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”Man har helt 
enkelt fått nog 
av alltsam-
mans.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Reaktioner  
med fel adressat

aLLt började med att en lokaltid-
ning fanns på plats och rappor-
terade från ett sammanhang som 

största delen av finländarna annars hade ryckt på 
axlarna åt. Inrikesminister Päivi Räsänens famö-
sa inlägg på Folkmissionens sommarevenemang 
fick återigen räkneverket hos eroakirkosta att gå 
hett. Tusentals finländare klippte banden med 
den kyrka de dittills hade tillhört. Därför att … 

Här börjar tolkningarna av vad som egentli-
gen hände spreta friskt. I vissa fall har kurvorna 
dragits så raka i resonemanget att det inte läng-
re spelade så stor roll vad hon faktiskt hade sagt. 
Paradoxalt nog verkar själva ordalydelsen i det 
ursprungliga talet ha haft minst betydelse av allt, 
eftersom så många kommentarer skrivits utan att 
man verkar ha läst det överhuvudtaget.

den SorgLiga hiStorien har många skikt. Ett av 
dem handlar om partiledaren som sänder poli-
tiska testballonger till sina egna, i tron att ingen 
annan hör. Däri glömde hon att hon också råkar 
vara hela folkets inrikesminister, alltid och var 
hon än rör sig. Det är ansvarslöst. 

Ett annat skikt handlar om reaktionen, där det 
enda maktmedlet man hade att ta till var det som 
samma talare har lärt folket att använda förut: ut-
skrivningsknappen. Däri glömde man att adres-
saten inte var den rätta. 

Ytterligare ett skikt handlar om den skog av 
mikrofoner som stuckits under näsan på semes-
trande biskopar och kyrkliga höjdare, vilka i vis-
sa fall skyndat sig att säga att just den här med-
lemmen ju inte är kyrkans representant. Det är 
visserligen sant ur ett organisationsschematiskt 
perspektiv, men lär inte just folkkyrkan att alla 
dess medlemmar är Kyrkan? Eller är det alla ut-
om Päivi Räsänen – och nästa talare vars grodor 
leder till kyrklig massflykt? Visst är det bra att 
vara tydlig. Men om kyrkliga nyheter med nega-
tiva förtecken uppfattas som en förutsägbar och 
dåligt regisserad dockteater reser sig åskådar-
na och går. Besvikelsen gäller inte bara minister 
Räsänen. Man har helt en-
kelt fått nog av alltsammans. 
Det här är en tragedi också 
för kyrkan och läge för häl-
sosam självkritik.

UnderSökningar visar att 
kyrkliga nyheter som får stort 
medialt genomslag leder till 
att folk skriver ut sig. Det gäl-
ler vare sig nyheten är posi-
tiv eller negativ, och naturligt 
nog är en negativ nyhet ett starkare incitament 
än en positiv. Tolkningen har varit att publicite-
ten gör att folk får ögonen på en kyrka som de 
känner att de inte längre har någon relation till. 

Men i hettan är det lätt hänt att bara en sanning 
ryms i taget. I skymundan finns fortfarande kyr-
kan som sitter på de ensammas och sjukas säng-
kant, lyssnar på de trasigas livsberättelser, glatt 
uppmuntrar de unga att tänka gott om sig själva 
och om det liv de har framför sig. Överallt finns 
fortfarande den kyrka som inte bara gör - för kyr-
kan är primärt ingen serviceinstans – utan den 
kyrka som är: en gemenskap (hur klyschigt det 
än låter) av tro, hopp och kärlek. Den kärnan bor-
de poleras lika flitigt som den publika imagen.

Inget att sopa 
under mattan

För Heidi Finnilä har livet alltid rullat på 
i den högsta växeln. Hon är en hängiven 
journalist, programledare på Obs debatt, 
trebarnsmamma och en person som inte 
är rädd för att väcka diskussion med sina 
åsikter. Så har det alltid varit, fram till år 
2009 då kroppen sade ifrån. Ordentligt. 

– Det började med väldigt fysiska 
symptom och jag förstod inte vad det var 
jag hade. Först fick jag nackspärr och se-
dan fortsatte det med smärta överallt. Mi-
na muskler och leder värkte, min mage 
fungerade inte och maten hölls inte i mig. 
Jag magrade tio kilo på väldigt kort tid. Ef-
tersom jag magrade så frös jag hela tiden.

Heidi Finnilä växte upp på Drumsö 
och tillbringade sina barndomssomrar 
vid sommarstugan på Strömsö i Vasa. 
I gymnasiet var hon klassens primus och 
präglades av prestationskrav och en vil-
ja att uträtta något. Under sina studier i 
Nordiska språk-och litteratur fick hon 
in foten på Yle och sen har det rullat på. 

– Att jag ville bli journalist utkris-
talliserade sig ganska tidigt. Min driv-
kraft i det här yrket är att jag i grund 
och botten är en glad person men ock-
så att jag är en väldigt upprörd individ. 
Om jag inte var journalist så skulle jag 
skriva insändare varje dag.

Heidi Finnilä hade inte en tanke på att 
det var just den här höga ambitionsni-
vån och känslan av att alltid behöva va-
ra den som har helheltsansvaret, både 
hemma och på jobbet, som gjorde hen-
ne sjuk. Inte heller läkarna förstod var 
det verkliga problemet låg. Därför tog 
det länge innan hon fick rätt diagnos. 

– Läkarna gissade att det var en au-
toimmunolog reaktion efter ett vi-
rus. Det blev en ond cirkel av starka 
värkmediciner och magsår på grund 
av det. Sedan fick jag lugnande piller 
på grund av biverkningarna av med-
icinerna. Och jag bara fortsatte jobba. 

Det tog över sex månader innan hon 
insåg att hennes symptom inte bott-

nade i en fysisk sjukdom. 
– Det kom till en punkt när jag sa till 

den läkare som behandlade mig att ”vet 
du vad, nu behöver jag en psykiater”. Han 
svarade mig ”men du är ju inte den ty-
pen som drabbas av utbrändhet”. I ef-
terhand har jag insett att det är precis 
sådana som jag som insjuknar.

Svårt sjuk
När Heidi Finnilä mådde som sämst bad 
hon sin man att ta henne med till en eu-
tanasiklinik i Schweiz eftersom hon in-
te klarade av att leva som en misslyck-
ad människa. Han svarade att hon pratar 
strunt och att hon naturligtvis kommer 
att bli frisk. Familjen har varit en väldigt 
viktig spelbricka i Heidis tillfrisknande. 

– Jag är så otroligt privilegierad som 
får ha den familj jag har. Det som jag sör-
jer allra mest är att mina barn behöv-
de se det. Men jag tog genast den linjen 
att det här behöver vi prata om. Det är 
ingenting vi sopar under mattan. Nu är 
det på det här viset att mamma är jätte-
sjuk och mamma är också sjuk i huvu-
det. Vi talade om det och vi stängde ald-
rig dörrarna till vårt hem och gjorde det 
till en sjukstuga, utan ungar och vänner 
kom och gick. Det härligaste var då bar-
nens vänner kom in till mig där jag låg 
i min säng med värmedynor, filtar och 
26 grader inne och sa ”Hej, Heidi, har 
du alls en bättre dag i dag?”. Jag tror att 
det är det viktigaste, våga tala om det. 

Hon var sjukskriven i sex månader 
och återvände efter den tiden till sitt 
jobb som programledare på Yle. 

– Ibland trodde jag att det skulle vara 
svårt att hitta tillbaka till passionen för 
journalistiken. När det var som mörkast 
kunde jag bara titta på Friends och Will 
& Grace. Jag kunde inte titta på tv och jag 
kunde inte läsa tidningar. Jag var rädd 
för att jag aldrig mer skulle klara av det 
jobbet. Jag minns en gång när jag satt hos 
mina föräldrar och tittade på ett veten-

skapsprogram med min pappa. Mitt i allt 
blev jag arg för där stod en kvinnlig, snygg 
journalist och förklarade någonting. Då 
tänkte jag att där står hon och här sitter 
jag och det kommer aldrig mer att bli nå-
got av mig. Men då sa min pappa att ”nå, 
vet du, hon har säkert också PMS ibland 
och inte mår hon säkert heller alltid bra. 
Hon är nog precis som du”. 

Heidi Finnilä minns inte exakt när 
passionen för jobbet kom tillbaka, men 
den kom. I dag tycker hon åter igen att 
hon har världens roligaste jobb. 

Att leva lagom
När hon var som allra sjukast så hände 
det att hon bad. Tron har inte en cen-
tral roll i hennes vardag men hon tyck-
er att det är viktigt att ständigt föra en 
diskussion om rätt och fel. 
– Lite Gud skadar inte och lite moral-
frågor skadar inte heller. 
För henne är tolerans och respekt de 
viktigaste rättesnörena. 

– Jag tror på en högre makt, jag tror 
på Gud. Det som är komplicerat för mig 
är treenigheten och jag tycker att det är 
brutalt med Jesus som hänger på korset. 
När vi för religiösa samtal här hemma 
men mina barn som är ganska ateistiska 
brukar jag säga åt ungarna att kristendo-
men ändå har lagt en väldigt viktig grund 
för vår västerländska kultur och den de-
mokrati som vi har. Respekten för var-
je människa, för mig är det kristendom.

I dag är hon helt frisk men kan fort-
farande tycka att det är väldigt svårt att 
slå ner på takten. 

– Tyvärr är det lite så att jag har gått 
tillbaka till samma tempo och samma 
krav som jag hade innan jag blev sjuk. 
Men det jag har lärt mig är att när jag har 
pressat mig själv under en lång arbets-
dag och kommer hem så behöver jag in-
te ytterligare sätta igång med tvätten ut-
an då får jag lägga mig på soffan och glo.

Heidi Finniläs familj består, förutom 
av fem personer, också av ett marsvin, 
en kanin och en hundvalp. De hjälper 
henne att bli bättre på att inse att hon in-
te behöver eller ens kan styra över allt.

– Jag kan inte kontrollera allt vad dju-
ren hittar på och för mig är det tera-
peutiskt att ha sådana okontrollerbara 
element i mitt liv. Till exempel bet vår 
kanin sönder vår lädersoffa och nu ser 
den ut som en schweizerost. Men det 
är något jag fått lära mig att leva med. 

I sex månader gick journalisten Heidi Finnilä omkring 
med svåra fysiska symptom. Läkarna hittade inget fel 
på henne och hon fortsatte att jobba. Tillslut insåg hon 
själv att problemet var psykiskt. 

TexT och FoTo: MIChAELA RoSENbACk

PRoFILEN: HeIdI FINNIlä
”Nu är det på det här viset att mamma är jättesjuk 
och mamma är också sjuk i huvudet.”
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Pilgrimshärbärge rustas upp på Kökar
FranciSkUSFeSt. Årets 
Franciskusfest på Kökar, 
Åland, hade omkring 500 
besökare. På programmet 
stod bland annat en work-
shop på temat ”att avstå” 
med biskop emeritus Len-
nart koskinen och förfat-
taren Ulla-Lena Lundberg.

en mer praktisk pro-
grampunkt var städandet 
av den gamla prästgårds-
ladugården – den där kor-

na Äpplan och Godan håller 
till i Lundbergs roman Is – 
som ska bli ett enkelt pil-
grimshärbärge.

Christian Pleijel, som 
valdes till ny ordförande 
iför föreningen Franciskus 
på Kökar rf, berättar att 
föreningen mottagit en do-
nation om 30 000 svens-
ka kronor.

– De pengarna är i första 
hand avsedda för pilgrims-

härbärget.
Till söndagens guds-

tjänst anlände fyrtio kato-
liker med buss från Marie-
hamn. Först hölls en luth-
ersk gudstjänst, sedan en 
katolsk.

– Många lutheraner val-
de att stanna kvar på den 
katolska delen och att gå 
till nattvarden. De tog in-
te emot sakramenten, men 
lät sig välsignas av den ka-

tolske patern, som ett ut-
tryck för att kyrkorna bor-
de vara mer integrerade, 
berättar Pleijel. 

den nyaSte familjemed-
lemmen Shiro, en japansk 
spets, hjälper heidi Finnilä 
att lätta på sitt kontrollbe-
hov. Nu har det gått drygt 
tre år sedan hon drabbades 
av utmattningssyndrom. 

HEiDi FinniLä

boR PÅ DruMSö TiLL-
SaMMaNS MeD SiN MaN, 
Tre barN, eTT MarSviN, 
eN KaNiN och eN huND. 

STUDERADE NorDiSKa 
SPrÅK- och LiTTeraTur 
viD heLSiNGForS uNi-
verSiTeT.

JobbAR SoM jourNaLiST 
PÅ yLe, LeDer Pro-
GraMMeT obS DebaTT.

Städning av ladugården: 
en frikyrkopastor (Lars 
Thillman), en ortodox kris-
ten (ivan från bulgarien), 
kyrkoherden (Peter Karls-
son) och en biskop (Lennart 
Koskinen) skyfflar träck.
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Vad hände med Anders 
Chydenius kropp efter att 
han dog den 1 februari 1803? 
Det är tämligen klart att han 
först lades i en gravkamma-
re på Katarine gravgård. Men 
den gravkammare som han 
själv varit med om att be-
stämma utseendet på var en 
tillfällig vintergrav.

– Vi vet inte med säker-
het var Anders Chydenius 
grav finns, säger kyrkoher-
de Peter Kankkonen i Kar-
leby svenska församling. 
Professor Pentti Virrank-
oski som skrivit en bok 
om hans liv menar att hans 
grift är på Katarine. Men det 
finns en lokal tradition som 
säger att Chydenius dräng-
ar tog kroppen och jorda-
de den under kyrkgolvet i 
Karleby sockenkyrka.

Under medeltiden ville 
folk begravas så nära kyr-
kans kor som möjligt. Där 
ansågs den döde vara bäst 
skyddad från djävulens 
ränker. De bästa gravplat-
serna var alltså under själva 
kyrkgolvet. När pesten här-
jade i Karleby under 1710–
11 förbjöd myndigheterna 
att pestoffer begravs i kyr-
korna. Pestoffren begrav-
des utanför staden. Den 
gravgården började kall-
las Katarine gravgård 1777.

DNA-prov från ättling
Johan Hydenius som sena-
re blev kyrkoherde i Kelviå 
publicerade 1765 en kritisk 
avhandling mot seden att 

begrava i kyrkor. Han såg 
inga bibliska motivering-
ar till den. Han såg snara-
re olägenheter som en av-
skyvärd stank i kyrkan och 
en smittohärd för dödliga 
sjukdomar.

Hans avhandling torde ha 
medverkat till att man helt 
slutade begrava i kyrkorna. 
Från 1774 började Karleby-
borna bygga gravkammare 
på Katarine.

När Chydenius dog 1803 
var begravning under 
kyrkgolvet alltså förbjudet. 
Men Kankkonen ser det än-
då som en beaktansvärd te-
ori att han ligger där.

– När man installerade 
centralvärme i kyrkan på 
1953–54 grävde man un-
der korgolvet och fann ett 
skelett i en sandbädd. Det 
låg ovanpå Jakob Chyde-
nius, Anders pappa. Kra-
niet fördes till Helsingfors 
där man gjorde en fantom-
ritning och lät jämföra det 
med det porträtt han lät 
måla av sig på 1700-talet. 
Det finns påfallande lik-
heter.

Anders Chydenius själv 
hade inga barn, men det 
hade hans bror Samuel. 
En av hans ättlingar i rakt 
nedstigande led är villig 
att ge DNA-prov för att det 
ska kunna jämföras med 
det kranium som hittades 
i sockenkyrkan. 

– Nu lever vi i spännan-
de tider. Kan vi verifiera 
att hans grav är i Karleby 
sockenkyrka är det en stor 
sak för hans hemstad, sä-
ger Kankkonen. Det är gan-
ska unikt att man inte med 
säkerhet kunnat påvisa var 
en så stor man är begraven.

I Karleby vet man var alla 
som gravlagts på 1800-talet 
och senare ligger begrav-
da.  För den dokumentatio-
nen står apotekaren Con-
rad Sovelius som redan på 
1880-talet gjorde en in-
ventering av gravgårdar-
na. Men Anders Chydeni-
us är ett undantag. 

Starkare lag 
skyddar barn
Påve Franciskus stär-
ker vatikanens lagar mot 
övergrepp på minderåriga. 
brott mot barn innefat-
tar därmed även sexuellt 
utnyttjande av barn. Med 
förändringen vill vatikanen 
bättre anpassa sin lag-

stiftning till internationel-
la riktlinjer, skriver bbc på 
sin webbplats. Lagen om-
fattar alla präster och lek-
män som arbetar i vati-
kanstaten. revideringen är 
ett steg i påvens kamp att 
försöka förbättra katolska 
kyrkans rykte efter de se-
naste årens övergrepps-
skandaler.

Religiösa minst korrumperade
enligt organisationen Transparency internationals un-
dersökning anses religiösa institutioner vara betydligt 
mindre utsatta för korruption än många andra institu-
tioner. Politiska partier hör till de mest korrupta insti-
tutionerna liksom polisväsen.

114 000 människor deltog i undersökningen som 
omfattade 107 länder. 27 procent av de svarande sade 
sig de senaste året ha betalat en muta för att till ex-
empel kunna köpa en lägenhet. enligt undersökningen 
är Finland ett av de minst korrumperade länderna.

”kyrkans verk-
samhetskultur 
måste ställa om 
klockan till med-
borgarsamhällets 
tid. Den behöver 
medlemmarnas 
kunnande och inte 
bara en publik.”
Biskop Irja Askola

väRLDEn KoRRupTIoNkyRkAn FRAMTIdPåvEn ÖveRgRepp

På jakt efter Chydenius grav

begravdeS bygdenS store son anders chydenius här under kyrkgolvet i Karleby sockenkyrka? Det får ett DNa-prov 
utvisa. FOTO: KARLEBY SVENSKA FÖRSAMLING/ TAINA LAMMINEN

”kan vi verifiera att 
hans grav är i karleby 
sockenkyrka är det 
en stor sak för hans 
hemstad.”
Peter Kankkonen

GRAVPLATS. Frågan om var stadens 
store son Anders Chydenius med säker-
het är begraven är ännu obesvarad i Kar-
leby. Med hjälp av DNA-prover ska man 
nu försöka få svar på frågan.

TexT: JohAN SANDbERG

•	Föddes 26 februari 1729 i Sotkamo i österbotten, dog 1 
februari 1803. var präst, läkare, riksdagsledamot samt na-
tionalekonomisk och politisk skriftställare.
•	Son till jakob chydenius och hedvig hornæus. jakob var 
kaplan i Sotkamo och senare kyrkoherde i Gamlakarleby. 
•	Gift sedan 1755 med beata Magdalena Mellberg.
•	brodern Samuel (1727–1757) var en känd naturforskare 
och uppfinnare.
•	Studerade vid Kungliga akademien i Åbo och uppsala 
universitet. blev filosofie kandidat i Åbo 1753 och magis-
ter 1754. redan året innan blev han prästvigd och kaplan i 
Nedervetil. Därifrån flyttades han 1770 som kyrkoherde till 
Gamlakarleby där han verkade till sin död.
•	Under studietiden ägnade han sig åt naturvetenskap. 

Tillverkade läkemedel, skrev recept och genomförde ope-
rationer främst på ögonsjuka. han uppfann ett ögonvatten 
samt var en ivrig vän av koppympning. Tillika visade han 
sig vara en nitisk själasörjare och dugande praktisk jord-
brukare.
•	Ägnade sin lediga tid åt studier i nationalekonomi, främst 
av Nordencrantz och de franska fysiokraternas skrifter. 
Gav ut flera skrifter av vilka Den nationnale winsten (1765) 
är den främsta. 
•	Valdes av österbottens kaplaner som ombud till 1765–
1766 års riksdag där han starkt bidrog till lösningen av frå-
gorna om stapelstadstvånget och bondeseglationen. 
Lyckades genomdriva ett förslag till stånden om censurens 
avskaffande.

