Sid LEDAREN: Grattis till vårt stift! Det är ingen
självklarhet, men en familj som det lönar sig
att slå vakt om i nöd och lust.
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PROFILEN: Jerker Ohls
”Gud är kreativ, omtumlande och
oförutsägbar. För mig känns det befriande.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Vad är väl
ett stift?
”konfirmerad i borgå stift.” Beskrivningen av församlingstillhörigheten som någon en gång
anförde i en presentation var rejält svepande.
Det är inte så lätt att hålla reda på hur kyrkan är ordnad. Skillnaden mellan ”församling”
och ”stift” är kanske inte heller glasklar. Rätt så.
De är lika oskiljbara som kroppens delar. I själva verket är ett stift ingenting utan församlingar.
ÄNDÅ finns det skäl till djup tacksamhet över den
första december 1923. Då inledde Borgå stift sin
verksamhet. Det svenska stiftet är fyllt av undantag, så pass avvikande från hur resten av kyrkan
är organiserad, att det till en början ansågs vara en omöjlighet av det dåvarande kyrkomötet.
I själva verket var det en bred politisk samlingsrörelse över partigränserna som envetet tvingade fram beslutet att samla alla dem med svenska
som modersmål i ett eget stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. År 1918 hade tio
kyrkomötesombud framfört ett krav på grundandet av ett svenskt stift. Men de fick tummen ner
både i beredningsutskottet och i omröstningen i
plenum. Frågan levde vidare i politiken och på
språkliga jämlikhetsgrunder beslöt riksdagen den
11 december 1922 i sen timma – klockan elva på
kvällen – att det skulle grundas ett svenskt stift.
Sedan dess har församlingar både delats och
sammanslagits. De är nu 62 stycken, knappt trettio färre än för nittio år sedan. Tillsammans har
församlingarna i Svenskfinland drygt 250 000
medlemmar. Det är i församlingarna dagligkontakten sker, i konfirmandarbetet, diakonin och i
förrättningarna. Det är här ”kyrkan” finns. Och
det är i församlingen – inte stiftet – man blir döpt,
konfirmerad och i och med
detta stiger in i ett fullvärdigt, myndigt medlemskap.

”Familj ger rötter och vingar.
Borgå stift är en
sådan familj, ett
hem.”

så var kan man då se ”stiftet”?
Ta på det med bara händerna?
Ett av de konkreta bevisen
på den gemenskapen håller
du i händerna just nu. Kyrkpressen är en förlängning av
den samlingsrörelse där kloka föregångare förenade de svenska krafterna i en föränderlig tid.
Här friläggs stiftet i reportage, artiklar, insändare och framför allt i personporträtten med församlingsmedlemmar från olika håll, med olika
berättelser och trosupplevelser.
En annan plats där stiftet konkret får en stor
kropp är Höstdagarna, som just gått av stapeln i
Toijala. Sju hundra ungdomar möts i stiftsfamiljen, går över gränser, brottas med varandras dialekter och märker att de ”finns ihop”.
Samma sak sker i radioandakterna. Också där
får stiftet röst, med varierande intonation och uttal. Varje dag delar någon sin tro, från sin breddgrad – majoriteten av dem tillhör Borgå stift, uppbackade av systrar och bröder från andra kristna
familjer. Prästerna som flyttar runt Svenskfinland är också de samhörighetens ambassadörer.
SAMMANhang är viktiga. Familj ger rötter och vingar. Borgå stift är en sådan familj, ett hem som det
är viktigt att slå vakt om och gemensamt bära ansvar för så att tvärkommunikationen över gränser – geografiska och teologiska – inte tystnar.

Såg Marc
Chagall
predika
I sitt arbete som lärare försöker Jerker Ohls få det unika
som finns i eleven att blomma upp. Han ser att det är
Gud som satt det fina och ärliga i den människan.
Text och Foto: Johan Sandberg
– Gud finns i alla, säger han. Han har
skapat oss unika och rena. Men renheten besmittas av en massa skräp som
finns i världen. Ändå älskar han oss.
Jerker Ohls tror sig ha lätt att upptäcka elever som inte följer huvudnormen.
– Det känns härligt att kunna hitta
någon som blommar ut. Det ger tillfredsställelse. Sen får man ju sucka över
att man lyckas göra tvärtom ibland, vilket tyvärr också händer.
Under höstlovet predikade Marc
Chagalls bilder för Jerker Ohls under
ett besök i Nice och Musée Chagall.
– Chagall var en av de första konstnärerna som riktigt fångade mitt konstintresse under gymnasietiden. Redan
då blev jag fascinerad av hans bildspråk.
I Musée Chagall satt han framför bilder med motiv bland annat från Gamla testamentet.
– Jag upplevde starkt mänskligheten
i dem. Målningarna skildrar det som vi
är. De var nästan så att man kunde känna svettlukten i dem. Parallellt finns där
något större, Gud som genomsyrar vår
verklighet och vår vardag.
Chagall var jude som levde under
krigstiden. Han tvingades fly från både Ryssland och Frankrike. Det präglar också hans konst.
– Kristus finns med i en del målningar, oftast ser man honom som lidande
eller korsfäst. De mörka och kaotiska
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bilderna visar på den lidande juden.
Men även i dem såg Ohls en gudomlig dimension.
– I de mustiga målningarna ser man
ändå det mänskliga, som kärleken och
allt det som hör till oss. Profeterna och
annat som visar på att det finns ett större sammanhang fanns också där.
– Även om det finns mycket som trasar sönder det gudomliga i oss så finns
det gudomliga kvar. Det var en stark
upplevelse att inse kopplingen mellan
det rena och det vi är.
Chagalls målningar av krig, kaos,
våld och död för också tankarna till
livets svåra frågor.
– Jag tänker på all den ondska som
kommer in och söndrar våra liv. Jag ser
det som att Gud inte har några diktatoriska fasoner, utan han har gett oss frihet. Med friheten följer ondskan i spåret.
Livet med Gud är ingen garanti för lycka
och att allt här i livet blir positivt för vår
del. Även om vi lägger vår tillit till Gud
kan vi drabbas av ganska hemska saker.

Gud en realitet

Den kristna tron har Jerker Ohls fått hemifrån. Han är prästbarn och ur barndomshemmets barnatro har senare en
egen gudsrelation utvecklats. När det
hände vet han inte.
– Gud har alltid varit en realitet för
mig fast jag ibland velat ta avstånd.
Som barn bodde Ohls på Drumsö i
Helsingfors.

– Jag och min bror fick hänga med
överallt i kyrkan. Det var vår hemmaplan och vi visste var vi kunde springa
och när vi skulle hålla oss tysta. Några år innan vi flyttade till Vasa kom jag
med i en pojkgrupp. Lars Henrik Höglund ledde gruppen och han öppnade mina ögon för en gudomlig verklighet, för mystiken, djupet och det stora.
Ohls har starka minnen från att gruppen satt samlade framme vid altaret i
kyrkan och ibland till och med innanför altarringen.
– Där spelade vi och sjöng sånger
som Som en fågel i sitt bo. Det fick mig
att ana Guds storhet. I dag krymper
vi ofta ner Gud till något lagiskt och
något kontrollerbart. Men Gud är kreativ, omtumlande och oförutsägbar.
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För mig känns det befriande.
Jerker Ohls var tolv år då familjens
flyttlass gick till Vasa.
– Det var en jobbig flytt för mig. Jag
hade just börjat utvidga mitt revir genom att åka buss till skolan. Jag hade
svårt att komma in i det nya sammanhanget. Under en lång period skyddade
jag mig genom att skärma av och vara
försiktig i kontaktsökandet. Nu tycker
jag det var synd för jag vet att det var
många som ärligt sökte kontakt med
mig. Men jag vågade inte lita på dem.
Jag tror det har satt spår i mitt sätt att
vara än i dag.
Det var i församlingsgemenskapen
han kom över försiktigheten.
– I mellantonåren var det många
jämnåriga som drogs till församling-

Kyrkan är något
av en hemmaplan för Jerker
Ohls.

en. Vi var ett stort gäng och vi rörde oss
i olika kyrkor, både i den lutherska och
i frikyrkorna. Vi satt ofta packade som
sillar i ett anspåkslöst bombskydd utan fönster. Vi sökte gemenskap. Även
om vi långt trodde lika lärde jag mig i
vilket sammanhang jag hör hemma.
I dag betyder tron trygghet för honom.
– Jag upplever en omvårdnad och
att det finns nån som bryr sig om mig.

Vill prioritera relationer

Just nu upplever Ohls att han är i ett
skede av livet då han får omvärdera
sina prioriteringar.
–Under åren har jag har satsat
mycket tid på vårt hus. Hela senaste
sommar jobbade jag med att byta ta-

Följ med stiftets fest live på nätet

90-årsjubileum. På lördag
kväll ordnas en musikalisk
kavalkad till ära av Borgå
stifts 90-årsjubileum. Festen börjar klockan 19 den 16
november och sänds direkt
på Yles webbsidor.
Festen är en del de stiftsdagar som biskop Björn
Vikström bjuder in till i
samband med jubiléet.
– Genom toner och ord
förmedlas lite av stiftets

90-åriga historia, berättar
Sixten Ekstrand som varit
med och planerat kvällen.
– Det blir väldigt brett,
många stilar och genrer,
både högkyrkligt och folkligt från stiftets 90-åriga
historia, säger Ekstrand.
Under trettio dagars tid
kommer webbsändningen
också att finnas på Yle Arenan/Trossidan.
De sista förberedelserna

inför stiftsdagarna pågårsom bäst.

ket. Det ger en tillfredsställelse att få
det gjort. Men när jag tänker efter vad
jag valt bort inser jag att priset blev
högt. Nu skulle jag prioritera annorlunda. Nu är vi i ett nytt skede i livet
när alla våra barn i praktiken flyttat
ut. Nu vill jag lägga tid på min relation till min hustru och till barnen i
den situation de befinner sig i. Jag är
också morfar och den biten tycker jag
om. Att jobba på relationerna har blivit mera värdefullt för mig än att jobba på huset.
Men det är inte lätt att omvärdera,
konstaterar han.
– Det går lätt att tänka igenom hur
man vill ha det. Men det kan vara svårare att omsätta det i praktiken. Till
det behövs tid.

