Sid LEDAREN: Längtan efter bekräftelse
kan utnyttjas på sociala medier. Det är
viktigt att dra personliga gränser.
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Lärkkulla-stiftelsens avgående
direktor Greger Englund har satsat
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PROFILEN: Kaikka Växby
”Jag har aldrig ångrat, aldrig tvekat,
aldrig tvivlat. Jag vet att jag är lycklig som tror.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Den farliga
bekräftelsen
se mig! Tyck om mig!
Ur djupet av det mänskliga
ekar vår tidlösa längtan efter bekräftelse. Den finns i alla åldrar och bland både
män och kvinnor. Den är inbyggd, och inte utan goda funktioner –för de flesta vill anknyta till
någon och denna längtan är en av grunderna för
vår förmåga att kontakta.
Men egenskapen har också utnyttjats och exploaterats i alla tider, och på grund av makt- och
könsstrukturer har kvinnorna oftare än män
drabbats hårdast av sexuella manipulationer.
Mönstret finns kvar. Dagens Nyheter slog nyligen larm om alltfler anmälningar av brott där
unga, främst flickor, utnyttjas för sexuell posering
i sociala medier. År 2009 anmäldes 127 fall, år 2012
var de 758 enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. I år är siffran redan uppe i 500 och man
antar att det dessutom finns ett stort mörkertal.
Dels har det att göra med att cirkeln av vilka olika sociala forum som används växer, dels med att
familjedatorn numera ersatts av en smarttelefon,
där det är alltför lätt att i ensamhet – av tvång eller tanklöshet –ladda upp bilder man inte borde.
dET BÖRJAR oftast oskyldigt. Följaren på Kik eller
Instagram berömmer något han –för det är oftast
en han som dessutom är ett par decennier äldre än tjejen – sett och lirkar sig till mer. Ett foto
på något oskyldigt som hennes fötter eller händer? Visst?! Gradvis går det vidare till en punkt
när utnyttjaren har övertaget och kan övergå från
smicker till hot. Om hon inte poserar mera kommer han att avslöja henne och hennes bilder. Telefonen, som i dag är en lika självklar förlängning
av det privata som dagboken var för tjugo år sedan, har plötsligt blivit ens fiende.
vad kan man göra, som vuxen, stödperson och
förälder? Det viktigaste är att inte vara blåögd,
och att uppmana sina barn att inte heller vara det.
Att tydligt inlemma gränsdragningen för barnets
kropp och person till att omfatta det som händer
via telefonen och i kommunikationen. Det räcker inte med att kvittera det hela med ett ”det där
förstår jag mig inte på”. Samtidigt är de allra flesta unga
väldigt skärpta och medvetna
om farorna med oidentifierade följare och vågade bilder.

”Bägge världarna är lika smärtsamt på riktigt.”

ibland är de unga betydligt
mera klarsynta än vuxna. Gymnasieleven Jennifer Snårbackas inlägg i bloggen Topeliorden borde läsas av alla som någon gång klickat ett ”like”.
Hon uttrycker träffande den ambivalens som får
henne att regelbundet scrolla igenom sin Instagram samtidigt som beroendet av att göra det får
henne att må illa. Vid sidan av de nya och fantastiska forum för mänsklig interaktion som erbjuds oss efterlyser hon förmågan att se varandra i ögonen och att formulera vår omsorg i tal.
Det är viktigt fastän det ibland känns lättare att
kvittera av känslorna med ett klick. Det gäller
att hålla balansen mellan de båda kommunikationsvärldarna, hålla ihop dem. Kyrkans nya själavårdschatt är en fördomsfri satsning i den riktningen. Ingen ska behöva låsas i desperation och
förtvivlan när någonting urartar. För bägge världarna är lika smärtsamt ”på riktigt”.

Tror på
en god
Gud

När Kaikka Växby kände ett kall att bli metodistpastor
var det så tydligt att hon inte kunde tveka.
– Som ett blixtnedslag.
Nu, ett helt pastorsliv senare, skulle hon fortfarande
välja likadant.
Text: Sofia Torvalds Foto: Chanette Härus
När Kaikka Växby var aderton år kom
hon, som man säger, till tro. Det började med att hon träffade en pojke som
spelade orgel och som var son till en
metodistpastor.
– Han talade mycket med mig om tro
och sa att man behöver få ett förhållande till Jesus. Jag tvekade inför det här.
Nog vet jag väl vem Jesus är, tyckte jag.
Hon hade växt upp i ett varmt och
kärleksfullt hem i Kottby, Helsingfors.
Hennes mamma var ensamförsörjare
och de hade inte mycket pengar, men
de läste böcker, spelade piano och lyssnade på musik.
– Vi låg på golvet och ritade och
mamma läste David Copperfield – sådana saker som inte kostade någonting.
Aftonbön bad hon, men någon egentlig uppfattning om vad tro var hade hon
inte. Skolans morgonandakter gick in
genom ena örat och ut genom det andra, det hon mindes från dem var flickan med lång fläta som såg sträng ut och
läste upp sitt budskap från ett papper.
– Men den här pojken som jag träffade lyckades på något sätt hjälpa mig
att förstå att det finns något mer.

Aldrig ångrat

Den förståelsen blev en process på ungefär fyra månader. I slutet av den satt
Kaikka Växby vid köksbordet i det lilla rum där hennes pojkvän bodde som
underhyresgäst.
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– Jag sa till honom: Jag skulle vilja tro på samma sätt som du gör. Han
var väldigt praktisk, så han sa: Okej,
vi böjer knä.
När det var färdigt sa han till henne
att hon måste berätta om vad som hänt
för någon, och så måste hon bekänna
sina synder för någon.
– Han var aderton år gammal och så
klok! När jag gick därifrån så visste jag
att ska jag följa Jesus så är det för hela
livet. Jag har aldrig ångrat, aldrig tvekat, aldrig tvivlat. Jag vet att jag är lycklig som tror.
När hon kom hem berättade hon vad
som hänt för sin mamma. Som biktfar valde hon en kolumnist i tidningen Kirkko ja kaupunki.
– Jag ringde honom – sådant gör man
när man är aderton! – och fick komma
och träffa honom. Han tittade milt på
mig och frågade: Vad har du på hjärtat? Och inte var det ju så mycket. Nu
efteråt har jag tänkt att han säkert hade hemskt roligt åt situationen.
Efter studenten började Kaikka Växby
studera teologi, utan att egentligen ha någon tanke på vart studierna skulle leda.
Sedan inträffade en tragedi: pojkvännen,
som hon hunnit förlova sig med, dog.
– När det inträffade blev jag inte arg
och frågade var Gud fanns. Jag kände
bara en enorm tacksamhet att Gud var
med mig. Nu efteråt har jag läst mina
dagböcker från den tiden och tänkt att

oj vad jag var viss om att inget händer
av en slump och att Gud hjälper mig.

Och så talade Gud

En påskmorgon satt hon i gudstjänsten i den metodistkyrka i Tammerfors där pojkvännens pappa var pastor. Pojkvännens bror, som studerade
vid ett seminarium i Göteborg, predikade om stenen som Gud flyttade bort.
– Då hörde jag Guds röst. Det har inte hänt ofta i mitt liv att jag hört röster och jag visste mycket väl att det var
en röst som bara jag kunde uppfatta. Så
här sa Gud: Du ska åka till seminariet i Överås och bli metodistpastor och
berätta för människor att Jesus lever.
När gudstjänsten var över gick hon
genast fram till den gamla pastorn för
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att berätta vad som hänt.
– Och han sa: Nej Kaikka, nej, nej, det
är svårt att vara pastor i Metodistkyrkan.
Senare skrev han ett brev där han förklarade att i vår kyrka är församlingarna små och människorna är inte alltid snälla fast de är troende och lönen
är väldigt liten. Försök tänka om, kanske du skulle bli något annat i stället.
Men Kaikka Växby lyssnade inte till
den uppmaningen. Hon åkte till Överås i Sverige med sin bruna resväska i
kartong och en enda mening i bagaget:
”Jag är Kaija-Riikka Vauhkonen och
jag kommer från Finland.” Hon träffade sin man Hans Växby, hon lärde sig
svenska och bara 22 år gammal blev
hon metodistpastor i Karleby.
Hade den gamla pastorn rätt i sitt

Kaikka Växby
framför Kristuskyrkan i Tölö i
Helsingfors. Den
blev färdig år
1928 och där förverkligades det
Metodistkyrkan
står för: att tron
måste synas i
det liv man lever.
Därför byggdes
också hyresbostäder, sjukhus
och åldringshem
i anknytning till
kyrkan.

HelsingforsMission firade på svenska
Språk. I går firades Svenska dagen på många håll –
på många arbetsplatser genom att alla valde att tala svenska under dagen. En
sådan arbetsplats var HelsingforsMission.
– Hos oss uppmuntrades
alla att tala svenska hela
dagen. Det fanns folk som
sa att då blir det ju helt tyst
i huset. Men då sa vi andra
att du kan mer än du tror,

berättar Liisa Melin som är
kontaktchef vid HelsingforsMission.
Hon tycker ändå att attityderna inför Svenska dagen främst var glada och
förväntansfulla.
– Jag har aldrig jobbat på
en arbetsplats med så positiv attityd till svenskan,
säger hon.
En gång i månaden ordnar organisationen något de

brev? Var det liten lön och människor
som inte alltid var trevliga?
– Han hade rätt på alla punkter men
det andra överskyler fullständigt det
här. De flesta människor jag mött har
varit fina bröder och systrar i tron, men
det är klart att också de andra funnits.
Men de är inte så många!

Prata om det viktiga

Kaikka Växby har varit pastor i Karleby, Borgå och Helsingfors. Hennes man
Hans Växby har varit biskop för Metodistkyrkan i Norden och Baltikum och
senare för Eurasien. Innan hon kallades
tillbaka som pastor i Helsingfors bodde
Kaikka Växby med sin man i Moskva.
– Jag har aldrig haft problem att prata
med andra människor om det andliga.

När jag blev pastor hände det att folk
sa att människor bryr sig inte, de blir
misstänksamma när man pratar om Jesus. Jag har kommit till att alla människor tycker om att prata om saker som
är viktiga. Man behöver inte tycka likadant, men processen är givande.
Bland de tyngre uppdragen hon haft
har varit att ta itu med fall av sexuellt
utnyttjande av barn och unga inom Metodistkyrkan.
– När människor attackerar kyrkorna för sådana saker gör de det för att
de har uppfattningen att i en kyrka får
sådant inte hända. Och de har ju rätt!
Då ska man handla ärligt. Den som har
ledarställning får inte stoppa huvudet
i busken. Människor behöver den ärligheten.

Kaikka Växby
Pastor i Metodistkyrkan i
Helsingfors. Siktar på pension
nästa sommar.
Gift med Hans växby. Har två
vuxna söner, bägge två musiker, samt två svärdöttrar och
tre barnbarn.
Känner särskilt för Konkordiahemmet, ett åldringshem i Metodistkyrkans regi. Tror hårt
på att det lönar sig att satsa på
de sista levnadsåren.

Petrus lägger ner eftisarna
kallar för ”hurri-kafé” för
de egna medarbetarna.
– Då får man sitta och
prata svenska till kaffet. Det
har gått riktigt bra!
HelsingforsMission är en
organisation inom det sociala området vars verksamhetsområden består av seniorverksamhet, krisarbete för unga och barnfamiljer
Liisa Melin.
samt verksamhet för speciFoto: KP-ARKIV/SOFIA TORVALDS algrupper.

Eftis. Från nästa höst har
Petrus församling i Helsingfors inte längre eftisverksamhet.
– Över hälften av skolorna på vårt område har inte haft något eftis i församlingens regi. Vi vill göra en
tyngdpunktsförskjutning
och i stället satsa på minior- och juniorverksamhet i
alla skolor, säger kyrkoherde Bengt Lassus.

– Vi hoppas alltså få
större bredd på vår verksamhet.
Lassus säger att han också fått ta emot kritik gällande beslutet.
– Men det har varit saklig kritik och jag har haft bra
samtal med föräldrarna.
Det är staden som har
det lagstadgade ansvaret
för att det ska finnas eftisverksamhet för barnen.
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Berätta
hur du
mår på
chattlinje
Själavård. Kyrkans välbesökta själavårdschatt på finska firar två år i november. Nytt för i höst är själavård och samtal i realtid via nätet också på svenska.
Text och foto: Christa Mickelsson
We b b p rä s t e n J e s s i c a
Högnabba har jobbat med
kyrkans finskspråkiga själavårdschatt sedan starten för
två år sedan. Satsningen ligger inom ramen för kyrkans
webbprojekt Andligt liv på
webben vid Kyrkostyrelsen.
– Den öppnades samtidigt
som Facebooksidan ”Kirkko Suomessa” som i dag har
över 20 000 gillare.
Människors behov av själavård på webben har visat
sig vara större än kyrkan kan
svara på.
– Chatten är väldigt välbesökt och de anställda som
chattar är ofta fullt sysselsatta. Vi har inte problem med
för få besökare, utan snarare
med rekryteringen, berättar
Högnabba.
Det är kyrkligt anställda från olika yrkesgrupper
som delar på att chatta med
klienterna. Prästerna, ungdomsarbetsledarna och diakonerna gör det som en
del av kyrkans gemensamma webbarbete och kommer

”Man måste hitta
nya sätt att nicka,
att visa att man
lyssnar, att bekräfta den man
samtalar med.”
Jessica Högnabba

med sin förman överens om
att få ge en bit av sin arbetstid åt chatten.
– Tanken är att man tillsammans upprätthåller ett
webbarbete. På det sättet
lyfter man indirekt fram sin
egen församling genom att
erbjuda sina församlingsmedlemmar den här tjänsten.
De som engagerats är anställda som har ett intresse
och kunnande för själavård
och för vilka webben inte är
en totalt främmande arbetsmiljö. De har introducerats
i uppgiften och får stöd via
en arbetsgruppsgemenskap.
Feedbacken har varit
övervägande positiv.
– Den negativa kritik vi får
går i stort sett ut på att chatten är öppen för sällan. Och
då är den ändå öppen varje
vardagskväll.

Jessica Högnabba jobbar som webbpräst och möter människor i realtid på internet.
Den som öppnar en chattlinje till kyrkan själavårdare får vara helt anonym.

Börjar försiktigt

Nu har alltså den svenskspråkiga motsvarigheten öppnat.
– Alltid då en ny tjänst introduceras funderar vi om
den går att göra tvåspråkig.
I ungefär ett år samarbetade vi med Sluta Panta, som
är en nationell stödtjänst på
nätet där unga kan samtala online med professionella handledare. När vi avrundade det samarbetet vaknade tanken att prova om det
finns ett behov av en kyrklig
själavårdschatt på svenska.
Eftersom kyrkostyrelsen redan hade det tekniska verk-

Uppsägningar kyrkans tidning

Journalistjobb hotade

På Kyrkans Tidning och på Berling Medias dotterbolag
är det flera tjänster som ska bort, skriver Kyrkans Tidning.
Tidningen har i dag 20 journalister varav 12 är skrivande. Fyra av de tjänsterna är hotade. Journalister
som är över 50 år erbjuds att lämna sina anställningar
med avgångsvederlag. Om inte tillräckligt många antar erbjudandet kommer företaget inleda förhandlingar med facket i slutet av november. Flera tjänster ska
bort när det nya bolaget bildas vid årsskiftet.

tyget och vi har erfarenheter
av den finska motsvarigheten beslöt vi oss för att göra
ett försök.
Tillsvidare är chatten öp-

pen varje torsdag mellan
klockan 16 – 20
– Vi börjar försiktigt med
ett litet team. Vi ska se vilka
behoven är och senare even-

Danmark Slöjförbud

Slöja ett problem för danskar

I Danmark vill var tredje dansk förbjuda att muslimska
kvinnor bär slöja på offentliga platser, skriver Världen
idag. Man frågande nästan 2 000 personer i åldrarna
18–76 och 29 procent säger sig vara helt emot att någon bär slöja. Räknar man med dem som delvis tänker
sig ett förbud blir det 43 procent. 36 procent vill inte ha
ett förbud och sju procent är varken emot eller för.
År 2006 gjordes en liknande undersökning. Då tyckte 48 procent att det var ett problem att kvinnor bär
slöja.

tuellt öka öppethållningstiderna. Först ska vi själva
komma in i det, se till att alla som engagerats får verktyget att fungera. Sen ser vi
hur det tar sig.
Tanken är att församlingarna på sina hemsidor ska
kunna länka till chatten. Via
Facebook sprids också information om tjänsten. De första samtalen online har redan förts. Men den vidare
erfarenhet Jessica Högnabba har om själavård i chattformat har hon fått genom
arbetet med den finskspråkiga chatten.
– Det är ett väldigt värdefullt arbete. Ibland undrar människor om det kan
födas några vettiga samtal
i det formatet. Jag var själv
lite fördomsfull till en början. Men jag har fört många
väldigt värdefulla själavårdande samtal om svåra och

utmanande ämnen.
Högnabba, som går kyrkans själavårdsutbildning,
säger att det svåra är att hitta ett sätt att kommunicera.
– Allt kroppsspråk och alla former av beröring fattas.
Det enda man ser är den text
och de ord som klienter väljer att berätta med. Kommunikationen måste hitta nya
former, man måste hitta
nya sätt att nicka, att visa att
man lyssnar, att bekräfta den
man samtalar med. Närvaron måste beskrivas i ord.
Att ge själavård i chattformat har också sina tydliga fördelar.
– Tröskeln är betydligt
lägre än att gå till exempel
till pastorskansliet och klienten är hela tiden helt och
hållet anonym.
Högnabba säger att det
också kan vara värdefullt
att klienten är tvungen att

Kyrkskatt Närpes

Ny församling, gammal skatt

Kyrkskatten förblir oförändrad vid 1,5 procent även
nästa år då den nya Närpes församling som består av
Närpes, Övermark och Pörtom församlingar inleder sin
verksamhet.
– Skattesatsen är ganska låg jämfört med många
andra församlingar, säger organisationskommitténs
ordföranden tf kyrkoherde Lars Löfdahl till tidningen
Syd-Österbotten.
Församlingen får närmare 8 000 medlemmar. Närpes kyrka har valts till församlingens huvudkyrka.
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Vill sätta Lärkkulla
tillbaka på stiftskartan
Lärkkulla. Den andliga
verksamheten på stiftsgården Lärkkulla i Karis
har försvunnit ut i marginalen, säger styrelseordföranden Stig Kankkonen.
Text: Christa
Mickelsson

formulera sig i skrift.
– I skriftlig form behöver
man ofta vara tydligare. Den
kan vara en viktig del av den
själavårdande processen.

