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”uppfattningen 
om kyrkan som 
en social kropp 
är också hotad.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Tron i knoppen 
eller i kroppen?

i veckan basunerades en ameri-
kansk undersökning om troendes 
intellektuella underlägsenhet ut 

också i de större medierna. Det skedde förvånans-
värt okritiskt och med bottenklangen av ett illa 
dolt vadvardetjagsa. Få ifrågasatte däremot, vil-
ket man borde, själva premisserna för undersök-
ningen. Vilken annan grupp människor– företrä-
desvis de som inte har den goda smaken att tän-
ka och tycka likadant som en själv – borde man 
kolla förståndsgåvorna hos? Vem står näst i tur? 
Vem tar sig an uppgiften att peka ut den gruppen?

en helt annan sak är att tro nästan alltid blir mer 
greppbar när den tar sig uttryck i annat än ord och 
verbala dueller. Den kristna tron handlar om Ordet 
som blev kött – och inte fler ord. Mot bakgrund av 
detta råkade valet av tema för biskop Björn Vik-
ströms jubileumsseminarium i helgen träffa mitt 
i prick. Gästföreläsaren Ola Sigurdson, professor 
i tros- och livsåskådningsvetenskap, reflekterade 
över frågan om kroppen i den kristna kyrkan. Ofta 
påstås kristendomen vara kroppsfientlig. Men Si-
gurdson tyckte sig se att det ibland handlar om nå-
got som liknar en ren avledningsmanöver från ett 
samhälle som i sin skenbara kroppsmedvetenhet 
snarast gått via kroppsfixering till rent kroppsför-
akt. Upptakten till det som blev kristendomen var 
en helt annan. ”Till skillnad från andra med den 
unga kyrkan samtida religioner och vishetsläror 
utgår kyrkans föreställning om mänsklig frälsning 
från att denna sker genom och av människans 
kroppslighet, snarare än från denna kroppslighet”, 
konstaterade Sigurdson. Att kroppen i något ske-
de blev objektet för det som människan ”egentli-
gen” ansågs vara och reducerades till skalet kring 
ett andligt och tänkande väsen, är enligt honom 
snarast sextonhundratalsfilosofen René Descar-
tes förtjänst – eller björntjänst. 

sedan upplysningstiden har också Paulus undervis-
ning lästs med Descartes glasögon, och exempel-
vis den klassiska bilden av kampen mellan ande 
och kött skiftade tyngdpunkt. 
Här ligger troligen också den 
så problematiska inställning-
en till sexualiteten. Den ta-
lade de första kristna ganska 
lite om, konstaterar Sigurd-
son. Någonstans under his-
torien skildes begreppen er-
os, den erotiska kärleken, och 
agape, Gudskärleken, åt och i 
den utvecklingen växte klyf-
tan mellan det som uppfat-
tades som ”ren” och ”oren” 
kärlek. Hur blev något som de första kristna in-
te bekymrade sig över så här viktigt?

det finns kanske allvarligare saker. En är att kyrkan 
håller på att mista uppfattningen om sig själv som en 
social kropp. Det gäller särskilt i Norden, där denna 
sociala kropp varit ett till ett med staten. I takt med 
att staten övertagit kyrkans åtaganden är det svårare 
för folk att se den sociala kroppen hos kyrkan. Be-
toningen av individen också i kyrkan, har försva-
gat dess egen kroppsgemenskap, så pass att Sigurd-
son talar om en exkarnation i stället för den inkar-
nation som är kristendomens själva grund och liv. 
Det är hög tid för kyrkan att återerövra den insikten.

Funderar
på natur 
och djur

– Det var skrivandet som i slutändan 
fick mig att bli journalist och som fort-
farande är den stora drivkraften, säger 
Olli Seppälä.

Han började studera teologi men byt-
te senare till teatervetenskap då han in-
såg att han inte kommer att bli präst. 

– Journalistyrket inom den kyrkliga 
världen kändes som en vettig lösning. 

Seppälä började på Kirkko ja kau-
punki och landade som chefredaktör 
på tidningarna Askel och Ilo innan han 
slutligen kom till Kotimaa.

– Askel var en intressant tid men jag 
tror att vi var lite före vår tid. Värre än 
att ha fel är om man har rätt men i fel 
tid, säger han.

Med några årtiondens erfarenhet har 
Olli Seppälä bildat sig en klar uppfatt-
ning om hurdan god kyrklig nyhets-
journalistik är.

– Kyrklig nyhetsjournalistik skiljer 
sig inte alls från vanlig nyhetsjournalis-
tik. Samma regler gäller, säger Seppälä. 

– En journalist måste vara nyfiken 
och allmänbildad så att han vet vad sa-
ken gäller och kan ställa följdfrågor.

Han betonar också att journalistut-
bildningen i sig själv inte är tillräck-
lig om det inte finns något annat äm-
ne som journalisten är insatt i.

– Men nyfikenheten är det viktigas-
te. Om du inte är intresserad eller ny-
fiken, hur kan du i så fall jobba som 
journalist, frågar sig Seppälä.

Professionell journalistik
Olli Seppälä är chefredaktör för webb-
nyhetstjänsten Kotimaa24. Under hans 
tid i branschen tycker han att kyrklig 
nyhetsjournalistik blivit mycket mer 
professionell.

– Det finns en mycket större journa-
listisk frihet och en yrkesstolthet i att 
göra saker ordentligt genom att till ex-
empel satsa på bilder och att göra ny-
heterna så förståeliga att vem som helst 
kan läsa dem.

Kotimaa24 började som en bloggsida 
men har snabbt blivit en nyhetstjänst 
med högt tempo.

– Arbetarna vill inte riktigt räcka till 
då vi har cirka tio inlägg per dag som vi 
skriver vilket känns som massor, sä-
ger Seppälä.

I utvecklingsfasen finns dessutom 
Kotimaa Pro som kommer att bli en 
blandning av nyhetstjänsten på web-
ben och papperstidningen.

– Det kommer att bli ett stort projekt 
för hela Kotimaaredaktionen.

Änglar
Olli Seppälä har också skrivit en del 
böcker. En av de kändare är Enkeli - 
Taivaallinen sanansaattaja som är en bok 
om änglar ur en mera vetenskaplig syn-
vinkel.

– Jag stötte på en bok om änglar som 
hade sina rötter i New age och konsta-
terade att författaren blandat in änglar 

från olika kulturer och gjort det till en 
salig blandning, säger Seppälä.

Det var något han inte kunde ac-
ceptera.

– Jag tänkte för mig själv att det här 
går ju inte för så här är det ju bara inte. 
Saker har sin bakgrund och sin histo-
ria och kan inte blandas hur som helst. 
Jag ville skriva en bok som skiljer på 
det här och också tar upp människors 
övernaturliga möten med änglar.

Själv har Seppälä inte haft någon så-
dan upplevelse.

– Det är bara en bra sak. Därför ha-
de jag heller ingen egen agenda då jag 
skrev boken.

Vad gömmer sig i djuren?
Naturen är något som finns väldigt nära 

Kotimaa24:s chefredaktör Olli Seppälä värdesätter 
noggrann nyhetsjournalistik. Men bakom de faktaba-
serade nyheterna döljer sig också en filosofisk sida 
som främst kommer fram ute i naturen. 

TexT och FoTo: joHaN Myrskog

ProFiLEN: ollI Seppälä  
”Ännu värre än att ha fel är 
om man har rätt men i fel tid.”
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Lindgård ny stiftsdekan
Borgå stift. Domkapitlet 
har utsett domprosten Mats 
Lindgård till ny stiftsdekan. 

Lindgård är teologie li-
centiat och valdes fram-
om Magnus Riska, teolo-
gie doktor och kaplan i Sib-
bo svenska församling.

Stiftsdekanen är medlem 
av domkapitlet och del-
tar i dess interna verksam-
het. Därutöver är dekanen 
ansvarig för personalvården 

och personalutbildning-
en i stiftet samt leder stifts-
verksamheten.

Lindgård efterträder Six-
ten Ekstrand.

Firade femtio med seminarium
BiskopsjuBilar. Drygt 
hundra deltagare fira-
de biskop Björn Vikströms 
50-årsjubileum i Borgå 
gymnasium i lördags.

Det gick av stapeln som 
ett teologiskt seminarium 
med ola sigurdson. Sigurd-
son är professor i tros- och 
livsåskådningsvetenskap 
och föreståndare för cen-
trum för kultur och hälsa i 
Göteborg.

– Viljan till kommunika-
tion mellan kyrka och teo-
logi å ena sidan och var-
dagsliv och samhälle å an-
dra sidan är utmärkande för 
Björn Vikström, konstatera-
de domprosten Mats Lind-
gård i sin inledningshäls-
ning. 

Föredragen kommente-
rades av TD, pastor Malena 
Björkgren och pastor Daniel 
Björk samt publiken.

Olli Seppäläs hjärta. I tidningen Kotimaa 
har han alltid en liten kolumn på baksi-
dan där han skriver något om naturen.

– Naturen betyder väldigt mycket för 
mig. Framför allt är jag intresserad av 
fåglar, säger Seppälä och berättar att 
han sett över 80 olika fågelarter ba-
ra på stugan.

Att naturen är något andligt för ho-
nom är han ändå inte helt beredd att 
skriva under.

– Naturen är naturen. Visst är den 
Guds skapelse men jag ser den ändå 
bara som det den är i sig själv.

Seppälä har däremot börjat funde-
ra en hel del på djur och vad deras roll 
i skapelsen är.

– Det här är en tanke som ännu in-
te riktigt är färdigt igenomtänkt men 

olli seppälä är 
mycket noggrann 
med att nyhets-
fakta blir korrekt 
och sköts på ett 
professionellt 
sätt.

oLLi sEppäLä

cHEFrEDaktör på Den kyrkLiGa 
nyheTSSajTen koTimaa 24

Har SkriViT eLLer meDVerkaT i 
SammanLaGT 22 Böcker

triVs i naTuren och är SpecieLLT 
inTreSSeraD aV FåGLar

skriVEr FLera BLoGGar om 
BLanD annaT kLockor

kan det vara så att djuren är närmare 
Gud än vad människan är eftersom de 
inte är fallna? 

Han kallar det djurteologi.
– Hurdan är Gud egentligen? Vad be-

rättar till exempel den kloka kajan som 
går på marken vid vägkanten om Gud?

Den store urmakaren
Ett annat stort intresse som Olli Sepp-
älä har är klockor. Han har sju styck-
en armbandsur som han använder re-
gelbundet. Dock inte en per veckodag.

– Nej, skrattar han. Jag använder dem 
mer sporadiskt än så.

Den dyraste klockan han haft på ar-
men kostade 82 000 euro.

– Den var lite väl dyr, skrattar han.
– Jag tycker om bilden att Gud är som 

den store urmakaren och att världen är 
hans urverk som är utstuderat och fin-
slipat in i minsta detalj.

Tiden är något som fascinerar Sep-
pälä oerhört.

– Då jag fyllde femtio skrev jag en 
bok om tiden, vad den är och vad den 
betyder för mig.

Olli Seppälä skriver också många 
bloggar. Bland annat en om just klock-
or.

– Bloggandet har blivit som en hob-
by för mig. Man kan se på världen på 
så många olika sätt.

En av Seppäläs bloggar handlar om 
hans hund.

– Ur hundens perspektiv ser världen 
betydligt mer annorlunda ut än för oss.

ola sigurdson och Björn Vikström. foto: linnea ekstrand
mats lindgård. foto: kp-
arkiv
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”Smartare ateister  
är rena dumheter” 
ForskNiNg. Påståendet 
att religiösa är mindre 
intelligenta än icke-tro-
ende har inte fått fotfäste 
– varken hos forskare 
eller i kyrkliga kretsar. Vi 
kan vara intelligenta på 
många olika sätt, säger 
carina Nynäs.

TexT: sara EkstraND

– Normalt sunt förnuft in-
ser att det här inte är seriös 
vetenskap utan snarare en 
styrd vinkling av fördomar, 
det vill säga ren ickeintelli-
gens, kommenterar filosofie 
doktor och författaren Cari-

na Nynäs det senaste forsk-
ningsresultatet gällande tro 
och intelligens.

Enligt en nyligen publicerad 
amerikansk forskningsrap-
port finns ett negativt sam-
band mellan religiositet och 
intelligensnivå. Reaktioner-
na – främst på sociala medi-
er – har inte låtit vänta på sig. 

Kent Danielsson, kaplan 
i Mariehamns församling, 
ifrågasätter starkt hur det ens 
är möjligt att bedriva forsk-
ning av det här slaget.

– Det är absolut inte rums-
rent i vårt samhälle att mäta 
intelligens på troende män-
niskor. Det är som att under-
söka intelligensnivån hos in-
vandrare och jämföra dem 

med infödda finländare. Det 
skulle vara rasism i hög grad 
och ärekränkning.

– I huvudsak är det inte en 
teologisk fråga, utan en män-
niskorättsfråga. Vi har religi-
onsfrihet och ingen skall be-
höva ifrågasätta sin intelli-
gens för det, säger Daniels-
son.

ateist kontra troende
Nynäs ser personligen ing-
et behov av en dylik under-
sökning och tycker att forsk-
ningen från första början är 
ogenomförbar. 

– Det är lika omöjligt, 
rent vetenskapligt, att för-
söka visa att ateister har en 
högre analytisk intelligens 

som det är att påstå att tro-
ende har en högre emotio-
nell intelligens än ateister.

Dessutom, påpekar Ny-
näs, lider forskningen av 
grundläggande brister.

– Om en vetenskaplig un-
dersökning överhuvudtaget 
ska göras på temat ”intel-
ligens, ateister kontra tro-
ende” måste den klart defi-
niera vad intelligens egent-
ligen är. Det samma gäller 
begreppen troende och re-
ligion.

– Undersökningen kom-
mer att stranda redan här 
eftersom det inte går att få 
fram entydiga definitioner 
som alla kunde vara över-
ens om, säger Nynäs.

Mångsidigt intellekt
Forskarnas analys bygger 
på ett ihopplock av gam-
mal forskning. 

På Kyrkans forsknings-
central är chef Hanna Salo-
mäki försiktig med att dra 
några slutsatser men säger 
att det är värt att beakta att 
det här är en rapport som 
bygger på tidigare forskning.

En av de studier som ana-
lyserats visar att ju högre IQ 
ett barn har, desto troligare 

är det att barnet vänder re-
ligionen ryggen.

Intelligens är ändå ett fler-
dimensionellt fenomen som 
inte ens forskarna är överens 
om hur den ska mätas.

– Intelligens betyder defi-
nitivt inte att man ska höra till 
extremklubben Mensa med 
över 135 i IQ. Alla som arbe-
tar med sjuka och döende vet 
att det fordras en smidig och 
snabb intelligens så som fan-
tasi och konstruktiv kreativi-
tet för att styra upp vardagen, 
säger Nynäs.

– Varför skulle det förres-
ten inte vara tillåtet att vara 
lite ointelligent ibland? Det 
kan faktiskt göra livet lite ro-
ligare och mer överraskande.

temat intelligens, ateister och troende strandar redan på avsaknaden av gemensamma definitioner, säger fil.dr carina nynäs om rappor-
ten som platsat i bland annat aftonbladet. foto: may wikström

”Det är inte seriös 
vetenskap utan en 
styrd vinkling av 
fördomar.” 
Carina Nynäs

Egyptens väg mot en stabil 
demokrati verkar alltmer 
oviss. Samtidigt ökar trycket 
mot den kristna minoriteten 
i landet. Kopterna riskerar 
att bli revolutionens verk-
liga förlorare, tillsammans 
med andra kristna.

