i kyrkan. I 
Klemets, c Nordqvist. De som firar 60 
eller 70 år sedan konfirmationen samlas 
efteråt till samkväm i fh. Anmälningar 
tfn 384 4300 senast 14.6.
Maxmo
Sö 9.6: Ingen gudstjänst i Maxmo.

PEDErSörE ProSTErI

ESSE
Sö 10: högmässa, granlund, Silfverberg, 
johansson.
-14: Sammankomst i punsar bönehus, 
Roger pettersson.
-19: Sommarsång i kyrkan. Vi sjunger in 
sommaren och firar andakt. hela famil-
jen, stora som små, är välkommen!
JUNITorSDAgAr kl.10-12: Lek i parken 
vid henriksborg. Sommarvariant av 
föräldra-barn. Ta egen picknick med!

JAKoBSTAD
Fr: Församlingskansliet är stängt.
Sö 12: Konfirmationsmässa i kyrkan, 
Krokfors, Östman.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus.
19: Fokus i Fc, Ralf Salo.
Ti 13: ”Kvar i stan” i Fc. gäst: kantor 
henrik Östman.
To 20: Musik i sommarkvällen i kyrkan, 
jakobstads och pedersöre församlingars 
kyrkokörer, dir. Marguerite Sandstedt-
granvik, Blockflöjtskvartett (Lindén, 

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 7.6 Mia Anderssén-Löf, Borgå Lö 
8.6 8.53 Familjeandakt. Anna edgren 
läser ur Djurens andaktsbok.
Må 10.6 Laura hellsten, åbo Ti 11.6 
Beatrice Karlemo, esbo ons 12.6 
Kaikka Växby, helsingfors To 13.6 
claus Terlinden, Karis.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 7.6 Monica heikel-Nyberg, gran-
kulla Lö 8.6 17.58 ett ord inför hel-
gen, Alphyddans kyrka i helsing-
fors. Sö 9.6 Martin Fagerudd, Vanda 
Må 10.6 peter Sundqvist, purmo Ti 
11.6 hans-christer Laggnäs, jakob-
stad (repris) ons 12.6 jan-erik Ny-
man, jakobstad To 13.6 Fredrik Mar-
tin, ekenäs.

gudstjänst kl. 13.03 
Sö 9.6 gudstjänst från Finska Mis-
sionssällskapets missionsfest i hel-
singfors. predikant: Rolf Steffansson. 
Liturg: Niklas Bonde.

RADio & Tv

vEgA vEgA vEgA

församlingen syns vid esbo å
Torsdagen den 13 juni samlar Kulturen vid ån för fem-
tonde gången unga och gamla esbobor i syftet att ak-
tivera den svenskspråkiga kulturlivet i esbo centrum 
och förstärka den finlandssvenska identiteten. årets 
evenemang av jippot koordineras av esbo svenska för-
samling, men satsningen är ett samarbete mellan för-
samlingen, staden och olika föreningar.

Som vanligt blir det program både för vuxna och 
barn både på Lagstads bollplan och inne i Lagstads 
skola. AnkRacet i esbo å går av stapeln klockan 18.30.

KuLtuR vID eSBO å
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Östman, Södö, Frantz), musikskolans 
sångelever Daniel åkerlund och Kim 
åkerlund, andakt Björk.

KroNoBy
Ungdomssamling: lö 19.30 vid Som-
marhemmet
gudstjänst: sö 10.00, Ventin, Ray
Musikafton: sö 19.00 i kyrkan med Kro-
noby hornkapell

LArSMo
Fre 7.6 kl. 19.30 Ungdomssamling: i 
xodus.
Sö 9.6 kl. 10 gudstjänst: Sjöblom, 
Wiklund. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Slussnäs, 
Brask, Käld.
Ti 11.6 kl. 17-20 Sommarmarknad: vid 
missionsstugan i holm. Försäljning av 
blomplantor, hembakt, böcker, lop-
pisprylar m.m. Servering. Man får också 
sälja egna produkter och loppissaker, 
från eget bord. (platsen 3 €.). Mera info 
ulla Käld: 050 379 8194.
Skriftskolläger: i Wanha Karhunmäki, sö 
9.6 – fre 14.6 2013.