AnDERs CHyDEnius

FOTO: GETTYIMAGES
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koNSERVATISM. Inrikes-
minister Päivi Räsänen 
upplevs som en belastning 
både för sin kyrka och sitt 
parti. Men hennes utta-
landen ryms inom kyrkans 
läroramar och i partiet 
finns ingen som har axlar 
breda nog att ta över.

TexT: RoLF AF hÄLLSTRÖM

Professor Kimmo Grönlund 
vid Åbo Akademi säger att de 
kristdemokratiska väljarna i 
ekonomiska frågor är splitt-
rade längs den traditionel-
la höger-vänsterskalan. Det 
gemensamma för kd-väljar-
na är värdekonservatismen.

– Det är viktigt för en parti-
ledare som Päivi Räsänen att 
tala om det som är gemen-
samt och använda de kodord 
som hör hemma i partiet, sä-
ger Grönlund.

Folkmissionen, en av 
väckelserörelserna inom 
kyrkan, är hemmaplan för 
minister Räsänen. Folkmis-
sionens ledare stod faddrar 
när Kristliga förbundet, som 
partiet då hette, slog igenom 
på 70-talet.

Väckelserörelserna i all 
ära, men det är en väldigt li-
ten del av befolkningen för 
vilken Bibeln är en guide för 
deras liv.

– Att tala som Räsänen ta-
lar låter mycket främmande 
i sekulära öron.

Politiskt är abortfrågan 
en icke-fråga i dagens Fin-
land, menar Grönlund. Men 
på den frågan skapade Räsä-
nen själv som ung läkare den 
plattform dom förde henne 
till riksdagen. I höstas väck-
te det stor uppmärksamhet 
när hon som kyrkominister 
lät frågan dominera sitt tal till 
kyrkomötet.

Grönlund säger att religio-
nens plats i politiken är aktu-
ell särskilt inom muslimska 
länder. I Turkiets sekulära 
storstäder pågår en protest 
mot premiärminister Erdo-
gans muslimska AKP-parti. 
Krisen i Egypten handlar om 
den muslimska politiska rö-
relsens framtid och sharial-
agens ställning. Hos oss re-
agerar folk om en minister 
hänvisar till Bibeln. Räsä-
nen talade som partiordfö-

rande men hennes uttalan-
den tolkas alltid som en mi-
nisters åsikter. En minister 
måste hålla sig till rättssta-
tens principer och praxis.

– Det var det som folk re-
agerade på, säger Grönlund.

Stiftsdekan Sixten Ek-
strand som från hösten tar 
över som chef för kyrkans 
central för det svenska arbe-
tet säger att Bibeln och luth-
ersk tvåregementslära inte 
kan jämföras med sharia på 
det sättet.

– Att införa sharia inne-
bär att religiösa bestämmel-
ser står ovanför lagen, säger 
Ekstrand. I den lutherska 
kyrkan utgår man primärt 

från laglydigheten. Det nor-
mala är att överhetens bud 
kommer i första hand. Men 
blir det en personlig kon-
flikt mellan det egna sam-
vetet och mänskliga bud går 
samvetet före.

– I Bibeln, kyrkohand-
boken och den nya kateke-
sen står det klart att en kris-
ten måste älska Gud mer 
än människor, säger Ek-
strand. Det här represente-
rar vår kyrkas officiella lära, 
godkänd av kyrkomötet på 
2000-talet. Till den delen står 
minister Räsänens tal i linje 
med den lutherska kyrkans 
lärouppfattning.

Ekstrand säger att det i 

Räsänens tal inte direkt finns 
någon uppmaning till civil 
olydnad. Att vilja förändra 
lagar är legitimt också för en 
minister.

Grönlund säger att alla KD-
väljare inte tänker som Folk-
missionen. Under sin föregå-
ende ledare Bjarne Kallis ha-
de KD en bredare inriktning. 
Grönlund ser en parallell till 
KD:s dilemma hos Svenska 
folkpartiet. Inom SFP dröm-
mer vissa om att partiet skul-
le växa till ett stort liberalt 
parti med finska röster, an-
dra håller sig strikt till språ-
ket. Partiordföranden har en 
viktig roll och Räsänen hål-
ler en mera extrem riktning.

amerikanen Gerald T Smith 
är gästdirigent på Gospel-
helg 2013 i helsingfors. hel-
gen är ett evenemang för 
alla ungdoms- och gospel-
körer. 

redan från barnsben har 

Smith haft en nära kontakt 
till musiken och lärde sig ti-
digt att spela piano.

– ofta kom jag hem efter 
gudstjänsterna och försök-
te spela sånger jag hört där. 
jag smög in i min systers 
rum och använde hennes 
lilla hemorgel. På det sättet 
lärde jag mig snart att spe-
la på gehör.

Nu är Smith ansvarig le-
dare för all musik- och 
konstverksamhet i försam-
lingen Mt.ennon baptist 
church i staden clinton ut-
anför Washington Dc. bland 
annat leder han körer och 
koordinerar församlingens 
gudstjänster. Men det är 
genom gospelmusiken han 
har hittat sitt kall.

– jag ser det som om jag 
har en speciell kallelse att 
göra just gospelmusik och 
att min uppgift är att dela 
evangeliets goda budskap 
om jesus genom musiken.

Smith är en erfaren diri-
gent och har hållit gospel-
workshoppar i olika länder i 
närmare tjugo år. Även om 
länderna är olika tycker han 

att alla har mycket gemen-
samt med varandra.

– Kärleken till Gud och 
kärleken till gospelmusiken 
är något som förenar.

Gospelhelg 2013 går av 
stapeln i september och 
därmed också Smiths för-
sta besök till Finland.

– jag vet inte så myck-
et om Finland förutom att 

Sverige är grannland och 
huvudstaden är helsingfors. 
Med andra ord ser jag fram 
emot att möta nya männis-
kor som jag får dela gospel-
upplevelsen med.

 ¶ pER STENBERG/Kp
information och anmälning till 
Gospelhelg 2013 (27–29.9.2013) 
på adressen gospelhelg2013.
blogspot.com

gosPELHELg gäSTdIRIgeNT

Gospelmusiker 
inspirerar körer

Ingen adress för 
Vanda svenska 
församling
MÖGELkYRkA. Ska 
Vanda stad drabbas av en 
ödekyrka mitt i Dickursby 
centrum? Församlingen 
vill riva och bygga nytt 
men staden vill ha kvar 
byggnaden i 1960-talsstil.

TexT: RoLF AF hÄLLSTRÖM 

I juni i år beslöt Dickursby 
finska församling att över-
ge sin kyrka, den som ligger 
mitt emot Vanda stadshus. 
Byggnaden från 1960-talet 
är sjuk och flera av försam-
lingens anställda har symp-
tom, både på grund av mö-
gel och av asbest som loss-
nar från slitna golv.

Vanda kyrkliga samfäl-
lighet har låtit utföra fle-
ra konditionstest och kon-
staterat att kyrkan blir för 
dyr att renovera med nuva-
rande ansträngda finanser. 
I stället vill samfälligheten 
riva kyrkan och bygga nytt. 
Men Museiverket har klas-
sat kyrkan som en skyddad 
byggnad eftersom den till-
sammans med stadshuset 
bildar en enhetlig, offentlig 
miljö mitt i Dickursby.

Det är Vanda stad som 
ska bevilja rivningstill-
stånd och innan samfällig-
heten kan bygga nytt be-
hövs en stadsplaneändring 
som staden ska göra. Sam-
fälligheten har förhandlat 
med Vanda stad som satsat 
stora pengar på att renove-
ra sitt stadshus.

– För oss räcker det om fa-
saderna på kyrkan bibehålls, 
säger biträdande stadsdirek-

tör Juha-Veikko Nikulainen. 
Det räcker antagligen också 
för Museiverket, men pro-
blemet är att ”sjukdomen” 
delvis sitter just i tegelväg-
garna. Vanda samfällighet 
har också andra problem-
byggnader och har inte råd 
med en dyr renovering, än 
mindre med den tilläggs-
byggnad som Dickursby 
kyrka skulle kräva för att 
bli funktionsduglig. Situa-
tionen har gått i stå.

Tikkurilan seurakun-
ta flyttar efter semesterpe-
rioden all sin verksamhet 
till andra utrymmen. Van-
da svenska församling har 
sina utrymmen i en flygel-
byggnad till Dickursby kyrka 
och ska också flytta trots att 
läget inte är lika akut.

– Våra utrymmen ingår 
inte i samma ventilations-
system, förklarar tf kyrko-
herde Anu Paavola men till-
lägger att församlingen in-
te kunnat använda källar-
våningens utrymmen. På 
grund av den sjuka byggna-
den får man vistas där högst 
fyra timmar i sträck. Därför 
har bland annat föräldraka-
féet fått flytta.

Paavola säger att man tittat 
på olika alternativ. ViAnd-
kören som övat i Dickursby 
kyrka har redan flyttat öv-
ningarna till Helsingegår-
den, den lokala UF-loka-
len. Dit är också dagklub-
ben på väg.

– Vi måste veta var den 
ska börja. Det är föräldra-
kväll redan den 15 augusti, 
säger Paavola.

Men i övrigt saknar för-
samlingen en höstadress.

jU Längre beslutet om Dickursby kyrka drar ut på tiden, 
dess mer skjuts drömmen om den svenska församlingens 
S:t Larsgården på framtiden. 

Räsänenallergi 
drabbar kyrkan

inrikeSminiSter Päivi 
räsänen ryms inom 
kyrkans läroramar 
men väcker ändå 
starka känslor.
FOTO: Kp-ARKIV/
CHRISTA MICKELSSON
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Idrott och tro
På tv-skärmen syns 
en arena full av hejan-
de idrottsfantaster. På 
startlinjen står idrottar-
na. vältränade, fokuse-
rade, taggade. redo att 
göra allt vad de kan för 
att vinna. Korsa mållinjen 
först av alla. Spänning-
en är påtaglig även hem-
ma i soffan.

jag har alltid fascine-
rats av tanken på hur al-
la idrottsmän lyckas be-
hålla motivationen. hålla 
blicken fokuserad på det 
stora målet under må-
nader av svett och trä-
ning. Själv ger jag ju upp 
så fort det lite pickar till 
i musklerna på min egen 
joggingrunda.

Det här kom jag att 
tänka på när jag läste 
den nyutgivna andakts-
boken Puls, Om tro och 
idrott – för vinnare och 
alla oss andra. Nyskrivna 
texter om kristen tro och 
träningsglädje vill mo-
tivera, trösta och upp-
muntra unga männis-
kor som kämpar med 
idrottsvärldens krav och 
förväntningar. hur tacklar 
man motgångar när man 
kämpat och gett sitt allt? 
På vilket sätt finns Gud 
med i idrotten? Tänkvär-
da och personliga texter 
skrivna av både idrotts-
utövare och bänkidrot-
tare varvas med bön och 
bibelord. Puls vill inspire-
ra och ge energi.

Men att kämpa hör in-
te bara idrotten till. vi 
brottas alla för att nå vå-
ra mål. varje dag, stora 
som små. om vi är foku-
serade så lyckas vi men 
lika ofta förlorar vi. Som 
en av textförfattarna 
konstaterar i en av bo-
kens mer berörande tex-
ter är alla med om sa-
ker som är jobbiga. Så är 
det att vara människa. 
vår tillvaro pendlar stän-
digt mellan att vi har det 
bra och mindre bra. han 
kämpade för sitt liv un-
der vattenytan i tsuna-
mikatastrofen. vi kämpar 
med våra egna bekym-
mer. om vi tror på oss 
själva och inte ger upp så 
är oddsen att vi lyckas 
mycket större.

 ¶ SARA EKSTRANd

ELLiPs Gör sig 
redo för 
den stora 
berättelsen

FörberedeLSerna är i full 
gång. boris Salo får hjälp 
med berättandet av håkan 
Streng och Lasse hjelt.

– Jag drivs av en önskan att få komma 
ut bland folk och berätta vad evangeliet 
handlar om, säger Boris Salo. 

Startskottet för Salo var insikten 
om att de nytestamenliga författarna 
skrev sina verk för att läsas från bör-
jan till slut. 

– Som författare vill jag inte att nå-
gon ska plocka fram två eller tre rader 
på sidan 75 ur en av mina böcker och 
hålla en utläggning om det. Vi använder 
perikopsystemet – ett system med pre-
dikotexter för kyrkoåret. Det har sina 
fördelar men det är väldigt sällan vi tar 
del av en skrift från början till slut. Och 
det måste vi på något sätt få tillbaka.

Han fascineras av styrkan som lig-
ger i berättandet.

– Det är skönt att bara få berätta med 
Bibelns egna ord utan att komma med 
en uttolkning eller förklaring.

Skrevs för romarna
Salo kallar Markusevangeliet världs-
litteraturens mest lästa och översat-
ta verk. Det bygger han på att Bibeln 
är den överlägset mest spridda boken 
och att man oftast börjar med Markus- 
och Johannesevangelierna när Bibeln 
översätts till ett nytt språk. 

–  Markus skrev sitt evangelium för 
att berätta vad kristen tro handlar om 
för Romarriket. Det är det mest dra-
matiska evangeliet och det skrevs för 
en sekulär omgivning. Mycket tyder 
på att det är en ögonvittnesskildring 
som Petrus är källan till. Jag tror att vi 
i dag börjar vara i den situationen att 
många i Finland inte vet vad evange-
liet handlar om. 

bERÄTTARkoNST. Efter två böcker om Markusevang-
eliet och några försök att berätta delar av det är kaplan 
Boris Salo i Jakobstad redo för nästa utmaning: Han ska 
berätta hela evangeliet. 

TexT och FoTo: JohAN SANDbERG

Föreställningen Den stora berättelsen ger 
Boris Salo i Rotundan i Campus Allegro 
i Jakobstad under Jakobs Dagar-veckan 
onsdagen den 24.7 klockan 19. Till sin 
hjälp har han Lasse Hjelt som regissör 
och Håkan Streng som står för musiken.

Håkan Streng kommer att gestalta 
folkets reaktioner och sjunga några bi-
beltexter till egna melodier.

–  Jag kommer att säga reaktionerna 
i toner, säger Streng.

– Att ha musik ser jag som ett bra 
komplement. Det finns saker som ald-
rig blir rätt hur man än säger det. Hur 
ska man till exempel gestalta Jesu rop 
på korset: Min Gud, min Gud, varför 
har du övergivit mig? Där kan musi-
ken vara till en hjälp, säger Salo.

började memorera
Boris Salos intresse för Markusevang-
eliet har vuxit fram medan han skri-
vit två böcker om evangeliet.

– I samband med det började jag me-
morera texten. 

Det ledde också till ett samarbete 
med Trygve Erikson. Han skrev pjä-
sen Mästarens väg som uppfördes på 
Frank Mangs Center i Närpes under 
två somrar. 

I Närpes gjorde Boris Salo rollen som 
Jesus.

– Jag gillar att stå på scen, men det 
var skönt att Trygve byggt upp pjäsen 
med Jesu repliker ur Markusevangeliet. 
Mina repliker bestod då av det som jag 
memorerat under flera år. För mig var 
det en direkt förkunnelse. Jag behöv-
de bara lära mig att spela tillsammans 
med de övriga.

Välbekant men ändå nytt
Mästarens väg var ändå något annat. Nu 
är han ensam. Men han har redan prövat 
på att berätta olika avsnitt ur evangeliet. 

–  Jag har berättat evangeliet i två oli-
ka omgångar tidigare. Jag har också be-
rättat olika avsnitt ur det i skriftsko-
lan och passionsberättelsen för elev-
er i Pedersöre gymnasium. Då sönda-
gens text varit ur Markus har jag också 
tagit tillfället i akt och berättat texten 
i gudstjänsten.

Men ändå känns det som en ny sak 
att berätta hela evangeliet.

– Det känns lite som att gå ut på vatt-
net. För det handlar om att memore-
ra en så stor textmassa. Föreställning-
en tar två och en halv timme.

I det här skedet ger han inga löften 
om flera föreställningar.

– Vi får se hur det känns efter den 
här första gången. Om det känns bra 
är jag nog öppen för att göra om det 

änglar på sommarteater
SoMMARTEATER

Lumpänglar

oravais Teater 
Text och regi: annika 
Åman
Musik: charlotta Kerbs
I rollerna: alexandra 
Mangs, Kaija Grannas, Pia 
Simons, Lena österberg, 
heidi Nyman, anci holm, 
roland engström, ulf 

johansson, boris bränn, 
conny Kulla, anders öst-
erberg med flera.

om livet på textilfabriken 
i oravais berättar Annika 
Åmans nyskrivna pjäs som 
hon också regisserar. 

Det märks att hon rör sig i 
områden hon känner till väl. 
hon känner fabriksområdet, 
spelplatsen och skådespe-
larna. en del roller sitter så 

bra att man undrar om skå-
despelarna över huvudta-
get gör något annat än att 
bara vara sig själva. Även de 
yngsta barnen sköter sina 
roller väl.

Pjäsen är en dokumenta-
tion av lokalhistora utan att 
för den skull vara obegriplig  
för dem som saknar kopp-
ling till oravais. handlingen 
kunde vara förlagd till vilken 
fabriksort som helst.

Det är ett drama som 
innehåller det mesta: kär-
lek, svek, försoning och 

mycket humor. Liv tar dra-
matiskt slut och nytt liv 
föds. Känslorna kastar mel-
lan skratt och gråt, även 
bland publiken.

Det är helt klart kvinnor-
nas pjäs. Männen på fa-
briksområdet sysselsätter 
sig med att gömma spriten 
och organisera föreningsli-
vet. Men runt arbetarbostä-
derna styr kvinnorna. i den 
grova jargongen bland ar-
betarkvinnorna blir män-
nen ibland snudd på objek-
tifierade. 

Pjäsen presenterar ock-
så en ensam troende ame-
rikaänka som får sin be-
skärda del av arbetskam-
raternas gliringar. i övrigt 
dominerar inte den andli-
ga dimensionen. Men än-
kan är inte utstött ur ge-
menskapen, snarare tvärt-
om. här delar alla, oavsett 
livsåskådning, både glädje 
och sorg. Det är en gemen-
skap som sannolikt känns 
igen på många arbetsplat-
ser än i dag.

Den enkla och vackra 

musiken av Charlotta kerbs 
förtjänar ett speciellt om-
nämnande.

Premiärpubliken gav de 
medverkande välförtjänta 
stående ovationer. Som om 
den kom med en hälsning 
från gångna generationer 
lumpänglar landade en vit 
fjäril på annika Åmans arm.

Det var en stark och be-
rörande sommarteater-
kväll, komplett med tillhö-
rande regnskur. bara myg-
gen saknades.

 ¶ JOHAN SANdBERG
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vågA FRågA

lycka är små ting
Många som lider av ångest och de-
pression får mera symtom om som-
rarna då de vanliga rutinerna bryts. 
Vad kan man göra för att förbättra 
situationen?
Sommar, SemeSter och sol är för de flesta 
förknippade med glädje och lycka. Men 
inte för alla. En del upplever somma-
ren och våren som en extra tung tid. 
Nu MÅSTE man vara glad och social! 
Nu ska man gå på fest och grilla med 
goda vänner. Nu ska man umgås med 
släkt som man inte sett röken av under 
idetiden. Alla dessa måsten och ”alla” 
glada människor kan kännas som ett 
hån gentemot ens egen nedstämdhet. 

Det kan hända att vi måste acceptera 
att vi inte hör till den ”lyckliga” skaran utan att vi hör till de 
mer ”olyckliga”. Åtminstone för tillfället. En tröst kan vara 
att sommaren, semestern och värmen är övergående. Allt 
är förgängligt, så även sommaren! Så småningom återgår 
livet och rutinerna till det normala. Vi får gå till arbete och 
skola. Vi får fortsätta med våra hobbyer. Festerna tar slut. 

