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Han älskar att vandra och att vara med om
spontana möten. James Simpsons jobb är att
hjälpa moderna pilgrimer att hitta sin väg.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

VANDRINGEN SOM

E

fter tjugo år i Finland börjar James
Simpson känna sig ganska finländsk.
– Det finns många saker som är bra
med Finland. Samhället fungerar, det
finns trygghet och rättvisa. Finland
är ett jättebra land för barn att växa
upp i, det finns ett sunt förhållningssätt till livet här.
Han tänker till exempel på inställningen till arbete
och pengar. Många av hans vänner från Skottland
har bott i London i många år, men de hinner inte
träffas trots att de bor i samma stad. De har inte tid.
– Här i Finland är det mer accepterat att säga att
man inte svarar på mejl eller i telefon för att man
är på semester. Men jag tycker att jag allt oftare
får frågan: Du är ledig nästa vecka, men kan jag
ringa dig ändå?
När Simpson är på semester meddelar automatsvaret från hans e-post att han är på semester. Men
på engelska står det: I am out hiking ( jag är ute på
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vandring). Att vandra i naturen är hans favoritsysselsättning, och som projektansvarig för pilgrimsleden S:t Olav Waterway, eller Olofsleden, får han
ibland vandra också på jobbet.
– När jag tänker på min barndom handlar de finaste minnena om att familjen är tillsammans, någonstans ute på vandring.

Utmanade dig själv
James Simpson växte upp i Edinburgh, Skottland.
Hans mamma är norsk och pappa skotte. Han studerade sociologi och politik i Glasgow, och när Berlinmuren föll reste han mycket i Östeuropa. Han
jobbade för olika organisationer i olika länder, och
landade i Helsingfors, där han jobbade ett tag för
Emmaus. Några projekt och länder senare bestämde han sig för att studera till vildmarksguide i Kuru, norr om Tammerfors.
– Jag hade aldrig tänkt att man faktiskt kunde

»Det skulle aldrig
hända i Storbritannien.«
jobba med vandring, och skolan i Kuru hade väldigt gott rykte. Det var min grej.
Han träffade en finlandssvenska, de fick barn.
Han fick möjligheten att jobba med naturbaserad
turism i Pargas, och senare fick han jobb på Novia.
Idag jobbar han för Pargas stad med att koordinera den finländska etappen av den gamla pilgrimsled som leder från Åbo till Trondheim.
– Många går på pilgrimsvandring för att behandla
något, eller för att söka något. Det har kanske hänt
något i deras liv. Det är den typens grejer jag tycker om att jobba med – också som lärare. Man leder
en process mer än man leder innehåll.
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PROFILEN James Simpson
Är projektledare för S:t Olofs
sjöled. Växte upp i Edinburgh,
Skottland. Bor i Pargas. Familj:
fru och tre söner: 18 år, 16 år och
3 månader. Älskar att vara ute i
naturen. I april ska han pilgrimsvandra i Japan.

med folk, han bodde hos olika människor.
– Jag utmanade mig själv under den vandringen.
Jag var van att vara ute i naturen och i vildmarken,
men jag var inte van att vandra på det här sättet.
Han är en nyfiken människa, en som tycker bättre om att lyssna än om att prata.
– När man gör en pilgrimsvandring möter man
sina fördomar och upptäcker att man har sådana,
även om man tror att man är ganska fördomsfri.

En mognadsrit

KALL
Han gillar tanken att man kan ge ingredienser
för en inre process, men inte styra den.
– Jag tror att många som söker sig till pilgrimsvandringar söker någon sorts andlighet som de
inte hittat i kyrkan. Vi ska också komma ihåg att
pilgrimsvandring är en jättegammal tradition som
finns i de flesta religioner.
Han gjorde sin egen första pilgrimsvandring i
Italien. Han hade tänkt vandra i fjällen men hörde om en tusen år gammal vandringsrutt till Florens. Han vandrade i en vecka.
– Jag vandrade i en vacker bokskog, och plötsligt gick jag längs en väg från romerska tiden. Jag
läste en bok om hur man byggde vägar på den tiden, och jag såg att vägen såg ut precis som man
beskrev de romerska vägarna i boken. Det var en
jättestark upplevelse. För två tusen år sedan vandrade människor på samma ställe!
Om kvällarna gick han ner till byn och pratade

Han gillar att vandra med människor som är annorlunda än han själv, att upptäcka hur de tänker,
hurdan livsfilosofi de har, vad de tror på.
– Jag har fått väldigt starka upplevelser och insikter den vägen. Jag gillar också känslan av historia. När man vandrar längs en gammal pilgrimsrutt känner man sig väldigt liten men ändå som
en del av ett större sammanhang.
Det finns forskning om varför människor ger
sig ut på vandring. På de stora europeiska kulturrutterna – till exempel Jakobsleden – säger sig enbart 10–20 procent av vandrarna göra det av religiösa skäl.
– Men om man frågar om de har andliga skäl så
stiger procentandelen till 80.
Han påpekar att många religioner har instruktioner om hur gammal man måste vara för att få
göra en pilgrimsvandring. Man måste vara tillräckligt mogen.
– Ofta börjar man fundera på andliga frågor lite
senare i livet. Många kan beskriva exakt vad som
drivit iväg dem. De har känt en kallelse: exakt nu
måste jag göra den här resan. Och fysisk rörelse
är ju en metod för att utveckla sina tankar, det visste redan de gamla filosoferna.
James Simpson tycker om möten, också spontana sådana. Det är just småpratet med främmande
människor på busshållplatsen eller i butiken som
han saknar när han minns sin uppväxt i Skottland.
– Ibland öppnar man sig lättare för främmande människor än man gör för dem som står en nära. I Finland har jag upplevt det bara på ett ställe:
i simhallens bastu. Där sitter gubbarna och pratar, och ibland handlar det om stora, viktiga saker. Det skulle aldrig hända i Storbritannien: att
man satt naken med främlingar och berättade ärligt om sitt liv för andra.

INKAST
MARIA
SUNDBLOM LINDBERG

Helig vrede
JAG ÄR så arg. Arg på så mycket. Högst uppe på
listan idag är lärare som inte bryr sig om barn,
socialarbetare som inte har skit under naglarna och psykvården i Helsingfors. Australiens
bränder, Trumps idioti, plasthelvetet och hungersnöden gör mig tyvärr inte lika förbannad,
där är jag mera sorgsen och uppgiven. Jag är ju
också väldigt glad, måste jag säga till mitt försvar, men jag tror att jag är argare än de flesta.
Länge skämdes jag över min ilska. Den kändes
barnslig och obefogad då den vuxna majoriteten
runt mig teg och tittade i golvet. Det är tungt att
vara arg men idag är jag faktiskt tacksam över
min aningen för lättväckta vrede. Det är ju inte
så att jag skriker och gormar i trafiken, skäller
ut servitörer eller har dagliga utbrott hemma.
När jag är riktigt arg är det nästan alltid då den
lilla människan drabbas. En liten människa åldersmässigt, socialt, ekonomiskt eller mentalt.
Kyrkan triggar visserligen också. Dåliga predikningar, von oben-attityd, patriarkat och övergrepp i Guds namn ger mig svår hjärtklappning
men jag hojtar också halleluja högst av alla när
vi får till det. När kyrkan berör, vägleder och gör
nytta blir jag löjligt lycklig. Ilskan som driv är inte heller att underskatta. Jag har fått mycket gjort
för att jag inte står ut med att vissa saker görs dåligt. Jag har fått mycket sagt för att andra varit för
tysta men jag har absolut inte gjort tillräckligt.

»När jag är riktigt arg är
det nästan alltid då den
lilla människan drabbas.«
ILSKAN ÄR lite okvinnlig. Killar gillar inte
alltid arga brudar. De tycker att vi är obehagliga när vi inte är behagliga, men det får de bara komma över om vi ska dela på kampen för
dem som har det svårt. Men det finns ett samband mellan attraktion och ilska. Varje gång
jag ser en attraktiv man och på något sätt reagerar på det inser jag med stor förvåning att jag
inte är helt död. Det är samma sak med ilskan.
Så länge man reagerar på orättvisor och kränkningar har man inte helt givit upp. Inte resignerat och blivit helt medel: medelklass, medelålders och medelpunkten i universum.
Allt oftare väljer jag mina strider, för förstås
är det ju så att ilska föder ilska och jag tycker
förstås inte om att någon blir arg på mig. Jag gör
tappra försök att bli mera medel men sen minns
jag Jesus. Han var varken medelklass eller medelväg och han var arg. Inte hela tiden men vid
behov. När någon gjorde fel mot redan utsatta
kunde det spraka till ordentligt. Gud är också
arg och hjälp vad många profeter och helgon
som har höjt rösten. Det finns en helig vrede
och likgiltighet är väl ändå värre än ett litet vrål?
Maria Sundblom Lindberg är psykoterapeut,
präst och publicist.
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NOTISER

Kandidatgalleriet för
kyrkomötet är öppnat

Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen är nu öppnat på nätet på
adressen ehdokasgalleria.evl.fi/sv.
I galleriet får kandidaterna presentera sig själva och sin valmansförening.
Det här är andra gången som kandidaterna presenterar sig i ett galleri. Galleriet öppnade första
gången inför valet för fyra år sedan.
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda. Till
kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande organ
väljs 96 representanter, 32 präster och 94 lekmän
från de olika stiften.
Dessutom väljer varje stift ett stiftsfullmäktige som består av fjorton lekmän och sju präster.

SERIE: KLIPP UR ARKIVET.
I varje nummer under år 2020 kommer vi att
ha med ett klipp ur det nummer av Kyrkpressen som utkom samma vecka för femtio år
sedan.

Ett rörligt samhälle
krävde en rörlig kyrka
Även för femtio
år sedan diskuterades hur man
kan föra ut kyrkan till de platser
där människor rör
sig. I Kyrkpressen
nr 3 1970 kan vi läsa om ett seminarium som hållits om kyrkans närvaro bland dem
som tillbringar sin semester på sommarstugan eller campingplatserna.
Gustav Björkstrand skrev om sina erfarenheter efter att ha jobbat på kyrkskutan Stina i Borgå
och Sibbo skärgård sommaren 1969. Han hade föreställt sig att arbetet skulle handla om en förflyttning av gudstjänsten till en lämpligare tidpunkt än
söndag morgon. "Under Stina-resan insåg jag småningom att det var fråga om något radikalt annorlunda. Vårt samhälle har blivit rörligt ochdet kräver med nödvändighet en rörlig kyrka."
ERIKA RÖNNGÅRD

NYTT FRÅN DOMKAPITLET

Ansökningar till
lediganslagna tjänster
Kyrkoherdetjänsten i Jomala församling
Inom utsatt tid har kyrkoherdetjänsten i Jomala
församling sökts av:
Stefan Äng, tf. kyrkoherde i Jomala församling.
Den sökande kallas till intervju inför domkapitlet 16.1.2020.
Kaplanstjänst i Jakobstads svenska församling
Inom utsatt tid har en kaplanstjänst i Jakobstads
svenska församling sökts av:
Jan-Gustav Björk, församlingspastor i Jakobstads svenska församling.
Mats Edman, kaplan i Nykarleby församling.
Domkapitlet prövar de sökandes behörighet
16.1.2020.
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De skapade
samburus
skriftspråk
Sedan 2004 har Kronobyborna Magnus och Anna Dahlbacka arbetat med att översätta Bibeln till samburu. De
fick börja från början. Först fick de lära sig språket, sedan
skapa dess skriftspråk.
TEXT: JOHAN SANDBERG
I december var det fest bland
samburufolket i de mellersta
delarna av Kenya. Då samlades 2 500 personer i staden
Maralal för att fira att Nya testamentet utkommit på deras
eget språk. Det var en milstolpe både för folket men och för
översättarna Magnus och Anna Dahlbacka.
Upplagan på 5 000 exemplar såldes slut på mindre än
två timmar.
– Det vart helt otroligt. Vi
hade begärt att man undantagsvis skulle trycka upp
10 000 exemplar. Men det
vågade man inte göra för det
hade man aldrig gjort tidigare, säger Magnus Dahlbacka.
Hedersgästen William Ruto, Kenyas vicepresident, rår
delvis för åtgången.
–I sitt tal sade han att ingen som vill ha ett NT får gå
härifrån och säga att jag inte hade råd att köpa ett. Priset 150 shilling – det motsvarar 1,5 euro – var redan väldigt lågt. Ruto köpte upp hela
upplagan för 700 000 shilling
och sade att idag kostar NT
10 shilling, alltså 10 cent. Det
kan jämföras med att ett ägg
kostar 15 cent.
Många som räknade med
att de inte skulle ha råd att
köpa boken fick plötsligt
det. Andra som beställt den
på förhand måste nu vänta på
den andra upplagan som ska
tryckas upp.
– Det är svårt att beskriva hungern och törsten efter

»Det är svårt
att beskriva
hungern efter
Guds ord.«

Guds ord som folket hade.
Det är ett starkt vittnesbörd.
Samma dag på stadens marknad kunde man se försäljare
som satt och läste. Upplagan
skulle ha sålt slut även om den
kostat 150 shilling.
Samtidigt gavs också en ljudinspelning av Nya testamentet ut för dem som inte kan
läsa samt en ordbok. Men de
hamnade i skymundan i uppståndelsen.
Samburufolket är ungefär
lika många som finlandssvenskarna, cirka 300 000.
Men de ökar i antal.
– De är ett kusinfolk till
massajerna och skillnaderna mellan deras språk är som
mellan svenska och norska.
Hittills har de läst massajöversättningen av Bibeln. Men
varje vers har problem som gör
den svårförstådd, framför allt
ord som har olika betydelse.
Dahlbackas har varit utsända av Svenska lutherska Evangeliföreningen från
2004 till 2017 då de flyttade
hem till Kronoby. Därifrån
fortsätter Magnus att översätta Gamla testamentet.
Arbetet görs inom ramen
för Wycliffe Bible Translators och deras underavdelning BTL, Bible Translation
and Literacy i Kenya.
– Jag vet inte hur länge det
kommer att ta att översätta
Gamla testamentet. Projektplanerna görs stegvis. Inom
två år ska vi ha Första och Andra Mosebok samt Ruts bok
och delar av Psaltaren klara,
säger han.
Magnus Dahlbacka är konsult för översättningen och
har huvudansvaret för den.
Rent konkret kollar han igenom texterna översättarna
skrivit och diskuterar dem.

