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”Jesus ifrågasät-
ter de två van-
liga sätten att 
hantera kon-
flikter: sopa un-
der mattan och 
trycka ned med 
våld.”

LEDARE patrik hagman

Hatprat och 
kristen kärlek

FörSommarenS nyheter om kyr-
kan har inte varit uppmuntrande. 
Konflikten i Johannes församling 

och hot mot biskop Irja Askola har behandlats pa-
rallellt i medierna. Därtill kan vi läsa om de hotel-
ser personer i ledarställning inom kyrkan fått då 
de uttalat stöd för homosexuella människor. ”Se 
hur de kristna älskar varandra” har man inte sagt.

De som har insyn kan bara generellt säga att 
kyrkan som arbetsplats knappast är värre när 
det gäller konflikter än andra liknande arbets-
platser, och det är säkert sant. För kyrkan räck-
er det dock inte med att ”inte vara värre än an-
dra” i denna fråga. Om kyrkan inte kan prata om 
kärlek har den inget att prata om, och om kyrkan 
i sitt liv visar att det bara är prat, vad är då me-
ningen med alltihop? 

Så vad är det för en kärlek kyrkan pratar om? Hur-
dan är denna enhet som kyrkan prisar så högt, 
men gång på gång misslyckas med att förverkliga?

Kärlek är ett svårt ord idag, starkt förknippat med 
romantiska känslor. Men kristen kärlek handlar inte 
om att alltid vara så förtjust i varandra. Kristen kär-
lek är konflikthantering. Jesus sade att vi ska äls-
ka våra fiender, inte att vi inte ska ha några fiender. 

Det är inte svårt att säga vad denna kristna kon-
flikthantering handlar om i princip: ärlighet ska gå 
före makt. Det är det Jesus menar med att sanning-
en gör fri. Jesus ifrågasätter de två vanliga sätten att 
hantera konflikter: sopa under mattan och trycka 
ner med våld. Alternativet är att sätta sanningen 
och gemenskapens goda före de egna projekten. 
Det svåra börjar när man ska 
genomföra detta i praktiken. 

när det brinner i knutarna, 
som i Johannes, är det vik-
tigaste givetvis att lösa den 
konkreta situationen så att 
lidandet för de involverade i 
konflikten och människor-
na omkring dem minimeras 
med till buds stående medel. 
Att i en sådan situation bör-
ja komma och tala om förlå-
telse och strävan efter förso-
ning blir lätt bara ett hån. 

Men kyrkan måste också höja blicken och fun-
dera på hur man kan skapa ett sätt att leva och 
fungera som kyrka så att vi kommer närmare kyr-
kan som kärlekspraktik än kyrkan som arena för 
strid. Annars är det tveksamt om kyrkan verkli-
gen är kyrka i kristen mening.

i medierna har man börjat prata om ”kristet hat-
prat”. Kanske detta vore ett bra ställe att börja. 
Kanske vi kunde komma överens om att ett kris-
tet sätt att hantera konflikter inte involverar ho-
telser, personliga påhopp, medvetna kränkning-
ar och lögn? Och sedan ställa frågan om varför vi 
lockas av att tala illa om dem som vi inte håller 
med. Under våren har det blivit populärt på so-
ciala medier att dela bilder med sådant som ”Je-
sus inte sade”, vilka inte är annat än attacker på 
andra kristna traditioner än den egna. Även så-
dana ”skämtsamma” ställningstaganden bidrar 
till en atmosfär där det blir ok att bete sig kär-
lekslöst för att man (anser sig) ha rätt. 

Kristna vet bättre än så.

Närvaro 
och tystnad

– Jag kommer inte från någon from mil-
jö. Mig veterligen är jag den första i min 
släkt som bekänt sig som troende, be-
rättar Liselotte J Andersson.

Det första mötet med Jesus skedde i 
samband med en tragisk händelse. Då 
Andersson var sex år dog hennes ett år 
äldre syster i en olycka. Upplevelsen av 
hur Jesus fanns mitt i det svåra påver-
kade henne starkt och formade henne. 

Tron saknade länge ett sammanhang, 
men under gymnasietiden skedde ett 
viktigt möte. 

– Jag kom i kontakt med en kristen 
skolgrupp. Tidigare hade jag ingen för-
samlingskontakt men nu träffade jag 
andra kristna i min egen ålder. De kun-
de ge mig grundkunskaper.

Studieåren i Göteborg var en annan 
viktig tid. Andersson var med i en grupp 
som leddes av Magnus Malm där tid-
skriften Nytt Liv, som småningom blev 
Pilgrim, växte fram. 

– Människor från den här gruppen 
finns med i mitt liv än i dag. De har 
format och utvecklat min tro.

I Göteborg studerade hon littera-
turvetenskap. Hon funderade på att 
bli bibliotekarie, trots att hon ana-
de att det egentligen fanns en annan 
plan för henne.

– Jag tänkte att jag skyndar mig att 
läsa litteraturvetenskap innan Jesus hör 
av sig, säger Andersson och skrattar.

Tala, lyssna och skriva
Bibliotekarie blev hon inte, utan pas-
tor. Hon skriver böcker och sitter i tid-
skriften Pilgrims redaktion, leder re-
treater och fungerar som själavårdare 
och resande evangelist.

– Jag delar min tid mellan att tala, 
lyssna och skriva.

Det är självklart för henne att vara 
människonära i sin evangelisation och 
sitt författarskap. Hennes utgångspunkt 
är livet, med allt vad det ger av olika er-
farenheter. Dessa kan hon sedan knyta 
an till Bibeln. Hon hänvisar till Ylva Eg-
gehorn, som sagt att predikan anting-
en kan vara kunskapsförmedling eller 
närvaroförmedling. Själv vill Anders-
son visa på Guds närvaro i livet, men 
också på närvaron av andra människor.

– Då jag först mötte Jesus i min för-
sta stora sorg blev jag så överväldigad 
av att någon fanns där för mig. Det här 
påverkar mitt sätt att söka och förmed-
la Kristus.

Andersson talar om hur viktigt det är 
att våga tro att de urgamla berättelserna 
i evangelierna har ett budskap än i dag.

– Jag är fascinerad av den metod Ig-
natius använde. Han menade att man 
inte i första hand ska studera Jesu liv, 
utan be sig in i det utgående från evang-
elietexterna. Genom bönen kan man 
känna igen sitt eget liv och relatera det 
till Jesus.

Gud i tystnaden
Då Liselotte J Andersson ska nämna nå-
got som är viktigt och aktuellt för hen-
ne lyfter hon fram pausen. Då man tar 
paus får man tillfälle att hitta både sig 
själv och Gud. Pausen ger utrymme för 
att bara vara och lyssna inåt.

– Jag föreställer mig att tystnaden kan 
ge alla en möjlighet att lyssna sig fram 
till Gud. Tänk på vad C.S. Lewis skri-
ver i Från helvetets brevskola: en av djä-
vulens strategier för att skilja oss från 

Gud är att fylla universum med buller.
Som retreatledare på Bjärka-Säby ser 

hon hur viktig tystnaden är för män-
niskan. Det händer mycket i det inre 
livet under tystnaden.

– Jag tycker ofta att människorna jag 
talar med under retreaterna är så kloka. 
Det beror säkert på att de har haft just 
den där tiden och utrymmet att lyss-
na på Gud och på sig själva.

Retreaterna samlar inga stora män-
niskomassor, men Anderson tyck-
er ändå att de är väldigt meningsfulla. 
Men ibland kan hon tänka att retreater-
na bara blir ännu ett uttryck för det allt-
för individualistiska i dagens samhälle.

– Jag vill ju också att människor ska 
hitta olika gemenskapsformer. Men 
allt det goda och positiva som retrea-
ten medför överväger ändå.

Gemenskap och gudstjänst
För två år sedan gick några frikyrkor i 
Sverige ihop till ett samfund som nyli-
gen fått namnet Equmeniakyrkan. Ti-
digare Svenska Missionskyrkan, där 
Andersson var pastor, är numera en 
del av det nya samfundet. Just nu job-
bar pastorerna från de olika kyrkorna 
med att forma något nytt tillsammans. 
Andersson tror inte att en sammanslut-
ning som Equmeniakyrkan fungerar 
per automatik, men hon ser hoppfullt 
på framtiden.

– De olika kyrkornas ungdomsför-
bund slogs ihop redan tidigare, och de 
har visat vägen. Om de unga röster-
na får fortsätta vara med och vägleda 
tror jag att det här kan bli till något bra. 
För några av de små kyrkorna med få 
medlemmar var samgången en över-
levnadsfråga.

Då det blir tal om kyrkans framtid i 
västvärlden tror Andersson att en styr-
ka ligger i den lilla gruppen. Ensamhe-
ten är ett stort problem och i små grup-
per kan människor hitta tillhörighet.

– Jag skulle också önska att folk skul-
le våga hålla gudstjänst. Gudstjänsten 
blir ett utrymme för något mer i livet, 
för helighet. Min tro på kyrkan ligger 
inte i det jag ser, utan i att Jesus tror 
på den.

För Liselotte J Andersson, pastor i svenska Equmenia-
kyrkan, är skapelsen och den andliga läsningen den 
bästa själavården. Som resande evangelist, författare 
och retreatledare vill hon förmedla Guds närvaro till 
människor hon möter.

TexT och foTo: JOHANNA GRANLUND

PROFILEN: liselotte j andersson 
”Då jag först mötte Jesus i min första stora sorg blev 
jag så överväldigad över att någon fanns där för mig.”
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Kummel-Myrskog till FMS
Jobbyte. Pia Kummel-
Myrskog, som är ledande 
branschsekreterare vid Kyr-
kans central för det svenska 
arbetet, byter jobb. Den för-
sta augusti börjar hon som 
koordinator för kyrkligt arbe-
te på finska Missionssällska-
pet i en tidsbestämd befatt-
ning. hon anhåller om tjänst-
ledigt från Kyrkostyrelsen till 
slutet av år 2014.

– När jag såg annon-

sen och läste vad som kräv-
des kändes det som ett jobb 
jag kunde söka. Att få job-
ba internationellt är viktigt för 
mig, säger hon.

– Dessutom hart jag job-
bat med samma sak i tolv år 
och börjar vara mogen för lite 
omväxling.

I det nya jobbet ingår upp-
draget att koordinera kyrkligt 
arbete i Latinamerika, främst 
i Venezuela, colombia och 

Bolivia. Kummel-Myrskog 
kommer att jobba på fMS 
utrikesavdelning och göra 
besök i samarbetskyrkorna.

eftersom just den här 
kombinationen av arbets-
uppgifter är ny är det inte än-
nu helt klart precis vilka ar-
betsuppgifter hon kommer 
att ha.

Pia Kummel-Myrskog job-
bade i slutet av 90-talet som 
missionär i Venezuela.

Vandaprotokoll på nätet
vanda. Vanda svenska för-
samlings kyrkoherde Martin 
Fagerudd lade förra veckan 
ut alla protokoll om dom-
kapitlets granskning av för-
samlingen på församling-
ens hemsida. Dessutom har 
han lagt ut olika undersök-
ningar som arbetslaget ta-
git del av.

fagerudd har också lagt 
ut samma meddelande på 
facebook. Som orsak till 

att han gjort det här uppger 
han en önskan om att var-
je församlingsmedlem själv 
ska kunna bilda sig en upp-
fattning om hur läget ser 
ut i församlingen. fagerudd 
skriver: ”Jag finner dessa 
åtgärder nödvändiga, efter-
som det finns orsak att anta 
att ärenden i anslutning till 
granskning av Vanda svens-
ka församling åter kommer 
upp i dagspressen.”

LiSeLotte J Andersson be-
sökte Nykarleby under KUs 
sommardagar, där hon var 
huvudtalare. hon kommer 
också att delta i Stiftsda-
garna i Borgå i höst.

LisELottE J  
AnDERsson

FöDD 1954 I MArSTrAND. 
Bor I horLA I VäSTer-
göTLAND.

FAMILJ: MAKeN SöreN, 
hANS Tre BArN och eTT 
foSTerBArN.

ÄR PASTor I f.D. SVeNSKA 
MISSIoNSKyrKAN, NU 
eqUMeNIAKyrKAN. 
reSANDe eVANgeLIST, 
förfATTAre, reTreATLe-
DAre, SJäLAVårDAre.

AKTUELL MeD eN Ny BoK 
TILL höSTeN: Vårt enda 
hem är kärleken.

Foto: kp-arkiv/christa 
mickelsson
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Senaste vecka beslöt  gemen-
samma kyrkorådet i Helsing-
fors tillsätta en arbetsgrupp 
som ska förbereda omorgani-
seringen av enheten. Beslu-
tet är att den svenska enhe-
ten (SVEN) uppgår i samfäl-
lighetens organisation. 

I föredragningslistan inför  
gemensamma kyrkorådets 
möte står det att SVEN fått 
hård kritik från församling-
arna. Bland annat nämns att  
församlingarna har en oklar 
bild av enhetens uppgifter 
och att de inte upplever ett 
konkret mervärde av det ar-
bete enheten utför.

Den här kritiken vill var-
ken enhetens chef Kim Lück 
eller de svenska kyrkoher-
darna i Helsingfors kom-
mentera. Bägge parter vill 
nu se framåt och förbereda 
sig inför det som komma ska.

– I och med att rikskyrkan 
och den kyrkliga samfällig-
heten i Helsingfors har arbe-
tat med nya strategier så har 
vi inte skyndat på med vårt 
strategiarbete, utan valt att 
vänta och se vad man kom-
mer till i större samman-
hang. Nu har samfällighe-
ten kommit så långt att man 
tar itu med det gemensam-
ma svenska församlingsar-
betet, säger Lück.

Kyrkoherde Stefan For-
sén från Matteus försam-
ling hoppas att den tänkta 
tvåspråkigheten blir verklig.

– Jag ser att det viktigaste 
i den här skedet är att göra 
de förändringar som behövs 
för att en äkta tvåspråkig-
het kan förverkligas i Hel-
singfors kyrkliga samfällig-
het, säger Forsén som sitter 
med i den arbetsgrupp som 
ska planera och genomföra 
omorganiseringen av SVEN.

Enhet med lång historia
Enheten Gemensamt svenskt 
församlingsarbete har ända 
sedan år 2005 fungerat som 
en administrativt helt själv-

ständig enhet inom Helsing-
fors kyrkliga samfällighet. Ti-
digare verkade enheten in-
om prosteriorganisationen 
under namnet Helsingfors 
prosteribyrå.

Enheten har för tillfäl-
let nio anställda: enhets-
chef, barn- och ungdoms-
präst (Lekholmen), diako-
niarbetare, byråsekretera-
re, informationssekreterare, 
tre familjerådgivare, en verk-
samhetsledare för kristele-
fonen Samtalstjänst och en 
deltidsanställd sekreterare 
inom student- och högsko-
learbetet. Dessutom arbetar 
en diakoniarbetare vid enhe-
ten fastän tjänsten egentligen 
är placerad i en finsk enhet.

Strategisk process
Bakom omorganiseringen 
finns en mångårig strate-
gisk process.

– Vi har jobbat enligt en 
strategi som är uppgjord i 
samråd med bland annat 
de svenska församlingarna. 
Den togs i bruk år 2007, sä-
ger Lück.

Den strategiska processen 
pågick åren 2004–2006 och 
resulterade i utarbetandet av 
en handlingsplan som skulle 
gälla fram till år 2011. 

– Den svenska informa-
tionssekreteraren blir en del 
av samfällighetens informa-
tionsenhet (tiedotuskeskus) 
som därmed ska fungera på 
två språk.

Övrig verksamhet inom 
nuvarande SVEN blir en del 
av avdelningen gemensamt 
församlingsarbete (yhteinen 
seurakuntatyö) som därmed 
också blir en tvåspråkig av-
delning inom organisationen.

Det som man främst hop-
pas vinna genom den här 
omorganiseringen är att få 
del av personalresurser som 
nu jobbar enbart för de fin-
ska församlingarna.

– De svenska församling-
arna har uttryckt nya behov 

som vår medarbetarskara 
inte kan svara mot med nu-
varande personalresurser. 
Samtidigt är det klart att vi 
inte kan få mer resurser för 
vår svenska enhet.

Klarare ledarskap 
Ledarskapet har varit upp-
delat så att en svensk en-

hetschef (Lück) har fung-
erat som förman för perso-
nalen medan den svenska 
kontraktsprosten har varit 
svenskspråkig representant 
i samfällighetens lednings-
grupp. Samfällighetens di-
rektör har representerat det 
svenska arbetet i gemensam-
ma kyrkorådet.

– En sådan konstellation 
kräver intensiv kommuni-
kation, vilket inte alltid är 
lätt för tjänsteinnehavare 
med stort ansvar och myck-
et att göra, säger Lück.

En ny utmaning är sam-
hällets tilltagande sekula-
risering.

– I dag har vi exempelvis 

föräldrar som hör till kyr-
kan men som ändå väljer att 
inte döpa sitt barn. Nu be-
höver församlingarna sam-
arbete och hjälp med att ut-
föra sitt arbete. Samtidigt 
behövs ju också det arbe-
te som vi hittills har utfört, 
det fortsätter som tidigare, 
säger Lück.

kräver svar 
om sångtext
Det norska partiet Kris-
telig folkeparti kräver att 
den norska regeringen ut-
reder vad man får skriva i 
sångtexter och fortfarande 
räkna det som konst, skri-
ver Dagen i Norge.

Bakgrunden är det 

norska black metal-ban-
det Dimmu Borgirs låt 
antikrist. I låttexten står 
det att varje kristen ska 
halshuggas och deras fru-
ar och barn våldtas.

Det finns en lag i Norge 
som förbjuder diskrimine-
ring på grund av etnicitet, 
religion eller livssyn. Nu 
vill Kristelig folkeparti ve-

ta var gränsen går. Det här 
är något som den norska 
regeringen inte kunnat ge 
ett svar på.

en del av diskrimine-
ringslagen lyder: Med tra-
kassering menas utlåtan-
den som skrämmer, för-
nedrar eller kränker.

jesusfilm på kommande
Mark Burnett, mannen bakom populära tv-serier som 
Survivor och Sharktank, hoppas att hans nya film om 
Jesus kommer att tala till människor runtom i världen, 
säger han till The christian Post.

hans miniserie om Bibeln ”The Bible”, en tiodelad 
serie som behandlar Bibeln från början till slut, har va-
rit oerhört populär i USA. 

filmen väntas ha premiär på hösten.
– Vi håller på med något fantastiskt. Vi älskar Bibeln 

och Jesus och vi är hängivna, säger Burnett.