NEDErvETIL
Andakt: fr 13 i servicecentret.
gudstjänst: sö 10, khden, kantorn.
Skriftskolläger: 10 – 14.6 i ohtakari

NyKArLEBy
Kyrkans Ungdoms sommardagar 8-9.6: 
i Nykarleby kyrka o fh, huvudtalare Li-
selotte j Andersson
Lö kl 13 Möte: i fh
- kl 15.30 Seminarier: i fh
- kl 17 Middag: i fh
- kl 19 Festkväll: i kyrkan
- kl 22 Ungdomssamling: fh
Sö kl 10 Högmässa: i kyrkan, Liselotte j 
Andersson, Sandvik, projektkör, Kung-
teamet välsignas m.m. Kyrkkaffe.
- Barnprogram: lö kl 15.30-17 o kl 19-21 
i Nykarleby fh
Mera info på nya hemsidan www.ny-
karlebyforsamling.fi 
Sommaröppet på kanslierna 1.6–31.8: 
se förra Kyrkpressen
Missions night fight: (fotboll) i Nykarleby 
15.6 för missionen. Anmäl senast fre 8.6. 
pris 35 € /lag. Se www.nykarlebyung.fi  
NyKArLEBy
Fr kl 9 Morgonbön: i kyrkan, varje fre-

dag under sommaren.
Sö kl 10 Högmässa: se ovan.
MUNSALA
Sö kl 10 gemensam högmässa: i Nykar-
leby kyrka
Ti kl 18 Städtalko: i kyrkan 
JEPPo
Sö kl 10 gemensam högmässa: i Nykar-
leby, ingen gudstjänst i jeppo o Munsala 

PEDErSörE
Kyrkokören: Idag kl. 18 övar i jakobstads 
kyrka
Andakt: Fr 14 i pedersheim, häggblom, 
Sandstedt-granvik 
Ungdomssamling: Fr 20 vid hällsand 
sommarhem, Frank Berger, drop-in 
från kl. 19
gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, häggblom, 
Sandstedt-granvik, textläsare hilkka 
Nygård, dörrvärdar Lövö, dop i guds-
tjänsten
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bö-
nehus, Rune Östman, tolkning
Sommarfest: Sö 19 i Kållby bönehus, 
Thomas Björkman, hans häggblom, 
sångprogram av Raimo & Boris
Musikandakt i sommarkvällen: Sö 19 i 
kyrkan, sång Sandstedt-granvik, orgel 
D. häggblom, andakt Näse

PUrMo
Möte i Åvist: idag to 6.6. kl 19.30 gustav 
åbonde och Britt-Mari och gun-helen 
Andtfolk
Möte i Emaus: lö 8.6 kl 19.30 Bertel 
Lindvik och hans-christer Laggnäs
gudstjänst: i kyrkan sö 9.6 kl 10 Kaj 
granlund och kantorn

TErJärv
Konfirmationshögmässa: sö 9.6 kl 11, 
khden, kantorn, kyrkokören.
Barnläger: förs.h. on 12.6 - to 13.6. Anm. 
till diakonissan telnr 050-3089468.
Bön och lovsång: fr 14.6 kl 19, Lina 
Byskata, josefine erikson, per Stenberg, 
grillfest.
obs! Pastorskansliet öppet 1.6 – 31.8 
MÅ och To kl 10-12

Vill du jobba som TF KANTOR (50%)
i den åländska skärgården?
Brändö-Kumlinge församling behöver dig som vill arbeta som 
kantor vid gudstjänster och förrättningar, som sång- och 
körledare för både unga och äldre. Tillträde den 1 augusti.

Ansökan skall vara Kyrkorådet i Brändö-Kumlinge församling, 
22920 Brändö, tillhanda senast den 14 juni 2013.