– Det är mycket just nu,
säger Susanne Lönnqvist
som är biskopens sekreterare.
Hon berättar att arrangörerna får tillgång till den
huvudsakliga festplatsen,
Linnankosken lukio, först
klockan tre på fredagen.
– En massa saker ska ske
på en kort tid. Vi försöker
vara så välförberedda som
möjligt.

Jerker Ohls
Gift med Monica. har tre utflugna barn och två barnbarn.
Lärare i bildkonst i Kronoby
gymnasium och högstadium
sedan sex år tillbaka. Tidigare
lågstadielärare i Larsmo.
Tycker om att känna vinden i
håret; att cykla, skida och åka
båt.
Bosatt i kackur, Larsmo.

Deltagarantalet uppgår nu
till över 400 personer plus
medverkande. 253 av deltagarna är med under hela dagarna, från fredag kväll
till söndag.
Men man kan också delta i vissa program utan anmälan.
– Fredagens stumfilmsföreställning till levande orgelmusik i Domkyrkan är
öppen för alla och kostar

inget. Lördagens festkväll är
också öppen liksom naturligtvis högmässan på söndagen.
De övriga programpunkterna kräver anmälan, liksom serveringen.
Stiftsdagarna inleds i sin
helhet med middag på fredag klockan 17 och avslutas
med lunch efter högmässan
på söndag.
¶¶CHRISTA
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Kyrkomötet valde att tillsätta en utvidgad talmanskonferens som avgör när kvalificerad majoritet krävs vid beslut. Bilden är från Kyrkomötet år 2012. Foto: Aarne Ormio/kirkon kuvapankki

Delat om bättre reformfart

kyrkomötet höstsession. Ett försök att sätta fart på reformtakten inom
kyrkan delade kyrkomötet. Däremot var
höstsessionen enig om att finländarna
på spanska solkusten ska få ett nytt
församlingshem.
Text: ROLF AF HÄLLSTRÖM
Det gick ett sus genom kyrkomötets
församlade höstsession förra veckan.
Rösterna om hur kyrkans beslutsprocess lämpligast ges fart under galoscherna föll 53 mot 51 och delade mötet.
I beslut om kyrkans tro och lära krävs i
dag en kvalificerad majoritet bland de
109 ombuden vid kyrkomötet. En minoritet på 27 ombud kan sätta stopp för
varje läroreform.
Kyrkostyrelsen föreslog därför en
tydlig lista på vad som är lärofrågor
och vad som inte är det. Den listan föll
med knapp majoritet. Utgångspunkten förblir att det krävs kvalificerad
majoriet för alla ändringar i kyrkans

”Kyrkomötet
fattar beslut om
en ramlag som
anger gränserna. Besluten om
detaljerna fattas
på lokal nivå.”
Bo-Göran
Åstrand

tro, bekännelse och lära.
Men i stället för listan skapade kyrkomötet ett nytt organ, den utvidgade
talmanskonferensen. Så det är kyrkomötets ordföranden som tillsammans
med biskoparna och de lekmannaombud som är ordförande i kyrkomötets
utskott som redan i vår avgör vad som
är en lärofråga och vad som inte är det.
I maj räknar man med att kyrkomötet ska kunna ta ställning till den stora
strukturreformen inom kyrkan.
– Kyrkostyrelsen har fått upp ångan,
som prästombudet Bo-Göran Åstrand
säger. Enligt det nya förslaget kommer
förvaltningen inom kyrkan ske i större
helheter dit både personal och egendom överförs. I ledningen för enheten
finns en kontraktsprost som fungerar
som en slags vd. Det kinkiga är om ett
eller flera ombud tror sig se lärofrågor
i det som förväntas bli vårsessionens
viktigaste beslut. Det handlar ju också
om vad en församling är och vad den
har rätt att säga till om.
– Kyrkomötet fattar beslut om en
ramlag som anger gränserna. Besluten om detaljerna fattas på lokal nivå.
Så beaktas de lokala olikheterna bättre

än det från början såg ut, säger Åstrand
om vårens beslut som testar hur väl systemet med en utvidgad talmanskonferens fungerar.

Församlingshem i Fuengirola

Det som kyrkomötet var enigt om var
att i sin budget bevilja 150 000 euro för
ett nytt församlingshem på spanska
solkusten i Fuengirola. Vår kyrka äger
inga kyrkobyggnader utomlands. Arbetet bland utlandsfinländare sker inom ramen för de lokala kyrkorna eller
som ekumeniskt samarbete, ofta med
katolska kyrkan.
Men på den spanska solkusten finns
den största koncentrationen finländare utanför landets gränser, under vintermånaderna upp emot 30 000 landsmän. Här finns en finländsk skola med
400 elever, två finska tidningar och en
radiostation. Det finns finländska arbetsplatser, till exempel trafiksäkerhetsverket TRAFI har utlokaliserat sitt
call center till Solkusten.
– Man kan skriva studenten på solkusten, säger Bror Träskbacka som på
kyrkostyrelsen koordinerar kyrkans
arbete bland finländarna i bland an-

nat Spanien. Vintertid har vår kyrka tre
präster och en kantor placerade vid Iglesia Evangelico Luterana de Finlandia, den
förening som står i beråd att bygga nytt
rymligare församlingshem i Fuengirola.
– Det var egentligen ett självklart beslut. Om inte kyrkomötet hade gått med
i projektet hade det förfallit, säger ombudet Stig Kankkonen, första undertecknare av den godkända finansmotionen. Pengarna ger ryggrad åt den lokala församlingen att skaffa fram resten
av de 600 000 euro som bygget kräver.

Beslut vid kyrkomötets höstsession
• Församlingsvalen nästa år genomförs som endagsval. Söndagen är valdag men det går som förr att rösta på
förhand.
• Kyrkomötet ska i maj säga sin åsikt
om de tre alternativ som tagits fram
för hur staten ska kompensera församlingarna för deras lagstadgade
samhällsupgifter.

EKUMENIK SYDKOREA

345 kyrkor
representerade
i Busan
Under förra veckan samlades världens största ekumeniska nätverk Kyrkornas
världsråd till sin generalförsamling i Busan, Sydkorea.
Under den åtta dagar långa

konferensen drogs riktlinjer
för de kommande sju årens
verksamhet.
Omkring tre tusen kristna från 345 medlemskyrkor i hela världen samlades
till Kyrkornas världsråds tionde generalförsamling.
Ett av konferensens mål är
att utreda hur kyrkorna kan
spela en större roll för fred

Deltagare från 345 medlemskyrkor samlades till bön i
Busan, Sydkorea. FOTO: JOANNA LINDÈN-MONTES /WCC

och rättvisa i världen.
Tillsammans för livet är
huvudrubriken på det nya
dokument som Kyrkornas
världsråd behandlar och vill
ge till kyrkor i hela världen.
Senast ett liknande dokument togs fram var för 30
år sedan. Dokumentet berör ämnen som mission,
social rättvisa, klimat och

maktstrukturer och problematiserar det rådande
ekonomiska systemet.
I Busan medverkade representanter från bland
annat ortodoxa kyrkan i
Finland, Finlands evangelisk-lutherska kyrka och
ett antal andra kristna organisationer i Finland.

¶¶CHRISTA
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Domprosten
avstår från
Domprostgården
Domprostgården.
Domprosten Mats Lindgård söker personlig befrielse från boendeplikten
i ett försök att lösa den
utdragna konflikten kring
domprostgården i Borgå.
Text: Johan SAndberg
Mats Lindgård står själv
bakom kompromissförslaget som församlingsrådet i
Borgå svenska domkyrkoförsamling godkände senaste vecka.
Enligt förslaget ska Domprostgården renoveras som
planerat. Men inte som bostad åt familjen Lindgård
utan för domkyrkoförsamlingens och den finskspråkiga församlingens behov. De
båda salarna blir gemensamma fest- och mötesutrymmen medan de övriga
rummen i Domprostgården
blir arbetsrum för domkyrkoförsamlingens präster. I
dag delar de sex prästerna
på två rum i det finska församlingshemmet.

Boendeplikt eller inte

I gengäld vill domkyrkoförsamlingen att den finska
församlingens representanter tar tillbaka initiativet om
att domprostens boendeplikt
ska upphävas permanent.
Kompromissförslaget
har inte diskuterats med
den finska församlingen.
Anna Talvitie, ordförande
för gemensamma kyrkofullmäktige, blev informe-

rad om det av Borgåbladet.
– Men förslaget låter riktigt bra, det är positivt att vi
kan börja diskutera igen, säger hon till tidningen.
Men hon förstår inte varför man i domkyrkoförsamlingen vill hålla kvar boendeplikten om Domprostgården används för fest, möten
och som arbetsrum.
– Det är en kulturell sak.
Det är viktigt för oss i domkyrkoförsamlingen att vår
kyrkoherde bor i Domprostgården. Även om Lindgård
begär personlig befrielse
från boendeplikten har vi inte orsak att ge upp den ännu, säger Stig Bäcklund, viceordförande i gemensamma kyrkorådet, till Kyrkpressen.
Bäcklund ställer sig bakom kompromissförslaget.
– Kompromissförslaget är
bra med tanke på det ekonomiska läget just nu. Men jag
tror inte att den ekonomiska
satsningen för renoveringen
skiljer sig avsevärt om huset
renoveras för en familjs eller
för församlingarnas behov.

Avgörs i december?