KYRKANS SJÄLAVÅRDSCHATT
• Den svenska själavårdchatten finns på adressen evl.fi/chatt och är öppen varje torsdag klockan
16-20. Alla diskussioner
förs i enrum och den som
chattar förblir anonym för
de anställda. Chatten är
skyddad och ingen information sparas. De anställda
i kyrkan har absolut tystnadsplikt.
• Sedan 60-talet fungerar
också en samtalstjänst per
telefon, på numret 010190072. Den tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–24.

Förra veckan kom beskedet att Lärkkullas direktor
Greger Englund efter tre år
på posten lämnat in sin avskedsansökan. Arbetet med
att hitta en ny direktor inleddes genast.
– Verksamheten fortsätter
som normalt medan vi söker en efterträdare, meddelar Stig Kankkonen, ordförande för Lärkkullastiftelsen
och arbetande styrelseordförande under övergångstiden.
Den tjänst som inom kort
lediganslås kommer troligen att ha en lite annorlunda beskrivning än den tjänst
Greger Englund fick för tre
år sedan.
– Direktorn ska också i framtiden ha det övergripande ansvaret både för
folkakademin och för stiftsgården Lärkkulla, men han
eller hon ska antagligen inte vara rektor. Den uppgiften går i stället till nuvarande
prorektorn. På det här sättet
får rektorn för folkakademin
mera befogenheter, medan
direktorn har möjlighet att
fokusera på det som är viktigt för stiftsgården. Det underlättar både rektorns och
direktorns jobb, förklarar
Kankkonen.
Behörighetskraven för
den nya direktorn minskar
om denne inte samtidigt behöver vara rektor.
– Det betyder att direktorn inte måste ha lärarbehörighet. Därmed utesluts
inte goda kandidater som i
övrigt kunde vara utmärkta för uppgiften.
Goda kunskaper i ekonomi och förmåga att handskas
med personalfrågor står högt
i kurs när den nya direktorn
väljs. Kankkonen förutsätter också att den kommande direktorn vill jobba för
att Lärkkulla återtar en tyd-

YTTRANDEFRIHET MINISTER

JO låter Räsänen säga sitt

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen säger att inrikesminister Päivi Räsänen har samma rätt
som alla andra personer att vid en kyrklig sammankomst tala om sin tro och sina värderingar.
Räsänen talade inte som medlem av statsrådet vid
Folkmissionsdagarna i Kankaanpää i somras, säger
Jääskeläinen i sitt utslag. Hennes tal ligger därmed utanför JO:s kompetensområde som är att ta ställning till
lagligheten i myndigheters och ministrars beslut.
JO-kansliet mottog 41 klagomål om Räsänens tal.

lig profil som en samlande
plats för Borgå stift.
– Stifts- och kursgården
kommer att bli den stora utmaningen. Den nya direktorn ska ha möjlighet att prioritera och ta hand om den
biten. Folkakademidelen
fungerar redan väldigt bra
under Juhani Jänttis ledning.
Kankkonen ser det som
mycket önskvärt att den
andliga profilen på Lärkkulla höjs.
– Det ska nog öppet medges att den andliga verksamheten har försvunnit ut
i marginalen. På folkakademin är det full rulle, men däremot har verksamheten på
stifts- och kursgården legat
nere. Också retreatgården
Snoan förtjänar att bli omskött på ett effektivt sätt.
Under tidigare direktorn
Stefan Forséns tid var situationen enligt Kankkonen en
helt annan.
– Han kände för retreatoch den andliga verksamheten.
Kyrkpressen har nåtts av
uppgifter om att Lärkkulla
ute i stiftet kritiseras för att
vara otydlig i sin profil som
stiftsgård och kristen folkhögskola. Finns det en framtid för Lärkkulla som stiftsgård?
– Jag anser att det är oerhört viktigt att stiftet har en
stiftsgård, en punkt där man
kan samlas och dela med sig
av erfarenheter och berikas.
Jag ser inga solidaritetsproblem vad gäller biskop och
domkapitel, men lika viktigt är det ju att församlingarna ställer sig bakom Lärkkulla. Jag vill be dem ta sitt
ansvar när det gäller stiftsgården. Även om jag förstår
att det inte är problemfritt att
på grund av geografiska avstånd och kostnader placera evenemang på Lärkkulla.
– Jag tror på Lärkkulla.
Men om det mot förmodan
visar sig att stiftsgården inte
behövs och är önskvärd ute
i församlingarna får vi vara realistiska och tänka om.

Englund tackar för sig

Kyrkpressen har talat med
den avgående direktorn Greger Englund och han bekräftar för tidningen att han sat-

Lärkkullas roll som samlingsplats för stiftet har försvagats under de senaste åren,
enligt ordföranden för Lärkulla-stiftelsen Stig Kankkonen. FOTO: KP-ARKIV/CARLA STENFORS
sat mycket på just folkakademin och de olika utbildningarna där.
– När jag kom hade vi stora utmaningar på Lärkkulla med bland annat fastigheter och ekonomi. Jag har
jobbat väldigt mycket med
att höja elevantalet vid folkakademin och på det sättet
få med staten att finansiera
verksamheten.
Han säger att hans pro-

SKATTELIGAN FÖRKUNNARE

Jalovaara före ärkebiskopen

Ärkebiskop Kari Mäkinen toppar som förväntat skatteligan inom kyrkan med sin årsinkomst på 121 000
euro. Också övriga biskopar ligger högt på listan.
Mäkinen är emellertid inte landets bäst avlönade
förkunnare. Den positionen har predikanten och förebedjaren Pirkko Jalovaara som basar för föreningen Rukousystävät (Bönevännerna). Hennes taxerade inkomst i fjol låg på 127 000 euro. Jalovaara har gett
ut ett tiotal böcker på ett förlag som står Rukousystävät nära.

fil varit lärarens snarare än
prästens.
– Det kan hända att jag
inte prioriterat den kyrkliga verksamheten tillräckligt
under mina tre år. Men nu
har vi en fungerande folkhögskola med större elevantal och har också kunnat genomföra en del renoveringar.
– Jag tycker att Lärkkulla har god vind i seglen. Nu

är det upp till styrelsen att
fundera på hur lösningen för
stiftsgårdens ska se ut i framtiden. Jag tycker att jag har
gjort vad jag har kunnat göra
för Lärkkulla. Nu är det dags
att gå vidare.
Greger Englunds egen
framtid är ännu öppen. Tillsvidare bor han kvar i Karis.
– Det är en del på gång.
Vi ska se vilka vägar Herren
öppnar.

Kyrkomötet höstsession

Församlingsval på en dag

Församlingsvalet i november år 2014 ska bli ett endagsval. Det är ett av de beslut som kyrkomötet ska
fatta under sin pågående höstsession i Åbo. Eftersom
det är fråga om en ändring i kyrklagen ska beslutet senare stadfästas av riksdagen.
Kyrkomötet ska också diskutera en lindring av bestämmelserna om kvalificerad majoritet. I dag krävs
en 3/4 majoritet i frågor som har med kyrkans lärosyn att göra. Kyrkomötet ska också godkänna rikskyrkans budget.
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Res med oss
Jordanien Aqaba 18-25.1.14
En resa till det exotiska Jordanien med utflykter
till Wadi Rum och Döda havet. Pris från 795€/ pers.
Priscilla – Queen of the desert musikalen på Göta Lejon 14-16.2.14
Musikalresa till Stockholm. Buss med start i Västnyland och Viking Lines
båtresa inkl. middag och frukost på utresan och frukost på returen.
Pris från 315€/ pers
Musikalresa till Stockholm 11-13.4.14
Flashdance ”What a feeling” på China Teatern. Viking Lines båtresa turretur, inkl. måltider. Buss från Västnyland med hela resan.
Pris från 325€/ pers.
Fotbollsresa till London 14-17.3.14
Centralt hotell, guidad rundtur i London, 3 middagar och fotbollsmatch
Fullham-Newcastle. Pris 1135€ / person i dubbelrum.

Mera resor och noggrannare program finns på våra byråer eller på vår
hemsida www.matkahaukka.com.

Resebyrå Resehaukka Ab
Dalgatan 1, 10300 Karis
Tel.019-2782800
e-mail: karis@matkahaukka.com
Munkkullavägen 15, 02400 Kyrkslätt
Tel.09-2965000
e-mail: rese@matkahaukka.com

Fråga oss om pris på borrning av
energihål och vattenbrunnar ...
då vet du att du gjort en bra affär.

www.matkahaukka.com

Bergvärme?

www.matkahaukka.com
www.matkahaukka.com

På kommande:
Amsterdam, Keukenhof med blomsterparad och Limmen m.m. 1-4.5.14
Dublin 2-6.6.14
Byråavgift 10,-/ bokning.

044-525 9143 info@drilltec.fi www.drilltec.fi

BERGSVÄRMEBORRNINGAR
• Välkommen och besök
vår nya hemsida!

www.porausassat.fi
Enkel och
miljövänligt
• Beställ
idag så
undviker dusätt
sommarens
rusning!
att värma upp
ditt hus!

Tfn 050 300 9685
info@porausassat.fi
En beställning av oss är ett Ess i ärmen!

När jonas Riska går i kyrkan vill han ha sitt kors runt halsen. Men inte när han simmar.

Gillar kyrkan,
Gud och pizza
10 år. Jonas Riska
tycker om att gå
i gudstjänst. Där
träffar han många
bekanta och får
äta pizza efteråt,
men där möter han
också Gud.
Text och Foto:
johan myrskog
– På fritiden spelar jag saxofon, tennis och fotboll, säger tioåringen Jonas Riska.
– Jag tycker också om att
vara ute i naturen och att vara med kompisar.
Riska går i fyran i lågstadiet. Han bor på Petrus församlings område i Helsingfors.
Han är välbekant med
församlingen eftersom han
brukar besöka PULS-gudstjänsten tillsammans med
familjen så ofta han bara
hinner.
Familjen, som består av
pappa, mamma och två yngre systrar, har gått i gudstjänst nästan varje söndag
så länge Riska kan minnas.

Kyrkpressen
räknar ner till
Borgå stifts 90-årsjubileum
genom att runtom i stiftet
intervjua församlingsmedlemmar som fyller jämna år.

– Vi går till gudstjänsten
nästan varje söndag, förutom då vi har annat program,
säger han.
Jonas Riska tycker att
gudstjänsten är jätteintressant. Det finns flera orsaker
till att han gillar den.
– Det är roligt då någon
berättar om Bibeln med inlevelse. ”Då hände det!” eller ”Släpp mitt folk!” nämner han som exempel ur berättelsen om Mose som ber
farao släppa Guds folk ut ur
Egypten.

Han tycker att församlingen
är bra som
den är.
– Man får
vara i kyrkan.
Man måste inte.
Ingen tvingar en, säger han.

En kärleksfull gud

Riska tycker att Gud är en
riktigt kärleksfull Gud som
hatar ondska.
– Gud är stor och mäktig
och ljus. Varje gång jag går
till kyrkan så lär jag känna
Gud mera, säger han.
Förutom kompisarna och
Gud så finns det helt klart
ännu en fördel med att gå
på gudstjänst på söndag.
– Man får äta pizza efteråt, myser Riska.

En trygg plats

Gudstjänsten är en plats där
Jonas Riska får träffa kompisar men också lära känna nya människor och Gud.
– Det som betyder mest är
att få lära känna människor
när jag kommer till gudstjänsten och att sjunga lovsånger till Gud, säger han.
Församlingen är en plats
där Riska känner sig trygg
tillsammans med andra.

”Gud är stor och
mäktig och ljus.
Varje gång jag går
till kyrkan så lär
jag känna Gud
mera.”
Jonas Riska

Han är också noga med att
betona att han gillar makaronilåda och tacos.
Jonas Riska brukar be varje kväll. Både för sig själv och
ibland också för sina kompisar.
– Om någon av mina vänner har ont i foten så brukar jag be för kompisen, säger han.

Spännande framtid

Ett föremål som Jonas Riska förknippar med kyrkan
och församlingen är guldkorset som han har runt halsen.
– Det känns viktigt att ha
det på sig då jag är i kyrkan,
säger han.
Han försöker alltid ha korset på sig men ibland är det
bäst att inte ta några risker.
– Om jag simmar i havet så
vill jag inte att det ska tappas
bort, poängterar han.
Jonas Riska vet precis vad
han vill bli då han blir stor.
Svaret på frågan kommer
omedelbart.
– Jag vill bli bonde, säger han.
Han har några släktingar
som bor i Vasatrakten och
han vill flytta dit och ha en
egen bondgård.
– Det är roligt att köra
traktor, säger han.
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Mamma till
ljusets drottning
lucia. Minutiös planering, glada mungipor och saft krävs för
att hålla luciatåget i
rullning. Bakom spakarna står två engagerade mammor.
Text & Foto:
SARA EKSTRAND
När Finlands Lucia den 13 december skrider ner för Domkyrkans branta stentrappor
med ljus i sitt hår är det med
värme och sång. För luciamammorna Babbe Ölander
och Pia Kytö är luciakröningen startskottet på en intensiv månad som har planerats
sedan sommaren.
– Vi hade ett första möte i
juni men det är nu i oktober
och november som planeringen har satt igång på riktigt, säger Babbe Ölander.
Inför varje luciadag ska alla uppträdanden prickas in,
klänningar ska provas och
vantar och mössor ska köpas. Det mest tidskrävan-

de, berättar Babbe Ölander,
är att tillsammans med luciapapporna och ansvariga
för lussebilen Bencco Ölander och Pati Limnell planera schemat för alla framträdanden.
– Vi bygger upp en minuttidtabell för varje dag. Det
tar ofta timmar att planera.
Samtidigt måste vi bestämma hur många och vilka av
tärnorna som ryms med var
och när.
Från luciadagen i december ända fram till Tjugondag Knut har Lucia med tärnor runt 90 framträdanden.
De flesta är fördelade de två
veckorna före jul.
– När det är som mest intensivt gör Lucia mellan sju
och nio besök per dag, säger Pia Kytö.

”Större än många tror”

När Babbe Ölander för åtta år
sedan blev uppsagd från sitt
tidigare arbete fick hon genom en bekant nys om uppdraget som luciamamma. Pia
Kytö däremot, hoppade på
tåget för två år sedan när hon
blev pensionär.

– Jag såg en annons i Hufvudstadsbladet att de sökte
efter en luciamamma. Eftersom jag kände Babbe sedan
tidigare frågade jag henne
om uppdraget skulle passa
mig och det tyckte både hon
och de ansvariga på Folkhälsan, säger Pia Kytö.
– Ett bra beslut, inflikar
Babbe Ölander.
Båda säger att deras bild
av luciatraditionen helt har
ändrat sedan de själva kom
med i svängen.
– Jag har alltid följt med
luciaröstningen men aldrig
förstått hur stort det är och
helt konkret hur mycket
Lucia uppträder. Jag tror att
många tänker att kröningen
i Domkyrkan är allt. Men det
är först då det riktiga jobbet
börjar, säger Babbe Ölander.

Sällsynta incidenter

Bakom kulisserna vid varje framträdande finns alltid en korg med ljus, saft,
kex samt sytillbehör för alla
eventualiteter. Trots levande ljus och långa kjolar kan
Babbe Ölander inte minnas

att några allvarligare missöden inträffat.
– Bara några små incidenter som att någon av flickorna har glömt någonting, men
då improviserar vi.
– Ifjol vid besöket hos presidenten hade Lucia glömt
sina inneskor. Problemet
löstes så att en av tärnorna
bytte sina skor mot Lucias
vita vinterstövlar. Skorna
var en aning för stora men
det gick bra i alla fall. Ingen
märkte tärnans vinterstövlar då klänningen var så pass
lång att stövlarna inte syntes.
Så i slutändan hade alla skor
på fötterna. Annars hade det
varit lite pinsamt om någon
uppträtt i bara strumpfötter,
berättar Pia Kytö.
Det är ingen tvekan om
att det är de goda minnena
som i stället etsat sig fast hos
mammorna.
– Alltid lika speciell och
berörande är upplevelsen
på Svenska skolan för synskadade. Barnen vill så gärna komma och känna på
allt, kronan, ljusen, Lucias
smycke och tärnornas kransar, säger Babbe Ölander.

Luciamammorna Babbe
Ölander och Pia Kytö berättar
att besöken på sjukhus och
äldreboenden för många är
den viktigaste dagen på hela
året. Många sjunger med i
sångerna.