Mera info ger tf. khde Kent Danielsson tel. 0400367742

öNSKAS HyrA
hej! är en nyligen utexaminerad, 
skötsam och rökfri barnträd-
gårdslärare som söker bostad (en 
etta) i åbo från och med juli 2013. 
Söker främst en bostad belägen 
i närheten av åbo Akademi/
Domkyrkan, Nylandsgatan, Sirk-
kalagatan eller Österlånggatan. 
Tel. 040-8466957

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHyrES
höghusetta uthyres i Karis.
Tel.0500563286

Rymlig radhusbostad i grankulla, 
nära skolor och dagisar, i gott 
skick, renoverat kök, ledig från 1 
aug. Tel/sms: 040 706 1953, mejl: 
peter@grafex.fi. peter

eTTA + KV 34 m2 i centrala åbo, 
humlegårdsg. 5. Ledig fr.o.m. 1.7. 
0400-720097

Skötsam familj önskar hyra
3:a el. 4:a i gott skick i
centrala Hfors. Ring Fredrik,
050-5616259

Ung,skötsam,rökfri
närvårdare söker lägenhet i
Vasa fr.o.m Augusti. Ring
Emilia: 040-8697294

Skötsam studerande önskar
hyra en etta eller liten tvåa i
Åbo fr.o.m. mitten av augusti.
jonatan.svenfors@hotmail.co
m, tel. 0504668255

Önskas hyra liten lägenhet i
Åbo fr.o.m. augusti. Jag är
från Österbotten och skall
börja studera historia.
Tel 044-2855998

VäNLIgeN NoTeRA: Domka-
pitlet i Borgå stift håller stängt 
8-26.7.2013.

Vid prästvigningen i Borgå 
domkyrka 26.5.2013 har teologie 
kandidat och filosofie magister 
Jan-gustav Björk och teologie 
magister Hans Boije ordinerats till 
prästämbetet.

pastor Jan-gustav Björk har för-
ordnats att sköta en församlings-
pastorstjänst i Jakobstads svenska 
församling 3.6.2013 - 31.7.2014.

pastor Hans Boije har förordnats 
att sköta en församlingspastors-
tjänst i vasa svenska församling 1.6 
- 30.6. 2013, samt berättigats att 
tjänstgöra som rektor för KrEDU 
(Kristliga folkhögskolan i Nykar-
leby) från 1.7. 2013.

Vicehäradshövding Lars-Eric 
Henricson har valts till lagfaren as-
sessor vid domkapitlet i Borgå stift 
från 1.8.2013.

Kaplanen i Mariehamns försam-
ling Kent Danielsson har förordnats 
att vid sidan av egen tjänst sköta 
kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kum-
linge församling 1 - 19.6.2013 och 
16.7 - 30.9.2013.

Kyrkoherden i Sund-vårdö för-
samling Juanita Fagerholm-Urch 
har förordnats att vid sidan av egen 
tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i 
Brändö-Kumlinge församling 20 - 
25.6.2013.

Kyrkoherden i Eckerö församling 
kontraktsprosten Mårten Anders-
son har förordnats att vid sidan av 
egen tjänst sköta kyrkoherdetjäns-
ten i Brändö-Kumlinge församling 
26.6 - 15.7.2013.

pastor Stina Lindgård har förord-
nats att sköta kyrkoherdetjänsten i 
Lappträsks svenska församling 1.8 
- 31.12.2013.

enda sökanden till kyrkoherde-
tjänsten i Solfs församling, för-
samlingspastorn i Esbo svenska 
församling Johan Kanckos, har 
återtagit sin ansökan.

Tf kyrkoherden i Solfs församling 
Ann-Mari Audas-Willman har för-
ordnats att fortsättningsvis sköta 
kyrkoherdetjänsten i samma för-
samling 1.9.2013 - 31.8.2014, dock 
högst tills tjänsten blir ordinarie 
besatt.

Kaplanen i Johannes församling 
Päivikki Ahonen har beviljats be-
gärt avsked från 1.10.2013.

pastoralexamen har avlagts av 
församlingspastorn i Matteus för-
samling Helena rönnberg, försam-
lingspastorn i Petrus församling 
Fredrik Kass, t.f. kyrkoherden i 
Solfs församling Ann-Mari Audas-
Willman och församlingspastorn i 
Petrus församling Daniel Björk.

Fullmakt på c-kantorstjänsten 
i vörå församling har utfärdats 
åt kantor Kristoffer Streng från 
1.6.2013.

Kyrkoherden i Lovisa svenska 
församling Karl af Hällström har 
beviljats fortsatt tjänstledighet 17.5 
- 14.7.2013.