Rapporter om vandalise-

ringar av kyrkor, kristna or-
ganisationers kontor och ska-
degörelse och våld mot civila 
kristna strömmar nu in från 
humanitära och kristna or-
ganisationer verksamma i 
landet.

Uppgifterna är ofta mot-
stridiga, en del kyrkobrän-
der har dementerats från kop-
tiskt håll. Men fakta är sorgli-
ga nog: uppemot tjugo kyrkor 
har skadats eller bränts, sär-
skilt i södra Egypten i Menya. 
Biskopssätet i Sohag har också 
bränts. Också i Suez har krist-
na mål attackerats. 

kopter stöder sisi 
Bland kopterna finns det ett 
utbrett stöd för ”General Sisi” 
eller Abdel Fattah el Sisi, som 
alltmer stiger fram som por-
talfigur för det som många be-
tecknar som en renodlad mi-
litärkupp.

General Sisi liknas vid  Ga-
mal Abdel Nasser, landets an-
dre president, som efter sin 
militärkupp 1952 höll landet i 
ett stabilt, men totalitärt grepp. 
Trots att påven Tawadros II 
varit nyanserad i sina fram-
trädanden, sida vid sida med 
ledarskapet för den islamska 

akademiska eliten, signale-
rar många vanliga kopter sin 
ohöljda beundran för general 
Sisi. Därför reagerar de också 
kraftigt på omvärldens protes-
ter mot utvecklingen, särskilt 
de amerikanska signalerna.

”Hussein Obama & co: Vi har 
inte bett er blanda er i våra ange-
lägenheter. Håll er till era smutsiga 
kumpaner”, är en av de många 
ilskna kommentarerna på Fa-
cebook. 

De kristna har känt av 
det hårdnande klimatet se-
dan president Mursi tillträd-
de. Men deras hopp om att få 

skydd bakom en ny diktators 
rygg kan stå dem dyrt, tror 
många bedömare.

Bibelsällskapet drabbat
Också de mindre kristna 

samfunden i landet lider.
Det evangelikalt förankra-
de Egyptiska bibelsällska-
pet har drabbats hårt. Le-
daren Ramez Atallah med-
delade förra veckan att två 
av deras bokhandlar i Assu-
it och Mina i södra Egypten 
totalförstörts. Personalen är 
oskadd,eftersom sällskapet 
i rädsla för attacker hållit 
stängt. 

– Attackerarna bröt upp 
metalldörrarna, krossade 
fönstren och satte lokalen 
i brand. Samma öde mötte 
affärerna på gatorna intill.

Kristna alltmer i skottlinjen för våldet i Egypten

BiBelsällskapets Bok-
handel totalförstördes.

FörstörELsE. De se-
naste veckorna har mob-
bens raseri riktats mot 
kristna i Egypten.

TexT: May wikströM foto: egyptiska bibelsällskapet
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Elever är inte experter
rELigioNsuNDErVis-
NiNg. Det finska högsta-
diet på Brändö i Helsing-
fors har skrivit ihop en 
egen läroplan där man 
delvis slår ihop de olika 
åskådningsundervisning-
arna till gemensamma 
lektioner. Det är olagligt 
enligt gällande regler.

TexT: roLF aF HÄLLströM 
FoTo: Maria MaNELius

Brändöskolans rektor Lauri 
Haila marknadsför sin ”civi-
la olydnad” med påståendet 
att ”om representanter för 
de olika religionerna på en 
del timmar kan föra en dia-
log i etiska frågor till den del 
som innehållet är det sam-
ma, så finns det inte annat 
än vinnare”.

– I högstadiet kan man in-
te göra så här, säger Sabine 
Mulari, högstadie- och gym-
nasielärare på Kimitoön och 
svensk representant i styrel-

sen för det finska religions-
lärarförbundet.

Hon säger att fast man som 
i Brändöskolan har 40 oli-
ka nationaliteter represen-
terade kan man inte utnyttja 
högstadieelever för en religi-
onsdialog. Ansvaret att vara 
”expert” på sin religion är för 
stort. Eleverna är dessutom 
för unga för att klara av en 
så här kvalificerad diskus-
sion, säger hon.

– De känner inte tillräck-
ligt bra sitt eget kulturarv för 
att kunna diskutera. Många 
vuxna klarar inte heller av 
det.

Mulari tycker att media 
ofta ger en falsk bild av verk-
ligheten genom att framstäl-
la alla muslimer som myck-
et religiösa.

– Det finns sekulära mus-
limer liksom det finns seku-
lära katoliker och ortodoxa.

Gemensamma lektioner 
skulle ge minoritetsreligio-
nerna ännu färre timmar för 
deras eget material som än-
då måste läras ut.

rektor på laglös mark
Suaad Onniselkä är matema-
tiklärare i Helsingfors med 
kompetens att undervisa i 
islam. Hon säger att Finland 
har förbundit sig vid FN:s de-
klaration om barnens rättig-
heter. Deklarationen ger barn 
rätt att bli undervisade i sin 
egen tradition när det gäller 
etiska och religiösa frågor.

– Religionerna har i stort 
ganska likadana etiska prin-
ciper, säger hon. Men under-
visningen i egen religion är 
till för elevens rätt att lära sig 
den egna traditionens syn-
sätt.

Onniselkä säger liksom 
Mulari att det är orimligt att 

tvinga högstadieelever att 
representera sin religion. 
Långt ifrån alla känner sitt 
kulturarv och för unga mus-
limer är skolans religions-
undervisning ofta den en-
da platsen att diskutera vad 
det innebär att vara muslim 
i Finland.

– Har man många invand-
rarelever i skolan blir reli-
gionsklasserna normalstora 
klasser, säger hon  med er-
farenhet från sin egen skola 
i Ärvings i östra Helsingfors 

Läroplanerna binder den 
enskilda lärarens arbete. 
Livsåskådning och religion 
har helt olika läroplaner, 
det är som att lära ut geo-
grafi och biologi gemensamt, 
säger Onniselkä.

Rektor Haila i högstadiet 
på Brändö är mycket med-
veten om att han rör sig på 
laglös mark, säger undervis-
ningsrådet Pekka Iivonen på 
utbildningsstyrelsen.

– Lagen är till för att hål-
las, civil olydnad är en an-
nan sak.

Iivonen gör skillnad mel-
lan administration och pe-
dagogik. Administrativ be-
tyder att lagen bestämmer i 
vilka undevisningsgrupper 
eleverna ska ingå och vilken 
läroplan och vilka lärare de 
ska ha.

– Pedagogiskt kan man gå 
över gränserna  och göra ge-
mensamma projekt, säger Ii-
vonen. Det är normal inte-
gration.

Iivonen jämför undervis-
ningen i egen religion med 
språkundervisningen.

– Alla språk har en språk-
lära, men det är inget man 
kan undervisa gemensamt 
för de olika språken.

Med nuvarande tio års-
veckotimmar är målet att 
eleverna lär sig språkläran 
i sin egen religion.

– Först efter att man kan 
sin egen kan man föra en 
diskussion med andra reli-
gioner.

Fritänkarorganisationer-
na står för den aktivaste kri-
tiken mot Brändöplanerna.

redan nu är det möjligt för en skola att i sin läroplan erbjuda extra ”tillämpade kurser” som kan bygga på diskussion och dialog mellan olika religioner. 
– men vilken skola har råd med det i dag, frågar Sabine mulari som undervisar religion i kimitoöns skolor. foto: maria manelius

Eleverna är dess-
utom för unga för 
att klara av en så 
här kvalificerad 
diskussion. 
Sabina Mulari

Zlatans bolag köper kyrka
Fotbollsspelaren Zlatan ibrahimovic har köpt elim-
kyrkan i Stockholm. Församlingen växte ur kyrkan och 
sålde den för 42,75 miljoner kronor (cirka fem miljoner 
euro) till pestolla ab som är knutet till familjen ibrahi-
movic.

enligt aftonbladet ska kyrkan förvandlas till bostäder 
inspirerade av new york. kyrksalen som miljö är det 
enda man vill bevara, den blir ett vardagsrum.

Sannolikt flyttar Zlatan inte in i huset utan det säljs 
vidare efter ombyggnaden. 

Gnälliga kristna
Den förre ärkebiskopen av canterbury, rowan willi-
ams, har uttryckt sin frustration över de kristna britter 
som ofta gnäller och klagar, skriver Dagen.

– Förföljelse är inte att känna sig lite obekväm. i 
mötet med minoriteter som verkligen förföljs lär du dig 
att använda begreppet förföljd väldigt restriktivt.

Williams avgick som biskop förra året och betonade 
att det inte går att jämföra kristnas situation i Storbri-
tannien och uSa med många andra länder.

– Väx upp! sa han rakt ut på bokmässan i edinburgh.

Kvinna leder elCA
Elisabeth a. Eaton är den första kvinnan som valts till 
ledande biskop (presiding bishop) för evangelical Luth-
eran church in america. eLca är ett av uSa:s stör-
re kristna samfund med mera än 4 miljoner medlem-
mar fördelade på närmare 10 000 församlingar och 50 
delstater.

”Vi är en mycket europeisk kyrka i en kultur som är 
allt mer pluratistisk. Vi bör välkomna människor med 
olika bakgrund och deras gåvor. Det här är något som 
vi måste diskutera i vår kyrka”, säger eaton.

LuthERsk bISKop stoRbRitAnniEn fÖRMAnInGELimkyRkAn SToCKholM

Höjd 
procent 
för 
kyrkan
skattEaNDEL. Åtmins-
tone finansministeriet har 
för sin del hållit det löfte 
om ekonomisk kompensa-
tion som regeringen gav åt 
kyrkan och kommunerna 
i våras.

TexT: roLF aF HÄLLströM

Enligt regeringens löfte ska 
det kompensationsbortfall 
som sänkningen i företagens 
beskattning innebär för för-
samlingarna kompenseras 
helt. Löftet finns nu inskri-
vet i det förslag till statsbud-
get som finansministeriet ta-
git fram inför den så kalla-
de budgetrian. I den besluter 
hela regeringen om i vilken 
form nästa års budget pre-
senteras för riksdagen.

– Det är veckans goda ny-
het för kyrkans del, säger 
kanslichef Timo Keskitalo 
på kyrkostyrelsen.

Regeringen beslöt i våras 
om en sänkning av sam-
fundsskatten med hela 4,5 
procentenheter för att få 
fart på de ekonomiska hju-
len. Med en samfundsskatt 
på 20 procent lägger sig Fin-
land under Sveriges nivå.

Sänkningen av samfund-
skatten innebär mindre in-
komster åt stat, kommun 
och församling. Kyrkosty-
relsen beräknar att för-
samlingarna går miste om 
19 miljoner euro på grund 
av beslutet.

Den här minskningen lo-
var finansministeriet att sta-
ten kompenserar genom att 
församlingarnas andel höjs 
på statens bekostnad. Ande-
len har redan tidigare höjts 
till 2,35 procent.

Samfundsskatten hämta-
de i fjol in 98 miljoner eu-
ro till församlingarna. För-
samlingarnas kostnader är 
större, enbart kostnader-
na för begravningsväsen-
det var 112,5 miljoner eu-
ro i fjol. Församlingarnas 
andel av folkbokföring-
ens kostnader är 4,6 miljo-
ner euro och deras andel av 
det gemensamma kulturar-
vet uppskattas till 21,6 mil-
joner euro. Glappet är 40,8 
miljoner euro.
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Simpelt räcker bra
Musik

Simplicity

artist: David Srömbäck

David Strömbäck är tillbaka  
med sitt fjärde fullängdsal-
bum titulerat Simplicity. Ti-
teln är mycket beskrivande. 
Soundet känns enkelt och 
mycket kretsar kring den 

akustiska gitarren. Skivan 
innehåller dessutom bara 
fem låtar.

David Strömbäck föd-

des i new york men famil-
jen flyttade till närpes re-
dan när han var barn. Där 
har han hållit till men reser 
nu som då för olika projekt, 
bland annat till just uSa.

Till hans tidigare skivor räk-
nas Tänk Om, Tystnad och 
Lilla Människa varifrån flera 
låtar blivit uppmärksammade 
och fått speltid på yLe.

utan att bli alltför tjatig 
så är Simplicity ett myck-
et passande namn för ski-
van. Texterna berör varda-
gens enkla funderingar, in-

te minst i titelspåret Sim-
plicity där texten vill ta 
fasta på det magiska vi har 
i vår vardag överallt. Det 
enkla och det vi ofta mis-
sar men som egentligen 
är det som är det som är 
verkligt i livet. 

Det är någonting i rösten, 
inte i musiken, men i rös-
ten som påminner om Phil 
Collins. något med ton-
läget som känns ganska 
oväntat faktiskt men ovän-
tat på ett bra sätt. Det är 
en egen röst med ett eget 

budskap. en röst som ge-
staltar en slags tankebygg-
nad och ett tema.

Gitarren har ett fantas-
tiskt sound i all sin enkel-
het. mixningen är fantas-
tiskt skön att höra. mjukt 
och lyckas ta fram de olika 
elementen. rytmsektionen 
består av mycket nedto-
nade trummor som nästan 
bara är där för att ge mu-
siken en plattform. känns 
väldigt simpelt, så att säga.

Singeln från den här ski-
van, Long Time Coming, 

spelades in i januari 2012 
och en musikvideo har 
även gjorts till låten. Sim-
plicity är den första skivan 
David Strömbäck gjort där 
han sjunger på engelska.

Den sista låten, Good 
Friends, är det stora un-
dantaget. Där är gitarren 
fortfarande det centrala 
men där har också trum-
morna en helt annan upp-
gift och sången passar 
perfekt som ett avslut. Tog 
skivan slut redan liksom?

 ¶ johan myrskog

Helknäppt av prästen
FotograFEriNg. Försam-
lingarnas kyrkoherdar och 
kaplaner ruvar på många ta-
langer. KP har kartlagt stiftets 
präster med öga för detaljer 
och bett några av dem skicka 
in sina bästa sommarbilder.

TexT: sara EkstraND

joHaN EkLöF kriSTineSTaDS  
SVenSka FörSamLinG

– Jag ser på allting genom kame-
rans öga, även när kameran ligger 
där hemma, säger kyrkoherden Jo-
han Eklöf. Eftersom jag fotograferar 
så pass mycket så funderar jag alltid 
över hur jag kunde beskära, expone-
ra och ljussätta ett motiv.

När Eklöf i början av 1970 träffade 
en japansk yrkesfotograf i Helsing-
fors väcktes hans intresse för foto-
grafering till liv.

– Vi gav en sak vardera åt varan-
dra. Han gav mig kunskap om foto-
grafering och genom mig fick han en 
kristen tro.

Sedan dess har fotograferandet va-
rit ett stort intresse och i mitten av 
70-talet jobbade Eklöf som redak-
tör på Kyrkpressen med ansvar för 
fotosidan. Numera håller han regel-
bundet kurser i digitalfotografering 
på medborgarinstitutet.

Eklöf säger att han är allätare när 
det kommer till motiv men männis-
kor tillhör det mest spännande.

– Mest tycker jag om porträttfo-
tografering. Framförallt barn men 
även åldringar. Ett rynkigt ansikte 
säger väldigt mycket och är vackert 
på sitt sätt. Men det är alltid en ut-
maning att försöka fånga en män-
niskas själ i en bild.