”Det är att miss-
bruka Bibeln.”

Mari Teinilä i Kotimaa 
om hatprat kryddat 
med bibelcitat. Hatet 
har riktats mot biskop 
Irja Askola med anled-
ning av det enkönade 
par som välsignades 
som missionärer.

fiLm bibelnmissionäRER hatnoRgE diskriminering

Svensk enhet upphör i Hfors

den SvenSka enheten i helsingfors står inför nya utmaningar, berättar enhetens chef Kim Lück. här fotograferad på 
Lekholmens 75-årsjubileum. Lekholmen administreras av den svenska enheten. Foto: kp-arkiv/anDreas anDersson

OMORGANISERING. Enheten Gemen-
samt svenskt församlingsarbete i Hel-
singfors upphör som en självständig 
svensk enhet. Från och med årsskiftet 
2014 ska enheten splittras upp och ingå 
i samfällighetens tidigare enspråkigt fin-
ska organisation.

TexT: TOMAS vON MARTENS
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Ledig tjänst:
en säger ja, två 
säger kanske
TJÄNST. Kaplan Magnus 
Riska kommer att söka 
tjänsten som stiftsdekan, 
kyrkoherde Anders Laxell 
och domprosten Mats 
Lindgård överväger.

TexT: SOFIA TORvALDS 

Den 17 juni ledigförklara-
des tjänsten som stiftsde-
kan. Sixten Ekstrand lämnar 
domkapitlet för att ta över 
direktorstjänsten för Kyr-
kans central för det svens-
ka arbetet, och han behö-
ver en efterträdare. Om allt 
går enligt planerna väljs den 
nya stiftsdekanen på dom-
kapitlets sammanträde den 
19 augusti.

Att den nya stiftsdekanen 
blir en man vet vi redan – 
det är nämligen enbart män 
som avlagt högre pastoral-
examen, den examen som är 
en förutsättning för att man 
ska kunna söka tjänsten.

Högre pastoralexamen 
krävs också av dompros-
ten och av prästassesso-
rerna vid domkapitlet. Ut-
över dem finns ett tiotal an-
dra teologer som är behöri-
ga för tjänsten.

Domprosten Mats Lind-
gård, kyrkoherde i Borgå 
svenska domkyrkoförsam-
ling, har i det här skedet ing-
et definitivt svar på om han 
söker tjänsten eller inte.

– Men jag överväger seri-
öst att söka den.

Anders Laxell, kyrkoher-
de i Hangö och prästassessor 
vid domkapitlet, utesluter 
inte möjligheten att han sö-
ker jobbet som stiftsdekan.

– Det är inte uteslutet med 
inte heller klart. I dagens lä-
ge överväger jag allvarligt att 
söka tjänsten.

Domkapitlets andra präs-
tassessor Robert Lemberg, 
kyrkoherde i Pernå, säger 
genast nej till tanken på att 
byta jobb.

– Jag är nöjd här i Pernå.
Magnus Riska, kaplan i 

Sibbo svenska församling, 
har fattat sitt beslut.

– Jo, jag kommer att sö-
ka tjänsten som stiftsdekan, 
säger han.

Andra kyrkoherdar som 
har den examen som krävs 
är Stefan Djupsjöbacka i Jo-
hannes församling, Johan 
Westerlund i Pojo, Björn 
Öhman i Åbo, Berndt Berg 
i Korsholm och Roger Sy-
rén i Jomala. Ingen av dem 
har några planer på att sö-
ka tjänsten som stiftsdekan.

Leif Erikson, hemlands-
ledare vid Svenska luther-
ska evangeliföreningen har 
också avlagt högre pasto-
ralexamen, men inte heller 
han har några planer på att 
söka jobbet. Nej säger också 
teologen Ola Byfält.

Professor Ingvar Dahl-
backa vid Åbo Akademi 
brister ut i ett gott skratt 
när han får frågan.

– Jag planerar inte att sö-
ka, jag har fullt upp med min 
professur! säger han.

Kollegan Gunnar af Häll-
ström säger absolut nej han 
också.

Stiftsdekanen är chef för 
domkapitlets verksamhets-
avdelning och ansvarar för 
stiftets personalutbildning 
och personalvård.

StiFtSdekanen anSvarar för stiftets personalutbildning. 
Arbetsrummet finns i domkapitelshuset i Borgå. 
Foto: kp-arkiv/christa mickelsson

Får inga uppdrag 
i Kambodjas kyrka 
MISSION. Missionärs-
paret som lever i regist-
rerat parförhållande får 
inga uppgifter i kyrkan i 
Kambodja. De kommer 
att arbeta med bistånds-
arbete direkt underställda 
FMS. 

TexT: JOHAN SANDBERG  
foTo: MAy WIKSTRöM

Det bekräftar Rolf Steffans-
son, direktör för Finska Mis-
sionssällskapets utrikesav-
delning.

– Det  var inte meningen 
från början heller. De kom-
mer att arbeta som bistånds-
koordinatorer direkt under-
ställda FMS. De ska stöda och 
ge råd åt våra partners som 
gör biståndsarbetet i regio-
nen. 

Samarbetspartnerna i 
Kambodja är informerade 
om parets civilstånd. 

– Vi har diskuterat saken 
med dem och berättat hur si-
tuationen är. Vi har gått öp-
pet tillväga.

Steffansson understryker 
att samarbetsorganisatio-
nerna i Kambodja inte väg-
rat att ta emot dem.

– Från deras sida sett är det 
okej att de kommer så länge 
de jobbar med samhälleligt 
eller socialt arbete. De kom-
mer inte att delta i kyrkans 
förkunnelsearbete. Även om 
en av männen är prästvigd 
kommer han inte att vara 
präst i de lokala kyrkorna.
Hade man kunnat skicka ut dem 
till ett motsvarande jobb i Afrika?

– Inte i de länder vi arbe-

tar. I Afrika kommer arbets-
tillståndet också från den lo-
kala kyrkan.

Besvikna reaktioner
Reaktionerna på välsignel-
sen av det homosexuella pa-
ret som missionärer har inte 
låtit vänta på sig. Telefonerna 
på Finska Missionssällskapet 
har gått varma.

– Många privatperso-
ner har ringt, säger under-
stödskoordinator Britt-He-
len Lindman vid den svens-
ka sektionen. De har inte va-
rit arga, utan de flesta har 
uttryckt sin besvikelse.

Också Steffansson har fått 
ta emot samtal.

– Många har frågat hur det 
kommer sig och vad som är 
i bakgrunden. Det har varit 
förundran, ilska men också 
uppmuntran. 

– Lättare veckor på job-
bet har jag haft. Det är sto-
ra känslor i rörelse och det 
kräver energi att möta dem.

Som ett svar på de många 
frågorna sände missionssäl-
skapets direktor Seppo Ris-
sanen ut ett brev till kyrko-
herdarna senaste vecka. I 
brevet förklarar han med 
hänvisning till Finlands lag 
och FMS anställningsprinci-
per varför man sänt ut pa-

ret. Han ber om förbön för 
diskussionen om homosex-
ualitet i kyrkan och för fort-
satt ekonomisk stabilitet för 
FMS.

Rissanen avslutar brevet 
med att uttrycka en för-
tröstan på att församlingen 
kommer att stöda FMS ock-
så i framtiden.

– Vi gör alltid en helhets-
bedömning vem vi skick-
ar ut och vart utgående från 
arbetsuppgifterna, lagstift-
ningen och hur omgivingen 
i det mottagande landet ser 
ut, säger Steffansson. Vi går 
också igenom understöds-
situationen. Det är en om-
fattande prövning vi gör vid 
varje sändning. Det beror på 
många faktorer.

Vilka församlingar som 
lovat understöda paret vet 
Steffansson inte. I offent-
ligheten har Vandaforsens 
församling nämnts. Men det 
formella beslutet där saknas 
ännu.

Linjedragningen har ock-
så ändrat  i enlighet med lag-
stiftningen. Till exempel är 
det inte längre något auto-
matiskt hinder för en mis-
sionär att gifta sig lokalt och 
fortsätta jobba på missions-
fältet. 

Utsjoki bryter samarbetet
Senaste vecka beslöt kyr-
korådet i Utsjoki församling  
enhälligt att bryta samarbe-
tet med missionssällskapet. 
Frågan har beretts sedan slu-
tet av maj när missionärspla-
nerna blev offentligt kända.

Vad Steffansson vet har 
inga flera församlingar sagt 
upp samarbetsavtalet.

–  Men jag kan ju ana att 
det här diskuteras.

Stiftet har sommarlov
Några reaktioner från för-
samlingarna i Borgå stift 
har Britt-Helen Lindman 
inte fått.

– Men de flesta råden har 
inga flera möten före augus-
ti eller september. Kommer 
det reaktioner från försam-
lingarna är de att vänta tidi-
gast i höst.

Lindman bekymrar sig för 
att de svenska missionärerna 
kan komma att bli hemkal-
lade ifall understöden från 
stiftet rasar.

– De har gjort stora upp-
offringar för att kunna åka ut 
som missionärer, säger hon.

Någon omedelbar fara för 
att någon missionär, oav-
sett språk blir hemkallad, 
ser Steffansson ändå inte. 
Men han ser med spänning 
fram emot hur understöden 
för FMS utvecklas härefter.

Flera lämnar kyrkan
Antalet utskrivningar ur 
kyrkan har ökat den senas-
te veckan. Vanligtvis skriver 
cirka 50 personer om dagen 
ut sig genom sajten eroakir-
kosta.fi. Sedan missionärs-
vigningen har antalet legat 
mellan 99 och 234 per dag. 

De som motiverat utträ-
det anser att den evangelisk-
lutherska kyrkan är inne på 
fel väg och att man fogat sig 
för den allmänna opinionen. 
Många av dem som skrivit ut 
sig uppger att de kommer att 
ansluta sig till en pingstför-
samling eller missionskyr-
kan i stället. 

de bägge missionärerna i mitten på bilden kommer inte att arbeta med församlingsuppgifter i Kambodja utan vara direkt 
underställda fMS.

Det är stora käns-
lor i rörelse och 
det kräver energi 
att möta dem. 
Rolf Steffansson

Catering
Vi står gärna till tjänst inför sommarfesten,

ring så kokar vi!

Ringvägen 1, KRS. Tfn 221 2554 el. 050-523 5477

på Lappstella
Välkommen och avnjut

HEMLAGAD LUNCH
och HÄRLIGA

SOMMARSALLADER 
må-fre kl. 11-15

VÅR OMTYCKTA MARKNADSBUFFÉ 12-14.7

SOMMARLUNCH
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be med estelle 
BOK

Prinsessan estelles  
bönbok

Förlag: Verbum 2013

Sommaren 2013 må va-
ra Madeleines, men nu när 
bröllopsyran lagt sig och 
hon tagit flyget hem till 
New york är det lillprinses-

san estelle som är kvar. ett 
av de första projekt hon fått 
ge sitt namn åt är Prinses-

san estelles bönbok. 
Det vore intressant att ta 

del av någon undersökning 
som visar i vilken utsträck-
ning det svenska kunga-
huset påverkar svenskar-
nas förhållande till kyrkan. 
Då prinsessbröllopen på si-
na håll setts innebära för-
nyad symbios av kyrka och 
kungafamilj sätter ock-
så kronprinsessparet Victo-
ria och Daniel tonen för de 
kommande åren med sitt 
ja tack till bokförlaget Ver-
bums inbjudan att skapa en 

bönbok med estelles namn. 
Allt i traditionens teck-
en, naturligtvis. 1979 kom ju 
Victorias bönbok och 2009 
Silvias dito.

Valet av sånger i este-
les bönbok visar att det är 
just som upprätthållare av 
den (i bästa fall stagnerade) 
svenska kristna traditionen 
boken har sin plats. Det ny-
skrivna skriker med sin från-
varo och i stället är det psal-
mer som tryggare kan ing-
en vara, måne och sol och 
den blomstertid nu kommer 

som är med. Bland texterna 
och bönerna finns däremot 
några mer moderna tex-
ter av Barbro Lindgren, Ulf 
Nilsson och Britt G Hallqvist. 
Barnboksillustratören Pet-
ra Szabo har skapat illustra-
tionerna. flera av bönerna 
är översatta till olika språk, 
bland annat finska, nordsa-
miska och meänkieli. 

Kronprinsessan Victoria 
och Prins Daniel har skrivit 
förordet till boken och lyfter 
fram att ”det i vår stressade 
vardag kanske mer än nå-

gonsin förut är nödvändigt 
att dela tankar och upp-
levelser, att känna att nå-
gon lyssnar”. Det är väl in-
te omöjligt att tänka sig att 
någon svensk rojalist nå-
gonstans sätter sig ner en 
stund för att be med es-
telle. en välgjord bok med 
många vackra böner och 
texter är den i vilket fall 
som helst och kan rekom-
menderas åt alla som be-
höver tips för dop, välsig-
nelse och andakter för små.

 ¶ christa mickelsson

en strid att 
utkämpa
För ett 
par dagar 
sen ta-
lade gud 
till mig på 
det mest 
udda 
av sätt. 
Jag lyssnade på ett rik-
tigt härligt töntigt hård-
rocksband som he-
ter Manowar. Alla de-
ras skivomslag är prydda 
med någon sorts myto-
logisk, muskulös hjäl-
te som triumferar över 
sina fiender med ett 
svärd i handen. Alla de-
ras låttexter (ja, jag me-
nar alla) handlar om krig, 
svärd, kungadömen och 
hjältedåd. ett riktigt ma-
choband med andra ord. 

fastän det finns en så-
dan underbar humor över 
hela konceptet så börja-
de jag fundera över vem 
jag ser mig själv som i 
guds rike? är jag en snäll, 
försiktig och artig med-
borgare, eller är jag en 
krigare som tillsam-
mans med de mäktiga 
ärkeänglarna Mikael och 
gabriel kämpar för guds 
rike här på jorden?

Visst ska vi vara ödmju-
ka och artiga som krist-
na men gud sänder oss in 
som får bland vargar. Jag 
ska inte be ondskan om 
lov. Nej, ondskan ska be-
kämpas och den bese-
gras inte genom att ar-
tigt be den sluta. Den be-
segras genom hård kamp 
som antagligen kostar mig 
mer än jag vill att den ska 
kosta, trots att segern re-
dan är vunnen.

för mig var denna ef-
termiddag ett slags upp-
vaknande. guds armé 
måste vara den mäkti-
gaste och mest skräckin-
jagande armé som finns. 
Tolv legioner änglar som 
jag tror att har betydligt 
större magmuskler än vad 
som porträtteras på tavlor.

och det bästa av allt 
är att vare sig jag vå-
gar tro det eller inte så 
har jag blivit inbjuden 
att kämpa på den seg-
rande sidan tillsammans 
med denna armé. Kämpa 
mot orättvisor och ond-
ska. en kamp som onek-
ligen kräver mer än artig-
het av mig.

 ¶ Johan myrskog

ELLiPs Gräset 
är blåare 
på andra 
sidan

Johan öSterbacka gillar 
cowboykulturen, Bluegrass 
och amerikanska bilar. 
Några av den elementen 
återfinns på välgörenhets-
konserten i augusti.  

Cowboykulturen har intresserat Johan 
Österbacka ända sedan han var barn. 

– Det var västernfilmer och familjen 
Macahan som jag väntade på som jul-
gubben. Följande dag lekte vi i skogen 
det vi sett på teve. Intresset smittade 
sedan av sig på musiken, på amerikan-
ska bilar och jag bildade också ett före-
tag som säljer cowboyartiklar. 

Österbacka tände på countrymusi-
ken när han som tioåring fick sin för-
sta monobandspelare för C-kassetter.

– På den tiden var det sparsamt med 
utbud i musikaffärernas countryhylla. 
Det fanns inget utöver några vinyler av 
Johnny Cash. Sveriges Radios P3 bör-
jade sedan spela countrymusik som 
jag satt och lyssnade på med fingret 
på bandspelarens inspelningsknapp. 

Sedan började han lära sig ackord på 
gitarr. Han tog ut texter från bandspe-
laren och slog upp ordens betydelse i 
ordboken. På så sätt lärde han sig ock-
så engelska. För ett par år sedan bör-
jade han spela bluegrass i Pedersöre-
bandet Homeward Bound. 

– Musiken har alltid funnits som en 
del av mitt liv, säger Österbacka. Det 
har varit en bra grej att ta till när jag 
velat rensa huvudet, också under tuf-
fare tider i livet. Att spela i band fyller 
också en social funktion och kan man 
som i vårt fall baka in en kristen värde-
grund i det hela så är det ännu bättre.

Han tilltalas av countrymusikens 
jordnära men djupa texter med lite 
tuffa stuk. 

Från tonåringar till åldringar
Bluegrass beskriver han som en  under-
art till countrymusiken. Namnet här-

BLUEGRASS. Det sägs att gräset i Kentucky är blått 
när solen lyser ur en viss vinkel. Gräset har gett namn 
åt bluegrassmusiken som Johan Österbacka tar till 
Klippan i Monäs för en välgörenhetskonsert till förmån 
för ungdomsarbetet på lägerområdet.

TexT och foTo: JOHAN SANDBERG

stammar från en region i Kentucky, från 
bergskedjan Appalachernas sluttning.

– Dit kom många immigranter från 
de brittiska öarna. De hade sina instru-
ment som banjo, mandoliner och gitar-
rer med sig. Instrumenten och stäm-
sången visar att genren har influenser 
från irländsk musik. I motsats till den 
unisona sången i amerikansk folkmu-
sik har bluegrass en solist som sjung-
er verserna och andra sjunger med i 
refrängen.

Österbacka ser en styrka i att blue-
grass har en bred lyssnarskara, allt från 
tonåringar i puberteten till åldringar. 

– Många unga tycker det är häftigt då 
musiken spelas unplugged,alltså helt 
utan förstärkare. Musiken är jordnä-
ra, medryckande och taktfast med so-
lopartier. 