Våga Fråga

Sörja och orientera sig
Hur kan jag stötta någon som lider
av ofrivillig barnlöshet?
Att drabbas av ofrivillig barnlöshet är
en stor sorg. De flesta vill ha barn för att
man tycker om barn. Många vill också ha
barn för att det blir en fortsättning på en
själv. En liten bit av mig lever kvar när
jag dör, i barnen jag fått. Många tänker
också att barnen är meningen med li¶¶MARIA SUNDvet. Jag tror att det är viktigt att ha andra
GREN-LILLQVIST
meningar i livet än ”bara” barnen. Lägär kognitiv
ger vi all vår mening i barnen belastar vi
psykoterapeut
dem med en stor börda. Barnen blir då
och svarar på
en förlängning av föräldrarna och kan
läsarfrågor
uppleva att föräldrarna inte har ett eget
om familj och
liv, utan lever helt genom barnen. Barn
relationer.
ska få finnas till för sin egen skull! Att
få barn och att ha barn ska naturligtvis få kännas meningsfullt och viktigt, men det måste finnas ett annat liv också!
Att stötta någon som drabbats av ofrivillig barnlöshet handlar många gånger om att finnas där som en vän. Att umgås
och diskutera som med alla andra vänner. Som vän öva sig
i att inte enbart prata om sina barn! Naturligtvis kan vi inte uppträda som om vi inte skulle ha barn, men vi behöver inte konstant berätta om våra barn. Det är trots allt så
att det mest är föräldrar som är intresserade av vad deras
barn sysslar med, andra människor är inte lika engagerade, av naturliga skäl.
Att i vänskapen också kunna beröra de mest smärtsamma
områden. Att vi som vän inte vänder om när det blir svåra frågor. Det är i dessa diskussioner som vi kan stötta genom att påtala att det finns ett liv också utan barn. Å andra sidan ska vi finnas där och lyssna och dela deras sorg
över barnen de aldrig fick. Att först sörja och sedan orientera sig vidare i livet. Att inte heller fastna i sorgen och förbittras, utan att försöka göra det bästa av det liv vi fått. Jag
tror att det kan vara viktigt och bra, att den barnlöse, hittar
annat som han/hon kan brinna för. Kanske kan det handla
om hjälpverksamhet, kanske kan man bli en fosterfamilj,
kanske kan man adoptera, kanske kan man sjunga i kör
eller idka släktforskning eller något annat som engagerar.
Det är också skäl att påpeka att det finns så många barn i
världen som saknar föräldrar! Jag tror nog att det är fullt möjligt att älska ett barn lika mycket som ett biologiskt barn.
Det kan ju hända att man kommer fram till den slutsatsen
att man inte adopterar eller tar emot fosterbarn, utan inser att det går att leva utan egna barn. Att det finns fördelar
med att inte ha barn. Att det är ett rätt enkelt liv att vara en
eller två vuxna tillsammans, utan barn. Att man kan resa
jorden runt och vaka hela nätter och sova hela dagen, om
man vill, för det finns inga barn att ta hänsyn till. Jag tror att
det är saker som alla med barn kan bli svartsjuka på, en frihet som inte möjlig när man har barn. Även här gäller uttrycket; ” det är inte hur man har det, utan hur man tar det”.
Livet är meningsfullt både med barn och utan barn!

Fråga KP:s expertpanel

I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, hälsa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyrkans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din
fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och editerar frågorna. Adressen är redaktionen@kyrkpressen.
fi eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors.
Märk kuvertet ”FRÅGA”. Panelen besvarar frågor endast
i tidningen.

På Tvären MAY WIKSTRÖM

De utvalda
Fem familjemedlemmar håsar i äkta finlandssvensk
anda för att hinna med
transit från ett
flyg till ett annat. En behöver gå på
wc. En vill köpa just de där
godisarna man

inte får i Finland. Vi är på
väg hem från höstlovsresan
och väl på planet är vi alla
förvånansvärt nog med.
Där ser vi dem. Våra medpassagerare är också på väg …hem? På ena sidan av mittgången: en pojke
och en lillasyster och deras
mamma. På andra sidan,

bakom mig, två som ser
ut som stora systrar. Varje gång jag sneglar på dem
fångar de min blick. De sitter tysta hela resan, också efter att lillebror och lillasyster börjat fnittra i bänkarna intill. Jag noterar att
de båda stora har gjort sig
extra fina. Hårslöjorna har

prytts med plastblommor,
av den typen som finns i
girlander och servettringar. De lättvadderade ytterrockarna, som ska förbereda dem för kylan i det nya
landet ser nya ut. De behåller dem på hela flygresan.
Runt halsen hänger en tygkasse med den internatio-

nella migrationsorganisationens emblem. Lillebror (sju
år?) har grå kostym.
Det slår mig att de lika
gärna kunde göra en resa till
månen. Inga av deras facit
stämmer längre: inte klimatet, inte språket, inte familjemönster eller könsroller.
Att en lättvadderad jacka

är ett klent pansar mot ett
kallt land och en liten pojke
ska snart upptäcka att det
finaste plagg han ägt inte är
något värt mot en sweatshirt av rätt märke.
Jag sänker blicken. För
att de i allt det här förväntas vara tacksamma över
att just de tillhör de utvalda.
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höstdagarna. Vad har artisten Musta Barbaari,
ett par cyklande enhjulingstvillingar från Stockholm och biskop Björn Vikström gemensamt? De
var alla på Höstdagarna.

Mera rock
i Höstdagarna
Text: NINA ÖSTERHOLM
Foto: Chanette Härus
– Jag skulle vilja att alla som far hem
härifrån skulle ha känslan av att vara
accepterade, av att det finns en Gud och
människor som bryr sig, säger Marlen
Talus-Puzesh, ordförande för Förbundet Kristen Skolungdom (FKS) som ordnade Höstdagarna.
Dagarna är en kristen samling för
tonåringar i Svenskfinland. I år gick
samlingen under temat Tillsammans.
– Att känna sig accepterad och hitta en gemenskap där man duger precis sådan som man är – det är en evighetsfråga inom ungdomskulturen. Den
tar sig lite olika i uttryck under olika tider men grundproblematiken är
den amma och alltid aktuell, säger Talus-Puzesh.
Hon får medhåll av ungdomsarbetsledare Dan Krogars från Pernå.
– Gemenskapen med andra, att hitta ett ”vi” är jätteviktigt. Men läger har
också varit av det viktigaste för min
egen tro. Alla samlingar som den här
har gett något, säger Krogars.

Förenad och förundrad

Daniel Englund, 18 år från Jakobstad
och Pernilla Mattjus, 17 år från Purmo har kommit till Höstdagarna för att
jobba på talko. De har några diskturer

Höstdagarna. Bland 26 valbara programverkstäder har de valt att åka till
ett finskt ålderdomshem i trakten för
att sjunga tillsammans med höstdagsdiakonen Tua Sandell.
– Vad minns ni själva av en tonårstid? frågar Sandell av de inneboende på
hemmet när tonerna till ”Maa on niin
kaunis” klingat ut.
– Att vi var evakuerade, inte hemma
på åtta år, berättar Erkki som bott på
hemmet i tre år. Sedan sjunger han en
sång om Åbolands skärgård som tack
till gruppen.

HD Onstage

Daniel Englund och Pernilla Mattjus
jobbade i kaféet. foto: nina österholm.

ett av de många valbara programpunkterna var ett besök
på ett finskt ålderdomshem. foto: nina österholm.

i köket och så står de i kafét och säljer
kaffe och godis.
– Det är roligt att hjälpa till och då
måste man också tala med alla möjliga människor. Annars blir det lätt så
att man bara hänger med sitt eget gäng.
Fast alltid förstår ju inte folk vad jag säger, funderar Englund.
– Du måst tala högsvenska, säger
Mattjus och skrattar.
Samma fråga blir aktuell bland ett

”Det är roligt att
hjälpa till och då
måste man också tala med alla möjliga människor.”
Daniel Englund

gäng Hangöbor som tar en paus mellan programpunkterna.
– Gemenskapen med andra unga från
hela landet är nog det bästa med Höstdagarna och att träffa kristna från andra församlingar. Fast man förstår inte
alltid vad alla säger, konstaterar Henna Nurmi, 15 år och Theo Sjöblom, 17
år från Hangö.
Ett flickgäng från Åland hoppas däremot att få lära sig mera finska på

Musiken är en viktig del av Höstdagarna. För andra året i rad är det deltagarna själva som sätter ihop hela
scenshowen i stället för att lyssna till
en inköpt artist under lördagskvällens
konsert. Med hjälp av ljudprov som
skickas in på förhand väljs ett antal
sångare ut som sedan övar tillsammans under lördagen. Allt kulminerar i en stor show med både dansare
och bakgrundskör.
– Det är fantastiskt att se hur mycket ungdomarna växer och utvecklas på
bara en dag. Att få stå på en stor scen
med proffsmusiker och bästa möjliga
inramning är en häftig och nyttig upplevelse, säger Daniel Jakobsson som leder arbetet kring konserten HD Onstage.
Den egna showen är också ett en-
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Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ
Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs,
tfn 0400 470 709 & 050 555 3616

Finlands Lucia
Röstsedel
gagerande programnummer för höstdagsbesökarna.
– Det är ungdomarnas egna vänner
som står på scenen och de sjunger låtar som de flesta känner igen och tycker om men som också har ett budskap
som passar in i Höstdagarnas kristna
identitet och tema.
– Kan vi få höra lite Åland? Jaaaaaa!
Kan vi få höra lite Österbotten? Jaaaaa!
Den mörka idrottshallen är fylld av
ungdomar och framme på scenen drar
programledarna Christer Romberg från
Åbo och Nicolina Grönroos från Borgå
igång publiken. Volymen stiger och ljusen blinkar, publiken vill inte sitta på
läktaren och lyssna, den vill hoppa och
sjunga framme vid scenkanten.
– Det är mera rock i Höstdagarna
nuförtiden, konstaterar Dan Krogars.

Mässa och app
Mera bilder och medier från Höstdagarna
finns på www.kyrkpressen.fi och på YLE
Arenan. Du kan också ladda ner HD-appen
på Itunes eller googleplay.

JAG RÖSTAR PÅ KANDIDAT NR _____
Mitt namn _________________________________
Min adress _________________________________
Jag bidrar med _______ € (minimi 1 euro/röst)
Jag sänder mitt bidrag via
 Aktia FI12 4055 1120 0450 79
 Nordea FI64 1562 3000 1093 32
 Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73
Sänd röstsedeln per post till:
Folkhälsan, Paasikivigatan 4, 00250 Helsingfors
Du kan lämna ditt bidrag och din röstsedel i Folkhälsans
hus, på Hufvudstadsbladets kontor i Helsingfors och i
Luckorna.
Tema för Luciainsamlingen 2013 är ofrivillig ensamhet
bland äldre.
Rösta på webben, www.lucia.fi
Rösta per sms. Du kan välja mellan bidrag på 5 euro,
10 euro eller 20 euro. Vill du bidra med t.ex. 10 euro
skriver du: 10E LUCIA X (x står för kandidatens nummer)
och ditt namn t.ex. KALLE KARLSSON. Sänd meddelandet
till nummer 17240.
Din röst och ditt bidrag ska vara hos Folkhälsan
27.11.2013 före kl. 24.00. Tack!
De uppgifter som lämnats i samband med inbetalning och omröstning
behandlas konfidentiellt och förstörs när insamlingen avslutats 31.1. 2014.
Från sms-bidraget avdras skatter och operatörsavgifter. Insamlingstillståndet 2020/2012/4461 har beviljats av Polisstyrelsen.

www.lucia.fi
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På gammalt vis greppar Peter Norrback veven för att vinscha upp klockans lod. Idag räcker det med en knapptryckning.

Klockstapeln ser ut som om den var ovanpå kyrkan.

Bröderna Kuorikoski har signerat sitt verk.

Den omgjutna kyrkklockan.

Vy uppåt från klockstapelns nedersta plan .		

Inredningen i kyrksalen där Peter Norrback står är 150 år.

En gammal orgelbänk och dragkärra i ett källarrum.
Rumsindelningen på källarplanet har inte ändrats
sedan hovsrättstiden.

Berndt Berg har varit kyrkoherde i Korsholms
församling sedan augusti ifjol
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Jubileum. Houretti näkyy jo! Böndernas rop när de fick
syn på den stora mäktiga vita hovrättsbygganden talade
om att de var nära Vasa. För den som flyger in till Vasa
idag utgör den nuvarande kyrkbyggnadens klockstapel
ett modernt landmärke.

Evangeliet intog
lagens byggnad
profetia om staden som ska förstöras.
Det brända bibelbladet har förvarats
i den nuvarande kyrkan men det har
med tiden förstörts. I ramen intill dörren till sakristian finns idag ett liknade
bibelblad. På bibelbladet ur Karl XII:s
Bibel finns avsnitt ur Jesajas bok, kapitlen 23 och 24. I det sistnämnda profeterar Jesaja över den stora hemsökelsen
där både land och stad ska ödeläggas.

Text och Foto:
Johan sandberg
Trots det står tiden inte stilla i den gamla byggnaden från 1786. Det ser kyrkvaktmästare Peter Norrback till. Varje
tisdag morgon tar han sig upp på kyrkvinden för att dra upp den gamla klockan som visar tiden mot allén.
Klockan är den ursprungliga och
härstammar från 1700-talet. Fortfarande slår den sin spröda klang som
Johan Ludvig Runeberg hörde som elev
i Trivialskolan.
Idag behöver Norrback inte använda veven för att vinscha upp loden som
får klockan att gå. Det räcker med att
trycka på en knapp. Då startar den
elektriska motorn som drar upp loden från källaren.
På väggen intill urverket på kyrkans
vind är 4 november 1863 och namnet
Kuorikoski målat. Det var då som byggmästaren Erkki Kuorikoski (eller Erik) från Karleby satte sin prägel på huset när det byggdes om från hovrätt till
kyrka.
– Egentligen hade länsarkitekt Carl
Axel Setterberg gjort ritningarna för
ombyggnaden, säger Henrik Fågelbärj som är guide i Vasa. Men bröderna Kuorikoski avvek från de ritningarna. Det är i stort sett bara pelarnas antal och placering som exakt följer Setterbergs ritningar.
Kuorikoski såg till att kyrktaket fick
rundade hörn. Han tog också ned höjden på klockstapeln med två till tre meter.
– Man behöll de gustavianska färgerna i vitt och guld, och än i dag är predikstolen dekorerad med äkta bladguld.

Ursprunglig rumsindelning i källaren

Allén som leder upp till kyrkan är Finlands första esplanad.

Två hus stod efter branden

När elden falnat efter branden som ödelade Vasa stad den 3 augusti 1852 stod
bara två större hus kvar; hovrätten och
Falanders hus. Sankta Maria kyrka var
för skadad att återuppbyggas.
Vasa byggdes upp på nytt sju kilometer närmare havet och hovrätten flyttade med. Sockenborna som blev utan
kyrka anhöll då om att kejsaren skulle
ge dem hovrätten till kyrka.
I ombyggnaden revs i stort sett allt
innanför ytterväggarna. Till det yttre
bevarades huset intakt. En fristående
klockstapel, placerad så att den från allén ser ut som om den var byggd ovanpå
kyrkan, byggdes av takvalvet från den
nedbrunna kyrkan. Det översta pla-

”Sakkunniga
anser huset som
ett av de vackraste byggnadsverken i den
gustavianska
stilen.”

net av klockstapeln omges av en balkong från vilken man kan se Replotbrons pyloner.
På vägen upp passerar man tornets
tre klockor. Texten på en av klockorna
gör den särskilt intressant. Den berättar att M Svedberg i Malax gjutit klockan av malm från de smälta kyrkklockorna i Sankta Maria.
Ur den gamla kyrkan hann man
rädda något. När kyrkvärden insåg att
Sankta Maria inte skulle undgå lågorna tog han en kniv och skar ut professor Johan Gustaf Sandbergs altartavla
från 1842. Tavlan som föreställer Jesus i
Getsemane är den övre av de två altartavlorna i den nuvarande kyrkan. Även
ljuskronorna, nattvardssilvret och en
medeltida blå mässhake räddades.
Sankta Marias ursprungliga predikstol och altaruppsättning från 1600-talet finns i dag i Replot kyrka dit de fördes cirka tio år före branden.
Det berättas att vinden förde ett bränt
blad ur en Bibel till Vassor dagen då Vasa brann. Bibelstället på bladet var en

Idag får man söka efter spår av hovrätten i byggnaden. Ett av spåren är
den latinska text som pryder byggnaden ovanför den forna huvudingången.
Texten omtalar att Sveriges kung Gustav III i sitt tolfte regeringsår dedikerat
byggnaden till Themidis, den goda sedens gudinna i den grekiska mytologin.
När huset blev kyrka kompletterades
det med texten helgat åt Gud år 1863.
Även i källaren syns spåren av hovrätten. När rätten blev kyrka bevarades
rumsindelningen i källaren. De kraftiga rökkanalerna från köket och bagarstugan finns ännu bevarade. Gustav III
bestämde uttryckligen att överintendenten Carl Fredrik Adelcrantz skulle
placera köket i källarvalven för att minimera brandrisken.
I källaren finns flera rum med vackra valv. Källarrummen stod outnyttjade fram till 1987 då kyrkan genomgick
sin senaste renovering. Då tog församlingen fyra av rummen i bruk.
Ännu finns det mer eller mindre oanvända rum i källaren som används som
lager. Ett av rummen är nästan som ett
museum där man samlat mindre föremål som hittats i kyrkan under tidens gång. Gamla verktyg, gipsgjutformar och avgjutningar finns uppradade på en hylla.
– Men det är inget museum som är
öppet för allmänheten, säger Norrback.

Tredje hovrätten i riket

När Gustav III 1775 lät instifta den tredje hovrätten i Sverige efter Svea hovrätt och Åbo hovrätt valde han att placera den i Vasa. Adelcrantz utformade
hovrättsbyggnaden som stod klar 1786
i gustaviansk stil.
– Sakkunniga anser huset som ett
av de vackraste byggnadsverken i den
gustavianska stilen, säger Fågelbärj.
Adelcrantz har också ritat Munsala
kyrka och Drottningholms slottsteater utanför Stockholm.
Gustav III inspirerades av Versailles
och Peterhov och lät anlägga Finlands

första esplanad som leder fram hovrätten. Den fyrdubbla raden med lindar är
omplanterade på 1800-talet.
En platta nera vid grindstolparna berättar att Finlands första allmänna läse- och lånebibliotek grundades här i
hovrättens hus 1794 av hovrättsrådet
Olof Langenstein.