Magnus
och Anna
Dahlbacka
under
utgivningsfesten
Maralal i
december. FOTO:
ALBERT
HÄGGBLOM

– Framför allt ställer jag frågor om texten för att kolla upp
att den inte får en annan betydelse än grundtexten.
Själva översättningsarbetet görs av ett team från olika kyrkosamfund med samburu som modersmål.
– Vi som kommer utifrån
kommer vi aldrig upp till deras kunskapsnivå.

Skrev grammatiken
Samburu är ett tonalt språk
där man skiljer på subjekt och
objekt genom tonen på uttalet.
Det var en stor utmaning att
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LEDARE
ULRIKA
HANSSON

Det är dags för
oss att ta efter
EN KLOK kollega sa till mig en gång: Ju längre jag jobbar inom kyrkan, desto tydligare inser jag att vi inte har råd att tänka i revir. Så är
det. Vi har inte råd. Anställda i samfälligheter
och förtroendevalda har inte råd att inte veta
vad församlingsanställda sysslar med. Församlingsanställda har inte råd att tycka att kyrkobyråkrater är lata och okunniga. Församlingar har inte råd att tävla med varandra om popularitet. Och ingen av alla kyrkligt anställda
har råd att försöka roffa åt sig ära och synlighet på bekostnad av andra.
Varför har vi inte råd? Förutom av djupt etiska skäl och kristna värderingar? Vi har inte råd
på grund av dem som är löst knutna till kyrkan,
de så kallade irralliset, som står i utkanten och
himlar med ögonen åt vår småsinthet och vårt
kivande. De bryr sig inte om ifall det är Kyrkan
i Helsingfors eller Kyrkostyrelsen som driver en
lyckad kampanj på sociala medier. För dem är det
egalt vilken församling som erbjuder den roligaste musikklubben eller de häftigaste skriftskollägren. Många har ingen aning om vilken församling de tillhör. För dem är vi kyrkan. I förlängningen är det de här människorna som kommer
att avgöra hur kyrkan ser ut i framtiden, och om
den överhuvudtaget är något att räkna med. Vi
har inte råd att inte göra vårt yttersta för att bilda en någorlunda enad front. Varje företag med
självaktning gör det. Dags för oss, som på ett eller annat sätt är kyrkligt anställda, att ta efter.

»Det handlar ofta om
noggrant övervägda
beslut som smärtar.«

skilja på betoningen i skriftspråket.
– Det är lite krångligt att
översätta Bibeln om man inte vet vem som gör vad. Är det
Gud som älskar världen eller
världen som älskar Gud? Vi
ville markera subjektet med
en accent. Men det upplevde
folket som att det måste lära sig läsa på nytt. Då markerade vi subjektet med ett kolon framför ordet. Det användes redan av andra stammar
i närheten.
De började sitt arbete 2004 i
Australien genom att lära sig
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hur man ska översätta till ett
språk som inte är nedskrivet
och där man måste själv skriva grammatiken och ljudläran. Anna har ansvarat för
utvecklingen av skriftspråket medan Magnus ansvarar
för översättningen.
När de kom till Kenya 2005
bosatte de sig i en liten by vid
namn Ngilai.
– Där fanns inget telefonnät. Varje gång vi behövde
ringa måste vi gå en timme
ut i ödemarken till ett träd där
det av någon anledning fanns
täckning. Av logistiska orsa-

ker flyttade vi därför till Maralal efter ett år.
Året i Ngilai beskriver han
som en av de finaste tiderna.
– Det var en enspråkig samburumiljö och ypperlig för
oss. Vår enda uppgift var att
umgås med människorna där
för att lära oss språket. Vi etablerade kontakter och knöt
vänskapsband i samhället.
De deltog i byns vardagsliv
och fick också vara med om
att dra upp en död elefant på
sju ton ur floden där alla tog
sitt dricksvatten.

UNDER DEN senaste bokmässan i Helsingfors
gjordes ett samarbete på sociala medier mellan Kyrkostyrelsen, Kyrkan i Helsingfors och Kyrkpressen. Vi marknadsförde kyrkans program, uppdaterade tillsammans, delade material, höll varandra
på kartan. Allt för att så många människor som
möjligt skulle få så bra material i sitt flöde som
möjligt. Det kan tyckas vara ett litet samarbete,
men de flesta förändringar börjar med små steg.
Undersökningar har visat att de som skriver
ut sig ur kyrkan inte endast domineras av sådana som förhastat klickar ut sig efter att någon
kyrklig debatt blossat upp. Det handlar ofta om
noggrant övervägda beslut som smärtar. Båda
typerna av utskrivningar är en stor förlust. Så vi
har inte råd att vara snikna och missunnsamma
mot andra som jobbar i och för kyrkan. Jesus hade inte varit det, och han är ett mycket handfast
rättesnöre. Han ville människor gott. Det måste
vi också. Ingenting annat.
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen.
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NÄR LEJONET
ÅT UPP STÄDER
Vårt jobb ska vara viktigt, men
inte för viktigt, säger Boris Salo,
som skrivit en bok om arbetsglädje. På en god arbetsplats
finns det mycket information,
det är lätt att göra fel och man
satsar mycket på relationer.
TEXT: SOFIA TORVALDS
FOTO: JOHAN SANDBERG

– Vi har en så märklig syn på arbete idag. Å
ena sidan fruktar vi arbetslöshet, å andra sidan drömmer vi om pensionen som himmelriket. Vi lever hela livet för ledigheter och fritid i stället för att inse att vi är lediga för att
ha kraft att jobba.
Boris Salo är aktuell med boken Källor till
arbetsglädje. I den vill han med hjälp av trosbekännelsen, Fader vår och de tio buden visa att den kristna tron kan ha något att ge oss
också i arbetslivet. Han vill också ge Luther
upprättelse: vi jobbar oss inte dödströtta och
utmattade för att vi har en liten Luther som
sitter på vår axel med piskan i handen.
– Det är en myt och en lögn. Luther var den
som verkligen lyfte fram arbetet och förankrade det både i en inre vila, med allt vad nåden innebär, men också i en yttre vila i form
av vilodagen.

Försök och misstag
Han säger att vi alla behöver sätta oss ner och
fundera över vilken syn vi har på vårt jobb.
– I grund och botten är arbetet något gott,
något som befrämjar samhället och familjen
och de egna cellerna i kroppen.
Men det är inte lätt att prioritera rätt. Arbetet är viktigt. Men det får inte vara det viktigaste i vårt liv, det får inte bli något som går
före våra närmaste relationer.
– Det blir lätt antingen så att man inte gillar sitt arbete så mycket och längtar hett efter fritiden, eller så att man gillar sitt jobb så
intensivt att det blir nästan för roligt. Jag har
prövat båda de där dikena, och jag vet att det
finns en sund väg där emellan.
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Om det skär
sig med
kollegerna
försvinner
arbetslusten.
Därför uppmanar Boris
Salo oss att
satsa på
relationerna
på arbetsplatsen.

I boken skriver du fint om hur din fru skrev
i sin dagbok hur ledsen hon blev över att
du prioriterade jobbet framför familjen
då barnen var små. Hur har du själv hittat balansen?
– Genom försök och misstag. Min fru och jag
började ganska tidigt jobba på vår relation eftersom vi märkte att äktenskapet kunde vara
bättre än hur vi hade det. Den vägen fick jag
se över mitt eget liv.
Han säger att han träffat många företagsledare som berättat hur glada de är även företagets framgång – men när de kommer in

»Då ser man vad livet ytterst handlar om. Det är ändå relationer.«

på barnen och familjen kommer smärtan och
tårarna.
– Då ser man vad livet ytterst handlar om.
Det är ändå relationer.

Lejonet och städerskan
Han säger att en bra kollega är en person som
har integritet, en person som kan se sig i spegeln om kvällarna.
– Man måste våga vara transparent också
när man gjort fel. Undersökningar visar att
de företagsledare som visar att ensam inte är
stark fungerar bäst. Det är personer som verkligen vågar vara sårbara och visa att de kan göra fel och att de behöver andra. Det är i harmoni med evangeliets kärna.
Som arbetstagare tycker Salo det är viktigt
att minnas att man är en del av en större hel-
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SKAN

Splittringen i metodistkyrkan är ett faktum
Synen på homosexualitet
har debatterats i många år
inom den världsvida metodistkyrkan, och nu börjar splittringen vara ett
faktum. – Det här är stora frågor som berör också
de minsta församlingarna,
säger Sarah Tiainen.
TEXT: ULRIKA HANSSON

het. Jag behöver de andra, och de andra behöver mig.
– Jag tycker om berättelsen om städerskan
och lejonet. Det var en arbetsplats där man hade två lejon som sällskapsdjur. Det gick bra.
Men en dag så åt lejonet upp städerskan. Då
måste lejonen avlivas båda två, och då fräste
den ena lejonet till det andra: ”Hur kunde du
vara så dum att du åt upp städerskan? Jag åt
upp chefen för två veckor sedan, och det har
ingen märkt!” Berättelsens poäng är ju att man
märker att städerskan är borta redan efter en
dag, men att en ledare ska kunna vara borta i
några veckor. Till ledarskapet hör att man ska
kunna delegera, så att arbetet fungerar också
när man inte är på plats.
Han påpekar att när man frågar människor
som gått i pension vad de saknar allra mest,
så svarar de: arbetskamraterna.
– Så man ska på allt sätt sträva efter att bevara de goda relationerna på arbetsplatsen,
det är livsbefrämjande. Om det skär sig med
kollegerna försvinner arbetslusten.

Dela liv på jobbet
Hans egen erfarenhet som chef säger att det
svåraste med att leda är att ge tillräckligt mycket information.
– Det kan aldrig bli för mycket information,
för vi lyssnar selektivt. Vi lyssnar in det som
vi är intresserade av att höra. Så det kan aldrig bli för mycket information, och den kan
aldrig vara för tydlig.
Ledaren är otroligt viktig i en organisation,
säger Salo.
– Ledaren kan bli en bromskloss eller en
som befriar andra att utnyttja sin kompetens.
Han tycker att våra arbetsplatser kunde bli
ännu mycket bättre på kommunikation och
relationer.
– Det handlar om att inte bara mötas kring
arbetsärenden, utan också lyssna in var den andra är som människa. Ta ett exempel: där sitter en arbetstagare vars fru nyss fått besked att
hon har cancer. Den personen frigörs inte i sin
arbetskapacitet den dagen om han inte får dela
den saken. Först när man får dela det som hjärnan just då fylls av är man fri att gå in i sin arbetsuppgift. Men vi är inte alla så öppna att vi
delar med oss om vi inte uppmuntras till det,
därför är det bra att ha en struktur för delandet.
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Synen på homosexualitet som icke
förenligt med kontra en naturlig del
av kristen identitet är det som nu delar den globala metodistkyrkan, The
United Metodist Church (UMC). I
vår i Minneapolis kommer kyrkans
högsta beslutande organ, genereralkonferensen, att ta ett beslut om hur
splittringen ska gå till i praktiken.
Enligt det färskaste förslaget, som
tagits fram av representanter för hela
skalan av grupper och åsikter inom
metodistkyrkan, ska de värdekonservativa träda ur kyrkan med ett antal miljoner som startkapital. Det är
fortfarande oklart om kyrkan delas
i två eller till och med tre fraktioner
enligt principen värdekonservativa,
mittengrupperingar och progressiva.
– Vid varje splittring brister vi på
något sätt i kärleken och i valet att
vilja varandra väl, trots att man inte tycker lika i vissa saker. Att älska
varandra handlar om att välja att älska varandra. Jesus uppmanade oss
aldrig att debattera teologiska frågor. Han uppmanade oss att älska
varandra, säger Sarah Tiainen som
är pastor i metodistförsamlingarna i
Jakobstad och Karleby.

Svenskfinland
Om saker dras till sin spets kunde det här betyda att metodistförsamlingar i till exempel Svenskfinland i framtiden hör till olika moderkyrkor.
– Det är möjligt att den finlandssvenska metodistkyrkan inte är enig
och att vi får församlingar i olika läger. Jag tror inte att det sker, men man
vet aldrig. Det är stora frågor som berör också den minsta lilla församling. Vi måste hålla huvudet kallt,
be och diskutera oss fram till goda
lösningar.
Det finns lite tid ännu för diskussion och övervägda beslut. Inom 2021
måste ett beslut om vart man vill höra tas inom Finlands svenska metodistkyrka och i Norden. Enskilda för-

Sarah Tiainen tror inte att det är så sannolikt att finlandssvenska metodistförsamlingar börjar höra till olika moderkyrkor framöver. FOTO: ARKIV/
JOHAN SANDBERG

samlingar har på sig till 2024 att besluta om de följer det nationella beslutet eller inte.
– Det här har blivit en fråga vi måste ta ställning till vare sig vi vill eller inte.