Kaplanen i Pernå församling Min-
na Silfvergrén har förordnats att 
vid sidan av egen tjänst sköta kyr-
koherdetjänsten i Lovisa svenska 
församling 17.5-2.6.2013.

prosten Anita Widell har förord-
nats att sköta kyrkoherdetjänsten 
i Lovisa svenska församling 3.6 - 
14.7.2013.

Kaplanen i grankulla svenska 
församling Carola Tonberg-Skog-
ström har beviljats tjänstledighet 
10.5 – 9.6.2013.

Kyrkoherden i Hangö svenska 
församling Anders Laxell har bevil-
jats tjänstledighet 15.5 - 14.7.2013.

Kaplanen i Hangö svenska för-
samling Ann-Sofi Nylund har bevil-
jats tjänstledighet 15.5 - 14.7.2013 
och förordnats att under samma tid 
sköta kyrkoherdetjänsten i samma 
församling.

Kyrkoherden i Sjundeå svenska 
församling Maria venhola har 
beviljats tjänstledighet 16.5 - 
14.6.2013.

Kyrkoherden i Sjundeå finska 
församling Ismo Turunen har för-
ordnats med Esbo domkapitels 
medgivande att vid sidan av egen 
tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i 
Sjundeå svenska församling 16.5 - 
9.6.2013.

gemensamma församlingspas-
torn i Sjundeå finska och svenska 
församling Kirsi Erkama har för-
ordnats att vid sidan av egen tjänst 
sköta kyrkoherdetjänsten i Sjundeå 
svenska församling 10 - 14.6.2013.

LeDIGA TJÄnSTeR

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

Läs mer:
hok-elannonhautauspalvelu.fi     
perunkirjoitustoimisto.fi

I sorgens stund är 
du inte ensam

En byrå med komplett service.

ENEBERGS
Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
BEGRAVNINGSBYRÅ

Längtan 
får synas 
Unika gravstenar,
även reparation
av gravstenar 
samt gravering

Leveranser överallt i Finland

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

Sibbo Blomster- och Begravningstjänst
P. Borg & Co

Be om offert: info@borg.fi

Terjärv församling ledigförklarar tjänsten som

FÖRSAMLINGSMÄSTARE
med tillträde från 1.9.2013 eller enligt överenskommelse.  

Behörighetsvillkor: Lämplig utbildning eller arbetserfa-
renhet. Samarbetsförmåga och praktsikt kunnande är 
viktiga i uppgiften. Körkort och egen bil behövs. 
Språkkrav:  God förmåga att använda svenska i tal och 
nöjaktig förmåga att använda �nska i tal.  Fyra månaders 
prövotid. Lön enligt kravgrupp 402. I tjänsten ingår 
oregelbundna arbetstider.                                                                                                                                              
Närmare upplysningar : Kari Harju (ekonomichef ) 
tel 06-8675282 och Timo Saitajoki (kyrkoherde) 
tel. 050-3039974.
 
Ansökan med  CV inklusive centrala  intyg senast fredagen 
den 15.7.2013 kl.15 till Terjärv församling , Hästbackav. 1, 
68700 Terjärv 

MARKnAD

Hertonäs gårds museum är öppet för allmänheten
varje söndag kl. 12–14 från maj till och med september.

Oktober till april öppet första söndagen i månaden.
Guidad tur omfattande också Knusbacka gård börjar kl. 14.

Även enligt överenskommelse 09-789 874.

Besök Hertonäs Gård

Hertonäs Gårds museum  BorGByGGarväGen 12 Hfrs
www.HertonasGard.fi

nYTT fRån DOMKAPITLeT

Österbottnisk farmor söker
liten förmånlig bostad i
Helsingfors el Esbo för att
kunna hjälpa till med
barnbarnen. Tel.
050-5274285
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Skrev sig till insikter

TexT och FoTo: ToMAS voN MArTENS

Ralf Saxén, pensionerad ingenjör och  
privatföretagare, hade kommit en god 
bit på väg med att skriva sina memoa-
rer. Han ville dela med sig av sina erfa-
renheter till andra som skrev eller som 
kanske funderade på att börja skriva. 