Kejsaren sov med öppet fönster

Midsommardagen 1808 drabbas Vasa
av kriget. Staden plundrades och 400
människor stupade. Sverige förlorade kriget och därmed också Finland
till Ryssland.
Tio år senare gör den ryska kejsaren
Alexander I sin eriksgata genom storfurstendömet Finland. I Vasa får kejsaren övernatta i stadens finaste bostad, hovrättspresidentens privata våning i husets nedre våning. Hovrättens
arbetsutrymmen fanns i husets andra
våning.
– Eftersom slaget mellan Sverige och
Ryssland var i färskt minne så frågar
man försiktigt av kejsaren om han vill
ha en vakt utanför dörren under natten, berättar Fågelbärj.
Kejsaren upplevde att han blivit så väl
mottagen under hela rundresan i Finland att han svarade att det inte behövs.
– Kejsaren sov hela natten med öppet fönster. Tänk om Putin skulle göra det idag.

Ny ljudanläggning nästa år

Idag är huset Korsholms svenska församlings huvudkyrka. Den finska församlingens huvudkyrka är i Smedsby
där även svenska gudstjänster hålls
varannar sönda. Korsholms kyrka används flitigt för vigslar, dop och begravningar av båda församlingarna. Kyrkan
har god akustik och används också för
konserter.
– Men ljudanläggningen behöver förnyas, säger kyrkoherde Berndt Berg.
Det blir en stor investering som vi ska
göra nästa år.
Den första söndagen i advent firar
Korsholms församling att det gått 150
år sedan lagens hus blev evangeliets
hus. Det gör man med en festhögmässa i kyrkan. Tidigare kyrkoherden PerErik Örn predikar och Berg är liturg.
Efteråt blir det en jubileumsfest med
historiska inslag i församlingshemmet.
Till firandet hör också en konsert
torsdagen den 5 december kl 18 med
bland andra Psallite, kyrkokören, Kör
för alla, körskolorna och Korsholms
kammarorkester.
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Våga se

Hur skriver man om ett
konstverk som förmedlar
kristen tro,
hur skriver
man om det
så att texten
inte blir avvisande eller
feg?
Den frågan tänkte jag
mycket på förra veckan
efter att ha läst en recension av en teaterföreställning som bygger
på CS Lewis lilla bok Anteckningar under dagar
av sorg.
Jag vill vara tydlig: jag
har inte sett föreställningen, enbart läst boken. Men å vad jag läst
den boken! Jag har läst
den gråtande, jag har läst
den i ångest, jag har läst
den i kärlekssorg. Jag läste
om den häromdagen och
tycker fortfarande att de
första, rasande kapitlen är
den bästa text jag någonsin läst om att förlora en
anhörig.
Alltså blir jag själv rasande när jag läser recensionen och känner att allt detta, all den
sorg och vånda som Lewis som den säkra stilist han är hällt ner i sin
anteckningsbok, allt det
reduceras till en futtig liten gudstro. Och att det
därför kan viftas bort
och höra hemma någon
annanstans än i de fina
rummen, i en kyrka till
exempel, någonstans där
troende håller hus.
Jag diskuterade frågan med Tuva Korsström
häromveckan: Kan en
kristen text vara god litteratur? Jo, sa hon, förutsatt att den som skriver är en god skribent.
Naturligtvis är det så.
CS Lewis är en god
skribent. Och den här
texten är kanske hans
bästa för att den saknar
kontroll, den blöder.
Recensenter med en
stark övertygelse kan så
lätt trilla i gropen att se
ner på något för att det
är kristet, för att de inte
kan förstå vad det handlar om. Eller, tvärtom, inbilla sig att något är bra
bara för att det är kristet.
Det får inte vara så. Vi
måste våga se det verk
som finns där bakom.

¶¶Sofia
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Att tolka
och förstå
livet och
dess myter
Film. Vänskapen och korrespondensen med författaren Paavo Rintala ändrade riktningen för Rax Rinnekangas liv och var upptakten till filmen Lucifers sista liv.
– Jag valde att se på Lucifer som en utmattad filosof
som vill förnyas och lära sig älska.
Text: Christa mickelsson
23 år, 5 månader och 16 dagar. Så länge
tog det från det att idén formades till att
filmen Lucifers sista liv blev klar. Regissören, fotografen och författaren Rax Rinnekangas säger att processen är starkt
knuten till hans mycket speciella relation med den berömda finländska författaren Paavo Rintala (1930–1999).
– På många nivåer kände jag honom
inte alls. Det handlade inte om en normal jordisk vänskap. Det var inte så att
vi var kompisar, polare som känt varandra länge. Vi brevväxlande och började genast tala tematiskt om livet.
Då Rinnekangas träffade Rintala i
början av 90-talet var han ”vilsen, ytlig, full av känslor, men utan någon som
helst form att förädla dem”.
– Paavo Rintala talade till mig med
ett språk jag förstod. Så kom vår vänskap att bli kosmisk i någon mening.
Vändpunkten i Rinnekangas liv gjorde att hans kreativa produktion som
konstnär fick en ny riktning. Under de
senaste åren har han skrivit manus till,
filmat och regisserat långfilmer med
tydlig religiös och existentiell tematik,
först Matka Edeniin (2011), sedan Veden

”Vad beror det på att vi
har ett generaliserande
behov att skratta åt allting? Jag tror det handlar
om att dölja smärta.”

Peili (2012). Lucifers sista liv (Luciferin viimeinen elämä) är sista delen i en trilogi
där livets myter står i centrum.
– Lucifers sista liv handlar om den
fallna ängeln som blivit arbetslös då
mänskligheten skaffat sig egna, mycket större demoner som sköter hans
uppgifter. Lucifer vill lära sig älska.
– I olika kulturer och religioner finns
mycket olika bilder av ondskan och Lucifer. Jag har försökt utforska bilden av
Lucifer som den vackraste ärkeängeln
som på grund av sin egen skönhet och
arrogans kastas ut ur himmelriket. Lucifers verk var nödvändigt för att vi ska
kunna spegla vår ondska på honom.
Vi behöver myter att projicera det onda på. Men jag tror att vi människor
själva är monster och att vi har skapat
ännu större monster för att skynda på
vårt eget öde.
Rinnekangas var inte längre intresserad av Lucifers destruktiva verk.
– Jag valde att se på honom som en
utmattad filosof som vill förnyas.

Outgrundlig natur

Själavandring och en icke-linjär tidsuppfattning är teman som får stort utrymme i filmen om Lucifer. Rinnekangas säger sig inte i sina tolkningar
falla tillbaka på någon stor kännedom
om Bibeln. Han är djupt troende men
kallar sin tro animistisk i någon bemärkelse, även om hans tro springer
ur den västerländska trosgemenskapen.
– Men jag vill tro att Gamla testamentets och Nya testamentets berättelser är
autentiska. Vi kan tro på dem till hundra
procent eller på symbolisk nivå.
En myt är enligt Rinnekangas det

Ole Børud och Samuel Ljungblahd ger julkonsert i Jakobstad

Julkonsert. Samuel Ljungblahds och Ole Børuds julturné Someday at Christmas gör en avstickare till
Finland den 7 december. Då
uppträder duon tillsammans
med Jakob Gospel i Pedersöre kyrka.
– Då kommer taket på
Pedersöre kyrka bildlikt att
lyfta, lovar Wolf Enbacka
från arrangörsföreningen
Jeppis Hockey. Det blir gos-

pel när den är som bäst.
Jakob Gospels dirigent
Mikael Svarvar beskriver
Børud och Ljungblahd som
de två främsta soulrösterna i Norden. Svarvar är välbekant med Ljungblahd och
har ackompanjerat honom
tidigare.
– Det han gör är välinövat men ger ändå en känsla av spontanitet. Som ackompanjatör får man käns-

I filmen om Lucifers sista
liv vill den fallna ängeln bli
människa och lära sig älska.
FOTO: OY BAD TASTE LTD

lan att man aldrig riktigt vet
vad han kommer att göra.
Ole Børuds och Samuel Ljungblahds julturné består i år av fjorton konserter
varav fem är i Norge, åtta i
Sverige och en i Finland.
– Ifjol gick deras julkonserter för fulla hus, säger
Enbacka.
Han ser konserten som
en win-win situation där
föreningen fylller kyrkan

och samtidigt får medel för
sitt ungdomsarbete och ishockey.
– Även om vi är en religiöst, politiskt och språkligt
obunden förening delar vi
många moralaspekter som
respekt, ansvar och hänsyn
med kyrkan. Det budskapet
predikar också våra tränare på isen.
Konserten är den fjortonde som Jeppis Hockey ar-

sätt på vilket mänskligheten konstruerar berättelser genom vilka vi försöker förstå och förvalta det förflutnas
outgrundliga natur.
– Vi kan närma oss myterna och till
och med dua dem. Men vi kan inte öppna dem, för då är de inte längre myter.
Jag tror att myterna kommer till oss när
vi är tillgängliga för dem.
Filmen om Lucifer är ingen lättillgänglig film. Ringekangas säger att han
inte gjort filmen för att nå publikframgång.
– Filmer av det här slaget är inte
knutna till bara just i dag. De är filmer
man ser på efter en katastrof, efter en
syndaflod, i lägen av själanöd, då man
är ödmjuk och materialismen inte är
det högsta värdet.
Han säger att han är ödmjukt tacksam över att få göra de filmer han gör.
– Det är många som säger att den tiden snart kommer då man inte längre

rangerat. Föreningen har
engagerat artister som Carola, Lordi, svenska Idols,
Pentti Hietanen och Dimitri
Keiski. Publiktillströmningen
har varierat från Keiskis 200
till Idols 7 500.
Förutsatt att räddningsverket godkänner planerna säljs 940 biljetter till
konserten med Børud och
Ljungblahd. Om efterfrågan
är tillräckligt stor finns be-

redskap att ordna en konsert till tidigare samma dag.
Biljetterna kostar 32 euro.
– Konserten är en stor
risktagning för oss, säger Enbacka. Vi bär hela risken som
arrangör. Vi betalar också
gängse hyra för kyrkan.
En del av intäkterna från
konserten tillfaller hjälporganisationen Hoppets
Stjärna.
¶¶JOHAN

SANDBERG
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En oas i fattigdomen
BOK
Kopparbergsvägen 20
Författare : Mathias
Rosenlund
Förlag: Schildts & Söderströms

Rax Rinnekangas gör filmer med existentiell tematik. FOTO: CHRISTA MICKELSSON
får göra filmer som den här. Men varför skulle man inte få göra det? Varför
måste vi överge vår förmåga till intel-

lekt, känslor och tanke? Varför ska det
vi gör vara enkelt och roligt? Vad beror
det på att vi har ett generaliserande be-

Härliga personligheter
Bok
Flickorna på Nappari
Författare: Fredrik Lång
Förlag: Schildts & Söderströms 2013
Flickorna på Nappari är en
verklighetsbaserad berättelse om smedsonen och
filosofiestudenten Osborne

hov att skratta åt allting? Jag tror att det
handlar om att dölja smärta.
Hur hans film tas emot beror enligt Rinnekangas på mottagarens förmåga att uppfatta den verklighet han
vill beskriva.
- Visst är det en tematisk och filosofisk film, och kanske till och med något slags manifest. Men mest av allt är
det en önskan att visa att det filmen
handlar om inte är något konstigt. Om
vi bara tror. Faktum är att 95 procent av
människans liv sker i hennes medvetande och inte i det som sker omkring
henne. Den här kapaciteten som vi har
måste vi också få använda.
– Jag hoppas att människor går och
ser filmen. För alla människor kämpar med sin existens varje dag, på olika
sätt och med olika uttryckssätt. Författaren Imre Kertész skrev att mycket få människor är lämpade för livet.
Så tycks det vara.

Hancock som anländer till
Nappari gård för att undervisa godsägarens döttrar.
Fredrik Lång tar oss till
år 1905, storstrejkens år.
Eugen Schauman har dödat generalguvernör Bobrikoff och Lennart Hohenthal
skjutit Eliel Soisalon-Soininen. Medan Osborne på
hösten deltar i sammansvärjningen som ska hjälpa
Hohenthal att fly från fängelset försmäktar fröknarna Tigerstedt på Nappari
gård. Bägge två har föräls-

kat sig i sin hemlärare, men
det är den livliga, sprudlande Rose-Marie som drar
det längre strået.
Med säker hand levandegör Fredrik Lång ett drygt
år i Osborne Hancocks och
Rose-Marie Tigerstedts liv.
Med lite avstånd och lite
ömhet skriver han om deras
iver, deras rädslor och deras famlande väg mot ett liv
tillsammans.
Boken är fylld med intressanta bipersoner: RoseMaries mor Jeanne som bär

Illusionen om välfärd och
möjligheter för alla, gratis grundskola och en utbildning som staten stöder ekonomiskt, håller på att brista,
håller på att förlora sin lyster, sin sanning, i ett Finland
där ungefär nio hundratusen
människor är fattiga, av dem
flera hundratusen barn.
Klyftan mellan rika och
fattiga, mellan vinnare och
förlorare, vidgas för varje år, och rätten till ett värdigt liv förblir för många enbart en dröm.
Mathias Rosenlund,
31-årig litteratur- och historiestuderande, diversearbetare, dagistant, lastare, men framför allt skribent
och debuterande författare, skriver flytande, rasande, obarmhärtigt fint, utan att skämmas eller be om
ursäkt om den eländiga tillvaro som han och hans lilla familj levt i under åratal
av armod, ansökningar och
stelbent byråkrati: ett slags
vardagens helvete i de illaluktande, småaktigt planerade förorter där man får
betala 1 000 euro i hyra för
en lägenhet i ett sjuttiotalshus där alla kan se in på en
genom fönstret.
Den som är född av fattiga
föräldrar och som råkat gifta
sig med någon som är svårt
psykiskt sjuk och som mest
bara proppas full med mediciner, den som ska studera
och arbeta på samma gång
och ta hand om två barn,
den har inte många alternativ till uppgivenhet och bitterhet.
Barndomen i det som
man väl kan kalla slummen i Fittja i Stockholm och

ungdomen i Vasa bildar en
mörk fond att återvända till
i resa och tanke. Dagsläget
är mer än svart.
Det handlar om att ha
något att äta, något att klä
sina barn i, några slantar att
betala skulderna som bara
växer en upp över öronen.
Men, som det sägs i Edith
Södergrans berömda dikt,
”Gud finns med i alla sammanhang”, och författaren Mathias Rosenlund har
förmågan att se Gud i sina
svårt medtagna medmänniskor och grannar, oberoende av status, hudfärg eller personlighet. Och han får
en ny syn på ordet ”välsignelse”.
Är det välsignat att växa
upp i ett fattigt hem och att
ärva fattigdomen, är sjukdomen och kampen en välsignelse? Kanske inte, ”men
trots allt: att ha ett hem, en
familj, en passion för någonting. Är inte det välsignat?” frågar sig Rosenlund.
Man lever inte högt på
snyggt skrivna bokanalyser och litteraturrecensioner, men ljuset, hoppet,
livsglädjen som sipprar fram
finns ändå i hans skrivande
och i hans lust för böcker.
Litteraturen är hans bästa
stöd och hans sätt att bearbeta och slipa fattigdomen.
Han berättar, och den
som läser fascineras, lider
med, hoppas och känner
igen sig.
Till sist blir det skilsmässa
från makan C och kvar finns
bara vänskap, men han har
ändå sina barn att leva för,
och inte minst glöden i skrivandet. Att han själv kan
skriva, och att han kan göra det på ett starkt samhällskritiskt, svidande och
berörande sätt, är ett bevis
för att allt ändå inte är slut
med detta raggiga, luggslitna samhälle.
Som blivit en röst rikare.
¶¶Kaj

Hedman

Mathias Rosenlund skriver flytande, rasande, obarmhärtigt fint om fattigdom. foto: CHRISTA MICKELSSON
på en känsla av övergivenhet bakom ett präktigt skal,
kusinen Carlos som måste bli gift med en rik kvinna,
för att inte glömma systern
Avé, en matt och depressiv gestalt.
Mot slutet förlorar jag till
min sorg greppet om Osborne. Nu står Rose-Marie
i fokus och hon är intressant hon också, men hon
speglas mot modern Jeanne som blir en tradig kristen
figur som säger plattityder i
stil med ”tänk på din fräls-

ning”. Här hade jag önskat
en mer inkännande, mindre
sliten tolkning av mor-dotter-relationen och dess religiösa spänningar.
Men jag är glad åt att ha
fått följa med på resan, så
glad faktiskt att jag gärna hade läst mer och längre. I och med att Flickorna
på Nappari presenterar så
många ovanligt intressanta
människor sys paketet ihop
alltför snabbt. Jag är fortfarande nyfiken.
¶¶Sofia

Torvalds
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Konstruerat av Ann Husman
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PsalmvävEN

Rätt svar på förra psalmväven är psalm 159,
vers 5, som börjar med orden ”Om du än i
bojor tvingas”. Vinnare i förra Psalmväven är:
Karin Kolam, Vasa, Marina Svenns, Pörtom
och Birgitta Boström, Helsingfors. Grattis!
Prisböckerna kommer på posten.

Skicka in!
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Fyll i de ord som sökes på raderna A-S.
Motsvarande siffra i kombination med radens
bokstav finns i rutfältet upptill. Flytta över
bokstäverna så att den första bokstaven på
rad A motsvarar A68, den andra A97 o.s.v.
Den färdiga texten i rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i raderna A-S
bildar psalmens namn.
Oftast håller sig Psalmväven till den nya
psalmboken, men för att det ska vara klurigt
kan det ibland hända att vi använder oss av
en äldre version av någon psalm.
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Skicka in din lösning till Kyrkpressen,
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
senast 26.11.2013.
Märk kuvertet ”November-psalmväv”. Bland
de rätta svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka
till!
Psalm nr och vers i Psalmboken:

___
134

___
31
___
21

som börjar med orden

Namn & adress:

___
78

___
9

Vinn
böcker
!