USA:s politik påverkar
I metodistkyrkans kyrkoordning
står det att utlevd homosexualitet
inte är förenligt med kristen övertygelse, och att man som öppet homosexuell inte kan vara vigd pastor eller diakon i UMC. Men vigsel av samkönade samt öppet homosexuella pastorer och diakoner
har dock förekommit, främst i USA.
Efter att sanktioner infördes i kyrkoordningen så sent som 2019 kan
sådant komma att bestraffas om ett
besvär görs.
– Ifall en pastor viger ett homosexuellt par kan det bestraffas med suspension i ett år, och man kan till och
med mista sitt ämbete.
Det här väckte starka protester.
– Det var då som de progressiva i
kyrkan sa: vi har fått nog, vi lämnar
den här gemenskapen.
Om splittringen medför att de
värdekonservativa träder ur kyrkan
kan det leda till att den moderkyrka
som står kvar kan riva upp besluten
från 2019, konstaterar Tiainen.
De här frågorna har väckt en be-

»Det är oerhört
sorgligt att det har
gått så här långt.«

tydligt större debatt i USA än i Europa. Och det är i USA som metodistkyrkans centrala administration finns.
– Allt påverkas av USA:s tvåpartisystem, tänket att det är antingen
eller. Det här är ett praktexempel
på hur politik också influerar kyrkliga kretsar. Och då blir det speciellt
knepigt för oss européer och nordbor som är vana vid att vi kan vara
av olika åsikt men att vi ändå måste
kunna leva med varandra.
Ytterligheterna förstärks av att homosexualitet är illegalt i vissa länder
där metodistkyrkan verkar.
– I de här länderna går det helt enkelt inte att röra i den här frågan.
I Tiainens egen församling har synen på homosexualitet hittills inte
väckt debatt.
– Det är ett så litet samfund så ingen har aktivt ifrågasatt kyrkoordningens traditionella syn på människans sexualitet. Men visst kämpar
vi med den här frågan och följer med
hur lutherska kyrkan kämpar med
den här frågan. Vi är inte helt oberörda, men vi är inte direkt drabbade heller. Det finns ingen som driver
den här frågan i Finland på samma
sätt som det kanske funnits i Danmark och Norge.
Det förslag till hur kyrkan ska delas upp har gjorts för att splittringen
ska ske så snyggt som möjligt.
– Men det är som vilken skilsmässa som helst; det är oerhört sorgligt
att det har gått så här långt och att vi
inte tagit tag i det här tidigare. Men
det är lätt att vara efterklok.
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Allt du
lärde dig
som barn

Vad kan de bästa barnböckerna lära oss?
Massor. Sofia Torvalds skriver om hur
man klarar blod på födelsedagen, bitande
rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk
som blivit sur.
TEXT: SOFIA TORVALDS

1. NÄR DET ÄR BLOD PÅ FÖDELSEDAGEN
Lotta på Bråkmakargatan firar födelsedag med att låna tant Bergs
cykel och susa ner för Bråkmakargatan. Det slutar med att cykeln
brakar in i häcken och Lotta flyger över den, och landar med huvudet före i en av tant Bergs rosenbuskar. Mitt favoritcitat lyder:
”Blod”, skrek Lotta så att det hördes över hela Bråkmakargatan.
”Det är blod på min födelsedag!”
Det här är så som livet är. Ibland är det helt enkelt blod på födelsedagen. Blodet är alla besvikelser som kom just när du trodde du
fått till det. Blodet är alla gånger du känt att du varit fel sort, i fel
sällskap. Blodet är att känna sig otillräcklig, blodet är att känna sig
för stor för att rymmas in i ett rum där du trodde du hörde hemma,
blodet är att vara osynlig.
Men grejen är att du oftast – förr eller senare – hittar en tant Berg
som kan plåstra om åtminstone något av dina sår. Ibland måste du
själv leta upp henne: Hallå! Kan du vara min tant Berg?
Och ibland måste du vara din egen tant Berg, för det finns ingen annan lämplig kandidat för rollen. Livet har lärt mig att det är
viktigt att hitta sin inre tant Berg, en kvinna som är klok, erfaren,
har plåster och dessutom en cykel som jag kan susa ned för backar
med trots att jag vet att det antagligen slutar illa.
Vi har alla skrapat upp våra knän ibland. Det är när vi jämför våra ärr som vi kommer närmare varandra.
(Bok: Visst kan Lotta cykla. Text av Astrid Lindgren och bild av Ilon
Wikland.)

2. NÄR MAN BLIR BITEN AV EN RÄV
En gång är lilla syster Kanin ute och plockar blommor. Då möter hon en
räv som nosar på henne och tänker på kaninkorv med ketchup. Nu är det
slut! tänker hon, snart har en kaninfamilj blivit av med sin söta lillasyster.
Hon är inte modig. Räven biter henne, och då blir hon arg. ”Ska du bita
folk, din röde dummer?” Hon tar ett skutt, ett mäktigt hopp. Hon springer. Bästa citatet: ”Hon kan det! Vilken glädje i fötterna! Hon springer som
en vind när hon blir arg.”
Ibland är vi fega och ibland är vi modiga. Själv har jag märkt att det är
lättast att vara modig när jag blir arg. Det är den känslan som får mig att
höja min röst när jag ser att någon blir felbehandlad. Oftast är det lättare
att bli arg över att någon annan behandlas fel än att reagera på att man
blir biten själv.
Vi har alla varit med om situationer då vi tänkt att det blir kaninkorv
med ketchup av oss. Ibland har vi kanske låtit räven äta upp en bit: en själens arm, ett jagets ben. Men sedan har vi stigit upp och gått, och vi har
sprungit, och vi har faktiskt fått upp farten, det har inte alls varit så där
som det är i drömmarna ibland: att man springer och springer men inte
kommer någonvart.
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När jag är ute och motionerar brukar jag intervallöpa. Det betyder att jag
går raskt, och ibland – ofta när jag ser en backe – springer jag upp för den
så hårt jag kan. Det är underbart. Det finns nästan inget så underbart som
att springa så hårt man orkar. Alla tradiga tankar försvinner, allt det där
som bet sig fast och klämde åt på något ställe där det gjorde riktigt ont.
Det enda som räknas är att springa som en vind.
Ibland måste man bli skadad för att kunna springa ordentligt, och ibland
måste man bli arg. Men grejen är att springa, springa snabbt, som om man
hade en hungrig räv efter sig, i en fast förvissning om att man är snabbast i världen.
(Boken om lilla syster Kanin av Ulf Nilsson och Eva Eriksson.)
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3. NÄR MAN ÄR TÖRSTIG MEN ETT LEJON SITTER I VÄGEN
I Silvertronen, en av de sista böckerna i C.S. Lewis Narnia-serie, beger sig Eustace och Jill ut för att
hitta kung Caspians son, prins Rilian. Det finns ett ställe i boken där
Jill är mycket törstig och hittar en
bäck, bara för att upptäcka att bäcken vaktas av ett lejon. Hon ber lejonet lova att inte göra något med
henne om hon närmar sig bäcken
och dricker, men han lovar ingenting. Mitt favoritcitat:
”Jag vågar inte komma och
dricka”, sade Jill.
”Då kommer du att dö av törst.”
”Men oj”, sade Jill och tog ännu
ett steg närmare. ”Jag måste väl försöka hitta någon annan bäck, då.”
”Det finns ingen annan”, sade
Lejonet.
Som de flesta vet är lejonet Aslan i Narnia-böckerna en Jesusgestalt.
Ett lejon är ett djur vi instinktivt värjer oss för, och det är just här
som allegorin fungerar så bra. Vilka Jesusbilder vi än går omkring
med har de flesta av oss gått igenom perioder då vi helt enkelt inte
vågar dricka på grund av det där lejonet. Vi är rädda för att bli uppätna och inte längre vara oss själva. Vi är rädda för att förvandlas så
mycket att vi inte längre älskar det vi brukade älska.
Jag vet precis när jag själv undviker bäcken: när jag har en känsla
av att jag har mycket bättre koll på hur livet borde se ut än vad jag
inbillar mig att Gud kan ha. Men jag tycker också att det är tröstande att det inte finns någon annan bäck. Jag kommer att gå omkring
och törsta och känna mig otillfredsställd, men förr eller senare kommer jag att göra som Jill: närma mig vattnet trots lejonet, ta ett steg
till, och ett steg till, och sedan böja mig ner och dricka. Och det kommer att förvandla mig, och vid det laget kommer jag att vara så törstig att jag låter mig förvandlas.
(Silvertronen av C.S. Lewis)

4. NÄR MAN RÄDDAR MJÖLKEN MEN DEN BLIR SUR
Jag lärde mig Tove Janssons ”Hur gick det sen?” utantill när jag
var mycket liten, och jag kan fortfarande läsa upp den ur minnet. Jag minns känslan av fasa när Mumintrollet skickas ensam
till mjölkbutiken, köper mjölken, och sedan möter Gafsan, klättrar över bummelstenar och blir dammsugen av en ivrig hemul.
Och sedan, det ljuva, underbara slutet, där Muminmamman sitter i gräset och rensar vinbär i en hatt, och hälsar på sin stackars,
utslitna son med orden: ”Välkomna! sa hon. Hej! Aha, där har vi
mjölken – det var bra! Nu tar vi varsitt litet glas och gör ett bulloch mjölk-kalas!” Men när de alla går in i Muminhuset för att
dricka av mjölken sitter den fast. Jag minns den förbryllade känslan när jag såg på bilden på kannan som det faktiskt inte kom någon mjölk ur, hur man än hällde. Jag kunde inte fatta hur det gått
till. Jag minns att jag tyckte det var orättvist.
Bästa citatet:
”Ack! När mjölken skulle hällas ur
så satt den fast, för den var sur!
Men Muminmamman sa med kraft:
Vi dricker hädanefter saft!”
Idag älskar jag det här stället för att Muminmamman inte gör
något nummer av äventyret. Det är glömt, det är borta, det behöver inte förklaras eller ältas. Samtidigt tycker jag så synd om Mumintrollet att hjärtat skrynklas ihop – varför får han inte berätta allt? Vet hon inte hur hemskt det var? Men jag gillar också att
hon inte vet. Hon kan inte veta, och hon kommer aldrig att förstå.
Den här historien handlar om att bege sig ut på ett äventyr som
visar sig vara onödigt. Om man ändå kunde dricka saft, vad var
då poängen men allt det där rännandet genom mörka skogar och
bummelstensfält? Poängen var äventyret, poängen var ansträngningen. Hur många gånger i livet har vi inte gett oss ut på en lång
och farlig färd till absolut ingen nytta? Älskat människor som inte älskade oss tillbaka, gjort oss en massa besvär över saker som
löste sig av sig själva, oroat oss för katastrofer som aldrig kom?
Jag har lärt mig någonting av varenda gång. Jag lärt mig att vilken känsla som helst surnar om man skvalpar omkring med den
för länge. Ibland är det enda sättet att veta att gå hela vägen och
sedan försöka hälla något ur kannan.
Jag har också behövt den där ena personen – ofta en god vän –
som tittat på mig och sagt: Det gör ingenting att mjölken surnade. Du kan faktiskt dricka saft.
Och sedan har jag suckat (för jag ville ju ha mjölk egentligen),
och sedan har jag druckit saft, och det har visat sig vara hur gott
som helst.
(Hur gick det sen? av Tove Jansson.)
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BETRAKTAT

SÖNDAG 19.1.2020, Andra söndagen efter trettondagen
Söndagen ger kyrkoåret puls. Varje söndag har ett namn och ett tema som återkommer i
bibeltexterna. Den här sidan berättar vad de närmsta två söndagarna handlar om i våra kyrkor.

Den här söndagen
har vi förflyttat oss från Jesus barndom till början av hans offentliga verksamhet.
Temat är Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft.
Den 19 januari kan man också fira minnesdagen för biskop Henrik, Finlands första biskop och nationalhelgon. Under reformationen gallrades de flesta helgondagar
bort ur kalendern men biskop Henriks dag, som var den viktigaste i Finland, firades
också efter reformationen.

Helgens texter
FRED WILÉN

Jag tror först när
jag ser det ...

FÖRSTA LÄSNINGEN
2 Mos. 17:1–6
ANDRA LÄSNINGEN
Upp. 22:16–17
EVANGELIUM
Joh. 4:5–26

NÄR JAG VAR 16 ÅR kom Klas och bjöd på snus. Jag
tänkte att jag stiger i rang om jag prövar – så jag lade in
av skiten under läppen. Trots att det smakade illa, först,
så blev jag en av de där killarna som satt med en prilla
under läppen mest hela dagen.
Så småningom började jag bli trött på det här snusandet,
det blev lite kämpigt att fixa snus och så var slemhinnorna i
munnen ganska trasiga. Trots det så var det svårt att sluta.
Efter över 20 år med konstant nikotinflöde slutar man inte så där bara – eller med min viljestyrka lyckades jag inte.
Anneli arbetade vid samma redaktion som jag – hon var
kedjerökare. Och då talar jag om en som ibland kom ut ur
rökrummet för att försvinna dit igen med en kaffemugg
och en bunt tidningar.

Fred Wilén är pappa, pojkvän och präst. Idag funderar
han på allt som är halvfärdigt och ogjort som knappast blir klart idag heller. Hans tips: Fråga dig vad som
blev bra idag och var tacksam över små grejer.
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Psalmförslag
805, 822, 876, 932
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Läs mera i Joh. 4:5–26.

»Ibland när man talar om tro låter det som om det gällde en inre
andlig styrka – en superkraft.«
SÅ HÄNDE NÅGOT. Anneli slutade – hon slutade röka och om jag förstod saken rätt så var hon inte sjuk eller så. Jag frågade vad som hänt. Hon förklarade om en
medicin som tog bort begäret, man fick inga kickar av
nikotin längre.
Om hon kan sluta så kan också jag, tänkte jag. Någon
månad senare tömde jag min sista dosa med snus på utedasset och 24 år tillsammans med Kung Nikotin var över.
Lång story, men Annelis exempel var för mig det som
väckte tro om att lyckas med det här. En annan människa som förebild. Det är det som Jesus också sysslar med,
väcker tro i oss.
Ibland när man talar om tro så låter det som om det gällde en inre andlig styrka – en superkraft. En särskild förmåga som man kan ta fram bara man har tillräckligt stark
vilja. Eller så tycker man att det här med tro är att hålla
vissa dogmer, lärosatser, för sanna. Tro som övertygelse
om vissa åsikter.
Temat för tredje söndagen efter trettondagen är viktig
för att förstå trons natur: Jesus väcker tro. Det vill säga,
det är inget som vi åstadkommer själva. Det är Gud som
föder tron i våra hjärtan om vi är öppna för detta. Tron är
inte vårt eget verk utan Jesus verk i oss.

”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen.
Men den som dricker av det vatten jag
ger honom blir aldrig mer törstig. Det
vatten jag ger blir en
källa i honom, med
ett flöde som ger
evigt liv.”

Gud visa också i fortsättningen
på människor och saker som
får mig att tro på dig.
Bönen är skriven av Fred Wilén.
Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet #bönetwitter

SÖNDAG 26.1.2020, Tredje söndagen efter trettondagen

Nästa söndag
kallas också trons söndag. Jesus har börjat visa vem han verkligen är: han undervisar, botar sjuka och gör andra under. Både judar och andra människor börjar tro på att
den här mannen kan hjälpa och frälsa dem. Temat är Jesus väcker tro.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 30:18–21
eller 2 Kung. 5:1–15
ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 11:1–10
EVANGELIUM
Joh. 4:39–42

”Många fler kom till
tro genom hans egna ord.”
Läs mera i
Joh. 4:39–42.

Psalmförslag
278, 398, 103, 875
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

PÅ
GÅNG I DIN FÖRSAMLING
Skicka era kyrkliga annonser till: annons@kyrkpressen.fi

PROGRAMMET
under tiden 17–30.1

Saknar du någon församling? Du hittar de övriga på kyrkpressen.fi

Försöker finna enhet
mellan kristna
Världen över firas den ekumeniska böneveckan
årligen 18–25 januari. I församlingar runt
om i Finland ordnas olika ekumeniska
evenemang under böneveckan.
Temat för 2020 är ”De visade oss särskild omsorg” och betonar
vikten av gästfrihet i arbetet för att finna kristen enhet och ge
enheten uttryck i kyrkornas liv.