Bäcklund räknar med att förslaget kommer att diskuteras med den finska församlingen representanter i dag då
det gemensamma kyrkorådet
har möte. Något beslut räknar han inte med att fattas i
dag. Det beslutetet tas sannolikt vid ett extra insatt möte
som föreslås hållas den 4.12.
Domkapitlet tar å sin sida
ställning till frågor som har
med boendeplikt att göra.

Domkyrkoförsamlingen är redo att kompromissa om
Domprostgården – men inte att ge upp boendeplikten för
all framtid. arkivFoto: Chanette Härus

Skolan kan inte
vara värderingsfri
debatt. Lärarna är
osäkra på om skolan får
ordna julfest och avslutning i kyrkan när skolans
elever hör till olika trossamfund. Men kristendomen behövs i skolan,
anser många lärare.
Text: yvonne
djupsjöbacka
Ämnet religion har långt färre timmar i skolan nu jämfört med åren före 1950-talet. Många är oroade och vill
motarbeta en fortsatt minskning. Det framgick i lördags
i Vasa när temat ”Kristendom och skola” diskuterades.
– I vårt land upplever vi
krafter som i toleransens
namn vill få bort alla kristna inslag från skolan med
motiveringen att vi inte ska
stöta oss med dem som inte
har en kristen tro, sade studiehandledare Benita Finne
som inledde diskussionen.
– Det här är omotiverad
hänsyn, för ju starkare du
är i din egen identitet, desto
lättare har du att acceptera
och respektera andra. Osäkerhet om vem jag själv är
och vad jag själv tror på föder rädsla och den kan få allvarliga konsekvenser.
Finne påminde om att
barn också påverkas av sekulära inslag. Även Krister Lillas, lärare som deltog
i panelen, såg religion som en
motvikt till ockult andlighet.
Han visade exempel på datorspel där spelarna vistas i
skolkorridorer och hänvisade till skolskjutningar som
inträffat.
– Jag är betydligt mer oroad över sådant. En timme
skolgudstjänst i året är inte
farligt för någon, sade Lillas.
Lillas presenterade fakta
på hur ämnet religion har
fått allt färre timmar. Mellan
åren 1925 och 1951 uppgick
religionsundervisningen till
totalt 20 timmar i veckan i
klasserna ett till sex. Numera är det bara 11 timmar
även om timmarna i högstadiet räknas med.
När publiken deltog i diskussionen framgick det att
ämnet religion dessutom lätt

Tyfon Filippinerna

Nykarlebybor
i stormen

Systrarna Hanna och Maria Söderlund från Nykarleby upplevde ett dramatiskt dygn då tyfonen Haiyan drog över ön Leyte
där de befinner sig.
De bevittnade hur taket
på huset de bodde i lyf-

Stig Kankkonen, Krister Lillas, Mikaela Björklund, Emina Arnautovic och Kurt Torsell
anser att religion behövs som ämne i skolan också i ett mångkulturellt samhälle.
foto: johan hagström.
får stryka på foten då timmar
behövs för projekt.
– Andra ämnen ansågs vara viktigare och religionstimmarna föll lätt bort på
grund av projekt, sade Monika Asplund, som varit religionslärare i ett högstadium.

Empiri förklarar inte allt

Ämnet religion kan försvinna från de högre klasserna.
– Undervisnings- och
kulturministeriet har föreslagit ändringar i skyldigheten att ordna religionsundervisning, sade Kurt Torsell,
sakkunnig vid Kommunförbundet.
– I Utbildningsstyrelsens
timfördelningsförslag föreslogs ämnet etik i stället för
religion i de högre klasserna.
Då blir det gemensam undervisning för alla.
– Skolan är inte och ska
inte vara värderingsfri. Vad
har vi kvar då, inte ens vår
matematik. Vår lagstiftning
bygger fortfarande på kristen grund. Vi kan inte analysera språk och litteratur utan kunskap i tro och religion, sade Mikaela Björklund,
som deltog i diskussionen i
egenskap av lärarutbildare.
– Vi ska jobba öppet, nyfiket och kritiskt och öva oss i
respekt för religiösa övertygelser. Empiri kan inte för-

klara allt, sade Björklund.
Hon motiverade ämnet religion med att det behövs en
gemensam begreppsapparat
för att elever med olika religioner ska kunna förstå varandra.
– Vi kan inte diskutera med varandra om vi inte
har en gemensam begreppsapparat. Många unga vet inte vad bön är.
Elisabet Still, en lågstadielärare i publiken, sade att det
behövs begrepp för att tala
om det andliga, hur man ser
på livet och döden i olika religioner.
– Etik och moral har alldeles för litet utrymme i
samhälle och skola, våra
värderingar spelar en avgörande roll i våra politiska ställningstaganden, sade
Emina Arnautovic, en paneldeltagare med muslimsk
tro och vände sig till Mikaela Björklund. De är medlemmar i samma parti och
samma fullmäktige men har
olika tro. Björklunds bekännelse var att hon är kristen
fundamentalist i betydelsen stadigt förankrad på en
grund.
Var ska gränserna då dras?
Kommunförbundet
har inte ansett att ett besök i kyrkan där man läser julevangeliet ska klas-

sas som religionsutövning.
Men Kurt Torsell gav rådet
att inte tvinga någon dit om
en förälder säger att eleven
inte får delta.

Förståelse kräver tid

Invandrare kan känna sig
osäkra och ha svårt att veta
vad som är religion och vad
som är kultur.
– Jag har fått frågor om hur
jag kan vara hemspråkslärare i en kristen skola. Jag tror
att det bakom sådana frågor
finns en rädsla att man ska
förlora sig själv. Vi behöver
tid att förstå er kultur och er
religion, sade Arnautovic.
Hon kom till Närpes 1992
just före julen och upplevde en utstrålning av godhet
som hon kopplade till kristendomen. Först trodde hon
att firandet av lucia också var
uttryck för kristendom. Hon
tyckte för sina barns del att
de kunde delta i avslutningarna i kyrkan.
Bakom diskussionen stod
SFP:s specialförening Kristet samhällsansvar och dess
regionutskott i Österbotten.
Det var första gången specialföreningen ordnade en
öppen diskussion och föreningens ordförande Stig
Kankkonen var nöjd att den
väckt intresse. Omkring 40
personer deltog.

Tyfon Filippinerna
tes av och de tvingades
springa genom stormen
för att söka skydd i en betongbyggnad. Leyte hör till
de områden som drabbades värst och nittio procent av öns norra del uppges vara förstörd.
– Vi fick Skypekontakt med flickorna natten
till lördagen, säger pappa

Stefan Söderlund. Då befann de sig i säkerhet på
en annan ort. De har två
månader kvar av sin volontärtid i Filippinerna och
kommer att stanna där för
att hjälpa att bygga upp
landet igen.
Den 24 november ska
också Stefan Söderlund
resa dit för att hjälpa till.

Bistånd till
Filippinerna

Kyrkans Utlandshjälp beviljade på veckoslutet
100 000 euro ur sin katastroffond för att hjälpa dem som drabbats av
tyfonen på Filippinerna.
Över 10 000 människor
befaras ha dött då tyfonen

Haiyan svepte över Filippinerna förra veckan. Över
25 miljoner personer beräknas ha drabbats av tyfonen i någon form.
Pengarna ur katastroffonden ska betala för mat,
rent vatten, hygienartiklar
och filtar. Hjälpen förmedlas via de organisationer
som Kyrkans Utlandshjälp

brukar samarbeta med på
Filippinerna.
Också påven Franciskus
har uttryckt sin sorg och
solidaritet med dem som
förlorat anhöriga och sina hem. Han ber för offren och för hjälparbetarna.
Över 80 procent av Filippinernas 100 miljoner invånare är katoliker.
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Henry är med på allt
0 år. Henry Österholm har ännu aldrig
fyllt år. Men livet som 0-åring verkar
ändå vara rätt festligt, ett enda stort
jubileum över livet.
Text OCH FOTO: NINA ÖSTERHOLM
Han föddes en regnig dag i maj på
Barnmorskeinstitutet i Helsingfors.
Allt var ganska kaotiskt eftersom det
andra stora förlossningssjukhuset i
Helsingfors, Kvinnokliniken, stängts
för renovering samma vecka. Nya avdelningar hade öppnats på Barnmorskeinstitutet, personalen var nyinflyttad. Henry var ny i världen.
Till en början kallades han bara
för ”lillebror” eftersom vi föräldrar inte ännu hade bestämt oss
för något namn. Och det trots
att den vänliga parktanten hemma i Bocksbacka redan i månader uppmanat mig att ha namnet
färdigt när barnet föds.
- Här i Finland är det så konstigt.
Barnen kan vara flera månader gamla
och inte ha något namn, konstaterade hon upprepade gånger under våren.
Tanten, som bär huvudduk och talar
knagglig finska, är också den enda av
parktanterna som numera alltid kommer ihåg både lillebrors och storebror
Patrik Österholms namn.

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

Hemmafest

Henry Jonathan Österholm döptes
hemma på radhusterrassen, också grannarna fick alltså glädja sig åt psalmsång
och tal den kvällen. Det är fint att få fira en så viktig fest i sitt eget hem. Dels
är det enklare så när man är väldigt liten, dels känns det trevligt att kyrkan
och prästen kan komma hem till mig.
Tänk att en så liten person är så viktig
att prästen gör sig det besväret. Vilken
annan instans kommer på hembesök
helt gratis i dagens läge?
Henry, två månader och dryga fem
kilo, rymdes med nöd och näppe in i
farmors dopkolt. Med spetsar och allt
placerades han i fadderarmar därifrån
han hade god utsikt över släkt och vänner som satt och svettades i solgasset.
Själv tog han dopet med ro och fokuserade mest på den färggranna stolan
runt prästens hals.
Storebror hade hedersuppdraget att
hälla upp vatten i dopskålen med sin
sprutkanna och han hällde, först lite
försiktigt men sedan allt ivrigare, tills
skålen var fylld. När dopljuset tänts fick
de barngäster som ville komma fram
till dopbordet och tända ljus till minne
av sina egna dop. Sedan somnade kvällens färskaste medlem av Petrus församling till tonerna av Härlig är jorden.