Från bluegrassgospel  kommer man 
in på begreppet hymns, det vill säga 
gamla amerikanska väckelsesånger. 
Österbacka ser här en koppling till våra 
väckelsesånger och strängbandsmusik.

– Många av våra traditionella väckel-
sesånger har en amerikansk kusin. Det 
är fascinerande att vi kan sjunga In the 
Sweet Bye and Bye till åldringar som in-
te kan ett ord engelska och de känner 
genast igen Till det härliga land ovan skyn.

Från youtube till Monäs
Österbacka fann syskonen Ben, Katy 
Lou och Penny Lea Clark i The Purple 
Hulls på Youtube.

– En kväll 2009 satt jag och slösur-
fade i mitt ständiga sökande efter nya 
artister och nya låtar på Youtube. Av 
en händelse fastnade jag för en kvali-
tativt enkel videoinspelning där sys-

konen Clark spelade hemma i köket. 
Men de spelade jättebra och jag lade 
namnet på minnet.

Ett år senare ramlade han över sys-
konen Clark igen på Youtube. De ha-
de laddat upp flera mera professionella 
klipp. Han fick också veta att de skul-
le ge ut sin första CD som producerats i 
Ricky Skaggs studio i Nashville år 2012.

- Där satt jag hemma i Sandsund och 
funderade på hur jag ska komma över 
den CD:n. Jag fann en epostadress till 
Ben Clark och frågade om han kan sän-
da CD:n. Två veckor senare dimper den 
ner i postlådan. Då jag spelar den glöm-
mer jag allt annat och bara konstaterar 
att det här är äkta vara.

Via sin firma importerade han sedan 
tre olika partier av CD:n som han sål-
de ryktesvägen. 

– I samma veva började jag pröva 
tankarna på en välgörenhetskonsert 
för Klippan tillsammans med Evange-
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liföreningen. Klippan har betytt myck-
et för mig ända sedan jag var barn. Jag 
har varit på läger där sedan tiden man 
sov i tält. Jag har också sett välsignel-
sen i att de egna barnen fått vara på lä-
ger där. Nu vill jag vill ge något tillba-
ka. Överskottet från konserten tillfaller 
därför oavkortat barn- och ungdoms-
verksamheten på Klippan. 

När beslutet om konserten var fattat 
skrev han på nytt till Ben Clark och be-
rättade om sin vision.

– Jag visste att vi inte har råd att ta 
hit dem så jag fiskade i Sverige och Fin-
land efter andra artister.

I februari i år fick han svar att de 

tyckte det hela lät spännande och lo-
vade komma utan ersättning bara de 
fick flygbiljetterna betalda.

– Det har kommit klart fram att de 
tackade ja för att de tyckte syftet med 
konserten var jättebra. Samtidigt får de 
uppleva något exotiskt, Finland.

Pusselbitarna föll på plats. Eftersom 
det sannolikt är den första festivalen in-
om bluegrassgospel-genren bestämde 
de planeringsgruppen sig för att slå på 
stortrumman. 

– Jag är förvånad över hur lätt det har 
gått. Jag ser en Guds ledning i det he-
la och jag tror det är hans vilja att det 
ska förverkligas.

Avsikten med ett välgörenhetskon-
sert är ju att den ske ge ett överskott. 
Arbetsgruppen har därför sökt och fått 
sponsorer för evenemanget.  

– Förvånansvärt många företag, men 
också privatpersoner vill stöda projekt 
som leder ungdomarna rätt.

”Många av våra traditio-
nella väckelsesånger har 
en amerikansk kusin.”

VågA Fråga

lika stort värde
Jag hörde en teolog berätta att Gud 
inte skapade mannen först, utan 
människan. Enligt teologen skulle 
det enligt grundtexten stå: ”… och 
Gud sade: Låt oss göra människor 
till vår avbild.” Men det kan väl 
ändå inte ha handlat om en könlös 
varelse? Det står ju i Bibeln att det 
inte är gott för MANNEN att vara 
ensam. Hur står det i grundtexten? 
Kan man faktiskt misstolka ett så 
enkelt bibelsammanhang?

när vi LäSer 1 Mosebok lägger vi märke 
till att där ju finns två skapelseberät-

telser som följer på och kompletterar varandra. I den för-
sta (1 Mos 1:1-2:4) sägs det till först att Gud skapade ”män-
niskan” till sin avbild. Strax därefter får vi veta att Gud ska-
pade människan som ”man och kvinna”. I den andra be-
rättelsen som börjar där den första slutar, 1 Mos 2:4, sägs 
också till först att Gud formade ”människan” och gjorde 
så att hon fick liv. Lite senare berättas det att Gud ansåg att 
det inte alls är bra att mannen är ensam och därför skapa-
de han också kvinnan. 

Det hebreiska ordet som i berättelserna används för ”män-
niskan” är ”adam” som ordagrant betyder jordvarelse oav-
sett kön. Jämför adama = jorden. Denna människa skapa-
des i två former eller två kön, det vill säga som man och 
kvinna. Ordet Adam som namn dyker upp först i berättel-
sen om syndafallet då Gud vänder sig till mannen och nu 
kallar honom vid Adamsnamnet.

Ur de här formuleringarna är det möjligt att dra några vik-
tiga slutsatser. Skapelseberättelsen ger tydligt uttryck för 
att både mannen och kvinnan är skapade till Guds avbild. 
Det var just människan som skapades till Guds avbild, in-
te enbart mannen. Både man och kvinna behövs alltså för 
att Guds avbild tydligt skall synas i skapelsen. 

Bägge könen har sina rötter i Gud, så att man kan säga att 
arten människa finns i två lika mycket värda varianter. Det 
här betyder mycket med tanke på synen på man och kvin-
na. Skapelseberättelsen ger nämligen uttryck för att båda 
könen har lika stort värde. Det här var något som Jesus an-
knöt till när han så tydligt lyfte fram kvinnorna. I hans vär-
desättande av kvinnorna bryts det patriarkaliska synsät-
tet som betonat mannens ställning och roll på bekostnad 
av kvinnan. På Jesu tid var det här radikalt, men utgångs-
punkten är egentligen densamma som i skapelseberättelsen.

Skapelseberättelsen säger också något om könens inbör-
des förhållande. Redan alldeles i början av Bibeln får vi hö-
ra hur mannen och kvinnan behöver varandra, hur de till-
sammans får uppdraget att förvalta skapelsen och hur de, 
sida vid sida, skall hjälpas åt för att klara av det som Gud 
anförtrott dem. Den här berättelsen ger inte rum för för-
tryck och en nedsättande syn, utan utgör en stark uppma-
ning till varje tid, samhälle och kyrka att både i ord och 
handling vara måna om jämställdhet mellan kvinnor och 
män och att slå vakt om deras lika värde.

 ¶ Bo-gÖran 
ÅstranD
är kyrkoherde 
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och kyrka. 

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 may wikström

svartvitt och retfullt
Våra katter har tagit se-
mester för länge sedan. Nu 
är det skuggan under bus-

karna i träd-
gården som 
gäller. 

Men ock-
så det här pa-
radiset har sin 
frestare. hon 

är svart och vit och hoppar 
elegant över grusgångar-
na. hennes svarta och kla-
ra blick noterar allt, den hy-
peraktiva gula katten som 
slocknat under syrenen och 
den blyga grå som kutryggig 
lunkar över grannens sten-
läggning.

hon ser. och när hon sett 

tillräckligt lägger hon in sin 
stöt. Till synes av miss-
tag väcker hon den skut-
tiga gula genom att sorg-
löst plocka en tallkvist som 
händelsevis ligger bara en 
meter ifrån. När han får upp 
ögonen trippar hon elegant 
vidare utan så mycket som 
en sidoblick.

hon förföljer den grå där 
han lufsar fram – tills han 
vänder sig om för att titta. 
Det är fem före att hon inte 
drar honom i svansen. När 
han (som har ett tempera-
ment någonstans långt där-
inne) får nog och rusar ef-
ter henne upp i ett träd flyt-
tar hon sig bara skrattan-

de till nästa gren. hon är en 
retsticka. en mobbare av 
värsta sort. Varför avskyr vi 
henne så? I grund och bot-
ten är hon ju en fågel bland 
andra. Men hon är bevisat 
smartare än resten och so-
cialt begåvad. Skatan kän-
ner igen individer och de-
ras svagheter. Att hon ock-

så ska ha ett samvete är 
för mycket begärt. Det hon 
gör händer också när vi dö-
var våra egna. I skam och 
ogillande känner vi igen det 
beteende hon så ogenerat 
visar upp. Vi vet nämligen 
precis vad hon sysslar med.

Trots att hon – till skillnad 
från oss – bara är en fågel.

AmERicAn BLuEgRAss 
gosPEL night

•	välgörenhetskonsert på och för 
Klippan i Monäs, Nykarleby den 17.8 
klockan 18 i samarbete med kultur-
veckan i Nykarleby.
•	Medverkar gör The Purple hulls från 
Kilgore i Texas, homeward Bound, 
Lars edberg & Daybrake rangers samt 
christan Vesterqvist och några över-
raskningar.
•	Innan konserten ordnas en work-
shop där syskonen clark gör en djup-
dykning i Bluegrass och behandlar in-
fluenser, instrumentuppsättning, 
harmonysinging, intros, licks och so-
lon.
•	Purple Hulls uppträder också på 
frank Mangs center i Närpes den 
13.8 och 14.8 vid rosenlund i Jakob-
stad. 
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Inte 
prata 
skit
TexT: SOFIA TORvALDS

ILLUSTrATIoN: MALIN AHO

Kvinnor skvallrar, det vet vi ju alla. Bi-
beln är full av ordstäv om kvinnors gif-
tiga tungor – eller hur?

Så tänker jag medan jag slår in ”kvin-
na” på bibelsajtens sökmaskin och plö-
jer genom sida efter sida om hur kvin-
nor är orena efter det ena och andra el-
ler om hur de ska föda sina barn un-
der smärta.

Men sen får jag napp.
”Hellre har jag ett lejon eller en dra-

ke i huset än jag bor tillsammans med 
en elak kvinna”, står det i Jesus Syraks 
vishets.

Och några kapitel senare: ”En tyst-
låten kvinna är en gåva från Herren.”

Tystlåten är jag åtminstone inte. 
Hjälp! Handlar stället om den elaka 
kvinnan om mig?

Kanske skvallrar vi alla
Jo, jag skvallrar, och det gör de flesta 
kvinnor jag känner. Men också män 
skvallrar. Några av de mest hängiv-
na skvallertackor jag någonsin stött på 
har varit män.

Min egen skvallerhistoria har långa 
rötter. Jag minns en intensiv skvaller-
period från högstadiet. Som medlem 
i nördiga tjejgänget var njutningsfullt 
skvallrande i den egna kretsen veck-
ans höjdpunkt. Och vem skvallrade vi 
om? De vackra, de framgångsrika, dem 
som inte hälsade på oss men som vi än-
då visste ett och annat om.

Om vi är ärliga har skvaller också po-
sitiva funktioner. Man kan få perspek-
tiv på konfikter genom att dela dem.

Tyvärr kan man också cementera 

dem genom att återvända till dem gång 
på gång i en grupp som ropar heja heja!

– Ja, klarar vi oss utan att skvallra? 
undrar Maria Sundgren-Lillqvist som 
är KP:s kognitiva husterapeut.

– Finns det människor som inte 
skvallrar?

Hon menar att vi kan börja med att 
fråga oss själva om vad vi brukar skvall-
ra och med vem. Kanske vi småning-
om också kommer fram till ett varför.

– Att tala illa om folk kan ju också 
handla om att ha låg självkänsla och 
vilja höja sig själv genom att prata il-
la om andra.

Samtidigt menar hon att de flesta av 
oss har någon sorts behov av att tala om 
andra människor.

– Och ibland har man rätt att kom-
ma med kritik mot någon medmän-
niska. Kanske den människan faktiskt 
betett sig illa.

Skvallret blir ofta intensivast i grup-
per där man ständigt skavar mot var-
ann: som i skolan eller på arbetsplat-
sen. Där det finns samarbetssvårighe-
ter, där finns det också skvaller.

– Att skvallra om en kollega på jobbet 
kan vara en sorts ventil. Om man pra-
tar om den jobbiga kollegan med en vä-
ninna orkar man kanske bättre på job-
bet, säger Sundgren-Lillqvist.

Hon menar också att det inte behö-
ver vara enbart av ondo att jaga upp 
sig i grupp över hur en tredje person 
betett sig.

– Ibland behöver man få stöd i sin 
upplevelse. Man behöver höra att nå-
gon verkligen betett sig dåligt, att det 
inte är okej att göra så.

Lyft fram det goda i stället
Liksom de flesta av oss är jag kon-
flikträdd och ängslig för att andra ska 

tycka illa om mig. Det här har jag un-
der åren löst på många mindre kon-
struktiva sätt: bland annat genom att 
älta konflikter tillsammans med an-
dra likasinnade. Först med tiden har 
jag vågat börja säga ifrån, om också 
enbart i situationer då jag blivit rik-
tigt, riktigt upprörd.

– Vi borde ta konflikter med med-
människor som väcker ilska och be-
svikelse hos oss, säger Maria Sund-
gren-Lillqvist.

– Det verkar vara typiskt mänskligt 
att gå bakom ryggen på folk i stället för 
att öppet fråga: Vad menar du egentli-
gen? Om man vågar ställa den frågan 
får man för det mesta ett vettigt svar.

På arbetsplatsen är idealet nolltole-
rans mot skvaller, tycker Sundgren-
Lillqvist.

– Problem med en kollega borde re-
das ut med chefen eller en arbetshand-
ledare, skvaller löser sällan problem.

Hon menar att målet trots allt bor-
de vara att skvallra så lite som möjligt, 
kanske ta en fastevecka utan skvaller.

– Vad händer? Garanterat blir vi me-
ra väl till mods.

Eftersom jag – liksom de flesta av 
oss – skvallrar nästan utan att märka 
vad som pågår, får jag tipset att försöka 
komma på mig själv varje gång jag kän-
ner för att kritisera en medmänniska.

– Du kan till och med säga det högt: 
Nu måste jag säga det här, men sen sä-
ger jag inget mer!

Speciellt tråkig blir skvallerjargong-
en när den börjar prägla en hel grupp 
på ett sådant sätt att man alltid talar il-
la om den som inte är med just då. Al-
la vet att också de själva drabbas, och 
den gör dem osäkra och illa till mods.

– Det kan man försöka bryta genom 
att försöka lyfta fram folks goda egen-
skaper i stället.

vrede, intriger, förtal, skvaller …
I Matteusevangeliet säger Jesus: ”Det 
som går ut ur munnen kommer från 
hjärtat, och det gör människan oren. 
Ty från hjärtat kommer onda tankar, 
mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld,  
mened, förtal.”

Det var inte bara Jesus som bekym-
rade sig för det som händer så fort vi 
öppnar vår mun. I ett brev till Korinth  

SKvALLER. Att tala om andra män-
niskor både förenar oss och sliter oss 
isär. Att tala är hälsosamt. Att skvallra 
kan vara riktigt fel. KP-redaktören 
förde skvallerdagbok och kämpade 
mot förtalet i en vecka.

”Hur nyanse-
rad är den bild 
vi förmedlar av 
våra medmän-
niskor? Och vad 
skulle vi tycka 
om den bild som 
förmedlas av 
oss själva?”
Ann-Sofi Stor-
backa

ett råd till den som ofta 
märker att hon säger 
saker hon inte borde ha 
sagt: leta rätt på en fö-
rebild, någon som lyfter 
fram goda saker hos 
andra människor. 
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DAgBok

testar: en vecka utan 
ett ont ord om någon
Måndag
det börJar dystert: efter lunch minns jag plötsligt att det 
var meningen att jag inte skulle tala illa om folk den här 
veckan. Jag minns att jag pratade om vår båt vid lunch-
bordet, jag minns att jag sa att den luktar gammalt piss.

Den fråga som infinner sig är om det är att prata skit om 
min man?

Det är deadlinedag och stressigt, mest sitter jag på mitt 
arbetsrum. Det minimerar risken att säga något illvilligt 
om någon annan. Jag tampas med den knepiga frågan: När 
glider giltig kritik av en medmänniskas prestation över till 
illvilja? Visst måste man ju få säga om något är fel?

Strax innan jag ska hem blir det riktigt svårt. Med anled-
ning av en nyhetsartikel jag skrivit vill en kollega diskute-
ra problem i den församling där hon är aktiv. Jag vädjar till 
henne: Jag borde inte prata om det här! Det slutar med en 
halvmesyr: jag talar om ämnet på ett försiktigt sätt och 
utan att nämna några namn.

Känner mig lite vissen ändå.

Tisdag
åker bUSS i en stämning av vänlig uppmärksamhet tills 
bussen svänger in mot gräsviken och jag ser en kvin-
na med töntiga skor stappla fram över gatan. Kära nån, 
tänker jag. Vilket idiotiskt köp. Du kan ju inte ens gå med 
dem!

Jag säger det inte högt men det känns ändå som om 
dagen börjat med ett misslyckande.

Några timmar senare får jag fulla poäng: lunchen flyter 
förbi utan ett ont ord om någon. Tvärtom: vi brister ut i en 
kör av beundran över vilken härlig mamma emil i Lönne-
berga har. Vi säger inte ett ord om pappan!

Under kaffet utkämpar jag en svår strid då en kollega 
kommer med information jag redan fått av en annan kol-
lega. har vi skvallrat nu, fast tanken var god? Jag erkän-
ner att jag redan visste det som hon nyss berättade. Sen 
skrattar vi.

Puh.

Onsdag
Jag Jobbar hemma. Det innebär att jag inte har någon an-
nan än min man att skvallra med, men han sitter vid sin 
dator och är inte på skvallerhumör. Jag bläddrar i boken 
Tant Mittiprick trollar som jag nyss läst för vår son. Sis-
ta kapitlet heter ”Kuren för skvallerbyttor” och handlar 
om föräldrar som söker hjälp för sina otrevliga skvallran-
de ungar. Medicinen resulterar i att varje gång barnen kla-
gar på vad någon annan gjort kommer en rökpuff ur de-
ras mun och en stor, svart bytta börjar sväva ovanför de-
ras huvuden. hm. I dag då vi vet att barn kan hålla tyst 
om vidrigheter de absolut borde berätta om känns boken 
otidsenlig. Ibland, tänker jag, måste barn skvallra.