Det som kännetecknar ett fotogra-
fi är enligt Eklöf det avskalade och 
förenklade. 

– Ett fotografi är en förenkling där 
man tar fram en sak. Med hjälp av 
en kamera kan man visa skapelsens 
skönhet så att andra kan se den på 
ett annat sätt än vad de annars gör.

Lars-joHaN saNDVik  
nykarLeBy FörSamLinG 

Svartvita bilder och diabil-
der var det som gällde när kyr-
koherden Lars-Johan Sandvik 
klev in i fotograferingens värld.  
– Som ung fotograferade jag ganska 
mycket och arbetade i mörkrum. När 
digitalkamerorna kom föll jag av kär-

ran men började småningom igen. Jag 
fotograferar bara av eget intresse och 
för egna behov.

Sandvik säger att kultur är en viktig 
del i livet oberoende av tro. Naturligt-
vis är konsten och däriblad fotografe-
ringen en del av kulturen.

– Tro, ideologi och livsåskådning är 
självklara utgångspunkter för all kul-
tur, men de skall inte predika direkt i 
detta forum, utan gärna diskutera och 
ifrågasätta. Hur vår religiösa tro relate-
rar till kulturen har med dess mognad 
att göra. Trons människor skall kunna 
njuta av det sköna, det vackra i livet 
och av skapelsens osannolika under.

roBErt LEMBErg  
pernå FörSamLinG

Den östnyländska skärgården får 
agera motiv när kyrkoherden Ro-
bert Lemberg är fotograf. Som ung 
fotograferade Lemberg mycket och 
framkallade själv sina egna fotogra-
fier men tycker att den digitala värl-
den är minst lika spännande som 
den analoga.

– Det är en intressant tid vi lever 
i då det digitala fotograferandet ger 
helt andra möjligheter.

Efter en paus har Lemberg de se-
naste sju åren återupptagit sitt gamla 
intresse och avbildar gärna naturen.

–  Jag började på en ny kula med 
mitt fotograferande och framförallt 
är det en fritidssysselsättning som 
gör att jag får vara ute i naturen. 

toMas kLEMEts Vörå FörSamLinG

En stor fascination för fåglar och djur 
alltsedan barnsben ledde till att kap-
lanen Tomas Klemets valde att börja 
dokumentera det han såg med hjälp 
av en kamera. Han beskriver sig mer 
som en naturiakttagare än fotograf.

– Fotograferandet är ett komple-
ment till mitt naturintresse. Jag vill 
helt enkelt spara det som är vackert 
och framför min lins finns främst fjä-
rilar, fåglar och djur.

Klemets bor själv på landet i nära 
anslutning till skog och mark och i 
mån av möjlighet finns kameran ofta 
med. När det gäller att avbilda naturen 
är tålamod ett utmärkt hjälpmedel.

– Man måste orka vänta på den rät-
ta situationen och veta hur fåglar och 
djur uppför sig. Då är det betydligt 
lättare att få en bra bild. Gärna ska 
man också använda ett teleobjektiv.

ljungBlåvingar under parningsakten på myren kaakkurilammit i karleby i slutet av juli. foto: tomas klemets

makroBild av en humla. Fotografier visar detaljer i om-
givningen som annars är svåra att se. foto: johan eklöf
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på tväREn ToMAS von MARTenS

hembyte
Vi har med familjen redan 
en tid åkt omkring och tit-
tat på hyreslägenheter. Vi 

har inget akut 
flyttbehov 
men försöker i 
god tid planera 
för ett even-
tuellt stamby-
te som vän-

tas någon gång i en rela-
tivt snar framtid. Stambyte 
- vad är det? Det är det rik-
tiga svenska ordet för ”rör-
remppa”, det vill säga byte 
eller förnyelse av avlopps- 
och vattenledningar. 

med en småbarnsfamilj 
vill man inte plötsligt en dag 
stå utan rinnande vatten 

och fungerande toalett. in-
te för att vuxna heller skul-
le klara sig så mycket längre 
utan dessa bekvämligheter.

i alla fall har vi haft god 
tid på oss och fått en viss 
bild av marknaden. men ef-
ter varje besök i ett möj-
ligt nytt hem så slås vi av 
samma insikt: ett hem är 

så mycket mer än ett hem, 
tänkte jag skriva. mer än 
bostaden man bor i. Fram-
förallt alla de relationer 
som utvecklats med gran-
nar och andra och att bar-
nen har vänner i samma ål-
der i samma hus. närheten 
till en kyrka och församling 
som man vuxit in i under 

många år.
i över tio har vi bott på 

Brändö i helsingfors med så 
gott som ostörd skärgårds-
miljö på närliggande Blå-
bärslandet. ett stort till-
läggsvärde som är svårt att 
hitta på annat håll. allt det-
ta på bara tio minuters av-
stånd från stadskärnan med 

metro, alternativt köpcen-
tret i östra centrum.

att väga och mäta förde-
lar och nackdelar mot var-
andra är frustrerande och 
plågsamt. relationer och 
andra immateriella värden 
är sådant som inte kan vä-
gas och mätas och det kan 
inte ersättas.

vågA fRåGA

nära döden upplevelser
Det skrivs mycket om nära döden-
upplevelser: att folk nästan dör 
och ser ett ljussken eller en tunnel 
eller ser sig själva ovanifrån, som 
om de skulle ha lösgjorts från sin 
kropp och svävat uppåt. Vad tror vi 
kristna om det här?

för att Bilda sig en uppfattning om nå-
got gäller det att sätta sig in i vad det 
är fråga om. Jag har försökt läsa in mig 
på seriös naturvetenskaplig forskning 
om så kallade ”nära döden upplevel-
ser” eller NDU som de också kall-
las. Mängden vetenskapliga artiklar 

om NDU i medicinska tidskrifter är anspråkslös jämfört 
med hur mycket det har skrivits om ämnet utgående från 
andra synvinklar. Forskare har försökt ringa in och defi-
niera vad som menas med NDU och man har tagit reda på 
hur vanliga de är bland människor som har varit med om 
livshotande tillstånd. 

när forskare exempelvis har studerat överlevande som har 
haft hjärtstillestånd har de kommit fram till att det bara är 
en liten del av dem som har haft nära-döden upplevelser. 
Ofta, men inte alltid, har upplevelserna starkt påverkat pa-
tienten och förändrat hans eller hennes livsåskådning och 
inställning till döden. Det finns både likheter och olikhe-
ter i människors beskrivningar av sina erfarenheter bero-
ende på ålder, kulturbakgrund och religiösa uppfattning-
ar. Mycket av det som har skrivits om NDU är inte trovär-
digt ur en kritisk, vetenskaplig synvinkel.

man kan alltså inte använda NDU-upplevelser som veten-
skapliga argument i debatten om det existerar en odöd-
lig själ eller ett liv efter döden. Ännu har de ingen allmänt 
accepterad vetenskaplig förklaringsmodell. Det gäller för 
var och en att själv fundera på hur man ställer sig till de 
stora existentiella frågorna. En del människor ser hellre 
upplevelserna som glimtar av det eviga livet medan an-
dra söker tänkbara fysiologiska förklaringar.

själv tar jag gärna del av människors erfarenheter av nä-
ra-döden upplevelser och lyssnar till dem med stor res-
pekt. Många berättar om det de har varit med om i för-
troende och vill absolut inte göra stora nummer av sina 
upplevelser. För mig är deras berättelser hoppfulla teck-
en på att det är rimligt att tro på ett liv efter döden. Svaret 
på vad som händer efter döden handlar fortfarande om tro 
och tillit och inte om vetande.

 ¶ ann-sofi 
storbaCka
är sjukhuspräst 
och svarar på 
läsarfrågor om  
tro och liv. 

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

staFFaN söDErLuND TenaLa och 
BromarVS FörSamLinG 

För kyrkoherden Staffan Söderlund är 
det de rörliga bilderna som intresserar 
mest. Sedan tio år tillbaka filmar Sö-
derlund främst naturfilmer och menar 
att en videokamera ger helt andra möj-
ligheter än en vanlig stillbildskamera.

– Man kommer mycket närmare 
med en videokamera och får en mer 
heltäckande bild av allt som finns i 
naturen. Själv lär jag mig mycket me-
ra om naturen när jag får använda bå-
de ljud och bild.

– När man bemödar sig att stanna 
till och betrakta allt som finns runt-
omkring en så upptäcker man hur stor 

Gud är och hur liten människan är. 
Det är något vi inte kan nonchalera. 
För mig är livet utan Gud omöjligt och 
nog ser jag mycket mer av Guds ska-
pelse genom kameran.

Staffan Söderlunds naturfilmer 
finns att se på Youtube under nam-
net StaffanLena.

sommarstugestranden ur simfågelns perspektiv med sjöns och himlens speglingar. – Bilden är tagen med vatten 
ända upp till halsen. foto: lars-johan sandvik

varma klippor, svalt vatten, strålande sol utanför Sarvsalö i pernå skärgård under en av sommarens finaste dagar. 
foto robert lemberg
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Tufft år bakom 
Purple Hulls

Det är ett tufft år med omställningar 
som ligger bakom familjen Clark. För 
ett år sedan blev pappan sjuk och Pen-
ny och Katy flyttade hem till Kilgore, 
Texas från Nashville för att ta hand om 
honom och jordbruket.

– Vi flyttade till Nashville efter colle-
ge för musikens skull, säger Katy Clark. 
Vår äldre bror Ben bodde där redan och 
han lockade dit oss och lovade hjälpa 
oss med att skaffa jobb.

Under de fem åren de bodde i Nash-
ville gjorde de inget annat än musice-
rade. Men allt förändrades för ett år se-
dan då deras pappa blev sjuk. 

– Pappa frågade om vi ville odla bö-
nor i år som vi alltid gjort. Vi hade ju 

redan vårt band Purple Hulls (det bety-
der ungefär de lila bönskidorna) och 
vi tyckte det kunde vara kul att ock-
så odla bönor. Vi räknade heller inte 
med att få så många spelningar i Texas.

Syskonen beskriver året som en 
prövning och ett av de tyngsta de va-
rit med.

– Det var tufft att se pappa lida och 
tyna bort, säger Penny Clark. Men sam-
tidigt var det ett ljuvt år för oss som fa-
milj. Vi såg så många bönesvar. Folk 
från hela världen stöttade och bad för 
oss. Vi kände verkligen Guds närvaro, 
speciellt efter att pappa dog. Jag vet att 
också pappa växte som människa un-
der sitt sista år. 

– Vi visste att om inte Gud miraku-
löst helade pappa så återstod en lång-
sam död, säger Katy. Vi bad naturligt-
vis om ett helande och vi hade en tro 
på att han skulle kunna återgå till arbe-
tet. Det är ju ett mirakel att vi får kom-
ma till himlen. Och så är ju pappa he-
lad nu, han bara inte är här. 

Under sjukdomen kom familjen när-
mare varandra.

– Det var en välsignelse som vi in-
te förväntade oss, säger Katy. När man 
sitter i sjukhusrummet har man inte så  

mycket annat att göra än att samtala. Vi 
såg nästan fram emot sjukhusbesöken.

Till Finland kom syskonen för att 
delta i American Blue Grass Gospel Night 
på Klippan i Munsala samt uppträda 
på Frank Mangs Center i Närpes och 
i Jakobstad. Det är deras första besök 
i Europa.

Deras pappa dog två veckor före re-
san till Finland. Dödsfallet ändrade pla-
nerna såtillvida att storebror Ben som 
utgör den tredje länken i Purple Hulls 
stannade hemma.

– Pappa såg fram emot vår resa. Några 
dagar före han dog sade han att sjukdo-
men kommer väl inte i vägen. Vi trodde 
inte att slutet skulle komma så snabbt.

Vad de ska göra när de återvänder 
hem är öppet.

– Till en början ska vi hjälpa mam-
ma anpassa sig till sin  nya situation, 
säger Penny. 

– Vi ska försöka arbeta med Texas 
som utgångspunkt och fokusera på vår 
musik, fyller Katy i.

Lärde sig allt på nytt
Eftersom den musicerande syskontrion 
bott på olika håll under året har syst-
rarna anpassat sitt program så att den 
fungerar utan Ben.

- Det tog tid att lära sig  allt på nytt, 
säger Penny. Även om det är roligt att 
vara många på scen gillar jag den nya 
dynamiken då vi bara är två. Katy och 
jag arbetar bra tillsammans eftersom vi 
tänker lika.

– När vi flyttade hem bad vi Gud om 
möjligheter att få spela vår musik ut-
gående från Texas, säger Katy. Men vi 
hade aldrig räknat med att Gud skulle 
öppna så många dörrar för oss. Vi fick 
spelningar som vi aldrig hade fått när vi 

bodde i Nashville. Det var som om alla 
visste att vi flyttat tillbaka till Texas fast 
vi inte talat om det.

Att uppträda i kyrkor är inte främ-
mande för syskonen Clark.

– Vi har varit i kyrkan sen vi var barn, 
säger Katy. Förutom på söndagarna ock-
så på onsdagarna. Sedan vi började mu-
sicera har vi tjänat kyrkan med våra gå-
vor. Under vår uppväxt delade vi också 
med oss av evangeliet genom musiken 
bland annat på ålderdomshem.

De två systrarna har alltid sjung-
it tillsammans och spelat piano. Innan 
de kom in på bluegrass genren sjöng de 
ofta psalmer. Ben introducerade dem 
i blue grass då han började på college.

–  När han köpte en ny bättre banjo 
lämande han sin gamla hemma. I sex-
tonårsåldern började jag spela på den 
medan Penny lärde sig mandolin, sä-
ger Katy. 

När Ben kom hem delade han med 
sig av sin kunskap. Men de spelade in-
te  tillsammans före de alla tre flyttat till 
Nashville. Där spelade Ben  först tillsam-
mans med Taylor Swift men efter det 
bildades Purple Hulls. 

I Nashville spelade syskonen mest 
country. 

– De flesta människor  avser Nash-
ville när de talar om countrymusik. Vi 
upplever inte Top 40 som intressant .  
Det handlar oftast om popmusik med 
en steelguitar som man kallar country.
Passar gud i countrymusiken?

– Country och gospel går ofta hand 
i hand och en del countrysångare 
plockar in en gospellåt på sina ski-
vor. Jag älskar gospel för jag känner 
så starkt för budskapet. Sånger som 
man kan relatera till sjunger man  med 
övertygelse, säger Penny.

LiVEt VÄNDEr. De odlar bönor med lila 
skidor och sjunger bluegrass. Jordnära är 
ett beskrivande ord för tvillingsystrarna 
Penny och Katy Clark i gruppen Purple 
Hulls.

TexT och FoTo: joHaN saNDBErg

katie och penny clark, två tredjedelar av gruppen purple hulls imponeras av den finländska skogen. 

Folk från he-
la världen  stöt-
tade och bad för 
oss. Vi kände 
verkligen guds 
närvaro.
Penny Clark
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Välkommen till Korsnäs

Korsnäs 
Kommun

Korsnäs Städ- & Byggtjänst
tfn: 050-522 2645

Strandhyddan
en förmånlig mötesplats för familjen eller föreningen 
mellan Molpe och Bergö. Samlingsrum för 40 personer, 
kök, toalett med dusch, övernattningsmöjligheter för 
små grupper.  Närmare upplysningar och bokningar: 
Korsnäs församling, 

Korsnäs Blomster och Begravningstjänst

- Massor med blommor

- Presenter till vardag och fest

För alla tillfällen

Dan Lindström,   Ombud  Pohjola Försäkring Ab
Liv-,skade- och arbetspensionsförsäkringar
Silverbergsvägen 20, 66200 Korsnäs
Tfn 010 253 1487, 050 394 9779

Har du din båt försäkrad?