Henry Österholm firar sitt första år i livet. Att ligga under sin mobil och sprattla är en av de festliga stunder som en
vanlig dag bjuder på.

Solen ler när du sover

Många kvällar sedan dess har han somnat under den mobil som hans gudmor
Paula Jakobsson virkat till honom som
dopgåva. Mobilen består av en sol, en
regnbåge och några moln med regndroppar under. Alla figurer ler vänliga
leenden där de svävar över barnkorgen.
Även om inga föremål är direkt viktiga för ett så litet barn så känner han
alldeles säkert igen sin mobil eftersom
han viftar och sparkar allt vad han kan
åt den. Kanske kan han som vuxen se
den vackra symboliken i att få somna
under sin gudmors handarbete i form
av leende ansikten som fortsätter att
vaka över honom när han sover. Kanske kan han också se mobilen som en
symbol för faddrarnas tankar och böner för honom. Just nu är de ju hans

”Halvtimmen
vuxet sällskap
runt kaffebordet
som vanligen
följer på församlingens babyprogram, ska
inte underskattas.”

viktigaste länk till både kyrka och församling. Visst kan en några månader
gammal baby följa med på både musiklek och gudstjänst men sannolikt
sover han ändå genom största delen av
programmet.
Inte heller senare kan vi varken ge
eller ta ifrån honom någon tro. Vi kan
bara sjunga de sånger som vi själva mår
bra av att höra, berätta de berättelser
som är viktiga för oss, titta på de bilder som betyder något för just oss. Ta
med honom i aftonböner och jultraditioner – Henry är med på allt.

Kaffe och vuxet sällskap

Det konkreta som församlingen kan

göra för Henry i det här skedet är att
ta hand om oss föräldrar så att vi orkar ta hand om Henry. Bjuda in till babyträffar fyllda med stödjande samtal
och starkt kaffe. Visst njuter barnen av
sångstunder och lekträffar men halvtimmen vuxet sällskap runt kaffebordet, som vanligen följer på församlingens babyprogram, ska inte underskattas. Det kan vara just den halvtimmen
som får mamma ut ur huset och på bättre humör den dagen. Och då får också
Henry en riktigt bra dag.
Efter babyåret hoppas jag att Henry
fortsättningsvis är välkommen i kyrkan - trots att han kanske bara stör,
att han känner sig hemma i barngrup-

pen – fast han kanske bara busar. Jag
hoppas han ska finna en tro som bär
honom, att han ska känna hopp och
glädje och ... ja, ja allt det där fina som
föräldrar önskar sina barn men som
man inte kan ge några garantier på
att de får. Bara peka på verktyg och
möjligheter. Jag vill peka på den öppna kyrkdörren.
Kanske skriver han ut sig ur kyrkan så fort han kan. Kanske går han
skriftskola på församlingens lägergård
på månen. Kanske kommer han att söka hjälp hos diakonin i sin församling.
Eller kanske blir han präst. Förhoppningsvis får Henry vara med och fira
många årsdagar ännu med Borgå stift!

VI VAR DAG 7

Kyrkpressen torsdag 14.11.2013 • nr 46
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Våga Fråga

Tillåtet att svära ed
Varför måste rekryterna svära
faneden i kyrkan? Sa inte Jesus
något om att vi inte ska svära vare
sig vid himmel eller jord, eller något
sådant?

¶¶jan-erik nyman
är prost och
pensionerad
kyrkoherde från
Jakobstad och
svarar på frågor
om tro och kyrka.

Nu när alla recepten finns i en tryckt bok tänker Ann-Sofie Eriksson slänga alla handskrivna lappar med recept.

Bagarlärare
och bildkonstnär

mångsysslare.
Ann-Sofie Eriksson
har skapat kyrkokonst
och gett ut en läcker
receptbok för hemmabagare.
Text: tomas von
martens
Foto: Johan Sandberg

I många år har Ann-Sofie Eriksson arbetat som bagarlärare vid Optima i Jakobstad. Konditor och student
blev hon 1998 och i år har
hon utkommit med receptboken Fias söta hemligheter –
Så lyckas du som hemmabagare (Fontana Media).
– Idén till boken har jag
haft under en längre tid. Ända sedan jag gjorde en bakverkskatalog över bageriavdelningens sortiment vid
Optima, berättar Eriksson.
Då tänkte hon att det
knappast är svårare att
plocka ihop en receptbok
med bagerihemligheter.

– Jag tänker själv använda boken och slänga alla
handskrivna recept nu när
de finns i bokformat.
Som konditor gör hon
också beställningsverk på
bakverk.

Kykokonst i Purmo

En privatperson beställde
kyrkomålningar på trätallrikar av Eriksson.
– Det tog ändå flera år innan idén tog form. Inte vet
man hur länge man är här
på jorden så det är lika bra att
göra det bästa av varje dag.
Hon tycker att hon lär sig
nytt varje dag i bageriet och
i sin målarateljé.
– De bästa grundrecepten finns med i boken och
jag hoppas att läsarna vågar
testa och utveckla recepten
till något eget.
Ann-Sofie Eriksson berättar att mottagandet av boken
har varit positiv och att många
tagit kontakt och undrat var
man kan köpa boken.

År 2003 tog Ann-Sofie Eriksson en examen i bildkonst
vid Svenska Yrkeshögskolan
i Nykarleby.
– Jag började måla offentligt 2010 när jag grundade
företaget Mejaboda. Jag gör
beställningskonst, egenkonst och är kulturarbetare för Svenska Kulturfonden.
Erikssons kyrkokonst
finns i det nuvarande Kyrkhemmet i Purmo.
– De är målningar av tre
duvor som är en del av en
installation i församlingssalen och en målad björk som
är en del av en installation i
barnens egen del av församlingshemmet.
En privatperson i Nykarleby har Erikssons kyrkomålningar på trätallrikar
som målades förra hösten.

– Motiven på tallrikarna är
Munsalas kyrka både sommar och vinter, Jeppo kyrka och Nykarleby kyrka både som sommar- och vintermotiv.
Laboratoriet på Nykarleby HVC har en akrylmålning
av henne som är tre meter
gånger en och en halv meter.
Motivet är Nykarleby kyrka.

Många projekt

Eriksson har många projekt
på gång. I höst har hon besökt Berlin (östdelen) med
en grupp österbottningar. De
träffade dalslänningar och
tyskar för ett gemensamt
kulturytbyte.
– Vi planerar en webbportal för turister i respektive land.
Alla projekt gör att familj
och vänner känns viktiga.
– Det lyxigaste jag vet är
när jag får vara tillsammans
med familj och vänner en hel
helg utan evenemang.
Specialintresset är att vänta på snö och is.
– Jag älskar att åka sparkstötting med hunden Jakitha.

För klarhetens skull först: ”Faneden”,
eller ”krigsmannaeden” som termen
numera lyder, behöver inte nödvändigtvis avläggas i en kyrka. Enligt militärpastorn i Dragsvik är det numera
vanligast att krigsmannaeden avges i
garnisonen, ofta på ”Öppna portarnas
dag”. Ibland färdas man ändå ut till andra delar av Svenskfinland och då händer det ofta att krigsmannaeden avläggs
i någon kyrka.

Alla rekryter avlägger inte krigsmannaeden. Den kan ersättas av en (högtidlig) ”försäkran”. Ordalydelsen i båda
är visserligen identisk men de skiljer sig från varandra alldeles i början. Krigsmannaeden börjar med ”Jag N.N. lovar och försäkrar inför Gud den allsmäktige och allvetande ...”, medan försäkran inleds med ”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete ...”. I allmänhet är det så att de
som hör till kyrkan avlägger eden och övriga avger försäkran. Det man lovar är i korthet att vara en trogen och redlig
medborgare, att försvara fäderneslandet, dess lagliga samhällsordning och överhet, att redligt och manligt sköta sina
tjänsteplikter och att vara rättfram och hjälpsam mot vapenbröderna samt att bevara anförtrodda tjänstehemligheter.
Det är riktigt att Jesus i Bergspredikan hänvisar till vad som
blev sagt till fäderna: ”Du skall inte svära falskt” och ”Du
skall hålla vad du har svurit inför Herren”. Texten fortsätter med uppmaningen att inte överhuvudtaget svära någon
ed alls, varken vid himlen eller vid jorden eller vid Jerusalem. Sammanfattningen blir att ja ska vara ja och nej ska vara nej, trovärdigt utan ytterligare förstärkningar. Man skall
helt enkelt hålla sig till sanningen i alla lägen.
Ändå använder Paulus i både andra brevet till Korinth och
i brevet till Galaterna formuleringar som i princip är att jämföra med eder. I 2 Kor. 1:23 skriver han: ”Jag tar Gud till vittne och sätter mitt liv i pant ...” och i Gal. 1:20 finns formuleringen ”Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på”.
Det är de här två bibelställena Martin Luther stöder sig på
när han i Stora Katekesen behandlar Andra budet. Han påpekar att ”Paulus och andra heliga män ofta använt sig av
eder”. Meningen är den, säger Luther, att man ”i god avsikt och till nästans gagn må svärja. Ty det är då en rätt, god
gärning, varigenom Gud prisas, sanning och rätt bekräftas,
lögnen tillbakaslås och trätor biläggas”.
I Augsburgska bekännelsen, avsnittet ”Om det borgerliga livet” konstateras det bland annat ”att det är de kristna tillåtet ... att avlägga ed, då myndigheterna fordra ...” .
Det konstaterandet kan säkert fungera som vägledning för
den som undrar.