Sen ringer jag upp en lång rad präster för att få reda på 
vem som har planer på att söka tjänsten som stiftsde-
kan. Nu är det mitt, jobb, min plikt, att försöka få andra att 
skvallra. – har du hört några rykten? frågar jag.

När jag hör ett rykte blir jag belåten. eftersom jag får lön 
för det klandrar jag inte mig själv.

Torsdag
var går gränsen? Jag menar: vad är egentligen skvaller?

Jag går inte med på att det är skvaller att jag vid mor-
gonkaffet på jobbet berättar om det samtal jag haft med 
min lilla son dagen innan. Sen stannar jag upp. Skulle han 
tycka om att jag berättade om att han varit väldigt orolig 
över en sak? eller skulle han tycka att jag svek hans för-
troende?

Så sorglöst vi serverar våra anekdoter. Min man vet 
att han är mitt material, ibland frågar jag honom om det 
är okej och han bara skrattar. Men de stackars oskyldi-
ga barnen? Vem ska beskydda dem från anekdotmoderns 
övergrepp?

På kvällen glömmer jag alla goda föresatser: lurad av 
den trevliga stämningen vid Kulturen vid ån i esbo börjar 
jag skvallra med min man i bilen på väg hem. Plötsligt in-
ser jag vad jag gör. hjälp! Min man tröstar mig med att han 
inte var det ringaste intresserad.

Fredag
FUnderar: vad har den här veckan gett mig?

Självinsikt. ödmjukhet. Men också en känsla av att det 
inte var precis så bedrövligt som jag föreställde mig eller 
precis så svårt att låta bli att skvallra som jag trodde.

Jag har också fattat att om jag säger något som är ens 
piku-lite elakt så känner jag mig faktiskt elak. och den där 
känslan har en funktion: den ska hejda mig och få mig att 
tystna. och vet ni vad: det känns så bra att säga trevliga 
saker om folk som inte är på plats. Jag rekommenderar!

oroar sig Paulus för att han får möta 
en annan församling än den han hop-
pades möta. Att han får möta strider, 
ofördragsamhet, vrede, intriger, förtal, 
skvaller, inbilskhet och bråk.

Han hade antagligen rätt i sin oro, 
stackars Paulus. En arbetsplats – ock-
så en församling – i kris kunde säkert 
pricka av punkterna på listan en efter 
en. Ofta handlar problemen om kon-
flikter mellan chefer och anställda.

– Då kan det vara bra att fundera på 
sin relation till förmannen. Hur myck-
et handlar problemen om att man har 
orealistiska förväntningar på chefen? 
Och hur mycket handlar det om att en-
skilda personer har svårt för auktori-
teter? säger Ann-Sofi Storbacka, sjuk-
huspräst på slutrakan med sina tera-
pistudier.

Men om konfikten på jobbet är verk-
lig, om någon faktiskt blivit felbehand-
lad?

– Då gör man klokast i att reagera di-
rekt i den situationen, säga: Hörde jag 
faktiskt rätt?

Den som känner sig felbehandlad sö-
ker förståelse.

– Och då kan det faktiskt kännas 
bättre att hitta någon som förstår. Men 
när det glider över till att hitta menings-
fränder för att gadda ihop sig blir det 
fel. Det finns en skillnad mellan att sö-
ka förståelse och att ge igen.

Hitta en förebild
I kristna sammanhand kan man stöta 
på en försåtlig form av skvaller: fromt 
skvaller, ofta förtäckta böneämnen.

Ann-Sofi Storbacka suckar.
– När jag funderar på den mängd 

skitprat som förekommer tänker jag 
ibland att det handlar om att det är 
svårt för oss att hantera jobbiga saker. 
Att skvallra om dem är inte ett kon-
struktivt sätt, men det är ett sätt.

När till exempel jag som kristen in-
divid strävar efter att komma ifrån den 
dåliga vanan att skvallra kan jag börja 
med att försöka hitta en förebild.

– Jag har själv haft viktiga förebilder, 
folk som varit skickliga på att vända ett 
samtal och förskjuta perspektivet: att 
säga något gott om en jobbig medmän-
niska eller visa lojalitetmot sin bak-
grundsorganisation, säger Storbacka.

Går det att hitta försonande drag hos 
den där människan som ”alla” ogillar?

– Alla har vi ju både obehagliga si-
dor och försonande drag.

Hon uppmanar oss också att träna 
direkthet. Att våga säga saker rakt ut 
till den som berörs.

Vi vill ju inte gå med i ett drev? Vi vill 
inte bli personer som kastar oss in i ill-
villigt prat som om det var ett tåg som 
inte går att bromsa.

– Man kanske tror att man sysslar 
med hälsosamt och terapeutiskt äl-
tande, men plötsligt har det gått över 
i skvaller och hatprat. Jag tror faktiskt 
att vi kan odla goda vanor och undvi-
ka skvaller.

I den ankdamm som är Svenskfin-
land och i den lilla pöl som är den kyrk-
liga ankdammen är kretsarna små. Att 
skvallra om dem som ”alla känner” 
känns lockande på gränsen till omöj-
ligt att hålla sig från.

– Då kan vi fråga oss: känner alla fak-
tiskt alla? Hur nyanserad är den bild 
vi förmedlar av våra medmänniskor? 
Och vad skulle vi tycka om den bild 
som förmedlas av oss själva?
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miDsommARkRyssEt

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 9 juli 
2013 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
helsingfors. Märk kuvertet ”Midsommarkrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas 
med bokpris. Bibelcitaten i krysset följer 1917 års 
översättning. Lycka till!

skickA in!

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-M
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna belönades följande 
med ett bokpris som kommer på posten.  
Vi gratulerar: Kristina Stor, Kronoby, Helena 
Enström, Borgå, Ann-Mari Grönberg, Jorvas.

PingstkRyssEts lösning

vINN BöcKER!

(fyll i, så får du aktuell information från Kyrkpressen 
och fontana Media.)

E-post:
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGå
TO 20.6 kl.12: SoMMArKoNSerT I 
DoMKyrKAN, Terttu Iso-oja, so-
pran, Kiril Kozlovsky, piano
Lö 22.6 KL 12: högMäSSA I DoM-
KyrKAN, Lindgård, Johan Terho, 
Tollander.
Sö 23.6 KL. 12: högMäSSA I DoM-
KyrKAN, Lindgård, Linus Stråhl-
man, helenelund.
TI 25.6 KL. 12: orgeLKVArT I 
DoMKyrKAN reidar Tollander
TO 27.6. KL. 12: orgeLKVArT I 
DoMKyrKAN Jarkko yli-Annala
TO 27.6 KL. 20: SoMMArKoNSerT 
I DoMKyrKAN, Vera Tollander & 
reidar Tollander, orgel
Sö 30.6 KL. 10: gUDSTJäNST I 
KULLo ByKyrKA, eisentraut-
Söderström, Söderstöm
KL. 12: högMäSSA I DoMKyrKAN 
med konfirmation, (Karijärvi 2 A) 
Puska, Anderssén-Löf, Tollander
Sö 30.6 KL. 15: KoNfIrMATIoNS-
MäSSA i domkyrkan (Karijärvi 2 B), 
Puska, Anderssén-Löf, Tollander
Må 1.7 kl. 19: KoNSerT I DoMKyr-
KAN, Malmö kammarkör, dir. Dan-
olof Stenlund
TI 2.7 KL. 12: orgeLKVArT I DoM-
KyrKAN eric-olof Söderström
TO 4.7 KL. 12: orgeLKVArT I 
DoMKyrKAN Jarkko yli-Annala
TO 4.7 KL. 14: KAffeANDAKT I 
cAfÉ ANKAreT, Anderssén-Löf,
TO 4.7 KL. 20: SoMMArKoNSerT I 
DoMKyrKAN, Tarja Laitinen, mez-
zosopran, Jarkko yli-Annala, orgel

 ¶ LAPPTRÄSK
Lö 22, Midsommardagen, kl 12: 
Mässa i kyrkan, cå, KBå
Sö 23 kl 18: ( obs! klockslaget), 
tvåspråkig Kvällsgudstjänst i kyr-
kan, cå, KBå
On 26 kl 12.30: orgelkvart i kyr-
kan, VT, reidar Tollander (sång)
Sö 30 kl 12: Mässa i kyrkan, Tord 
carlström, VT
Sö 14 kl 12: prosten christer 
åbergs avskedsgudstjänst i kyrka, 
kyrkkaffe i fh

 ¶ LILJENDAL
Midsommardagens gudstjänst: Lö 
22.6 kl 10 i kyrkan. AW/AJ.
Friluftsgudstjänst: Sö 23.6 kl 18 
på Wårkulla. AW/AJ.
Högmässa med konfirmation: Sö 
30.6 kl 11 (obs! tiden) i kyrkan. hD/
AJ/JS-A.
Pastorskansliet: är t.o.m 31.8 
öppet må och on kl 9-12, utom 
24.6-14.7 då kansliet är semes-
terstängt. Under denna tid betjä-
nar kansliet i Lovisa på Drottning. 
22 kl 9-12 månd-fred. eller per tel. 
044 7229200 kl 9-15.
Receptmottagningen på Maria-
gården: är stängd under diako-
nissans semester 1.7-4.8

 ¶ LOvISA
Tvåspråkig midsommardagsguds-
tjänst: lö 22.6 kl 11 i Valkom kyrka, 
Blom, Apajalahti, Kantola
Gudstjänst: sö 23.6 kl 12 i kyrkan, 

Blom, Kantola
Sommarcafé: ti 25.6 kl 13 i för-
samlingshemmet.
Högmässa: sö 30.6 kl 12 i kyrkan, 
Widell, Kantola
Sommarcafé: ti 2.7 kl 13 i försam-
lingshemmet.

 ¶ PERNå
Midsommardagens tvåspråkiga 
friluftsgudstjänst vid stranden i 
Pitkäpää: lö 22.6 kl. 11.00, robert 
Lemberg, rita Bergman. Tag gärna 
egen picnic-korg med – Ingen 
gudstjänst i kyrkan.
Högmässa: sö 23.6 kl. 10.00 i 
kyrkan, erica forsblom, robert 
Lemberg, rita Bergman.
Avanti-konsert: on 26.6 kl. 19.00 i 
kyrkan. Biljettförsäljning.
Läsmöte på Sandö: to 27.6 kl. 
18.00, robert Lemberg, rita 
Bergman.
Taizémässa: sö 30.6 kl. 18.00 i 
kyrkan, robert Lemberg, rita 
Bergman.

 ¶ SIBBO
SIBBO KyRKA: Mids. dagen kl 
12 mässa Magnus riska, Anders 
ekberg. efter mässan samling för 
dem som har blivit konfirmerade 
för 50 och 60 år sedan i Kyrkoby 
församl.hem.
S:t SIgfrID: Sö 23.6 kl 12 mässa 
riska, ekberg. Sö 30.6 kl 12 
mässa riska, Måns Vikström.
KUs mids.afton: fr kl 19 på Nilsas-
gården. Talare: camilla Skrifvars-
Koskinen. Tag eget grillbart med.
Trädgårdsfest för allmänheten: 
sö 30.6 kl 18 vid Prästgården med 
bibelgruppen (KU).
Sommarmusik i Sibbo, To 4.7 kl 
19:30 i Sibbo kyrka. helsingin ju-
niorijouset. Klockstapelcafé med 
Marthor. I samarbete med finska 
församlingen.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi
Lö 22.6
kl.12: Midsommardagens högmäs-
sa i Johanneskyrkan. Djupsjöbacka, 
henricson.
Sö 23.6
kl.12: högmässa i Johanneskyrkan. 
Djupsjöbacka, enlund.
Må 24.6
kl.13-15: Start för sommarcafé i 
hörnan. högbergsgatan 10, gatu-
planet. Diakonissorna.
Ti 25.6
kl.12: Lunchmusik i gamla kyrkan.
On 26.6
kl.12: Semesterläger för pensionä-
rer och daglediga på Labbnäs. för 
anmälda. Start kl.12 från Kiasma. 
ollberg.
kl.14: Sommarcafé i S:t Jacobs 
kyrka. Drumsö.
kl.19: orgelsommarkonsert i Jo-
hanneskyrkan. ernst Wally (AT), 
orgel.
To 27.6
kl.12: Klavertramp i Berghälls 
kyrka. Temat i år är amerikansk 
orgelmusik. efteråt servering och 
presentation av musiken i kyrkans 
kapellsal.
Sö 30.6
kl.12: högmässa i Johanneskyrkan. 

Ahonen, ray, enlund.
Må 1.7
kl.13-15: Sommarcafé i hörnan. 
högbergsgatan 10, gatuplanet. 
frände.
Ti 2.7
kl.12: Lunchmusik i gamla kyrkan. 
On 3.7
kl.14: Sommarcafé i S:t Jacobs 
kyrka. Drumsö
kl.19: orgelsommarkonsert i 
gamla kyrkan. Nicholaj Söderlund, 
basbaryton, Kari Vuola, orgel.
övrigt: Sommarutfärd 9.7 ”Nya 
stadsdelar i östra helsingfors”. 
Start från Kiasma kl.10. Utfärden, 
inkl. lunch 25€. Sista anmälnings-
dag 28.6. Päivikki Ahonen: paivik-
ki.ahonen@evl.fi / 09 2340 7717.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKyRKAN: åbohusv. 3
Lö 22.6 kl. 12: högm, rönnberg, 
Mauriz Brunell. Kyrkkaffe.
Sö 23.6 kl. 12: högm, rönnberg, 
Mauriz Brunell. Kyrkkaffe. 
Ti 25.6: ”Min väg till musikens 
värld” med familjen Westerlund. 
Med metro till musiken konsert. 
oskar W. piano, Anna W. cello och 
sång, elis W. altviolin, Ida W. violin. 
fritt inträde, program 5 euro. Mera 
info: www.metrollamusiikkiin.fi 
Sö 30.6 kl. 12: högm, rönnberg, 
Mauriz Brunell. Kyrkkaffe.
On 3.7 kl. 12-14: Trettio minuter 
sommarmusik med hanna Kak-
konen, cello & hanna Varis, piano. 
Kaffeservering efteråt, Lars-olof 
Ahlfors och Anders forsman.
To 4.7 Kvällsutfärd till Kulturcentret 
Sofia i Nordsjö: 
Avfärd från Matteuskyrkan ca. 
kl.16. Vi deltar i nattvardsmässan 
i den heliga vishetens kapell kl.17. 
efter det får vi information om 
verksamheten, får eventuellt se en 
konstutställning och avslutar 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 Glascenter: 
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.
To 8.8 Kvällsutfärd till Sjömans-
kyrkan i Nordsjö: 
Avfärd från Matteuskyrkan kl.17. Vi 
besöker kyrkan där sjömanspräst 
Jaakko Laasio berättar om verk-
samheten och håller en andakt. Vi 
klättrar upp i hamntornet och be-
undrar utsikten och avslutar med 
kvällste och smörgås som var och 
en betalar själv. 
Anm. till kansliet senast 5.8 före 
kl.12 tfn (09)2340 7300.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
lö 22.6:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka (Tegelstigen 6). ola Byfält, 

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

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

BEtRAktELsEn björn öhman

Vägröjaren Johannes
i den LJUSaSte Sommartiden går mina tankar till barndomens 
midsommar, de långa sommarnätterna och midsommar-
brasorna. Vi städade upp till sommaren och brände upp 
allt skräp. Under min tidigaste uppväxt var det detta som 
präglade min uppfattning om Johannehelgen. Först senare 
fattade jag att Johannes födelsedag som firas den 24 juni är 
av stor betydelse för uppfattningen om dopet och Jesu dop i 
floden Jordan. Där läggs grunden för det dop som ger med-
lemskap i vår kyrka och den världsvida kristna kyrkan.

Johannes föddes enligt traditionen sex månader före 
Jesus och var alltså i samma ålder som Jesus. Hans far 
gav honom namnet Johannes (Gud är nådig) trots att 
det inte var ett namn som fanns i familjen.

Mycket mera vet vi inte om Johannes än att han levde 
som en profet i ödemarken av det som fanns där, vild-
honung och gräshoppor. När han sedan trädde fram som 
vägröjare och profet var hans budskap om förändring 
socialt laddat. Han döpte dem som ville ha en föränd-
ring i sina liv. (Jes. 40:1-8)

männiSkorna Som kom ut till Jordanfloden tilltalades av hans 
konkreta sociala budskap. Den som har två skjortor ska 
ge en åt den som ingen har, likaså med brödet. Tullindri-
vare skulle inte ta mera skatt än vad som är fastställt och 
soldaterna skulle inte använda sig av våld för att pressa 
ut pengar av den maktlöse. Människorna trodde att Jo-
hannes var den kung som de väntade på och att han som 
kung David skulle upprätta landet. Men Johannes talade 
om den som kommer efter honom. Den som döper inte 
enbart med vatten utan med helig Ande. En dag kommer 
slutligen Jesus till Johannes. Johannes är motvillig till en 
början men efter en ordväxling ger han med sig och dö-
per Jesus som härmed börjar samla lärjungar och vandra 
omkring. Det första Jesus talar om är att Gudsriket är nära.

vi känner JohanneS döparen framförallt för att han var den 
som döpte Jesus som blev den förste i den nya rörelse som 
kom att bli den kristna kyrkan. En del av Johannes lär-
jungar lämnade honom och följde med Jesus. Vid sidan av 
den sociala utjämningen och solidariteten som praktise-
rades i de första kristna hemmen blev Jesu budskap och 
handlande förknippat med uppfattningen om dopet. Do-
pet inlemmar oss i en gemenskap av kärlek och nåd som 
varje dag ger oss mod att leva i en förändring där vi dör 
bort från ofullkomlighet och synd till att praktisera med-
mänsklighet och omtanke.

Björn Öhman är kyrkoherde i Åbo svenska församling.

BJöRN öHMAN är född i 
Borgå men numera bo-
satt i åbo. Under många 
år arbetade han som 
omsorgspräst i Borgå 
stift, men numera är han 
kyrkoherde i åbo svens-
ka församling.

Till fritidsintressena 
hör kontemplativ sång, 
meditation och skär-
gårdsliv. Björn öhman 
spelar också bas och är 
medlem i gruppen Los 
Pastores som spelar la-
tinoinfluerad jazz.