Sjövägen 271, 66210 Molpe
Tel. 06-347 6754, 040-910 0421

Nykarleby 781 7450
Korsnäs 282 7700

JORDBYGGNADSARBETEN

 - Sprängningsarbeten 

 - Dumpertransporter       

       

 Jens Bjurbäck, Taklax 

 Tel. 050 – 5984 795, 

Bjurbäcksvägen 29
66280 Taklax

-Elinstallation

Tel. 06-364 4272
0500-361 748

Jordbyggnad
K-J Sahlberg

ALLT INOM 
JORDBYGGNAD

050-557 5374
Molpe

Ulf Norrgård KB

Slamtömning av
brunnar och 

cisterner

Ulf 0500-161 059
Molpe

Lagervägen 4, 66200 Korsnäs
Telefon 010-239 5600

Fax 06 3641480

Transport
Kennet 
Westerlund
* jord
* krossgrus
* torvpellets 
   i lösvikt
tfn. 0500-266178, 

Taklax

TOM´S RÖR KB
ALLT INOM VATTEN,

VÄRME OCH 
VENTILATION.

040-5817179

ALLT INOM VVS

BERGVÄRME

NYBYGGEN

RENOVERINGAR

SERVICE

Göran: 0500266181

Krister: 0500260862

Johannes: 0503584859

Åkes Golv- och
Måleritjänst

tel. 0400-662 845
* Matt- och kakelarbeten

* Målning
* Tapetsering

* Badrumsrenovering
* Fuktmätning

Inneh. Åke RÖnnqvist
Bovägen 43, Korsnäs

ÄPPELGÅRDENS DJURPENSIONAT
Flyvägen 123, Harrström

Tel. 050 492 7373

GRÄVSKOPOR
Tillverkas i olika modeller enligt 

kundens önskemål.
Reparationer och slitstål.

Br Bäcklund
Tel. 06-364 3140

Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs

Korsnäs Glas-service
Uterum, Köksglas, Bastuglas, Värmeglas, m.m.

Tel:0500 567325 E-post: korsnas.glas@gmail

stenbrytaren@hotmail.com       www.stenbrytaren.com      
06 / 3641152

Strandvägen 4327, Korsnäs

AB MOLPE FRYS
Fullständigt foderkök för infrysning
och tillverkning av pälsdjursfoder.

Tel. 06-3476 733

HARRY SCHAUMANS STIFTELSE, KORSNÄS SAMFÄLLIGHET,
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond.

 kör vi stor 
MAT -OCH SKÖRDEMARKNAD på Korsnäsgården

grönsaker, bröd och bakverk
GRATIS 

Arr. Korsnäs uf & bf projektet “Ett skepp kommer lastat med aktiviteter”
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kRyssEt MånAd

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 10 
september 2013 till: kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 
00180 helsingfors.  
Märk kuvertet ”augustikrysset”. 
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: ulla Backas, kimito, rose ahren-
berg, Sibbo och Viola korkea-aho, esse

juLikRyssEts lÖSnInG

ViNN BöckEr!

(Fyll i, så får du aktuell information från kyrkpressen 
och Fontana media.)

E-post:
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ÅBoLaNDs ProstEri 

 ¶ VÄstÅBoLaND
Pargas församlingsdistrikt:
sö 25.8. kl 10: högmässa i kyr-
kan, Backström, Lehtonen.
on 28.8. kl 18: Veckomässa i kyr-
kan, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
sö 25.8. kl 15: Finskspråkig hög-
mässa i kyrkan, Granström, ollila. 
korpo kapellförsamling:
sö 25.8. kl 18: Sommargudstjänst 
i St mikaelskapellet, Granström, 
ollila.
Houtskär kapellförsamling:
sö 25.8. kl 11: högmässa i kyrkan, 
heikkilä, heikkilä. 
iniö kapellförsamling:
sö 25.8.: ingen gudstjänst denna 
söndag.

 ¶ ÅBo
to. 22.8: kl. 9.30-11 Familjecafé i 
aurelia (2 vån.) 
kl. 19 mässa i Skarpskyttekapel-
let, Westergård.
sö. 25.8: kl. 12 högmässa i 
Skarpskyttekapellet, Westergård, 
Danielsson.
ons. 28.8: kl. 10-12 Familjecafé 
i papinholma församlingshem.
kl. 13-15: Sommarcafé i aurelia 
(1 vån.)
kl. 15-18: ungdomscafé i aurelia 
(2 vån.)
kl. 18.30-20: café för unga vuxna 
i aurelia (2 vån.)
to. 29.8: kl. 9.30-11 Familjecafé i 
aurelia (2 vån.)
kl. 19: mässa i Skarpskyttekapel-
let, Bäck.

ÅLaNDs ProstEri

 ¶ HaMMarLaND
25.8 Fjortonde söndagen efter 
pingst.
gudstjänst kl 11: johansson, 
johansson. medv: andrea ham-
marnejd, cello. radieras för radio 
VeGa. Gemensam med eckerö 
församling. 

 ¶ joMaLa
Lör 24.8 kl. 20: körkonsert från 
ösel, estland
sön 25.8 kl. 11: högmässa med 
konfirmandjubileum Syrén, han-
sen.
Fre 30.8 kl. 18: ungmässa Winé.

 ¶ suND-VÅrDö
torsdag 22.8 kl. 13.30: andakt på 
Tallgården, Sund. eva Lindblom. 
söndag 25.8 kl. 11.00: Gudstjänst 
i Vårdö kyrka. Sirkka Liisa enqvist, 
Benita muukkonen. 
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄrPEs ProstEri

 ¶ korsNÄs
sö 25/8 11.00: Gudstjänst i 
kyrkan, Guy kronqvist, Deseré 
Granholm.
Må 26/8 14.00: Solglimten på 

Strandhyddan.
Må 26/8 18.00: Bibelstudie- och 
bönegruppen på Strandhyddan

 ¶ kristiNEstaD
gudstjänst: sö 25.8 kl 10 i Lapp-
fjärd, Saarinen, martikainen
Högmässa: sö 25.8 kl 18 i Sideby, 
Saarinen, martikainen
kyrktorget: ti 27.8 i kyrkhemmet i 
malax, kl 15 öppnar försäljningen, 
kl 18 paneldebatt och diskussion 
om kyrkans framtid, kl 20 mässa
Högmässa: sö 1.9 kl 12 i kristi-
nestads kyrka, avskedspredikan 
och avtackning av kyrkoherde 
Lars nisula

 ¶ NÄrPEs
www.narpesforsamling.fi
kyrkan 14 sö e pingst 25.8: kl 10 
Gudstjänst Lassus, Lindén. 
Fridskär lö 24.8: kl 19 Lördags-
samling. 
stugmöte lö 24.8: kl 18 hos martin 
o Susanna Wikström, norrnäs-
vägen 445 rangsby, pred. Bengt 
Djupsjöbacka.
kyrktorget ti 27.8: kl 15-20 i 
kyrkhemmet i malax, för anställ-
da, förtroendevalda och frivilliga 
medarbetare i församlingen. mer 
info på sacrista.evl.fi/kyrktorget 

 ¶ PörtoM
to 22.8 kl. 18.30: kyrkokören övar 
i förs.h. Lidman.
to 22.8 kl. 20: musik i augus-
tikvällen, kristoffer Streng & Ste-
fan jansson.
sön 25.8 kl. 12: högmässa i kyr-
kan, jakobsson, Wikstedt. 
ti 27.8 kl. 19: kyrkokören övar i 
förs.h. Lidman.
ons 28.8 kl. 18.30: Dagklubbens 
gemenskapskväll i förs.h. enlund, 
kanto.
to 29.8 kl. 20: musik i augus-
tikvällen, kyrkokören sjunger sina 
favoritsånger.

 ¶ öVErMark
to 22.8. kl. 10: Bön i församlings-
hemmet.
to 22.8. kl. 14: andakt på alvina. 
jakobsson och Wikstedt.
to 22.8. kl. 15: andakt på Solgär-
det. jakobsson och Wikstedt.
sö 25.8. kl. 10: högmässa. ja-
kobsson och Wikstedt.
to 29.8 kl. 18.30: Dagklubbens 
gemenskapskväll i församlings-
hemmet. enlund, kanto, Lång-
kvist.

korsHoLMs ProstEri

 ¶ BErgö
gudstjänst: sö 25 8 kl 14 Björk-
lund, kahlos

 ¶ korsHoLM
gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, 
Bergström, nordqvist-källström.
Högmässa: sö kl 12 i Smedsby 
förs.gård, Bergström, nordqvist-
källström.
Musik i augustikvällen: sö kl 
20.20 i kyrkan, Skymningspärlor 
med kammarkören psallite, dir. 
Susanne Westerlund, aftonandakt 
Bergström.

 ¶ kVEVLax
Ekumeniska kören övar: to kl 
19.45 i kyrkan.
skymningsmusik: to kl 21 i kyr-
kan, ekumeniska kören, Stråken-
semble, yngve Svarvar och rod-
ney andrén, manskören, per-erik 
häggblom, andakt Lundström.
Högmässa: sö kl 10, Lundström, 
andrén.
Bön för bygden: må kl 19 i mis-
sionskyrkan.
kyrktorget: ti i malax kyrkhem-
met och kyrkan, kl 15 försäljning, 
kl 18-19.30 gemensam samling, kl 
20 mässa.
skymningsmusik: to kl 21 i kyr-
kan, Gospelkören ichtys, Tomas 
koskinen, andakt Lundström.
Församlingsutfärd 12.9: till ark-
tiska museet nanoq i jakobstad. 
mat: husmanskost i jakobstad, 
eftermiddagskaffe i nykarleby. 
pris: 49 €/pers. vid minst 25 del-
tagare. anmäl till pastorskansli tfn 
3462300 senast fre 30.8. mer info 
i senare annonsering.

 ¶ MaLax
tvåspråkigt sommarcafé: to 22.8 
kl 18 i Fh. Servering. Brunell.
gudstjänst: sö 25.8 kl 10 i kyrkan. 
norrback, Brunell. 
kyrktorget: ti 27.8. Bokför-
säljningen öppnar kl 15. olika 
temasamlingar kl 16, 16.30 och 
18. kvällsmässa kl 20 i kyrkan. 
Se hemsidan för mera info. Väl-
komna!

 ¶ PEtaLax
gudstjänst: sö 25 8 kl 11 Björk-
lund, kahlos
samling på tistronskär: on 28 8 kl 
19 Gäst: jessica Bergström. mats 
Björklund, harri kahlos, servering, 
taxin startar kl 18 i ågren-Lolax-
Långtået-pensionärshemmet-
Västervägen

 ¶ rEPLot
gudstjänst: i replot sö kl. 10. ka-
ski, Wargh. 
Högmässa: i Björkö kl. 12.30. ka-
ski, Wargh.

 ¶ soLF
Högmässa: sö kl. 10, ann-mari 
audas-Willman, peter Brunell. 
kyrkkaffe.  
kantor peter Brunell avtackas.

 ¶ Vasa
trEFaLDigHEtskyrkaN
Högmässa: sö kl. 13, Gunnar Särs, 
monica heikius.
DragNÄsBÄcks kyrka
gudstjänst: sö kl. 10, Siv jern, 
monica heikius.
suNDoM kyrka
Musikafton ”Det sjunger i själen 
och hjärtat”: sö kl. 18, malin Lind-
blom, monica heikius, garage-
bandet med familjen Böckelman. 
andakt.

 ¶ VörÅ
on 4.9 kl.19: i oravais fh inspira-
tionskväll om bibelsitsar. albert 
häggblom.
Vörå
sö 25.8 kl. 10: högmässa i kyr-
kan, T klemets, Bäck.

INSIDAN ansvarig redaktör:  
michaela rosenback, 
(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 STIG-olof feRnSTRÖM

En fråga om kärlek
en BiBeltext Behöver ofta läsas i större sammanhang. 
Ett exempel på det ser vi i den laglärdes fråga till Jesus: 
Vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus svarade med 
en motfråga: Vad säger lagen? Som svar fick han det vi 
kallar det dubbla kärleksbudet, att älska Gud över all-
ting och sin nästa som sig själv.
Vem är då min nästa? frågade mannen. Svaret han fick 
av Jesus var ”Liknelsen om den barmhärtige samari-
ern”. När Lukas sammanställde sitt evangelium place-
rade han svaret på en outtalad fråga: Hur älskar jag Gud? 
genast efter den liknelsen. Därför berättar Lukas om en 
kvinna, Maria, som hade valt ”den goda delen” genom 
att sitta vid Jesu fötter för att lyssna på hans undervis-
ning (Luk 10:38-42).

iBland kan talet om kärleken till nästan kännas alltför 
tungt. Man kan ju inte välja sin nästa. Han eller hon kan 
vara odräglig och besvärlig. För att förstå hur omöjligt Je-
su krav är behöver vi se på liknelsens detaljer. Den över-
fallna mannen var uppenbarligen en jude, liksom också 
prästen och leviten som gick förbi sin landsman utan att 
ingripa. Samariern som stannade för att hjälpa den slag-
na juden trotsade alla tidens fördomar. Det rådde nämli-
gen fiendskap mellan judar och samarier. Därför bruka-
de en jude från Galileen som ville bege sig till templet i 
Jerusalem inte välja den kortaste vägen genom Samarien 
utan i stället en längre och besvärligare väg längs Jordan-
floden. Bara för att slippa möta de förhatliga samarierna!

hur skall vi övervinna våra fördomar och liksom sama-
riern bevisa sådan osjälvisk kärlek till andra mänskor? 
Svaret ligger i den första delen av det dubbla kärleksbu-
det: Kärleken till Gud. Och den kärleken kan vi inte pro-
ducera utan den kommer till oss som ett gensvar på Guds 
kärlek till oss. ”Kärleken består inte i att vi har älskat Gud 
utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning 
för våra synder” (1 Joh 4:10).
Det har blivit som ett axiom att Gud är kärleken. Men den 
tanken har en passiverande inverkan på oss. Den inne-
håller ingen drivkraft. Det är först när jag accepterar be-
viset på Guds kärlek till mig – att Jesus dog i stället för 
mig – som kärleken till Gud börjar växa fram. Hans kär-
lek smittar av sig på mig. Och följden blir att hans kärlek 
i mig trots mina fördomar börjar spilla över till männis-
kor som jag möter.

Stig-Olof Fernström är pensionerad kyrkoherde från 
Lukas församling i Helsingfors

moder Teresa (1910-
1997) var en albansk-ju-
goslavisk romersk-ka-
tolsk nunna som i sin 
ungdom reste till indien 
för att arbeta bland de 
fattiga.

år 1950 grundade hon 
sin orden missiona-
ries of charity (barm-
härtighetens budbära-
re) som idag består av 
cirka 4500 nunnor runt 
om i världen. Barmhär-
tighetssystrarna arbe-
tar bland de fattigaste i 
storstädernas slumom-
råden. 

moder Teresa tillde-
lades nobels fredspris 
1979 och blev år 2003 
saligförklarad av påven 
johannes paulus ii.  
 
källa: kyrklig ordbok 

i KlARSpRåK

”jesus, låt din 
kärlek till mig få 
sprida sig genom 
mig till andra!”