E-post:
(Fyll i, så får du aktuell information från
Kyrkpressen och Fontana Media.)
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UR Evangeliet

OM Helgen

”Var inte orolig,
min dotter. Din tro
har hjälpt dig.”

Läs mera i
Matt. 9:18-26

Runt Knuten

Herren över liv och död

En kristen människa kan lita på att döden inte får sista
ordet i hennes liv. Trots att många frågor förblir obesvarade tror hon på att Kristus har besegrat dödens
makt.
Som Kristus under sitt jordiska liv uppväckte döda,
så ska han också uppväcka oss på den sista dagen.
Gud, som uppväckte Kristus från det döda, är Herren
över liv och död.

INSIDAN
Betraktelsen Ann-Britt Hedman

#bönetwitter
”Tack för att Livets ljus också
idag kan lysa in i
vårt mörker.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

Helgens texter
ILLUSTRATION: Wilfred Hildonen

Det obändiga
hoppet
Kvinnan visste att hennes tid började gå mot sitt slut. Dagen innan hon fördes till sjukhus – hon dog bara några
dagar därefter – hade hon med grannens hjälp planterat ut tulpan- och krokuslökar. Trädgården hade alltid
betytt mycket för henne och hon ville ha mera blommor som skulle komma upp nästa vår.
I tider av kris och svårigheter är det ofta svårt att tro på
en förändring till det bättre. Kanske är det så att vi vänjer oss med det som är obekvämt och besvärligt. Kvinnan med blödningar hade lidit i tolv år. Skammen och
utanförskapet hade gjort henne skygg och tillbakadragen. Men hon gav inte upp hoppet om tillfrisknande.
När Jesus nu kom till hennes stad såg hon sin chans.
Hon närmade sig Jesus bakifrån för att kunna röra vid
tofsen på hans mantel. Och hon blev frisk.
När Jesus uppväckte flickan som dött skrattade människorna åt honom. Det var en orimlighet. Men flickans
far, som hade sökt upp Jesus, hoppades och trodde att
Jesus kunde hjälpa. Och ryktet om det som hänt spreds.
Några trodde och deras liv blev förvandlat. Men andra
stängde sina ögon och öron för det som hände kring Jesus.
Så är det också i dag. Människor får hjälp i svåra situationer. Livet förändras och får ny mening. Några ser
en gudomlig ledning i det som sker. Andra ser ingenting märkvärdigt i att en sjuk blir frisk och får tilläggstid. Det är kirurgens förtjänst att operationen lyckades,
säger man. Något gudomligt ingripande behövs inte. Ja,
ibland anses den som talar om Guds ledning eller ingripande som intellektuellt oärlig, en mindre begåvad
person jämfört med den som klarar sig utan att blanda in Gud i tillvaron.
Men om Gud är mäktig nog att låta uppståndelsens
under ske i naturen varje år, är han väl mäktig nog att
också förnya människors liv och till sist låta våra döda
kroppar uppstå till nytt liv. Vi hoppas ju och tror att det
ska komma en ny vår. Vi ser att nytt liv kan födas där
allt hopp verkar vara ute.
Kvinnan planterade sina lökar, trots att hon var medveten om att hon själv inte skulle se dem blomma. Men
andra får glädje av blommorna. Och vi fortsätter att
bekänna: ... jag tror på kroppens uppståndelse och ett
evigt liv.

Ann-Britt Hedman är pensionerad prost i Borgå.

Första läsningen
Pred. 3:1-11
Andra läsningen
1 Kor. 15:35-44
Evangelium
Matt. 9:18-26
Tjugofemte söndagen
efter pingst. Temat är
”Från död till liv”.

Psalmförslag
180, 565, 432,
584, 342(N), 583.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

I Klarspråk
Handpåläggning förekommer både inom
kristendomen och inom
andra religioner. I den
kristna kyrkan använder man höger hand och
gesten används i första
hand som ett tecken på
välsignelse.
Handpåläggning används också vid bland
annat förbön för sjuka
dop, konfirmation och
prästvigning, då som
en symbol för att handen förmedlar den heliga Andens kraft.
Källa: Kyrklig ordbok

”Paulus,
missionär och
brevskrivare.”

LUST ATT
VARA miTT i

SmöR
ögAT
- NÄR ER

föRSAmLiNg hAR
Bibelkväll i Brudsund
bykyrka to 14.11 kl. 18.

Ansvarig redaktör:
Erika Rönngård,
(09) 612 615 50,
annons@kyrkpressen.fi

KALENDERN
8–14.11
Domprosteriet
¶¶ Borgå
LÖ 9.11 Kl. 16: KNATTEKYRKA I
LILLA KYRKAN
Audas, Helenelund
SÖ 10.11 KL. 10: GUDSTJÄNST I S:T
OLOFS KAPELL, PELLINGE
Audas, Måns Vikström
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, Ekholm, Audas, Tollander,
Helenelund, Gaudeamus kören,
Maria Björkgren-Vikströms gudstjänstgrupp
10.11 kl. 18: MUSIK I BORGÅ DOMKYRKA, Barockensemblen Aquilo
KL. 19: KVÄLLSMÄSSA I LILLA
KYRKAN, Wilen, Evening Mess
¶¶ Lappträsk
Sö 10.11 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
Anita Widell, Hannu Pentti. Kyrkkaffe efteråt i lilla kyrkan. Välkommen
Sö 17.11 kl. 12: Stiftsdagsfesthögmässa i Borgå domkyrka. Stiftet
fyller 90 år.
OBS! Den som önskar skjuts bör
meddela kansliet senast må 11.11 tfn
050 3827521. Start från parkeringsplatsen utanför kyrkan kl. 10.30,
retur efter högmässan i Borgå.
Resa till Israel 17-24.3.2014: Vi besöker Jerusalem, Betlehem, Nasaret, Tiberias, Kafarnaum, Gennesarets sjö osv. Be om mer information
av tf. kyrkoherden som också är
reseledare tfn 050 3827524.
To 21.11 kl. 14: Missionskretsen i församlingshemmet, Carita Illman
Sö 24.11 kl. 12: Högmässa, SL, C
W-R
Sö 24.11 kl. 18: Konsert i Lovisa
kyrka med Kyrkosångskretsen,
Cantando medverkar.
Susann Stenberg börjar som tf.
diakoniarbetare: från och med 15.11
tfn 050 382 7527.
Se mer på: www.lapptrask.evl.fi eller på facebook.
¶¶ Liljendal
”Hoppets Eftermiddag i Höstmörkret”: lö 9.11 kl 15 på Mariagården. Tvåspråkig samling
kring Gospel for Asia med bl.a.
Juhani Lehtonen, kyrkokören,
Trio Hoppom, ”Karakvartetten”.
Servering: Broilersallad tillredd av
Mickelspiltom Marthor. Alla varmt
välkomna!
Högmässa: sö 10.11 i Sävträsk kapell. AW/AJ
Vuxen-Barngruppen: ti 12.11 kl 1011.45 på Kantorsgården
Pensionärsmöte: on 13.11 kl 14
Liljendal församlings pensionärer
r.f. möte på Mariagården
Julpaket/Hoppets Stjärna: Kom
ihåg insaml. på Mariagården fre
15.11 kl 18-20, lö 16.11 kl 9-12.
Busstransp. till högm. i Borgå
17.11: anmälning till transp. senast fr 8.11 tel. 040 596 1184
(diakonissan). Bussen går från
hållplatsen mitt emot prästg. kl
10.45, retur genast efter högm.
Televisering.

NÅgOT EXTRA PÅ gÅNg?

Platsen i högerkrysset
ger annonsören synlighet i hela landet, fri utformning och fyrfärg i
storlek 81 x 55 mm för
bara 150 euro inklusive
moms!
Gäller endast församlingsoch kyrkligt realterade
annonser.

2 X 55 / PRiS 150 ¤
Annonsera i Kyrkpressen!

Leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi
Kyrkliga annonser: 09 612 61550, annons@kyrkpressen.fi

¶¶ Lovisa
OBS! Konserten fre 8.11: med
Novospasskij-klostrets manskör
INHIBERAD
Gudstjänst: sö 10.11 kl 12 i kyrkan,
af Hällström, Tollander
Puzzelkväll: må 11.11 kl 16.15 i Valkom kyrka
Pensionärerna: ti 12.11 kl 13 i församlingsgården; Födelsedagsfest,
Uniset medverkar.
Morgonkaffe: to 14.11 kl 8.30 i Tikva
Ordets och bönens kväll: to 14.11 kl
18.30 i kyrkan, U-C Sjöman
¶¶ Pernå
Högmässa: sö 10.11 kl. 10.00 i
kyrkan, Minna Silfvergrén, Camilla
Wiksten-Rönnbacka.
Mässa: sö 10.11 kl. 13.00 i Sarvsalö
kapell, Minna Silfvergrén, Camilla
Wiksten-Rönnbacka.
Forsby diakonikrets: må 11.11 kl.
13.00, Ingegerd Juntunen.
Baggnäs-Tervik diakonikrets: ti
12.11 kl. 13.00 hos Karita Ek, Ingegerd Juntunen.
Utfärd till Stiftsdagarnas festkväll: i Linnankosken lukio i Borgå
lö 16.11. Vägen vi gått – Borgå stift
90 år. En kavalkad genom nio decennier i ord, ton och sång. Start
från turisthållplatsen på Alexandersgatan i Lovisa kl. 18, Pernå
kyrkas parkeringsplats kl. 18.15.
Anmälan till Pernå pastorskansli
tel. 044-7229242 senast 14.11.
Resan tur och retur 10 euro.
¶¶ Sibbo
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 familjemässa Ola Byfält, Lauri Palin.
Barnkören och Mittemellankören
medverkar. Kaffe i kyrkan.
KakaoClubben: Fr kl 9.30 i Kyrkoby församl.hem.
Bibelstudium i Box: Sö kl 16,
5 Moseboken, Magnus Riska.
Bykyrkan Tabor, Grönkullav.142.
Inledn. Allan Lindqvist. Efteråt
Farsdagskaffe.
Kungens klubb: Må kl 15:30, Kyrkoby församl. hem.
Diakonisyföreningen: Må kl 18:30
hos Kyllikki Melén, Storgårdsvägen 32.
Samtalsgruppen på Linda: Ti kl
13:15, Ann-Christine Wiik.
Kvinnor mitt i livet: To 14.11 kl
18:30 med Katja Korpi. Prästgården.
Kyrkobröderna: Fr 15.11 kl 18:30.
Gäst: Gustav Wikström. Kyrkoby
församl. hem.
Barnmöte i Box: (olika åldrar) Fr
8.11 kl 17 i Bykyrkan Tabor.

Helsingfors prosteri
¶¶ Johannes
Fr 8.11
kl. 10-11.30: Familjeträff i Hörnan.
Högbergsgatan 10, ingång via gården. Ollberg.
kl. 12.15-13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E.
Frivillig avgift. Välkommen på en
kort middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.
Lö 9.11
kl. 9.30-15: Må bra dag för alla
kvinnor. Högbergsgatan 10 E. vån
2. Barbro Näse, Hazel Salminen
m.fl. Anmälning senast 1.11 Pris

35€
Sö 10.11
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Ray, Henricson. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Ray, Johannes kantor. Kyrkkaffe.
kl. 15: Mässa i Seniorhuset.
Busck-Nielsen. Böckerman.
kl. 18: Chamber Choir of the Lomonosov Moscow University of
Fine Chemical Technology framför
Bach: Mass in h-moll, Fauré:
Requiem i Johanneskyrkan. Fritt
inträde.
Må 11.11
kl. 10-11.30: Tomas familjeträff.
Tomas kyrkas dagklubb. Rönnvägen 16. Frände.
kl. 11: Cellträff i S:t Jacobs kyrka.
Gertrud Strandén.
kl. 18.30: Hela kyrkan sjunger
gospel i Johanneskyrkan. Konsert
med ungdomar. Fritt inträde.
Ti 12.11
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
kl. 13: Träffpunkt för seniorer &
daglediga. Högbergsgatan 10 E,
vån 2. Ann-Mari Lindberg berättar om gamla trähus i Rödbergen.
Ray, Böckerman
On 13.11
kl. 14: Diakoniträffen i S:t Jacobs
kyrka. Salenius.
kl. 15: Mariakretsen i Tomas kyrka.
Frände.
kl. 18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan. Djupsjöbacka, Henricson.
To 14.11
kl. 19-21: Regnbågscafé i Hörnan.
Ray.
Sista anmälningsdagen till sorgegruppen: med diakonissan Karin
Salenius (050-3800867) är den
8.11.
¶¶ Matteus
Matteus hemsida:
www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Fr 8.11 kl. 12-14: Samtalslunch i
Matteussalen för åldersgruppen
65+. Eftersom vi då står alldeles
inför Alla helgons dag är temat
”Sorg.” Församlingens diakoniarbetare belyser temat och efter det
finns det vid behov möjlighet att
diskutera i mindre grupper. Anm.
för matens skull till kansliet senast
ti 5.11 kl. 14 tfn 09-2340 7302, per
sms 050-380 3933 eller matteus.
fors@evl.fi. Kansliet svarar må, ti,
to, fr kl.9-14.
Lö 9.11 kl. 19: Joykids -konsert,
Pia & Mikael Svarvar och barn och
ungdomar som deltagit i gospeldagen medverkar.
Sö 10.11 kl. 12: högm, Rönnberg,
Forsman. Kyrkkaffe.
Sö 10.11 kl. 15.30-17.30: Matteus
Gospel körövning med Daniela och
Staffan. Ingen förhandsanmälan.
Gruppen medverkar i kvällsmässan
samma kväll. Alla åldrar är välkomna, inga förkunskaper behövs.
Sö 10.11 kl. 18: kvällsmässa, Forsén, Daniela & Staffan. Kvällste i
Matteussalen.
Må 11.11 kl. 11: knattekyrka för hela
småbarnsfamiljen, Helena Rönnberg, Catarina Bärlund-Palm och
Anna Brummer medv. Vi sjunger
glada rörelsesånger och får röra
på oss. Leksakskollekt. Kaffe, saft
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RADIO & TV

Himlaliv

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 8.11 Amanda Audas-Kass, helsingfors (repris från 20.7.2009) Lö
9.11 8.53 Familjeandakt. Frälsarkransen med Henna Liljeström. Må 11.11
Maria Repo-Rostedt, Helsingfors Ti
12.11 Borgå stift 90 år. John Vikström,
Åbo Ons 13.11 Borgå stift 90 år. Erik Vikström, Borgå To 14.11 Borgå stift
90 år. Gustav Björkstrand, Åbo. VEGA

Fre 8.11 Carola Engblom, Kimito Lö
9.11 17.58 Ett ord inför helgen, Esbo
domkyrka. Sö 10.11 Rolf Steffansson,
Borgå Må 11.11 Sissel Lund-Stenbäck,
Esbo (repris från 6.7.2011) Ti 12.11
Borgå stift 90 år. John Vikström, Åbo
Ons 13.11 Borgå stift 90 år. Erik Vikström, Borgå To 14.11 Borgå stift 90
år. Gustav Björkstrand, Åbo.

Sö 10.11 Mässa med små och stora
med Esbo svenska församling. Predikant: Brita Ahlbeck. Organist och
körledare: Nina Kronlund. Körledare:
Eeva-Liisa Malmgren. Kör: barnkören
Stämsökarna.