Rutiner i samspel med Skalmans väckarklocka är till godo 
för oss alla. Har vi tendens att bli nedstämda och få ångest 
under sommaren bör vi se till att sova på nätterna och sti-
ga upp på morgnarna. Även se till att vi äter på någorlunda 
regelbundna tider. Om vi tycker att dagarna blir för långa 
och enahanda kan vi se till att ha något program planerat 
varje dag. Det kan vara att gå på loppis, gå på sommartea-
ter, besöka en vän, gå till biblioteket, hyra en film eller gå 
på gym. Eller varför inte baka semlor eller plocka bär. Gärna 
gå en promenad eller springa en tur varje dag. Försök hitta 
åtminstone tre positiva saker per dag. Det kan vara fåglar-
nas sång, det kan vara doften från en blommande ros eller 
sommarpratarens fina ord. Kanske gå på en konsert, ta in 
musiken med alla sinnen, vara totalt närvarande. Inte tän-
ka framåt eller bakåt. Bara vara i nuet, just nu. Blunda och 
fokusera inåt. Låt dig bli berörd om musiken rör dig.

Unna dig att må bra. Besök en frisör eller gå till en massör. 
Ta ett dopp i havet eller sjön, bada i en riktig bastu. Koka 
gott kaffe eller te, läs en god bok eller bläddra i en vack-
er bok. Ring en god vän eller gå på träff med en god vän.  

Ett annat sätt att höja vår sinnestämning kan vara att gö-
ra något för någon annan. Kanske finns det någon i vår om-
givning som är ensam och behöver sällskap. Kanske vi kan 
besöka en vän eller släkting som vi inte träffat på länge. Ofta 
är vi rädda för att störa men jag tror inte att vi behöver va-
ra speciellt rädda för det. De flesta blir glada av ett besök. 

Man har gjort undersökningar om människors lycka och 
välmående och kommit fram till att vägen till lycka oftast 
består av små ting. Jag tror att vi behöver bli bättre på att 
observera allt som finns runt om oss: både människor och 
natur. Vi behöver fokusera på människors positiva egen-
skaper. Att hjälpa andra är också något som bevisligen ger 
oss välbefinnande. Det goda jag gör ger gott tillbaka till mig. 
Man brukar säga att glädje smittar och det stämmer.

 ¶ MARIA SuNd-
GREN-LILLQVIST
är kognitiv 
psykoterapeut 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

På TväREn SARA eKSTRANd

ändrade planer
häromdagen hamnade jag 
ofrivilligt i Karleby. Min tan-
ke var att åka tåg genom 

landet till de 
österbott-
niska slätter-
na för att sti-
ga av i bennäs 
som så många 
gånger tidiga-

re. just den här dagen var 
det ändå mycket viktigt att 
jag steg av vid precis rätt 
station. Min första intervju 
med en riktig jakobstadsbo 
var nämligen inbokad sam-
ma eftermiddag. Tidssche-
mat var väl genomtänkt för 
att hinna i god tid till avta-
lad mötesplats. Men en liten 

detalj ställde till ett mycket 
oförutsett problem. Tågdör-
ren gick inte att öppna. 

jag har alltid haft lite svårt 
för klichéaktiga uttryck men 
i det här sammanhanget är 
ett sådant på sin plats. Det 
blir aldrig som man tänkt 
sig. När man i förtvivlan 
står på ett tåg och försöker 

öppna en dörr med en mo-
dern, högteknologisk, grönt 
blinkande knapp – utan re-
sultat. Känner hur paniken 
växer i kroppen. Ser hur öv-
riga passagerare glatt hälsar 
på sina välkomstkommit-
téer på perrongen utanför. 
När perfektionisten inom 
en inser att minutschemat 

kommer att slängas i pap-
perskorgen. Tåget som sak-
ta börjar röra på sig. Nästa, 
Karleby.

För mig är det ofta ett 
hårt slag när något går 
snett. Men än en gång fick 
mitt välorganiserade jag en 
liten påminnelse om att det 
är bäst att skratta när allt 

inte går helt enligt planerna. 
Det finns lösningar på det 
mesta. en taxi bromsade in 
framför mitt intervjuobjekt 
en hel minut tidigare än av-
talat. ingen skada skedd.

jag kan bara konstate-
ra att om man mot sin vil-
ja hittar sig själv i Karleby så 
är det inte hela världen.

hela också på andra ställen, säger Salo.
När han äntrar scenen gör han det i 

rollen som Markus, berättaren. Det är 
sparsamt med rekvisita, bara en båtku-
liss och en stol. Den första akten hand-
lar mycket om händelserna vid Gene-
sarets sjö.

Ingen traditionell teater 
Enligt Lasse Hjelt består utmaningar-
na i berättandet i att vara trovärdig och 
fängslande . 

– Eftersom det bara finns lite rekvi-
sita så ska det sagda ordet vara det som 
fängslar. Som regissör försöker jag hjäl-
pa Boris att variera kontakten till pu-

bliken utan att han ska vara alltför på-
flugen.

Berättandet är ingen traditionell te-
ater. Men det är heller ingen läsning 
av bibeltexten. 

–  Det är tre olika grejer, säger Hjelt. 
När du läser är du mest ensam. När du 
berättar för du ett samtal med någon 
annan. Det kan också vara en publik 
som inte ger något verbalt svar. Teater 
är mera yvigt än berättandet. Där in-
går stora betoningar och väl uttänkta 
pauser. Nu berättar Boris den här his-
torien som han tycker är värd att föra 
vidare. Han berättar vad som händer 
och missar han något väsentligt så tar 

han om det, precis som man gör i en 
naturlig konversation. 

berättartraditionen lever än
Ursprungligen berättade man innehål-
let i evangelierna för varandra. 

– I något skede skrevs berättelsen ner  
och man fortsatte berätta för varandra  
utgående från den skrivna texten, sä-
ger Salo  Att var och en läser texten ur 
sin egen Bibel har egentligen kommit 
väldigt sent. Det kom dels med refor-
mationen och dels med boktryckar-
konsten.

Det finns en berättartraditon som le-
ver även i vår tid. Lasse Hjelt har både 
spelat och regisserat den här sortens 
uppföranden tidigare.

Salo har sett och hört skådespela-
re från Uleåborgs teater berätta Mar-
kusevangeliet på finska. På finlands-
svenskt håll har också Stina Ekblad be-
rättat Lukasevangeliet.”Det känns lite som att gå ut på vattnet.”
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Fyra gubbar och en båt

Den nymålade båten ser enorm ut där 
den står ensam på sin trailer i en an-
nars tom vinteruppläggningshall för 
båtar. Fyra karlar håller på att plocka 
ner ställningarna för plasttältet som 
täckt båten under målningen. En man 
i blå snickaroverall balanserar högst 
upp när det hörs en smäll.

– Söta öde, säger Karel Kakko ne-
re på båtdäcket. Det är en liten pik 
”oss karlar emellan” åt projektets pri-
mus motor, församlingspastor Tom 
Hellsten, som odlat just det uttrycket 
när det smällt på fingrarna. Starkare 
kraftuttryck än så anses inte lämpliga 
för en präst, speciellt inte här där det 
är högt till tak som i en kyrka.

Kakko tittar med godkännande min 
på den blåmålade båten medan han 
drar bort jesustejpen som skyddar av-
visarlisten under målningen (alltså 
grejen som går runt båten och tar emot 
stötarna). Han är marinarkitekt till 
utbildningen, jobbar som redaktör på 
motorbåtstidskriften Kippari och är 
en av de experter som båtklubbarnas 
folk vänder sig till när det behövs ett 
konditionsutlåtnade i samband med 
båtaffärer. Tycker ett superproffs som 
han att båten är sjöduglig och anpas-
sad för vad den ska användas till kan 
församlingen vara lugn.

Den del av skrovet som ska ligga i 
vattnet får vänta med färg till nästa år.

– Den här säsongen är så pass kort, 
säger Kakko och ger en liten föreläs-
ning om dagens miljövänliga botten-
målningsteknik med självpolerande 
färger som släpper tunna lager av färg 
med vidhängande alger och snäckor.

Slipandet och tejpandet var arbets-
drygt. Det tog tiotals dagsverken.

– Själva målandet gick sedan re-
lativt snabbt, säger Ossi Väänänen, 
pensionerad maskiningenjör och en 
av tiotalet aktiva i ”båtklubben”.

Carl Johan Westin kör fram sin 
traktor, kopplar på båttrailern och 
drar ut den 8,7 meter långa skönhe-
ten i dagsljuset. Westin har nyss pen-
sionerat sig från jordbruket som han 
haft uppe i Bredslätt by men har al-
la maskiner kvar. Dagens jordbru-
kare är ju egentligen metallarbeta-
re, Westin har både svarv och svets i 
sin verkstad.

Alla tre verkar påfallande nöjda 
med den här typens församlingsak-
tivitet. Dessutom är båten inget själv-
ändamål utan har en plats i försam-
lingens verksamhetsplan.

Tar emot båtdonationer
Projektet med en församlingsbåt star-
tade lämpligt nog vid ett förrättnings-
kaffe. Pastor Hellsten hade förrättat 
välsignelse av hemmet hos Karel Kak-
ko som flyttade till Ingå med sin fa-
milj senaste sommar. Hellsten är lyck-
lig ägare av bland annat en sex me-
ters ombyggd mahognybåt och Kak-
ko som sagt superproffs i branschen. 
Att de kom att prata båtar vid kaffet 
var inte långsökt precis. Dessutom 
hade Hellsten redan länge funderat 
på en lämplig verksamhetsform att 
erbjuda för ”den grupp församlings-
bor som är svårast att nå”.

Kyrkoherde Torsten Sandells fun-
deringar följde samma linjer – han är 
delägare i en elvametersbåt – så dis-
kussionen ledde till att församling-

en satte in en annons i lokaltidning-
en om att den tar emot båtdonatio-
ner. Samtidigt tipsade man om att det-
ta var ett projekt lämpligt för herrar 
i mogen ålder.

– Vi erbjöds femton olika båtar, sä-
ger Hellsten som jobbat i Ingå försam-
ling sedan 2011. Det var båtar i myck-
et varierande skick och storlek, ända 
från en 12 meters båt från 1908 som 
seglat på norska Atlantvatten till min-
dre fiskarbåtar. En och annan kanske 
också mindre väl hållen.

Del i verksamhetsplan
Båten skulle inte bara vara ett reno-
veringsobjekt utan ingå som en del i 
församlingens verksamhetsplan att 
bättre nyttja sina markresurser. In-
gå församling äger flera holmar, bland 
annat största delen av Stora Fagerö, 
en naturskön holme på hela 70 hektar 
rakt utanför Ingå småbåtshamn. Där 
rustar församlingen som bäst upp ett 
fiskartorp som utfärdsmål.

Så församlingen kunde välja och 
vraka. Bäst lämpad var en akterruf-
fad – en båt där kajutan ligger i ba-
kre delen av båten – Sunmar 8700 i 
glasfiber.

– Den har ett stort fördäck och är 
ypperlig att forsla material med, sä-
ger Kakko. Det går bra att forsla folk 
också, tolv personer ryms fint.

Redan i sommar ska det bli aktu-
ellt med en del turer, till Stora Fagerö 
och Jussarö bland annat. Också trans-
porterna till församlingens lägergård 
Rövass är aktuella. Det går visserli-
gen också att åka landvägen ut till lä-

gergården på Orslandet som ligger på 
skärgårdssidan av Barösund. Men stil-
enligare är förstås att åka båt från In-
gå hamn.

Trots att båten ser stor ut är den så 
pass liten att det inte krävs några fö-
rarpapper för att köra den.

– Vi kommer att ordna med utbild-
ning så att praktiskt taget alla i klub-
ben kan köra båten. Jag hoppas på att 
tre, fyra av dem kan ställa upp som 
förare, säger Hellsten.

Namn efter kyrkan
Själva båten är alltså en donation och de 
tio gubbarna har gjort många dagsver-
ken. På Ingådagen för någon vecka se-
dan ordnade församlingen med lotteri.

– Allt har tiggts ihop, säger Tom 
Hellsten om båtprojektet.

Församlingen har haft goda kontak-
ter genom sina frivilliga. En av karlar-
na i projektet har tidigare jobbat hos 
färgfirman Hempels som sponsrat all 
färg som gått åt till glasfiberskrovet.

I sjön ska båten om en vecka. Nam-
net är redan avslöjat i lokalpressen 
men ett fempoängstips kunde vara 
att gråstenskyrkan i Ingå är tillägnad 
detta sjöfararnas skyddshelgon. Fyra 
poäng att det kan skrivas med både c 
och k. Tre poäng att julgubben här-
stammar från detta helgon.

Nere vid lägergården Rövass ligger 
redan den andra båten som försam-
lingen tagit emot, en fin Summabyggd 
fiskarbåt med förhytt. Den kräver mer 
omfattande reparationer och blir ett 
större projekt än glasfiberbåten. Men 
det är en sak för nästa höst.

TRÄFFPUNkT. Nästa 
vecka sjösätts Ingå för-
samlings förbindelsebåt, 
upprustad av ett kunnigt 
gäng på tio frivilliga som 
samlats inom församling-
ens ”träffpunkt för gub-
bar”. – I en skärgårdsför-
samling ska församlingen 
syssla med samma saker 
som medlemmarna, 
säger församlingspastor 
Tom Hellsten.

TexT och FoTo:  
RoLF AF hÄLLSTRÖM

måLningen har lyckats bra, säger från vänster Tom hellsten, Karel Kakko, Karl-erik Westin och ossi väänänen. Sammanlagt har runt tio 
personer deltagit i ingå församlings båtklubb. 

FörSamLingSPaStor tom hellsten är nöjd med den ny-
gamla församlingsbåten.

”Den har ett 
stort fördäck 
och är ypperlig 
att forsla mate-
rial med.”

Karel Kakko
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Här trycks över fem   
miljoner biblar per år 

TexT och FoTo:  
JohAN SANDbERG
 
Men det är inte bara evangelium som 
trycks i S:t Michel. Här trycks också 
lagen. De senaste upplagorna av lag-
böcker från Finland, Sverige och Nor-
ge härstammar härifrån.

– Den svenska lagboken Sveriges Ri-
kes Lag är lite intressant, säger Heikki 
Suomala, vd för St Michel Print. 

Den senaste upplagan av Sveriges lag 
har 4 700 sidor och är 76 millimeter 
tjock. Den närmar sig 80 millimeter, 
gränsen för hur tjocka verk tryckeriet 
klarar av att binda till en bok. 

– Tekniskt kan vi gå upp till närmare 
5 000 sidor, säger Suomala. Lagen har 
getts ut i ett band i över 150 år. Nästa 
upplaga av Finlands lag som trycks i 
sommar kommer också i ett band. 

Sammanlagt trycker St Michel Print 
mellan sju och åtta miljoner böcker 
på tunnpapper per år. Lagböckernas 
andel är cirka tio procent. Dessutom 
trycker tryckeriet farmaceutiska ka-
taloger, ordböcker och lite bipacksed-
lar för medicinförpackningar. Störs-
ta andelen, närmare två tredjedelar av 
produktionen, hör ändå till det tryck-
eriet kallar religiös litteratur.

– Men det är bara kristna böcker 
vi  trycker. Det har vi ett principbe-
slut på.

Global bibelvärld
De flesta böcker som St Michel Print 
trycker är Nya testamenten. Men man 
trycker också hela Biblar, psalmböcker 
och andra kristna böcker på tunnpapper.

– Från början av åttiotalet har vi 
tryckt biblar för trettio länder på 52 
olika språk, säger Suomala. Varje år 
kommer det nya språk att jobba med. 
Bibelvärlden är global och otroligt in-
tressant i dag.

Det innebär också en hel del resda-
gar för Suomala och övriga försäljare.

– Jag har i medeltal 70–80 resdagar 
per år. I fjol blev det ganska många, 110 
resdagar. Den enda möjligheten att kla-
ra sig på marknaden är att vara aktiv.

Följaktligen går åttio procent av pro-
duktionen på export. Största delen går 
till Ryssland (17 procent), Ukraina (9 
procent), Sverige och Norge (8 pro-
cent), Tyskland och Rumänien (7 pro-
cent) och Malawi (4 procent). De se-
naste tio åren har tryckeriet sålt till 61 
länder. Böcker på ryska och tyska har 
dominerat. Men det har blivit allt fler 
spanska böcker.

– Läget varierar från år till år. I dag 
motsvarar ryskan cirka 25 procent av 
produktionen och tyskan mellan fem 
och tio procent. I allmänhet har vi 

tryckt relativt många böcker för CEE-
området (Central- och Östeuropa).

Ur bokhyllan plockar Suomala fram 
en bibel som företaget tryckt på tshilu-
ba, ett språk som mindre än två miljo-
ner personer talar i Kongo.

– Afrika är ett av de snabbast väx-
ande områdena för biblar i dag, men 
också Asien och Sydamerika.

De viktiga fonterna
För tryckeriet innebär varje nytt språk 
att man måste kontrollera att program-
varan stöder språket.

– Vi dubbelcheckar att vi har alla de 
fonter vi behöver.

En av de stora och långvariga kun-
derna är Gideoniterna.

– Vi har tryckt åt Gideoniterna till 
cirka 30 länder, alla CEE-länder, Rys-
land och Ukraina men också flera län-
der i Afrika.

Tunnpapperssegmentet är ändå 
smalt. Av de trehundra bokförlagen i 
Finland är det endast femton som har 
något att göra med tunnpapper.

– Vi har samarbetat praktiskt taget  
med alla bibelförlag i Finland och Sve-
rige. Årligen samarbetar vi med mel-
lan 70–80 bokförlag. 

För St Michel Print är kundservicen 

”Varje år  
kommer det  
nya språk att 
jobba med.”
Heikki Suomala

bIbELTRYCk. Fem och en halv miljoner biblar 
och annan litteratur med kristen koppling kom-
mer varje år ut ur tryckpressarna i St Michel 
Print. Tryckeriet är det enda i Norden som kan 
trycka och binda böcker på tunnpapper.

mikko ryyPPö packar ner Nya testamenten för leverans till Gideoniterna i ryssland.
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viktig. Det är också språkkunskaper-
na. Den här intervjun gjordes på svens-
ka. Också alla de anställda Kyrkpres-
sen mötte på tryckeriets kontor tala-
de svenska.

– Alla tror att alla i Sverige kan eng-
elska. Men så är inte fallet.

Själv har Suomala lärt sig svenska ge-
nom sitt tidigare jobb inom skogsma-
skinsindustrin.

– Det är lite svårt att få personal som 
talar flera språk och har hög motiva-
tion till S:t Michel. Men det finns ändå 
folk som gärna flyttar till staden från en 
större ort när barnen börjar gå i skolan.

Pappret är tunnare
Papperstjockleken som St Michel Print 
trycker på varierar mellan 25 och 50 
gram per kvadratmeter. Vanligtvis an-
vänds 31 grams papper.

– För att vara tunnpapper är det gan-
ska tjockt, säger Suomala.

Som jämförelse kan nämnas att van-
ligt tidningspapper är cirka 43 gram 
medan kopieringspapper är cirka 80 
gram. 

– Bibelpappret är i princip samma 
papper som används i cigarretter. Det 
är baserat på kemisk cellulosa. 

St Michel Print köper tunnpappret 
från Tervakoski som specialiserat sig på 
bestruket papper. Det har en slätare och 
glansigare yta som står emot fukt bättre.

– De flesta bibelpapperstillverkarna 
gör obestruket papper. Det bestrukna 
pappret har en högre kvalitet vilket ger 
oss en fördel.

Pappersfabriken i Tervakoski hör  
numera till österrikiska Delfort Gro-
up. Fabriken är Finlands äldsta pap-
persfabrik och den har tidigare ägts 
bland andra av Finlands Bank.

Enligt Suomala finns det flera förde-
lar med att trycka på tunnpapper jäm-
fört med tjockare papper. Förutom att 

boken ser elegant ut hålls den också 
öppen när man slår upp den.

– Men det finns också en logistisk 
aspekt, säger han. Ju tunnare papper 
som används desto flera böcker ryms 
i en container. Om allt inom EU som i 
dag trycks på 70 grams papper skul-
le tryckas på 40 eller 50 grams papper 
kunde vi förminska transportkostna-
derna i hela Europa. Det som kräver 
fjorton lastbilar att transportera kan 
minskas till åtta lastbilar. 

Det kemiskt framställda pappret krä-
ver också mindre energi i tillverknings-
processen än det mekaniska.

Att trycka på tunnpapper kräver 
speciell yrkeskunskap. Erfarenheten 
är viktig, både för dem som jobbar i 
bokbinderiet och i tryckeriet.