– Varför inte starta en skrivargrupp 
för män och varför inte göra det i för-
samlingens regi? tänkte jag. Det finns 
ju så lite verksamhet för män i min ål-
der, säger Rolf Saxén.

Han kände församlingspastor Ma-
ria Sundblom Lindberg vid Johannes 
församling i Helsingfors sedan tidiga-
re och tog kontakt med henne.

– Vi träffades på Café Strindberg och 
Ralf berättade om sin idé för mig. Jag 
tände på den direkt och det råkade 
sammanfalla med att jag behövde en 
projektgrupp att öva mig på, berättar 
Maria Sundblom Lindberg som utbil-
dar sig till familjeterapeut.

Saxén och Sundblom Lindberg la-
de upp kursens innehåll tillsammans. 
Saxén bidrog med sin erfarenhet av att 
skriva självbiografiskt.

– Av kyrkans medlemmar är det bara 
1,7 procent som deltar i kyrklig verk-

samhet. Det tycker jag är ett tecken på 
att vi misslyckats med vårt grundupp-
drag och med missionsbefallningen, 
säger Sundblom Lindberg.

Att starta en skrivargrupp för män 
visade sig attrahera personer som an-
nars aldrig skulle tänka sig att delta i  
församlingsverksamhet.

– Det fina var att initiativet kom ut-
ifrån och inte från oss präster och för-
samlingsanställda. Jag tror att vi kan 
ha svårt att tänka utanför våra ”litur-
giska” intressen.

Från början slogs det fast att gruppen 
skulle träffas i ett tydligt kristet sam-
manhang. Det innebar att alla sam-
mankomster avslutades med andakt.

Stort intresse för gruppen
Gruppen puffades på Hufvudstadsbla-
dets dagbokssida och på ett dygn hade 
tjugotvå män anmält sig.

– Vi beslöt att ha högst tio i gruppen 
och redan det är många för en sån här 
grupp där deltagarna ska hinna bli tryg-
ga med varandra och kunna gå på dju-
pet. Några kvinnor ringde och undrade 
varför man inte ordnar något för dem 
också. Så det finns ett klart behov för 
den här typen av verksamhet, säger 
Sundblom Lindberg.

Att skrivargruppen hade en kristen 
inramning störde inte Johan Storgårds, 
konsult och företagare han också.

– Jag ringde till Maria och frågade om 
jag får vara med fast jag inte hör till kyr-
kan och det fick jag.

Vid ett tillfälle hade Sundblom Lind-
berg på grund av tidsbrist föreslagit att 
de skulle slopa andakten.

– Det förvånade mig att dessa rätt så 
sekulära herrar inte ville lämna bort 
andakten, säger hon.

Johan Storgårds sökte efter en grupp 
där man kunde dela erfarenheter och 
tankar om svunna släktingars trauma-
tiska livshändelser.

– Jag är intresserad av att ta reda på 
hur olika traumatiska händelser i ti-
digare generationer påverkat mig och 
andra, säger Storgårds.

Han har sysslat mycket med släkt-
forskning och var speciellt intresserad 
av sin morfars farfar som var pistol-
smed och blev mördad.

– Morfars far var då två år gammal. 
Dödsfallet måste ha varit mycket trau-
matiskt för hans mor. Hur påverkade 
detta min morfars far och vad har gått 
vidare till oss yngre generationer?

Storgårds talar om en tomhet som 
gått vidare i familjen.

Obearbetade trauman som gått i arv 
från generation till generation kan ses 
som en sorts arvsynd, tycker Maria 
Sundblom Lindberg.

Föräldrar märkta av kriget
– Ralf och Johan är båda födda på fyrti-
otalet. Den generationen har föräldrar 
som var märkta av kriget, säger Sund-
blom Lindberg.

Den generationens män har också 
något annat gemensamt, nämligen att 
arbetslivet varit mycket centralt i deras 

liv, ofta på bekostnad av relationerna 
till de närmaste, livspartner och barn.

– Jag hade en pappa som aldrig hann 
berätta något om sitt liv och sina känslor 
innan han tog sig av daga då jag var nio 
år. Därför har jag varit mån om att berät-
ta för mina barn om betydelsefulla upp-
levelser i mitt eget liv, säger Rolf Saxén.