VEGA

VEGA

och pirog.
On 13.11 Morgonmässan har flyttats till 20.11.
On 13.11 kl. 18.30-20: gemenskapskväll (2 vån), Ahlfors. Kvällens tema: En pilgrimsvandring
till Athos. Enkel servering, frivillig
serveringsavgift. Ingen förhandsanmälan.
To 14.11 kl. 13: torsdagsträffen,
Hallvar (2 vån). En grupp för Dig
som vill ha trevlig gemenskap med
sång och samtal. Kaffeservering.
MARIELUNDSKAPELLET: I NORDSJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 10.11 kl. 10: högm, Hallvar, Forsman. Kyrkkaffe.
¶¶ Petrus
www.petrusforsamling.net
fr 8.11:
- kl. 10: Babyrytmik i Månsas kyrka.
Babyrytmik för de allra minsta.
Kaffe och smörgås efteråt. Ledare
Liisa Ahlberg.
- kl. 10: Musiklek i Hagasalen. För
0-5 åringar med förälder. Kaffe och
smörgås. Ledare Sussi Leskinen
sö 10.11:
- kl. 10: Högmässa i Munksnäs
kyrka. Thylin.
- kl. 10: Högmässa i Åggelby gamla
kyrka. Sandell, Hilli.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: Vespervägen 12 A, 2:a vån. Björk.
- kl. 18: Bibelstudium i Malms kyrka. Bibelstudium över Apostlagärningarna kap. 16, samtal. Sandell.
ti 12.11:
- kl. 10: Musiklek i Malm kyrka. För
0-5 åringar med förälder. Kaffe och
smörgås. Ledare Sussi Leskinen.
- kl. 13: dagscafé i Månsas kyrka.
Samling för daglediga. Andakt,
program, samtal, kaffe. Bodil och
Halvar Sandell.
- kl. 19 Förbön och tack: Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3.
Sjöman, Fernström, Ahlberg.
to 14.11:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs församlingshem, 2. vån. Bredviksvägen 10 D. Musiklek för 0-5-åringar
och föräldrar. Kaffe och smörgås
efteråt. Ledare Sussi Leskinen.
fr 15.11:
- kl. 10 Babyrytmik: i Månsas kyrka. Babyrytmik för de allra minsta.
Kaffe och smörgås efteråt. Ledare
Liisa Ahlberg.
- kl. 10: Musiklek i Hagasalen. För
0-5 åringar med förälder. Kaffe och
smörgås. Ledare Sussi Leskinen.
En julbuffé med De Vackraste
Julsångerna: ordnas på Kuntokallio
ti 3.12.
Vi börjar kl. 12.30 med musik och

andakt i kapellet. Efter andakten
serveras julbuffén i matsalen.
Adressen är Kuntokalliovägen 6.
Anmälan senast 18.11 till Petrus
församlings kansli, tel. 09- 2340
7100, vardagar 9-13. Buffén kostar
20 € och betalas på plats. Varmt
välkomna!
¶¶ Helsingfors prosteri
Skriftskola för funktionshindrade
personer: (i Helsingforsregionen)
på Lärkkulla stiftsgård 3-8.6.2014
födda 1999 eller tidigare. Ansvariga
är omsorgspastor Ben Thilman
och diakonissan Kristina JanssonSaarela. Första skriftskolträffen i
januari nästa år. Anmälningar mottas av Kristina Jansson-Saarela tfn
09-23402540. E-post: kristina.
jansson-saarela(at)evl.fi.
Leva och lära- gruppen:
samlas på Församlingarnas hus,
Tredje linjen 22, den 19.11 och 17.12
(kl 13-15 i rum Ekelund).
Vi samtalar och gör collage, pysslar
med pärlor, diskuterar böcker osv.
Kaffe/saft paus och andakt ingår,
träffen är avgiftsfri. Ledare är Ulla
Gripenberg och Kristina JanssonSaarela, som är kontaktperson,
tfn 09 2340 2540, e-post: kristina.
jansson-saarela@evl.fi
Kampens kapells öppethållningstider: Kampens kapell är öppet vardagar 7-20 och veckoslut 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst:
dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje
kväll kl.20-24. En webbaserad
hjälptjänst finns på adressen
http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte uppge
namn, e-postadress eller andra
uppgifter som kan leda till identifiering utan väljer själv en signatur
och ett lösenord. Ring eller skriv
när Du behöver stöd!
¶¶ Deutsche Gemeinde
So 10.11. um 11 Uhr: Gottesdienst
(Martin Röker)

Mellersta Nylands prosteri
¶¶ Esbo
Högmässor på Fars dag sö 10.11:
Esbo domkyrka kl. 12.15. von
Martens, Kronlund. Kyrkkaffe i
Sockenstugan.
Karabacka kapell kl. 10. Mässa
med små och stora. Ahlbeck,
Malmgren, Kronlund, barnkören.
Tonsökarna och Stämsökarna.
Radiering. Kyrkkaffe.
Familjekonsert inför Fars dag:
Esbo domkyrka fre 8.11 kl. 18.

FRID & FRÖJD av Jimmy Österbacka

Tvåspråkigt musik- och sångprogram för alla åldrar med TimoJuhani, Aurora, Olivia och Sabina
Kyllönen. Maria Kamchilina, piano.
Eeva-Liisa Malmgren, orgel, Kristiina Janhunen, akrobatik. Musik
av Timo-Juhani Kyllönen: op. 86
ur Norppa¬ooppera, Sonatina
op. 11, Fågelimprovisation op. 88,
Schubert, Rachmaninov, Beethoven, Mozart m.m. Fritt inträde.
Servering för hela familjen kl.
17.30 – 18 i förrättningskapellet
vid Esbo domkyrka.
Kvällsmässa: Södrik kapell ti 12.11
kl. 18, von Martens, Wikman.
Kyrkkaffe.
Familjeklubbar för föräldrar med
småbarn:
Köklax kapell, Handelsb. 1. Familjecafé må kl. 9.30-11.30.
Sökö kapell, Sökögr. 3. Sång och
lek ti kl. 9.30-11.
Mattby kapell, Lisasgr. 3. ImseVimseklubben on kl. 9.30-11.30.
Ingen förhandsanm. Ingen avgift.
Mer info: Stina Ahonen, annchristine.ahonen@evl.fi, 050 438
0200
Tro på Livet! Diskussion om
kristen tro: Olars kyrka, svenska
sidan, ti 12.11 kl. 18-20, Rönnberg.
Kvällens tema: Porten som öppnar - döden.
Männens bastukväll: Mataskärs
lägergård on 13.11 kl. 18. Kvällens gäst kyrkoherde Roger
Rönnberg: ”Min vision för Esbo
svenska församling.” Kvällste.
Lågtröskelverksamhet för män,
nya bastubadare välkomna! Ingen
förhandsanmälan behövs.
Kretsar för pensionärer och daglediga kl. 13-15: Köklax kapell ti
12.11, Karabacka kapell to 14.11.
Öppet hus: Hagalunds kyrka,
svenska rummet, varje ti kl.
12–14.
Handarbetsklubben: Vita huset,
Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 16–19.
www.esboforsamlingar.fi
¶¶ Grankulla
To 7.11 kl 10 Samtal kring tro: i
övre brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i
övre brasrummet.
Kl 19-21 Facebook mottagning:
Daniel Nyberg.
Sö 10.11 kl 10 Singelföräldracaféträff: i Sebastos, Marina Paqvalén.
Kl 12 Högmässa: Carola TonbergSkogström, Heli Peitsalo, damkören Grazia medverkar. Kaffe i
nedre salen.
Ti 12.11 kl 9.30 Familjelyktan: i
Sebastos.

Kl 9.30- 11 Diakonimottagning:
och brödutdelning.
Kl 14.30 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i Sebastos.
Kl 18 Damkören Grazia: i övre
salen.
On 13.11 kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i övre brasrummet.
To 14.11 kl 10 Samtal kring tro: i
övre brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i
övre brasrummet.
Kl 18.30 Bibelkväll: i Sebastos,
Carola Tonberg-Skogström.
Kl 19-21 Facebook mottagning:
Daniel Nyberg.
¶¶ Kyrkslätt
Söndagsskolorna för barn: lö kl.
10 på Lyan och sö kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Efter ca 10 min. går
gruppen till församlingshemmet
med ledaren.
Slöjdgruppen för vuxna: lö 9.11
kl. 13 i Sjökulla skola, Sjökullavägen 285. Biltransport kl. 12 från
församlingshemmets i centrum
parkeringsplats. Info: Rune Lith,
tfn 0500 687 023.
Högmässa: sö 10.11 kl.12 i Kyrkslätts kyrka. Lovén och Joki.
Seniorgruppen - samtalsgrupp för
män: må 11.11 kl. 13.30-15.00 på
Mikaeligården i Hindersby, Doktorsstigen 5. Info: Birgitta Lindell
tel. 040 376 1489
Sång och bön: må 11.11 kl. 18.30 i
koret i Kyrkslätts kyrka.
Vingslag talko: ti 12.11 kl. 10 i församlingshemmet sal 2. Välkomna!
Tovnings- och litteraturgruppen:
ti 12.11 kl. 17 i Oasen.
Vardagskraft: ti 12.11 kl. 18.30 i
församlingshemmet i Kyrkslätts
centrum, Församlingsvägen 1.
Kvällens tema: Domen som befriare. Vi samtalar under ledning av
kyrkoherde Lars-Henrik Höglund.
Alla är hjärtligt välkomna!
Mässa med Taizé: ons 13.11 kl. 18 i
Kyrkslätts kyrka. Höglund och Joki.
Kväll om sorg och saknad: ons
13.11 kl. 19-20 i församlingshemmet med Aino-Karin Lovén och
Birgitta Lindell. Speciellt inbjuds
alla, som har förlorat en anhörig
eller kär vän under det senaste
året. En sorgegrupp startar om
intresse finns. Välkomna!
Reservera bord till Adventsbasaren senast den 22.11: Adventsbasar lö 30.11 kl. 10-13 för privatpersoner och föreningar. Reservera
bord à 10 euro: Birgitta Lindell tel.
050 376 1489 eller birgitta.lindell@
evl.fi
Kyrkoherdeämbetets tfn (09)
8050 8292: Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi
Mera info på:
www.kyrkslattsvenska.fi
¶¶ Tammerfors
Sö 10.11: Gudstjänst kl 10.30 i
Pyynikki församlingshem, Kim
Rantala, och Hanna-Maarit Kohtamäki
Ti 12.11: Mammor, pappor o barn
kl 10 SvG
Ti 12.11: Tisdagsklubben SvG kl
13.30-14.30 och kl 14.30-15.30
Ons 13.11: Diakonikretsen kl 13
SvH, Eftermiddagsmusik med
Tarja Laitinen och Paula Sirén
Ons 13.11: Skriba för vuxna; träffas
i SvH kl 18 med kyrkoherden.
¶¶ Vanda
Familjecafé: fre 8.11 kl. 10-12 i
Dickursby kyrkas konferensutrymmen, Stationsv. 12.
Högmässa: sö 10.11 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars. K.Andersson,
I.Hokkanen.

Alkoholen blev
för betydelsefull

Alkoholen gjorde gott åt skrivandet och öppnade upp en
värld där allt hade stor betydelse. Men när Monika Fagerholm blev nykter började hon
känna igen.
Yle Fem sö 10.11 kl. 20.30,
repris ti 12.11 kl. 16.55.

Familjemässa & farsdagslunch:
sö 10.11 kl. 12 i Myrbacka kyrka,
Strömfåravägen 1.
A.Paavola, N.Fogelberg,
A.Blomqvist, H.Forsstén och
U.Laxström. Efter mässan äter vi
farsdagslunch tillsammans i stora
församlingssalen.
Kören MANTELN övar: sö 10.11 kl.
18 i S:t Martins kapell.
Familjecafé må: 11.11 kl. 9.30-11.30
i Myrbacka kyrka i samarbete
med Folkhälsan.
ViAnda-kören övar: ti 12.11 kl.
13.30 på Helsinggård i Dickursby.
DVAS- De Vackraste Andliga
Sångerna: on 13.11 kl. 14 på Folkhälsanhuset i Dickursby med kantor Nina Fogelberg vid pianot.

Raseborgs prosteri
¶¶ Bromarv
Sö 10.11 kl. 13: gudstjänst, Tuija
Wilman/Per Lindgård.
¶¶ Ekenäs
Högmässa: sö 10.11 kl.10 i Ekenäs
kyrka, T. Wilman, N. Burgmann.
Se hela annonsen i VN samt på
www.ekenasforsamling.fi
¶¶ Hangö
Sö 10.11 Högmässa i kyrkan kl.
12:, T. Sjöblom, R. Näse.
To 14.11 Andrum med nattvard: i
kyrkan kl. 8, A. Laxell, R. Näse.
¶¶ Ingå
Fre 8.11 kl 18.00-24.00: ungdomshuset öppet. Solveig Björklund-Sjöholm, Maria Westerlund.
Lö 9.11 kl 9.00-13.00: diakonibasar i Bläckhornet. Handarbeten,
bakverk, lotteri, lopptorg och kaffeservering. May Lindström.
Sö 10.11, 25 s e. pingst: familjegudstjänst i Degerby kyrka.
Torsten Sandell, Magnus Ljungqvist, Degerby skolas elever. Efter
gudstjänsten kaffe på Rosenberg.
To 14.11: familjecafé i församlingshemmets källarvåning. Karin
Eklund, May Lindström
Verksamhet på finska:
Tii 12.11 klo 17.30: Varhaisnuorten
kerho Rantatiellä. Jenni Kainulainen.
Ke 13.11 klo 16.45: rukouspiiri
Bläckhornetissa.
Ke 13.11 klo 18.00: raamattupiiri
Bläckhornetissa
¶¶ Karis
Nattvardsandakt: To 7.11 kl. 14 i
Servicehuset.
Gudstjänst: Sö 10.11 kl. 10 i S:ta
Katarina kyrka. Kyrkkaffe.
Tisdagens mission: Ti 12.11 kl. 14
Servicehuset.
Förbön och lovsång: To 14.11 kl. 19
i S:ta Katarina kyrka.
¶¶ Sjundeå
Mässa: sö 10.11 kl. 12 i kyrkan,
Maria Venhola, Anna Karlsen.
Sångstunden: to 14.11 kl. 10 i Capella, Gun Venäläinen, Ros-Mari
Andberg. Skjuts kan ordnas vid
behov, kontakta Gun 040 533
6946.
Bönegruppen: to 14.11 kl. 18 i Capella, Gun Venäläinen.
Basar i Capella: lö 23.11 kl. 1013. Kom och sälj egna saker,
bordshyra 10€. Intäkterna från
bordshyra och café går till Peeteli
församlings arbete bland gatubarn i Tallinn. Bordreserveringar
tas emot på pastorskansliet tel
819 0910 vardagar kl. 9-13.

¶¶ Snappertuna
to 7.11 kl 18-21: Ungdomskväll i
Langansböle
to 7.11 kl 19: kören övar i prästgården
sö 10.11 kl 12: gudstjänst med
Markus Weckström och Svante
Forsman
ti 12.11 kl 9.30-11: familjekafé i
Langansböle
on 13.11 kl 16: barnklubb i
Langansböle
to 14.11 kl 13.30: Dagträff i prästgården. Gäst: Gunnar Weckström.
¶¶ Tenala
Sö 10.11 kl. 10: gudstjänst, Staffan
Söderlund/Sofia Lindroos.
Ti 12.11 kl. 13: Missionskretsen i
församlingshemmet.

Esbo stift
¶¶ Lojo
Måndagar övar församlingens
kör: i Virkby kyrka kl. 17.30-19.00.
I ledning av Katja Wiklund.
Sö 17.11. kl 13.00: Gudstjänst
i Virkby kyrka. Kyrkvärd Mari
Nurmi, konfirmandernas första
samling. Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Vid behov av taxi till gudstjänst,
mässa eller svenska kretsen:
kontakta chauffören Marko Kytölä
tel 040 546 5549 senast dagen
innan. Taxin kostar 5,00€ tur och
retur.

Region 2
Åbolands prosteri
Väståboland

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 10.11. kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Backström, Lehtonen.
On 13.11. kl 18: Veckomässa i kyrkan,
Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 10.11. kl 11: Finsk högmässa i kyrkan,
Granström, Taulio. – kl 12.45: Sjung med
oss i församlingshemmet, Granström,
Taulio – inleds med kyrkkaffet kl 12.15
efter finska högmässan.
Korpo kapellförsamling:
Sö 10.11. kl 15: Högmässa kyrkaan, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 10.11. kl 11: Högmässa i kyrkan, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 10.11. kl: Ingen gudstjänst i Iniö
denna vecka.

Åbo

to. 7.11: kl. 9.30–11 Familjecafé i Aurelia
(2 vån.)
kl. 19 Vesper i Skarpskyttekapellet, Öhman. Camerata Aboensis medverkar.
lö. 9.11: kl. 9 Taizémässa i Domkyrkan,
Öhman, Danielsson.
kl. 12–13.30 Kyrkans barntimme (4 år - )
i Aurelia (2 vån.)
sö. 10.11: kl. 12 Högmässa i Domkyrkan, Bäck (pred), Mullo (lit), Forsman,
Danielsson. Gudstjänstgrupp nr. 4
medverkar. Kyrkkaffe efter högmässan.
Kyrktaxi kan beställas per tel. 040-341
74 58 senast to. 7.11 kl. 12.
kl. 16 Mässa i S:t Karins kyrka, Bäck, Danielsson. Kyrkkaffe efter mässan.
må. 11.11: kl. 14 Missionskretsen i Aurelia
(3 vån.)
ti. 12.11: kl. 18 Lovsång och förbön i
Aurelia (1 vån.) Bernice Sundkvist ”Ät
mitt bröd”
ons. 13.11: kl. 10-12 Familjecafé i Papinholma församlingshem.
kl. 11 Förbönsgrupp i Aurelia (3 vån.)
kl. 12 Frukostklubben på Svenska Klubben (Aurag. 1) Tore Lindholm ”Varför
vinner vassen – är den nyttig eller
skadlig?”
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia (1 vån.)
Katja Laaksonen ”Ett liv med barnen
på landet”
kl. 13.30 Husmöte hos Marita Rajalin i
Pikis (Vanha Viipurin tie 26)
kl. 18 Veckomässa i Aurelia, Bäck.
kl. 19 Tystmeditation i Aurelia (1 vån.)
to. 14.11: kl. 9.30–11 Familjecafé i Aurelia
(2 vån.)
kl. 11 Knattekyrka i Aurelia (1 vån.), Öhman, Forsman.
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Stiftsdagar i radion

Fyra biskopar håller andakter

15-17 november hålls stiftsdagar i Borgå för att fira att
Borgå stift nu fyller 90 år. Från tisdag till fredag den
veckan håller tre tidigare biskopar och stiftets nuvarande herde andakterna i Radio Vega kring dagarnas
tema Vägskäl.
Tisdag 12.11 talar John Vikström, onsdag Erik Vikström, torsdag Gustav Björkstrand och fredag Björn
Vikström.
Radio Vega 12-15 november: Andrum kl. 6.54 och kl.
8.54 samt Aftonandakt kl. 19.15

Hanna Östmans fotografiutställning
”FÖRÄNDRING”: i Aurelia (1 vån.). Alla
intäkter går till Kyrkans Utlandshjälps
insamling för Syrien. Utställningen är
öppen må. 13-16, ons. 15-18 och to. 1215 fram till 6.12.

Ålands prosteri
Hammarland

10.11 Gemensam gudstjänst: i Eckerö
kyrka kl.10.30
Visor med Ulf & Christer.
Bibliodrama: 10.11 kl 15-18 i S:t Olofsgården, Jomala

Jomala

Fre 8.11 kl. 13: Minnesandakt för omkomna i flygolyckan 1963.
Sön 10.11 kl. 11: Personalgudstjänst.
Mån 11.11 kl.18: Klapp&klang i kyrkan,
Erlandsson.