Följ kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

483, 475, 333, 
489, 191 (N) 459.
psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

psALmföRsLAg

ett redskap för Guds kärlek
Genom sitt liv och sin undervisning gav jesus uttryck 
för den kärlek från Gud som överskrider alla gränser. 
hans exempel förpliktigar oss att se en nästa i var-
je människa. 

av kristus får också vi kraft att göra gott mot våra 
medmänniskor. en människa är inte alltid själv med-
veten om att hon är ett redskap för Guds kärlek när 
hon gör goda gärningar. 

om helGen

”Men en samari-
er som var på re-
sa kom och fick se 
honom ligga där, 
och han fylldes av 
medlidande.”

Läs mera i 
Luk. 10:25-37

”Det förbjudna 
landet” 

Professorn Colin McCul-
loch talar om hur det är 
att dela de goda nyhe-
terna i Nordkorea, ett 
land där det är förbju-
det att predika. Onsda-
gen den 28.8 kl. 19 i Ha-
gasalen, Helsingfors. 

uR evAnGelIeT Runt KnuTen

KALENDERN 
23.8–29.8

Första LÄsNiNgEN
mika 6:6-8

aNDra LÄsNiNgEN
joh. 4:7-12

EVaNgELiuM
Luk. 10:25-37

Fjortonde söndagen ef-
ter pingst. 
Temat är ”Vår nästa”.

hELgEns TexTeR

illustration: matilda ekman

Allt mellan  
himmel och jord.
Varje torsdag.
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oravais
to 22.8 kl. 13.30: andakt med 
hhn på Solrosen och kl. 14.30 på 
Gullvivan.
sö 25.8 kl. 18: kvällsmässa i 
kyrkan, i klemets, Streng. mikka 
m.systrar, gudstjänstgruppen. 
kvällsté i fh.
Maxmo
sö 25.8 kl. 12: högmässa i kyrkan. 
T klemets, Bäck.

PEDErsörE ProstEri

 ¶ EssE
Fr 13.30: nattvard i esselunden, 
Granlund, johansson.
14.30: nattvard i  essehemmet, 
Granlund, johansson.
19: andakt i Signegården, Lotta 
endtbacka, john Storbacka. kaf-
feservering.
sö 10: Gudstjänst med välsignelse 
av årets ettor, Granlund, klemets. 
efteråt saft och kaffe.
14: Sammankomst i Vitsjö bya-
hem med punsar bönehusför.
17: Sammankomst i Vitsjö byahem 
med punsar bönehusför.
PENsioNÄrsutFÄrD till Pörke-
näs 3.9. Busstidtabell: Lappfors 
8.55, esse 9.05, ytteresse 9.15. 
pris för deltagande och buss 28 
€. anmäl senast 26.8 till tfn 0403 
100 454.
DagkLuBBEN: startar v.36
körErNa och FörÄLDra-
BarNgrupperna: börjar v.37
anmälningar till skriFtskoLaN: 
tas emot fr.o.m. 1.9.2013 kl.18.00 
via www.pedersoreprosteri.
fi>esse församling>skriftskolan

 ¶ jakoBstaD
Lö 14 PNkB:s 30-års jubileum 
i kyrkostrands förs.hem. min-
nen och bilder delas av äldre 
och nuvarande scouter. musik. 
Servering.
sö 12: högmässa i kyrkan, eng-
lund, krokfors, östman.
15: Sammankomst i Skutnäs 
bönehus. inledning Sture Wargh, 
talare joose pitkänen.
18: Fokus i Fc, Tommy nyman. 
Barnfokus: Barnen övar med 
kompband inför ”Fokus med 
stora och små” 1.9. Ta med egna 
instrument om du har.

 ¶ kroNoBy
gudstjänst: sö 10.00, norrback, 
ray
kyrktorget: on från kl 15.00 i 
Larsmo

 ¶ LarsMo
Fre 23.8 kl. 15 Vinterskriftskolan: 
startar i cronhjelmskolan.
kl. 19.30 ungdomssamling: i 
xodus.
Lö 24.8 kl. 11 kyrkdag för unga: i 
församlingshemmet, i samarbete 
med LFF. Tema:” jesus allena”. 
Bibelstudier, seminarier, fråge-
stund. medverkande: Lennart 
Ventin, peter Fagerholm, Timo 
Saitajoki, Valter asplund, kurt 
hellstrand m.fl.
kl. 18.00 kvällsmässa: i kyrkan, 
Sjöblom. efteråt grillkväll och 
samvaro.
sö 25.8 kl. 10 Högmässa: Sjö-
blom, Wiklund. kyrkvärd: mur-
mästar.
ti 27.8 kl. 18.30 kvinnocafé: i 
Lähetyskoti. Göta häger m.fl. 
medverkar. 
ons 28.8 kyrktorget i Larsmo: i 
församlingshemmet. inleds kl. 15 
med kaffe och försäljning. kl. 17 
middag med efterrätt (kyrktorg-
skaka) och kaffe. kl.18 program 
med maria Sten, kalle Sällström 

m.fl. Tema: ”kristen fostran – hela 
församlingens angelägenhet”. kl. 
20 nattvardsmässa i kyrkan, Las-
sila, Wiklund.
to 29.8 kl. 17.30 Nattvard: vid 
Sandlunden, Sjöblom, Wiklund.
kl. 18 (obs tiden) karagruppen: 
samlas vid mats holmstedts villa. 
knytkalas och bastu. adress: 
näseskatavägen 12, Fäboda. Ge-
mensam avfärd från holm böne-
hus kl. 17.30.
anmäl dig till kararesa 4 - 6.10 : 
till pyhä-häkki nationalpark nära 
Saarijärvi. kostnad 126€ + rese-
kostnad med privatbilar. anmälan 
senast 29.8 till pastorskansliet, 
tel. 728 1555 eller larsmo.forsam-
ling@evl.fi .

 ¶ NEDErVEtiL
Finskspråkig högmässa: sö 10.00 
jorma harju, Smedjebacka
kyrktorget: on kl 15-21 i Larsmo
kittilä resan: 6-9.9, anmälningar 
och information ännu i morgon 
fredag till christer Forsström 
0500966295  

 ¶ NykarLEBy
to 22.8 kl 18-23 kyrkan öppen: 
för stillhet o samtal, i samband 
med kulturnatten.
sö kl 16 konsert: i kyrkan, Q 
consort, programblad 10 €, se 
nykarlebyveckans program.
kl 19 kvällsmässa: i kyrkan, Sand-
vik, ringwall.
Må kl 9 talko: missionsstugan.  
kl 18 ”Bana väg för herren”; i fh, 
mats edman, för cellgruppsmed-
lemmar o andra intresserade. 
MuNsaLa
sö kl 12 Högmässa: edman.
kl 19 Hemlandssångernas kväll: 
i pensala bönehus, kristian Sjö-
backa, Tereskvartetten. arr. Slef
jEPPo
sö kl 10 gudstjänst: i kyrkan, 
Sandvik, Lönnqvist.

 ¶ PEDErsörE
andakt: Fr 14 i pedersheim, emet, 
Sandstedt-Granvik
samling kring missionen i sibi-
rien: Fr 19 i kyrkostrands försam-
lingshem, pastor och missionär 
joose pitkänen informerar om 
kyrkbygget och församlingen i 
karatusa och missionsarbete i 
Sibirien, tolkning, andakt hägg-
blom, servering från kl. 18.30
PNkB 30 års jubileum: Lö 14 i 
kyrkostrands församlingshem
gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, hägg-
blom, Sandstedt-Granvik, text-
läsare yvonne haldin-rikberg, 
dörrvärdar Sandsund
sammankomst: Sö 15 i Flynäng-
ens bönehus, Seppo Tupeli, tolk-
ning, radiering
ungdomar: 
Fr 20 ungdomssamling night ca-
fé, hällsand sommarhem, drop-in 
från kl. 19 
Lö 11 kyrkdag för ungdomar i 
Larsmo församlingshem, tema: 
”jesus allena”. arr. LFF och Lars-
mo församling. www.lff.fi

 ¶ PurMo
Drängstugans personalmöte: to 
22.8 kl 20 i kyrkhemmet
Festgudstjänst sö 25.8 kl. 12: 
(obs. tiden!) i kyrkan. khden, 
kantorn. Sång av kyrkokören och 
nina Djupsjöbacka. 
efteråt kyrkkaffe och återinvig-
ning av det nyrenoverade kyrk-
hemmet. medv. hasse häggblom, 
Diana Lund, Daniel Wikström, 
musikalkören, pernilla o håkan 
mattjus m.fl. Dragning av lotteriet. 
alla varmt välkomna!

kyrktorg ons 28.8 kl 15-20: i 
Larsmo församlingshem. 16-17 
temasamlingar, kl 18 gemensam 
samling och 20 mässa. Se kp för 
mera info.
andakt på Purmohemmet: to 
29.8 kl 14.
Pensionärsutfärd: till pörkenäs 
ti 3.9. pris 28,-. Buss kl 8.30 fr 
åvist via Storbacka, Lillby kl 8.50 
o Sisbacka kl 9, nybrännv. anm. 
senast må 26.8 till Diak. 040-
3100463.  
Dagklubben (barn f 2008-09): 
ti och to kl 9-12 i Lillby förs.hem 
fr.o.m. 5.9. Lediga platser finns.  
avgift 60,-/termin. anm och info 
tel 040-8687173 pernilla Finnberg.

 ¶ tErjÄrV
kyrkdag för ungdomar: lö 24.8 
kl.11, Larsmo församlingshem. 
gudstjänst sö 25.8 kl 10: khden, 
m. heikkilä.
Finsk mässa sö 25.8 kl 12: khden, 
m. heikkilä.
karasamling vid grundfors kvarn: 
må 26.8 kl 19, Sture nyholm 
medv.
Missionscafé ti 27.8 kl 13: a. 
Lönnquist med hemlig gäst, 
förs.h.
Ett stort tack till alla som på 
olika sätt hjälpte till på Missions-
festen!

REgion 2

DoMProstEriEt

BorgÅ
sö 25.8 kL. 10: GuDSTjänST i kuLLo 
Bykyrka, Smeds , helenelund
kL. 12 HögMÄssa i DoMkyrkaN Ek-
holm, smeds, tollander 
MÅ 26.8 Bastukväll för kvinnor
ti 27.8 kL. 12: Lunch meD anDakT i 
FörSamLinGShemmeT
ti 27.8 kl. 12: orGeLkVarT i Domkyr-
kan,  minna Wesslund
to 29.8 kl. 12: orGeLkVarT i Domkyr-
kan,  alla Lasonen-kokkonen
to 29.8: muSikenS naTT 
kL. 18.00: Barnkonsert i Lilla kyrkan, 
robin hund & hans glada orkester 
kL. 19.15: Vokalensemblen Straumr
kL. 21.00: Gloriakören, dir. Timo nuo-
ranne, kari Vuola, orgel, 
kL. 22.30: nattmässa, jussi Syren and 
the Groundbreakers, camilla ekholm, 
Timo ågren 
Buffet på kyrkbacken. Välkommen!

LaPPtrÄsk
sö 25.8 kl. 12: Friluftsgudstjänst på 
kycklings, SL, VT, Veravoce
to 29.8 kl. 14: missionskretsen börjar i 
församlingshemmet. carita illman, Stina 
Lindgård
sö 1.9 kl. 12: högmässa i kyrkan, anita 
Widell, VT  
Välkommen med!
www.lapptraskevl.fi

LiLjENDaL
gudstjänst: sö 25.8 kl 10 i kyrkan. aW/
kerstin Busk-åberg.

LoVisa
Högmässa: sö 25.8 kl 12 i kyrkan, af 
hällström, aalto
sommarcafé: ti 27.8 kl 13 i församlings-
gården
sommarens avslutningsfest med grill-
ning: to 29.8 kl 18 i församlingshemmet

PErNÅ
konsert: lö 24.8 kl. 18.00 i pernå kyrka i 
anslutning till Sibeliusdagarna som ord-
nas i Lovisa. Biljettförsäljning.
taizémässa: sö 25.8 kl. 18.00 i kyrkan, 
Lemberg.
De tvåspråkiga vuxen-barn grupperna 
samlas kl. 10-12 enligt följande: 
må i Forsby, mikaelsstugan, ti i kuggom, 
axxell, on i kyrkoby, prästgården, to i 
isnäs, Solbacka. 

siBBo
siBBo kyrka: Sö kl 12 mässa och 
terminsstart med församlingens medar-
betare. efter mässan kyrkkaffe i präst-
gården. Vi samtalar om frivilligarbete. 
möjlighet att anmäla intresse.  
Musikalisk vandring i kyrklandskapet: 

To 22.8 kl 19. Start vid Ljusets kapell. 
anders ekberg, Lauri palin, Dag-ulrik 
almqvist, Teppo Salakka, patrik Frisk 
och Walentinakören.

HELsiNgFors ProstEri

joHaNNEs
sö 25.8
kl. 10 Högmässa i st jacob. audas, 
Enlund
kl. 12: högmässa i johanneskyrkan. 
Djupsjöbacka, Lindström, enlund.
Må 28.8.
kl. 19: orgelsommarens avslutningskon-
sert i Berghälls kyrka. arrangörsförsam-
lingarnas kyrkomusiker.
ti 27.8
kl. 12:  Lunchmusik i Gamla kyrkan

MattEus
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MattEuskyrkaN: åbohusv. 3
sö 25.8 kl. 12: högm, hallvar, mauriz 
Brunell. kyrkkaffe. 
MattEus BarNkör
övningarna startar v. 36, ledare Daniela 
Forsén, tfn 050-414 7860.
MattEus kyrkokör
Ledare: anders Forsman, tfn 050-433 
5578. anmälningen till höstens baby- 
och knatterytmik börjar må 12.8. 
Vi har grupper på måndags för- och 
eftermiddagar för barn i åldern 0-4 år. 
Grupperna är i 45/30 min:s pass med 
samvaro efteråt. adress: matteuskyrkan 
2 vån., åbohusv. 3, östra centrum. Start 
2.9. anmälan tas emot fr.o.m. 12.8 per 
e-post anna.brummer@gmail.com eller 
kl. 9-13 på tfn: 050-380 3975 (ange ditt 
för- och efternamn, barnets för- och 
efternamn, postadress och gsm-
nummer). Gruppindelningen meddelas 
senast 26.8. Ledare: anna Brummer.

PEtrus
www.petrusforsamling.net
sö 25.8:
kl. 10 Högmässa: i munksnäs kyrka (Te-
gelstigen 6). Thylin, hilli.
kl. 12 Högmässa: i åggelby gamla kyrka 
(Brofogdevägen 12). Sandell, hilli.
on 28.8:
kl. 19 colin Mccullochs besök: i ha-
gasalen (Vespervägen 12 a). Den brit-
tiska professorn colin mcculloch som 
undervisar vid pyongyang university of 
Science and Technology (puST) talar om 
hur det är att jobba och dela de goda 
nyheterna i nord korea, ett land där 
det är förbjudet att predika. han ställer 
frågorna ”Vad är mission. Vad är Guds 
uppdrag, och vilket är mitt uppdrag?” 
Servering ingår.
to 29.8: 
kl. 18 tempeltjänarna: i hagasalen (Ves-
pervägen 12 a).