Hans barn har visat stort intresse för 
hans memoarer och han har haft en-
skilda diskussioner med sina söner om 
det han skrivit.

– De väntar med spänning på resten av 
manuskriptet. Memoarerna kommer att 
gå i tryck i en nära framtid, säger Saxén. 

Johan Storgårds berättar om en un-
dersökning han läste om i New York Times.

– De familjer där man har för vana 
att berätta om vad som skett i släkten, 
både sådant man är stolt över och så-
dant som man är mindre glad för, ha-
de klarat sig bättre i livet.

Under dopsamtal brukar Maria 
Sundblom Lindberg betona två saker:

– Att bekräfta barnet är viktigt men 
också att berätta om livet och om sina 
livserfarenheter för barnen.

Att skriva ärligt är inte lätt, bekräf-
tar både Storgårds och Saxén.

– Jag försöker vara så ärlig som möj-
ligt men ändå finns det sådant man inte 
berättar eller som man omedvetet för-
skönar, säger Saxén.

Storgårds jämför med den norska 
författaren Karl Ove Knausgård och 
betonar att det inte är den historiska 
sanningen som gäller.

– Hur vi upplevt någonting är det av-
görande, det är upplevelsen som på-
verkat och format oss, säger Storgårds

– När vi träffas, till exempel på fars-
dagen brukar jag försöka berätta om 
något jag hittat i mina släktforskning-
ar för mina söner och deras familjer.

från vänSter johan Stor-
gårds, Maria Sundblom 
Lindberg och Ralf Saxén 
som tog initiativet till en 
skrivargrupp för män. 

”Det förvåna-
de mig att dessa 
rätt så sekulä-
ra herrar inte vill 
lämna bort an-
dakten.”

Maria Sundblom 
Lindberg

SKrIvArgrUPP. En skrivargrupp för 
män i församlingens regi gav viktiga 
insikter berättar två av deltagarna.  
Initiativet till att starta skrivargruppen 
kom från en av männen.
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Sverige – 
kärlek och hat

kravallerna i vissa av Stockholms för-
orter avslöjar djupa klyftor i Sverige 
– och då avser jag inte i första hand 
klyftorna mellan rikare och fattiga-
re delar av samhället. 

Sådana klyftor finns i alla sam-
hällen. Men i trakten av Stockholm 

är dessa klyftor sannolikt mindre än på de fles-
ta håll i världen. 

Detta kan delvis förklara varför mycket få ”van-
liga medborgare” samlas för att bränna bilar och 
kasta stora stenbumlingar. 

Men det finns en annan klyfta, och den är av-
grundslik. I Sverige finns en ”radikal” opinion i 
medierna, en opinion som reflexmässigt lägger all 
skuld på samhället, på Reinfeldt, på systemet, på 
polisen. Direkt eller indirekt ursäktar och urskul-
dar de stenkastarna och bilbrännarna. 

Nu verkar som om denna ursäktande opini-
on gått för långt.

på Senare tid har vi sett andra opinioner definie-
ra motbilder. En sådan motbild: det gynnar bara 
Sverigedemokraterna när denna ”radikala” opini-
on utmålar Sverige som ett dåligt, rasistiskt land. 

Sverige är ett bra land. Även om det inte är ”po-
litiskt korrekt” att säga så. 

Jag känner mig väl hemma i denna opinion. Jag 
är en av dem som är oerhört trött på att delar av 
svensk offentlighet ständigt svartmålar Sverige, 
folket/folken som bor här, systemet.

Det är ständigt det hyggliga, solidariska, öpp-
na, inbjudande Sverige som svartmålas – medan 
svartklädda våldsverkare framställs som ”offer”. 

Vi varken kan eller ska blunda för att det finns 
svårigheter (också) i Sverige. Men denna svar-
ta negativism kan bli myck-
et farlig.

Bitte Assarmo, en av mi-
na favoriter i svensk debatt, 
skriver att det delvis handlar 
om ”en allmän bortskämd-
het” då samhället länge ta-
git ansvaret för sådant som 
familjen och den enskilda 
människan borde ta ansva-
ret för. Hon fortsätter: ”Nå-
got som utnyttjas skonings-
löst av en aggressiv vänster 
som vägrar ta avstånd från 
våldet och som hellre spri-
der hat än kärlek.” (Världen 
idag 27/5).