VEckAns person

”Herre förbarma 
dig över oss Kris-
tus förbarma dig 
över oss. Amen.”
följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

535, 539, 538:8-
9, 447, 537 (N), 
534:7-8.
Psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

PsALmföRsLAg

mitt i ljuset kommer johannes
Midsommaren är inte bara sommarsolståndets högtid 
utan också Johannes döparens dag. Johannes döpa-
rens dag är en av de få helgondagar som överlevt re-
formationen och firas i den lutherska kyrkan. 

Den ljusa midsommarnatten är så långt från ju-
lens eftermiddagsmörker som man kan komma. än-
då hör midsommardagen till de högtider som hör ihop 
med julen. Inte bara året vänder sig mot julen igen ef-
ter midsommaren. I kyrkoåret blir Johannes döparens 
dag en dag som hänvisar till Jesu födelse.

om helgen Allt mellan  
himmel och jord.
Varje torsdag.”Och alla som 

hörde det lade 
det på minnet och 
frågade sig: vad 
skall det inte bli 
av detta barn? Ty 
Herrens hand var 
med honom.”
Läs mera i  
Luk. 1:57-66

”Plättar med sylt 
uppå, det är så 
gott att få.”

Plättkarnevalen inleds 
vid Bosund fiskehamn 
fredag 28.6 kl. 18.00 
och pågår till lördag 
29.6 kl. 22.00.

uR evangeliet Runt knuten

KALENDERN 
20.6–4.7

FöRSTA LÄSNINGEN
Jes. 40:1-8

ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 13:23-26

EvANGELIUM
Luk. 1:57-66

Midsommardagen, Jo-
hannes döparens dag.
Temat är ”Vägröjaren”.

hELgEns texter
illUstration: sonJa BacklUnD
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hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa: i åggelby gamla 
kyrka (Brofogdevägen 12). ola 
Byfält, hilli.
sö 23.6:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka (Tegelstigen 6). ola Byfält, 
hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa: i åggelby gamla 
kyrka (Brofogdevägen 12). ola 
Byfält, hilli.
on 26.6:
- kl. 17.30 Sommarcafé: i Malms 
kyrka, Markusrummet (Kommu-
nalvägen 1). ola Byfält.
sö 30.6:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka (Tegelstigen 6). Bonde, 
Varho. Malmö Kammarkör under 
ledning av Dan-olof Stenlund 
medverkar i högmässan. Kyrkkaffe 
i ett närbeläget café.
- kl. 12 Högmässa: i åggelby gamla 
kyrka (Brofogdevägen 12). Bonde, 
Varho.
to 4.7:
- kl. 17 SommarPuls: på Seuris 
(Månsasvägen 21). Kom med på 
en trevlig stund ute på gräsmattan 
i solskenet :-) grillen står varm, 
så ta med dig något gott att grilla. 
Passa på att träffa härliga männis-
kor som också är i stan på som-
maren. Vi ses! Nästa SommarPuls 
ordnas 1.8. Puls startar igen i Mån-
sas kyrka söndag 18.8, kl. 15.30.

 ¶ 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 gudstjäns-
terna i regel på söndag kväll.
Kontaktuppgifter:
Telefon: holmledare 050-4653410 
för holmbor och besökare.
väggtelefon: 09-6985513 för läger-
deltagare och föräldrar.
Postadress: Lekholmen, humle-
uddsvägen 15, 00840 helsingfors.
E-post: lekholmen@evl.fi (fram 
till 11.8)
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.
Mer info om holmen: www.lek-
holmen.fi
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 (från 
utlandet +358 1019 0072) varje kväll 
kl.20-24. en webbaserad hjälp-
tjänst finns på adressen http://evl.
fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan leda till identifie-
ring utan väljer själv en signatur och 
ett lösenord. ring eller skriv när Du 
behöver stöd!
Kampens kapells öppethållnings-

tider: Kampens kapell är öppet 
för möten mellan människor och 
stillhet vardagar klockan 7-20 och 
under veckoslut klockan 10-18.
Mer info:  
www.helsingforsforsamlingar.fi

 ¶ DEUTScHE GEMEINDE
So 23.6. 11 Uhr: gottesdienst (erik 
Panzig)

MELLERSTA NyLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Kärnord i gudstjänstlivet: stillhet – 
närvaro – budskap
www.esboforsamlingar.fi
Högmässor: 
Lö 22.6. Midsommardagen. esbo 
domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15. 
Jäntti, Kronlund.  
Sö 23.6. esbo domkyrka kl. 12.15. 
Ahlbeck, Dahlbäck. Kyrkkaffe i 
klockstapeln. 
Sö 30.6. esbo domkyrka kl. 12.15. 
rönnberg, Malmgren. Predikan av 
missionär outi Laukkanen. Kyrk-
kaffe i klockstapeln. 
Mataskärs kapell kl. 18 lägerguds-
tjänst. Ahlbeck, Malmgren.
Midsommarfest: Mataskärs läger-
centrum, Mataskärv. 3, fre 21.6 kl. 
17-21. Jäntti, Kronlund, Malmgren, 
Nygård. Musikprogram, andakt i ka-
pellet, kaffeservering, korvgrillning 
på klipporna. öppet för alla intres-
serade, ingen förhandsanmälan.
Musik i sommarkvällen i Esbo 
domkyrka:  
Sö 23.6 kl. 19. Nina Kronlund, mez-
zosopran, Jaakko Saarinen, sinka & 
tenorsinka, Tomas holmström, sac-
queboute, Kari Vaattovaara, teorb, 
Markus Malmgren, orgel.  
Sö 30.6 kl. 19. Petri Koivusalo, orgel. 
fritt inträde & program.
Orgelnatt och aria: esbo domkyrka 
varje to kl. 22 t.o.m. 29.8. Mer info, 
program & biljetter: www.urkuyo-
festival.fi/

 ¶ GRANKULLA
Sö 23.6 kl 18 Kvällsgudstjänst: Ulrik 
Sandell, heli Peitsalo. Kaffe på in-
nergården.
Ti 25.6 kl 9.30-11 Diakonimottag-
ning: och brödutdelning.
Sommarcafé: kl 13.30 på kyrkans 
innergård.
Söndag 30.6 kl 12 Högmässa: 
carola Tonberg-Skogström, heli 
Peitsalo.  
Kaffe i nedre salen.
Ti 2.7 kl 13.30 Sommarcafé: på kyr-
kans innergård.

 ¶ KyRKSLÄTT
vägkyrka: Kyrkslätts kyrka är öp-
pen alla dagar kl. 10-18 förutom 
midsommarafton samt tider då 
det är förrättningar i kyrkan. 
café Sommartid på Oasen: tors 
20.6 kl. 12-14. Dagens tema: grill-
fest. Adress: Prästgårdsbacken 
11 c.
Högmässa: lö 22.6 kl.12 i Kyrk-
slätts kyrka. Lovén och Joki. 
Högmässa: sö 23.6 kl.12 i Kyrk-
slätts kyrka. Lovén och Joki. 
Högmässa: sö 30.6 kl.12 i Kyrk-
slätts kyrka. eimer Wasström och 
henrico Stewen. 
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. 
Sommargudstjänst på Räfsö i den 
kåtaformade kyrkan: sö 11.8 kl. 
12.00. Båten avgår kl. 11.30 från 
Motaleffs strand. Lunch 10 €/fa-
milj eller 5 €/pers. Anmälningar till 
lunchen senast den 7.8 tel. (09) 
8050 8292. oBS! Ingen högmässa 
i Kyrkslätts kyrka kl. 12!
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
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

 ¶ TAMMERFORS
Lö 22.6: Midsommardagens hög-
mässa i Domkyrkan kl 10, Mari 
Korhonen-hieta och Tuomas Laatu.
Sö 23.6: gudstjänst kl 10.30 i Pyy-
nikki församlingshem, Kim rantala 
och Tuija Mattila. Kyrkkaffe.
Sö 30.6: högmässa kl 10.30 i Pyy-
nikki församlingshem, Jarmo Juntu-
maa och Tuija Mattila.

 ¶ vANDA
Midsommardagens högmässa: 
lö 22.6 kl. 10 i helsinge kyrka 
S:t Lars.Martin fagerudd, Sanna 
Mansikkaniemi.
Högmässa: sö 23.6 kl. 10 i hel-
singe kyrka S:t Lars. Martin fage-
rudd, Sanna Mansikkaniemi.
Högmässa: sö 30.6 kl. 10 i hel-
singe kyrka S:t Lars. Martin fage-
rudd, Nina fogelberg.
Sommarmusik: torsdagar kl. 12 
i helsinge kyrka S:t Lars under 
tiden 6.6 – 18.7. fritt inträde, pro-
gramblad 5€.
Pastorskansliets öppettider juni – 
augusti 2013 är: måndag – tors-
dag kl. 9-13. fredag stängt.
Prästdejour: tisdag-torsdag under 
sommarmånaderna.
Läs mera på:  
www.vandasvenskaforsamling.fi 
www.facebook.com/VandaSven-
skaforsamling

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ BROMARv
Midsommarafton, fre 21.6: kl. 18 
Midsommarsamling med allsång i 
kyrkan, Bergman, Lindroos m.fl
Midsommardagen, lö 22.6: kl. 13 
högmässa, Bergman, Lindroos
Sö 23.6 kl. 10: finskspråkig Mäss-
sa, Bergman, Lindroos
Sö 30.6 kl. 13: gudstjänst, Berg-
man, Suvi gräsbeck
Kl.18: Konsert i Bromarv kyrka 
med Wegeliusinstitutet
OBS! (datumrättelse) BARNLÄ-
GER: för klasserna 1-6 på rams-
dal lägergård, Lö-Sö, 10-11.8!

 ¶ EKENÄS
Midsommardagen: lö 22.6 kl.12, 
tvåspr. gudstjänst på ramsdal, 
M.cleve, N.Burgmann. Busstran-
sport från förs.h kl. 11.30, retur 
efter lätt lunch.
Högmässa: sö 23.6 kl.10, 
M.cleve, N.Burgmann.
Lunchkonsert: on 26.6 kl.12 i kyr-
kan, Niels Burgmann, orgel.
Högmässa: sö 30.6 kl.10, 
M.cleve, N.Burgmann.
Konsert: sö 30.6 kl.19 i kyrkan. 
Malmö Kammarkör, dir. D-o.

Stenlund, J.ehde, violoncello. 
Lunchkonsert: on 3.7 kl.12 i kyr-
kan, Jonne grans, gitarr.
Konsert: on 3.7 kl.19.30 i kyrkan, 
Martin Wegelius-institutet. 
Se hela annonsen i vN samt 
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ HANGö
Lö 22.6: Midsommardagens guds-
tjänst kl. 16 i församlingshemmets 
trädgård, Parkg. 7. A-S. Nylund, 
r. Näse. Servering. (vid regn hålls 
gudstjänsten inne i församlings-
hemmet).
Sö 23.6: högmässa kl. 12 i hangö 
kyrka, A-S. Nylund, r. Näse.
To 27.6: café Adolf & Alexandra kl. 
14-15.30 i församlingshemmets 
trädgård, Parkg. 7.
Sö 30.6: högmässa kl. 12 i hangö 
kyrka, A-S. Nylund, r. Näse.
To 4.7: café Adolf & Alexandra kl. 
14-15.30 i församlingshemmets 
trädgård, Parkg. 7.
To 4.7: Konsert i kyrkan kl. 19, Linda 
hedlund, violin, elisa Järvi, piano. 
fritt inträde, programblad 10 €.

 ¶ INGå
Lö 22.6 kl 10.00: Midsommarda-
gens gudstjänst på gammelgården. 
eeva Makweri, Seija Korhonen.
Sö 23.6, 5 s. e. pingst, kl 18.00: 
högmässa i Ingå kyrka. Tom hell-
sten, hanna Noro.
Ti 25.6 kl 14.00-15.30: eftermid-
dagskaffe i prästgården, med litet 
program kl 14.30. Marianne gus-
tafsson Burgmann. Inne eller ute, 
beroende på vädret.
On 26.6 kl 19.00: Psalmsångskväll i 
Ingå kyrka. Tom hellsten, Marianne 
gustafsson Burgmann.
To 27.6 kl 17.00: Utfärd till Stora 
fagerös torp. Taxibåt Diana II avgår 
från småbåtshamnen kl 17.00, retur 
ca kl 20.00. Vuxna 5 €, barn 2 €. 
Torsten Sandell.
Sö 30.6, Apostladagen, kl 10.00: 
högmässa i Ingå kyrka. Tom hell-
sten, Marianne gustafsson Burg-
mann.
Ti 2.7 kl 14.00-15.30: eftermid-
dagskaffe i prästgården, med litet 
program kl 14.30. Torsten Sandell. 
Inne eller ute, beroende på vädret.
On 3.7 kl 19.00: Konsert i Ingå 
kyrka. Niels Burgmann, orgel. Pro-
gramblad 5 €.
verksamhet på finska: 
La 22.6 klo 12.00 Juhannuspäivän 
jumalanpalvelus gammelgårdenilla. 
eeva Makweri, Seija Korhonen.

 ¶ KARIS
Kransbindning: To 20.6 kl. 16 vid 
Sockenstugan. Midsommarfesten 
21.6 förbereds. Alla hjälpande hän-
der behövs. Välkomna med!
Lövandet av midsommarstången: 
fr 21.6 kl. 13.30 vid Sockenstugan
Midsommarfest: fr 21.6 kl. 16-18  på 
kyrkbacken i Karis. Allsång, kaffe, 
våfflor, korvgrillning m.m. Taxi från 
centrum, kyrktaxins vanliga rutt! 
Taxin startar kl. 15.30 från råckers 
torg. Taxi  från periferin. Lämna din 
beställning till pastorskansliet tfn 
279 3000, senast 20.6 kl. 12.00.
Friluftsgudstjänst: Lö 22.6 kl. 10  vid 
Sockenstugan. Terlinden; Lindroos. 
Kyrkkaffe.
Gudstjänst: Sö 23.6 kl. 10 i S:ta Ka-
tarina kyrka. Westerlund; Lindroos. 
Kyrkkaffe.
Konsert: Lö 29.6 kl. 19.30 i S:ta 
Katarina kyrka. Unga musiker från 
Martin Wegelius institutets mäs-
tarkurs uppträder med lärare och 
kursens A-orkester. Verk av Bach, 
Verdi, Bottesini o. Telemann.

Högmässa: Sö 30.6 kl. 10 i S:ta 
Katarina kyrka.Terlinden; Lindroos. 
Lärare och elever från Martin 
Wegelius-institutets sommarkurs 
medverkar. Kyrkkaffe.

 ¶ SJUNDEå
Tvåspråkig midsommarmässa: lö 
22.6 kl. 10 i kyrkan, riitta Mäen-
pää, hanna Noro.
Tvåspråkig sommargudstjänst: sö 
23.6 kl. 11 i Björknäs ungdomslo-
kal, Ismo Turunen, hanna Noro.
Kvällsmässa: sö 30.6 kl. 18 i kyr-
kan, riitta Mäenpää, hanna Noro
Tvåspråkig sommarandakt: to 4.7 
kl. 18 i fanjunkars, Kirsi erkama, 
hanna Noro. Kaffeservering.

 ¶ SNAPPERTUNA
lö 22.6 kl 15: friluftsgudstjänst vid 
Tunahemmet. eeva hanner och 
Pia Nygård.
sö 23.6 kl 12: gudstjänst med 
eeva hanner och Pia Nygård
sö 30.6 kl 12: högmässa med 
eeva hanner och Pia Nygård
sö 30.6 kl 14: finskspråkig mässa 
med eeva hanner och Pia Nygård

 ¶ TENALA
Midsommarafton, fre 21.6: kl. 18 
Midsommarsamling på frihöjd 
(SLefs lägergård, Kungsv. 525), 
otto granlund, Marcus Lundquist
Midsommardagen, lö.22.6: kl. 10 
högmässa, Bergman, Lindroos
Sö 23.6 kl. 10: finskspråkig 
Mässa i Bromarvs kyrka, Berg-
man, Lindroos. för kyrkskjuts 
från Tenala kontakta kansliet 
0192450550 senast 20.6!
Sö 30.6 kl. 18: Kvällsmässa, Berg-
man, Pia Nygård
Ti 2.7 kl.18: Sommarsamling  i  
Trollshovda kapell, Bergman, 
Lindroos, gröning. Trollshofda 
Skolhusförening serverar kaffe. 
Välkommen!
OBS! (datumrättelse) BARNLÄ-
GER: för klasserna 1-6 på rams-
dal lägergård, Lö-Sö, 10-11.8!

REgion 2

åBOLANDS PROSTERI 

vÄSTåBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Lö 22.06. kl 10: Midsommardagens 
friluftsgudstjänst vid fredrikastugan, 
Backström, Lehtonen
Sö 23.06 kl 10: högmässa med konfir-
mation i kyrkan, Backström, grönqvist, 
Lehtonen, eklund-Pelto
On 26.06 kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Sepponen, Lehtonen
Sö 30.06 kl 10: högmässa i kyrkan, 
Sepponen, Lehtonen
On 03.07 kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Sepponen, Lehtonen
Nagu kapellförsamling:
Lö 22.06. kl 11: Predikogudstjänst i kyr-
kan, granström, granlund
Sö 30.06. kl 18: högmässa i kyrkan, 
Killström, granlund
Korpo kapellförsamling:
Lö 22.06. kl 16: friluftsgudstjänst på 
hembygdsgården, Killström, granlund
Sö 23.06. kl 10: finskspråkig högmässa i 
kyrkan, Killström, granlund
Lö 29.06. kl 11: Sommargudstjänst i Utö 
bönehus, Killström, granlund
Sö 30.06 kl 11: högmässa i kyrkan, Kill-
ström, granlund
Houtskär kapellförsamling:
Lö 22.06. kl 11: gudstjänst i kyrkan, 
heikkilä, heikkilä
Iniö kapellförsamling:
Lö 22.06. kl 16: gudstjänst i kyrkan, 
heikkilä, heikkilä

åBO
to. 20.6: kl. 19 Mässa i Skarpskytteka-
pellet, öhman
lö. 22.6: kl. 14 gudstjänst i Kustö kyrka, 

Mullo, Danielsson. Kyrkbuss (5€/ person 
tur-retur) start kl. 13.20 från ortodoxa 
kyrkan (åbo salutorg) – Auragatan – 
Kaskisgatan – Kaskisvägen – Nylands-
vägen – Koristontie - P.Katariinantie - 
Paraistentie till Kustö kyrka. retur efter 
högmässan.
sö. 23.6:  kl. 12 högmässa i Skarpskyt-
tekapellet, Mullo, Danielsson.
ons. 26.6: kl. 13-15 Sommarcafé i Au-
relia (1 vån.)
to. 27.6: kl. 19 Mässa i Skarpskytteka-
pellet, Mullo
sö. 30.6: kl. 12 högmässa i Skarpskyt-
tekapellet, Mullo, Lillhannus.
ons. 3.7: kl. 13-15 Sommarcafé i Aurelia 
(1 vån.)
to. 4.7: kl. 19 Mässa i Skarpskyttekapel-
let, Mullo

åLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
22.6 Midsommardagen: 
Sammanlyst högmässa i eckerö kyrka 
kl 10.30. 
Ingemar Johansson.
23.6. Friluftsgudstjänst på Sälskär: 
Start kl 14 från Skarpnåtöbrygga. 
Kostnad 15€, barn under 10 år gratis. 
Bokning till Jan- Anders häger tel. 0400 
229149 eller 37227. 
Medtag kaffekorg.
30.6 Apostladagen: 
högmässa i hammarlands kyrka kl 12. 
Mårten Andersson, carl Micael Dan.