– Vi har nyanställt erfarna tryckare 
som kan och vet allt om att trycka när 
de kommer. Efter några veckor konsta-
terar de att lärotiden bara börjat.

Suomala berättar att skillnaden be-
står i hur man justerar maskinerna och 
med vilken hastighet man kör dem. 
De ska gå långsammare än i normala 
tryckpressar. I binderiet handlar det 
mycket om tryckluftsteknik.

Tidningshus med bilförsäljning
Tryckeriet i S:t Michel har anor från 
1889. Då grundade läraren Jaakko Ha-
niel Päivärinta en tidning och ett tryck-
eri under namnet Suomi. Under kriget, 
då huvudstaben var förlagd till S:t Mi-
chel, anlitade staben tryckeriet.

Numera går tidningen och koncer-
nen under namnet Länsi-Savo. I kon-
cernen ingår också tidningen Itä-Sa-
vo som utkommer i Nyslott, nio veck-
otidningar, en lokalradio och St Michel 
Print. Och en bilåterförsäljning. 
En bilförsäljning?

– Ja, min far Esko som var vd tidigare 
har en bakgrund som köpman. Han ha-

”om allt in-
om EU som i 
dag trycks på 
70 grams pap-
per skulle tryck-
as på 40 eller 50 
grams papper 
kunde vi för-
minska trans-
portkostnader-
na i hela Euro-
pa.”
Heikki Suomala

de också erfarenhet av bilhandel. Bu-
tiken var till salu och Länsi-Savo köp-
te den, förklarar Jukka Tikka, Länsi-
Savos nuvarande styrelseordförande.  

Koncernen omsätter 60 miljoner eu-
ro och har 400 anställda. St Michel Print 
omsatte cirka nio miljoner euro 2012 
och har sextio anställda. Familjen Tik-
ka är koncernens största ägare.

– Att det är ett familjeföretag med 
lång historia märks på att vår långsik-
tiga vision är att stanna kvar. I större 
bolag som ägs av investerare kan allt 
hända över en natt.

Tolkovaja biblia var först
St Michel Print specialiserade sig på 
tunnpapper på åttiotalet. Idén kom 
från företagets dåvarande tryckeridi-
rektör. Evangeliipress i Örebro hade fått 
en stor beställning av ortodoxa Tolko-
vaja Biblia i Ryssland. Evangeliipress 
behövde tilläggskapacitet och Länsi-
Savo hade en ny Timson-tryckma-
skin i rätt format. 

– Något andligt intresse låg inte bak-
om satsningen, säger Tikka.

Tolkovaja Biblia blev det första större 
bibelprojektet som trycktes i S:t Michel.

– Jag har hört att en ortodox präst 
kom från Ryssland  till S:t Michel för 
att välsigna den första lastbilen som 
lämnade tryckeriet, säger Suomala. 

På nittiotalet sålde St Michel Print 
ut sitt arktryck till en av sina anställ-
da som fortsatte verksamheten i ett 
nytt bolag.

– Det är en klar linjedragning att sat-
sa endast på tunnpapper.

I dag har St Michel Print fyra Tim-
son- tryckpressar samt maskiner för 
bokbindning. För fyra år sedan över-
gick tryckeriet till CTP-printer som 
skriver ut direkt på tryckplåten.

– Vi var troligen det sista tryckeriet 
i Finland som arbetade med konven-

tionell film. Vi hade svårt att hitta en 
printer för våra behov.

Inga synergieffekter
Koncernens tidningar har egna tryck-
pressar och trycks inte på St Michel Print.

– Dagstidningarna är vår huvudpro-
dukt, säger Tikka.

Länsi-Savo som kommer ut i S:t Mi-
chel har en upplaga på 22 000 och Itä-
Savo i Nyslott 16 000.

– Vi har bekymmer med upplagan – 
den sjunker två–tre procent om året, 
säger Tikka. Men många av våra läsare 
är äldre och den digitala revolutionen 
är inte lika häftig. Men upplagan sjun-
ker, det hjälps inte.

Några större synergieffekter av att 
trycka både tidningar och på tunnpap-
per ser Tikka inte.

– Men de hänger ändå ihop och båda 
branscherna är ytterst intressanta.  Tid-
ningarna är lokala medan marknaden 
för tunnpapperstryck är global. 

Religionen intresserar
De främsta konkurrenterna till St Mi-
chel Print finns i Kina och Indien. I Eu-
ropa finns tolv konkurrenter och nå-
gon även i Sydamerika.

– Vår fördel jämfört med Kina är att 
leveranstiden i Kina är lång, fem till sex 
veckor. Dessutom ökar prisnivån där 
hela tiden. Många kunder har också re-
agerat på att det är svårt att skapa lång-
variga relationer till Kina då personal-
omsättningen där är stor. De unga ki-
neserna är karriärmedvetna och byter 
ofta arbetsplats, säger Suomala.

Suomala har lagt märke till att många 
kunder intresserar sig för religionen i 
Finland. 

– Vi diskuterar rätt ofta skillnaden 
mellan att vara lutheran, katolik el-
ler ortodox. Det görs ändå ingen stor 
sak av det.

heikki SUomaLa, vd för St Michel Print, tycker att bibelvärlden är global och ytterst intressant. Markku Puntanen till vänster.
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bibeLPärmar På polska.

här görS det pärmar med guldtryck. Markku Puotanen och heikki Suomala övervakar.

•	bibeln är världens mest 
översatta bok. i slutet av 
2012 var åtminstone en hel 
bok i bibeln översatt till 
2 544 språk. i dagens lä-
ge är Nya eller Gamla tes-
tamentet tillgängligt på 
1 249 språk och hela bibeln 
på 486 språk. att översätta 
hela bibeln tar i medeltal 12 
år. Man uppskattar att det 
finns 6 000–7 000 språk i 
världen. 

•	Inom ramen för projek-
tet bibeln till Finlands släk-
ter utkom i fjol Psaltaren 
på vepsä (östersjöfinskt 
språk), jonas bok på livvi 
(karelskt språk) och johan-
nesevangeliet på mansiska 
(sibiriskt språk). 

•	”En god bibelöversätt-
ning är trogen de hebreiska 
och grekiska grundtexter-
na, är språkligt av hög kva-
litet och beaktar den an-
tropologiska och kulturella 
kontexten”, säger chefen 
för bibelöversättningsarbe-
tet vid Finska bibelsällska-
pet, Seppo Sipilä. 

•	hundra olika språk når 
över 500 miljoner läsare. 

•	De förenade bibelsällska-
pen (The united bible So-
cieties, ubS) startade i slu-
tet av 2012 ett projekt inom 
vilket bibelsällskapens 
översättare inom 1 000 da-

gar, dvs. inom ungefär tre 
år, ska göra 100 nya över-
sättningar. av de här 100 är 
45 de första översättning-
arna någonsin, en fullstän-
dig bibelöversättning ut-
kommer på 29 språk och 
en nyare översättning av en 
redan befintlig utgåva på 26 
språk. 

•	Sammanlagt når de här 
100 olika bibelöversätt-
ningarna över 500 miljo-
ner människor. översätt-
ningarna har en stor andlig 
betydelse för såväl enskil-
da kristna, kyrkor som hela 
folkgrupper. 

•	Nätverket Förenade bi-
belsällskapen är världens 
största aktör inom bibelö-
versättning och -utgivning. 
Nätverket är med i 450 bi-
belöversättningsprojekt i 
olika delar av världen. Fin-
ska bibelsällskapet är med-
lem i nätverket Förenade 
bibelsällskapen. (KT)

BiBELBöCkER På 2 544 sPRåk

SverigeS Lag. 4 700 sidor och 76 millimeter tjock. Lådor med psalmböcker till församlingarna i borgå stift.

LaSSi PyLkkänen mäter trycksvärtan i en rysk bibel.
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Välkommen till Vasa

Platser kvar på följande höstresor:
*7-16.10 La Bella Italia

*2-9.11 Beijing med Mathias Nylund

Umeå-resor:
Torsdag 25.7, 1.8, 15.8

Lördag 27.7, 14.9

Musikal- och teaterresor:
*18-20.10 Musikalsuccén Priscilla Queen Of 
The Desert i Stockholm, en dag i Stockholm
*21-24.11 Musikalsuccén Priscilla Queen Of 

The Desert i Stockholm, en natt på hotell
*5-8.12 Steninge Slott och Stockholm, möjlighet 

att se ’30-årsfesten’ med Galenskaparna
och After Shave samt Priscilla Queen Of The Desert

Julresor:
*22-24.11 Jultomtens verkstadsby i Rovaniemi
*5-8.12 Julmarknad i romantiska Rüdesheim

Allt detta och mycket, mycket mer… 
Se mer info på vår hemsida!
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VASA
BETONG

FABRIKSBETONG - TRANSPORT – PUMPNING

BESTÄLLNINGAR  (06) 320 8150 - (06) 320 8100

• målning och tapetsering
• montering av parkett- och laminatgolv
• rör- och elarbeten
• våtrumsarbeten
• tvätt av tak och fasader
• målning av tak och fasader
• staket och terrasser enligt kundens
    önskemål
• nybyggen och mycket mer

Oy Maalaamo MBK Måleri Ab Mjölnaregatan 14   , 65100 Vasa
Tel. 06-3221313 Fax: 06-3223060

www.mbk.fi

Vi utför alla typer av RENOVERINGAR
på land och i skärgården

Vi utför alla typer av RENOVERINGAR
på land och i skärgården

• målning och tapetsering
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    önskemål
• nybyggen och mycket mer

Oy Maalaamo MBK Måleri Ab Mjölnaregatan 14   , 65100 Vasa
Tel. 06-3221313 Fax: 06-3223060

www.mbk.fi

Vi utför alla typer av RENOVERINGAR
på land och i skärgården

Vi utför alla typer av RENOVERINGAR
på land och i skärgården

Har�Din�båt�stort
innerutrymme�för�last,
höga�sidor,�går�mjukt�i�sjön,
planar�vid�10�knop�och
drar�lite�bensin�???
Om�inte�så�har�vi�den�!!

5,2�x�2�m�,�4 0�kg
0�-�60�hk

30�knop�/�2�pers�/�50�hk
27�knop�/�4�pers�/�50�hk

0,5�l�/�sjömil
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Rmp�89 0,-5

www.paro.fi

NYHET

NYHET

2�sp=81�mm

3�sp=123�mm
1 €/sp�mm�+�moms
110�000�ex��varje�torsdag Ingegerd�tel�3471017

FILMERNA

SE
DEMO Arholmsv.�64a

65410�Sundom

0500�-�660684

SOMMAREN�KOMMER....

Tfn: 0400-902 111

lördagar  8.30-16.00

Vi finns på nedre plan.

Tel. 
06-315 7100

Vi utför följande 
arbeten inom 

byggnadsbranschen:

- Renoveringar
- Nybyggen
- Målningsarbeten
- Badrumsrenoveringar
  (VTT:s)
- Sanering av vattenskador
- Inredningsarbeten
- Takrenoveringar

SF Rakennus
Bygg

Centralgatan 34 B 9
65320 VASA

Ola Forsbacka )050-562 2485
Stefan Snåfs     )050- 430 3970
namn.efternamn@rakbyggsf.fi

Företagare, se hit!
Reklamartiklar & Affärsgåvor med 

Specialisering på Väskor

Skräddarsydda väskor 
i nonwoven, bomull po-
lyester, nylon, PU eller 
bamboo material för 
din affärsverksamhet, 
marknadsföring eller 
för t.ex mässor.

Reklamväskor är ett enkelt och effektivt
sätt att synas och kommunicera med sin omgivning.

Med rätt design, färg och kvalitet kan du stärka ditt varumärke.

Tel. +358 505899724
sales@wasaasiantrading.com
www.wasaasiantrading.com

Ta kontakt för mera information!

Vi har även andra specialgjorda affärsgåvor 
för era kunder eller anställda. 

Kaffehuset August
Musikfestspelens Meny

( i kraft alla dagar under festspelen )

Sundom böckling serverad på knäckebröd
Med vispat gräslökssmör och sallad, Coste d´Espere Chardonnay 12 cl

&&&
Dragon smaksatt Kalvsaute´ med späda grönsaker och nypotatis  

Eller
Ångad Torskrygg med citronsmör,fänkål och dillstuvad potatis

Les Carabénes Pinot Noir 16cl.
&&&

Rabarberpaj med vaniljsås, Cadillac Liquoreux semillon 8cl.

Menyns pris 35,00€ / person,   Vinpaket 19,00€ / Person
Mot uppvisande av konsertbiljett ger vi 5,00€ i rabatt på menyn

Kaffehuset August Hovrättsesplanaden 13 Vasa
Öppet Må-Lö  09.00-23.00   Sö 11.00-23.00 
Tel. 06 32 00 555  www.kaffehusetaugust.fi

Välkommen till Vasa

Vi finns där
kunderna
finns
Ju bättre vi känner våra kunder 
desto bättre kan vi hjälpa dem.

LokalTapiola erbjuder lokal och
personlig försäkringsbetjäning
precis som namnet säger.

Det är alltid lättare att besöka en 
bekant försäkringssakkunnig på 
orten.

Välkommen!

Tjänsteleverantörer: Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag, lokal-
försäkringsföreningar och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola

Tegelbruksgatan 47,

llllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllll

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Efterfrågade 
PANU husfärg 

hos oss!
• Träskydd • trädskyddsimpregnering 

• träolja l
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VASA FÄRG AB
Smedsbyvägen 17

VÄRICITY- 
BOMILJÖ

Köpmansgatan 16, 
Jakobstad

Välkommen!

Vandringar och utfärder. 
Bussresa med start från Vasa.
Logi med helpension vid Raitismaja 
(innehåller morgonmål, lunchmatsäck, 
middag och kvällsmål). 
Pris 410 euro per person

Ruskaresa

Bokningar & förfrågningar:
06-3180 900 / 0400 126 830              www.raitismaja.fi

Stenhagavägen 2, 65300 Vasa. 
Tel. (06)356 3500

Öppethållningstider må-fre 7-19, lördag 9-15
Företagstjänst betjänar vardagar kl. 8-16

Smakliga luncher vardagar kl. 10.30-14.45
Skeppsredaregatan 3, 65710 Vasa

Tel. 050-5431528

Cirkelv. 15,
65100 Vasa

www.marander.fi  •  email: marander@maskin.netikka.fi

tel. 06-318 2950
0500-364 688

Varför pruta på säkerheten 
eller kvaliteten

Nya modeller!

Arbeta säkert 
och användar-
vänligt med 
STIHL skydds-
utrustning!

Fråga efter 
paketpris.

Trädgårdsmaskiner från oss!

€199

299 €

STIGA Multiclip 50 EURO

249 €

Stihl MS 192 CE 

Stihl MS 181

för t.ex. 
gallringar

• Volym 30 cm3 • 3,4 kg

• Volym 32 cm3 • 4,3 kg

Erbj. €399
299Erbj. €

Ultralätta motorsågar

Stihl FS 410

Stihl FS 490

Erbj. €765
Stihl FS 460 

OBS! Dubbla vinkelväxlar

De populära yrkesröjsågarna
GRÄSUTRUSTNING PÅ KÖPET

Erbj. €995

Högtryckstvätt

Smidiga gräsklippare

STIHL RE 98

Grästrimmer

Viking flisare
GE150

Testvinnare!
Robust bioklippare!
Viking MB 2 R

2450 €fr.

Hydrostatdrivna 
STIGA Villa ÅKGRÄSKLIPPARE

Frontmonterat 
Combiaggregat

Klippbredd 48 cm. Klipphöjd  
    5 lägen mellan 31-75 mm. 
        Briggs & Stratton motor. 399 €

STIHL FS 38

€199

Erbj. 895 €

* Mode i vintagestil
* Inredning och presenter
* Lokala produkter
  
Allt till sommarens fester, hittar Du hos 
Olivia´s i Vasa  Saluhall.
Vasaesplanaden 18 tel. 06-312 4002

Välkommen!
Sommaröppet: Må-Fre 10-17, lö 10-14

Automatisk
poäng-
räkning!

Barn-
ungdoms-
o. familje-

bowling

VASA BOWLINGHALL
Krutkällarevägen 2, 65100 Vasa Tel. (06) 317 2257

www.vklvbf.com 
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Musikal- och teaterresor:
*18-20.10 Musikalsuccén Priscilla Queen Of 
The Desert i Stockholm, en dag i Stockholm
*21-24.11 Musikalsuccén Priscilla Queen Of 

The Desert i Stockholm, en natt på hotell
*5-8.12 Steninge Slott och Stockholm, möjlighet 

att se ’30-årsfesten’ med Galenskaparna
och After Shave samt Priscilla Queen Of The Desert

Julresor:
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Allt detta och mycket, mycket mer… 
Se mer info på vår hemsida!
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www.vklvbf.com 
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kRyssET JulI

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 13 au-
gusti 2013 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
helsingfors. Märk kuvertet ”Julikrysset”. 
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: Margaretha Lundgren, helsing-
fors, Nina hellén, jakobstad och berit Ekholm, 
ekenäs.

MiDsoMMARkRyssETs lÖSNINg

VINN bÖCkER!

(Fyll i, så får du aktuell information från Kyrkpressen 
och Fontana Media.)

E-post:
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DoMPRoSTERIET

 ¶ boRGÅ
SÖ 21.7 kL. 10: MÄSSa i eMSaLö 
KaPeLL, Lindgård, johan Terho, 
camilla Wiksten-rönnbacka
kL. 10: MÄSSa MeD SKriFTSKoLa 
i S:T oLoFS KaPeLL PeLLiNGe
Puska, konfirmander, hjälpledare
kL. 12: höGMÄSSa i DoMKyrKaN 
Smeds, johan Terho, Wiksten-
rönnbacka 
TI 23.7 kL. 12: orGeLKvarT i 
DoMKyrKaN, Sanna huttunen
kL.19: MuSiK i SoMMarKvÄL-
LeN i SvarTbÄcK-SPjuTSuNDS 
SKÄrGÅrDSKyrKa 
Tema ”Kärlekens sånger”, Wik-
sten-rönnbacka, sång, emelie 
adolfsson, piano, anne Starck, 
flöjt, Dan rönnbacka, bas
oN 24.7 kL. 19: LÄSMöTe i Qvis 
vilhelms Mathastuga, vessö, 
anderssén-Löf, Söderström
To 25.7 kL. 12: orGeLKvarT i 
DoMKyrKaN camilla Wiksten-
rönnbacka
To 25.7 kL. 14: KaFFeaNDaKT i 
caFÉ aNKareT, Terho, Wiksten-
rönnbacka
To 25.7 kL. 20: SoMMarKoN-
SerT i DoMKyrKaN, Marja Turu, 
kantele, Pia vilermo, flöjt
SÖ 28.7 kL. 10: MÄSSa i KuLLo 
byKyrKa, Smeds, johan Terho, 
Söderström
kL. 12: höGMÄSSa MeD KoNFir-
MaTioN i DoMKyrKaN, (Pellinge 
1) Puska, Smeds, Wiksten-
rönnbacka. 
TI 30.7 kL. 12: orGeLKvarT i 
DoMKyrKaN, Sanna huttunen
To 1.8 kL. 12: orGeLKvarT i 
DoMKyrKaN camilla Wiksten-
rönnbacka
To 1.8 kL. 20: SoMMarKoNSerT 
i DoMKyrKaN, Medeltidsensem-
blen ruber

 ¶ LAPPTRÄSk
Sö 21 kl 12: Mässa i kyrkan, pastor 
Stina Lindgård (församlingens tf 
kyrkoherde till årsskiftet), kantor 
rita bergman. agricolas döttrar 
med Denise Lindh och rita berg-
man medverkar.
Sö 28 kl 12: Mässa i kyrkan, SL, 
kantor henna Simola
kantor Vera Tollander på semes-
ter 15.7-18.8

 ¶ LILJENDAL
högmässa: sö 21.7 kl 13 i kyrkan. 
aW/oliver Wu. obS! Tiden!
Gudstjänst: sö 28.7 kl 13 i kyrkan. 
aW/oW. obS! Tiden!
Pastorskansliet: är t.o.m 31.8 öp-
pet må och on kl 9-12.
Receptmottagningen på Maria-
gården: är stängd under diako-
nissans semester t.o.m. 4.8.