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 sofia torvalds

Lev livet, lev det helt och fullt
Jag är en orolig människa.
Jag går omkring och pratar om det, som om det var
min identitet.
”Jag, en orolig
människa.”
Eftersom jag
inte kan sova
om min dotter är ute på en

fest säger jag: Snälla, kom
hem tidigt. Eftersom jag inte kan vara lugn om jag inte
är helt säker på att femåringen är trygg och inte sväljer slantar,drunknar i simbassänger eller cyklar under
bilar måste jag ge min man
långa listor på förhållningsregler varje dag då jag går

på jobb. Å vad det är tungt
att vara en orolig människa.
Jag läser Psaltaren i nyöversättningen The Message
och känner igen mig: ”Jag
sitter och knäpper på lutan natten lång / och undrar
vad jag ska göra åt mitt liv.”
Jag har ingen luta förstås. Men jag knäpper på

min oro, dess melodi ringer
konstant i mitt huvud.
Jag har börjat träna att leva annorlunda. Det är svårt,
för det handlar om att tänka på ett nytt sätt.
Varje gång oron kommer försöker jag slänga
den ifrån mig, som en sten.
Eller räcka den ifrån mig,

som man räcker en flaska med trög kork till någon
som är starkare än man
själv. I det här fallet: Gud
och Jesus.
Jag försöker lyssna till
musik. Jag försöker läsa glada böcker. Jag försöker träffa människor som litar på att världen och Gud

vill dem väl, ifall utav att det
skulle smitta av sig.
Och så läser jag Psaltaren
igen: ”Alla som är på spaning efter Gud / är här och
sjunger hans lov. / Lev livet!
Lev det helt och fullt! / Ge
aldrig upp!”
(Psalm 22 i The Message-version.)
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bön- och lovsång. En stark känsla av gemenskap med andra och en större närhet till
Gud. Så kan man beskriva effekten av bön- och
lovsångskvällar. I Vasa svenska församling har
man förverkligat en längtan som funnits länge.

Sång och
musik som
ärar Gud
Text: Johanna Granlund
Tänk på korset! Den vertikala bjälken visar relationen mellan Gud och människor,
och den horisontella bjälken visar relationen oss människor emellan. Jag hoppas att
Guds kärlek ska få smälla till här i kväll,
här i korsets mittpunkt.
- inledning, Lena Streng
Ledande diakonitjänsteinnehavaren Lena Streng och diakonen Annina Aspvik sitter vid ett bord och samtalar i
Trefaldighetskyrkans krypta. Samtidigt värmer lovsångsledaren upp vid
pianot, framme vid projektorn försöker någon få tekniken att fungera och
från köket hörs skrammel av porslin.
Bön- och lovsångskvällen, som snart
ska börja, är resultatet av en gemensam längtan hos många i församlingen.
– Det behövs en enklare form för att
träffas. Tanken på kvällar som den här
har legat och grott länge och vi har bett
mycket för saken, berättar Lena Streng.
Jag frågar om det uttryckligen är diakoniarbetarna som ligger bakom bönoch lovsångskvällen.
– Så är det, bekräftar Streng. Det
var vår längtan. Men initiativet kommer inte bara från oss, samma önskan har också funnits hos människor
vi mött. Med de här kvällarna vill vi nå
alla dem som har ett behov och en läng-

tan, både gudslängtan och längtan efter gemenskap. Längtan efter att bli hel,
helt enkelt.
Annina Aspvik fortsätter:
– Det finns så mycket ensamhet. Vi
ser enormt mycket av den i det här arbetet. Speciellt veckosluten kan vara
tuffa om man inte har något att göra, så
därför ville vi ordna något på lördagar.
Varför blir det just lovsång och förbön?
– Det finns en speciell förväntan att
möta Gud i lovsången, säger Streng.
Genom lovsång uttrycker vi vår kärlek till Gud.
Också förbönen har stor betydelse
för diakoniarbetarna.
– Det är jätteviktigt att få komma
med sina bekymmer till en annan människa och tillsammans föra dem inför
Gud, betonar Aspvik.
Streng och Aspvik talar med innerlighet och förväntan. Deras blickar möts
ofta i samförstånd över bordet och glädjen är påtaglig över att kvällen de bett
för och talat om så länge äntligen blir
av. Bön- och lovsångskvällarna kommer att ordnas en gång i månaden, delvis med frivilliga krafter.
– Vi hoppas att människor som vill
ha en uppgift hittar hit, säger Streng.
Det här är inte bara diakoniarbetarnas
projekt. Hela församlingen står bakom men präster och kantorer är redan
överlastade med arbete, så här finns ut-

rymme för andra förmågor.
En sista fråga till Annina Aspvik och
Lena Streng. Vad betyder lovsång för
dem personligen?
– Lovsången har haft en avgörande
betydelse för mig, berättar Aspvik. Det
var lovsången under möten likt det här
som drog mig med i församlingsverksamheten. Man kan säga att det också var lovsången som i förlängningen
ledde till att jag arbetar som diakon.
Lena Streng säger att lovsången ger
henne en stark förvissning om Guds
närvaro.
– Det är mäktigt att få lova Gud, att
få uttrycka kärleken till honom i klarspråk. Lovsången slår an på en särskild
sträng i mig och tron blir så verklig i
lovsången.
Han berättar om ett liv i kriminalitet och svår
alkoholism. Om en natt med tre misslyckade självmordsförsök. Vid det fjärde självmordsförsöket ligger han svag och uttorkad,
bortom räddning. ”Nu Gud, nu har du sista chansen att bevisa din existens!” Och så
plötsligt, den starka, överväldigande kärleken som fyller honom fullständigt. Krafterna kommer tillbaka och utvägar öppnar
sig där allt varit hopplöshet. Ett helt nytt liv
tar sin början, med små steg i taget. Ett liv
i kärlek tillsammans med Gud.
– vittnesbörd, Ralf Wahlbeck
Småningom börjar deltagarna fylla upp

stolsraderna. Lena Streng hälsar välkommen och så kan kvällen börja. Två
lovsångspass varvas med vittnesbörd,
bön och undervisning om bön. Stämningen är varm och avslappnad. Under
sången fylls kryptan av tonerna från
pianot, lovsångsledarens säkra röst i
mikrofonen, och så den starka kören
då vi andra stämmer in. Det är mäktigt, det är tillbedjan.
Ralf Wahlbecks vittnesbörd fångar
allas uppmärksamhet. Då han slutar
tala får han en spontan applåd. Några
bland deltagarna delar förbönsämnen
och så ber vi alla tillsammans. Småningom klingar den sista lovsången ut.
Några har redan satt sig vid matborden, andra stannar kvar och sjunger
ända till slutet. Den som vill kan gå till
förebedjarna för samtal och personlig
förbön. Ännu väntar en stunds gemenskap runt kvällsteet.
Gud är desperat efter att hålla kontakt med
oss. Han talar ständigt med oss, men vi har
fullt upp och hinner inte lyssna. När ska vi
hinna?
Bönen finns här, hela tiden. Den är närmare än din iphone – den är inte i fickan,
inte i handen, utan här, i hjärtat. Möjligheten till bön finns alltid med, mitt i allt annat.
– undervisning, Annina Aspvik
Mårten Streng fungerar som lovsångsledare under kvällen. Han säger att lov-
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Mårten Streng leder lovsången. FOTO: JOHANNA GRANLUND

Anna, Ellen, Toni och Martina stannar kvar på kvällste. Martina
berättar att det här är något hon väntat på i Vasa. FOTO: Johanna
granlund

lovsång skapar en varm och avslappnad stämning. Bilden är
inte tagen under den lovsångskväll som artikeln berättar om.
Foto: ARKIVBILD/Johan Sandberg

Lena Streng, Susanne Blomqvist och Annina Aspvik arbetar alla med diakoni i Vasa svenska församling. Diakoniarbetarna är förväntansfulla inför den allra första bön- och
lovsångskvällen.
– Jag väntar med spänning och glädje, säger Susanne
Blomqvist, som bland annat har engagerat frivilliga inför
kvällen. FOTO: JOHANNA GRANLUND
sång betyder allt för honom.
– Det är gudsrelationen det handlar
om, att komma nära Gud, att ära honom. Han älskar mig först och jag får
älska honom tillbaka. Lovsång är relation, förväntan, prestationslöshet, att
säga ”här är mitt hjärta, Herre, välsigna!”. Lovsång handlar om att ge hela
livet åt Gud.
Mårten Streng betonar hur viktigt
det är att lovsången får ett äkta uttryck.

”Det är mäktigt att få lova
Gud, att få uttrycka kärleken
till honom i klarspråk.”
Lena Streng

– För mig som musiker är just sången
och musiken viktig. Men lovsång kan
också vara dans eller dikt eller något
annat. Om du med hjärtat vill dansa
eller lyfta händerna under lovsången,
ja då är det fel att sitta stilla.
Som lovsångsledare ser Mårten
Streng det som sin uppgift att öppna
upp för gudsmöten.
– Sång och musik som ärar Gud öppnar upp för honom. Lovsångsledaren
banar väg för Guds folk, säger han. Vem
gick först i Josafats armé? Jo, lovsångarna.
Det märks verkligen att ämnet ligger honom varmt om hjärtat.
– Här får man ta av sig alla religiösa
fasader! Sången kan dessutom vara en
hjälp mot allt mörker som vill tränga
sig på i livet, tillägger han.
I mötet med Gud kan vi också möta något av Guds rike, menar Mårten
Streng.
– Det finns exempel på helande som
skett under lovsång. Med Guds närvaro
följer kraft, helande och välsignelser.
Ära, ära, ära till Guds lamm
Ära, ära, ära till Guds lamm
För du är underbar, och värdig lov och pris
lammet på sin tron
Och fram till dig vi kommer med vår sång
till lammet på sin tron.
– lovsång