ÅBOLANDS
PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 19.1 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Backström, Ollila.
Må 20.1 kl. 14: Bibelsamtal i Pargas
församlingshem.
On 22.1 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Backström, Lehtonen.
To 23.1 kl. 13.30: Malmens diakonikrets i Pargas församlingshem.
Sö 26.1 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Nuotio-Niemi, Lehtonen.
– kl. 18: Söndagsskola för vuxna i
Pargas församlingshem. Barnens söndagsskola i Lyan.
Må 27.1 kl. 14: Missionsföreningen i
Pargas församlingshem.
On 29.1 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Nuotio-Niemi, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 19.1 kl. 17: Kvällskyrka i Nagu församlingshem, Kjell Granström, Robert
Helin.
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Må 20.1 kl. 14: Kaffestuga för alla i Nagu församlingshem, Eeva Granström.
On 22.1 kl. 19: Bibel och bön i Nagu
kyrka, Kjell Granström, Eeva Granström.
Må 27.1 kl. 14: Kaffestuga för alla i Nagu församlingshem, Eeva Granström.
Korpo kapellförsamling:
Sö 19.1 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka,

Killström, Granlund.
Ti 21.1 kl. 15: Pensionärsträffen i Korpo
församlingshem.
Ti 28.1 kl. 13: Tisdagsträffen i Korpo
församlingshem.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 19.1 kl. 11: Högmässa i Houtskär
kyrka, Lagerroos, Söderlund. Efteråt
kyrkkaffe i kyrkan.

To 23.1 kl. 18: Församlingsafton i resans tecken i Houtskär prästgård.
Sö 26.1 kl. 11: Högmässa i Houtskär
kyrka, Lagerroos, Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 19.1 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka,
Meriluoto.
Sö 26.1 kl. 13: Gudstjänst med nattvard i Iniö Aftonro, Meriluoto.

ÅBO

Frukostklubben
Onsdag 22.1 kl 12: samlas Frukostklubben i
Kåren (Tavastg. 22). Tage Kurtén presenterar
temat: ”Borde vi skämmas?”
Frukostklubben samlas varannan onsdag
för att över en bit mat diskutera intressanta
frågor inom bl.a kyrka och samhälle, kultur,
religion och vetenskap. En gäst presenterar
ämnet.
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ÅBO

sö 19.1:
- kl 12: Högmässa med konfirmation,
Domkyrkan. Wikstedt (pred o. lit), Danielsson, Lempa. Barnhörna
- kl 16: Mässa, Aurelia. Grahn, Danielsson. Gudstjänstgrupp Sefanja
medverkar
må 20.1 kl 14: Missionskretsen, Aurelia
ti 21.1:
- kl 14.30-18.30: Ungdsomshålan,
Aurelia
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 22.1:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22). Tage Kurtén ”Borde vi
skämmas?”
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Bjarne Ismark ”Disa mer än 100”
- kl 13.30-15.30: Barnhålan, Aurelia
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia
tor 23.1:
- kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia
sö 26.1:
- kl 12: Högmässa med konfirmation,
Domkyrkan. Liljeström (pred. o. lit),
Danielsson. Marika Kivinen (sång)
medverkar
- kl 16: Mässa, S:t Karins kyrka. Sepponen, Danielsson. Kyrkkaffe
ti 28.1:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan,
Aurelia
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 29.1:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Vi
bekantar oss med vikarierande kyrkoherden Clas Abrahamsson
- kl 13.30-15.30: Barnhålan, Aurelia
tor 30.1 kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia

ÅLANDS
PROSTERI
JOMALA

Fr 17.1. kl. 18.00: Fredagsmässa L
Serell, F Erlandsson, S Winé, A Karlsson-Karlsson
Sö 19.1. kl. 11.00: Din ljusa skugga-mässa S Äng, E-H Hansen, J Boholm-Saarinen
To 23.1. kl. 12.00: Sopplunch i Olofsgården
Sö 26.1. kl. 11.00: Högmässa S Äng,
E-H Hansen, A Karlsson-Karlsson

MARIEHAMN

SÖ 19.01 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. Julia Valkeapää och Catherine Frisk medverkar.
TO 23.01 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 23.01 kl. 12.00: Sopplunch i för-

samlingshemmet.
LÖ 25.01 kl. 10.00: Katolskmässa i S:t
Mårtens kyrka.
SÖ 26.01 kl. 10.00: Ortodoxmässa på
Margaretagården.
SÖ 26.01 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. Mats Backman medverkar.
TO 30.01 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 30.01 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 01819500.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 19.1 kl. 11.00: Högmässa i Vårdö församlingshem. Outi Laukkanen,
John-Adam Sjölund, Kati Juntunen.
Fredag 24.1 kl. 12.30: Lunch i Vårdö
församlingshem. Anmälan till pastorskansliet, 018 43930, senast onsdag
22.1.
Söndag 26.1 kl. 11.00: Högmässa i
Sunds församlingshem. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Söndagsskola i Korsnäs fh: sö 19.1 och
26.1. kl. 10.00.
Söndagsskola i Molpe bykyrka: söndagar kl 11.00.
Sö 19.1 kl 11: högmässa. Heikkilä, Lolax.
Må 20.1 kl 13: Vänstuga för både män
och kvinnor i FH.
Lö 25.1 kl 14: Pysselcafe för Nordkorea
i FH.
Sö 26.1 kl 11: Gudstjänst. Heikkilä,
Granholm.
To 30.1 kl 13: Symöte i Korsbäck skola.
Fr 31.01 kl. 18: Kara- kvinnosamling. Specialistläkare Patrik Ehrström
föreläser över temat ”Prostata och
läckage”
Sö. 2.2. kl. 11: Högmässa, Heikkilä,
Granholm. Kyrkkaffe med info om
insamlingen Gemensamt Ansvar som
inleds.

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
Fre 17.1 kl. 19: Café magasinet i Lfd för
ungdomar startar.
Fre 17.1 kl. 19: Ekumenisk bönesamling
i Saalem i Krs.
Lör 18.1 kl. 18: Temakväll i Krs förs.hem
”Lönar det sig att be?”, Siv Bergman
samtalar med Johan Eklöf. Möjlighet
att ställa frågor. Sång av Ellinor Grahn.
Servering.
Sön 19.1 kl. 10: Gudstjänst i Lfds kyrksal. Norrback, Martikainen, sång av
Diana Lillhannus. Lappfjärds distriktråd
medverkar. Kyrkpizza vid Havanna efter gudstjänsten (man betalar själv).
Sön 19.1 kl. 15: Högmässa i Sby kyrka.

KVEVLAX

Cafékväll med Uganda som tema
Du är varmt välkommen att komma och dricka en kopp kaffe med
program i Kvevlax församlingshem lördagen 1 februari klockan 18.
Gemensamt Ansvar-insamlingen inleds officiellt följande dag, men
vi tjuvstartar med att höra Nina Andrén berätta om och visa bilder
från sin resa till Uganda i september! Kollekt och lotteri för Gemensamt Ansvar. Församlingskretsen och diakonin håller i trådarna.
FOTO: NINA ÖSTERHOLM

Norrback, Martikainen.
Sön 19.1 kl. 18: Bibelsamtal i grupprummet i Lfd. Engström.
Mån 20.1 kl. 19: Tonårsträff i Krs förs.
hem, klubbrummet.
Tis 21.1 kl. 19: Nådehjonens övningar
inleds i magasinet invid Lfds förs.hem.
Ons 22.1 kl. 8.45: Morgonbön i Krs
kyrka. Norrback.
Ons 22.1 kl. 10: Andakt i pensionärshemmets klubbrum i Skaftung. Engström.
Ons 22.1 kl. 19: Sånggruppen Glädjedropparnas övningar inleds i Sby
kyrka.
Ons 22.1 kl. 19: Karagruppen i grupprummet i Lfd. Engström.
Tor 23.1 kl. 18: Lfd kyrkokörs övningar
startar i Lfds skola.
Tor 23.1 kl. 19.30: Krs kyrkokörs övningar inleds i förs.hemmet i Krs.
Sön 26.1 kl. 10: Högmässa i Lfds kyrksal. Engström, Martikainen.
Sön 26.1 kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka:
Engström, Martikainen.
Sön 26.1 kl. 14: Gospelkören övar i Krs
förs.hem.
Sön 26.1 kl. 18: Samling kring Ordet
i Dagsmark bönehus. J. Martikainen,
Nådehjonen, Anna Karin Martikainen.
Servering.

KRISTINESTAD

”Lönar det sig
att be?”
Lördag 18.1 klockan 18: Temakväll i Kristinestads församlingshem. Tema: ”Lönar det sig
att be?”. Siv Bergman samtalar med Johan Eklöf. Möjlighet
att ställa frågor. Sång av Ellinor
Grahn. Servering.

Tis 28.1 kl. 14: Diakonisyför. i grupprummet i Lfd.
Ons 29.1 kl. 8.45: Morgonbön i Krs
kyrka. Norrback.
Ons 29.1 kl. 13: Pensionärssamling i
kyrksalen i Lfd.
Ons 29.1 kl. 16: Församlingens orkesterövningar inleds i Krs förs.hem.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 18.1 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria,
S.Lindén orgel.
Sö 19.1 kl 12: Högmässa Audas-Willman, Lindén.
Sö 19.1 kl 15: Konsert i kyrkan med
Betaniakören från Jakobstad o Amigo
Choral.
Ti 21.1 kl 10: Karasamling i förs.hemmet, Blomberg.
Ti 21.1 kl 18: Föräldramöte i förs.hemmet för vinterskriftskolan.
Ti 21.1 kl 18.30: Laudatekören i Luthergården, S.Lindén.
Lö 25.1 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria.
Sö 26.1 kl 12: Gudstjänst Audas-Willman, Rosengård.
Ti 28.1 klo 13.00: Tiistaikerho alkaa
Taanan luona, osoite: Bäcklidvägen
403. Tervetuloa!
On 29.1 kl 12: Pensionärssamling i förs.
hemmet, börjar med lunch. Diakonerna, G.Lindén.
Övermark
Sö 19.1 kl 10: Gudstjänst Jakobsson,
Heikkilä.
Må 20.1 kl 10: Diakonimottagning varannan måndag i förs.hemmet.
Må 20.1 kl 13: Gemensam pensionärssamling i förs.hemmet, Sven Eklund,
Wallin.
Ti 21.1 kl 13: Symöte i Räfsbäck byagård.
Fr 24.1 kl 18.30: Karasamling i förs.
hemmet, gäst: Håkan Westermark.
Sö 26.1 kl 10: Högmässa Sundqvist,
Rosengård.
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Pörtom
Sö 19.1 kl 13: Gudstjänst Sundqvist,
Rosengård.
On 22.1 kl 13: Karasamling i förs.hemmet, Blomberg.
Sö 26.1 kl 13: Högmässa Sundqvist,
Heikkilä.
Ti 28.1 kl 13: Symöte i förs.hemmet.

KORSHOLMS
PROSTERI
BERGÖ

Lö 18.1 kl. 13: Skriftskolans temadag i
Malax.
Sö 19.1 kl. 14: Högmässa, Tornberg,
Niels Burgmann.
Må 20.1 kl. 10: Familjeklubben.
Må 20.1 kl. 13: Minior och junior.
Ti 21.1 kl. 13: Syföreningen för kyrka
och mission.
Fr 24.1 kl. 20: Ungdomskväll.
Sö 26.1 kl. 14: Gudstjänst, Tornberg,
Erica Nygård
Må 27.1 kl. 10: Familjeklubben.
Ti 28.1 kl. 13: Syföreningen för kyrka
och mission.
Församlingspastor Cay-Håkan Englund har semester 11.1-31.1

KORSHOLM

Högmässa: 19.1 kl 10 i Korsholms kyrka. Store, Westerlund
Pensionärscirkel: 21.1 kl 13-15 i Helsinghörnan. Karl-David Långbacka:
”Tema Kuba”
Karaträffen: 22.1 kl 13-16 i Smedsby
församlingsgård (via dörr D), Rune
Lindblom: ”Utmaningar för barn och
unga idag”
Högmässa: 26.1 kl 11 i Korsholms kyrka. Store, Nordqvist-Källström
Högmässa: 26.1 13 i Smedsby församlingsgård. Store, Nordqvist-Källström
Under valven – Kammarmusik: 26.1 kl
18 i Korsholms kyrkas källare. Anders
Jern blockflöjt, Susanne Westerlund
sång, Jyrki Paalanen cello samt Rainer
Holmgård spinett. Efteråt samtal kring
kaffe- eller tekoppen. Fritt inträde,
förhandsbokningar till Korsholms
pastorskansli senast torsdagen före,
tfn 040- 041 5008 eller e-post: korsholms.svenska@evl.fi.
Missionssyföreningen: 27.1 kl 13-15 i
Smedsby församlingsgård

KVEVLAX

Bön och nattvard: fr 17.1 kl 8.45 i kyrkan.
Högmässa: sö 19.1 kl 10, Ruth Vesterlund, Rodney Andrén.
Mathjälpen: ti 21.1 kl 10 i drängstugan.
Föräldra-barn grupp: on 22.1 kl 10 i
dagklubben.
Pensionärsträff: on 22.1 kl 14, vi är inbjudna till Elim. Gäster: Ruth och Dan
Bertlin. Vi börjar med kaffe.
Karakaffe: to 23.1 kl 9.15 i drängstugan. Håkan Granberg berättar om Kina
och Hong Kong.
Bön och nattvard: fr 24.1 kl 8.45 i kyrkan.
Gudstjänst: sö 26.1 kl 10, Fredrik Kass,
Anders Kronlund, Pensionärskören.
Bön för bygden: må 27.1 kl 19 i krubban.
Knattemusik: må 27.1 kl 18 i stallet.
Mathjälpen: ti 28.1 kl 10 i drängstugan.
Föräldra-barn grupp: on 29.1 kl 10 i
dagklubben.

MALAX

FRE 17.1 kl. 10: Miniklubb, fredagar kl
10-12 i FH.
SÖ 19.1 kl. 10: Högmässa i KH. Kyrkkaffe.
SÖ 26.1 kl. 10: Gudstjänst i KH. Kyrkkaffe.
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SÖ 26.1 kl. 17: Bön för alla i FH. Servering, barnpassning.
TO 30.1 kl. 17.15: Samtalsgruppen
startar i KH. I samarbete med DUV i
Vasanejden r.f. Vi träffas var 3:e vecka
i KH. Kontaktperson Anne Bjurbäck.
SÖ 2.2 kl. 10: Kyndelsmässodagen.
Högmässa i KH. Gemensamt Ansvar
startar. Älgköttsoppa i KH.