 ¶ LoVISA
Gudstjänst: sö 21.7 kl 12 i kyrkan, 
blom, Kantola
Sommarcafé: ti 23.7 kl 13 i för-
samlingshemmet
konsert: ons 24.7 kl 19 i kyrkan, 

herman Wallén sång, Lena Wal-
lén piano
högmässa: sö 28.7 kl 12 i kyrkan, 
af hällström, Kantola
Sommarcafé: ti 30.7 kl 13 i för-
samlingshemmet
Utfärd till högholmen: to 1.8. Start 
kl.10. Gratis transport, inträdet 
betalar var och en själv. anm. till 
kansliet 044-722 9200, senast 30.7

 ¶ PERNÅ
högmässa: sö 21.7 kl. 10.00 i kyr-
kan, anita Widell, rita bergman
konsert: on 24.7 kl. 18.00 i 
Sarvsalö kapell. Sång: camilla 
Wiksten-rönnbacka, flöjt: anne 
Starck, piano: emelie adolfsson, 
bas: Dan rönnbacka
Taizémässa: sö 28.7 kl. 18.00 i 
kyrkan, anita Widell, Paula jo-
kinen
Läsmöte: to 1.8 kl. 18.00 hos Nina 
och christoffer Sundberg i härpe
Pernå pastorskansli stängt v. 29: 
Pastorskansliet i Lovisa, Drott-
ninggatan 22, har öppet vardagar 
kl. 9-12. Telefonväxeln, 044-7229 
200, öppen vardagar kl. 9-15.

 ¶ SIbbo
S:t SiGFriD: Sö kl 12 mässa Katja 
Korpi, anders ekberg. 
Sö 28.7 kl 12 mässa Katja Korpi, 
Kerstin öhman.
Missionsauktion: i N Paipis by-
kyrka Ti 23.7 kl 19. inledning char-
lotte Steffansson.
Sommarmusik i Sibbo:  
To 25.7 kl 19:30 i Sibbo gamla 
kyrka S:t Sigfrid. barockensem-
blen argo.  
To 1.8 kl 19:30 i Sibbo Kyrka. Dag-
ulrik almqvist, orgel. Fritt inträde, 
programblad 5€.

hELSINGFoRS PRoSTERI

 ¶ JohANNES
Sö 21.7
kl.12: högmässa i johanneskyrkan. 
ray, audas, almqvist.
Må 22.7
kl.13-15: Sommarcafé i hörnan, 
högbergsgatan 10, gatuplanet. 
Frände.
Ti 23.7
kl.12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
on 24.7
kl.14: Sommarcafé i S:t jacobs 
kyrka. Drumsö.
kl.19: orgelsommarkonsert i jo-
hanneskyrkan. henrico Steven, 
orgel.
To 25.7
kl.12: Klavertramp i berghälls 
kyrka. Temat i år är amerikansk 
orgelmusik. efteråt servering och 
presentation av musiken i kyrkans 
kapellsal.
Sö 28.7
kl.12: högmässa i johanneskyrkan. 
audas, Djupsjöbacka, almqvist.
Må 29.7
kl.13-15: Sommarcafé i hörnan, 
högbergsgatan 10, gatuplanet. 
Frände.
Ti 30.7
kl.12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
on 31.7
kl.14: Sommarcafé i S:t jacobs 
kyrka. Drumsö.
kl.19: orgelsommarkonsert i Gamla 
kyrkan. eero annale, orgel.

Övrigt: Sommarutfärd 13.8 till 
Fagervik och Westerby Gård. Start 
från Kiasma kl.10. Pris 25€. Sista 
anmälningsdag 2.8. Päivikki aho-
nen: paivikki.ahonen@evl.fi / 09 
2340 7717.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSkYRkAN: Åbohusv. 3
Sö 21.7 kl. 12: högm, hallvar, Mau-
riz brunell. Kyrkkaffe
Ti 23.7 kl. 19 Exultate, jubilate!: 
anna immonen sopran, Katri vesa-
nen orgel, hanna varis piano. Med 
metro till musiken konsert. Fritt 
inträde, program 5 euro. Mera info: 
www.metrollamusiikkiin.fi 
Sö 28.7 kl. 12: högm, hallvar, Mau-
riz brunell. Kyrkkaffe
on 31.7 kl. 12-14: Trettio minuter 
sommarmusik med hanna varis, 
orgel och piano. Kaffeservering ef-
teråt, helena rönnberg och Mauriz 
brunell.
DEGERÖ kYRkA: rävsundsvägen 13
Sö 21.7 kl. 10: högm, hallvar, Mau-
riz brunell. Kyrkkaffe
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
sö 21.7:
- kl. 10 högmässa: i Munksnäs 
kyrka (Tegelstigen 6). bonde, 
varho.
- kl. 12 Gudstjänst: i Åggelby 
gamla kyrka (brofogdevägen 12). 
otto Granlund, varho.
sö 28.7: 
- kl. 10 högmässa: i Munksnäs 
kyrka (Tegelstigen 6). bonde, 
varho.
- kl. 12 högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka (brofogdevägen 12). Sandell, 
varho.
to 1.8:
- 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!  
Puls startar igen i Månsas kyrka 
(Skogsbäcksvägen 15) söndag 18.8, 
kl. 15.30.
Allsång på björkebo: har du hört 
om ”allsång på Skansen”? Nu blir 
det ”allsång på björkebo” lörda-
gen den 17 augusti med start kl. 13 
från vespervägen 12. björkebo är 
församlingens sommarhem i Num-
mela (hurrinpolku 20). vi sjunger 
och får höra sång. Servering med 
salt och sött till kaffet. avslutning 
med andakt i det lilla björkeboka-
pellet. Återfärd ca kl. 16.30. anmä-
lan senast 14.8 till församlingens 
kansli 09-2340 7100.

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

Sanning och sken
då jag går omkring i trädgården följer jag med fruktträ-
dens blomning. I år var det varmt och det fanns polli-
nerande insekter under blomningstiden. Mycket riktigt 
har det börjat växa kart på träden och det ser ut att bli 
ett bra äppel- och plommonår. Däremot tog körsbären 
stryk av den sena våren liksom enbuskarna som än-
nu är bruna och illamående. De goda frukterna är ef-
tertraktade medan de usla blir hängande kvar i träden.

Jesus jämför profeterna, det vill säga den som är leda-
re för folket i religiös, andlig och politisk mening, med 
fruktträden. Det är inte lätt att veta om det människor 
säger är rätt och riktigt. Det är själva handlingen och 
frukten av handlingen som avgör om orden och tankar-
na är riktiga och rätta. Men eftersom orden handlar om 
profeterna, ledarna, kan vi tänka att de inte berör mig . 
Jag är väl ingen ledare eller profet. Men en av poänger-
na med Jesu undervisning är att vi alla, liksom fruktträ-
den, är skapade för att bära god frukt. Det är inte möj-
ligt för mig eller för dig att skjuta vårt ansvar ifrån oss. 
Det följer med uppdraget vi har att bära frukt.

reSPekten För aLLt Levande gör att vi ibland tvekar inför 
de val vi gör. Vem har rätt? Vem står för sanningen? Ib-
land kan det vara svårt att skilja mellan olika slags san-
ningar och veta vad som är rättvisa. Men i längden vi-
sar det sig nog vilken sanning som bär frukt och vem 
som är rättvis.

Det är lätt att vara efterklok och tänka att andra borde 
ha vetat bättre. Kärlekens dubbla bud är inte alltid enty-
digt men det pekar i varje fall på vårt ansvar för varandra 
och vårt uppdrag att söka efter sanning och Guds vilja. Det 
förvekligas i vårt livssätt. Hur vi bemöter varandra och om-
givningen ger uttryck för vår livshållning. Då lärjungar-
na drömmer om makt i det nya riket som ska komma tar 
Jesus barnen som exempel. Om ni inte blir som barnen 
kommer ni aldrig in i Guds rike – det  är tankeväckande.

I liknelsen om fruktträdet som inte bar frukt vill träd-
gårdens herre hugga bort det ofruktsamma trädet för att 
ge rum åt träd som bär frukt. Men trädgårdsmästaren vet 
att goda träd ska bära frukt. Han tar trädet i försvar och 
lovar sköta och ta hand om det så att det bär frukt näs-
ta år. På samma sätt får vi vända oss till mästaren Kris-
tus och be om vishet och mod att bära frukt. Det inne-
bär också en förståelse för att vi inte alltid förmår bä-
ra frukt. Vår djupaste längtan handlar om frid och fred, 
om glädje och kärlek.

Björn Öhman är kyrkoherde i Åbo svenska församling.

i KlARSpRåK

”herre hjälp oss 
att tålmodigt sö-
ka skilja sanning 
från lögn och leva 
enligt din vilja.”
 
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

203, 167, 334, 
330, 471 (N), 
468:3.
Psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

PsALMFöRsLAg

Allt är inte guld som glimmar
en kristen män-
niska måste käm-
pa för att skilja 
sanning från lögn 
och rätt från orätt. 
om hon känner 
Gud och frågar  
efter hans vilja 
leds hon fram till 
sanningen.

oM HelgeN Allt mellan  
himmel och jord.
Varje torsdag.”Akta er för de 

falska profeter-
na som kommer 
till er förklädda till 
får men i sitt inre 
är rovlystna var-
gar.”

Läs mera i  
Matt. 7:15-23.

”Saxofonmu-
sik från visa till 
psalm.”

Munsala kyrka söndag 
28 juli kl. 20.

uR evANgelIeT RunT KNuTeN

KALENDERN 
19.7–1.8

FÖRSTA LÄSNINGEN
5 Mos. 12:32-13:4  
eller job 28:7-16, 23-28

ANDRA LÄSNINGEN
1 joh. 4:1-6

EVANGELIUM
Matt. 7:15-23

Nionde söndagen efter 
pingst. Temat är ”San-
ning och sken”.

HELgEns TexTeR

ILLuSTRATION: SONJA BACKLuNd

kapell är ett mindre kyr-
koutrymme som kan an-
vändas för gudstjäns-
ter, förrättningar och an-
dakter. ordet kommer 
från latinets capella som 
betyder ”kort kappa” 
och syftar på den plats 
där den helige Martin av 
Tours kappa förvarades.

Kapellet kan vara en 
fristående byggnad el-
ler en del av en stör-
re byggnad – antingen i 
form av ett sidokapell i 
en kyrka eller exempel-
vis som en del av ett lä-
gerområde, sjukhus eller 
shoppingcenter. en del 
kapell byggs för speciel-
la användningsområden, 
t.ex. begravningskapell 
och dopkapell.
Källor: evl.fi, Wikipedia.
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 ¶ hELSINGFoRS PRoSTERI
LEkhoLMENS SoMMARPRo-
GRAM.
Gudstjänster: 
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 21.7. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Panzig)
So 28.7. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(K. röker) 

MELLERSTA NYLANDS PRoSTERI

 ¶ ESbo
högmässor: 
esbo domkyrka sö 21.7 kl. 12.15. 
Kanckos, Kronlund. Kyrkkaffe i 
klockstapeln. 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, 
sö 28.7 kl. 12.15. jäntti, Dahlbäck. 
Kyrkkaffe i klockstapeln.
kvällsmässa: Karabacka kapell, 
Karabackav. 12, to 18.7 kl. 18.30. 
Sten, Kronlund.
Musik i sommarkvällen: esbo 
domkyrka sö 28.7 kl. 19. Sabine 
Kaipainen, mezzosopran & traver-
so, Tuomas Kaipainen, blockflöjt 
& oboe, irina Lampén, orgel. Fritt 
inträde & program. arr. i samarb. 
m. espoon tuomiokirkkosrk.
Sommarsamling: Karabacka ka-
pell, Karabackav. 12, to 1.8 kl. 13-
15, heikkinen, Malmgren.
orgelnatt och aria: esbo domkyr-
ka varje to kl. 22 t.o.m. 29.8. Mer 
info www.urkuyofestival.fi/

 ¶ GRANkULLA
Sö 21.7 kl 12 högmässa: ca-
rola Tonberg-Skogström, barbro 
Smeds. Kaffe i nedre salen.
Ti 23.7 kl 9.30-11 Diakonimot-
tagning.
kl 13.30 Sommarcafé: på kyrkans 
innergård.
Sö 28.7 kl 12 högmässa: Sara 
Medberg, barbro Smeds. Kaffe i 
nedre salen.
Ti 30.7 kl 9.30-11 Diakonimot-
tagning.
kl 13.30 Sommarcafé: på kyrkans 
innergård.
Sommarkonsert: kl 18 i Grankulla 
kyrka. Musik från 1600-talets 
London. argo ensemble: Kajsa 
Dahlbäck, sopran; Solmund Nys-
tabakk, luta och heidi Peltoniemi, 
cello. Programblad 5 € till förmån 
för Kyrkans utlandshjälp.

 ¶ kYRkSLÄTT
Café Sommartid: tors 19.7 kl. 13-
15 i församlingshemmet i centrum, 
Församlingsvägen 1. välkomna!
högmässa: sö 22.7 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. Wasström, joki.
Sommargudstjänst i obbnäs 
havskapell: sö 22.7 kl. 14. Was-
ström, joki. Gudstjänstbesökarna, 
som har anmält sig inom utsatt tid 
till pastorskansliet, bör ta fotoför-
sett iD-kort med till gudstjänsten. 
Försenade anmälningar kan inte 
behandlas av försvarsmakten. 
högmässa: sö 28.7 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. Lovén, joki.
Gudstjänst på Räfsö i den kåta-
formade lägerkyrkan St. Niko-
laus: sö 5.8 kl. 11.30. Lovén, joki. 
Kom på en utfärdsdag till räfsö 
för hela familjen!  Även buss-
transport: haapajärvi kyrka start 
kl. 9.15, Masaby kyrka kl. 9.40, 
församlingshemmets parkerings-
plats start kl. 10.00. M/s christine 
avgår kl. 10.30 från Motaleffs 
strand. retur kl. 16 från räfsö. om 
man vill komma med egen båt 
till räfsö vänligen tag kontakt i 
förväg med Micke Dannberg om 
lämplig bryggplats per tel. 040 
543 7048. Laxsoppa och kaffe/
te/saft, 10 €/familj eller 5 €/pers. 
Man kan simma och paddla under 
dagens lopp. anmälningar senast 
den 30.7 per tel. 040 350 8213 
eller epost kyrkslatts.svenska.for-
samling@evl.fi. obS! ingen hög-
mässa varken i haapajärvi kyrka 
eller i Kyrkslätts kyrka denna dag.
Välsignelse av förstaklassister: 
sö 12.8. kl. 18 i Kyrkslätts kyrka. 
heikel-Nyberg, Stewen.
kyrkslätts kyrka – vägkyrka: Kyr-
kan är öppen för besökare må-fre 
kl. 10-18 t.o.m. den 17.8, med 
undantag av tider som reserverats 
för förrättningar.
kyrkoherdeämbetet har öppet: 
må-fr kl. 9-11.30 och 12.30-15 
under juni, juli och augusti.
kyrkoherdeämbetets nya tele-
fonnummer är 040 350 8213.

 ¶ TAMMERFoRS
Sö 21.7. Gudstjänst: kl 10.30 i 
Pyynikki församlingshem, antero 
eskolin och Tuija Mattila.
ons 24.7: Flöjtmusik & kaffe kl 14, 
i Pyynikki församlingshem med 
flöjtkvartetten arma, som fått 
sitt namn efter den första kvinn-
liga flöjtisten i Tammerfors arma 
Pahlman.
Sö 28.7: Mässa med taizé sånger 
kl 10.30 i Pyynikki församlings-
hem, Kim rantala, Paula Sirén och 
eila-Sisko Kanerva. Kyrkkaffe.
30.7.-6.8: Konfirmandläger på 
Lemböte, Åland.

 ¶ VANDA
högmässa: sö 21.7 kl. 10 i helsinge 
kyrka S:t Lars. anu Paavola,  isa 
Tuhkalainen.
högmässa: sö 28.7 kl. 10 i hel-
singe kyrka S:t Lars. Kaj anders-
son, isa Tuhkalainen.
Sommarsamling: ons 31.7 kl. 14 
i bagarstugan, Kurirvägen 1. an-
dakt, sång och kaffe. annakatri 
aho, Kaj andersson och isa Tuh-
kalainen medverkar.
Vanda internationella barockfes-
tival heter nu bRQ Vantaa fes-
tival: Konserter i helsinge kyrka 
S:t Lars och S:t Lars kapell 4-11.8. 
För närmare program och info, se 
www.brq.fi.
Pastorskansliets öppettider: juni 
– augusti 2013 är måndag-tors-
dag kl. 9-13. Fredag stängt.
Prästdejour: tisdag-torsdag under 
sommarmånaderna.

RASEboRGS PRoSTERI

 ¶ bRoMARV
Sö 21.7 kl. 18: Kvällsmässa, Mo-
nica cleve, Pia Nygård
Sö 28.7 kl. 13: Gudstjänst, berg-
man, Nygård
kl. 16: Konsert med familjerna 
järvi och Gräsbeck

 ¶ EkENÄS
konsert: fr 19.7 kl.20 i kyrkan, 
janne Schaffer (SWe), gitarr, Mar-
kus Wargh (SWe), orgel.
högmässa: sö 21.7 kl.10 i kyrkan, 
M.cleve, S.Forsman.
Lunchkonsert: on 24.7 kl.12 i kyr-
kan, Katarina Kvarnström, sång, 
Päivi Mäkinen, gitarr, hanna Noro, 
flöjt.
högmässa: sö 28.7 kl.10 i kyrkan, 
M.cleve, a.Storbacka.
Se hela annonsen i VN samt 
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ hANGÖ
Sö 21.7: högmässa i kyrkan kl. 12, 
a. Laxell, e. alatalo.
To 25.7: café adolf & alexandra kl. 
14-15.30 i församlingshemmets 
trädgård, Parkg. 7.
To 25.7: Konsert i kyrkan kl. 19, 
Steven Wilkinson, gitarr. Fritt in-
träde, programblad 10 €.
Sö 28.7: högmässa i kyrkan kl. 12, 
a. Laxell, e. alatalo.
To 1.8: café adolf & alexandra kl. 
14-15.30 i församlingshemmets 
trädgård, Parkg. 7.

 ¶ INGÅ
Sö 21.7, 9 s. e. pingst, kl 10.00: 
högmässa i ingå kyrka. eeva 
Makweri, Pia Nygård.
Ti 23.7 kl 14.00-15.30: eftermid-
dagskaffe i prästgården, med litet 
program kl 14.30. Tom hellsten. 
inne eller ute, beroende på vädret.
Lö 27.7 kl 18.00: allsångskväll i 
Wallhalla, barösund. Tom hell-
sten, Pia Nygård m.fl. Kaffeser-
vering och lotteri till förmån för 
skolbyggen i haiti via Kyrkans 
utlanshjälp.
Sö 28.7, 10 s. e. pingst, kl 10.00: 
högmässa i ingå kyrka. Tom hell-
sten, Pia Nygård.
Ti 30.7 kl 14.00-15.30: eftermid-
dagskaffe i prästgården, med litet 
program kl 14.30. Seija Korhonen. 
inne eller ute, beroende på vädret.
on 31.7 kl 19.00: Konsert i ingå 
kyrka. Professor olli Porthan, or-
gel. Programblad 5 €.

 ¶ kARIS
högmässa: Sö 21.7 kl. 10 i S:ta Ka-
tarina kyrka. raunio; Westerlund. 
Kyrkkaffe. Kyrktaxi från centrum.
Gudstjänst: Sö 28.7 kl. 10 i S:ta 

Katarina kyrka. raunio; Forsman. 
Kyrkkaffe.
Cembalokonsert: Må 29.7 kl. 20 i 
S:ta Katarina kyrka med catalina 
vicens
Andakt: To 1.8 kl. 14 i Servicehu-
set, Felix Fromsgatan 6. Terlinden.