Det serveras kvällste efteråt. Vid ett av
borden sitter Anna, Ellen, Toni och Martina. De berättar att lovsångs- och bönekvällar likt den här är ett bekant koncept
för dem alla. Martina har kommit hit för
att hon vill se vad som händer i församlingen. De andra är här tack vare Martina.
– Martina bjöd in oss via facebook,
säger Toni. Det här är en bra grej.
Också Martina är nöjd med kvällen.
– Det bästa var variationen – lovsång, undervisning, vittnesbörd och
gemenskap, säger hon. Jag tyckte speciellt mycket om vittnesbördet, det talade till mig!
Vid ett annat bord hittar jag Ruth Lawast, Bengt Jussil, Molly-Disa Boije och
Bjarne Boije. Ruth Lawast säger att hon
inte har deltagit i någon liknande samling tidigare.
– Jag tänkte att jag går hit och ser vad
det ska bli. Tänk att gå till kyrkan och
inte veta vad som väntar, funderar hon.
Lawast konstaterar att hon, som hör
till den äldre generationen, kanske inte
känner sig helt hemma med lovsångerna även om hon kan många av dem.
– De gamla sångerna som man sjöng
förr har ändå en helt annan betydelse
för en, säger hon.
Hon framhåller att hon ändå är glad att
hon kom. Extra roligt tycker hon det är
att se så många ungdomar på samlingen.
– Det är bra att församlingen har börjat med det här, och de har gjort det all-

deles utmärkt, säger hon. Jag tror att
kvällar som den här är viktiga.
Bengt Jussil är av samma åsikt.
– Här är väldigt trevligt, och stämningen är fin, säger han.
Molly-Disa Boije, som har varit diakonissa en tid, gläder sig åt att det är
just diakoniarbetarna som har tagit initiativ till bön- och lovsångskvällarna.
– De ser nöden på så nära håll. Tänk
att det de har sett resulterar i att de vill
samla människorna till bön och lovsång.
Boije tycker också att det är bra att
församlingen har tagit upp en programform som mest finns i frikyrkorna.
– Det här vill vi uppmuntra till! Och
tänk att det finns så många män bland
deltagarna, avslutar hon lite förundrat.
Herre, till vem skulle vi gå?
Herre, till vem skulle vi gå om du inte fanns?
Om än bergen viker bort och höjderna
vacklar,
så ska min nåd inte vika ifrån dig och mitt
fridsförbund ska inte vackla,
säger Herren, din förbarmare.
Kom! Kom till mig som gör allting nytt.
Jag gör ständigt allting nytt.
– röst bland deltagarna.

Nästa bön- och lovsångskväll ordnas
den 23 november i Trefaldighetskyrkans
krypta i Vasa.
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Borgå stift –
ingen självklar historia
JUBILEUM. Att vi har ett helt svenskspråkigt stift i
Finland är varken en tillfällighet eller självklarhet. Och
orsaken till att det fick sitt säte i Borgå handlar mindre
om kyrkopolitik än man kunde tro.
var möjligt att så skedde. I dag tror jag
inte att det vore möjligt.

Text: Christa Mickelsson

Gunnar Grönblom

Borgå stift firar 90 år i år. Att stiftet överhuvudtaget bildades var resultatet av
envisa påtryckningar från svenskspråkiga aktörer. Och stiftssätet kunde lika väl ha placerats i Åbo som i Borgå –
om det inte hade varit för det generösa erbjudandet från Borgå stad. Staden
lovade nämligen bygga en biskopsgård
åt det nya stiftets biskop.
Utdragen som följer nedan är tagna
ur boken Med sikte på framtiden – Borgå
stift 90 år ger en inblick i de historiska händelser som gav upphov till det
svenska stiftet i Finland.

Det svenska stiftet blir till

Medan den politiska kampen om det
svenska stiftet pågick gick debattens vågor höga om var stiftssätet skulle placeras. De städer som nämndes i debatten
var Nykarleby, Mariehamn, Vasa, Ekenäs, Åbo och Borgå. Man kom dock snart
fram till att både Nykarleby och Mariehamn var för små städer för att komma
i fråga. Vasa var otänkbar som stiftsstad på grund av att församlingen inte
var delad på språklig grund. De städer
som kvarstod var följaktligen Åbo, Ekenäs och Borgå. Bakom Åbo stod inte bara
regionens präster utan också en del österbottningar. Man framhöll att Åbo befann sig mitt i det svenskspråkiga området med lika långa avstånd till Österbotten och Östra Nyland och dessutom låg
staden närmare Åland. Här fanns också
Åbo Akademi och Teologiska fakulteten skulle grundas där. För Ekenäs talade det faktum att seminariet var placerat där, staden hade en lämplig kyrka,
det fanns en stabil svensk befolkning i
regionen, och närheten till Helsingfors
var också viktig. För Borgå talade den
talrika svenska befolkningen, de rika
historiska traditionerna som stiftsstad
och den vackra medeltida kyrkan. Undervisningsminister Niilo Liakka uppvaktades av flera deputationer innan
han den 3 maj 1923 för regeringen lade fram förslaget att stiftet skulle placeras i Åbo. Frågan bereddes vidare av
ett ministerutskott, som uppvaktades av
företrädare för Borgå stad. De förklarade att staden var villig att bygga en ny

Gustav Björkstrand

KURIOSA:
• Borgå stift är ett unikum i Norden,
kanske i hela världen, genom att vara
ett biskopsstift som baserar sig på ett
bestämt språk.
• 1923 fanns det 130 prästtjänster i
Borgå stift. 2013 är motsvarande tal
335 (om man räknar med de präster
som har olika slag av specialtjänster).
• Det finns flera sverigefinnar i Sverige
än finlandssvenskar i Finland. I Sverige är det finska arbetet integrerat
i den övriga verskamheten och man
har ingen skild stiftsindelning för sverigefinnarna.

All information i artikeln
såväl som utdragen är
hämtade ur jubileumsboken Med sikte på framtiden - Borgå stift 90 år.
Red. Ingvar Dahlbacka,
Fontana Media 2013. Biskoparnas epitet är valda
av Sixten Ekstrand.

Två nya stift skulle
grundas i Finland, och
svenskspråkiga krafter
krävde att ett av dem
skulle bli svenskspråkigt, men kravet avslogs vid kyrkomötet.
Både Svenska folkpartiet och Svenska Finlands folkting beslöt att
försöka driva frågan vidare i riksdagen.
1918

Förslaget om ett
nytt svenskspråkigt stift förföll på
nytt i regeringen.
Åren 1919,1921
och 1922

Med rösterna 90
mot 86 beslöt riksdagen den 11
december klockan
23 att ett svenskspråkigt stift skulle
inrättas.
1922

1972 såg det ut såhär framför domkapitlet då de anställdas
bilar stod parkerade i en prydlig rad.
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Då vårt land blev självständigt år 1917
kom också Evangelisk-lutherska kyrkan in i en ny situation. Man diskuterade olika alternativ för att kunna sköta
bägge språkgrupperna på ett jämbördigt
sätt innan man sedan definitivt gick in
för att bilda ett eget stift för de svenskspråkiga församlingarna.
--En intressant iakttagelse då man tänker på vårt stifts tillkomst är den roll
som staten spelade. Kyrkomötet satte tummen ner då det blev aktuellt att
ta ställning till ett eget finlandssvenskt
stift. I stället kom initiativet från politiskt håll och efter några försök ledde
det till ett lyckat resultat, även om det
skedde med en ytterst knapp majoritet
i riksdagen. Men i alla fall gick det igenom. Med dagens situation för ögonen
kan man fråga sig hur det över huvud

Stiftet får sitt säte i Borgå

biskopsgård på stadens bekostnad ifall
regeringen stannade för Borgå. Också Ekenäs fanns med i diskussionerna,
men regeringen stannade efter omröstning för Borgå, antagligen på grund av
stadens generösa erbjudande.

taktskaparen
on
”
K
”

ssnaren”
”Ly

Georg Olof
Rosenqvist
blir biskop.
1954

Karl-Erik
Forssell blir
biskop.

Max von Bonsdorff väljs
till biskop för stiftet.
Domkapitlet i Borgå stift
höll sitt första sammanträde den
1 december.
1923

1961

LIV & TRO 9

Kyrkpressen torsdag 14.11.2013 • nr 46
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Biskop Karl-Erik
Forssell förrättar en
gudstjänst i skärgården på 60-talet.

Domkapitlet, det före detta gymnasiehuset som det såg ut 1948.

yggare
n”
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”B

John Vikström
blir biskop.
1970

Kvinnor firar andakt i skärgården.

ä
ision ren”
”V

”Herden”

Erik Vikström
blir biskop.
1983

De första kvinnorna prästvigs i
Borgå domkyrka.
1988

Domkapitlen blir helt
kyrkliga organ. Innan dess var de delvis knutna till staten.
Stiftens självständighet blir större än tidigare.
1997

Gustav Björkstrand blir biskop.
2006

pelaren
ags
”
”L

Björn Vikström
blir biskop.
2009

12 KULTUR
presentation

En av de
första

Det är vinter utanför
domkyrkan i Borgå och
ordinanderna
samlas i
sakristian för en
sista
genomgång
innan
processionen.
Päivikki Ahonen är en
av de första kvinnorna
i lutherska kyrkan som
den 6 mars 1988 vigs till
präster.
I boken Himlen har varit nära har Benita Ahlnäs skrivit ner Päivikki
Ahonens livsberättelse, på basen av intervjuer och samtal kvinnorna
fört tillsammans. Ett digert urval bilder ur Ahonens liv tar med läsaren
till en verklighet som antagligen känns främmande för de kvinnor som
börjar studera teologi på
de finländska universiteten i dag. Vi får också
några inblickar i barndomen och får bland annat ta del av dramatiken
kring Ahonens pappas
plötsliga bortgång – en
av orsakerna att hon
överhuvudtaget började
studera teologi.
Ahonens nästan
30-åriga tjänstgöring
i Johannes församling,
med de många förrättningarna, sammankomsterna och grupperna beskrivs och i boken
finns också ett urval predikningar som Ahonen
hållit under åren. Till de
mera överraskande elementen hör beskrivningen av hennes tid som
ambitiös teologie studerande, först i Helsingfors men efter examen
också vid universitetet i
Lund. Dessutom avslöjas att Ahonen har en vice organistexamen och
i tiderna setts på orgelläktaren.
Devisen Gud mitt ibland oss och en varm
kristen gemenskap har
varit kärnan i Päivikki Ahonens verksamhet.
Himlen har varit nära är
en värdefull skildring av
hennes liv som präst.