PETALAX

Högmässa: sö 19.1 kl. 11. Tomi Tornberg, Niels Burgmann.
Minior terminsstart: on 22.1 kl. 13 i
ladan.
Familjeklubbens terminsstart: to 23.1
kl. 10 i prästgården.
Junior terminsstart: to 23.1 kl. 15 i ladan.
Gudstjänst: sö 26.1 kl. 11.
Syföreningen: on 29.1 kl. 13.30 i församlingshemmet.
Fredagssamling: fr 31.1. kl. 13 i församlingshemmet. Heddy Norrgård, Frank
Isaksson, kören Vi sjunger hellre än
bra. Taxi.

REPLOT

Gudstjänst: Sö 19.1 kl. 10 i Replot. Svevar, Wargh.
Gudstjänst: Sö 26.1 kl. 10 i Replot.
Vesterlund, Wargh.
Högmässa: Sö 26.1 kl. 12.30 i Björkö
Vesterlund, Wargh. Kyrkkaffe i BG.

SOLF

SÖ 26.1 kl. 10.30: Söndagsskola med
små och stora i Församlingscentret.
SÖ 26.1 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Borgmästars.
SÖ 26.1 kl. 15.00: Sammankomst i
Skutnäs bönehus, inledningsbön Björn
Wahlberg, predikan Martti Vähäkangas. Efteråt kaffe.
SÖ 26.1 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. Bibelstudium, profeten Haggaj, Krokfors.
MÅ 27.1 kl. 13.30: Syföreningen för
Mariahemmet i Församlingscentret,
andakt Björkholm-Kallio.
ON 29.1 kl. 17.30: U-klubben i Församlingscentret, Löfs-Snellman.
TO 30.1 kl. 16.00: Bibelgruppen i Församlingscentret, Karin Haldin.
TO 30.1 kl. 18.00: Missionsafton i Församlingscentret, Kristian Nyman.
TO 30.1 kl. 19.00: Kvinnocafé i Församlingscentret, Turpeinen, Borgmästars. Servering.
Föräldrakurs: ”Att vara föräldrar till
barn 0-10 år” i Församlingscentret.
Kursen hålls följande fem tisdagskvällar 21.1, 28.1, 4.2, 11.2 och 18.2 kl.
17.30-20.00. Kursinnehåll: middag,
föreläsningar vid DVD samt samtal i
smågrupper. Kursledare: Jan-Gustav
Björk, Bernice Haglund-Wikström,
Tanja Sabel. Avgift per gång: 10 €/person för middag, kaffe. Deltagarhäfte
10 €. Anmälan via www.jakobstadssvenskaforsamling.fi

Sportlovsläger för barn på åk 1-5: på
Pörkenäs Lägergård 26-28.2.2020.
Program är bl.a. lekar, bibelberättelsestund, pyssel, uteaktiviteter och
workshops. Anmälan via www.jakobstadssvenskaforsamling.fi under tiden
27-31.1.2020. Info: ansvariga ledaren
Annette Tallgren tfn 040-3100419, annette.tallgren@evl.fi.

KRONOBY

Kronoby
To 16.1 kl 16.00 Café Söderby: i Söderby bönehus
Lö 18.1 kl 18.30 Lördagscafé: i Kronoby församlingshem, lilla salen. Tema
”bönen” Bata Öst intervjuas. Kontaktperson Stefan Svenlin
-20.00 Musik-café Lyktan: ”filmkväll”
i Lyktan.
Sö 19.1 kl 13.00 (Obs tiden) Mässa: i
Kronoby fh. Saitajoki, Ellfolk-Lasén
Må 20.1 kl 9.00 Seniorcafé: i lilla salen, gäst Sven-Olof Ray.
-20.00 Completorium: startar i Kronoby fh. spisrummet.
Ti 21.1 kl 13.00 Missionssymöte: startar i lilla salen.
-19.00 SLEFs Kronoby avdelning, årsmöte: i Kronoby fh.
Fr 24.1 kl 19.30 Musik-café Lyktan
Sö 26.1 kl 10.00 Gudstjänst: i Kronoby
fh. Wallis, Uunila
-14.00 Möte (SLEF): i Hopsala byagård, Hans Sandberg medv.

Gudstjänst: 19.1 kl 10, Mats Björklund,
Karolin Wargh
Föräldra-barnträff: 21.1 med drop-in
från kl 9.30. Ledare Ebba-Stina Beukelman
Högmässa: 26.1 kl 10 Mats Björklund,
Karolin Wargh
Föräldra-barnträff: 28.1 med drop-in
från 9.30
Pensionärsträff: 29.1 kl 13 i församlingshemmet
OBS! Mathjälpen: i Solf har utdelning
varje torsdag kl 17.30-18.00 på Stundarsvägen 1 (ingång från gårdssidan)

PEDERSÖRE
PROSTERI
JAKOBSTAD

TO 16.1 kl. 19.00: Missionsdag i Församlingscentret. ”Så länge hemmafronten håller, Brita Jern. Servering
från kl. 18.30.
FR 17.1 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Wikblad.
SÖ 19.1 kl. 10.30: Terminsstart för
söndagsskola med små och stora i
Församlingscentret.
SÖ 19.1 kl. 12.00: Mässa i Jakobstads
kyrka, Krokfors, Björk, Wester.
SÖ 19.1 kl. 14.00: PNKB scouternas
dubbning i Pedersöre kyrka, Björk,
Wester, Wikblad.
SÖ 19.1 kl. 15.00: Sammankomst i
Skutnäs bönehus, inledningsbön Andreas Brännbacka, predikan Marko
Sjöblom. Efteråt kaffe.
SÖ 19.1 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. Bibelstudium, Apostlagärningarna 21-22, Boris Salo.
MÅ 20.1 kl. 13.30: Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret, andakt
Björk.
TI 21.1 kl. 13.00: Tisdagssamling på
Station I, Bengt Forsblom.
ON 22.1 kl. 13.30: Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.
TO 23.1 kl. 13.30: FMS missionsgrupp
i Församlingscentret, andakt Björkholm-Kallio.
FR 24.1 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Wikblad.

KORSHOLM

Kammarmusik under valven
Söndag 26.1 klockan 18 i Korsholms kyrkas källare: Anders Jern
blockflöjt, Susanne Westerlund sång, Jyrki Paalanen cello samt Rainer Holmgård spinett. Efteråt samtal kring en kopp kaffe eller te. Fritt
inträde, förhandsbokningar till Korsholms pastorskansli senast torsdagen före, tfn 040-041 5008 eller e-post: korsholms.svenska@evl.fi.
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Musikcafé i Bennäs
Meningsfull musik, något att äta,
någon att sitta tillsammans med.
Musikcafe i Bennäs kyrkhem
lördagen den 18 januari klockan
19 erbjuder allt detta. Det är en
familjär tillställning där alla åldrar
är välkomna. Kvällens gäst är
Monica Penttala som sjunger
för oss och talar mellan sångerna. Vi lyssnar, umgås över
något salt och sött att äta
och avslutar kvällen med en
andakt.

Må 27.1 kl 9.00 Seniorcafé: i lilla salen,
gäst Ulf Stenman.
-18.30 Kvinnogruppen: hos Birgitta
Abbor, gäst Lina Abbor
Ti 28.1 kl 13.00 Kenyamissionssymöte:
startar i lilla salen.
On 29.1 kl 9.00 Föräldra-barn-grupp:
startar i Kronoby fh
- 18.00 SLEFs Söderbyavdelning årsmöte: i Söderby bönehus.
To 30.1 kl 14.00 Andakt: vid Sandbacka Vårdcenter, Store
Terjärv
To 16.1 kl 12.15-12.45 Barnkören: startar i Terjärv skola
Fr 17.1 kl 19.00 Ungdomssamling: i
Terjärvs Ungdomsutrymme.
Sö 19.1 kl 10.00 Gudstjänst: i Terjärv församlingshem, Saitajoki, Ellfolk-Lasén.
-10.00 Söndagsskola: i Terjärv fh
On 22.1 kl 14.30 Sorgegrupp: i Terjärvs
fh,
19.00 Kyrkokören: startar Terjärvs
fh. Nya och gamla sångare välkomna
med!.
Sö 26.1 kl 10.00 Mässa: i Terjärvs fh,
Saitajoki, Borgmästars.
-18.00 Inspirationskväll för gudstjänstgrupper: i Terjärvs fh. Nya och
nuvarande gudstjänstgruppsmedlemmar välkomna med. Boris Salo medv.
Vi inleder med mat. Anmälan senast
17.1 till pastorskansliet 0408686900
Må 27.1 kl 14.00 Mariat: i Terjärvs fh.
Nya och gamla sångare välkomna
med.
Ti 28.1 kl 13.00 Missionscafé: i Terjärvs
fh. med hemliga gäster.
Nedervetil
Sö 19.1 kl 10.00 Gudstjänst: i Nedervetils kyrka, Kavilo, Smedjebacka
To 23.1 kl 13.00 Andakt: vid Pensionärshemmet i Nedervetil, Store,
Smedjebacka.
Lö 25.1 kl 9.00-12.00 Skriftskola: i
kyrkan
Sö 26.1 kl 10.00 Mässa: i Nedervetils
kyrka, Store, Smedjebacka.
To 30.1 kl 19.00 Kyrkokören: i Lenas
hus, Ollisbackavägen 9
Gemensamt
Fr 24.1 kl 18.00–Sö 26.1 Hjälpledar-
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skolning: på Nuolinen.

LARSMO

Sö 19.1 kl. 10 Högmässa: Sjöblom,
Forsman, kyrkkaffe. Kyrkvärd: Gertruds.
To 23.1 kl. 11-13 Sopplunch: i Holm
bönehus.
- kl. 18.30 Kvinnocafé i församlingshemmet: Ingvor Huhtamäki medverkar
kring temat ”Människor jag mött”.
Sö 26.1 kl. 18 Kvällsgudstjänst: Sjöblom, Forsman. Kyrkvärd: Finnäs,
Västerby.
To 30.1 kl. 19 Karasamling: vid Inremissionshemmet, Bo Alvin medverkar.

NYKARLEBY

Centrum
Sö 19.1 kl 10 Gudstjänst: kyrkan,
Sundstén, Lönnqvist
Må 20.1 kl 13.30 Missionskretsen:
Socklot bönehus
-kl 18 Kenyamissionen: fh, Gun och
Hans Sandberg
Ti 21.1 kl 13 Forsby missionssyförening: Forsby byagård
Sö 26.1 kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Edman, Ringwall
- kl 19.15 Samtal i soffan: med Alaric
Mård
Må 27.1 kl 13 Församlingscafé: Markbygården
- kl 18 Kenyamissionen: fh, sångafton,
Mona-Lisa och Bo-Greger Nygård.
Ti 28.1 kl 13 Missionsträffen: fh
To 30.1 kl 13 Samtalsgrupp: fh
Munsala
Sö 19.1 kl 14 Årsmöte: i Pensala bönehus
-kl 18 Kvällsmässa: i Munsala fh,
Sundstén, Näs, gudstjänstgruppen.
Efteråt kyrkkaffe.
Sö 26.1 kl. 12 Högmässa: kyrka,
Sundstén, Ringwall
-kl 18 Bön och lovsång: Hirvlax baptistkyrka, Jonas Ahlsved
Ti 28.1 kl 19 Missionskafé: Pensala
bönehus
To 30.1 kl 14 Församlingscafé: Monäs
klubblokal
Jeppo
Sö 19.1 kl 10 Högmässa: kyrkan, Östman, Blomqvist

Fre 17.1
- Kl. 14: Andakt i Pedersheim
- Kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet
- Kl. 17.30: Andakt i Esselunden
- Kl. 20: Ungdomssamling i Fyren,
Esse församlingshem. I regel varje
fredag.
Lö 18.1 kl. 19: Musikcafé i Bennäs
kyrkhem, Monica Penttala
Sö 19.1
- Kl. 10: Högmässa i Esse kyrka, Erikson, Ravall
- Kl. 10: Högmässa i Pedersöre kyrka,
Österbacka, Pandey
- Kl. 10: Söndagsskolstart i Lepplax
bykyrka och Punsar bönehus
- Kl. 11: Söndagsskolstart i Flynängens
bönehus
- Kl. 14: Scoutdubbning i Pedersöre
kyrka
- Kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus
- Kl. 15: Sammankomst i Flynängens
bönehus
- Kl. 18: Gudstjänst i Purmo kyrka,
Portin, Pandey
- Kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i
Esse församlingshem, David Forsblom.
Söndagsskolstart.
Må 20.1
- Kl. 13: Symöte i Forsby bykyrka
- Kl. 13.30: Sundby-Karby symöte hos
Harriet Fagerholm
- Kl. 18: Bibelsits i Ytteresse bönehus
Ti 21.1
- Kl. 18: Klubb 10+ i Bennäs kyrkhem
- kl. 19: Tisdagsskolan i Punsar bönehus
On 22.1 kl. 14.30: Missionsgrupp i
Bäckby skola
Fre 24.1
- Kl. 14: Andakt i Pedersheim
- Kl. 15: Andakt i Essehemmet
Lö 25.1 kl. 19: Sammankomst i Lepplax
bykyrka
Sö 26.1
- Kl. 10: Högmässa i Pedersöre kyrka,
Häggblom, Östman, Folke Nylund, violin, söndagsskola i sakristian
- Kl. 10: Högmässa i Purmo kyrka,
Portin, Johansson
- Kl. 10: Söndagsskolstart i Kållby bönehus och Lövö bönehus
- Kl. 11: Söndagsskolstart i Bäckby
skola
- Kl. 12: Gudstjänst i Esse kyrka, Erikson, Johansson
- Kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus
- Kl. 15: Sammankomst i Flynängens
bönehus
Ti 28.1
- Kl. 13.30: Kenyamissionsmöte hos
Gunvor Sjöskog, Purmo
- Kl. 18: Ungdomskväll i Lyjo, Purmo. I
regel varannan tisdag
- kl. 19: Drängstugans personalmöte i
prästgården
On 29.1
- Kl. 15.30: Barnkören i Kållby startar
- Kl. 18: Barnkören i Bennäs startar
To 30.1
- Kl. 12: Lunch för daglediga i Esse
församlingshem, Sven-Erik Forsblom
berättar om sin talkoresa till Etiopien.
Anm. till 040-3100458 senast 24.1
- Kl. 14: Andakt i Purmohemmet
Fre 31.1 kl. 18: K12 i Fyren, Esse församlingshem
Häftisklubbarna startar v. 4. Samma

tider och platser som tidigare.
Följ gärna församlingen på Facebook
och Instagram!
Kontakta oss:
Församlingskansliernas nya öppettider:
- Esse tisdag & torsdag kl 8.30-12
- Pedersöre (Kyrkostrand) måndag,
tisdag & fredag kl 8-11
- Purmo måndag kl 8.30-12, onsdag
kl 14-16
Kansliernas tfn 0403100440,
0403100450, 0403100460, kyrkoherde Kaj Granlund tfn 0403100451.