JOMALA
Lör 22.6 kl. 13: oBS tid och plats! 
friluftsgudstjänst midsommardag på 
gregersö erickson, hansen. Kyrkkaffe. 
Vid regn i kyrkan. 
Sön 23.6 kl. 19:  oBS tid! öppnings-
gudstjänst ålands orgelfestival Syrén, 
hansen. 
Lör 29.6 kl. 20: ålands orgelfestival, 
orgel & dans, Morgan Karlsson, dans, 
håkan Dahlén, orgel.
Sön 30.6 kl. 10: oBS tiden! högmässa 
Nordiska vänortsstämman med pro-
cession 
Syrén, hansen, kyrkokören. 
Tors 4.7 kl. 19: Konsert med två körer 
från Kose, estland.
15-18.7 Musikläger: åk 1-6 på Lemböte. 
Anmälan tel. 5360
Sommaröppet kyrkan: tis-fre 9.30-
15.30, sön 13-15.30
Kansliet: mån, tis, tors och fredag 9-12.

SUND-våRDö
Midsommardagen 22.6 kl. 14.00: 
friluftsgudstjänst på Simskäla, Vårdö. 
Sirkka Liisa enqvist, Maria Sjölund. Kaf-
feservering.
Söndag 23.6 kl. 13.00: 
friluftsgudstjänst vid Tallgården i Sund. 
Sirkka Liisa enqvist, Benita Muukkonen.
Söndag 30.6 kl. 11.00: 
högmässa i Vårdö kyrka. Juanita fager-
holm-Urch.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
Lö 22/6 11.00: Midsommardagens 
gudstjänst i Kyrkan, Markus Kallatsa, 
Jasmine Nedergård.
Sö 23/6 11.00: gudstjänst i Kyrkan, Mar-
kus Kallatsa, Jasmine Nedergård.
On 26/6 19.00: Sommarsamling på 
Strandhyddan, medv. Leif erikson, 
Solveig Mikkonen och erik Sepänaho. 
Kaffeservering.
Sö 30/6 11.00: gudstjänst i Kyrkan, 
Markus Kallatsa, Jasmine Nedergård. ef-
teråt kyrkkaffe i församlingshemmet.
Må 1/7 9.00-10.00: Kaffe och morgon-
bön i församlingshemmet.

KRISTINESTAD
Gudstjänster:
Lappfjärd: lö 22.6 kl 10 Konfirmations-
mässa, eklöf, Martikainen, damsång-
grupp. efteråt samling för 50-års kon-
firmander i förs.hemmet. Sö 30.6 kl 10 
gudstjänst, Saarinen, Martikainen
Sideby: lö 22.6 kl 10 högmässa, Saa-
rinen, Nilsson. Kl 12 samling för 50-års 
konfirmander  på Jonnsborg. Sö 23.6 
kl 18 gudstjänst i Skaftung bykyrka, 
Saarinen, Martikainen. Sö 30.6 kl 18 
högmässa, Saarinen, Martikainen
Kristinestad: lö 22.6 kl 18 gudstjänst, 
eklöf, Nilsson
Annan verksamhet:
On 3.7 kl18.30-21.30:  Sommarcafé öp-
pet på Jonnsborg
Församlingsresa: on 14.8 till Jakobstad 
och Kronoby. Anmälan till pastorskans-
liet tel: 06-2211073 senast 1.8.

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
To 20.6 Inger Sjöberg, esbo Fre 21.6 Mia 
Anderssén-Löf, Borgå Lö 22.6 8.53 fa-
miljeandakt. Anna edgren läser ur Djurens 
andaktsbok. Må 24.6 Maria repo-rostedt, 
helsingfors (repris) Ti 25.6 Beatrice Kar-
lemo, esbo Ons 26.6 Inger Sjöberg, es-
bo To 27.6 Leif erikson, Vasa Fre 28.6 So-
fia Torvalds, esbo (repris) Lö 29.6 8.53 fa-
miljeandakt. Anna edgren läser ur Djurens 
andaktsbok. Må 1.7 Maria repo-rostedt, 
helsingfors (repris) Ti 2.7 Patrik hagman, 

åbo (repris) Ons 3.7 Marica enlund, Sibbo 
To 4.7 Tommy Nyman, Pedersöre.

Aftonandakt kl. 19.15
To 20.6 Jockum Krokfors, Jakobstad Fre 
21.6 Jan-erik Nyman, Jakobstad Fre 21.6 
17.58 ett ord inför helgen, Karuna muse-
ikyrka, fölisön i helsingfors Sö 23.6 ca-
milla ekholm, Borgå Må 24.6 Stefan Sig-
frids, Vasa Ti 25.6 Jan-erik Nyman, Jakob-
stad Ons 26.6 heidi Jäntti, Sibbo To 27.6 
Jockum Krokfors, Jakobstad Fre 28.6 Karin 

Saarukka, Nedervetil Fre 29.6 17.58 ett ord 
inför helgen, Malax kyrka Sö 30.6 camil-
la ekholm, Borgå Må 1.7 Lucas Snellman 
läser ur frank Mangs bok Fungerande liv 
(repris) Ti 2.7 gunilla Teir, Kristinestad Ons 
3.7 Bibelstudium över filipperbrevet med 
Stig-olof fernström (repris) To 4.7 Jockum 
Krokfors, Jakobstad

Gudstjänst kl. 13.03 
Lö 22.6 folkmusikgudstjänst från Al-
mundsruds kyrka i ryd, Småland. Predi-

kant: carin Samuelsson. Liturg: Magnus 
hedin.
Sö 23.6 gudstjänst från förbundet Kyr-
kans Ungdoms sommardagar i Nykarleby. 
Predikant: Liselotte J. Andersson. Liturg: 
Lars-Johan Sandvik.
Sö 30.6 gudstjänst från Svenska lutherska 
evangeliföreningens årsfest i Malax. In-
ledning: Jimmy österbacka. Mötesledare: 
Maria och Andreas Sundstedt. Predikant: 
Albert häggblom.

RADio & tv
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Kyrkan: Midsommardagen 22.6 kl 10 
högmässa med konfirmation Stefan 
Salo, Lassus, Lindén. 5 sö e pingst 23.6 
kl 10 högmässa Lövdahl, Lindén. efter 
högmässan samkväm för 50-årskon-
firmanderna i församlingshemmet. 
Apostladagen sö 30.6 kl 10 högmässa 
Lövdahl, D. Lövdahl, Julia Lövdahl sång.
Fridskär: fr 21.6 kl 19.30 Midsommar-
vaka, midsommarkören övar kl 18.30. 
Sö 23.6 kl 18 Kvällsgudstjänst med 
nattvard.

PöRTOM
To 20.6 kl. 19: Kyrkokören övar i förs.h. 
Lidman.
Lör 22.6 kl. 10: högmässa med kon-
firmation i kyrkan. Sundqvist, Lidman, 
kyrkokören. efteråt fotografering av 
årets konfirmander och 50-års konfir-
mander.
Sö 23.6 kl. 10: Suomi messu kirkossa, 
Sundqvist, Lidman, helena rajala.
Sö 23.6 kl. 14: Kyrktorpet.
Ons 26.6 Andakter: kl. 15.15: Pörtehem-
met. kl. 16: Prästhagen, Jakobsson.
Sö 30.6 kl. 12: gudstjänst i kyrkan, 
Sundqvist, Lidman, pensionärskören.
Församlingsresa 30.7-1.8: Sastamala-
Tavastehus-Kangasala, info och anmäl-
ningar till Linda Tours senast 28.6 tel. 
(06) 224 3350.
Miniorläger på Fridskär 7-9.7
Juniorläger på Fridskär 18-21.7
Barn och vuxenläger på Fridskär 2-3.8
För dessa läger: Anmäl senast en 
vecka före lägret börjar till Lillemor 050 
5711966 eller fridskär 0400 652767. för-
samlingen betalar halva lägeravgiften.

övERMARK
To 20.6. kl. 14: Andakt med hhN på Al-
vina. Jakobsson och Wikstedt.
To 20.6. kl. 15: Andakt med hhN på Sol-
gärdet. Jakobsson och Wikstedt.
Lö 22.6. kl. 10: Midsommardagens hög-
mässa. Jakobsson och Wikstedt.
Lö 22.6. kl. 11.30: Träff för 50-årskonfir-
mander i församlingshemmet. Jakobs-
son och Wikstedt m.fl.
Sö 23.6. kl. 10: finsk högmässa. Jakobs-
son och Wikstedt.
Sö 30.6. kl. 12: gudstjänst. Sundqvist 
och Wikstedt.
Församlingsresa 30.7–1.8: Sastamala-
Tavastehus-Kangasala, info och anmäl-
ningar till Linda Tours senast 28.6 tel. 
(06) 224 3350.
Sommarens läger:
7–9.7. Miniorläger på Fridskär.
18–21.7. Juniorläger på Fridskär.
2–3.8. Barn- och vuxenläger på 
Fridskär: 
Anmäl senast en vecka före lägret börjar 
till Lillemor enlund (050-57 11 966), eller 
till fridskär (0400-65 27 67). försam-
lingen betalar halva lägeravgiften.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGö
Högmässa: lö 22 6 kl 14 englund, Kahlos
Gudstjänst: sö 23 6 kl 14 englund, 
Kahlos
Gudstjänst: sö 30 7 kl 14 englund, 
Vidjeskog

KORSHOLM
Högmässa midsommardagen: kl 
10 i kyrkan, Bergström, Nordqvist-
Källström.
Högmässa: sö kl 12 i Smedsby förs.gård, 
Bergström, Nordqvist-Källström. 
obs! Ingen gudstjänst kl 10 i kyrkan i 
gamla Vasa.
Gudstjänst: sö 30.6. kl 10 i kyrkan, Lind-
blom, Nordqvist-Källström.

KvEvLAx
Högmässa: lö 22.6 kl 10, henrik östman, 
yngve Lithén.
Kvällsgudstjänst: sö 23.6 kl 18, östman, 
Lithén.
Bön för bygden: må 24.6 kl 19 i Mis-
sionskyrkan.
Högmässa: sö 30.6 kl 10, östman, 
Lithén.
Sommarcafé: i Kvevlax kyrkpark sö 
30.6 kl 18, tema: Livets friska vatten. 
Sånggruppen Trinity, Andreas åsvik m.fl. 
Salta pajer o rabarberkaka. Välkomna!
Konfirmandträff: för konfirmerade 1953 
sö 7.7 kl 15 i ds.
Sommaröppethållningstider: må kl 
9.15-12, on och fr kl 9.15-13.
Anders Lundström har semester 17.6-
26.7.2013.

MALAx
Pastorskansliet: är öppet 1.6-31.7, ti-
on 10-13.
Gudstjänst: lö 22.6 kl 10 i kyrkan. Torn-
berg, Brunell. 
Friluftsgudstjänst: sö 23.6 kl 13 på 
Knösgården. Sångarna medverkar. Torn-
berg, Brunell.
Kyrktaxi som beställs dagen före: ågren 
0400-185707 från rainebäck, Lähdes-
mäki 050-5110025 från Norrback och 
Lähdesmäki 0500-665353 från öjna.
Träffpunkt Socken: sista gången före 
sommaruppehållet on 26.6 kl 10-14. 
Aktiviteter, samvaro och soppa för dag-
lediga. Loppis. Välkomna!
SLEFs årsfest: 27-30.6.2013 i Malax. 
Mera info i senaste nummer av Sän-
debudet, www.malaxforsamling.fi eller 
www.slef.fi.

PETALAx
Högmässa: sö 22 6 kl 11 Björklund, 
Kahlos
Gudstjänst: sö 23 6 kl 11 Björklund, 
Kahlos
Gudstjänst: sö 30 6 kl 11 Björklund, 
Vidjeskog
Samling på Tistronskär: on 3 7 kl 19 
Björklund, Vidjeskog. Vi sjunger som-
marsånger. Servering. Taxin startar kl 18 
i ågren-Lolax-Långtået-Pensionärs-
hemmet-Västervägen

REPLOT
Högmässa: i replot lö 22.6 kl. 18. öst-
man, Wargh.
Högmässa: i Björkö sö 23.6 kl. 12:30. 
östman, Wargh.
Högmässa: i replot sö 30.6 kl. 18. öst-
man, Sten. Kyrktaxi från alla byar.

SOLF
Högmässa: midsommardagen kl. 18 
(obs. tiden), A-M. Audas-Willman, P. 
Brunell.
Friluftsgudstjänst: sö kl. 14 hos Bengt 
Brors, Myrvägen 25, A-M. Audas-
Willman, P. Brunell, Sofia och Linnéa 
Ahläng, sång och violin.
Gudstjänst: sö 30.6 kl. 10, A-M. Audas-
Willman, K. Wargh.

vASA
TREFALDIGHETSKyRKAN
Högmässa: midsommardagen kl. 13, Siv 
Jern, richard Mitts.
Högmässa: sö 23.6  kl. 13, Janne hän-
ninen, richard Mitts.
Aftonmusik: ons 26.6 kl. 19.30. Arto 
ristolainen, orgel. fritt inträde.
Konfirmationsmässa: sö 30.6 kl. 13, Tia-
Maria Nord, Siv Jern, richard Mitts.
Stenarna berättar-rundvandring bland 
gravarna på Gamla begravningsplan: ti 
2.7 kl. 18. efteråt kaffeserv. i kapellet. 
förhandsanm. till Vasa stads turistbyrå 
tfn 325 1145.
Aftonmusik: ons 3.7 kl. 19.30. Liisa Mal-
kamäki, orgel. fritt inträde.
DRAGNÄSBÄcKS KyRKA
Gudstjänst: sö 30.6 kl. 10, Siv Jern, 
richard Mitts.
SUNDOM KyRKA
Högmässa: sö 30.6.  kl. 10, hans Boije.

vöRå
To 18.7. Dagsutfärd i vasatrakten: Vi 
besöker Westenergy avfallsanläggning, 
grönvik gård, Strömsö och en hem-
trädgård i Sundom. Pris 63 € (vid minst 
25 pers) inkl. resan, guidningar, kaffe, 
samt lunch på Berny´s. 71 € (vid minst 
20 pers) Bussen startar kl. 9 från Vörå 
centrum (city café) och kör uppsam-
lingsrutt i Maxmo området. Anm. senast 
10.7. till pastorskansliet 3844 300.  
Arr. Vi över 60 och symötena i Maxmo.
vörå
Midsommardagen 22.6. kl. 11: Kon-
firmationsmässa i kyrkan. T Klemets, 
granholm, kyrkokören.
Sö 23.6. kl. 10: högmässa i kyrkan, T 
Klemets, henry Byskata, granholm. 
50-års konfirmandjubileum med kyrk-
kaffe i fh.
Sö 30.6. kl. 10: gudstjänst i kyrkan, T 
Klemets, granholm.
To 4.7. kl. 19: önskesångskväll i Koskeby 
bönehus. Ingmar och rolf, granholm, T 
Klemets m.fl. 
Oravais
Idag 20.6 kl. 13.30: Andakt på Solrosen 
och kl.14.15 på gullvivan.
Midsommardagen 22.6. kl.10: högmäs-
sa i kyrkan. I Klemets, y. Svarvar. efteråt 
samling i fh för 50-årsjubilerande kon-
firmander.
Sö 23.6 kl.10: högmässa i kyrkan. I Kle-
mets, Nordqvist. De som firar 60 eller 
70 år sedan konfirmationen samlas efter 
högmässan till samkväm i fh.
On 26.6 kl. 20: Aftonmusik i kapellet. 
Jan-erik Nyholm och eva Kronqvist. An-
dakt. fritt inträde, kollekt.
Sö 30.6 kl.10: gudstjänst i kyrkan, I Kle-
mets, Nordqvist.
On 3.7 kl 20: Aftonmusik i kapellet. Le-
nis sånggrupp, Leni granholm. Andakt. 
fritt inträde, kollekt.
Maxmo
Sö 23.6. kl. 10: gudstjänst i kyrkan, Leif 
Snellman, Svarvar.
Sö 30.6. kl. 12: gudstjänst i kyrkan, T 
Klemets, granholm.

PEDERSöRE PROSTERI

ESSE
Midsommarafton
-13.30: Nattvard i esselunden, granlund, 
Johansson.
-14.30: Nattvard i essehemmet, gran-
lund, Johansson.
Midsommardagen
-10: högmässa, granlund, Johansson. 
Pensionärskören, Bengt forsblom och 
Lisbet Zittra medverkar. 50-årskonfir-
manderna deltar. Ansvarsby: ytteresse 
övre.
Sö 10: gudstjänst, granlund, Silfverberg, 
Johansson. Ansvarsby: Lappfors.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, 
P-e häggman.
Fr 13.30: Andakt i esselunden, granlund, 
Johansson.
Lö 09: övning och fotografering i kyrkan 
inför konfirmationen.
Sö 13: Konfirmationsmässa, granlund, 
Johansson. Ansvarsby: överesse.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, 
elis Snellman.