¶¶CHRISTA
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I grunden ett
sätt att fira livet
EXISTENTIELL MUSIK. I fyrtio år lät professor René
Gothóni magnetbanden med hans egna tonårsvisor
i glad 60-talspop hållas undanstuvade. Lagom till sin
sextioårsdag digitaliserade han dem, gillade flera och
bandade in dem på nytt.
Text: ROLF AF HÄLLSTRÖM

För ett par år sedan gav René Gothóni ut trubadur-cd.n Glimtarna är livet
med flera av sina tidiga visor. Nu i höst
har han gjort en cd till, den här gången
tillsammans med två proffsmusiker.
Det började när han som 14–15 åring
tog pianolektioner. För den som kunde spela klassiska pianostycken fanns
det plats att uppträda vid olika tillfällen i skolan. Då öppnade sig tanken,
varför inte hitta på egna pianostycken:
– Då kunde jag spela vad som helst.
Det är bara jag som vet om det går rätt.
Samtidigt lärde han sig spela gitarr.
En dag när han lärt sig några enkla ackord flöt det plötsligt fram en sång ”You
have been so good to me”.
– Den kom från ingenstans. Det kändes som att bli handledd från ackord till
ackord. Låten blev färdig på fem minuter. Att göra kompositionen var en
existentiell upplevelse för mig, förklarar Gothoni.
Sången finns med i hans första cd
Glimtarna är livet.
Att det finns en skapande förmåga
slumrande inombords ingår i den livsfilosofi eller verklighetsförklaring som
han finslipet hos munkarna på berget
Athos, munksamhället i norra Grekland dit han fortfarande återvänder regelbundet varje år i maj.
– All skapande verksamhet återgår
till den första skapelsen, när Gud skapade människan till sin avbild.
Den finns i varje människa, det gäller bara att hitta den.
– Du sitter och klinkar på pianot eller
tänker på en fras. Kreativiteten kommer av sig själv, den går inte att tvinga

Gravity
Regi: Alfonso Cuarón
Rymdspektaklet är en av
de grabbigare berättartraditionerna, sprängfylld av
kallhamrad ingenjörskonst,
grunkor och mackapärer
samt nördiga upptåg. Men
när mexikanen Alfonso Cu-

Tusenåriga traditioner

När det expanderande islam körde ut
större delen av kristenheten i dess dåtida hjärtland hamnade en stor del av
klostren på Athos. För en religionsvetare är det rena julklappen att ha obrutna tusenåriga traditioner samlade på ett
ställe. De tjugo huvudklostren är stora
slott, som som Downton Abbey ungefär,
men med ett par tusen munkar inneboende i stället för engelsk överklass.
– Jag har diskuterat med otaliga munkar från olika religioner, vad är frestelse, vad är bön, hur ska man leva sitt
liv, säger han. Den människokunskapen använder han för ”att dokumentera varandet i lyrisk form” som han
formulerar sin sång. Han observerar
storstadens livsfilosofier men tar också fasta på omvälvande politiska händelser som tragedin i New York den 11
september. En del av hans sånger är
som psaltarpsalmerna i Bibeln, dialoger med Gud.
– Ur den lyriken kan man också
hämta svar, säger religionsvetaren.

”Jag har diskuterat med otaliga munkar från olika relligioner, vad är frestelse, vad är bön, hur ska man leva sitt liv.”

Ljus i det svartaste av hål
FILM

fram. Det är ett mysterium.
Hur den skapande förmågan tar sig
uttryck beror på ens bakgrundskunskaper. Som professor i religionsvetenskap går Gothónis kunskapsbank långt
över det vanliga. Han startade sin religionsvetarkarriär bland buddhistiska
munkar på Sri Lanka, landet som senare drabbades av inbördeskrig. Han
flyttade över sitt intresse till munkrepubliken på berget Athos, självstyrt
som Åland men fyra gånger mindre till
arealen.

arón, mannen bakom fullblodsdystopin Children Of
Men, tar sig an det stora okända är resultatet ett
smärre underverk.
Inte bara är Gravity något av en lovsång till Moder
Jord - oändligt vacker sedd
på sisådär 6 000 kilometers avstånd. Det är också en film om det som inom
ramen för den amerikanska kanonen brukar kallas

I skolan satsade Gothóni på tre saker, sin flickvän, sin musik och spelfilm på smalfilm. Åren runt 1980 var
han proffsfilmare hos Reklam-TV och
gjorde Maakuntakatsaus, föregångaren
till Tians nyheter som fortfarande lever
kvar som den småroliga avslutningen
på den kommersiella kanalens nyhetsformat. Det är också film som gjort honom känd för en större finlandssvensk
allmänhet, dokumentären Vägen till Athos där han är berättaren har visats flera gånger i tv.
Till den samlade visdomen på Athos återvänder han varje år i maj. Med
åren har det blivit femtio, sextio besök
på klosterhalvön som ingen kvinna fått
beträda på tusen år. Inget konstigare än
att en vanlig finlandssvensk själv vill bestämma vem som besöker hans sommarställe eller vill ha i sin lägenhet för
den delen, noterar Gothóni i förbigående.

att göra en sång
är en andlig övning, säger René
Gothoni.
FOTO: CHANETTE
HÄRUS

Munkliv på Athos

På Athos lever han munkliv enligt klosterreglerna och hjälper sin biktfar eller andliga mentor med vardagssysslor
som att skala lök eller diska.
– Allt han säger mig har han lärt sig
genom erfarenheten. Det är en helt annan sak än att läsa det i en bok.
Andliga övningar är också fysiska övningar, påpekar han. En pilgrimsvandring – ett av Gothóni forskningsfack –
lär människan att se sin litenhet och
begränsning.
– Att göra en sång är också en andlig
övning, säger Gothoni. En andlig övning
innebär en övning i att övervinna frestelser. Det går inte att komma åt kreativiteten i dig själv om du börjar tänka
på målgrupper eller fundera på om dina sånger går att sälja på marknaden.
En annan frestare – inom ortodoxin
har de alla namn – vill att du tummar
på kvaliteten.
– Du måste övertala din trummis att
göra just som du vill, säger han som
exempel.
Det är för tacksamhetens skull man
göra sitt så bra som möjligt. Tacksamheten mot Gud som lagt ner sin skaparkraft i oss.
– Kan musiken ge en enda människa något så räcker det, säger Gothóni.
Givandets glädje är ett värde i sig, att få
skapa något som gläder en annan: ”Av
all möda blir det någon vinning”. Glädjen att se att andra tyckte det var roligt
att få är en maxim lämplig nu när det
börjar lacka mot jul.

för ”the human spirit”. På
svenska: det gäller att aldrig
ge upp, det finns alltid nåt
att leva för.
Men även om filmen idémässigt är i tyngre laget är
de yttre ramarna (sett till
genrens konventioner) föredömligt anspråkslösa. De
facto talar vi om två astronauter, veteranen George Clooney och nykomlingen Sandra Bullock, som i
samband med ett rutinuppdrag – man försöker reparera en kvaddad kommuni-

kationssatellit – överraskas
av rymdskrot.
Som en följd av detta slängs Matt Kowalsky
(Clooney) och hans kollega
ut i tomma intet, med fallande syrenivåer som enda
farkost. Hoppet står till en
obemannad rysk rymdstation men katastroferna tenderar att följa på varandra.
Här kunde man förstås
skriva sida upp och sida ner
om det närmast gastkramande filmhantverket, om
audiovisuella landvinningar

av det slag man inte tidigare beskådat. Men det som
gör att Cuaróns film lyfter
också känslomässigt är det
mänskliga (läs: existentiella)
dramat i dess centrum.
Stämningen här växlar
mellan djupaste desperation och hoppfullhet, mellan
dödsångest och svart humor. Det enda som saknas
är stråkarna. Se här en film
som i inget skede förlorar
tron på sig själv.
¶¶Krister

Uggeldahl
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När vilan bli nödvändig nåd
Bok
Det händer när du vilar
Författare: Tomas Sjödin
Förlag: Libris 2013
Efter romandebuten Tusen
olevda liv finns inom mig
har Tomas Sjödin nu återvänt till den genre som han
är känd för: den självbiografiska essän.
Det händer när du vilar
handlar om sabbaten, om
vårt behov av en vilodag
och vila över huvudtaget.
På typiskt Sjödinskt vis utforskar han ämnet både genom att skriva om sin egen
vila och genom samtal med
andra – till exempel teologen Göran Larsson som
är bosatt i Israel och syster
Sofie som bor i kloster och
berättar om sin väg tillbaka
från utbrändhet.
Tomas Sjödins stora gåva
som författare är att han är
tillgänglig. Som stilist är han
lagd åt det enkla: språket är
tydligt, rytmiskt, han skriver
rakt men på något vis nyskapande, han skriver andligt utan att falla tillbaka på
klichéer (och det är en svår
konst).
I många av sina tidigare
böcker har han tacklat svåra personliga bördor som de
två sönernas sjukdom och
död utan att jag som läsare någonsin får en känsla av
att smaska i mig bitar av en
privat tragedi. Det handlar,
förstås, om att vara en god
skribent men också om någonting annat, en förmåga att urskilja vilka delar av
den egna berättelsen som
är viktiga för läsarens förståelse av budskapet.
Och vilket budskap har
Tomas Sjödin den här gången? Han skriver naturligtvis om vårt behov av vila,
men jag tror att han ock-