WWW.KYRKPRESSEN.FI

-kl 14 Möte: bönehuset, Boris Sandberg, Sebastian Lassila, Lutherkvintetten
Sö 26.1 kl 10 Gudstjänst: kyrkan, Edman, Ringwall
-kl 10 Söndagsskolan: börjar i fh, därefter varje sö
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Stiftsseminarium i Helsingfors

RADIO & TV
Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

(med repris 9.10)
Fredag 17.1 Karl Sällström, Helsingfors
Måndag 20.1 Hilkka Olkinuora
Tisdag 21.1 Markus Linde, Sundom
Onsdag 22.1 Katarina Gäddnäs, Mariehamn
Torsdag 23.1 Kaikka Växby, Vanda
Fredag 24.1 Karl Sällström, Helsingfors
Måndag 27.1 Hilkka Olkinuora
Tisdag 28.1 Jan Edström, Esbo
Onsdag 29.1 Markus Linde, Sundom
Torsdag 30.1 Yvonne Terlinden, Karis

Fredag 17.1 Maria Westerling, Helsingfors
Lördag 18.1 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 19.1 Trons lärare och martyr. Textläsare: Christina Nymalm och Henrik Nymalm.
Måndag 20.1 Barbro Näse, Karis (R)
Tisdag 21.1 Hedvig Långbacka samtalar
med Juanita Fagerholm-Urch i Sunds kyrka på Åland
Onsdag 22.1 Jan-Erik Lindqvist, Helsingfors
Torsdag 23.1 Sarah Tiainen, Karleby (R)
Fredag 24.1 Maria Westerling, Helsingfors
Lördag 25.1 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 26.1 Jesus väcker tro. Textläsare:
Christina Nymalm och Henrik Nymalm.
Måndag 27.1 Inger Sjöberg, Esbo (R)
Tisdag 28.1 Hedvig Långbacka samtalar
med Juanita Fagerholm-Urch i Sunds kyrka på Åland
Onsdag 29.1 Jan-Erik Lindqvist, Helsingfors
Torsdag 30.1 Leif-Göte Björklund, Borgå (R)

Gudstjänst kl. 13.03
Söndag 19.1 Gudstjänst med Petrus församling
i Helsingfors. Predikant: Ronny Thylin. Liturg:
Daniel Björk. Organist och körledare: Peter Hilli. Kör: Petrus vokalensemble. Sopransolo: Lotta Wollsten. Klarinettist: Johan Cantell.
Söndag 26.1 Gudstjänst från Ungdomens kyrkodagar i Karis. Predikant: Bo-Göran Åstrand.

En parweekend ordnas vid
Inremissionshemmet i Larsmo 7-9.2.
Boris och Vivian Salo, som har mångårig erfarenhet av
friskvård av äktenskap, leder parweekenden.
Helgen bygger på insikten att alla relationer
behöver skötas om för att överleva och utvecklas. Under helgen behandlas ämnen
som kommunikation, konflikthantering, livsbagaget och konsten att hålla kärleken levande. Kursen består av föreläsningar och
parsamtal, ingen gruppdynamik, varför
ingen behöver utlämna sitt eget förhållande till någon annan.
Kursen inleds fredagskväll och avslutas
på söndag med lunch. Möjlighet till övernattning på Inremissionshemmet finns.
Matavgift 60 euro/ person, logi 45/euro/
person och kursavgift 25 euro/person.
Anmälan till info@inremissionshemmet.org
snarast möjligt, dock senast 25.1.

Årets första stiftsseminarium ordnas den 20 januari i Tyska kyrkans församlingshem, Bernhardsgatan 4, Helsingfors. Seminariet är speciellt riktat
till dig som är intresserad
av forskning med kyrkliga förtecken.
Dagen inleds med dropp-in kaffe kl. 10.00 och avslutas kl.
15.45. Föreläsare är Bo-Göran Åstrand, Sara Gehlin och Björn
Vikström (bilden).

Studerande vid Kredu fick examen
Följande personer har utexaminerats från Seurakuntaopisto
Kredu hösten 2019.
Grundexamen i barn- och familjearbete, barnledare
Aljandali Alrefai Nabila, Jakobstad
Blomstedt-Björk Monika, Vasa
Geisor Eija, Korsholm
Kvist Maria, Nykarleby
Lagerström Ida, Närpes
Lin Caihong, Nykarleby
Lindvall Camilla, Nykarleby
Nahar Laila Nurun, Esbo
Sunia Jenny, Kerava
Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Ylitalo Maria, Jakobstad
Yrkesexamen för kyrkvaktmästare
Lappalainen Nina, Lovisa
Nylund-Wentus Catarina, Jakobstad
Följande personer har avlagt examensdelen Genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik
och erhållit behörighet för barnskötaruppgifter:
Petterson Ulrika, Jakobstad
Sulkakoski Agneta, Pedersöre

Sportlovsresa 23–28.2.
2020
:
till ÅRE

www.kyrkansungdom.fi

Mera info
Förbundet Kyrkans
Ungdom
045 234 8072

UNDERSTÖD FÖR MUSIK
kan sökas hos Esbo kyrkliga samfällighet
Vi stöder musikaliska projekt som berikar och utvecklar
den andliga musikverksamheten i Esbo. Principerna
för beviljandet av understöd och uppgifter om de
dokument som ska fogas till ansökan finns på adressen
espoonseurakunnat.fi.
I regel utdelas understöd på 1 000–4 000 €.
Ansökningstiden löper ut 31.1.2020, och understödet
ska användas före 30.6.2021.

På trettondagen fick Borgå stift två nya präster då Fanny Autere och Denise Blomqvist vigdes till
tjänst i Borgå domkyrka. Fanny Autere kommer att arbeta som församlingspastor i Karis-Pojo
svenska församling medan Denise Blomqvist förordnats till församlingspastor i Mariehamns
församling. FOTO: LINNEA EKSTRAND
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Förfrågningar om understödet besvaras av chefen för
det gemensamma församlingsarbetet, Eero Jokela, tfn
8050 2590, eero.jokela@evl.fi.
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KULTUR
Varje dag går David Strömbäck
ut med hunden i det som
närpesborna kallar träsket i
Nämpnäs. Plötsligt, en dag,
berördes han av naturens
otroligt mäktiga skådespel.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

M

edanmangårsermanvad
man ser, att årstiderna
växlar, men den dagen
blev det något gudomligt. Det är intressant
hur man går på samma
plats som man gått varje dag och, när tiden
är lämplig, så ser man något mycket större i
det, säger David Strömbäck.
Han tror att många människor haft den upplevelsen.
– De som inte är troende kallar det naturupplevelser utan att de kan sätta fingret på
vad det är. Men jag tror de ser något av Gud.
Och sedan kan de vara ledsna över att Gud
aldrig uppenbarar sig för dem. Vi är så fast i
vårt boxtänk.
Den dagen inspirerades han att skriva en låt,
På vandring i träsket. Det blev den första av tre
i ett projekt han kallar Puzzel. Den släppte han
på Spotify i oktober. Idag, 16 januari, släpper
han låt nummer två, Puzzel, och den 13 februari släpper han den tredje, Dagen efter ledsen.
– Hela vår tillvaro är som att lägga ett pussel.
Man kan välja olika bitar som formar oss som
personer. Ibland tar vi fel bitar eller vågar inte
ta de bitar som är våra. Ju fler av bitarna som
gör dig till en speciell individ du vågar ta, desto rikare blir ditt liv. I många sammanhang,
även i församlingarna, måste vi vara likartade
för att passa in. Det skulle vara otroligt viktigt
att vi accepterade våra olikheter. Vårt människovärde blir starkare ju mer olika vi är. Det är
vad Puzzel-projektet handlar om, säger han.
I projektet ingår också att man får ladda upp
sina livspusselbilder på Instagram med hashtaggen puzzelvänner. Sina egna bilder lägger
han upp under hashtaggen davidspuzzel.
David Strömbäck vill berätta något med sin
musik.
– Jag har jobbat mycket med min andlighet
och tycker det är legitimt att prata om den.
Det anses accepterat att du kommer till tro,
blir frälst och så tänker du att Gud sköter resten. Man tänker inte på beslutet du gjort och
att det öppnar en ny väg som kan vara hur intressant som helst.
Han tror på en universell gudsbild och att vi
kristna inte är de enda som har rätt.
– Har Gud skapat hela världen och oss till
sin avbild innebär det att hans DNA finns i
både dig och mig. Men den finns också i Ahmed i Saudiarabien, i träden och i fiskarna.

16

Promenaderna med hunden Svante har varit en av David Strömbäcks inspirationskällor till Puzzel-projektet.

LÄGGER LIVE
Ser man Gud som global är det mycket lättare
att förstå varför vi ska värna om miljön och
visa kärlek till alla människor oberoende av
deras bakgrund, deras begåvning, resurser eller förutsättningar.
Hur ser du då på bibelstället där Jesus säger
att ingen kommer till Fadern utom genom
mig? Behöver inte Ahmed Jesus?
– Även Ahmed behöver Jesus, men eftersom
han inte läst Bibeln kan han inte veta att Gud
blev människa. Jag tror Gud har funderat ut
detta. Hela mänskligheten måste omfattas
av Guds omsorg. Men det är sånt här jag funderar på och brottas med. Jag skulle bli rädd
för mig själv om jag en dag säger att nu vet
jag hur det är.
Men så kommer Dagen efter ledsen. Det låter hoppfullt?
– Det är hoppfullt. I sin relation kan man

»Det
skulle
vara
otroligt
viktigt
att vi
accepterade
våra
olikheter.«

leva med problem som man inte ser någon
lösning på. Min fru är präst och vi diskuterar mycket. Ibland hettar det till och då händer det att jag tänker att det här klarar jag
inte av. Jag går och surar tills något förlöser
det hela. Då ser jag människan jag älskar,
hur hennes hår skimrar och jag uppfylls av
hopp och kärlek.
– Idag är många människor deprimerade
och när de upplever det i ett äktenskap går
de ifrån varandra och skiljs. De tror att det
blir bättre sedan. Men det behöver det inte
alls bli. Med den låten vill jag ge lite hopp åt
dem som kämpar.
Att vara gift med en präst är intressant, tycker han.
– Det är verkligen trevligt. Hon köper
många böcker åt mig och tvingar mig att
tänka. Jag i min tur provocerar henne och
hennes tro.
Sedan frun Patrica blev prästvigd har Da-
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Det som tränger
genom bruset
DET ÄR EN GRÅ och regntung vardag som välkomnar en i Helsingfors i januari.
Från andra sidan jorden når väldigt annorlunda bilder fram: En koala klamrar sig fast vid en
människa klädd i frivilliga brandkårens uniform.
I bakgrunden rök och träd som slickas av flammor. Någonstans därute finns det människor som
kurar i fordon och skjul, medan världen omkring
dem badar i ett rökigt orange ljus. Som i en film
om jordens undergång, men på riktigt.
På gymmets konditionsmaskiner trampar några beslutsamma som tagit tag i sina nyårslöften.
Framför dem snurrar teven på väggen upp rubriker om ett nytt våldsdåd någonstans i världen.
Var, vem, varför? Jag har glömt.
För varje händelse som tränger igenom bruset,
hur många går förbi obemärkta?

»De som vunnit stort inflytande kan använda det för
att fånga hundratusentals
människors uppmärksamhet och samla hundratusental i donationer.«

ETS PUSSEL
vid Strömbäck börjat gå oftare i kyrkan. Han
följer med henne när hon håller gudstjänst
så ofta han kan.
– Jag försöker analyserar hur gudstjänstbesöken påverkar mig som människa. Jag tycker de har gjort det, men det är svårt att sätta
fingret på vilket sätt. Åtminstone vågade jag
ta fram låten På vandring i träsket ur lådan.
David Strömbäck är uppväxt i pingstkyrkan men bröt med den i samband med Livets
ord-vågen.
– Jag klarade inte av masshysterin, jag tycker det är något osunt i den. Jag har väldigt
svårt med allt som har med offentlig andlighet och kollektiva gruppbeteenden att göra.
Jag brukar bli ledsen efter varje gång jag varit med om det. Därför utsätter jag mig inte
längre för det. Jag tror att andligheten är något väldigt personligt.
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Vad är det i det som gör dig ledsen?
– Jag vet inte, kanske det min bakgrund. Jag
var med om mycket när jag var ung. Mycket
som skedde inom frikyrkan då borde man inte
ha utsatt barn för. Idag skulle man inte hota
barn med Jesu tillkommelse och Harmageddon. Livet blev stympat och snävt.
För barnens skull blev han senare konfirmerad och medlem i den lutherska kyrkan.
– Vi ville ge barnen en kyrklig tillhörighet.
Nu uppskattar han speciellt nattvarden som
gör ett starkt intryck på honom.
– I kyrkan i Vasa där min fru jobbar hör
människorna som sitter i kyrkbänkarna inte
till min normala umgängeskrets. Jag har inga
förutfattade meningar om dem. Det är otroligt
fint då alla människor kan gå fram till nattvarden tillsammans oavsett om man är klädd
i kavaj eller flanellskjorta. Man känner en gemenskap då man glömmer alla fasader och
koncentrerar sig på nattvarden.

Empatitrötthet, läser jag, är den gradvisa avtrubbning som kan drabba dem som arbetar med
människor som fallit offer för sjukdomar eller
trauman. Teorin är att ungefär samma sak kan
hända alla oss som varje vecka konsumerar nyheterna om krig, terror och naturkatastrofer. Vi orkar inte förfäras över varje händelse, vi bläddrar
vidare för att skydda oss själva.
Inför bushbränderna som hotar deras liv och
habitat har koalorna nytta av sina fluffiga och
sympatiska yttre. Kanske är det i de sociala mediernas tidsålder som ”den starkaste överlever” blir
”den sötaste överlever”. Men i samma nätverk där
nyhetsbruset sprids allt vidare kan även människors röster göra detsamma. De som vunnit stort inflytande kan använda det för att fånga hundratusentals människors uppmärksamhet och samla
hundratusental i donationer.
Du är inte en dålig människa för att du inte klarar av att känna medkänsla inför varje tragedi. Paradoxen är att empatitröttheten drabbar dem som
känner med och som vill hjälpa. Men känslorna av
apati och hopplöshet får inte heller bli en ursäkt.
Föreställ dig om var och en – istället för att försöka och misslyckas med att fördela sin uppmärksamhet jämnt mellan alla världens missförhållanden – skulle välja någon sak, något ändamål att fokusera på och engagera sig för.
Kunde tiden och krafterna då räcka till för att
ta reda på något om bakgrund, detaljer och verkliga behov; för att agera på sätt som maximerar
nyttan av en människas röst och resurser?
Emelie Wikblad är redaktör.
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SKOLAN ÄR EN LIVR
”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.”
Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets
inställning till personer med funktionsnedsättning.