JAKOBSTAD
Midsommarafton 19: Midsommarvaka 
på Pörkenäs lägergård.
22: Nattvardsmässa på Pörkenäs läger-
gård, Krokfors, Klemets.
Midsommardagen 12: gudstjänst i kyr-
kan, Krokfors, Klemets.
Sö 12: gudstjänst i kyrkan, sommarteo-
log emilia Kuni, Klemets.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus.
19: fokus i fc. ”förbundet i NT”, Albert 
häggblom.
Ti 13: ”Kvar i stan” i fc. gäst: Maj-Britt 
fellman. 
To 20: Musik i sommarkvällen inställd.
Sö (30.6) 12: högmässa i kyrkan, eng-
lund, Kuni, Diana häggblom.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus.
19: fokus i fc, Tuula Vilo.
Ti (2.7) 13: ”Kvar i stan” i fc. gäst: Aira 
Kentala.
On  (3.7) 19: Sommargudstjänst på ådön 
hos yvonne och Bengt Norrlin, Salo, 
östman.

19: Kristen vägledning för dem som 
rycker in i militären, Skutnäs bönehus.

KRONOBy
Högmässa: midsommardagen 22.6 
10.00, Ventin, ellfolk-Lasén, Benjamin 
Dahlskog, trumpet, Syskonkören
Friluftsgudstjänst med Nedervetil 
församling: sö 23.6 12.00 vid Sommar-
hemmet, Ventin, ellfolk-Lasén, komp-
band, Servering. 
Hospitalspredikan: on 26.6 19.00 i hos-
pitalskyrkan, Ventin
Dag för äldre: to 27.6 13.00 i kyrkan, 
Ventin, Lindbäck-haals. Kaffeserve-
ring i fh
Kvinnogruppen: to 27.6 vid Anita ånäs 
sommarstuga. gemensam avfärd 18.00 
från fh. carina häggblom medv.
Ungdomssamling: fr 28.6 19.00 vid 
Sommarhemmet, ”bön och lovsång” 
Daniel & erica
Gudstjänst: sö 30.6 10.00 Norrback

LARSMO
Lö 22.6 kl. 10.00 Midsommardagens 
gudstjänst: Sjöblom, Nina enkvist. Kyrk-
värd: Sandvik, hannula.
kl. 16.05 Gratis buss till Midsommarfes-
tivalen på Pörkenäs: kör via S-Market. 
återfärd från Pörkenäs kl. 01.00.
Sö 23.6 kl. 18.00 (Obs. tiden) Kvälls-
högmässa: sommarteolog oscar Store, 
Sjöblom, enkvist. Sång av Victoria och 
Viktor Asplund. Kyrkvärd: fagernäs, fa-
gerudd. Kyrkkaffe
Tältläger vid kyrka och församlingshem: 
24-25.6 för miniorer (7-10 år) och 26-
28.6 för juniorer (11-13 år)
To 27.6 kl. 14-18: Sommarcafé vid holm 
bönehus. (också torsdag 4.7)
kl. 17.30 Nattvard vid Sandlunden: Sjö-
blom, Wiklund
Fre 28.6 kl. 18.00 Plättkarnevalen: in-
leds vid Bosund fiskehamn. Plättar säljs 
till förmån för missionen från fredag  kl. 
18 till lördag kl. 22. Detta år stängt mel-
lan kl. 02-08.
fre kl. 19 Missionsmöte i Båt- och fiske-
muséet: Mathias gädda, sång av Britt-
Mari och gun-helen Andtfolk
fre kl. 22 Ungdomssamling: på samma 
ställe med bl.a. Mathias gädda, oscar 
Store och Ulf Axell.
Sö 30.6 kl. 10.00 Gudstjänst, kyrkbåts-
söndag: Sjöblom, Wiklund. Sång av 
Mathias Svenfelt. Kyrkvärd: gertruds. 
Kyrkbåtsgäster från Kronoby. (Villabor 
speciellt välkomna)  Kyrklunch efteråt: 
laxsoppa.

NEDERvETIL
Kvällsmässa: midsommardagen 19, 
Daniel Norrback, Sonja Smedjebacka, 
pensionärskören, trumpet Pekka ran-
nisto.
Friluftsgudstjänst: sö 12 gemensam 
med Kronoby församling vid sommar-
hemmet i Kronoby. gemensam avfärd 
11 från fh.
Andakt: med hhN fr 28.6 kl 13.
Tvåspråkig högmässa: sö 30.6 kl 10, 
carola Salo-Back, kantorn. Kyrklunch 
och välkomst- och tacksägelsefest för 
carola och Lars, sång och musikpro-
gram. carolas 60-års fest.
Beachparty: sö 15 vid simstranden.

NyKARLEBy
NyKARLEBy
Lö 22.6 kl 19: Kvällsgudstjänst i kyrkan, 
Sandvik, enroth, gunilla Josefsson sång.
Sö 23.6 kl 18: finsk kvällsgudstjänst i 
kyrkan, forslund, Lönnqvist.
To 27.6 kl 9: Talko vid Missionsstugan.
Fr 28.6 kl 12.30: Sång o musik på flora 
hemmets innergård.
Sö 30.6 kl 10: högmässa, Sandvik, 
Lönnqvist.
On 3.7 kl 18: ordets Andakt i kyrkan, 
Sandvik.
MUNSALA
Fr 21.6 Midsommarvaka: på Klippan. 
Arr. Slef. 
Midsommardagen kl 10: högmässa med 
konfirmation, forslund, enroth.  
Sö 23.6 kl 10 Högmässa: edman, en-
roth, projektkören. 1963 års konfirman-
der deltar o samlas efteråt i fh. 
On 26.6 kl 19 Sång i sommarkvällen: 
i Pensala bönehus med gitarrgruppen 
SALeM.
Sö 30.6 kl 12 Gudstjänst: Sandvik. 
- kl 20 visor i skymningen: konsert i 
kyrkan med heléne Nyberg o Thomas 
enroth. Programblad 10 euro. 
Slef:s läger på Klippan: info fås från 
Slef:s kansli, tfn 06 357 6500 el www.
slef.fi.  
JEPPO
To 20.6 kl 13: Nattvardsgång i pens.
matsalen.
Fr 21.6 kl 15: Konfirmation och natt-
vardsgång i kyrkan, holmberg, Lönn-
qvist.
Lö 22.6 kl 10: högmässa, 50 års-
konfirmanderna deltar, och samlas 
efteråt i fh. holmberg, Lönnqvist.Sång 
av kyrkokören
Sö 23.6 kl 18: finskspråkig kvällsguds-
tjänst i Nykarleby kyrka.
Sö 30.6 kl 10 Gudstjänst, Holmberg, 
Lönnqvist.

PEDERSöRE
Midsommarvaka vid Pörkenäs läger-
gård:  
- fr 21.6 kl. 19 erik Wikström, Mickus 
Nyman band 
- fr 21.6 kl. 22 Nattvardsgång, Krokfors
Gudstjänster:  
- Lö 22.6 kl. 10 i kyrkan, häggblom, D. 
häggblom, textläsare Monica holmgård, 
dörrvärdar Lövö 
- Sö 23.6 kl. 10 Konfirmationsmässa i 
kyrkan, församlingens Junilägerskrift-
skola, erikson, Näse, Sandstedt-gran-
vik, D. häggblom, dörrvärdar Lepplax 
- Sö 30.6 10 i kyrkan, häggblom, Sand-
stedt-granvik, dörrvärdar Lepplax
Sångsamling: Sö 23.6 kl. 16 i forsby 
bykyrka, predikan roger Pettersson, 
psalmpresentation Tuomas Anttila, kan-

tor D. häggblom, kollekt till Kenyamis-
sionen, servering
Kort nattvardsgång: on 26.6 kl. 13.30 i 
kyrkan, häggblom, Sandstedt-granvik
Andakt: To 27.6 kl. 17.30 i Pedersheim, 
Kållby fridsförening
Sammankomst: Sö 30.6 kl. 15 i 
flyngängens bönehus, Seppo Tupeli, 
tolkning
Ungdomarnas program vid Hällsand 
sommarhem: 
- Ti 25.6  & 2.7 kl. 19 Tisdagschill 
- fr 28.6 kl. 20 Ungdomssamling Night 
café, drop-in från kl. 19

PURMO
Konfirmationsmässa: i kyrkan midsom-
mardagen 22.6 kl 11, khden, kantorn, 
kyrkokören.
Nattvardsgudstjänst: i åvist sö 23.6 kl 
10, khden, kantorn.
Församlingskansliet är stängt: må 24.6.
Musik i sommarkvällen: i kyrkan lö 29.6 
kl 19.00 St.olofskören.
Högmässa: i kyrkan sö 30.6 kl 10, khden 
och kantorn. 50- och 60 års konfirman-
derna deltar.
Andakt: i Purmohemmet to 4.7 kl 14.

TERJÄRv
Mässa för äldre: to 20.6 kl 14, D. Norr-
back, kantorn.
Midsommarvaka: i Småbönders fr 21.6 
kl 19.30, Kristian Nyman, B. Söderbacka, 
D. Norrback, Terjärv strängband med B. 
forsblom.
Högmässa: lö Midsommardagen 22.6 kl 
10 D. Norrback, kantorn, Kyrkokören.
Friluftsgudstjänst: vid grundfors kvarn 
sö 23.6 kl 12, D. Norrback, kantorn, Stig 
Dahlvik, trumpet.
Gudstjänst: sö 30.6 kl 12, D. Norrback, 
S. Smedjebacka.
Högmässa: sö 7.7 kl 10, D. Norrback, S. 
Smedjebacka.

Evangeliföreningens

årsfest!

Välkommen 27–30.6.2013 till Malax och

•	 Festens	motto	är	EVANGELIUM	–	GUDS	KRAFT. Festplats är huvudsakligen 
Malax kyrka och Malax kyrkhem (Snickerivägen 2, Malax).

•	 Arrangörer är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) och Ma-
lax församling.

•	 Förmånliga	måltidspriser, t.ex. familje-dagsbiljett för all mat under hela lördagen 
för hela familjen endast 45 euro!

•	 Parallellprogram för barn och tonåringar! Nattcafé och Night Praise.
•	 Se	hela	programmet för årsfesten på SLEF:s webbplats www.slef.fi.

Några	axplock	ur	programmet:
TORSDAG	27	JUNI
19.00 Årsfestens	inledning, Tomi Tornberg, Tom Bergman, sång av MIRAmen och Iskmo 

strängband.
20.45 Nattvardsmässa, Kristian Norrback, sång av Gerby-kvartetten.
FREDAG	28	JUNI
11.00 Vet	du	vad	det	betyder? Några intressanta bibeluttryck förklaras: Immanuel / 

Väckelse / Förlossning / Testamente / Hosianna.
13.00 Bibelstudium, Vesa Ollilainen, sång av Susanna Åbacka.
19.00 Missionskväll, missionärsvälsignelse, Johanna & Jonny Wargh, biskop Joseph 

Ochola (Kenya), Bengt Djupsjöbacka, musik av Soli Deo, sång av Lina Forsblom 
och Feststrängbandet.

22.00 Nattklassiskt, musik i kyrkan med Henrica Lillsjö m.fl.
LÖRDAG	29	JUNI
10.00	 Morgonandakt i kyrkan med sånger ur Sionsharpan. Bengt Forsblom.
11.00 Bibelstudium, Vesa Ollilainen, sång av Forna Ungdomskören.
13–14 VALBARA	SEMINARIER: 1. Vad ville Jesus säga med sina liknelser? / 2. Vad fanns i 

kappsäcken? / 3. Kristi uppståndelse – ett kairos-ögonblick i historien / 4. Svepe-
duken i Turin / 5. Möte i Övermalax församlingshem

14.45 Minns	du	sången? Sångstund för alla åldrar, Niklas Lindvik med gäster.
16–17 VALBARA	SEMINARIER. 1. Varför gjorde Jesus sina under? / 2. Kenyamissionens 50 

år / 3. Kristi uppståndelse – ett kairos-ögonblick i historien / 4. Svepeduken i Turin
19.00 Festkväll (ett sammandrag av festkvällen sänds i Radio Vega söndag 30.6 kl 13), 

Jimmy Österbacka, Albert Häggblom, biskop Joseph Ochola (Kenya), Ingrid Jern, 
Eva & Ove Gädda, sång av Årsfestens barnkör, Quacey & Nirupam & Tobias och 
Ungdomskören Evangelicum.

22.15 Night	Praise	för	ungdomar, Erik J Andersson (Sverige), sång av Mrs. Bighill Singers.
SÖNDAG	30	JUNI
10.00 Högmässa, Tomi Tornberg, Leif Erikson, sång av Malax kyrkokör.
14.00 Sångfest, Ingvar Dahlbacka, Göran Stenlund, sång av Camilla Brunell, Ungdoms-

kören Evangelicum och ”7 dygn i Jerusalem”-körerna.

ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ   

Till enheten för begravningstjänster söker vi nu en

SPECIALYRKESMAN 
SOM ANSVARAR FÖR 

SMÅMASKINSREPARATIONER
Ansökningstiden går ut 7.8.2013 kl. 15. 
www.espoonseurakunnat.fi /tyopaikat

26-30 juni 2013, Sundom

Niklas Piensoho
Hans Weichbrodt 

kraft
Mark Marx
Carina Hult

Växt

Sundom lärcenter, sundomvägen 13

talare:

www.missionskyrkan.fi

Onsdag 26.6 Fredag 28.6
19.00 kvällssamling 09.30 förmiddagssamling

Niklas Piensoho Mark Marx
19.00 kvällssamling

Torsdag 27.6 Hans Weichbrodt
09.30 förmiddagssamling

Lördag 29.6Niklas Piensoho
09.30 förmiddagssamling19.00 kvällssamling

Hans WeichbrodtNiklas Piensoho
19.00 kvällssamling

Hans Weichbrodt

http://sanktjohannes.info
23.6 kl 18 gtj i Lepplax by- 
kyrka med sommarpsalmer. 
Efteråt grillfest.

lediga tjänster
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Flytthjälp och paketbilsuthyrning
040-867 2471   0400-591 015,   Närpes

Välkommen till vår idylliska restaurang på 
Heimsjöstranden i Terjärv centrum!

* Lunchbuffé vardagar kl. 10.30-14
* Pizza-meny vardagar från kl 15 fram till en timme innan stängning
* 60 sittplatser i restaurangen och 36 på terrassen
* Vi erbjuder också Ala cartemeny och privatbeställning vid behov. 
   Ring, så ordnas det!

Södra Terjärvvägen 10, Terjärv
045-804 7898,  www.restaurang-marinas.fi
Sommar-öppet: 
Må-to 7-22, Fre 7-23, Lö 10-24, sö 12-20
Midsommarafton stängt.

Tilläggsinformation & tidsbeställningar
vardagar kl. 9-16 tel. 06 - 357 8700

Oy KristinaMedi Ab
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
www.kristinamedi.fi
www.facebook.com/kristinamedi

Kaido Kotkas  specialläkare i kirurgi, ortopedi och traumatologi - ledande läkare
Juha Uusimäki  specialläkare i kirurgi och gastrologi
Jaan Kirss  specialläkare i kirurgi och gastrologi
Stig Bergkulla  specialläkare i inremedicin, specialist på diabetes
Bengt Heikius  specialläkare i inremedicin, MD
Seppo Aaltonen  specialläkare i kirurgi och urologi
Patrik Ehnström  specialläkare i kirurgi och urologi
Kai Saariniemi  specialläkare i plastikkirurgi, MD
Osmo Niemi  specialläkare i öron, näs- och halssjukdomar
Ulle Kirss  specialläkare i öron, näs- och halssjukdomar
Anna Vorobjeva  barnläkare och specialist på barnreuma
Kaisa Tennisberg  specialläkare i kvinnosjukdomar, gynekolog 
Katrin Org   specialläkare i kvinnosjukdomar och kirurgi
Risto Jussila  specialläkare i kardiologi och inremedicin

Janne Järvenpää  specialläkare i ögonsjukdomar, specialist på ögonkirurgi
Timo Hyytinen   specialläkare i thorax- och blodkärlskirurgi
Joanna Åström   fysioterapeut, rehabilitering av bäckenbottenmuskulatur före/efter operation,
   MDT/Mc Kenzie -terapi
Kerstin Holmström-Mellberg psykolog och psykoterapeut
Lasse Varhama  psykolog
Tuula Pukkala  parförhållande- och sexualterapeut

Sakkunnig hälsovård 
& kirurgi snabbt,
nära och enkelt!

1. Remiss
2. Försäkring
3. Privat

Välkommen till oss!

Vi svarar gärna på
ev. tilläggsfrågor.

- sakkunnig hälsovård & kirurgi

Specialläkare: 

Vi är verksamma i f.d. Bottenhavets sjukhus OP-lokaler

Oy Kristina Medi Ab
Specialläkar-
mottagningar

Undersökningar

Operationer

Recept

Utlåtanden

Specialområde: 

KristinaMedi är stängt
vecka 29-30 i samband med
renovering & servicestopp

OBS !

öNSKAS HyRA
Två ansvarsfulla matematik stu-
derande önskar hyra en tvåa eller  
liten trea, gärna nära åbo Aka-
demi, i åbo. sara.gronroos@abo.fi 
0504043799

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHyRES
2 r+k+bdr+balk 51m2 Deger-
myrv.40 Södra haga. 850 e/mån. 
040 5196890

24 årig studerande från
Kronoby önskar hyra en 1:a i
Vasa centrum eller Brändö.
tel: 0504139840

Yrkeshögskolestuderande par
önskar hyra förmånlig 2 r + k,
helst med balkong, i Vasa
centrum. Fr.o.m juli -
september. Tel: 0405887148

Uthyres: Hus med gård, pub
och bastu i Geta på Åland, för
ett år i taget, fr.o.m. 1 sept,
möjligen tidigare. Läge lugnt
och centralt. Hyra 500 euro.
Tel 050-4387561

Ungt studerande par önskar
hyra tvåa i Åbo, gärna
centralt eller nära Åbo
Akademi. Vi är skötsamma,
rökfria och har inga djur.