Hon är kristen, och jag tror att de kristna rös-
terna kan växa sig starka i vår tid. 

Journalisten Daraid al-Khamisi, bosatt i den 
kravalldrabbade förorten Husby, skrev härom-
dagen: ”Jag ser de som lever med ett avgrunds-
löst hat.” (SvD 26/5)

kriStna vet att det finns en kraft som kan förvand-
la detta ”avgrundslösa hat” till något helt annat, 
till ”tro, hopp och kärlek”. Det har hänt många 
gånger tidigare, och det kommer att hända igen. 

Kärlek i stället för hat. Inte som gammal tros-
viss flower power, utan som kristen handlings-
kraft bland annat i politik, ekonomi , kyrka och 
opinionsbildning.

Göran Skytte är författare och fri debattör.

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 inlägg accepteras endast i undantagsfall. 
obs! Insändarnas längd är högst 1 200 tecken. Redak-
tionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.
Insänd text returneras inte.

”varje svensk 
landsbygdsför-
samling borde bli 
fadder till en för-
ortsförsamling.”

Daniel Grahn 
kommenterar  
kravallerna i Husby

oPinion InfORMATIOn citAt DAGen

”Hon är kristen, 
och jag tror att 
de kristna rös-
terna kan växa 
sig starka i vår 
tid.”

inKAst GÖTAn SKYTTe

Jonnys Försäljningstjänst
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax

Telefon 06-347 0608     cjcenter@malax.fi

Design: Tobias Mellberg

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

med kedja och ask.

” Kärleken är det centrala, stödd av
hoppet och tron”
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Namn:___________________________Tel:_________________
Adress:______________________________________________
_____________________________________________

Sänd in din beställning till

Antal

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

044-525 9143    info@drilltec.fi     www.drilltec.fi
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LINDBERG CONSTRUCTION
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VASA FÄRG AB
Smedsbyvägen 17

VÄRICITY- 
BOMILJÖ

Köpmansgatan 16, 
Jakobstad

Välkommen!

Storåkersvägen 3,
00720 Helsingfors,
tel. 020 7931130
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Reservdelar! 
Transport! 
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1395€
  Fr.o.m.
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NäSTA vECKA jagar vår kyrkbongare nya upplevelser.

Varför vandrade M
ose i öknen i 40 år? Därför att m

än också på den tiden vägrade be om
 anvisningar om

 de tappat bort sig.

Boka era biljetter hos oss!
Tfn. 06-224 3350

www.lindatours.com

KP plockar upp 
stafettpinnen efter 
förra sommarens 
bibelstafett. Nico-
lina Grönroos väljer 
ett ställe ur Psal-
taren som talar om 
Guds beskydd.

TexT och FoTo:  
JoHAN MyrSKog

Det är juni och bibelstafet-
ten kör i gång som favorit i 
repris. Sommarens första bi-
belläsare är Nicolina Grön-
roos från Borgå. Hon är 21 
år och studerar till klasslä-
rare i Vasa.

Grönroos kommer från en 
kristen familj, men det var i 
församlingen efter skriftsko-
lan som hon började ta sin tro 
på allvar. Sommaren har hon 

fullbokad med skriftskollä-
ger och andra läger. 

vilket bibelställe har betytt 
mycket för dig?
Psaltaren 91, verserna 11 och 
12. ”Han ska befalla sina äng-
lar att skydda dig var du än 
går. De bär dig på sina hän-
der så att du inte stöter fo-
ten mot någon sten.”

Det är ett ställe som jag 
brukar dela med mig åt kon-
firmanderna på lägren un-
der somrarna.

varför har det betytt mycket 
för dig?
Jag brukar kanske inte aktivt 
tänka på det men i stunder då 
jag varit nervös eller oroad så 
vet jag att saker fixar sig ef-
tersom Gud beskyddar mig.

Jag tycker att det sam-
manfattar Gud väldigt bra. 
Han ska faktiskt beskydda 
mig var jag än går och det är 
dessutom väldigt fint formu-
lerat.