På världens näststörsta flyktingbosättning i Uganda bygger
Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola
och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.
FOTO: KYRKANS UTLANDSHJÄLP/PATRICK MEINHARD

TEXT: NINA ÖSTERHOLM

K

ristiina Kartano
har fyra barn, varav
ett med tämligen grava funktionsnedsättningar.
– Santeri är i dag 22
år och bor på samma vårdhem som
sångaren från punkbandet Pertti Kurikan Nimipäivät, de har underbar musikterapi där, säger Kartano som själv
varit egenvårdare för sonen i nio år.
Under den tiden stod allt annat stilla, studier och jobb fick vänta. Santeri
var ofta sjuk, flera gånger var han nära att stryka med i olika infektioner.
– Men vi var ett stort team runt
Santeri, underbara terapeuter. När
alla är engagerade med såväl hjärna
som hjärta i ett barn så uppstår en särskild gemenskap som bär, och det behövs verkligen. Det krävs otrolig uthållighet hos föräldrarna att ta hand
om ett barn med stora specialbehov.
Man måste gång på gång anknyta på
nytt till barnet, tåla omgivningens
blickar och den långsamma utvecklingen. Ingen förälder borde lämnas
ensam i den situationen, säger Kristiina Kartano.

Barnen göms undan
Människor med olika former av funktionshinder finns över hela världen
men vården och acceptansen för ett
avvikande beteende eller utseende varierar mellan kulturer. I december besökte Kristiina Kartano Uganda i östra
Afrika i egenskap av förtroendevald i
Helsingfors församlingar. Där fick hon
bland annat besöka Apo Army Primary
School, en skola som samlar 200 döva,
stumma, barn med Downs syndrom
och många andra funktionshinder.
– Vi är ganska övertygade om att det
finns betydligt fler än 200 barn i trakten som skulle förtjäna en plats på skolan, men barn med funktionsnedsättningar göms fortfarande delvis undan
av familjerna eftersom man skäms för
dem, säger Moreen Akankwasa på
Kyrkans Utlandshjälp.
Skolan är inte enbart för elever med
särskilda behov utan barnen är integrerade i en vanlig grundskola. Skolan å sin sida samlar elever både från
lokalsamhället och från flyktingbosättningen Bidibidi, som ligger i närheten av skolan.
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– Det första steget är att försöka hitta föräldrarna, sprida kunskap och försöka övertyga föräldrarna om att barnen är trygga i skolan trots sina funktionsnedsättningar, säger Akankwasa.
Det är också viktigt med upplysning
för de andra elevernas föräldrar eftersom det på många platser lever kvar
en tro att funktionsnedsättningar är
smittsamma.
– Som förälder till ett barn med specialbehov är risken alltid stor att du
blir ensam med både din sorg och dina
frågor. Som flykting är du extra sårbar
ifall du förlorat kontakten till släkten
och vänner som du kanske vanligtvis
skulle fråga om hjälp och råd, säger
Kristiina Kartano.
Hon tror ändå att en skolplats kan
vara den avgörande bekräftelse som
ger livet en ny mening och riktning
för såväl barnet som familjen.
– Sorgen över det handikappade
barnet är inte längre överväldigande när du får erfara att någon annan
bryr sig om barnet, om familjen och er
framtid. Någon annan delar din känsla av att just ditt barn är viktigt och
värdefullt, att ditt barn förtjänar en
skolplats. Det är livsavgörande, säger
Kristiina Kartano.

Skolan räddar liv
Bidibidi är ursprungligen en liten by i
norra Uganda som år 2016 förvandlades till världens näst största flyktingbosättning sedan nära 300 000 sydsudaneser flytt undan oroligheterna
på andra sidan gränsen. Kyrkans Utlandshjälp är en av många organisationer som arbetar på bosättningen
och den finländska organisationen
fick nyligen ansvaret för implementeringen av all skolundervisning på
hela flyktingbosättningen.
– Ni finländare har ju den bästa undervisningen i världen, har vi hört, säger Severino Taban Ayo som jobbar
för Kyrkans Utlandshjälp med att stöda och vidareutbilda lärarkåren.
Ayo, som själv är matematiklärare
till utbildningen, flydde från inbördeskriget i Sudan till Uganda på 1980-talet. Han fortsatte sin egen skolgång på
flykt och fick med tiden möjlighet att
studera också på högskolenivå.
– Om vi någonsin ska kunna bygga
upp vårt land igen så behöver vi en ut-

bildad befolkning, säger Ayo.
Han är övertygad om att landets problem skulle gå att lösa vid förhandlingsbordet ifall man satsade mer på
utbildning av befolkningen.
Skola och undervisning har nyligen
börjat räknas till de stödåtgärder som
betraktas som livräddande i krissituationer. Näst efter de primära basbehoven som mat, hälsovård och tak över
huvudet följer skolgång.
– En trång skola i ett tält är ändå
mångfalt bättre än ingen skola alls.
Klassrum, lärare, lektioner och föräldramöten är samtidigt trygga platser, vuxna förebilder, rutiner och sammanhållning, en stabil punkt i den i
övrigt ofta kaotiska tillvaro som flyktingar lever i, säger Helena Sandberg,
som arbetat som utbildningsspecialist
för Kyrkans Utlandshjälp i östra Afrika under flera år.
Ändå är undervisning och skolbyggen ingen prioriterad mottagare av donationer bland de organisationer som
arbetar vid krishärdar runtom i värl-

Bidibidi
Ligger i norra Uganda, på gränsen till
Sydsudan.
Den näst största flyktingbosättningen i världen.
Invånare: 231 042 flyktingar från
Sydsudan (november 2019).
Yta: 250 km2 (Helsingfors 213 km2).
Skolor: 38 lågstadier, över tusen lärare.
Kyrkans Utlandshjälp ansvarar för
koordinering och implementering av
undervisningen på området.
den. Endast 2,1 procent av det humanitära stödet går i dag till skol- och undervisningsrelaterade projekt.
– Genom skolan och lärarna kan
man också förändra ett helt system
och tankesätt, säger Helena Sandberg
som jobbat mycket med det hon kallar för ”mjuka komponenter” i undervisningen.
Det handlar om attitydarbete, om
respekten för barn och alla människors lika värde och rättigheter.
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ÄDDARE I KRISER
Kristiina Kartano är präst i Dickursby
församling i Vanda. FOTON: NINA ÖSTERHOLM

Majoritetens av Utlandshjälpens anställda i Uganda är själva ugandier, precis
som Moreen Akankwasa som arbetar
med utbildningsfrågor.

– Om det blir fred i Sydsudan i dag så
åker jag hem i morgon. Hemma är alltid
hemma och de allra flesta flyktingar
längtar ständigt tillbaka, säger Severino
Taban Ayo.

– Staten granskar skolorna, man
rankar dem och utför kontroller. Ifall
staten förändrar sitt tillvägagångssätt och sitt bemötande av rektorer
och lärare åt ett mer uppmuntrande
och understödjande håll, förändras
också lärarnas attityder gentemot
varandra och barnen. Lärarna känner sig mindre pressade och vågar i
sin tur vända sig till barnen med en
mer uppmuntrande och understödjande attityd istället för kontroll och
bestraffningar, förklarar Sandberg.

Hundra i klassen
En vanlig skoldag i norra Uganda börjar mellan sju och halv åtta på morgonen. Då sopar eleverna klassrummet och städar skolgården. Klockan
åtta är det namnupprop under träden på gården, i en del skolor hissas
också flaggan och man sjunger nationalsången tillsammans. Sedan inForts. på följande sida.
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Kriget frågar inte hur du mår
JAG MINNS en filmsnutt som började med ett ungt par, snygga,
lyckliga, kvinnan tydligt gravid. Plötsligt förbyttes landskapet och de sprang över ett
fält, hoppade över en flod och
klättrade i berg, fortfarande vackra men i panik. Kontrasten var skarp
gentemot den harmoni som rådde i
öppningsscenen.
Kriget frågar inte hur du mår, om du
är gravid eller ifall du har ett barn med
specialbehov. Bland världens flyktingar finns alla sorters människor, också sjuka eller med olika funktionsnedsättningar. Som flykting är du automatiskt utsatt. Har du dessutom en
funktionsnedsättning är du dubbelt
så sårbar.
I december besökte en grupp anställda och förtroendevalda från Helsingfors församlingar Uganda och
några av de projekt som Kyrkans Ut-

landshjälp har i landet. Tillsammans understöder församlingarna våra missions- och
biståndsorganisationer med
nästan tre miljoner euro per
år – i klartext betyder det att
en del av din kyrkoskatt går till
skolbyggen och lärarlöner i Uganda. Tack för att du är med!
INKLUDERANDE OCH likvärdig utbildning av god kvalitet och livslångt
lärande för alla är ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det här
är särskilt utmanande gällande flyktingar där bara lite över hälften i dagens läge får grundskolutbildning. Och
klart att det är knepigt, en skola fylld
med ofta traumatiserade barn med
olika bakgrunder och föräldrar som
tvingats lämna sina hem och liv bakom sig är ingen lätt helhet att organisera. Ändå finns där så mycket poten-

tial, hopp för den enskilde, möjlighet
att bygga både framtid och fred. Hur
kan vi låta bli att ta den chansen till
förändring?
Som mamma frågar jag mig förstås om det är idealiskt att barnen
med funktionsnedsättningar skiljs
från föräldrarna för att gå i skolan.
Jag funderar också med vilka förhandsinställningar ett ”skolsystem”
kommer. Även om lärarna är ugandier måste biståndsorganisationernas
närvaro och ledarskap påverka innehållet och utformningen av undervisningen i någon mån.
Men kriget frågar kanske inte heller efter den idealiska lösningen. Man
väljer den för stunden bästa utvägen
för de flesta. Då kanske det blir internat – kanske hemlängtan och ensamhet men utbildning, en ny gemenskap
och acceptans. I bästa fall blir det fred.
NINA ÖSTERHOLM
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leds dagens första lektioner. Det kan
vara allt mellan 45 och 200 elever i ett
normalstort klassrum, många i våra
ögon små skolbyggnader har långt
över tusen elever.
– Lärarna har få möjligheter att se
eller hjälpa den enskilda eleven, man
föreläser så gott det går och låter klassen upprepa efter läraren, berättar Helena Sandberg.
På Apo Army Primary School börjar dagen med väckning och morgonmål. Eftersom vägarna är dåliga och
avstånden långa har man valt att från
och med i år inhysa barnen med specialbehov i själva skolannexet. Det
är möjligt med hjälp av understöd
från FN:s flyktingorganisation UNHCR som står för 200 elevers inackordering på skolan.
– Vi hämtar dem hemifrån när terminen börjar och för hem dem efter
terminens slut, vi har tre terminer, berättar Moreen Akankwasa.
Föräldrarna får besöka barnen fritt

– Specialeleverna har egna assistenter som repeterar skolstoffet med eleverna och läser läxor, berättar Moreen
Akankwasa.
Tyvärr finns det ännu ingen elektricitet på skolan, så läxorna måste vara färdiga innan mörkret faller mellan sex och sju på kvällen.

Helena Sandberg var den första
finlandssvenska volontären för Lärare
utan gränser. FOTO: NINA ÖSTERHOLM
under terminen, men få har i praktiken möjlighet att röra sig långa vägar inom flyktingbosättningen som till
sin yta är större än Helsingfors.
Akankwasa tror ändå att gemenskapen på skolan betyder mycket för elevernas självkänsla.
– Du ser och förstår att du inte är
ensam med dina utmaningar och det
ger hopp.
Alla lärare på skolan kan teckenspråk, det finns ramper och toaletterna är handikappanpassade.

Behöver du en hyreslägenhet ?

Tarvitsetko vuokra-asunnon ?

Vi har radhus- eller våningshus
lägenheter i Smedsby, Kvevlax,
Solf, Petsmo, Jungsund och i
Replot.

Meillä on rivi- tai kerrostalo asuntoja
Sepänkylässä, Koivulahdessa
Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa
sekä Raippaluodossa,

Kämpar för acceptans
Kristiina Kartano är både hoppfull
och frustrerad efter besöket på Apo
Army Primary School.
– När jag vet hur mycket olika hjälpmedel i form av exempelvis appar och
spel som det finns i dag, sådant som
jag sett att specialbarn har nytta av,
så känns det otroligt frustrerande att
de här barnen inte ens har elektricitet om kvällarna. Mycket av deras kapacitet förblir outnyttjad.
Samtidigt gläds hon över attitydarbetet som hela samhället får till godo
genom att erbjuda alla barn möjlighet
till skola och utbildning.

– Alla samhällen behöver fundera
över var problematiken kring personer med specialbehov egentligen ligger. Är det den enskilda människan
som är problemet eller samhället omkring som är oförmöget att acceptera olikheter?
Hon tror på kamratstöd och ”empowerment”, exempelvis i form av föräldraföreningar och olika inofficiella nätverk.
– När jag som vit västerlänning och
dessutom präst visade bilder på min
pojke för en afrikansk mamma med
ett handikappat barn så kunde hon
inte tro sina ögon. Att vita kvinnor
också kan få handikappade barn! Om
vi tror på alla människors lika värde,
om vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild, då måste vi fortsätta kämpa också för de människor
som inte är exakt som alla andra. Det
är som ordspråket säger, att det blir
väldigt tyst i skogen om bara de fåglar som sjunger bäst får höras.

Fastighets Ab Korsholms Bostäder
Centrumv 4 / Keskustie 4, 65610 Korsholm / Mustasaari
Tel / Puh 06-3277123 , 0400 188 083
www.korsholmsbostader.fi

Sittdynor för kyrkbänkar
Bekvämare och varmare
med sittdynor. Vi har
specialiserat oss på tunna
sittdynor för kyrkbänkar.
Kontakta oss för mer
information.
Tel. 06 7898100, Fax 06 7898199
e-post essma@multi.fi
www.essma.fi

Kvarnstigen6,6,68810
68820Ytteresse
Esse
Leverantörsv.

Jakobstads kyrka
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JANUARIKRYSSET

DECEMBERKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande med ett bokpris
som kommer på posten. Vi gratulerar: Stina Stjernberg, Andersböle, Hjördis Lund, Jakobstad och Börje Lempinen, Lovisa.