MARIEHAMN

08.11 Musikandakt: kl. 19 i S:t Görans,
det är 50 år sedan flygolyckan i Sviby.
G Styrström, G Karlsson, Freda’kören.
10.11 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, M
Båsk, A Laine, Vanessa Eriksson och
Emilia Alm- sång.
12.11 Tisdagsträff: kl. 13 i Pingstkyrkan.
13.11 Morgonmässa: kl. 08.30 i S:t Görans:, M Båsk, G Karlsson.
Kyrktaxi: mot beställning, tfn 19500.
www.mariehamn.evl.ax

Sund-Vårdö

Söndag 10.11 kl. 11.00: Högmässa i
Sunds kyrka. Sirkka Liisa Enqvist, Benita
Muukkonen. Barnkören medverkar.
Kl. 13.00: Cafégudstjänst i Vårdö församlingshem. Sirkka Liisa Enqvist,
Benita Muukkonen.
http://sund-vardoforsamling.fi/

Närpes prosteri
Korsnäs

Fre 8/11 18.30: Fredagscafé i Församlingshemmet. Gäst: Victoria Grönlund,
tema: Psykisk hälsa och kristen tro.
Sö 10/11 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Jasmine Nedergård.
Må 11/11 17.00: Hanna-kerho i Församlingshemmet.
On 13/11 18.00: Skriftskola i Församlingshemmet.
To 14/11 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.

Kristinestad

kristinestadssvenskaforsamling.fi
Informationstillfälle: to 7.11 kl 19 i Sideby
kyrka. Byggnadskommittén informerar
angående Sideby kyrkas renovering,
servering
Kvällsmässa: lö 9.11 kl 18 i Dagsmark
bönehus
Högmässa: sö 10.11 kl 10 i Sideby, Saarinen, Nilsson
Högmässa: sö 10.11 kl 12 i Kristinestad,
Saarinen, Nilsson
Estlandsafton: sö 10.11 kl 19 i L.fjärds
förs.hem, J Martikainen, Bengt Strengell,
Nådehjonen
Pensionärssamling: on 13.11 kl 12.30 i
L.fjärds förs.hem, gäst Lars Nisula
Internationell afton: fr 15.11 kl 19 K.stads
förs.hem

Närpes

www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 25 sö e pingst 10.11 kl 10 Högmässa Kurt Enlund, Lassus, Kronlund,
Legato-medverkan.
Nämpnäs bönehus: lö 9.11 kl 18 Samling.
Helenelunds byagård: sö 10.11 kl 15
Samling.
Kaskö kyrka: lö 9.11 kl 18 Aftonmusik.
Församlingshemmet: må 11.11 kl 18.30
Sorgegruppen.
Böle bystuga: to 7.11 kl 13 Samling.
Rangsby bykyrka: to 14.11 kl 13 Symöte.

Pörtom

Tor 7.11 kl. 19: Julkören startar sina övningar. Nya sångare välkomna med.
Sön 10.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
Sundqvist, Lidman, pensionärskören,
gästpredikant: Timo Puolitaival.
On 13.11 kl.9-11: Föräldra barn gruppen i
förs.hemmet. Enlund
Ons 13.11 Andakter: kl. 14.30 Servicehemmet. kl. 15.15: Pörtehemmet.
Kecklund.
Ons 13.11 kl. 19: Suomiryhmä seurakuntakodissa. Sundqvist.

Övermark

Sö 10.11 kl. 10: Högmässa, Sandin,
Wikstedt.
Må 11.11 kl. 9-11: Föräldra- barn gruppen
i förs.stugan.
On 13.11 kl. 13: Symöte i Frönäs hos
Inga-Lill Lind, Norrgård.
To 14.11 kl. 10: Bön i förs.hemmet.
Sö 10.11 kl. 11-13: Farsdagslunch i Luth.
bönehuset. Höstgryta, trad. lådor, kaffe
o kaka.

Fr 15.11 kl. 19: Kvällsmöte i Luth. bönehuset.

Korsholms prosteri
Bergö

Fr kl 20: Ungdomskväll i församlingshemmet. Mera info på Facebook!
Sö kl 14: Gudstjänst, Björklund, Karolin
Wargh.
Må kl 10: Föräldra-barn i församlingshemmet, Stenberg.
Må kl 13.15: Minior i församlingshemmet, Stenberg.
Må kl 15.15: Junior i församlingshemmet,
Stenberg.
Ti kl 13: Missionssyförenningen
On kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet, Stenberg.
Fr 15.11 kl 13: Träffpunkt i församlingshemmet, Englund, Brunell m.fl. Alla
hjärtligt välkomna! (Mera info senare)

Korsholm

Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström.
Taizémässa: sö kl 18 i Smedsby förs.
gård, Bergström-Solborg, NordqvistKällström, pensionärskören.
Öppen dagklubb: må kl 9.30 i Singsby.
Pensionärssamlingar:
må kl 13 i Smedsby förs.gård, Natalia
Storm
ti kl 13 i Helsingby, Dan Lillas
ons kl 13 i Veikars, Dan Lillas

Kvevlax

Sorgegrupp: börjar fr kl 18 i ds
Högmässa: sö kl 10, Lundström, Andrén
Bön för bygden: må kl 19
Pensionärssamling: on i fh. Mat från
kl 12.45, samling kl 13.30, Lundström,
Andrén, Håkan Fant, berättar om sin
favoritpsalm, Sven-Erik Kjellman, om
Luther, Kvevlaxnejdens pensionärsklubbs sånggrupp.

Malax

Lördagsfrukost: lö 9.11 kl 10 i Sockenstugan. Dagens gäst är Johanna
Juthborg, som berättar om minnessjukdomar. Loppis kl 10-13.
Högmässa: sö 10.11 kl 10 i kyrkan.
Kyrktaxi, som beställs dagen före. Tornberg, Brunell.
Sångarna: övar on 13.11 kl 12 i KH.

Petalax

Skriftskola: lö 9 11 kl 10
Gudstjänst: sö 10 11 kl 11 Björklund, Karoline Wargh
Legatos elevkonsert: ti 12 11 kl 19 i församlingshemmet

Replot

Högmässa: i Replot sö kl. 10. Besök av
fam. Johanna och Jonny Wargh, församlingsarbetare i Främre Asien, sång av
Manskvartetten, Kaski, Sten.
Kyrkkaffe med smörgås i försh. Taxi
från Björkö.
Mathörna: i Björkögården ons 13.11 kl. 13.
Gäst Lars Jern. Anmäl för maten senast
må 11.11. till Barbro Lähdesmäki eller Jarl
Nystrand. Mat 8 €/pers.

Solf

Gudstjänst: sö kl. 10, Henrik Östman,
Patrik Vidjeskog.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Måndagssamling: må kl. 13.

Vasa

TREFALDIGHETSKYRKAN
Kärnträff-temafrukost för kvinnor: lö
9.11 kl. 9.30 i stora förs.salen, Skolhusg.
28. Ann-Katrin Store: Att komma hem.
Pris 7€.
Högmässa: sö kl. 13, Pär Lidén, Tor-Erik
Store, Dan Andersson.
Morgonbön: to 14.11 kl. 9, Janne Hänninen, Dan Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm. David Oliver.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Familjegudstjänst: sö kl. 10, Tor-Erik
Store, Monica Heikius. Lunch.
SUNDOM KYRKA
Vuxensoppa: fre 8.11 kl. 18 i prästgården.
Soppa, kaffe, hemlig gäst.Pris: 5€.

Vörå

Vörå
Sö 10.11. kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. T
Klemets, Granholm.
Oravais
Sö 10.11 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan. T
Klemets, Granholm.
On kl. 13: Kyrkosyföreningen i Fh.
On 13/11 kl 14.15: Andakt (HHN) i Oravais
Närsjukhus och kl 15.15 på Solängen.
To 14/11 kl 13.30: Andakt (HHN) vid Solrosen och kl 14.30 vid Gullvivan.
Maxmo
Sö 10.11 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
Granlund, Bäck.
To 14.11 kl. 18: Bibelkväll i Brudsund
bykyrka. Granlund. Tema: Paulus, missionär och brevskrivare.

Pedersöre prosteri
Esse

To 7.11 kl.18.30: Bibelsits i Ytteresse
bönehus
Fre 8.11 kl.19.00: Stugokväll i Församlingsstugan, Wikblad
Lö 9.11 kl.9-13: Skriftskola
-kl.11-så länge soppan räcker: Älgköttsoppa och hembakat bröd i Punsar
bönehus till förmån för församlingens
mission, ta eget kärl med. 10€/liter.
Sö 10.11 kl.10: Gudstjänst, Granlund,
Johansson. Sång av GloriEss.
Ti 12.11 kl.17.30: PoP-klubben i Församlingsstugan, Wikblad
On 13.11 kl.12: Lunch för daglediga i
Henriksborg. Gäst: Majvor Nyholm. Anmäl till tfn 0403 100 458 fredag 8.11.

Jakobstad

Lö 19: Sångkväll i kyrkan, Sionsharpan
20 år, Göran Stenlund, Albert Häggblom,
Nådens Vind, Kyrkokören, Tor Lindén,
Martin Klemets, Östman.
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Krokfors,
Östman, sång Lars Brunell.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus.
18: Fokus i FC. Lovsångs- & förbönskväll, Ralf Salo
Ti: Tisdagssamling på Station I, Hans
Sandberg.
On: Församlingskansliet stängt.
To: 12 Öppet Hus för daglediga i FC.
Inleds med lunch kl. 12. Pris: 9 €. Programstund kl. 13. Tema: ”Om hjältegravarna i ord och bild”, Bertel Widjeskog.
15-16.11 Gäst i församlingen: Inga
Pagreus, St Klara församling i Sverige.

Kronoby

Missionsdag: lö 9.11 10.00-14.00 i fh.
Lunch från kl 11.00. Missionär Carola
Salo-Back medv. kl 13.00
Ungdomsmässa: lö 19.00 i Hospitalskyrkan, khden.
Ungdomssamling: lö 20.00 i fh
Gudstjänst: sö 10.11 10.00, khden,
kantorn
Skriftskola: to 14.11 18.00-20.30 i fh
Kvinnogruppen: to 18.30 hos Ann-Mari
Smeds, Agneta Kallis medv.
Projektadventskör: On 13.11 kl. 19-21, on
27.11 kl. 19-21 i fh, lö 30.11 kl. 13-16 (genrep) och sö 1.12 kl 9.30-12 i kyrkan

Larsmo

Sö 10.11 kl. 10 Högmässa: Sjöblom,
Enkvist, sång av Mats Löf. Kyrkkaffe.
Kyrkvärd: Sandvik, Hannula.
Inremissionshemmet: Bibelhelg 8 – 9.11
med Stig-Olof Fernström och Henrik
Perret. ”Löftena kunna ej svika”.

Nedervetil

Andakt: med HHN, servicecentret fr 8.11
kl 13, khden.
Airas projektkör: fr 8.11 kl 19, kl 18
Tenor+Bas, kl 19 Alla.
Skriftskola: lö 9.11 kl 9-12, förs.h.
Gudstjänst: sö 10.11 kl 10, khden, A.
Lindbäck-Haals.
Samling med Martyrkyrkan och Johan
Candelin:; sång, Eivor och Nisse Johansson, sö 10.11 kl 19 förs.h.
Alfa: on 13.11 kl 18.30, förs.h.

Nykarleby

NYKARLEBY
Fr kl 18 Hem för alla: i fh
-kl 19 Temakväll: i fh. ”Att bygga Guds
rike”, Nehemjas bok, Albert Häggblom
Sö kl 10 Gudstjänst: Edman, Ringwall
-kl 11-14 Farsdagslunch: Kovjoki bönehus, laxsoppa, kaffe mm, hembakt,
hantverk, lotteri.
Må kl 13 Missionssyförening: fh
-kl 13.30 Socklot missionskrets: i
bönhuset

-kl 18 Kenyamission: fh. Sångafton,
Juhani Martikainen
-kl 19.30 Missionssymöte: Forsby
byagård
On kl 15-17.30 Skriftskola: fh
MUNSALA
Sö kl 10 Gudstjänst: Sandvik, Klemets
On kl 13.30 Symöte: prästg.
JEPPO
Sö kl 12 Högm: kyrkan, Sandvik, Ringwall
To kl 13 Missionssymöte: klubblok. Hans
Sandberg medv.
Jeppo pastorskansli öppet: må kl 9-12
och on kl 9-12.

ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ

KUNGÖRELSE

Pedersöre

Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Eklund
Ungdomskväll: Fr 20 i Bennäs kyrkhem,
bibelkväll med Thomas Björkman
KUs sångkväll: Lö 19, vi sjunger våra
kära sånger i Bennäs kyrkhem tillsammans med KU-kretsen, Mats Björklund
och LP, Anki Österholm, Åsa Eklund, D.
Häggblom, Näse
Sammankomster:
- Lö 19 i Lepplax bykyrka, Kurt Hellstrand
- Sö 15 i Flynängens bönehus, Rune
Östman
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, Erikson, D.
Häggblom, textläsare Kerstin Gref, dörrvärdar Lepplax
Lastningstalko: Må 16 i Missionsstugan,
lastning av bistånd till Lettland och Litauen, starka armar behövs!
Träff med bibelläsning och diskussion: Ti
19 i Bennäs kyrkhem
Symöte: Må 13 i Lövö bönehus
Missionsstugan: Inkomsterna i november-december går till hjälpbehövande i
nejden via diakonin i Jakobstads svenska
& finska samt Pedersöre församling.
Förberedelsekurs inför äktenskap:
Merilä lägergård 10-12.1.2014. Kurs för
par som nyligen ingått äktenskap eller
har planer därpå. Kursavgift 40 €/par,
mat 40 €/person. Möjlighet till övernattning. Kursdragare: Vivian & Boris
Salo, övriga medv. bl.a Tanja & Matias
Forsblom, Sara & Torbjörn Sandell. Fin
förlovningspresent eller julgåva! arr.
Pedersöre prosteri. Anmäl till jsv@evl.fi,
tfn 0403100410

Purmo

Gudstjänst: sö 10.11.kl 10 i kyrkan. T
Portin och kantorn
Salamu gruppen: träffas må 11.11 kl 19.30
i Lillby förs.hem
Drängstugans personalmöte: ti 12.11 kl
19 i Kyrkhemmet
Församlingslunch: to 14.11 kl 12, anm
senast må 11.11 till husmor 0403100465,
efteråt intervju med dagens gäst Marianne Käcko.
Möte: i Åvist to 14.11 kl 19.30 Albert
Häggblom

Terjärv

Beta-kurs: to 7.11 kl 18, förs.h, khden,
tema: ”Sluta oroa dig, börja leva.”
Ungdomarnas utflykt till Maxmo: fr
8.11 - lö 9.11.
Gudstjänst: sö 10.11 kl 10, khden, kantorn.
Strängbandet övar: sö 10.11 kl 19 förs.h,
B. Forsblom.
Karasamling: må 11.11 kl 19, förs.h, Håkan
Häggblom medv.

http://sanktjohannes.info
10.11 kl 10.00 högmässa i
Lepplax bykyrka. Obs. tiden!

Lediga tjänster
Replot församling lediganslår en

Tjänst för diakonin

Att sökas senast 2 .12.2013 kl.12.00 . Tjänsten tillträds 1.1.2014
eller enligt överenskommelse. Avlöningen sker i enlighet med
kravgrupp 502.
Behörighetskrav för tjänsten i enlighet med biskopsmötets
beslut samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
samt nöjaktig muntlig förmåga i finska. Anställningsbeslutet
vinner laga kraft sedan besvärstiden gått ut och den valda
uppvisat godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd samt
straffregisterutdrag. Prövotid 6 månader.
Fritt formulerad ansökan med avskrifter av betyg och
arbetsintyg skall vara församlingsrådet i Replot församling
tillhanda senast 2.12.2013 kl. 12.00.
Ansökan sänds på adressen, Kyrkoherdeämbetet i Replots
församling Prästgårdsvägen 9, 65800 REPLOT. Märk kuvertet
”diakonitjänst”. På förfrågningar svarar kyrkoherde Glenn
Kaski, tel: 044-352026.

domkapitlet
Mariehamns församling

Vikariatet som stiftssekreterare
för församlingsdiakoni (60 %) vid
domkapitlet i Borgå stift har inom
utsatt ansökningstid sökts av diakoniarbetaren i Borgå domkyrkoförsamling Irina Lemberg.

Kungörelser

Lediganslår en
ordinarie tjänst som

lägergårdsföreståndare
Se närmar info på
www.mariehamn.evl.ax

På grund av att skötseln av nedannämnda familjegravar
på Esbo kyrkliga samfällighets begravningsplatser har för
summats väsentligen, ålägger gemensamma kyrkorådet på
basis av beslutet av den 26.8.2013 med stöd av 17 kap. 5 §
kyrkolagen gravrättsinnehavaren av varje grav att istånd
sätta graven inom ett år räknat från kungörelsens datum med
risken för att gravrätten annars kan förklaras förlorad.
För att uppfylla plikten att sköta graven räcker det med att
man ordnar den allmänna skötseln av graven (= skötseln av
gräsmattan eller grusytan på graven samt vid behov en uträt
ning av minnesmärket och eventuella kantstenar). Att man
endast hämtar blommor till graven räcker inte till för att upp
fylla plikten att sköta graven, eftersom det inte är obligatoriskt
att hålla graven blomsterprydd.
Instruktioner som gäller iståndsättningen och skötseln av
graven ges på begäran av de parkträdgårdsmästare som
arbetar som arbetsledare på begravningsplatserna. Dessa är
i regel anträffbara på begravningsplatserna vardagar klockan
7.30–14.30 frånsett lördagar samt per telefon 09 80 501
säkrast mellan kl. 13 och 14.
Esbo kyrkliga samfällighets gravskötselfond åtar sig skötsel av
gravar. Ytterligare information ges på gravkontoret tfn
09 8050 2200. Gravkontoret är öppet vardagar kl. 8.00–15.00.
Ärendet har delgivits i dag också med en på vederbörande
gravar utsatt kungörelse.
PÅ KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS
Avdelning D: 60
Avdelning F: 211
Avdelning F: 212

Avdelning K: 27
Avdelning N: 45
Avdelning U: 53

Över detta kyrkoråds beslut får den som saken avser fram
ställa ett skriftligt rättelseyrkande. Rättelseyrkandet skall
framställas inom 14 dagar och adresseras till gemensamma
kyrkorådet, PB 200, 02771 Esbo. Ett fullständigt protokolls
utdrag, som behövs för rättelseyrkandet, fås i Esbo kyrkliga
samfällighets ämbetsverk, tfn (09) 80 501.
Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd
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Hedra minnet

Marknad

Begravningstjänster
med tiotals år
av erfarenhet.
Blomsterarrangemang,
unika kistor, urnor.