Har det varit extra aktuellt i 
något visst skede av ditt liv?
Innan jag började stude-
ra hade jag många val-
möjligheter och vägar att 
välja mellan. Jag fundera-
de mycket och visste inte 
riktigt vad jag skulle väl-
ja. Sedan beslöt jag mig ba-
ra för att jag väljer klasslä-
rarutbildningen. Jag tänk-
te att det blir nog bra. Vad 
jag än hade valt skulle Gud 
ha ordnat det.

Hur tolkar du det här bibel-
stället?
Jag tolkar det som att Gud 
skyddar oss hela tiden. Al-
la råkar ut för olyckor. Det 
måste man bara inse att hör 
till livet. Men Gud hjälper en 
att komma ur dem. Det be-
höver inte bli så illa som det 
skulle ha kunnat bli. 

Fast man skulle råka ut 
för något tråkigt så står man 
ändå ständigt under Guds 
beskydd.

Försöker du följa Bibelns livs-
råd i din vardag?
Jag gör det ganska omedve-
tet. Jag går inte omkring och 
funderar på att så här står det 
i Bibeln, då ska jag leva så.

Det kommer ofta utan att 
jag tänker så mycket på det. 
Mycket i samhället grundar 
sig på vad Bibeln säger, till 
exempel barnuppfostran. 
Det är en naturlig del av var-
dagen. Men då jag står inför 
större val funderar jag mer 
aktivt på vad Bibeln säger 
om livet och olika livsske-
den. 

Har du märkt att olika bibel-
ställen varit viktiga under oli-
ka livsskeden?
Ja. Till exempel andakter 
och gudstjänster kan tillta-
la mig på väldigt olika sätt. På 
skriftskolläger handlar det 
oftast om samma bibelstäl-
len. Jag har märkt att ibland 
berör samma ställe mig in-
te överhuvudtaget och ib-

land känns det hur aktuellt 
som helst.

Brukar du ofta läsa Bibeln?
Nej. Jag försöker men det är 
väldigt svårt. Jag har ingen bi-
belläsningsplan som jag följer 
och jag märker att jag skul-
le behöva en rutin. Jag skul-
le vilja läsa mera.

På lägren under somma-
ren kommer perioder då jag 
läser jättemycket men jag 
har tyvärr också långa pe-
rioder då jag läser väldigt lite.

Tror du att Bibeln har någonting 
att säga dagens människor och 
vad i så fall?
Jag tror att Bibeln har gan-
ska mycket att säga dagens 
människor. Det kanske lå-
ter som en kliché men 
många moral- och 
etikfrågor har Bibeln 
svar på.

Älska din nästa, 
hämnas inte. Saker 
vi kanske anser va-

ra ganska självklara. Bibeln 
berättar förstås också för 
människorna om Gud och 
om Jesus.

vem ger du pinnen vidare till 
och varför?
Jag ger den vidare till Eric 
Jansson från Pargas. Jag har 
träffat honom några gånger 
och han verkar ha intressan-
ta åsikter och synpunkter. 

Eftersom jag mest träffat 
honom i sammanhang där 
man inte talat om Bibeln och 
kristendom skulle det vara 
intressant att läsa vad han 
har att säga om det ämnet. 
Jag hoppas och tror att han 
har något bra att säga.

Vill läsa Bibeln mer

nicolina 
grönrooS för-
söker leva som 
Bibeln lär men 
gör det ganska 
omedvetet. 

SOMMARSTÄMNING TILL KAMPANJPRIS!

All tid på Lekholmen 
Magnus Lindholm
Hft 28 € (34,90) 

En bok om Lekholmens väsen! Helsingfors-
församlingarnas lägerholme förr och nu – 
andakt, gemenskap och sköna 
naturupplevelser! 
Läs intervjuer med bland andra biskop emeritus 
Lennart Koskinen, meteorologen Anne Borgström, 
konstnären Michael Rahikainen och mediapersonerna 
Mark Levengood och Johanna Koljonen.

Lekholmen är den plats 
jag förflyttar mig till, 

fysiskt eller i tankarna, 
när jag vill meditera och 
få avstånd till vardagen, 
när jag har frågor som 

handlar om 
tro och liv. 

   
Sini Sundqvist
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