Hyresbostad sökes i Åbo

Trevlig, skötsam ekonom
studerande söker bostad i
centrala Åbo för långvarit
boende. Rökfri med god
ekonomi. Ring gärna
0407201708 mvh Simon

Österbottniska systrar, juridik
och farmacistuderande söker
tvåa/trea i Åbo.
+358504126655 Michaela

Skötsam och rökfri
universitetsstuderande söker
etta i Åbo att hyra fr.o.m.
augusti eller september.
Kontakta mig, Ida, på
050-3312247

2 rökfria juridikstuderanden
söker 2r+k i centrala Hfors.
Hyra ca 1000€. Kontakta
Josefine 050-4048872

marknad

 

Tävla & vinn!
Borgå stift fyller 90 år i 

år! Det vill vi fira genom 
att låta er utse Borgå 
stifts vackraste plats. 
Det kan vara en plats 
med kyrklig anknyt-

ning: ett bönehus, en 
fattiggubbe, ett kapell, 

en begravningsplats, en 
lägergård – du väljer!  

Skicka eller mejla in 
ditt bidrag före 31.8 

och delta i utlottningen 
av ett bokpaket från 

Fontana Media! 

UTSE 
BORGÅ STIFTS 

VACKRASTE 
PLATS!

Fontana Media 
Sandvikskajen 13 
00180 Helsingfors

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

www.fontanamedia.fi

Visste du att...
du kan lämna in din hyres- 
och andra familjeannonser 
via webben?

När du lämnar in via 
webben sparar du också 
serviceavgiften på 5 euro.
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ett livslångt 
uppdrag?
Det har en tid slagit mig 
hur även yngre präs-
ter uttalar sig om sitt kall. 
”Jag jobbar som präst”, 
säger man. Inte ”Jag är 
präst”, vigd till ett livs-
långt uppdrag. Den gamla 
kallelsetanken där liv, ar-

bete och identitet hängde 
samman har bytts ut mot 
ett jobb och en försörj-
ning bland andra.
Biskop Lennart Koskinen 
frågar sig i Kyrkans Tid-
ning vad som håller på 
att ske med vår syn på 
vigningstjänsten, alltså 
på präster, diakoner och 
biskopar.

kALLELsE tjänst

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.

oPinion inFormation

I nöd med lust
eFterSom det är sommar och pio-
nerna sväller vid trappan tänkte jag, 
som många andra predikanter, ta ett 
tag i syrenkvisten och spinna vidare 
på blomstertiden med lite haltande 
metaforer. Sedan vidare via några 
snubblande liknelser för att så små-

ningom komma in på det jag verkligen skulle vil-
ja säga men inte riktigt vet hur. 

Jag tänkte nämligen skriva lite om det som rör det 
kristna hånglet, det etiska sällskapandet och om 
sex utanför äktenskapet. Ovanligt många förknip-
par faktiskt kyrkan med sex. Med sexet som in-
te får göras men som många ändå gör. Sprickan 
mellan verklighet och kyrkans offentliga sexu-
almoral är inte heller en spricka utan en gigan-
tisk krater som är omöjlig att komma över med 
de rep och kartor som vi nu delar ut i sommar-
kapell på skriftskolor och från skärgårdskyrkans 
knarrande predikstol. Därför ritar folk egna kar-
tor med klumpiga kritor på baksidan av upp-
sprättade kuvert. Är man osäker och ängslig ki-
kar man dessutom på kompisens krumelurer eller 
kopierar skribaledarens och prästens världsbild 
och sexualsyn utan att tänka till. Vill det sig illa 
går man in i vuxenlivet med några franska streck 
i fickan. Franska streck som på intet sätt hjälper 
den unga kvinnan i sin längtan efter kärlek eller 
den unge mannen i sitt behov av en brud. Svart-
vita anteckningar som är svåra att tillämpa för 
den vuxna som aldrig hit-
tat någon att gifta sig med 
och för den som lämnat el-
ler blivit lämnad. Kan man 
bara älska någon av samma 
kön så lämnar man troligt-
vis ungdomen skamfylld med 
kränkande och fula bokstä-
ver ihopskruttade i fickan.  

det Som är officiell kyrka kan 
alltså inte längre rulla upp 
sina papyrusrullar och läsa 
innantill om hur människan 
ska hantera sina behov om 
vi på riktigt är angelägna om 
att vara med och hjälpa. Vara 
med och vara motkultur till 
kommersialiserad sexualitet 
och en sexualteknisk under-
visning. Vi måste börja tala i 
jagform om hur vi själva har 
hanterat det känsligaste och svåraste för att vara 
trovärdiga guider. Vi måste självklart uppdatera 
det medeltida innehållet så att det kan bli till nyt-
ta och inte till hinder för den växande, tänkan-
de och kännande människan. Att vara samtida 
är att leva enligt evangeliet. Att våga snacka sex 
och befria människor från skam är ett uppdrag 
vi fick av Mästaren som självklart mötte blödan-
de kvinnors blick. 

men det finns också en annan kyrka, långt borta 
från opersonliga och oanvändbara officiella kyrk-
liga pressmeddelanden. Den är det lilla rummet 
bakom sakristian där kyrkans alla familjeråd-
givare talar lågmält och öppet om otrohet och 
olust. Det är hörnet i samlingssalen där mogen 
och modig ungdomsledare hjälper konfirman-
der till självkännedom och moralisk medveten-
het. Det är all själavård som sker på slitna kyrk-
bänkar i fuktiga kyrkor. 

Jag brUkar tala om svanen-märkt sex och om kris-
tet hångel när mina församlingsbor försiktigt frå-
gar mig kring kyrka och samliv. Vad jag vill säga 
är att människan är av Gud skapad till en sexuell 
varelse men att det fina kan bli fult och farligt i fel 
händer. Att kyrkan tror att barn behöver vuxna 
föräldrar och också gärna två, för att det är tungt 
att fostra ensam. Barn är nämligen en eventuell 
konsekvens av ett samliv. Sen påminner jag ib-
land dem om att vi kanske inte bara ska fokuse-
ra på förbindelser utanför äktenskapet. Äkten-
skapet är ingen garant för ett fromt och kristet liv 
enligt Gudsviljan och helighet i närhet kan fin-
nas utan att man bär ring.

Maria Sundblom-Lindberg är präst.

”vi måste bör-
ja tala i jag-form 
om hur vi själ-
va hanterat det 
känsligaste och 
svåraste för att 
vara trovärdiga 
guider.”

inkAst maria sundblom-lindberg

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

www.frankmangscenter.fi

Center
ISRAEL FEST 13.7
Dan Johansson & Thomas Sandell

m.fl. med början kl. 18:00

MC TRÄFF & KONSTERT 19.7 NINA ÅSTRÖM & 
GOSPEL RIDERS 7XSF

Under eftermiddagen-kvällen dyker 
Gospel Riders upp med sitt 7XSF 

landsomfattande korståg och 
från kl. 19.00 bjuder Nina Åström på 

konsert. Välkommen med eller 
utan motorcykel!

MANGSVECKAN 2013 - 8-11.8
STOJAN GAJICKIMed bland annat:

Frank Mangs Center, Kristinestadsvägen 884, 64240 Närpes

Totalt 18 lägenheter i fem våningar
•  Lägenheternas storlek från 68 - 100 m²
•  Två takvåningar på 126 m² (reserverade)
•  Lägenheterna är handikappvänliga och 

har ljusa och öppna planlösningar
•  Hiss är en självklarhet
•  Samtliga lägenheter har stor inglasad 

balkong i västerläge med kvällssol
•  Närhet till skog, vatten och stadens centrum
•  Samtliga lägenheter har fantastisk utsikt  

över Slemmerns vatten och Mariehamn

•  Lägenheterna ligger från 33-55 meter över havet
•  Soltoppen Ab är försedd med miljövänlig energi- 

teknik i form av bergvärme och solfångare
•  Bygget är planerat att påbörjas i maj 2013 och  

är inflyttningsklart oktober 2014. 

Pris från 226 786 - 382 464 euro (vån 1 – 4).
Gemensam bastuavdelning med relax som även
fungerar som övernattningslägenhet
• Aktielägenheterna kan även köpas av personer
utan hembygdsrätt som flyttat till Åland. 

Redan i sommar kan du bo i ett miljösmart våningshus på Solberget. 
Soltoppen Ab erbjuder panoramalägenheter som ligger högt uppe 
på en västersluttning med storslagen utsikt över vattnet, Mariehamns 
blinkande ljus på natten och båtarna i västra hamnen. Du har cykel-avstånd 
till Mariehamn. Som en miljögest ingår en cykel per lägenhet.

ARKITEKT MICKO KOSKINEN • BYGGHERRE SOLBERGET AB, www.solberget.ax • INFO KONTAKTA : FASTIGHETSCENTER AB, www.fastighetscenter.ax • TEL 018-17760

STORSLAGEN UTSIKT I MILJÖSMART VÅNINGSHSUS

Till Salu, ÅLAND

RADBytEt joanna lindÉn-montes

Finska missionssällskapet värnar om integritetsskyddet
I Kyrkpressen 
den 13 juni be-
handlas Finska 
Missionssäll-
skapets välsig-
nelse av två mis-
sionärer i regist-

rerat parförhållande till Kam-
bodja. Missionärerna ska stöda 
sällskapets partnerorganisa-
tioner inom utvecklingssam-
arbetet i Mekongområdet.

Sällskapet har inte på för-
hand kunnat diskutera rekry-
teringen i offentligheten ef-
tersom arbetsgivaren enligt 
lagen om integritetsskydd 
i arbetslivet inte får offent-
liggöra omständigheter som 
gäller arbetstagarnas privat-

liv, bland annat civilstånd 
och familjeförhållanden. Ar-
betsgivaren är dessutom en-
ligt personuppgiftslagen bun-
den av skyldigheten att skyd-
da känsliga uppgifter, bland 
annat sexuell inriktning. 

Vi förstår att många är be-
svikna och vi beklagar de 
negativa känslor som upp-

stått. Tyvärr har vi inte kun-
nat handla på ett annat sätt.

Den 11 juni skickade verk-
samhetsledare Seppo Rissa-
nen ett meddelande till alla 
kyrkoherdar inom Evange-
lisk-lutherska kyrkan i Fin-
land, eftersom alla försam-
lingar inte kunde vara med vid 
årsmötet. I skrivelsen förkla-
rar Rissanen sällskapets re-
kryteringsprinciper och ber 
om fortsatt förbön och res-
pektfulla diskussioner där 
åsikterna går i sär. 

Sällskapet är bundet av gäl-
lande lagar och kyrkas praxis i 
sin rekrytering. I utrikesarbe-
tet iakttar sällskapet medar-
betarens kompetens för upp-

giften, medarbetarens kal-
lelse till missionsarbete samt 
samarbetspartens samtycke 
till att ta emot missionären. 
Lagen om likabehandling 
förbjuder diskriminering på 
grund av sexuell läggning. 

Enligt kyrkomötets be-
slut (2010) utgör ett regist-
rerat parförhållande inte ett 
hinder för tjänst inom kyr-
kan. Som kyrkans missions-
organisation är sällskapet i si-
na stadgar bundet till kyrkas 
bekännelse, kyrkoordning 
och beslut.

Joanna Lindén-Montes,
informatör vid Finska Mis-
sionssällskapet

”Arbetsgivaren är 
enligt personupp-
giftslagen bunden 
av skyldigheten att 
skydda känsliga 
uppgifter.”

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



Saxat ur försam
lingsbladet: Låt inte bekym

ren ta ihjäl dig. D
in försam

ling hjälper gärna till.

I NÄSTA NUMMER som utkommer den 4 juli berättar vi 
om starka kvinnor i Oravais.

Sänd in din beställning till Sven-Erik Syréns förlag, 
Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo,    
tfn. 06-345 0190,   050-301 6598,  svennesforlag@hotmail.com
Namn:_______________________________________________________
Adrss:_______________________________________________________
 __________________________________________Tel_______________
      Fakturan sänds med varorna.

Sammanlagt 14 sånger 

10,00€CD

CD 20,00€

Led mig hem, Det kommer 
en ny tid, Det ljusnar nu, 
Det blev så stilla, Lita på 
din Gud, Medan skymm-
ningen sig sänker, Det gryr 
mot dag, 
Sammanl. 20 sånger

NYHET
Några hade kommit, 
Glöm inte bort att änglar-
na finns, Han finns bak-
om molnen ändå, Och 
många, många andra
Sammanl. 32 sånger

 2 CD 25,00€

Jag älskar livet, En him-
melsk melodi, Det finns 
ett liv att få, Stad i ljus, 
En gång ska vi åter mö-
tas, Jag går mot ljusa ti-
der, Sammanl. 10 sånger

CD 20,00€

72 sidor med färg 
bilder 15,00€

10 dagars betalningstid postporto tillkommer

BÖNEN – 
SEGERNS VÄG, 

är titeln på Regina Sjö-
bloms bok, som är bosatt i 
Västanfjärd med sin familj. 
Redan som en liten fyra 
års flicka och senare i sko-
lan fick Regina lära sig att 
tro på Gud och be till Ho-
nom som svarar på bön. 
Budskapet lyser klart och 
tydligt fram, att Regina äg-
nat mycket tid i bön. Hon 
vet att genom bön och för-
bön finns en väg i livet som 
fungerar. Författare skriver 
med värme och kärlek en 
berättelse om sitt liv. Ett 
liv som även präglats av 
motgängar och svårighe-
ter. Jag önskar av hela mitt 
hjärta att jag med denna 
skildring av mitt liv, skall 
kunna vara till tröst och 
hjälp för någon medmän-
niska i liknande situationer. 

Författaren tar oss med 
ut på skördefältet, och 
berättar om Gudsmöten 
som han upplevt tillsam-
mans med mänskor.
I boken finns många vitt-
nesmål som berättar om 
hur den Helige Ande varit 
verksam till att förvandla 
människor från mörker till 
ljus. 

80 sidor med färg 
bilder 15,00€

Alla tiders kortpaket

Innehåller: 40 st. blandade kort såsom Grattis, Barn, 
Djur, Tänkvärda ord, Bibelspråk samt 3 st. dubbla kort 

19,00€ / 
paket

Kulspetspennor  
1€ / st.

1. Blott en dag ett ögon-
blick i sänder
2. Var dag är en sällsam 
gåva
3. Blyertspennor, med text 
10 st. för 1€

KRISTEN   DRAGSPELSFESTIVAL
FAGERÖ FOLKPARK, 
RANGSBY NÄRPES.

SÖNDAG 30 JUNI KL. 14.00, 
ALLSÅNG KL. 13.30

Ett 10-tal Dragspelare, bas Olav Eliasson Elgitarr Christine Eliasson
Gästsolist: Boris Teirfolk fr. Skaftung, samt Armi Enlund,Estrid Hjorth, 
Torolf Prost, Rolf Sjöbacka m.fl.
Tal: Missionär Ethel Witting-Chow och Sven-Erik Syrén
Fritt inträde, servering och bokbord, Lasses Ljudtjänst

SVANBÄCKS BUSS AVGÅR: kl 10 fr. Jakobstads busstation, Nykarleby busst.10.20, 
Munsala pens.hem och Berras 10.30, Oravais ABC 10.50, 
Maxmo församl.hem 11.05, Kvevlax Herrgårdsbacken 11.25, 
Smedsby Vallonia 11.35, Vasa stadshus 11.45, Yttermalax HVC 12.05
Busspris endast 20€/person, från Malax 10€
Ring och anmäl om bussen till Syrén tfn. 050-3016598 senast 27 juni
Stående bord finns i restaurangen på Fagerö från kl 12 cirkapris 15€ 
 
Utkommer en JUBILEUMS Cd skiva mer än 40 olika Cd-titlar sedan starten 1996.
KOM TILL FAGERÖ OCH VAR MED OCH RÖSTA PÅ DEN VACKRASTE 
ANDLIGA SÅNGEN. Det finns 11 sånger att välja på.  Att delta är gratis

Utlottas fina vinster såsom presentkort, sydda tavlor och bonader, kaffekoppar,
DVD/CD skivor, presentartiklar, båtresa Vasa-Umeå-Vasa, m.m. 

På vägen hem,  Gud är tro-
fast, Det urgamla kors allt 
förvandlar, Då är Han där, 
Lyckodrömmar, Gud har om-
sorg om dej, Livets källor flö-
dar, Underbara balsam, Tätt 
vid korset, Gud i dina händer, 
En liten stund med Jesus, Jag 
har hört om ett land, Min sång 
skall bli om Jesus, Lär mig din 
väg10,00€CD

Sammanlagt 14 sånger 

NYHET

CD 15,00€

Förundrad, I din när-
het, Allt till Jesus, Bara 
prisa dig, En liten stund 
med Jesus, Jag lyfter 
mina ögon, 
Sammanl. 10 sånger

Du är ljus och jag är 
din, Aldrig ensam mer, 
Till härlighetens hand, 
Jesus är livet för mej, 
Gyllne morgon, Mam-
ma är det långt till him-
len 
Sammanl. 15 sånger

CD 20,00€

O store Gud, Ovan där, 
Genom allt, Min fader 
vakar över mig, Så stor 
är Jesus kärlek, Vad 
gränslös kärlek, Jag 
håller hans hand
Sammal. 12 sånger

CD 20,00€

270 sidor 
24,90€

Ett trettiotal berättelser, 
trovärdiga ögonvittnes-
skildringar om nära - dö-
den - upplevelser, möten 
med änglar, och andra 
fascinerade erfarenheter.
Det ger oss en fängslan-
de inblick i livet.

Isabella Ström

Vardagsmirakler är en hjär-
tevärmande samling av 
sanna berättelser hämtade 
ur vanliga människors liv. 
De har alla blivit berörda på 
ett övernaturligt sätt genom 
mirakulösa ingripanden, 
besvarad bön och ängla-
besök. 128 sidor 

21,50€

128 sidor  17,00€

Rune Månsson berättar 
också om sin väg in i pro-
fetisk tjänst. Berit Simons-
son och John Lidman ger 
praktiska kommentarer 
till profetisk funktion. Bo-
ris Salo medverkar.

98 sidor  18,90€

Signe är tolv år och lever ett rätt vanligt liv. Hon virkar, 
bakar, simmar och har en bästis i Hanna. Signe har 
börjat fundera på vad som är meningsfullt.  

NYHET NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

arr. BB-Teamet

NYHETNYHET