SKICKA IN!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 4 februari 2020 till:
Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. Märk kuvertet
”Januarikrysset”. De tre först öppnade rätta lösningarna belönas
med bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. Lycka till!
Namn & adress:
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LEDIG TJÄNST

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA

UTHYRES

SÄLJES

Ett, äldre pensionärspar,
önskar hyra bostad i södra
Helsingfors. Hyra max
700€. Tel. 0405275536.

Mkt trevlig tvåa centralt i
Sthlm uthyres för tre månader till pålitlig person/
par med goda referenser.
Ej djur. Genast ledig.
tel.+358/408708448

Radhuslägenhet i Munsala. Byggår 2019. 77 m2
3r+k+bdr+b. https://www.
findit.fi/sv/150 2952.htm
Tel.0505947837

Fin och ljus tvåa i översta
våningen i Åbo centrum.
57 kvadrat. Ledig
fr.o.m. 1.3. Hyra: 830€/
mån + vatten och el.
Tel.0405692586/Daniela

KÖPES

UTHYRES
Uthyres 2 r+k (53 m2) i
Nickby, Sibbo. Marknivå.
Hyra 650 euro/mån.
Rökfri hyreshäst. Tel. 0443392109 (efter kl. 18).
Uthyres etta + kokv. 31,5
m2 i Åbo Tureborgsgatan
5 E 68 Tel. 0400646398
Tarjotaan vuokralle fron
Hakalax 2h kk bastu,
parveke Hyra 560 vatten
20. Kontact 0503259389/
Raija
Möblerad, fullt utrustad
tvåa på 53 m2 vid
Hesperiaparken i Tölö
uthyres för max ett år i
gången, kortare perioder
också möjliga. Mera info
vid behov.
Hyra 1300 euro plus vatten
och el. Tel. 040 5621170

Trea i Söderkulla, Sibbo.
Ljus 46 m2 + 14,5 m2 balk.
Hyra 840 e/mån + vatten.
Tel. 0500-771065/Janina
Radhustvåa i Ingå. Ledig
från 1.2. Hyra 650 € +
vatten+ el. Ej rökare. Tel
040 7042115.
1r+kvr+balk. 4 vån. Drumsö
Ledig 1.2. Tel. 040 5900525
Etta i centrala Åbo uthyres. Nyrenoverad kokvrå.
Gångavstånd till universitet. Bra och lugnt läge med
utsikt mot park.
Tel. 0400-533359

Ung finlandssvensk familj
önskar köpa lägenhet
på Drumsö. 3 rum + kök.
30-50-talshus. Ring Jonas
på 0407617609.

DIVERSE
JURIDISKA TJÄNSTER
Erfaren jurist med en lång
arbetserfarenhet sköter
era juridiska ärenden.
Testamenten, skilsmässor,
bouppteckningar, skatter,
besvär, fastighets ärenden, rådgivning, köp,
mm. Martin Holmsten
Roseng.v.3 C, H:fors 30
tel.0405953595, elpost:
martin.holmsten@gmail.
com. RING GÄRNA!

Din marknadsannons lämnar du enklast in via vårt webbverktyg som finns på www.kyrkpressen.fi.
Priset är 4,50€ per rad. För annonser som lämnas in per telefon på nummer 040 831 6614 eller via
epost till adressen annons@kyrkpressen.fi tillkommer en servicekostnad på 5€.

LEDIG TJÄNST
Hammarlands församling
lediganslår den gemensamma tjänsten som

KANTOR

i Hammarlands
och Eckerö församlingar
att sökas senast
den 14 februari 2020.
Lön enligt kravgrupp 503.
Behörighetskrav är av ev.luth.
kyrkan i Finland godkänd
kantorsexamen, s.k. C-kantor.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tf. kyrkoherde Jon Lindeman
ger närmare upplysningar,
tel. 0400951734.
Ansökan riktas till kyrkorådet
i Hammarlands församling,
Prästgårdsgatan 41, 22240
Hammarland eller per epost
hammarland@evl.fi.

LÄRKKULLA FIRAR 70 ÅR
Lärkkulla firar sju decennier av livlig verksamhet
som stiftsgård och folkakademi söndag 9.2.2020
kl. 12–16 med festgudstjänst i St:a Katarina kyrka
samt festlunch och program på Lärkkulla i Karis.
O.S.A senast 31.1.2020 till info@larkkulla.net eller tfn 019 2757 200.
Uppvaktningar sker till Lärkkullas jubileumskonto Andelsbanken Raseborg FI93 5549 0420 0000 82. Märk betalningen ”Lärkkulla 70”.

Varmt välkommen att fira med oss!

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF)
söker en

GENERALSEKRETERARE

Tjänsten tillsätts för fem år från och med den
1 november 2020. ERF är ett samarbetsorgan, en
samtalsplattform, ett verkställande organ och ett
expertforum för i Finland verkande kyrkor, kristna
samfund och församlingar. Generalsekreterarens
uppgift är att leda ERF:s kansli, främja Kristi kyrkas
enhet, stärka kyrkornas gemensamma vittnesbörd
och göra kyrkornas gemensamma röst hörd i samhället.

För tjänsten förutsätts
• teologie magisters examen eller motsvarande
sakkunskap
• medlemskap i något av ERF:s medlems- eller
observatörssamfund
• god kännedom om det kyrkliga livet
• förtrogenhet med nationell och internationell ekumenik
• ledarskapserfarenhet, insikter i ekonomi och samarbetsförmåga
• flytande kunskaper i finska, svenska och engelska.
Lön enligt KyrkTAK:s kravgrupp 701.

Ansökningar ska riktas till styrelsen för Ekumeniska
Rådet i Finland senast den 14 februari 2020 kl. 16.
Adress: PB 210, 00130 Helsingfors eller
perry.johansson@ekumenia.fi.

För mera information: ordförande ärkebiskop Tapio
Luoma arkkipiispa@evl.fi eller viceordförande, biskop
Matti Repo matti.repo@evl.fi (kontakt via e-post).
www.ekumenia.fi

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa
06 3177 900 kontaktor@kontaktor.ﬁ

Sixten Ekstrand, styrelseordförande
Björn Wallén, direktor

VÅR ERFARENHET – ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Marjamäki Ab
Även gravstenar m.m.

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt
Bild: Boken om Lärkkulla-stiftelsen, 1966

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå
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En föreläsning med livsviktig
Är växthuseffekten real?
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Biljetter:
arbis.jakobstad.fi
eller
06 786 3264
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Fantastiska
Finnair direkt

ISRAEL
du blir aldrig densamma mer

1745 €
till Tel Aviv

Några platser 4-12 mars med Elisabeth och
Kenneth Witick. Sångarparet Birgitta och Olle
Rosenqvist deltar. Jerusalem-Tiberias-Natanya.
Halvpension, utflykter & svenskspråkig guide.
045-78704666

www.idealresor.fi

Köpes antikviteter

i hela svenska Österbotten
Kontant
betalnin
g
- 1700-1800-tals möbler oberoende av skick
Varorna
av
hämtas.
- Arabiaporsliner, glasföremål från Berga,
Sandnäs o. Grönvik
- Övrigt antikt lösöre, hela dödsbon och privata museér

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska 06-831 3137, 044-913 8284

RESOR

15.2
27-29.3
19-24.4
8.5
10-14.6
1-2.7
3.7
15-20.7
15.8
24.8
22.9
23-27.9
24.9-1.10
3.10
23-25.10

Museiresa till Finlands glasmuseum
Trädgårdsmässan i Stockholm
Viiking Spa, Pärnu
“PAPPAN” på Svenska Teatern
Sommarresa till Kolmården och Vimmerby
Skärgårdsresa
Dansgala i Borgå med Vikingarna
Dansbandsveckan i Malung
Konsertbuss: Sunrise Avenue, Olympiastadion
Konsertbuss: Celine Dion, Hartwall Areena
Konsertbuss: Elton John, Hartwall Areena
Resa till Göteborg, Bokmässan / Ullared
Höstresa till Kreta, Platanias
Mary Poppins, Svenska Teatern
Sy- och hantverksmässa i Stockholm

frimanresor.fi

Sandövägen 23,10900 Hangö

Tel Hangö 019 - 248 1004
Tel Ekenäs 019 - 248 1090
info@frimanresor.fi

Spana in vårens kursutbud!
www.vora.fi/mi

OPINION

Skicka insändaren till: Kyrkpressen/opinion, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi. Glöm inte namn, adress och telefonnummer. Standardlängden för de kortare
insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.

Förtroendeorgan

Stiftsfullmäktige mer än
en gummistämpel?
I en insändare jämfördes Stiftsfullmäktige vid en gummistämpel. Även jag har hört liknande kommentarer från olika håll i stiftet. I insändaren
drog man även paralleller till
gemensamma kyrkofullmäktige. Här kan jag inte hålla med
skribenten. Under min tid som
förtroendevald har jag kunnat notera att kyrkofullmäktige är allt annat än en gummistämpel. Det att resultatet
i en omröstning går att förutspå betyder inte att fullmäktige automatiskt är en gummistämpel. Om man vill lyckas
med att få sin röst hörd och
att kyrkofullmäktige omfattar ens egna förslag krävs en
hel del förhandsarbete.

Redaktionen
i Österbotten
Norrmalmsgatan 21 A, 68600
Jakobstad
tfn 040 831 3599
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ligt mig är fullmäktigemötet inte det enda saliggörande. Fullmäktige består av dess
medlemmar. Det är medlemmarnas agerande före, under
och efter ett fullmäktigemöte
som avgör vilka beslut som tas
i fullmäktigesalen och vart besluten leder.
Jag tror att även Stiftsfullmäktige och dess medlemmar genom att samarbeta med
tjänstemännen, övriga ledamöter och enskilda församlingar kan vara, ifall det inte redan är det, något betydligt mer än en gummistämpel.
JAN-ERIK EKLÖF
Skribenten är viceordförande
i Vanda svenska församling

Bibelsyn

Falska anklagelser?
I samband med att Päivi Räsänen blev kallad till polisförhör säger riksåklagaren Raija Toiviainen att det kan vara ett brott att citera Bibeln. I
Räsänens fall handlar det om
att hon på Bibelordets grund
har avvisat homosexuella relationer.
Hur är det då för en kristen
och en predikant? Om han
/ hon säger eller skriver att
syndaren på grund av sin synd
går evigt förlorad och kommer
till helvetet, ska det betraktas
som hets mot folkgrupp? Alla
syndare kan känna sig träffade och sårade av att inte anses
ha fullt mänskovärde.
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Jag har lärt mig att bästa
resultatet nås genom diskussion och samarbete med såväl
förtroendevalda som tjänstemän. Detta kan tyckas som
skribenten skrev, att beslutet tas i mindre kretsar. Jag ser
det som att ett gott samarbete mellan olika grupperingar
och tjänstemän leder till att vi
tillsammans och i god anda får
saker och ting att gå framåt i
önskad riktning.
I själva fullmäktigesalen
är det så gott som omöjligt
att ändra på enskilda ledamöters åsikter. Arbetet med
att övertyga någon om att ens
egen linje i en fråga är värd
att understödas i fullmäktige
påbörjas långt tidigare. En-
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Riksåklagaren anser att citerande av Bibeln i akt och mening att såra en annan är ett
brott. Men den kristna förkunnelsens uppgift är att Ordet ska träffa mänskor och ge
dem ont samvete. Ett gammalt
uttryck säger om förkunnelsen: Om ingen blir förargad,
blir ingen frälst.
Det finns ett tydligt exempel
i Apostlagärningarna 2. Petrus säger i sin pingstpredikan
att åhörarna var skyldiga till
Jesu död. Många kunde ha
protesterat och sagt att de inte ens fanns på plats när Jesus
sju veckor före pingsten dödades. Det var alltså en falsk an-

klagelse! Då var en och annan
på väg till Jerusalem för att fira pingsthögtiden i templet.
Men Lukas berättar att åhörarna blev illa berörda. De fick
ett styng i hjärtat (Apg 2:37,
1917 års översättning). ”Vad
skall vi göra?”
Petrus svarade att omvändelse till Gud och dop i Jesu
namn var den medicin som
behövdes.
Samma svar gäller idag var
och en som träffas av Ordet
och känner sig illa berörd.
Men vem vågar säga det högt
i dagens häftiga diskussionsklimat?
STIG-OLOF FERNSTRÖM
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BJÖRN VIKSTRÖM

En gästfri Gud, en gästfri kyrka
En viktig bok om kyrkans värderingar och val i en
ny tid och ett nytt samhälle.
Fontana Media, hft. 27,90

”

Den kristna gästfriheten måste
omprövas i ljuset
av vår nya globala
medvetenhet. På grund
av sin breda teologiska
horisont och sin rika
kyrkliga erfarenhet är Björn
Vikström den perfekte
ledsagaren på vägen.
Werner G. Jeanrond,
Universitetet i Oslo

PAMELA GRANSKOG

När världen inte längre är vanlig
– En berättelse om en familj i sorg
En dag insåg Pamela Granskog att hennes mamma, som försämrats
snabbt i en svår minnessjukdom, inte hade lång tid kvar i livet. Hur
förbereder man sina barn på att världen inte kommer att vara vanlig
så länge till?
Fontana Media, inb. 22,50

Hallå, Björn Vikström!
Vilken är huvudfrågan i din bok?

Hallå, Pamela Granskog!
Varför ville du skriva
en bok om temat sorg?

– Hur ska vi som kristna och
som kyrka förhålla oss till dem
som lever, tror och tänker på
andra sätt än vi själva? I boken
utgår jag från att mångfald är en
naturlig följd av att Gud är alla människors
skapare, och därför ska vi förhålla oss till
varandra med öppenhet och gästfrihet.
Samtidigt behöver vi fundera över vad som
är kärnan i vår egen tro, och hur vi kan forma
vårt liv och våra församlingar så att de präglas
av den gästfrihet som Gud visar oss.

– Jag drog mig för att skriva
om sorg eftersom det är
något som vi alla går
igenom, förr eller senare.
Jag hade inget att tillföra,
tänkte jag. Men efter att jag
första gången vågat tangera
temat fick jag mycket respons
och märkte att läsarna kunde
känna igen sig i texten. Det stärkte
mig i mitt skrivande.
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”Maria och Josef var så fattiga, så fattiga och hade inte råd att bo på hotell”, berättar läraren för sina elever i lågstadiet. Pelle, försjunken i medkänsla,
säger med ett beklagande: ”De kunde förstås ha försökt med lotto.” (Kyrkpressens 50-årsjubileum till ära kör vi vitsar i repris. Den här publicerades ursprungligen i februari år 2003.)
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