HELsiNgFors ProstEri
utfärd till Åbo 29.9: Gudstjänst i åbo 
Domkyrka kl. 12 med khde nalle öhman, 
liturg. efteråt middag på radisson Blue. 
Vi har möjlighet att tacka nalle öhman 
för hans insats som omsorgspräst. Start 
från kiasma kl. 9, tillbaka på samma 
plats ca kl. 18.30. avgiften, 20 € inklu-
derar resor, mat o kaffe. anmälningar 
senast 18.9. till kristina jansson-Saarela, 
tfn 09 2340 2540, e-post: kristina.
jansson-saarela@evl.fi. 
kampens kapells öppethållningstider: 
kampens kapell är öppet vardagar 7-20 
och veckoslut 10-18. 
Församlingarnas samtalstjänst dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett  lösenord. ring eller 
skriv när Du behöver stöd!  
mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

DEutscHE gEMEiNDE
so 25.8. 11: uhr Gottesdienst  (panzig)

MELLErsta NyLaNDs ProstEri

EsBo
kärnord i gudstjänstlivet: STiLLheT – 
närVaro – BuDSkap
Högmässor sö 25.8: 
esbo domkyrka, kyrkparken 5, kl. 12.15. 
konfirmation av Solvalla 1-skriftskolan. 
von martens, Bengts. 
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 10.30. 
rönnberg, Bengts. kaffe 9.30-12.
Esbodagens kvällsandakt med musik, 
textläsning och bön: esbo domkyrka lö 
31.8 kl.19. rönnberg, malmgren.
Mataskärs kapells 20-årsjubileumsfest: 
mataskärs lägercentrum, mataskärv. 3, 
sö 8.9 kl. 11 gudstjänst, predikan av ulrik 
Sandell. rönnberg, ahlbeck, Bengts, 
malmgren. unga och äldre berättar på 
olika sätt om mataskär. Lunch, kaffe 

och kaka kl. 12. Friv. avg. för mataskär-
stiftelsen. Behöver du transport? pris 
5 €. anm. senast 30.8 till ann-christin 
Lintula, 09 80503211, 050 423 7526, 
ann-christin.lintula@evl.fi.
samtalsgruppen Livsmod i vardagen: 
Vita huset, prästgårdsgr. 1, må 26.8 kl. 
15-16.30. mer info: Synnöve heikkinen, 
040 547 1856, synnove.heikkinen@evl.fi
orgelnatt och aria: avslutningskonsert 
i esbo domkyrka to 29.8 kl. 22. www.
urkuyofestival.fi
körer för barn och vuxna: 
juniorkören Stämsökarna för 
8/9-14-åringar övar torsdagar kl. 
15.45-16.30 i Sökö kapell, Sökögränden 
3. höstens första övning hålls to 5 .9. 
Barnkören Tonsökarna för 6-8/9-åring-
ar och övar torsdagar kl. 17-17.45 i Sökö 
kapell. Start to 5.9. Gruppundervisning 
i pianospel i samband med övningarna. 
Ledare kantor eeva-Liisa ”elsa” malm-
gren. under hösten övar vi och deltar 
i en del gudstjänster - vi brukar t.ex. 
sjunga på julafton i esbovikens kyrka. 
Det kostar ingenting att vara med, vi 
har inga inträdesförhör. kom med och 
sjung och hitta nya kompisar! alla nya 
och gamla sångare är välkomna med! 
mer info: eeva-Liisa malmgren,  040 
5311049, eeva-liisa.malmgren@evl.fi
kråksången: Terminsstart i esbo dom-
kyrkas församlingsgård, kyrkstr. 2, start 
on 18.9 kl. 18. oBS!  nytt klockslag: 
övningarna hålls kl. 18-20.15 (en halv 
timme tidigare än förr). mer info: eeva-
Liisa malmgren.
EsVoces: övningar onsdagar kl. 18.30 i 
esbo domkyrka. 

Mer info: kantor pia Bengts, 040 513 
0825, pia.bengts@evl.fi
kretsar för pensionärer & daglediga 
kl. 13-15:  
köklax kapell, handelsbacken 1, start ti 
3.9. karabacka kapell, karabackav. 12, to 
5.9, Sökö kapell, Sökögr. 3, ti 10.9, Träff-
dax i köklax kapell ti 10.9, Södrik kapell, 
kirstigården 3, on 11.9, kalajärvi kapell to 
12.9. Därefter varannan vecka.
Handarbetsklubben: Vita huset, präst-
gårdsgr. 1, varje ti kl. 16-19. mer info: 
Bea karlemo, 040 513 0828.
öppet hus med lunch för daglediga: 
hagalunds kyrka, kyrkst. 6, svenska 
rummet, varje ti kl. 12-14. mer info: Bea 
karlemo. 
esbo församlingars servicecentral på 
kyrkogatan 1, som sköter bokningar 
av förrättningar, beställningar av äm-
betsbetyg och släktutredningar samt 
begravningstjänster är stängd to-fre 
29-30.8. 

graNkuLLa
sö 25.8 kl 10 obs tiden! tvåspråkig 
gudstjänst: ulrik Sandell, mimosa mäki-
nen, catherine Granlund, heli peitsalo. 
Grani närhjälps kyrkodag. kyrkkaffe i 
övre salen.
söndagsskola: kl 12 i övre brasrummet.
ti 27.8 kl 9.30-11: Diakonimottagning 
och brödutdelning.
sommarcafé: kl 13.30 på kyrkans in-
nergård.
tvåspråkig mentalvårdsgrupp: träffas 
alla tisdagar kl 14.30 i Sebastos, Gran-
kullav. 11. 
arr. Grankulla sv. och fi. förs. samt 
Grankulla stad.
sö 8.9 Mataskärs kapells 20-årsjubi-
leumsfest: Gudstjänst kl 11 i kapellet, 
ulrik Sandell, roger rönnberg, Brita 
ahlbeck, pia Bengts och eeva-Liisa 
malmgren.  
anmälan för transport senast 30.8 till 
Nina söderlund tfn 09 512 3722.
Familjerådgivningen: kan kontaktas 
angående frågor gällande parrelationen, 
familjen eller den enskilda människans 
liv. Tidsbeställning vardagar kl 8-16 till 
familjerådgivare maritta kirilä, tfn 050-
301 7018.

kyrksLÄtt
Ny dagklubb i Masaby: ti och to kl. 9-12 
för ca 4-åringar med start den 3.9. pris: 
70 € för församlingens medlemmar. 
anmälningar senast 23.8 till carola.
lupander@evl.fi
Dagklubbarna i Lyan för 4 åringar och i 
röda stugan för 3 åringar: ännu några 
platser kvar! info: 050 376 1488.
café sommartid på oasen: tors 22.8 kl. 
12-14. Denna gång njuter vi av pann-
kaka. adress: prästgårdsbacken 11 c.
Högmässa med konfirmation: sö 25.8 
kl. 12 i kyrkslätts kyrka. heikel-nyberg, 
joki, Laasio, Strömberg.
Bibelgruppen: ti 27.8 kl. 18.30 i Försam-
lingshemmet, Församlingsvägen 1.
Vänförsamlingsresa till Estland den 13-
15.9: Vi besöker Dagö och åker runt på 
ön tillsammans med medlemmar från 
vår vänförsamling harju risti. Vi besöker 
sevärdheter och gör rundvandringar. 
pris: 100 € inkl. resan och en del av 
matkostnaderna. anmälningar och info 
senast den 23.8: Birgitta Lindell tel. 050 
376 1489 eller birgitta.lindell@evl.fi
slöjdgruppen för vuxna: lö 31.8 kl. 13 
i Sjökulla skola, Sjökullavägen 285. 
Biltransport kl. 12 från församlingshem-
mets i centrum parkeringsplats. info: 
rune Lith, tel. 0500 687 023.  
kyrkoherdeämbetet har öppet: må-fr 
kl. 9-11.30 och kl. 12.30-15 i augusti. 
Tel. (09) 8050 8292, epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi
Mera info på www.kyrkslattsvenska.fi 

Körövningar drar igång
Gospelkören his master’s noise i helsingfors inle-
der körövningarna den 27.8 med mingelkaffe klock-
an 18.30.

övningarna sker varje tisdag mellan klockan 19 och 
21 och under hösten kommer kören bland annat att 
åka på en körhelg, medverka på Gospelhelg i helsing-
fors 27-29.9 med gerald t smith och banda en tv-
gudstjänst. men det största projektet är utan tvivel kö-
rens nästan tre veckor långa Sydafrikaresa i november.

gospEL hIS MASTeR´S noISe

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 23.8 eva johansson, mariehamn 
Lö 24.8 8.53 Familjeandakt. anna 
edgren läser ur Djurens andaktsbok. 
(repris) Må 26.8 matti Wallgrén, Vasa 
ti 27.8 Victoria Grönlund, Vasa ons 
28.8 Fredrika nyman, åbo to 29.8 
jonathan Westergård, reso

aftonandakt kl. 19.15
Fre 23.8 johan klingenberg läser ur 
john Bunyans bok kristens resa  Lö 
24.8 17.58 ett ord inför helgen, ham-
marlands kyrka sö 25.8 Boris Sand-
berg, Vasa Må 26.8 Lucas Snellman lä-
ser ur Frank mangs´bok Fungerande liv 
ti 27.8 jan hellman, karis (repris) ons 
28.8 Bibelstudium över Filipperbrevet 
med Stig-olof Fernström to 29.8 Leif-
erik holmqvist, jakobstad

gudstjänst kl. 13.03 
sö 25.8 Gudstjänst med hammar-
lands församling. predikant och li-
turg: ingemar johansson. kantor: 
marie johansson. kör: hammarlands 
kyrkokör.

RADio & Tv

VEga VEga VEga

 

www.valioravinto.fi/prostasin

Ständigt spring 
till WC?

Mångsidigt verkande 
Prostasin
innehåller starkt granatäpple- 
extrakt, lykopen och zink. Det 
lönar sig att prova och konsta-
tera att livskvaliten blir bättre!

I hälsokosta�ärer och på apotek.

Bäste broder,
Har du också kommit in i gubbål-
dern? Wc-dörren öppnas titt och 
tätt- också på nätterna. Frun på-
minner också ständigt om drop-
parna på WC-sitsens kanter. 
Sängen behövs numera endast för 
sovandet. Allt som oftast på-
minns du om hjärtat och du hop-
pas att det är i skick.
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taMMErFors
Lö 24.8: ristirock i Tullikamarin pak-
kahuone kl 14 och kl 20 musik med 
bl.a. Like Torches från Sverige. Biljetter: 
12 € eller för hela dagen 20 €. www.
ristirock.net
sö 25.8: högmässa kl 10.30 i pyynikki 
församlingshem, kim rantala och Tuija 
mattila.
ti 27.8: Tisdagsklubben SvG kl 13.30 
- 15.30
obs! traditionella höstlägret i ilkko 
23.-25.9.2013 frågor och anmälningar 
(senast 6.9.) till Essi 050-5272290.

VaNDa
Högmässa: sö 25.8.2013 kl. 10 i hel-
singe kyrka S:t Lars. anu paavola, heidi 
åberg-ylivaara.
allsång på Folkhälsanhuset: ons 
28.8.2013 kl.14-15 med Gunnar Weck-
ström som allsångsledare 
och kantor nina vid pianot.
Missionskväll ’israel i blickpunkten’: 
ons 28.8.2013 kl. 18 i S:t martins kapell 
i myrbacka kyrka.Gäst: håkan Sandell 
som berättar om israel och jordanien 
resan. andakt: kaj andersson. Servering.
Vill du medverka som frivillig i guds-
tjänster? Välkommen 29.8.2013 kl. 17 
till kyrkvärdsmötet i
Bagarstugan i Helsinge kyrkoby, ku-
rirvägen 1, eller ring kaj andersson 
050-5374221.

rasEBorgs ProstEri

BroMarV
sö 25.8 kl.13 Högmässa: Bergman, Sö-
derlund, Lindgård, kyrkkaffe och tack till 
Tom Bergman för fem månader i Bro-
marvs församling. Välkommen!

EkENÄs
Högmässa: sö 25.8 kl.10 i ekenäs kyrka, 
Tom Bergman, niels Burgmann, Sauer-
sekakuoro (kuressaare).
se hela annonsen i VN samt på www.
ekenasforsamling.fi

HaNgö
sö 25.8 tvåspråkig friluftsgudstjänst 
kl. 11 i kapellhamnen:, a-S. nylund, j. 
Tikka, m. Lasonen. (vid ihållande regn 
hålls gudstjänsten i kyrkan). Servering.

iNgÅ
to 22.8 kl 17.00: kyrkofullmäktige sam-
manträder i församlingshemmet.
sö 25.8,14 s. e. pingst, kl 10.00: Famil-
jegudstjänst med ettornas välsignelse 
i ingå kyrka. Torsten Sandell, marianne 
Gustafsson Burgmann, Solveig Björk-
lund-Sjöholm. 
sö 25.8: pilgrimsvandring och skym-
ningsmässa. Start från Taborkyrkan vid 
ingå st. kl 12, målet Fagerviks kyrka bör 
nås före kl 18.00 där skymningsmässa 
firas. hemfärd till Taborkyrkan ordnas. 
Tom hellsten.

utfärd till rövass: torsdag 12.9.2013. 
Start från församlingshemmets parke-
ring kl 10.00, tillbaka ca kl 17.00. pris 12 
€ (resa, mat & kaffe). anmälningar till 
may, tel 040-555 2090 senast 4.9.2013.
Familjecafé: för barn under skolåldern 
med föräldrar börjar torsdag 5.9.2013 kl 
9.30-11.30 i församlingshemmets käl-
larvåning. i fortsättningen varje torsdag. 
karin eklund, tel 050-5639994.

karis
gudstjänst: Sö 25.8 kl. 10  i S:ta katarina 
kyrka. Terlinden.  karlsen. Voxmix med-
verkar. efter gudstjänsten tas midsom-
marstången ner. kyrkkaffe.

sjuNDEÅ
tvåspråkigt allsångstillfälle och mässa: 
sö 25.8 kl. 18 i purnus kåta, maria Ven-
hola, , hanna noro.
tvåspråkiga gruppen för mental hälsa: 
ti 27.8 kl. 15 i capella, Gun Venäläinen 
040 533 6946.
Barnkören inleder sin hösttermin: to 
22.8 kl. 16.45-17.30. Vi övar med kantor 
hanna. nya sångare i lågstadieåldern 
välkomnas med.
kyrkobröderna samlas i församlings-
hemmet: to 29.8 kl. 19. hanna noro 
välkomnar gruppen.
Babyrytmiken börjar. Vi inleder höst-
terminen: tisdagen den 17.9 kl. 10 i 
postillan.
Församlingsutfärd on 4.9.2013:  Vi be-

söker angelniemi kyrka, mathildedal och 
Teijo. avfärd kl. 8.10 från capella och 
8.20 från församlingshemmet. Vi kom-
mer tillbaka kl. 18.30 till församlings-
hemmet och 18.40 till capella. i priset 
50 € ingår resorna, guidning, lunch och 
kaffe. anmälningar samt specialdieter 
senast den 23.8 kl. 9-13, tel. 09819 
0910. Välkommen med!

sNaPPErtuNa
sö 25.8 kl 12: gudstjänst med markus 
Weckström

tENaLa
Lö 24.8 kl.16: Bibelstudium på Frihöjd, 
Torsten Sandell, inledning, matts ny-
sand. Serveringspaus.
kl.18: kvällsmässa på Frihöjd,  Sandell
sö 25.8 kl.18: kvällsmässa, Bergman, 
Söderlund, Westman, kyrkkaffe samt 
tack till Tom Bergman och övriga som 
vikarierat kyrkoherden under alterne-
ringsledigheten. Välkommen!