 ¶ SJUNDEÅ
Mässa: sö 21.7 kl. 12 i kyrkan, Ma-
ria venhola, hanna Noro.
Allsång med enkel mässa: sö 28.7 
kl. 18 i hembygdsmuseet, ismo 
Turunen, hanna Noro. voxMix kö-
ren deltar under ledning av Tom-
my Lundström. om det regnar 
samlas vi i församlingshemmet.

 ¶ SNAPPERTUNA
sö 21.7 kl 15: sommargudstjänst på 
Sandnäsudd. Markus Weckström 
och Pia Nygård.
sö 28.7 kl 18: kvällsgudstjänst med 
Markus Weckström och Pia Nygård

 ¶ TENALA
Sö 21.7 kl. 10: Gudstjänst, Tuija 
Wilman, Gunnar Westman
Sö 28.7 kl. 18: Kvällsmässa, 
bergman, Westman

ESbo STIFT

 ¶ LoJo
Sö 21.7 kl. 13.00: högmässa i 
virkby kyrka. Kyrktaxi.
Sö 11.8 kl. 13.00: Gudstjänst i virk-
by kyrka. Nya ettornas välsignelse 
inför skolstarten. raimo Kuisma-
nen. Kyrktaxi.
Vid behov av taxi till gudstjänst, 
mässa eller svenska kretsen: kon-
takta chauffören Marko Kytölä tel 
040 546 5549 senast dagen innan. 
Taxin kostar 5,00€ tur och retur 

REgion 2

ÅboLANDS PRoSTERI 

VÄSTÅboLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 21.7. kl 10: högmässa i kyrkan, back-
ström, ollila. 
Sö 21.7. kl 14.15: Sommargudstjänst på 
björkholm, backström, ollila. busstran-
sport från församlingshemmet kl 13.15, 
förbindelsebåten från Granvik kl 13.50, 
retur från björkholm kl 15.35.
Ti 23.7. kl 20: andakt på bläsnäsudden, 
backström. 
on 24.7. kl 18: veckomässa i kyrkan, 
backström, ollila.
Lö 27.7. kl 16: Sommarsamling hos Keth 
Sainio i vepo. busstransport från för-
samlingshemmet kl 15.45.
Sö 28.7. kl 10: högmässa i kyrkan, Sep-
ponen, ollila.
on 31.7. kl 18: veckomässa i kyrkan, 
Sepponen, ollila.
To 1.8. kl 19: Kvällsmässa i Qvidja kapell, 
Grönqvist, ollila.
Nagu kapellförsamling:
Sö 21.7. kl 11: högmässa i Nagu kyrka, 
Killström, Granlund.
on 24.7. kl 20: ”Musik i sommarkvällen” 
i Nagu kyrka.
Sö 28.7. kl 13.30: Kesäjumalanpalvelus 
Seilin kirkossa, Killström, Granlund.
on 31.7. kl 20: ”Musik i sommarkvällen” 
i Nagu kyrka. 
korpo kapellförsamling:
Lö 20.7 kl 18: ”Folkliga koraler”. helg-
målsmusik i Korpo kyrka, Gunveig 
österman textläsning, Torolf öhman fiol, 
Kari Niemi dragspel, björn Svahnström 
bas, Mikael Granlund harmonium. Fritt 
inträde, frivillig kollekt för orgelfonden.
Sö 21.7. kl 15: Gudstjänst i Norrskata 
kyrka, Killström, Granlund.
Sö 21.7. kl 18: högmässa i Korpo kyrka 
(St. Mikaelskapellet), Killström, Gran-
lund.
Sö 28.7. kl 10: Suomenkielinen messu 
Korppoon kirkossa, Killström, Granlund.
houtskär kapellförsamling:
Sö 21.7. kl 11: Gudstjänst i houtskär 
kyrka, Paavo Norkko.
Sö 28.7. kl 11: högmässa i houtskär 
kyrka, harry S. backström.

Åbo
to. 18.7: kl. 19 Mässa i Skarpskytteka-

pellet, Westergård.
sö. 21.7: kl. 12 Friluftsgudstjänst på 
aurelias innergård, Mullo, Westergård, 
Forsman.
ons. 24.7: kl. 13-15 Sommarcafé i aurelia 
(1 vån.) 
to. 25.7: kl. 19 Mässa i Skarpskytteka-
pellet, Westergård.
sö. 28.7: kl. 12 högmässa i Skarpskyt-
tekapellet, Westergård, Forsman.
ons. 31.7: kl. 13-15 Sommarcafé i aurelia 
(1 vån.)
Församlingsbyrån på Auragatan 18 har 
öppet i juli enligt följande: må-to 10-14 
och fr. 8-12.

ÅLANDS PRoSTERI

hAMMARLAND
21.7 Nionde söndagen efter pingst: 
Gudstjänst vid Minneslunden kl 12. 
Mårten andersson, carl Micael Dan.
24.7: Konsert i hammarlands kyrka kl 
20.Karin johansson, carl Micael Dan.
28.7 Tionde söndagen efter pingst: 
högmässa i hammarlands kyrka kl 12. 
ingemar johansson, carl Micael Dan.

JoMALA
Fre 19.7 kl. 20: Konsert, kören Kosk, 
estland
Sö 21.7 kl. 11: Gudstjänst, erickson, 
hansen
Sö 28.7 kl. 11: högmässa, erickson, 
hansen

SUND-VÅRDÖ
21.7 högmässa: i Sunds kyrka kl. 11. 
juanita Fagerholm-urch, benita Muuk-
konen.
21.7 Friluftsgudstjänst: på Sessers hem-
bygdsgård, Lövö kl. 13. eva Lindblom, 
benita Muukkonen.
24.7 orgelkonsert: i vårdö kyrka kl. 20. 
adam Klarecki.
25.7 Auktion: i bönehuset i vårdö kl. 
18.30.
28.7 högmässa: i vårdö kyrka kl. 11. 
Sirkkaliisa enqvist, benita Muukkonen.

NÄRPES PRoSTERI

koRSNÄS
Sö 21/7 kl 18: högmässa, cay-håkan 
englund, jasmine Nedergård
on 24/7 kl 19: Sommarsamling på 
Strandhyddan med kocken bertel Lind-
vik, de sjungande systrarna andtfolk, 
Gunhild Westberg, jasmine Nedergård. 
Servering.
Sö 28/7 kl 11: Gudstjänst, Guy Kronqvist 
och jasmine Nedergård

kRISTINESTAD
Evangeliföreningens sommarfest: fr 
19.7 kl 19 i Skaftung bykyrka, Lisen och 
bernhard Söderbacka, Majgret Lillsjö, 
M.Saarinen, Nådehjonen, lö 20.7 kl 19 i 
Sideby kyrka, iris och boris. Sandberg, 
Märta Norrback, musik och sång fam. 
Lindskog
högmässa: sö 21.7 kl 10 i Lappfjärds 
kyrka, Saarinen Martikainen
högmässa: sö 21.7 kl 12 i ulrica eleonora, 
Saarinen, Martikainen
Sommarcafé: on 24.7 kl 18.30 på jonns-
borg lägergård i Sideby
Gudstjänst: sö 28.7 kl 10 i Lappfjärds 
kyrka, eklöf, Nilsson
Sommarsamling på Carlsro: sö 28.7. kl 
13, Lars Nisula och Tjöck spelmanslag
högmässa: sö 28.7 kl 18 i Sideby, eklöf, 
Nilsson
Församlingsresa: on 14.8 till jakobstad 
och Kronoby. anmäl till pastorskansliet 
före 1.8, tel: 2211073.

NÄRPES
kyrkan: 9 sönd. e. pingst sö 21.7 kl. 10 
högmässa Lövdahl, anne hätönen. 
Sö 28.7 kl. 10 Gudstjänst Lassus, anne 
hätönen. Sö 28.7 kl. 18 Kvällsmusik an-
ne hätönen klavikord, blockflöjt o. Senni 
valtonen kantele, nyckelharpa. Fritt 
inträde. Ti 30.7 kl. 18 Kyrkogårdsvandring 
Närpes guideklubb.
Fridskär: Fre 26.7 kl. 19 Sångkväll bengt 
Forsblom o. ulf Sundqvist, tal. Lö 27.7 kl. 
15-17 eftermiddag med missionstema 
sångstund med britt-Mari o. Gun-helen 
andtfolk. Kl. 17.30 Fridskärsmiddag. Kl. 
19 Missionskväll olof jern o. evans orori, 
tal. Sång av britt-Mari o. Gun-helen 
andtfolk.

PÖRToM
Tor 18.7 kl. 18: Friluftsvandring och an-
dakt vid Kajane. Gemensam start från 
kyrkan 17.30. egen matsäck medtages
Lör 20.7 kl. 16: Lastning av estlands-
Lastbil. Frivilliga behövs. Servering.
Sön 21.7 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Sundqvist, Lidman.
Sön 21.7 kl. 15: Kyrktorpet, Sundqvist, 
Lidman.
Ti 23.7 kl. 18: Kyrkogårdsvandring på 
Pörtom gravgård med guider. Pris 5 
euro.

ons 24.7 Andakter: kl. 15.15: Pörtehem-
met. kl. 16: Prästhagen, Kecklund.
Sön 28.7 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Sundqvist, Lidman.
To 1.8 kl. 20: Musik i augustikvällen 
Marja Korkala.
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
Sö 21.7. kl. 12: Friluftsgudstjänst på hö-
gåsen. Sundqvist och Lidman.
To 25.7. kl. 10: bön i församlinghemmet.
Sö 28.7. kl. 12: Gudstjänst. Sundqvist 
och Lidman.
To 1.8. kl. 14: andakt på alvina.
To 1.8. kl. 15: andakt på Solgärdet.

koRShoLMS PRoSTERI

bERGÖ
Sö 21.7  kl 14: högmässa, englund, Pat-
rik vidjeskog
Sö 28.7 kl 14: Gudstjänst, englund, Pat-
rik vidjeskog
Församlingspastorn är på semester 
31.7-1.9. Vikarien nås på tjänstetelefon 
050-5951070.

koRShoLM
Allsång på kyrkbacken: idag torsdag kl 
18, vid regn i församlingshemmet, berg, 
Westerlund, servering.
högmässa: sö kl 10 i kyrkan, rune Fant, 
berg, Westerlund, kyrkkaffe i kyrkan.
Gudstjänst: sö 28.7. kl 10 i kyrkan, berg, 
Westerlund.
högmässa: sö 28.7. kl 12 i Smedsby för-
samlingsgård, berg, Westerlund.
Församlingsutfärd: fre 23.8. till ja-
kobstad och Pörkenäs, start kl 9.30 fr 
Smedsby församlingsgård, taxi fr övriga 
byar till församlingsgården, resans pris 
35€, anm senast 19.8. till pastorskans-
liet tel: 3560500.
Diakonimottagningen är stängd: 22-
28.7.
Prosteriets handikapp- och pensionärs-
läger: 20-23.8. på alskathemmet, avgift 
70€, egna lakan medtas, anm senast 
9.8. till pastorskansliet tel 356 0500.
Prosteriets handikapputfärd: ti 27.8. till 
alskathemmet, avgift 10€, anm senast 
15.8. till pastorskansliet tel 356 0500.

kVEVLAx
kvällsgudstjänst: sö 21.7 kl 18.00, öst-
man, andrén
högmässa: sö 28.7 kl 10, Lundström, 
vidjeskog
Prosteriets handikapp- och pensio-
närsläger: 20-23.8 på alskathemmet, 
anmälan senast 9.8 till pastorskansliet 
tel. 346 2300, lägrets pris 70 €, egna 
lakan medtas.
Prosteriets handikapputfärd: ti 27.8 till 
alskathemmet, anmälan senast 15.8 till 
pastorskansliet tel. 346 2300. Pris 10 €.
khde Lundström: i tjänst från 26.7
kaplan Östman: har semester 24.7-
25.8.

MALAx
Tvåspråkigt sommarcafé: to 18.7 kl 18 i 
Kh. Servering. brunell.
högmässa: sö 21.7 kl 10 i kyrkan. Norr-
back, brunell. 
Andakt hhN på Eva hemmet: to 25.7 
kl 13.
Gudstjänst: sö 28.7 kl 10 i kyrkan. Norr-
back, Katri Lax.
Prosteriets handikappläger: 20-23.8 
på alskathemmet. anm. senast 9.8 till 
kansliet, 3651048.
Prosteriets handikapputfärd: ti 27.8 till 
alskat. anm. senast 15.8 till kansliet, 
3651048.

PETALAx
högmässa: sö 21 7 kl 11 englund, vid-
jeskog
Musik i sommarkväll: to 25 7 kl 19 i för-
samlingshemmet Kristoffer Streng och 
Stefan jansson
Gudstjänst: sö 28 7 kl 11 englund, Kahlos
Samling på Tistronskär: on 31  7 kl 19 
Markus ventin, iris Sjöberg, harri Kahlos. 
Servering. Taxin startar kl 18 i Ågren-
Lolax-Långtået-Pensionärshemmet-
västervägen

REPLoT
Gudstjänst: i replot sö 21.7 kl. 10. Kaski, 
Sten.
Friluftsmöte: i replot sö 21.7 kl. 14 hos 
ann och Tom Mattsén, Kuggvägen 32. 
vid regn i församlingshemmet. besök 
av familjen ove och eva Gädda, Kaski, 
Sten, sångprogram, servering.
högmässa: i replot sö 28.7 kl. 10. Kaski, 
Sten.
Gudstjänst: i björkö sö 28.7 kl. 12.30. 
Kaski Sten.

SoLF
kristen sång på Stundars 20-21.7.

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 19.7 jan-erik Lindqvist, helsingfors (re-
pris) Lö 20.7 8.53 Familjeandakt. anna ed-
gren läser ur Djurens andaktsbok. (repris) 
Må 22.7 Karin Saarukka, Nedervetil Ti 23.7 
Per Stenberg, Karleby ons 24.7 Marica en-
lund, Sibbo To 25.7 Gun erikson-blomfelt, 
helsingfors Fre 26.7 hilkka olkinuora, in-
gå (repris) Lö 27.7 8.53 Familjeandakt. an-
na edgren läser ur Djurens andaktsbok. (re-

pris) Må 29.7 Gun Geisor, borgå Ti 30.7 he-
lena Salenius, helsingfors ons 31.7 Sofia 
Torvalds, esbo (repris) To 1.8 jonas bergen-
stad, helsingfors

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 19.7 birgitta Strandberg-rasmus, Nykar-
leby Lö 20.7 17.58 ett ord inför helgen, ja-
kobstads kyrka. Sö 21.7 Sixten ekstrand, 
borgå Må 22.7 Lucas Snellman läser ur Frank 
Mangs bok Fungerande liv (repris) Ti 23.7 

Maria Sten, helsingfors (repris) ons 24.7 bi-
belstudium över Filipperbrevet med Stig-
olof Fernström (repris) To 25.7 hans växby, 
helsingfors Fre 26.7 Wivan Nygård-Fagerudd 
(repris) Lö 27.7 17.58 ett ord inför helgen, ja-
kobstads kyrka. Sö 28.7 Sixten ekstrand, 
borgå Må 29.7 Lucas Snellman läser ur Frank 
Mangs bok Fungerande liv (repris) Ti 30.7 
Gunilla Teir, Lappfjärd ons 31.7 bibelstudium 
över Filipperbrevet med Stig-olof Fernström 
(repris) To 1.8 Mia anderssén-Löf, borgå.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 21.7 Gudstjänst med jakobstads svens-
ka församling. Predikant och liturg: Åsa 
Turpeinen. Kantor: Martin Klemets. Sång: 
johannes ahlvik.

Sö 28.7 Spelmansgudstjänst från rosen-
lunds trädgård i jakobstad. Predikant: bo-
Göran Åstrand. Musik: Pedersöre Spel-
manslag. Sång: via vitae (Norge) och 
Sångens vänner.

RADio & Tv

VEGA

VEGA

VEGA
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ÖNSkAS hYRA
blivande textillärarstuderande sö-
ker en förmånlig etta eller tvåa i 
centrala vasa till hösten. vänligen 
kontakta mig på telefonnummer: 
040 912 08 20.

hjälp! 4pers. familj söker 3-4r 
lgh i området eira-rödberget-
Gräsviken. vi är pålitliga och sköt-
samma. vänligen kontakta Malin 
tel. 0503595005

önskas hyra etta eller liten tvåa 
i brändö eller dess närhet när 
jag inleder studier i vasa fr.o.m 
augusti. elouise englund 044 354 
3555

ungt skötsamt par önskar hyra 
studiebostad, gärna nära Åbo 
akademi eller i Åbo centrum. (allt 
beaktas) Så fort som möjligt, 
senast fr.o.m. 15.8. rök- och 
djurfri, säker hyra. 040-1561563 
e.bjornvik@gmail.com

Skötsam 19-årig kvinna från Ny-
karleby önskar hyra studiebostad 
i helsingfors nära arabiastranden, 
fr.o.m augusti. / ida 0503830814

rökfritt och skötsamt ungt arbe-
tande par från österbotten & Ny-
land önskar hyra lägenhet(tvåa-
trea) i helsingfors fr.o.m augusti/
September 2013. inga husdjur. 
Kontakt: 00358503098894 Mi-
chaela Lipkin

Skötsam 21-årig kvinna från 
jakobstad önskar hyra billig etta 
eller dela bostad i hfors, helst 
nära haga från 15.8.2013. Tel. 
050-4071621 el. jessica.fors@
gmail.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ungt par söker fin tvåa i Åbo cen-
trum inför kommande studier.  
Tel: 045 652 7849

UThYRES
2 r + kök, badr., balk. 57 m2 på 
Drumsö, Parksvängen. h. 900 €. 
Tfn. 0405196890

Friluftsmöte: lö kl.19 på Stundars, brö-
derna edberg & Daybreak rangers.
konsert: lö kl.21.30 i kyrkan, Kvevlax 
ekumeniska kyrkokör.
Gudstjänst: sö kl.12 i kyrkan, bröderna 
edberg, johan candelin, henrik östman.
Program för barn: sö kl.14 på Stundars 
med Mårten Streng.
Friluftsmöte: sö kl.14.30 på Stundars, 
bröderna edberg, johan candelin. 
offer för Martyrkyrkans vänner. i hän-
delse av regn hålls mötena i kyrkan.
Volleyboll: sö kl.18 vid Kronvik lägergård.
Gudstjänst: sö 28.7 kl.18. anders Lund-
ström, Patrik vidjeskog.
konsert: to 1.8 kl.21 i kyrkan, musikfest-
spelen i Korsholm.
De som firar 50-årsminnet av sin kon-
firmation deltar i högmässan 4.8.2013. 
Anmälan senast 29.7.2013. 

VASA
TREFALDIGhETSkYRkAN
högmässa: sö 21.7  kl. 13, janne hän-
ninen, Monica heikius.
Stenarna berättar-rundvandring på 
Gamla begravningsplan: ti 23.7 kl. 18. 
Samling vid porten mot centrum. efteråt 
kaffeserv. i kapellet.
Aftonmusik: ons 24.7 kl. 19.30. Katariina 
järvinen, sopran, christine bengtsson, 
piano. Fritt inträde.
konfirmationsmässa: sö 28.7 kl. 13, 
Mattias boije, Malin Lindblom, Monica 
heikius.
DRAGNÄSbÄCkS kYRkA
Gudstjänst: sö 28.7 kl. 10, Malin Lind-
blom, Dan andersson
ALSkAT LÄGERGÅRD
Lägermässa: sö 21.7 kl. 11, Marco harju, 
Mattias boije, Monica heikius.
kRoNVIk LÄGERGÅRD
Utomhusgudstjänst: sö 21.7 kl. 18, Malin 
Lindblom, richard Mitts.
barnläger på Alskat: 29-31.7, för åk 
1-6, pris 30€ inklusive busstransport. 
anmälan senast 22.7 till hanna östman, 
hanna.ostman@evl.fi tel. 044 4808342.