Önskas hyra

Liten tvåa i Hfors centrum uthyres
1.12.2013-30.3.2014. Reducerad
hyra. 040-7344834

Skötsam studerande på Åbo
Akademi söker etta i Åbo
centrum eller inom
cykelavstånd till akademin.
Rökfri, inga husdjur. Kontakta
agunell@gmail.com eller
045-8754390 efter kl 16.

Leveranser överallt i Finland

Uthyres etta i centrala Åbo.
0500 964123

Skötsam, rökfri ung kvinna
med fast inkomst önskar hyra
lägenhet i centrala Helsingfors
fr.o.m. 1.12 eller 1.1. Vänligen
kontakta Mikaela 0405921749

Inhemska kistor från

Sibbo Blomster- och Begravningstjänst

P. Borg & Co

Fastanställd rökfri
juridikstuderande söker en
lägenhet med 1-3 rum nära
Hagnäs/Berghäl/Sörnäs i
Helsingfors. Tel:
0405094409/Matias

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

I sorgens stund är
du inte ensam

uthyres

ALLMÄN DISKUSSION KRING DET ELDFÄNGDA TEMAT

KRISTENDOM OCH SKOLA
LÖRDAG, 9.11 KL. 13.00

Tvåa (72 kvm) i Främre Tölö.
Hyra: 1150 e/mån. fr.o.m. 2
feb 2014. För mer info &
intresseanmälan
fjalldalsgatan@gmail.com

köpes
Önskar köpa tavla målad av Lennart Forstén (1817-1886). Vänligen
kontakta Eva Halén (barnbarnsbarn) tel. 06-3171325 eller 0503382145.

DIVERSE
Kattungar söker hem.
Snowshoe, registrerade,friska
o söta. tel. 0400747754

VASA STRANDGATAN 2, ACADEMILL/
BRUHNAUDITORIET C201

INLEDARE:
STUDIEHANDLEDARE BENITA FINNE
PANEL: EMINA ARNAUTOVIC, FULLMÄKTIGELEDAMOT I
NÄRPES, MIKAELA BJÖRKLUND, LÄRARUTBILDARE, PED,
KRISTER LILLAS, LÄRARE, KURT TORSELL, SAKKUNNIG
PÅ KOMMUNFÖRBUNDET.
MODERATOR: STIG KANKKONEN

En byrå med komplett service.

Läs mer:
hok-elannonhautauspalvelu.fi
perunkirjoitustoimisto.fi

ARRANGÖR: KRISTET SAMHÄLLSANSVARS REGIONUTSKOTT I NORRA SVENSKA ÖSTERBOTTEN
KRISTET SAMHÄLLSANSVAR R.F. är en av SVENSKA FOLKPARTIETS specialföreningar

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

K R I ST E T SA M HÄ L L SA N SVA R

VÄLKOMMEN ALLA! BOKFÖRSÄLJNING PÅ STIFTSDAGARNA!
VAR? NÄR?
Ingvar Dahlbacka red.
Med sikte på framtiden
– Borgå stift 90 år
Åtta artiklar om vårt
stifts historia och
framtid. Läs om allt
från gudstjänstliv till
de sju biskoparna och
massmedial turbulens.
Artiklar av Gustav Björkstrand, Sixten Ekstrand,
Gunnar Grönblom, Stig
Kankkonen, Birgitta
Sarelin, Björn Vikström,
Erik Vikström och John
Vikström.

2790

Ann-Sofie Eriksson
Fias söta hemligheter

Så lyckas du som hemmabagare!

Borgå 15–17.11
UTSTÄLLARTORG
Du hittar Fontana Medias böcker på utställartorget i
svenska församlingshemmet (i samma lokal som Café
Malawi), Runebergsgatan 24.
ÖPPETHÅLLNING
Fredag kl. 16–21
Lördag kl. 8–21
Söndag kl. 8–11.30

Med sikte
på framtiden

- Borgå stift 90 år
Ingvar Dahlbacka (red.).

2490
Patrik Hagman &
Liisa Mendelin red.
En liten skillnad

2490

2290
Fredrik Portin red.
Från ökenmässa till
hårdrock halleluja

Bokförsäljningen
är öppen för alla
intresserade!

Specialgudstjänster i Borgå stift

LÄS MER om Stiftsdagarna på
http://www.borgastift.fi/stiftsdagar

2790
Tomas Sjödin
Det händer när du vilar

2290
Yvonne Hoffman
Fånge hos tsaren

1790
Monica Vikström-Jokela &
Johanna Sjöström
Bärtil och glassbilen

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi • Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors

1990
Årsbok för Borgå stift
– Dela
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INKAST GÖRAN SKYTTE

arvsynden en del av vår natur

Spricker Svenska
kyrkan?

Är en bibelutläggning inget svar?

Kyrkans Tidning är ofta ett följsamt, för
att inte säga lydigt, organ för Svenska kyrkan, i synnerhet för dess ledande skikt.
Därför höjde man på ögonbrynen
när tidningen härförleden publicerade en starkt kritisk artikel inför ärkebiskopsvalet. Artikeln var skriven av tidningens ledarskribent Barbro Matzols och hade rubriken ”Kristus på väg ut i marginalen?”(10.10).
Artikeln publicerades strax efter att ärkebiskopskandidaterna utfrågats om sin inställning till
en rad frågor. I synnerhet biskopen Antje Jackeléns svar hade väckt uppseende. Hon hävdade
bland annat följande:
Religionerna är likvärdiga och muslimer, kristna och judar tillber samme Gud. Jesus är inte den
enda vägen till Gud, utan en av flera. Jungfrufödseln är mytologi. Med mera i samma stil.
Hennes förkunnelse skapade omedelbart ökad
debatt och splittring inom Svenska kyrkan och
inom svensk kyrklighet. Det var som om det gick
ett rop av nöd och ångest genom kristen svensk press utanför den svenska kyrkans
innersta krets.
Få hade kunnat tro att Kyrkans Tidning på ledarplats i
det läget skulle publicera en
egen ledarartikel med ”Jesus
på väg ut i marginalen?”, och
med följande ord i stor stil med fet text:
”Räknat i pengar är Svenska kyrkan världens
rikaste bland de lutherska. Men är det den fattigaste på tro?”
Sådana ord kan då och då viskas mellan människor i kyrkliga sammanhang. Men nu plötsligt
stod de i klartext på ledarsidan i Svenska kyrkans eget organ.
Och inte nog med det. Ledarskribenten i Kyrkans tidning avslutade:
”Kyrkan finns ju på grund av Jesus Kristus och
ingen annan. Därför tillhör kyrkan Kristus. Tror
inte kyrkans företrädare att det förhåller sig på
det sättet längre, kanske vi kan ta ner skylten och
stänga butiken?”
Ta ner skylten? Stänga butiken? Det är en skarp
salva som riktats mot den officiella Svenska kyrkans murar – men nu kommer salvan inte utifrån, utan inifrån.
Jag är medlem i denna svenska kyrka. Salvan
från ledarskribenten Matzols i denna kyrkas officiella tidning ger mig hopp. Ännu finnas det skäl
– för mig – att stanna kvar och ”ta fighten”.
I en annan situation hade jag kanske sagt: ”Nu
räcker det. Svenska kyrkan må fara all världens
väg. Sorry, men jag är inte med längre. Adjö. À
Dieu. Till Gud.”
Men jag tror inte det är dags, inte än. Jag har
vänner som de senaste veckorna lämnat Svenska kyrkan, och jag förstår dem, jag förebrår dem
inget. Men för min egen del: nej, jag stannar.
På sina håll har man spekulerat i en kommande splittring av Svenska kyrkan. Det vore i så fall
inte första gången. Kanske är det här slutstriden
som väntar. Och då vill jag gärna vara med.
(Kort efter dessa händelser blev Antje Jackelén utnämnd att vara nästa ärkebiskop i Sverige.)

”Det är en skarp
salva som riktats mot Svenska kyrkan.”

Göran Skytte är författare och fri debattör.

Läste med förvåning Gunnar
Weckströms klagan i KP 43
över att han ”bara” fick en
bibelutläggning som svar på
frågan Vad är synd!
Jan-Erik Nymans förklaring till GW i samma nr är
ju väldigt tydlig.
Synd (gr. hamartia) betyder att missa målet, målet med människans liv,
nämligen att leva i gemenskap med Gud och inte hamna i evig skilsmässa från Honom. Det är en
del av vår natur som kallas
för arvsynd eller syndafördärvet. Det bär vi alla med
oss, kristna eller inte, och
det kan aldrig förenas med
Gud. Barnet bär på arvsynd
liksom den vuxne, men
barnet är inte ansvarigt
för sina gärningar fram till
en ålder då det kan skilja

mellan rätt och orätt. Denna syndens makt får mig –
ibland mot bättre vetande – att begå synder. Men
jag kan få min synd förlåten, bli frikänd och försonad med Gud genom Kristi
försoningsgärning på Golgata, där Han bar det rättvisa straffet för mina synder. När jag i tro tar emot
detta blir jag förlåten. Jag är
då fortfarande 100 procen-

tigt syndig men 0 procent
skyldig. Straffet utkrävs inte två gånger, först av Kristus, sedan av mig.
GW frågar om man kan
basera sig på tankar som
framförts av Bibelns författare för 2000–3000 år sedan. GW kommer säkert
ihåg morgonandakterna i
skolan på 50-talet. Vi sjöng
bland annat Runebergs
psalm från 1855, ”En dyr
klenod, en klar och ren”
(om Guds ord) samt ”Det
bräcks av ålder ej och tid”.
För honom liksom för miljoner kristna har Moses,
Jesus, Paulus och apostlarnas undervisning på intet
sätt blivit förlegad utan utgör en fast grund för tron.
Runeberg var ingen ”olärd,
enfaldig ” person, liksom
inte heller till exempel Ox-

fordprofessorn C.S. Lewis,
filosofen Kierkegaard eller
president Kyösti Kallio, alla djupt bibeltroende män.
Förtröstar vi på Bibeln,
Guds ord, skrivet av människor genom Guds Andes inspiration, är vi inte i
dåligt sällskap. Människan
har, lika lite som tillvarons
fysiska grundkonstanter
och grundämnen, förändrats sedan allt blev till.
Men Bibelns budskap
måste Guds Ande öppna för oss. Med vårt nog så
skarpa men av synden förblindade förstånd, när det
gäller andliga frågor, kommer vi inte långt.

Ulf Emeleus
Gammal Lärka,
Helsingfors

debatt kristen tro

artikel tidig kristendom

Teologi är vetenskap

Ett obegripligt
påstående

Det pågår en debatt i Sverige om den kristna trons
sanningsanspråk. Få saker
gör mig så glad som att läsa
den ateistisk skribenten Lena Andersson. Det är som att
dricka friskt och klart källvatten i stället för det grumliga och stillastående gölvatten
man alltför ofta erbjuds inom
den svenska teologin. Hennes tankeklarhet och stridbara intellektuella redlighet är
som ett reningsbad för själen.
Att som kristen teolog försöka skriva ett klart och redligt svar till henne är en intellektuell utmaning.
Enbart med hjälp av det
logiska förnuftet tror jag
inte att man kan komma så
mycket längre i frågan om
den kristna trons sanning
än till konstaterandet att
universums komplexitet
talar för att det inte uppstått endast som ett resultat
av slumpmässiga skeenden. Empiriska observationer och logisk-rationell reflektion utgående från dem
gör det sannolikt att räkna med något slags världsförnuft, åtminstone som en
vetenskaplig hypotes. Steget från ett sådant som hypotes uppfattat världsförnuft till den kristna uppenbarelsereligionen är emellertid långt.

”Ytterst få människor blir kristna enbart utifrån rationella överväganden.”

Ytterst få människor blir
kristna enbart utifrån rationella överväganden. Så
bygger inte heller kyrkans
teologi på abstrakt rationalitet, lika litet som på religiösa känslor. Teologi är till
sitt väsen en empirisk vetenskap. Att tänka teologiskt innebär att reflektera över andlig erfarenhet,
helgonens och den egna.
Går det att kritiskt pröva den kristna teologin?
Ja, naturligtvis, annars vore det inte fråga om en empirisk vetenskap. Det finns
dock en hake för den bekväme, prövningen låter
sig varken göras från länstolen eller från den av
dunbolster fyllda divanen.
Ty enbart den som av hela
sitt hjärta söker sanningen
kommer att finna den.

Anna Lindén
Åbo och Joensuu
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I KP 42 (17.10) skrev vi att
man kan köpa frimärken som har Sankt Lars
kyrka i Vanda som motiv. Birgitta Boström har
gjort oss uppmärksamma på att kyrkans riktiga
namn på svenska är Helsinge kyrka S:t Lars.
Frimärkena med bild
av kyrkan finns givetvis
också att få på postkontoren i Vanda.

I en insändare den 31 oktober skriver Gunnar Weckström om mig: ”Han började forska i Koranen och
därifrån, och med samma
grundinställning, gick han
över att forska i Bibeln--”
Detta är ett helt obegripligt
påstående. Jag började med
Bibeln och utvecklade min
bibelsyn genom att brottas
med Nya testamentet och
dess forskning på 1960-talet. Först på 1970-talet forskade jag lite i Koranen ock-

så. Det vore korrekt att säga
att jag gick till koranforskningen med samma grundinställning som jag hade tillägnat mig i bibelforskningen, men inte tvärtom. Det är
också missvisande att framställa mig som sociolog, även
om jag (på ett helt anspråkslöst sätt) försökt utnyttja vissa sociologiska synpunkter i
min forskning.

Heikki Räisänen
Vanda

bibelns auktoritet

Ondskan finns kvar
Vi fick i KP 43 läsa om (JanErik Nymans svar till Gunnar Weckström) hur man
hänvisar till bibliska utsagor
som auktoritativa och ofta
hänvisar till Bibeln som källan till sanningen. Om Bibeln fortfarande anses vara
fullt tillförlitlig, hur kommer det då sig att en del information brister? Till exempel i berättelsen om Noa
och den stora floden. I Bibel 2000 i 1 Moseboken 7
står det att Gud vill utrota allt liv som finns på jorden, allt som lever och andas, förutom dem som befinner sig i Noas ark.
(Om detta var Guds försök att eliminera ondskan
på jorden har detta misslyckats eftersom ondskan
finns kvar på jorden än i
dag.)
Den som läser texten i
kapitel 6 noga märker att
jättarna fortsatte att existera även efter den stora floden som skulle eliminera
allt levande på jorden för-

utom dem som räddades i
Noas ark (1 Mos. 6:4).
Vi kan läsa i bland annat
4 Mos. 13: 26–34, 5 Mos.
2: 10, 9: 1–2 om dessa jättar och vi kan läsa i Gamla
testamentet hur israeliterna kämpar mot dem. Det
finns därtill arkeologiska fynd där man har hittat
skelett från dessa jättar.
Med denna information
vill jag visa att Bibeln inte alltid är tillförlitlig i all
den information den förmedlar. Den flod som
skulle utrota allt liv utom
dem som befann sig i Noas ark har uppenbarligen
inte skett men detta är
den bild Bibeln ger oss.
Om nu denna information brister i tillförlitlighet kan vi undra vad mer
Bibeln förmedlar oss som
inte stämmer?

Jari Tuomenoksa
Helsingfors
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Här ser du de tio kandidaterna för
Finlands Lucia 2013. Då du röstar på
en luciakandidat deltar du samtidigt i
luciainsamlingen. Medlen från lucia
insamlingarna 2011–2013 används för
att på olika sätt stöda äldre som är
ofrivilligt ensamma.
Var tredje äldre uppger att de är en
samma mot sin vilja. Vi vill särskilt nå
de äldre som av olika orsaker har svårt
att komma ut ur sina hem. Ibland kan
äldre ha svårt att röra sig och kommer
därför inte ut, ibland har man bara varit
ensam så länge att man inte riktigt vå
gar ta sig ut. Med de insamlade medlen
har Folkhälsan startat olika uppsökande
verksamheter och samarbetar med

Nicoline Rydgren
Sibbo

www.lucia.fi

bland annat församlingar och kom
muner.
Du kan rösta på Finlands Lucia via
Folkhälsans webbplats, via sms eller
genom att fylla i den röstsedel som
finns på annan plats i tidningen.
Du kan lämna in din röstsedel och
ditt bidrag i något av Folkhälsans hus,
i Luckorna, på Hufvudstadsbladets
kontor eller posta till den adress som
finns angiven på röstsedeln.
Läs mera om Lucia på Folkhälsans,
Hufvudstadsbladets och Yles webbplatser
och på Lucias egen sida på Facebook,
titta på kandidatpresentationerna i Min
morgon eller lyssna på Radio Vega.
Rösta senast 27 november. 

Klippt ur församlingsbladet: Åtta nya körkåpor behövs eftersom några nya medlemmar tillkommit och några gamla slitits ut.

Delta i luciavalet
och luciainsamlingen!