EsBo stiFt

Lojo
ti 27.8 kl.17.00: Braskväll hos Britta 
nordström. heinäsinkaarre 79, 08700 
Lojo. raimo kuismanen och mari nurmi.
sö 1.9 kl. 13.00: högmässa i Virkby 
kyrka.
Lojo församling: startar en ny kör i led-
ning av musikpedagog katja Viklund. 
kören startar i Virkby kyrka på hösten 
2013 onsdagen den 28.8 kl.17.30–19. 
Vi sjunger en gång i veckan! 
För vem är kören? för dig som älskar att 
sjunga, för dig som tvekar på att kan 
jag sjunga,  för alla som vill sjunga, för 
åldern mellan 16–100 år. 
alla kan sjunga! inga krav bara att vi har 
roligt och sjunger tillsammans! 
Blev du intresserad? anmäl dig eller 
fråga mer! ring katja vardagar till num-
mer 045 2331 365 eller meila när som 
helst: katja.wiklund@surfnet.fi

Höstsemester 2 dygn

Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600  |  www.harmankylpyla.�

Boka lillajulfest i tid!

Innehåller: inkvartering i dubbelrum, halvpensions-
måltider, fri tillgång till nya spabadet och
2 x dansbiljett (inte special- eller klubbkvällar).
Gäller fredagar – måndagar fram till 23.12.2013

155 €
/pers.

HELGBIBELSKOLA PÅ SOLTORP
11-13 oktober, 08-10 november, 06-08 december.

TEmA: Ett Steg Närmare
– närmare Gud, närmare andra, närmare mig själv.
Ansvarig lärare: Ingmar Rönn. Flera tillfälliga lärare.

Varje helg börjar fredag kl.19.00.  
Kost och logi på Soltorp. 

Ingen fast avgift – var och en ger  
”som man känt sig manad i hjärtat”. 

ANmÄLAN OCH INFO – 
Ingmar Rönn – tel. 050-5920640. E-post:ingmar@ironn.org

Olof Göthelid – tel. 0400-568783. E-post: olof.gothelid@dlc.fi
Anmälan senast 20 september
Adress och telefon till Soltorp: 

Humlebergsvägen 26 (Veckjärvi), 06200 BORGÅ. Tel. 019/581720.
Arrangör: Soltorp rf, en del av Missionskyrkan i Finland

Boka nu!    Hyr våra hus

Semestra i Florida

Nära Disneyworld, Kissimmee

Eaglepointe South   
Stort, lyxigt hus med egen pool. 

4 sovrum/8 personer.  
625,00€/vecka.

  

3 sovrum/6 personer. 
 495,00€/vecka

Mera bilder och info från vår hemsida:  

www.eaglepointevilla.com
Eller ring 040-8289531/ Leif Blomqvist

Semesterdagar 
för närståendevårdare och vårdtagare
Är du närståendevårdare och behöver semester? Vill du åka på 
semester tillsammans med den person som du har omsorg om, 
men det verkar för krångligt?

Svenska Semesterförbundet ordnar i samarbete med Folkhälsan 
en semester anpassad för närståendevårdare och vårdtagare 
28.10–1.11.2013 
på Härmä Spa i Ylihärmä, Österbotten.

Vi erbjuder trevligt program och god mat under fyra dygn i en 
vacker omgivning. 

Susanna Stenman, Svenska semesterförbundet, tfn 019 278 6876 
besvarar frågor om ansökningsförfarandet. Sista ansökningsdag 
är 6.9.

Information och ansökningsblankett � nns på  
www.folkhalsan.� /semesterstod.  

Mera information ger också:
Folkhälsan i Österbotten, Pia Nabb tfn 050 542 8175
Folkhälsan i Åboland, Eva Björkqvist tfn 040 516 5679
Folkhälsan i Nyland, Daniela Spring tfn 044 788 3738

Öppna Bibelskolan 2013 – 2014
på Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Höstterminen:
1.  Bibelsyn – hur ska man förstå och tolka Bibeln? Erik Vikström, 27-29.8
2. Gudomlig försoning och mänsklig förlåtelse utifrån NT och GT,  
    Kurt Hellstrand, 17-19.9
3. Lärjungaskola – om Jesu första lärjungar, hur de upplevde sin mästare  
    och hur det förändrade dem, Gustav Björkstrand, 24-26.9
4. Ekumenik – kristen enhet i mångfalden, B-G Åstrand, 8-9.10
5. Bön och förbön, Ulla-Christina Sjöman, 6-7.11
6. GT-kristendomens judiska rötter, Anders Sjöberg, 22.11

Välj en eller flera kurser enligt behov och intresse.
För info och anmälan gå in på skolans hemsida www.kredu.fi eller 
kontakta skolan direkt på kurskansli@kredu.fi el tel. 06- 7889 400

http://sanktjohannes.info
25.8 kl 18.00 gudstjänst i 
Lepplax bykyrka. 

öNskas Hyra
ung skötsam karl söker studiebo-
stad i jakobstad. max 450/månad. 
050-4191011

ansvarsfull och ordentlig kvinna 
med universitetsstudierna på 
slutrakan söker etta/rum i centra-
la h.fors. rök-, djur- och barnfri. 
kontakta annette: 040 7189517

hjäLp! Skötsam andra årets stu-
derande söker bostad i helsing-
fors fr.o.m september. kontakt 
tel. 0456712062

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
utHyrEs

2 r+ k + balk. (42,5 m2) lämplig 
för 2 stud. kompisbost. i h:fors, 
haga invid järnvägst. fr. 1.9.  850 
€ + vattenavg. Tel (16-22): 050 
4245265

 
 

 
 
 
 
 
 
öVrigt

Familj bosatt i kehl (Tyskland) 
med två-och ett halvt år gammal 
son söker au pair, helst för ett 
år fastän kortare tid kan komma 
i fråga. Goda villkor erbjudes. 
intresserade kandidater bes kon-
takta mats Lindberg: mats.lind-
berg2010@gmail.com eller ringa 
0033698094985

Gift arb./stud. par med barn
på kommande söker trea eller
större tvåa med skälig hyra i
H:frs före årsskiftet.
Skötsamma, rökfria. Ring
0409619979/Johanna.

Hej! Vi är två studerande
rökfria flickor som söker en
två i Helsingfors.
Tel:0407679937

Etta i Åbo på Östra
Strandgatan. 20m2, kokvrå,
stor balkong mot ån. Hyra
450 e/mån + vatten + el.
ostrastrandgatan@gmail.com

Skötsam och rökfri
Snappertunapojke som börjar
studera i Arcada söker en
etta i Helsingfors. Tel.
044-0234004

Till hyres. Tvåa i centrala
Åggelby, från
1.9.2013-31.12.2013. Nära
tågstation och buss, hyran är
800€ + vatten avgift. Vid
behov av mer information
kontakata Jenny vid numret
050-4310950.

Skötsam kvinnlig studerande
önskar hyra etta i Vasa
centrum.Tel:Sara
0503665356/0503773087

Villatomt med egen strand
nära / vid öppet hav med
kvällssol köpes. Max 70 km
från Vasa, gärna el och bilväg.
Tel 040-1483565 / Kristian

Etta i centrala helsingfors
sökes! 20 årig studerande tjej
med ett akut behov på
bostad. Hyra max. 580e/mån.
Tel: 040-0680528/ Catarina

MARKnAd

Etta i västra/södra
Helsingfors, östra Esbo med
fast anställining
Hyrs: 600-700€
Tel: 050 597 5109
/Alexander



14 INSIDAN KyrKpressen torsdag 22.8.2013 • nr 34/P
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

kyrkoherden i Borgå svenska dom-
kyrkoförsamling, domprosten mats 
Lindgård har valts till stiftsdekan 
för domkapitlet i Borgå stift från 
1.10.2013.

Församlingspastorn i johannes för-
samling maria Sundblom-Lindberg 
har beviljats tjänstledighet 1.9.2013 
- 30.6.2014.

Direktorn vid kcSa Sixten ekstrand 
har anställts som tf stiftsdekan på 
20 % för tiden 1.8 - 30.9.2013.

Domkapitlet har fastställt kyrko-
fullmäktiges i kimitoöns församling 
beslut att dra in kaplanstjänsterna 
i Dragsfjärds och Västanfjärds ka-
pellförsamlingar från 1.9.2013 och 
från samma datum grunda försam-
lingspastorstjänster.

Tf kaplanen i Dragsfjärds kapellför-
samling niina mura har förordnats 
att sköta församlingspastors-
tjänsten i samma församling från 
1.9.2013 tillsvidare.

Tf kaplanen i Västanfjärds kapell-
församling maria Wikstedt har för-
ordnats att sköta församlings-pas-
torstjänsten i samma församling 1.9 
- 31.12.2013.

Domkapitlet har beslutat inrätta 
och ledigförklara en befattning som 
stiftssekreterare för mission och 
internationellt arbete i arbetsav-
talsförhållande (kravgrupp 603) 
från 1.1.2014 tillsvidare, att sökas 
senast 19.9.2013 kl. 15.

Lill-Babs har funnit en livskamrat
Lill-Babs är en av Sveriges mest folkkära 
artister. Hon älskar sitt jobb och har svårt att 
tacka nej till uppdrag. För tio-tolv år sedan 
hade hon problem att ta sig till de olika jobben. 
Hennes syn försämrades och det var svårt att 
köra bil i mörkret.
 – Min bil fungerar som turnébuss. Det är jag 
som kör grabbarna som spelar med mig. Under 
den tiden min syn blev sämre var jag riktigt 
orolig för vad som skulle hända med mig, säger 
Barbro.
Förutom det dåliga mörkerseendet kändes 
ögonen ofta trötta. 
 – Men sen så var jag livrädd för gula fl äcken-
sjukan. Jag hade hört talas om att man ser 
krokigt och vint när man får gula fl äcken. Det 
lät förfärligt. Om det hände mig, ja, då så skulle 
jag ju inte kunna köra bil och inte heller jobba 
lika mycket som jag vill.

I dag ser hon normalt igen och hon behöver 
inte oroa sig för bilkörning i mörkret. För några 
år sedan började nämligen Lill-Babs äta ett 
kosttillskott som heter Blue Eye och nu ser hon 
lika bra som hon gjorde på 1990-talet
 – Det är helt fantastiskt det här med mina 
ögon. Genom att tillföra Blue Eye som en 
naturlig del av en sund kost har jag lyckas nor-
malisera min synförmåga, berättar Barbro.
Blue Eye är nämligen ett kosttillskott som är 
specialdesignat för ögonen. De innehåller bland 
annat Zink, vitamin A- och B2, ämnen som 
bidrar till att bibehålla normal synförmåga.
Nästa år fi rar Lill-Babs 60 år som artist och hon 
är fortfarande en av Sveriges mest anlitade. 
Hon hade aldrig kunnat ta alla dessa uppdrag 
om hon inte hade sett normalt igen.
 – Jag är så himla glad över mina tabletter och 
jag behöver bara en om dagen. Det är både 
billigt och enkelt. Blue Eye är en trogen följesl-
agare, ungefär som en livskamrat. Den fi nns 
med mig överallt.

”Nu kan jag se    
 normalt igen”

Normal synförmåga
Blue Eye innehåller Zink, vitamin A 
och vitamin B2 ämnen som bidrar 
till att bibehålla  normal synförmåga.

Lutein fi nns i gula fl äcken
I gula fl äcken fi nns ett ämne som 
heter lutein. Lutein kan kroppen 
inte tillverka själv, det måste tillföras 
via kosten. Lutein fi nns i växter och 
bär. Gula fl äcken är avgörande för 
synförmågan vid exempelvis läsning. 
Halten lutein kan med stigande ålder 

reduceras i gula fl äcken och därmed 
synförmågan. Blue Eye innehåller 
lutein från ekologisk ringblomma.

Sveriges mest sålda
Blue Eye, som är Sveriges mest sålda 
blåbär- och luteinprodukt, innehåller 
en kopp svenska skogsblåbär per 
tablett. 

Skyddar mot oxidativ stress
Blue Eye innehåller också C- och 
E-vitamin som skyddar cellerna 

mot oxidativ stress. C-vitamin kan 
kroppen inte bilda själv, det måste vi 
tillföra utifrån.

Räcker i två månader
Ett paket Blue Eye räcker i två månad-
er och fi nns att köpa på Apotek och i 
Hälsokostbutiker. Blue Eye kan bestäl-
las fraktfritt på tel, 06-343 65 06 eller 
på www.elexironline.fi . Produkten 
kommer hem i din brevlåda inom 2-3 
vardagar. Pris: 32 tabletter 26,00 € 
och 64 tabletter 38,50 €

Iskmovägen 114 B  ISKMO - info@elexirpharma.fi  - 06 343 65 06 - www.elexironline.fi 
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ledIGA TJänSTeR

Domkapitlet i Borgå stift
söker en

stiftssekreterare för mission 
och internationellt arbete

Till uppgifterna hör att ansvara för 
och utveckla kontakterna mellan 
församlingarna, stiftet, kyrkans  
officiella missionsorganisationer  

och Kyrkans Utlandshjälp.

Av stiftssekreteraren krävs för  
ändamålet lämplig högre  
högskoleexamen och god 

 kännedom om kyrkligt arbete och 
det egna uppgiftsområdet mission, 

ekumenik och internationellt arbete.  
Dessutom krävs utmärkta  

kunskaper i svenska och goda  
kunskaper i finska. Övriga  

språkkunskaper är en merit.  
Lön utgår enligt kravgrupp 603 

(minimilön 3540,18 €).

Ansökningstiden utgår 19.9 kl. 15.00 
och ansökan riktas till Borgå  

domkapitel, PB 30, 06101. På för-
frågningar svarar biskop  

Björn Vikström (040-142 5216)  
och t.f. stiftsdekan Sixten Ekstrand  

(040-142 6674).

Ålands södra  
skärgårdsförsamling
Lediganslår en tjänst som 

kantor 80 % av heltid.
Med arbetsplats i Föglö, 

Kökar och Sottunga.
Bostad kan ordnas.

Lön enligt avtal.
Ansökan inlämnas senast 

30.9 och riktas till  
kyrkorådet i Ålands södra 

skärgårdsförsamling
Kyrkvägen 106
22710 FÖGLÖ

doMKApITleT

“Utan tak
över 

huvu?!”

Genom våra 
förmånliga 
radannonser 
når du hela 
Svensk�nland. 
Många bostäder 
och hyresgäster 
har funnit 
varandra genom 
oss. Kontakta 
09 61261550 
eller skicka 
e-post till 
annons@
kyrkpressen.�
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Tron ställer 
anspråk
Den kristna tron stäl-
ler anspråk på univer-
sell giltighet och sanning. 
är Svenska kyrkan på väg 
att överge dem? frågar sig 
Barbro Matzols i en ledare 
i kyrkans Tidning.