VÖRÅ
Idag 18.7. kl. 19: Konsert i vörå kyrka 
med bandangokvintetten från Sverige. 
Fritt inträde. Kollekt.
Sö 21.7 kl. 14: Friluftsgudstjänst vid 
Kyrkstrand. Snellman, bäck.
Lö 27.7 kl. 19: Sommarfest i Keskis 
bönehus. Kristian Nyman, vängruppen, 
Strängband m.m. Servering.
Vörå
Sö 21.7 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Snell-
man, bäck.
Sö 28.7 kl. 10: högmässa i kyrkan. Lil-
las, bäck.
Sö 28.7. kl. 14: Finsk friluftsgudstjänst 
vid Kyrkstrand. rune Fant, Streng
oravais
Sö 21.7 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Gran-
lund, Streng.
on 24.7 kl 14.15: andakt i oravais När-
sjukhus och kl 15.00 på Solängen.
on 24.7 kl. 20: Konsert i kyrkan (obs. 
platsen!) Kristoffer Streng, sång. Stefan 
jansson, piano. Fritt inträde. Kollekt.
To 25.7 kl. 13.30: andakt på Solrosen 
och kl.14.15 på Gullvivan.
Sö 28.7 kl. 10: högmässa i kyrkan. 
Granlund, Streng.
on 31.7 kl. 20: aftonmusik i kapellet. 
erik & Lasse Nygård, regionora-kvar-
tetten, L-e björkstrand. Fritt inträde. 
Kollekt.
Maxmo
Sö 21.7 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan. Gran-
lund, Streng.
Sö 28.7 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan. 
Granlund, bäck.
Fr 2.8 kl. 19: inledningsmöte i Fh. rig-
mor holst, Granlund.
Lö 3.8 kl. 13: Sommarmöte. rigmor 
holst från Kanal 10 Norge. 
kl. 14: undervisning - Det uppmunt-
rande uppdraget.
Lö 3.8 kl. 19: Kvällsmöte på Maxmo 
dansbana. rigmor holst m.fl. church hill 
boys, Simon Granlund, Kristoffer Streng 
m.fl. Kollekt. Servering.
Sö 4.8 kl. 17.30: Kvällsmässa i kyrkan. 
holst, Granlund, bäck, kyrkokören.

PEDERSÖRE PRoSTERI

ESSE
Fr 20: ungdomssamling i församlings-
stugan, Silfverberg.
Lö 18: Sommarmusik och helgmåls-
ringning i kyrkan, Lilius, damkvartett, 
Granlund.
-19.30: öppet hus i församlingsstugan.
Sö 10: högmässa, Granlund, Silfverberg, 
Lilius. ansvarsby: ytteresse övre.
Ti 19.30: öppet hus i församlingsstugan.
Fr 13.30: andakt i esselunden, Silfver-
berg, Lilius.
-20: ungdomssamling i församlingsstu-
gan, Silfverberg.
Lö 19.30: öppet hus i församlings-
stugan.
Sö 13: Friluftsgudstjänst vid henriks-
borg, Portin, Silfverberg, Lilius. Serve-
ring. ansvarsby: ytteresse nedre. obS 
tiden! (vid regn hålls gudstjänsten inne i 
henriksborg).
Ti 19.30: öppet hus i församlingsstugan.
LoPPIS och CAFÈ den 8.7.2013: gav 850 
€ till nya församlingshemmet. TacK till 
alla som kom!

JAkobSTAD
Sö 10 Gudstjänst: på Nanoq, Åsa Tur-
peinen, kantor Martin Klemets, sång 
johannes ahlvik. Servering. buss från 
torget kl. 9.15 via kyrkan och återfärd kl. 
12.00. radiering.
obS!: ingen gudstjänst i kyrkan kl.12.00.
21 Aftontapto: i klockstapeln vid jakob-
stads kyrka, Niclas Nylund, barytonhorn.
Må 8-9: ekumenisk tvåspråkig morgon-
bön i betania.
Ti 8-9: ekumenisk tvåspråkig morgon-
bön i jakobstads kyrka.
13 ”kvar i stan”: i Fc. Gäst: emilia Kuni.
20 konsert: med jacob Gospel, via 
vitae, joy Kids och Tomas höglund i 

Församlingsrådet	  i	  Petrus	  församling	  lediganslår	  en
Kantorstjänst	  på	  60	  %	  (högre	  högskoleexamen	  /	  B-‐kantor)
Behörighetskrav:	  Tjänsten	  förutsä6er	  a6	  den	  sökande	  bör	  ha	  av	  biskopsmötet	  godkänd	  högre	  hög-‐	  
skoleexamen	  och	  e6	  bre6	  musikaliskt	  kunnande.	  Kantorn	  kommer	  a6	  arbeta	  med	  gudstjänster,	  
förrä6ningar	  och	  kyrkokör	  (1/3	  av	  arbetsHden)	  och	  med	  barn-‐	  och	  ungdomsmusik	  (2/3	  av	  arbetsHden).	  
Av	  den	  sökande	  krävs	  utmärkt	  förmåga	  a6	  använda	  svenska	  i	  tal	  och	  skriL,	  samt	  god	  förmåga	  a6
använda	  finska	  i	  tal	  och	  skriL.	  Erfarenhet	  av	  församlingsarbete	  räknas	  som	  en	  merit.	  
Den	  sökande	  bör	  vara	  medlem	  i	  Finlands	  ev.	  luth.	  kyrka,	  och	  känd	  för	  kristligt	  leverne.
Arbetsteam:	  Som	  kantor	  på	  60	  %	  i	  Petrus	  församling	  arbetar	  man	  i	  e6	  team	  som	  består	  av	  en	  B-‐kantor	  
på	  100	  %	  (ledande	  kantor),	  en	  musikledare	  på	  60	  %	  samt	  innehavaren	  av	  den	  nu	  lediganslagna	  tjänsten.
Lön:	  Tjänsten	  är	  placerad	  i	  kravgrupp	  601	  med	  därHllhörande	  löneförmåner.
AnsökningsCd:	  Ansökningarna	  riktas	  Hll	  församlingsrådet	  i	  Petrus	  församling	  och	  bör	  finnas	  Hllhanda	  
på	  församlingens	  kansli,	  Vespervägen	  12A,	  00320	  Helsingfors,	  senast	  12.8.2013	  kl.16:00.
Informa(on	  om	  ansökningshandlingar	  och	  språkkrav	  finns	  på	  församlingens	  webbplats:	  h<p://goo.gl/
2IdKC
Närmare	  informaCon:	  Kyrkoherde	  Bengt	  Lassus,	  Zn	  050-‐551	  4807	  
eller	  via	  e-‐post	  bengt.lassus@evl.fi.

http://sanktjohannes.info
21.7 kl 14 friluftsgudstjänst 
hos H&M Ahlskog Lepplaxv. 
186 Lepplax. Egen kaffekorg.
Vid regn i Lepplax bykyrka.

ledIgA TJäNSTeR

Etta (27m2 )i bra skick
uthyres vid vårdberget i Åbo.
Hyra 490€ + vatten 22€.
Tel:040-5692586

Skötsam & rökfri studerande
önskar hyra etta i centrala
Åbo fr.o.m. 1.8.2013. tel.
050-3202670 / Rebecka

Rökfri stud flicka från
Österbotten önskar hyra
större etta el. tvåa nära Åbo
Akademi. Tel:050-3099786

Skötsam larsmoflicka önskar
hyra en etta i centrala Åbo. tel.
050 4358294/Nathalie

Jag är en
hälsovårdsstuderande flicka
från Österbotten som önskar
hyra en etta i centrala Åbo.
Rök och spritfri. Ring Jenna på
telefon: 0407661902 eller
skicka e-post till
jenna.vestman@anvianet.fi

En skötsam blivande
Hankenstuderande från
Kimitoön söker etta i
Helsingfors .Ring 0408432789
/Ellinor

Studielägenhet sökes för 1-2
pers i Helsingforstrakten
fr.o.m hösten. Max 450e/pers
Tel:0503700297

Skötsam ÅA studerande
söker etta i centrala Åbo!
Rök- och djurfri! Tel:
0505969000

Kvinnlig österbottnisk
studerande söker liten
lägenhet i Ekenäs, gärna
möblerad. Fr. o.m. slutet av
augusti. Tel. 0503238274

Skötsam, rökfri tjej önskar
hyra en 1:a i Vasa (nära
Roparnäs) from. 1.7.
Tfn.0503432907

MARKNAd

Rökfri och skötsam ped.stud.
flicka önskar hyra etta i Vasa
fr.om. 1.9. Ring 0400-268994.

Önskar hyra 1:a eller liten 2:a i
centrum eller Vöråstan,men
allt beaktas!
Är en skötsam och icke
rökande studerande vid Åbo
Akademi
Tel: 040-5053612

Studerande önskar hyra
bostad i Helsingfors p.g.a
studier vid Svenska
Handelshögskolan. Rökfri och
inga husdjur.
Tel. 0407623260/Patricia

En juridikstuderande önskar
hyra en liten etta eller tvåa i
Vasa centrum, Brändö eller
Vöråstan. 0405094409

Önskas hyra. Jag är en
skötsam flicka som börjar
studer rättsvetenskap vid ÅA
och söker nu en etta el.
motsv. centrala Åbo. Vänligen
ring 0500663352 eller sänd
mail muljens@abo.fi

Börjar mina studier i Novia
kommande höst och därmed
letar efter en etta i centrum
av Åbo. Inga husdjur och
rökfri. tel. 0400595866

Rökfri 30årig kvinna söker
lägenhet för max 6mån, max
650e/mån ifrån H:fors.
jaylou83@gmail.com

Par med baby önskar hyra
2-3r+k i centrum av Vasa
fr.o.m 1.8. Tel.
+358503055654/ Julia

Hej! Förnuftig kvinnlig
mag.stud. 25år söker rökfri 1a
i Sthlm. Tia 040 841 8874

Vi är ett skötsamt och rökfritt
par som söker en liten bostad
i Helsingfors. Kontakta gärna
Katarina Tel: 0505208675,
jaatkat@gmail.com

Önskas hyra etta i centrum av
Borgå till skötsam
Pellingeflicka som skall
studera i Helsingfors men vill
bo i Borgå. tel:0405266824

Stöd det finlandssvenska
musiklivet!

FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND mottar
donationer och testamenten för sitt arbete med att stöda det
finlandssvenska musiklivet.

Vi förvaltar också flera fonder som uppkommit genom donationer
eller som instiftats för att hedra bemärkta musikpersoner i
 Svenskfinland.

Genom att göra en inbetalning till någon av fonderna är Du med
och understöder det finlandssvenska musiklivet.

För mer information, kontakta
Verksamhetsledare
Toni Sjöblom. tfn 06-3206812
Finlands svenska sång- och musikförbund
Hovrättsesplanaden 15 C 36, 65100 Vasa

Verksamhetsledare
Toni Sjöblom. tfn 06-320 6800
Finlands svenska sång- och musikförbund
Nedretorget 1A, 65100 Vasa

• både in- och utrikes 
• för alla målgrupper
• Ny buss med miljövänlig 
   T4 motor

Charter- och 
beställningstrafik 

Kenneth Engsbo, 050 349 1135    www.charterbusengsbo.fi
E4

Stefan Lindgård | Topeliusesplanaden 23 | Tel. 722 0369 
eller 0400-913 090 | www.begravningsbyra.fi

Auktoriserad av 
Finlands Begravnings-

byråers Förbund

Gravstenar av 
erkänd kvalitet från 

Kaavin Kivi. 

Ortens begravningsbyrå sedan 1951
Nykarleby Begravningsbyrå

Skolparken.
on 8-9: ekumenisk tvåspråkig morgon-
bön i ebeneser.
12 Lunchmusik: med via vitae i jakob-
stads kyrka.
19 Föreställningen ”Den stora berät-
telsen”: i campus rotundan. boris Salo 
återger Markusevangeliet, regi Lars 
hjelt, sång håkan Streng. Förhandsbok-
ning tfn 0403 100 410 eller jsv@evl.fi
19 bröllopsmusik: i jakobstads kyrka, 
Martin Klemets, Sanna heikkilä.
To 8-9: ekumenisk tvåspråkig morgon-
bön i Pingstkyrkan.
12 Lunchmusik: i jakobstads kyrka, Glo-
riess, dir. anna-Karin johansson.
19 Spelmansgudstjänst: vid rosenlunds 
prästgård, bo-Göran Åstrand, Pedersöre 
spelmanslag, Sångens vänner, via vitae. 
radiering.
Fr 8-9: ekumenisk tvåspråkig morgon-
bön i Metodistkyrkan.
12 Lunchmusik: i jakobstads kyrka, 
ann-christin Storrank, Linda Laukko-
nen, Siv Piispanen, Lisen Södö.
Lö 10-14 kaffe: i klockstapeln till förmån 
för församlingens missionsprojekt. Lot-
teri. Sång av raimo & boris m.fl. och kl. 
13 sång av via vitae.
19 ”De vackraste sommarsångerna”: i 
jakobstads kyrka, cantate, Lisen Södö, 
andakt Åsa Turpeinen.
20-24 Grillfest: vid klockstapeln invid 
jakobstads kyrka.
23 Midnattskonsert: i Pedersöre kyrka. 
Kören via vitae, Lisen Södö, andakt 
boris Salo.
Sö 10 Tvåspråkig ekumenisk guds-
tjänst: i Skolparken, predikant jockum 
Krokfors, mötesledare Peter Sundqvist, 
Nancy Wang-hedström, musik av 
ebeneserteam, Gospel riders. efteråt 
servering.
18 kvällsmässa: i jakobstads kyrka, 
emilia Kuni, Åsa Turpeinen, Martin 
Klemets.
Ti 13 ”kvar i stan”: i Fc, björk, Klemets.

kRoNobY
Ungdomssamling: lö 19.30 i Sommarh.
Gudstjänst: sö 18, anders Store, aira 
Kentala,  obS tiden!
Gudstjänst: sö 18 (28.7) Timo Saitajoki, 
aira Kentala, obS tiden!
hospitalspredikan: on 19 (31.7) Daniel 
Norrback

LARSMo
To 18.7 kl. 13 – 15 Sommarcafé: i holm 
bönehus.
Fre 19.7 kl. 19.30 Ungdomssamling: i 
xodus.
Lö 20.7 kl. 19 Lördagssamling: i försam-
lingshemmet, Lassila m.fl.
Sö 21.7 kl. 10 Gudstjänst: Lassila, en-
kvist, sång av Mats Löf. Kyrkvärd: björn, 
björnvik, Långstranden. Kyrkkaffe.
To 25.7 kl. 17.30 Nattvard: vid Sandlun-
den, Lassila, enkvist.
Fre 26.7 kl. 19.30 Ungdomssamling: i 
xodus.
Sö 28.7 kl. 10 högmässa: Lassila, en-
kvist. Kyrkvärd: bosund gårdsnummer.

NEDERVETIL
Andakt med hhN: fr 13 i servicecentret.
högmässa: sö 10, khden, kantorn.
Sommarafton i kyrkan: sö 19.30, Tho-
mas och helen. Kaffeservering fr 19.
Finsk mässa: sö (28.7) 10, khden, aira 
Kentala

NYkARLEbY
NYkARLEbY
Sö 21.7 kl 10 högmässa: i kyrkan, Sand-
vik, ringwall
-kl 18 Allsång vid Tullmagasinet: vid 
andra Sjön. L-j Sandvik, P Stenberg, K 
Lundqvist, kompgrupp.
on 24.7 kl 18 ordets Andakt i tide-
bönstradition: i kyrkan
To 25.7 kl 9 Talko: vid missionsstugan
Sö 28.7 kl 10 Gudstjänst: i kyrkan, ed-
man, ringwall
Må 29.7 kl 19 Föräldrakväll: inför 
skriftskollägret i fh
MUNSALA
Sö 21.7 kl 12 Gudstjänst: i kyrkan, Sand-
vik, ringwall
Sö 28.7 kl 10 högmässa: i kyrkan, For-
slund, enroth
-kl 20 Musik i skymningen: i kyrkan. 
håkan Mattjus, saxofonmusik från visa 
till psalm
JEPPo
Lö 20.7 kl 19.30 Sång i sommarkvällen: 
i bönehuset. Åke och ann-Lis Lillas, bir-
gitta Sarelin, Gunvor Skogman. evang-
elisk körsång i jeppo under 1900-talet
Sö 21.7 kl 10 högmässa: holmberg, 
Lö 27.7 kl 18 helgmålsmusik: jeppo kyr-
korgel 50 år, birgitta Sarelin
Sö 28.7 kl 12 Gudstjänst: Forslund, 
enroth

PEDERSÖRE
Andakt i Pedersheim:  
- Fr 19.7 kl. 14 erikson, D. häggblom 
- To 25.7 kl. 17.30 Kållby fridsförening 
- Må 29.7 kl. 13 Sångandakt vid Sinne-
nas stig, häggblom
Gudstjänster: 
- Sö 21.7 kl. 10 i kyrkan, erikson, D. 
häggblom, sång Frank berger, textläsare 
Gurli Sjöberg, dörrvärdar bennäs 
- Sö 28.7 kl. 10 i kyrkan, lit. erikson, 
pred. Kurt cederberg, D. häggblom, 
textläsare Kristina Fors, dörrvärdar 
bennäs
Sommarsamling: Sö 28.7 kl. 14 Plassen i 
Lepplax, erikson, D. häggblom, Peder-
söre blåsorkester, dir. Mikael björklund , 
vid regn i Lepplax bykyrka
Sammankomst i Flynängens bönehus: 
- Sö 21.7 kl. 15 och Sö 28.7 kl. 15 Seppo 
Tupeli
konserter i kyrkan: 
- Sö 21.7 kl. 20 Musik i sommarkvällen, 
baryton johannes ahlvik, orgel Sven-
olof ray 
- Lö 27.7 kl. 23 Midnattskonsert, kören 
via vitae, Norge 
- Sö 28.7 kl. 20 Musik i sommarkvällen, 
klassisk saxofon carl-henrik Fernandi, 

orgel Markus Wargh
Missionsstugan: Må 22.7 Församlingens 
loppis öppet kl. 10-19 
Församlingskansliet stängt: tisdagar i 
juli. vid brådskande ärenden kontakta tf 
kyrkoherde S. erikson tfn 040-3100442 
(till 28.7) o. h. häggblom tfn 040-
3100441 (från 29.7).
Ungdomarnas program vid hällsand 
sommarhem: 
- Fr 19.7 och 26.7 kl. 20 ungdomssam-
ling Night café, drop- in från kl. 19 
- Lö 20.7 kl. 20 Movie Night 
- Ti 23.7 och 30.7 kl. 19 Tisdagschill 
- Lö 27.7 Grillfest vid klockstapeln i 
jeppis

PURMo
Musik i sommarkvällen: i emaus lö 20.7 
kl. 20. Niclas Nylund
högmässa: i kyrkan sö 21.7 kl 10. T 
Portin och r blomqvist
Gudstjänst: i kyrkan sö 28.7 kl 10 T 
Portin och r blomqvist
Andakt: i Purmohemmet to 1.8 kl 14

TERJÄRV
högmässa: sö 10, khden, Stefan Lönn-
qvist
Andakt och gemenskap: sö 19 i Kort-
järvi, bengt Strengell
Gudstjänst: sö 10 (28.7), khden, kan-
torn, bill ravall sång
Städtalko: ett stort tack till alla som 
deltog i städtalkot i Terjärv kyrka.
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Vänner av klassiska engel-
ska deckare känner kanske 
igen den här miljön? Kyrka 
i centrum av Rom, i tre vå-
ningar eller lager – nederst 
ett Mithras-tempel, på mel-
lanvåningen en tidig kristen 
kyrka och på marknivån en 
medeltida basilika. Allt om-
händertaget av irländska do-
minikanermunkar. 

Kyrkan där intrigen i Ngaio 
Marsh’s bok Allt kan hända i 
Rom utspelar sig finns på rik-
tigt. Den fascinerande ”tre-
våningskyrkan” San Cle-
mente ligger bara två sten-
kast från Colosseum och är 
helgad åt en av de tidiga på-
varna, Clemens I (ca 91-101). 
Som flera andra av de i mina 
ögon allra finaste romerska 
kyrkorna har San Clemente 
en föga imponerande fasad. 
Den är vacker men mycket 

enkel. Det spännande finns 
på insidan.