”Viss är det så att den 

kristna tron alltifrån sitt 
ursprung varit och är en 
tolkande trosföreställning?

men det går inte att 
bortse ifrån det grund-
läggande sanningsan-
språket. kristendomen 
är inte en vishetslä-
ra utan en frälsingslära. 
Vi får fortsätta testa hur 
töjbar den är.”

univERsELL SAnnInG

”Franciskus vill 
kalla kyrkan upp 
ur skyttegravarna. 
kyrkan ska inte 
kompromissa med 
sin identitet.”

Joel Halldorf i Sända-
rens ledare om den 
nya tonen i Vatikanen.

kyRkAn IdenTITeT

En kyrka som 
är rädd 

under den gångna sommaren var kyr-
kan i blåsvädret. Igen en gång, får 
man väl säga. Det verkar nästan höra 
till att hon är det och det är kanske 
också så det skall vara egentligen. 
Det är inte länge sen hon var illa ute 
senast och det är antagligen bara en 

tidsfråga när media igen får anledning att damma 
av de svarta rubrikerna. Frågan är inte om blås-
vädret återkommer, frågan är när.

Om själva blåsvädret inte bekymrar mej nämn-
värt oroas jag däremot lite av det sätt vi som kyrka 
hanterar den kritikstorm vi drabbas av i olika sam-
manhang och av olika orsaker. I ett längre perspek-
tiv tycker jag mej se en kyrka som är rädd. Riktigt 
rädd. Och det stör mej.

Jag ser inte en kyrka som är rädd för att sprida fel-
aktiga läror eller idéer. Inte en kyrka som är rädd 
för att svika sina ideal och eller glömma sitt syfte. 
Sådana rädslor hade varit sunda och goda.

Det jag tycker mej se är en kyrka som är livrädd 
för att bli impopulär. Det omgivande samhället mås-
te acceptera oss, till vilket pris som helst. Därför tar 
vi ibland avstånd från det ena eller det andra feno-
menet, till synes utan att ens hinna reda ut vad som 
egentligen sagts, gjorts eller påståtts och huruvi-
da det egentligen ens var fel. Om det är impopu-
lärt måste nån ta avstånd, oavsett vad saken gäller.

Och jo, jag förstår att medlemsutskrivningar hotar 
det som många anser vara det viktigaste vi har, näm-
ligen Verksamheten. Mindre skattepengar innebär 
minskade möjligheter att verka. Men om omsor-
gen om att upprätthålla skatteintäkterna styr vå-
ra ställningstaganden, har vi då inte fått en kyrka 
som är till salu till högstbjudande? Den som beta-
lar bäst (eller rättare sagt hotar att låta bli att betala) 
får den kyrka och den lära de önskar. Innebär det 
att så länge de liberara dominerar utskrivningarna 
kommer kyrkan att vara liberal, den dag de kon-
servativa skriver ut sig i tillräckligt stora mängder 
blir kyrkan mer konservativ?

Kyrkan har egentligen två olika dimensioner. 
Å ena sidan är hon en stor 
(och resurskrävande) or-
ganisation, med anställda, 
budgetmedel och verksam-
het. I det hänseendet fung-
erar hon som vilken annan 
stor organisation som helst 
och ska självklart oroa sig om 
populariteten sviktar och in-
komsterna sjunker.

Å andra sidan är kyrkan en 
andlig gemenskap av troen-
de systrar och bröder, en ge-
menskap grundats, och som 
trots sina ofullkomligheter ändå upprätthålls av Gud 
själv. I det hänseendet är hon totalt olika allt annat 
vi känner till och inga normala organisationsteorier 
går egentligen att tillämpa på henne. Sett ur det här 
perspektivet är tillfälliga bekymmer som populari-
tet, lärostrider andra schismer krusningar på ytan. 

Så länge kyrkan håller fast vid sin Mästare kan 
inget egentligen rubba henne. Om hon inte håller 
fast vid Honom finns det ingen mediastrategi i värl-
den som kan rädda henne.

Mats Björklund är far, make, troende och jordbrukare.

”Det jag tyck-
er mig se är en 
kyrka som är 
livrädd för att bli 
impopulär.”

inkAst MATS bJÖRKlund

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

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

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

radbytet är en längre insändartext med 
bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill 
du skriva ett radbyte bör du kontakta 
redaktionen på förhand.
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Skolfred och skolfrid
Finland är känt 
för sina innova-
tioner. Skol-
fredsmodel-
len är en av de 
saker som har 
skapats i Fin-

land. Därefter har den spritt 
sig till flera europeiska län-
der. Skolfreden har utlysts i 
Finland varje år sedan 1990. 
Äran att få utarbeta texten 
och offentligt utlysa den na-
tionella skolfreden går i år till 
Björneborg. Huvudtemat för 
årets skolfred är att uttrycka 
sina egna åsikter och upp-
skatta varandras olikheter.

Det har blivit allt vanliga-
re också att välsigna skol- 
elever, i synnerhet nya ettor, 
inför skolstarten. Ofta görs 
det i samarbete mellan för-

samlingen och skolan. Kyr-
kan vill vara med och stöda 
och ge av det bästa den har i 
alla skeden av medlemmar-
nas liv. Välsignelsetillfället 
kan ordnas på många olika 
sätt. Församlingar och sko-
lor är unika och därför pas-
sar inte samma modell alla.

Förra veckan utlyste bi-
skop Jari Jolkkonen skolfred 
i en skola i Kuopio. I sitt tal 
lyfte han fram allas gemen-
samma ansvar. Som föräld-
er uppmanade han lärarna 
att frimodigt ta kontakt gäl-
lande frågor som rör deras 
barn. Samtidigt bad han si-
na föräldrakolleger att stöda, 
inte försvåra, lärarnas arbe-
te och därmed också ge dem 
skolfred. Ansvaret för bar-
nens fostran ska inte lämpas 

över på skolan. Men öppen-
het och goda kontakter ska-
par gott förtroende mellan 
de vuxna, som i sin tur ger 
barnen trygghet.

Biskop Jolkkonen talade 
också till eleverna och på-
pekade att de med frimodig-
het ska gå till skolan efter-
som de vuxna har förbundit 
sig att verka så att de ska ha 
det bra där och kunna lära sig 
nya saker. Men han framhöll 
också att de själva kan inver-
ka på allas trivsel genom sitt 
sätt att vara mot varandra.

Fred är mer än bara avsak-
naden av krig mellan länder 
och folk. Fred betyder ock-
så ett rum där rätt och för-
soning får råda, sa biskopen 
också i sitt tal. I ett sådant 
klimat är inlärning möjlig. 

Arbetsro och arbetsgläd-
je hör ihop. Det gäller både 
elever och lärare.

Finns det något samband 
mellan skolfred och väl-
signelse? Är de helt enkelt 
samma sak, eller komplet-
terar de varandra? Väldigt 
förenklat kan man kanske 
säga att välsignelse innebär 
att vi ber om Guds hjälp att 
hålla skolfred. På svenska 
har vi dessutom en tilläggs-
dimension – om det sen gör 
det lättare eller svårare – i 
och med att vi har två olika 
ord: fred och frid.

helena sandBerg
Branschsekreterare för under-
visning/ KCSA

RADioAnDAkt

Tack Hilkka Olkinuora för 
din radioandakt 26.7.2013.

christel holmström
Helsingfors

kolla in 
nyckelbloggen!
Radbytet ovan av Helena 
Sandberg bygger på ett in-
lägg i Nyckelbloggen. Den 
och andra intressanta tan-
kar hittar du också via vår 
ingångssida kyrkpressen.fi!

PROGRAM
Kyrkhemmet i Malax 27.8, Larsmo församlingshem 28.8, 
Lovisa Lovisanejdens högstadium 3.9 (Brandensteinsg. 27), 
Helsingfors Matteus församling 4.9 (Åbohusv. 3)

15 Bokförsäljning och utställartorg
16–17 Temasamlingar (Välj två!)
 1. Mission och internationell diakoni
 2. Aktuellt läsvärt, 3. Sociala medier, 
 4. Barn- och ungdomsombud
17  Mat
18–19.30 Samling: Framåtblickar och panelsamtal. 
 Framtidens församling: Vilka värden och 
 riktlinjer styr? Pengar eller principer? 
 Tradition eller förnyelse?
20 Mässa

Samling för diakoniarbetare och kyrkomusiker kl. 14.30.

Vad är aktuellt inom kyrka och församling? Var hittar jag 
nytt material? Kyrktorget – en träffpunkt för anställda, 
förtroendevalda och frivilliga i församlingarna. Dessutom 
finns det tillfälle att välja och vraka bland ett stort utbud av 
svenska böcker. Kyrktorget är öppet för alla intresserade. 
Välkommen! Bokförsäljning och utställartorg!

Arrangörer: Kyrkans central för det 
svenska arbetet (KCSA), Fontana 
Media och Församlingsförbundet r.f.

Mer info 
hittar du på  
sacrista.evl.fi/

kyrktorget

Kyrktorget

PROGRAM 
Pojo svenska församling 5.9 (Orkdalsv. 6)

14  Bokförsäljning och utställartorg
15–16  Temasamlingar (Välj två!)
  1. Mission och internationell diakoni
  2. Aktuellt läsvärt, 3. Sociala medier, 
  4. Barn- och ungdomsombud
16   Mat
17–18.30  Samling: Framåtblickar och panelsamtal.   
  Framtidens församling: Vilka värden och 
  riktlinjer styr? Pengar eller principer? 
  Tradition eller förnyelse?
19  Mässa

Samling för diakoniarbetare och kyrkomusiker kl. 13.30.

Annonsering för Åbo och Mariehamn i senare nr av Kyrkpressen!
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Martina Harms-
Aalto gillar att 
återkomma till kära 
bibelställen men 
också plocka upp 
nya helt på måfå.

TexT: roLF aF HÄLLströM

Grankullabon Martina Harms-
Aalto är utbildad litteraturve-
tare, har verkat som nyhets-
journalist och var länge kom-
munpolitiker. Under hennes 
tid som ordförande för Fin-
lands svenska Marthaförbund 
kring millennieskiftet fick 
martharörelsen sin moder-
na profil. I dag jobbar hon med 
att utveckla tvåspråkigheten 
vid Helsingfors universitet.  

Vilket bibelställe har betytt 
mycket för dig?
– Det är svårt att välja ett 
som skulle stå över alla an-
dra som varit betydelsefulla. 

Men ett som jag alltid åter-
vänder till är Romarbrevets 
kapitel 12, verserna 15 till 18. 

Varför är just det stället viktigt?
– För att det innehåller många 
viktiga rättesnören och upp-
maningar som det är bra att 
ständigt påminna sig om. Jag 
har alltid varit en männis-
ka som gillar citat med upp-
maningar. På jobbet har jag 
en anslagstavla där jag by-
ter ut ordspråk och ordle-
kar med jämna mellanrum. 

Hur tidigt blev du bekant med 
Bibeln?
– I skriftskoleåldern när jag 
blev församlingsaktiv. Vi fick 
”Levande Bibeln” av försam-
lingen och den passade en 
ung människas språkbruk 
bättre än familjebibelns. 
Mitt bibelstudium var kan-
ske mindre aktivt än engage-
manget för kristet drama och 
vilda men goda diskussioner 
om livets mening och Guds 
existens. Men jag fick upp 
ögonen för skriften – med 
alla de frågor som också följ-

de av att försöka förstå inne-
hållet i den.

Har bibelläsningen hjälpt dig?
– Nu är jag inte helt säker på 
vad man menar med ”hjäl-
pa” – men det har hänt att jag 
gått tillbaka till källorna när 
jag planerat tal eller funde-
rat över hur jag bäst ska ut-
trycka mig i en given situa-
tion. Sen ska man inte försmå 
den kulturhistoria som bibel-
läsningen också är en nyckel 
till. Konkret hjälp får jag av att 
meditera, inte varje dag men 
väldigt ofta, över psalmraden 
”som din dag så skall din kraft 
ock vara”. Det är ett löfte som 
jag försöker luta mig emot. 

Finns det till exempel något bi-
belställe du har svårt för?
– Många. Allt som handlar 
om gruvlig hämnd, etnisk el-
ler annan diskminering, de 
som rättfärdiggör oförsonlig-
het med de konstigaste motiv, 
dem har jag svårt att förstå. 
Och så finns det en hel mas-
sa ordspråk i Ordspråksboken 
som jag tycker är föga upp-

byggliga. Allra svårast har jag i 
alla fall för när Bibeln används 
som tillhygge av kristna mot 
varandra eller andra. Inget är 
så sorgligt som den rättfärdig-
het som man tilldelar sig själv. 

Finns det något livsskede då Bi-
beln varit extra viktig för dig?
– I livets många olika vägskäl 
behöver man råd och vägled-
ning. Jag brukar faktiskt slå 
upp på måfå och nästan all-
tid har jag hittat – sällan färdi-
ga svar – men ofta en riktning 
eller ett frö till en tanke som 
när det väl grott blivit något 
slags svar och ledning. Högti-
der och sorg brukar också föra 
mig till bokhyllan. Sen gäller 
det bara att välja om det ska 
vara Bibel 2000 eller den äldre 
översättningen. Länge valde 
jag av principiella skäl alltid Bi-
bel 2000 men nu kan jag ibland 
ta den äldre för att vara säker 
på att få det mer poetiska språ-
ket och de versioner jag minns 
och känner igen. Det är nog 
helt klart en åldersfråga, säger 
Harms-Aalto glatt med fem-
tioårsdagen i juni i gott minne. 

Hur ofta brukar du läsa Bibeln?
– För sällan. Men om jag nå-
gonsin haft dåligt samvete för 
det har jag lagt det på hyllan. 
Insikten om att man aldrig 
kommer att bli så from som 
man önskar eller hade hop-
pats är plågsam men jag kan 
leva med den.
 
 Vilket ställe läser du just nu?
– Jag återkommer alltid till 
139 psalmen i Psaltaren och 
till Jeremia 29:11. Det sena-
re med hälsning till Lars-
Henrik Höglund som i tiden 
gav mig stället att grubbla 
på – och förlita mig på. I 
den förtröstan har jag för-
sökt framhärda.

Hittar du fortfarande något nytt? 
– Jo varje gång, måfå-läsning-
en är en garant för detta och den 
rekommenderar jag varmt. 
Men jag gillar också att, som 
ovan, återkomma till samma 
textavsnitt och granska och 
ta in det från nya synvinklar. 

Vem vill du ge stafettpinnen vi-
dare till?
– Den går till vidare till Mar-
kus Österlund som är folk-
tingssekreterare. Vi var i tiden 
studiekamrater på Helsing-
fors universitet där jag idag 
jobbar. Senare har vi ”krock-
at” i olika arbetsuppgifter, 
varit kolleger samt fört ”milt 
existentiella samtal”.

Slå upp den på måfå!

martina 
harms-aalto 
säger att plock 
ur Bibeln kan ge 
en tanke som 
gror och blir till 
vägledning.
foto: rolf af 
hällström 

Bibel
S TA F E T T EN

Här berättar någon 
varje vecka om sitt 
favoritställe i Bibeln. 
Personen väljer ock-
så vem som står i tur 
att svara.

SKATTKISTAN
Tidningen Skattkistan – en fin present till 

ett barn eller barnbarn! 
gemenskap o serier o bibel o pyssel o berättelser

Ring eller mejla in din beställning:  
info@fontanamedia.fi

09 612 615 30

Skattkistan är den evangelisk-lutherska kyrkans barntidning 
och produceras av Kyrkans central för det svenska arbetet.
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