I hela Rom lever som känt 
olika historiska lager sida vid 
sida eller på varandra. San 
Clemente är ett typexempel 
på det här – besökaren får 
förflytta sig genom seklerna 
längs smala branta trappor.

Trolsk stämning
Allra längst ner finns det läm-
ningar av ett Mithras-tem-
pel. Vid den tid under första 
århundradet då kristendo-
men småningom fick fotfäs-
te i staden Rom fanns det en 
uppsjö av olika trosriktning-
ar och sekter att välja mellan 
– inte så olikt vår egen tid.

Förutom den officiella 
statsreligionen fanns flera 
egyptiska och persiska tros-
system som vann anhänga-
re: gnostisimen, zoroatris-

men och kulter som dyrka-
de till exempel Isis, Serapis 
eller Mithras och som höll si-
na sammankomster i priva-
ta hem. Myndigheterna to-
lererade de flesta, förutsatt 
att de troende i övrigt fyllde 
sina plikter mot samhället. 

Mithraskulten var en av 
flera mysteriereligioner. Den 
påminner i viss mån om se-
nare tiders frimureri. Bakom 
den konkreta världen tänk-
te sig anhängarna en djupa-
re sanning, en god gud, som 
män (och bara män ) kunde 
komma nära och förstå ge-
nom en serie riter och öv-
ningar. En viktig del av kul-
ten var gemensamma målti-
der. Så de rester som Mith-
ras-tempelbesökaren ser är 
ett altare omgivet av sten-
bänkar under San Clemen-
te. I finländska ögon påmin-

ner det faktiskt litet om en 
bastu. Där får man då tän-
ka sig att deltagarna i guds-
tjänsten suttit eller legat till 
bords.

Nere i den djupa källaren 
är stämningen trolsk. Det 
ekar en del och man hör 
sorlet av vatten från en ur-
gammal underjordisk led-
ning. Lokalen är bara svagt 
upplyst så det gamla altaret 
får en märklig lyster. 

Men Mithras-kulten och 
småningom alla de andra re-
ligionerna fick på 300-talet 
ge vika för den, som man då 
uppfattade det, judiska sek-
ten kristendomen som väx-
te sig riktigt stark under kej-
sar Konstantins beskydd. Då 
har det troligvis gått så att de 
som ägde huset raserade en 
del av det gamla templet och 
byggde en ny kyrka ovanpå. 
Arkeologerna tror att kyrkan 
började byggas under slutet 
av 300-talet.

Slavarnas apostel 
Mellanvåningen i San Cle-
mente är låg och trång och 
inte alls imponerande men 
full av minnen av den gamla 
kyrkan som delvis i sin tur ra-
serades när den nya byggdes 

på 1100-talet. Konsthisto-
riskt intressanta fresker från 
700- och 800-talen täcker 
en del av väggarna. På en av 
dem kan man se Clemens li-
da martyrdöden i Svarta ha-
vet, dit han hade blivit för-
visad efter att ha haft allt-
för stor framgång med sina 
predikningar i det första år-
hundradets Rom.

Den här kontakten till 
Svarta havet är orsaken till 
att det i ett annat hörn av 
den gamla kyrkan finns ett 
altare tillägnat Kyrillos eller 
slavarnas apostel som han 
kallas tillsammans med bro-
dern Methodios. De här bå-
da 800-talsmunkarna fick i 
uppdrag att översätta Bibeln 
till slaviska språk och kom 
under den processen att ska-
pa ett nytt alfabet, det gla-
golitiska, som är ett första-
dium till det kyrilliska som 
nu används av flertalet sla-
viska språk. Enligt legenden 
hittade de här missionärer-
na gamle Clemens kvarle-
vor i en stad på Krimhalv-
ön och hämtade dem tillba-
ka till Rom. Kyrillos begrav-
des sedan själv här i kyrkan.

Flera väggplattor med ky-
rilliska inskrifter påminner 

om att det här var tider då 
teologiska diskussionsvågor 
visserligen gick mycket hö-
ga men då alla kristna fort-
farande kunde sägas höra till 
samma världsvida kyrka.

Mästerverk i mosaik
Den ”nya”, översta kyrkan 
har så mycket vackert och 
intressant att berätta om att 
det för ett kort besök gäller 
att välja en sak av många. Jag 
väljer mosaiken i högkoret. 
Med oändligt tålamod och 
oändlig skicklighet arbetade 
troligen mosaikläggare från 
Konstantinopel med att ska-
pa ett mästerverk som skul-
le leda alla besökares tan-
kar till en högre och sköna-
re verklighet. 

Mitt i den, för mig just 
hänförande, kompositio-
nen finns korset med vår 
Frälsare. Över, under och 
bredvid honom på korsar-
marna sitter vita duvor, ren-
hetens, oskuldens och An-
dens symboler. Som en på-
minnelse om att all denna 
skönhet finns till tack vare 
Hans offer.

Ingen dum tanke att ta 
med sig på väg ut i denna av 
skönhet dignande stad!

Kyrka i tre våningar
kYRkSERIE. Den här kyrkan kan man 
läsa som en historiebok, lager för lager. 
Det är San Clemente som står i tur i KP:s 
serie om tidiga kristna kyrkor i Rom.

TexT: hEDVIG LÅNGbACkA

San cLemente är känd för mosaiken i 
högkoret.

den Som vänder blicken upp mot taket 
ser det här. FOTON: WIKIMEdIA
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Kejsar Konstantin 
segrar över sin med-
kejsare i slaget vid 
Ponte Milvio och ut-
färdar religionsfri-
hetsedikt.

Kejsaren samman-
kallar till stort kyrko-
möte i Nicaea.
 
Konstantinopel 
grundas som ny hu-
vudstad.
 
Kristendomen blir 
enda tillåtna religion i 
romarriket.
 
rom stormas och 
plundras av visigo-
terna.
 
avsätts den sis-
te västromerska kej-
saren, odovacer blir 
kung.

”Det fanns en 
uppsjö av oli-
ka trosriktningar 
och sekter att väl-
ja mellan – inte så 
olikt vår egen tid.”

På marknivå är 
San clemente 
en medeltida 
basilika.  
FOTO: COLOuRBOX
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Bäst lämpad
”Ska kyrkans angelägen-
heter i regeringen vila på 
den som bäst kan skö-
ta dem eller finns det an-
ledning att i fortsättning-
en överföra ansvaret till 
någon som klarar av att 
sköta sina uppgifter på 
ett neutralt sätt”, frå-
gar sig Ville Jalovaara på 

sin blogg på kotimaa24.fi, 
gällande inrikesminister 
Päivi Räsänens senaste 
uttalanden. 

under regeringsför-
handlingarna 2011 förflyt-
tades ansvaret för kyrko-
frågor till inrikesministe-
riet efter att ha legat på 
kulturministerns bord se-
dan självständigheten.

BLogg MINISTeRANSvAR

”Men riktiga mar-
tyrer, oskyldiga 
som lider döden 
för sin tro, tillhör 
inte historien utan 
i högsta grad nuti-
den.”
Elisabeth Sandlund i 
Dagen om dagens krig 
som dödar oskyldiga.

väRLDEn KoNFlIKT

Ljus och 
taggtråd

mitt emot en vacker, vit moské står en 
liten förfallen kyrka. Då jag stiger in 
fladdrar tiotals ängsliga duvor ut ur 
sina bon från det som en gång varit 
den grekisk-ortodoxa kyrkans iko-
nostas. I väggskrevorna växer ogräs, 
golvet är fullt av sand, fjädrar och 

duvavfall. Fönsterluckorna gapar utan glas. Mot en 
vägg, där det en gång funnits ett altare, har någon 
ställt en illafaren ikon av papp. Framför ikonen 
finns en klump smält stearin. Någon har bett här. 

Den lilla kyrkan ligger i norra Cypern, i den del 
som ockuperades av Turkiet år 1974. Strömmar 
av grekcyprioter flydde från norr till öns södra 
delar, lämnade hem, arbete och kyrkor. Turkar-
na flydde i motsatt riktning, lämnade hem, ar-
bete och moskéer. FN upprättade en buffertzon 
mellan delarna. Fast båda parter säger att de vill 
lösa problemet fortsätter konflikten. Tullstatio-
ner, taggtråd, sandsäckar och -tunnor finns kvar 
och kan iakttas på nära håll i den delade huvud-
staden Nicosia.

Det mest besynnerliga exemplet på olöst kon-
flikt finns i staden Famagusta på det ockuperade 
området. Stadsdelen Varosha var en gång Cyperns 
Riviera, med underbara sandstränder, boulevar-
der och hälften av hela Cyperns hotellrum. Vid 
invasionen flydde de skräckslagna grekcyprio-
terna söderut. Eftersom man inte kunde kom-
ma överens om Varoshas öde omgavs hela här-
ligheten med taggtråd och isolerades totalt från 
den övriga staden. Varken ditt eller mitt!

Varosha är ett Törnrosaslott – utan invånare. 
Allt är fortfarande som det var för 40 år sedan då 
invånarna flydde i panik: lämnade dukade bord, 
kylskåp fyllda med mat, bäddade sängar. Nu smu-
las byggnaderna sönder, våning för våning, his-
sarna har rämnat ner i hisschakten. Ännu tre år 
efter invasionen brann enstaka lampor och spred 
ett svagt ljus över spökstaden. 

Bitterhet hörs i samtalen. ”Jag vägrar besöka den 
ockuperade sidan, vägrar att visa upp mitt pass i 
mitt eget land”, sade en grekcypriot. 

Sedan var det påsknattens gudstjänst. Jag hade 
ofta deltagit, för mamma var ortodox. Men här 
var det annorlunda. Bara en bråkdel av försam-
lingen rymdes in i kyrkan. På 
kyrkbacken brann en enorm 
brasa: ”Judas-bränning på-
går”, fick jag veta. Lågorna 
var skrämmande höga, som 
kyrktornet! Efter att försam-
lingen vandrat runt kyrkan 
och ropat ”Kristus är upp-
stånden” blev det liv i luckan. 
Då hösslet i kyrkan bara fort-
satte, röt prästen: ”Håll mun, 
gudstjänsten fortsätter!”

Folket bar brinnande ljus i 
händerna och ljus i lyktor. De 
förde försiktigt hem ljusen både till fots och i bi-
lar. Kyrkans eld får inte slockna på vägen. Hem-
ma vandrade de med ljusen i alla rum och väl-
signade hemmet.

”Gammal är kyrkan, Herrens hus, står medan 
människoverk falla.”

Ann-Christine Marttinen är filosofie magister och ti-
digare missionär.

”Allt är fortfa-
rande som det 
var för 40 år se-
dan då invånar-
na flydde i pa-
nik.”

inkAsT ANN-CHRISTINe MARTTINeN

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

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

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

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

NINA ÅSTRÖMNINA ÅSTRÖM

19.7 kl. 19:00
Besök av 

Gospel Riders 
7XSF, vittnesbörd, 
konsert,servering...

Kom ihåg! Mangsveckan med Stojan 
Gajicki8-11.8!

Senaste nytt hittar du lätt på vår hemsida!

www.frankmangscenter.fi
Frank Mangs Center, 

Kristinestadsvägen 884, 64240 Närpes

GRATIS KORV & KAFFE
Lörd 20.7 9-14 vid SALE i

Sång & Musik! Hojar och Bilar!
Gospel Riders kl. 9:00-10:00

Arr: församlingarna i Kvevlax

K V E V L A X

Evangeliföreningens
missionsfest

Motto är ”Kristi KärleK driver oss”. 
• Festplats är Terjärv kyrka om inte annat anges.
• Arrangörer är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. (SLEF) och Terjärv 

församling.
• Särskilt barn- och ungdomsprogram ordnas vid flera tillfällen.

• Hela programmet finns på www.slef.fi!

FREDAG 9 AUGUSTI
14.30 Välkomstmöte. Timo Saitajoki, Brita Jern, Terjärv strängband. 
16.00 Bibelstudium. Det blev stor glädje i den staden – evangeliet kommer till Sama-

ria, Rune Imberg. Sång av Alf & Ronny.
19.00 Kvällsmöte. Kristian Norrback, Ingemar Klemets, Heidi Orori, Forna Ungdomskö-

ren. Paus med servering.
21.30 Kvällsmässa. Jan-Erik Sandström. Kvartettsång.

LÖRDAG 10 AUGUSTI
9.00 Morgonandakt i församlingshemmet. Bernhard Söderbacka.

10.00 Missionssamling. Albert Häggblom. Intervju, Johanna och Jonny Wargh. Missio-
närssträngbandet.

12.30 Bibelstudium. Han fortsatte glad sin resa – den förste afrikanen får ta emot 
evangeliet, Rune Imberg. Syskonkören.

14.00 Samlingar i bönehusen och i Terjärv skola samt Seurat kirkossa.
• Småbönders bönehus. Samling kring Sionsharpan, Ronny Borgmästars, Joel Norrvik, 

Johnny Vidjeskog.
• Högnabba bönehus. Ingvar Dahlbacka, Lisen Söderbacka, Teresekvartetten.
• Kortjärvi bönehus. Bengt Djupsjöbacka, Torolf Nygård, Solveig Mikkonen, Kerstin 

Nilsson, Iris Sandberg.
• Seurat kirkossa. Esa Luomaranta, Ahti Pakkala. Osmo Åivo. Lauluryhmä Mariat, 

Sonja Smedjebacka. 
• Terjärv skola. Att åka ut som missionär förr och nu, Helena Sandberg, Carina Hägg-

blom, Majgret Lillsjö, Maj-Len Onditi.
16.00 Familjegudstjänst. Albert Häggblom. Festens barnkör. Intervju, Eva och Ove 

Gädda. 
19.00 Missionärsvälsignelse av Eva och Ove Gädda. Ingvar Dahlbacka.

Missionskväll – Kenyamissionen 50 år. Olof Jern, Evans Orori, Linnéa Klemets. 
Intervju, Märta Norrback. Ungdomskören Evangelicum. Folkhögskolans lyst-
ringssånger. Paus med servering.

SÖNDAG 11 AUGUSTI
10.00 Högmässa med nattvard. Timo Saitajoki, Boris Sandberg. Terjärv kyrkokör. 

Radiering för 18.8.
13.00 Missionsfest. Kristian Sjöbacka, Göran Stenlund. Ungdomskören Evangelicum. 

Karasträngbandet.

Välkommen 9–11.8.2013 till Terjärv och

& Kenyamissionens 50-årsjubileum!

En liten skillnad – Elva texter om kristet liv
Red. Patrik Hagman och Liisa Mendelin
Elva skribenter, elva berättelser. En bild av 
kristendomen som motstår alla försök att 
fångas i en kliché. Hft 24,90 €

Yvonne Hoffman
Fånge hos tsaren
En spännande berättelse om Jöns 
och Lisen som blir tillfångatagna un-
der Stora ofredens tid. Inb. 22,90 €

En semesterkappsäck med böcker!

Anna Brummer
Hjulen på bussen går runt
Den efterfrågade sångbo-
ken och dubbel-cd:n finns 
nu igen att fås! 
Inb. 25 €, dubbel-cd 20 €

Det känns som detta 
är en flock som be-

hövs, en ung rörelse 
framåt i gemensam-

ma försök till godhet. 
Nya Åland

Hoffman bjuder på 
en spännande och 

lärorik läsupplevelse 
med många 

oväntade svängar. 
Västra Nyland

” ” 

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

Visste du att ...

Tidningen trycks på ett 
finländskt miljömärkt papper 

som till största delen 
består av returpapper.

Kyrkpressen 
sparar skog!
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I NÄSTA NUMMER som utkommer den 1 augusti träffar vi en 
ungdomsledare från Tjeckien som drömmer stort.

Vasa

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 

CD 10,00€

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€

10 dagars betalningstid postporto tillkommer

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€

HUNURIJÄRVI 
    I HÄRMÄ
DRAGSPELSFESTIVAL 
   SÖNDAG 4.8 kl. 14
Dragspelsgrupperna TRO,HOPP o Kärlek och Selekta.
Ett 20-tal dragspelare, bas Olav Eliasson, elgitarr Christine Eliasson. Allsång 
och solosång av: Estrid Hjorth, Rolf Sjöbacka, Sven-Erik Syrén m.fl. 
Tal Helge Stenmark.   Servering, fritt inträde, bokbord.

Stående bord i Restaurangen från kl. 11: Förrätt, varmrätt och efterrätt, kaffe 
á 25€/pers. Ring och beställ bord till tel. 050-365 7331 direkt till Torsten i Härmä, 
eller till Syrén tel 050-301 6598.
Kör från Oravais till Kimo och sedan mot Alahärmä efter Kuoppalavägen ca. 10 km. 
Du som kommer norrifrån sväng i Ytterjeppo efter väg 19 mot Alahärmä, före cen-
trum sväng till höger efter Kuoppalavägen ca 7 km, skyltar finns uppsatt.
Engsbo buss: avgår kl 11.45 fr. Stenco i Övermalax, Elektriska och Bygdegården 
11.55, via Bränno 12.00, Vasa stadshus 12.20, Smedsby Vallonia 12.30. 
Bussavgift 25€ /pers.Ring om bussen till Syrén 050-3016598 senast 2.8 
Välkommen på Festival till en insjö, njuta av naturen  

På vägen hem,  Gud är trofast, Det urgamla kors 
allt förvandlar, Då är Han där, Lyckodrömmar, Gud 
har omsorg om dej, Livets källor flödar, Underbara 
balsam, Tätt vid korset, Gud i dina händer, En li-
ten stund med Jesus, Jag har hört om ett land, Min 
sång skall bli om Jesus, Lär mig din väg

Sång av: Brita Vikström, Frida Ådahl, Janne Ny-
holm Estrid Hjort, Marjatta Ärnfors, Anne-Gurine 
och Daniel Oskarsson, Övermark Pensionärskör, 
Olav Eliasson m.fl.10,00€CD

Sammanlagt 14 sånger 

NYHET

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.

Vardagsmirakler är en 
hjärtevärmande samling 
av sanna berättelser häm-
tade ur vanliga människors 
liv. De har alla blivit berör-
da på ett övernaturligt sätt 
genom mirakulösa ingri-
panden, besvarad bön och 
änglabesök.

128 sidor 21,50€

128 sidor  17,00€

Rune Månsson berättar 
också om sin väg in i profe-
tisk tjänst. Berit Simonsson 
och John Lidman ger prak-
tiska kommentarer till pro-
fetisk funktion. Boris Salo 
medverkar.

98 sidor  18,90€

Signe är tolv år och lever 
ett rätt vanligt liv. Hon vir-
kar, 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

Jag har hört om en 
stad ovan molnen, 
Guds källa har vatten 
till fyllest, Gud i natu-
ren, Han är min sång 
och min glädje, 

SYRÉNS BOKHANDEL 
I MAXMO

Tisdag 23 juli kl 13-18
Billiga böcker från 1€-2€ och 3€-4€

cd skivor med Curt & Roland, Bosse & Anita, Janne, 
Frank Mangs, Birgitta & Svante m.fl.   Pris från 2€/st
Grattis kort m.fl. motiv á 30 cent dubbla kort á 1€ /st, 

Massor med vackra tavlor från 2,50€.
Vi bjuder på kaffe med dopp. Välkommen  

Nu till specialpris
14,90€

En liten pojkes häpnads-
väckande berättelse om 
sitt besök i himlen

206 sidor

2 CD 81 sånger 
DVD 13 sånger

 25,00€CD 20,00€

350 sidor 
25,00€Resa i natten, Ett ljus jag 

ser på andra sidan bron, 
Styrkan i hans hand, Det 
namnet skall skimra som 
en stjärna, Drömmen 
om ett paradis, När det 
skymmer
Sammanlagt 19 sånger 

Nåd over allt förnuft, 
Några hade kommit, Pry-
larna och himlen, Gud har 
så många blommor, I ditt 
hjärta lägga till, Glöm inte 
bort att änglarna finns  

I ett anspråks-
löst hyreshus 
sammanvävs 
fyra männis-
kors liv i takt 
med att kri-
gets verklighet 
tränger sig på.

NYHET

Från kyrkan efter Norrfjärdsvägen