så skriver om vårt behov av
att upptäcka vårt eget behov av vila.
Själv kämpar han med
samma demoner som vi
andra: oron, ledan och rastlösheten. Det är i de här
stunderna, då Sjödin vaknar i vargtimmen och får en
insikt av något slag, som
jag får mest ut av läsningen.
När Sjödin skriver om vila
skriver han inte om en ändlös söndag som genomlids bäst i någon sorts dvala
utan om en vila som är ett
måste. En vila som kommer
som en nåd när man släpper sitt sista halmstrå och
tror att allt är över.
Sjödin är särskilt trovärdig
när han skriver om alla sorters brustenhet, om död, lidande och hopplöshet.
”Det enda jag ska försöka göra är att förtrösta. Inte resignera. Där tar jag numera hjälp av det judiska
tänkandet med vilan som
en trosbekännelse och säger till mig själv att jag är
hjälplös men inte övergiven,
att jag är maktlös men inte
bortglömd.”
Sjödin har fått beteckningen ”andlig författare” och många läser säkert
hans böcker som andaktsböcker. Men en god skribent ska inte låsas in i sådana fållor. Visst är han
pingstpastor och troende
kristen, men han är också
en man som förlorat mycket, upptäckt mycket och är
väldigt bra på att skriva om
det. Sjödin kan läsas av alla.
I slutet av den här boken (jag tror inte att det är
hemskt att jag avslöjar det)
sjunger ett sällskap Ja må
han leva vid en liten pojkes grav.
Det är så sällan, tänker
jag, som jag läst någon som
kan skriva så ömt om döden.
¶¶Sofia

Torvalds

Tomas Sjödin är en uppskattad författare och föreläsare
också i Finland. foto: Rickard Liljero Eriksson

Nu kan du få originalet av det Biomagnetiska armbandet

hoppets stjärna
www.starofhope.fi

Vasa, Korsholm, Malax, Korsnäs,
Närpes, Kaskö och Kristinestad
Städning, barnpassning, avlastning,
närståendevård, hemvård, matlagning,
kostråd, sällskap, uträtta ärenden,
omsorg, mediciner, sårvård
Tel. 044 455 6330
Kuskgränden 3
64200 Närpes

med 2 poler
på 2,500
gauss som
balanserar
kroppens
positiva och
negativa joner
för bättre
hälsa.

Pris

29,50€

inkl. postkostnader

Lindrar mot huvud-, ryggoch muskelvärk. Förbättrar
cirkulationen. Ökar energinivån
och minskar stress och trötthet. Armbandet är av hög kvalitet med
24 K gulddouble.
Använd armbandet dagligen och
upplev de positiva fördelarna.

06-347 0608

Sänd in din
beställning till:
Jonnys
Försäljningstjänst
Petalaxvägen 18D,
66240 Petalax

Antal:

Namn:

Adress:

cjcenter@malax.fi
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KRYSSET NOVEMBER
Konstruerat av Britt-Mari Andtfolk

Skicka in!

lösningen

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 10 december 2013 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180
Helsingfors. Märk kuvertet ”Novemberkrysset”.
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas
med bokpris. Bibelcitaten i krysset följer 1917 års
översättning. Lycka till!

Namn & adress:

Bland de rätta lösningarna belönades följande
med ett bokpris som
kommer på posten.
Vi gratulerar: Stig Gustafsson, Pargas, Margareta
Nordling, Jakobstad, UllaBritt Savén, Sibbo.

Vinn
böcker
!

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

Prisbelönad!
www.bioteekki.fi

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller i Esbo
servicehusboende på Tunaberg och vårdhemmet
Tunaro för svenska pensionärer.
Hör dig för om vi har lediga servicebostäder.
Allsång och julbasar på Tunaberg 3.12 2013 Framnäsängen 4, Esbo

Vi behöver dina frivilligainsatser,

kontakta Mona Sandberg, 050-520 2700.
Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten,
kontakta Ken Thilman 040-5568 312.
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UR Evangeliet
”Håll er därför
vakna. Ni vet inte när dagen och
timmen är inne.”

Läs mera i
Matt. 25:1-13

OM Helgen

Runt Knuten

Med hopp om en ny framtid

Uppbrottets söndag är kyrkoårets nästsista söndag. Den
handlar om det andliga vakandet och väntan på Kristi återkomst. Vi löper risk att tröttna och bli likgiltiga. Lätt
blir vi alltför hemmastadda i denna värld och glömmer
att vi inte är varaktiga här på jorden. En kristen människa
borde vara redo att lämna detta liv när som helst.
Att vaka innebär ändå inte en tärande oro inför det
kommande, utan en trygg förlitan på att Gud fullbordar det goda verk som han påbörjat. Enligt Guds löfte
väntar nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

INSIDAN
Betraktelsen Ann-Britt Hedman

#bönetwitter
”Hjälp mig ta vara
på den tid jag har
fått!”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

Helgens texter
ILLUSTRATION: Wilfred Hildonen

Förståndiga och
oförståndiga
”Det där hinner jag med senare. Det ordnar sig nog ska
du se. Jag ska bara göra det här först.”
Känns invändningarna igen? Det är inte bara skolelever eller tonåringar som skjuter upp sina läxor. Också vi vuxna skjuter ofta upp det som känns olustigt och
besvärligt. Då hittar vi på allt möjligt annat att göra först,
trots att vi vet att saken måste skötas.
Kanske var det just denna typ av resonemang – att leva
i ögonblicket och inte tänka framåt, inte planera längre
än en dag i taget, bara skjuta upp – som gjorde att fem
av de unga flickorna i söndagens text aldrig skaffade
olja till sina lampor. De kallas också i en del översättningar oförståndiga. Liknelsen berättar att alla har blivit förvarnade. Det stundar till bröllop. Den exakta tiden för brudgummens ankomst är osäker, men att det
snart ska bli fest, det vet de. Men bara några av flickorna har skaffat sig olja i reserv för sina lampor. Först när
signalen ljuder inser fem av flickorna att de inte har olja. De går då för att köpa den. Men det är för sent. Medan de är borta kommer brudgummen och de som är på
plats går in. Dörren stängs.
Det händer ibland att vi kommer sent till ett uppdrag.
När vi missar en buss eller ett tåg vet vi att det går nya
tåg. Det kan dock vara rätt genant, ja ibland pinsamt, att
slinka in i en föreläsningssal eller till en sammankomst
som redan är i gång. Oftast släpps vi ändå in även om
vi kommer sent. Men det finns situationer i livet då vi
tvingas konstatera att det är för sent att agera. Sonen,
som inte försonats med sin mor medan hon ännu var
frisk, kan finna att döden kom tidigare än han räknat
med. Kvinnan som inte klarat upp sitt förhållande med
sin vän kommer till sjukrummet och finner att vännen
inte längre kan nås. Besöket man planerat göra hos sina
föräldrar eller hos en sjuk vän blev inte av och en dag är
de borta. Det är ohjälpligt för sent att göra upp då döden gjort sitt intåg.
Vi ska leva i nuet. Men det hindrar ändå inte att vissa
saker i livet måste planeras. Ingen av oss vet när vårt liv
tar slut. Hör jag till de förståndiga eller de oförståndiga,
har jag förberett mig eller inte för uppbrottet? Vad behöver jag klara upp för att kunna leva i frid och dö i frid?

Ann-Britt Hedman är pensionerad prost i Borgå.

Första läsningen
Amos 4:12-13
Andra läsningen
2 Petr. 3:8-14, 18
Evangelium
Matt. 25:1-13
Uppbrottets söndag. Temat är ”Vaka!”.

Psalmförslag
510, 138, 581,
169, 222(N),
571:3-4.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

I Klarspråk
Bikthemligheten är den
absoluta tystnadsplikt
som förpliktar den som
tagit emot bikt.
Enligt kyrkolagen får
en präst inte föra vidare det som anförtrotts
honom eller henne under själavård. Prästen får
inte ens avslöja identiteten på den som gått i
själavård. Inte ens vid ett
vittnesförhör får prästen
avslöja det som framkommit vid bikt eller i en
själavårdssituation.
Om en person vid ett
själavårdssamtal avslöjar
ett brott som enligt lag
måste anges ska prästen uppmana personen i
fråga att själv ta kontakt
med myndigheterna.
Källa: evl.fi

”Bön – samtal
eller självbedrägeri?”

Dagträff i Snappertuna
prästgård i dag torsdag kl. 13.30.

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

KALENDERN
15–21.11
Åbolands prosteri
¶¶ Väståboland
Pargas församlingsdistrikt:
Lö 16.11. kl 16.30: Konserten ”Tidens framfart – visor och miniatyrer” i församlingshemmet.
Sö 17.11. kl 10: Högmässa i kyrkan,
Backström, Ollila. – kl 18: Konsert
i kyrkan med Nagu kammarmusik.
On 20.11. kl 18: Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Lö 16.11. kl 18: Konsert i kyrkan
med vokalensemblen Cantus
Interruptus som uppträder med
sånger ur Piae Cantiones.
Sö 17.11. kl 18: Kvällskyrka i församlingshemmet, Granström,
Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 17.11. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 17.11. kl 11: Högmässa i kyrkan,
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 17.11. kl: 13: Mässa i Aftonro,
Vuola.
¶¶ Åbo
to. 14.11: kl. 9.30–11 Familjecafé i
Aurelia (2 vån.)
kl. 11 Knattekyrka i Aurelia (1 vån.),
Öhman, Forsman.
lö. 16.11: kl. 12–13.30 Kyrkans
barntimme (4 år - ) i Aurelia (2
vån.)
sö. 17.11: kl. 10 Gudstjänst i Aurelia, Mullo, Dahlström. Kyrkkaffe
efter gudstjänsten.
kl. 12 Högmässa i Domkyrkan,
Mullo, Dahlström. Gudstjänstgrupp nr. 5 medverkar. Kyrkkaffe
efter högmässan.
ons. 20.11: kl. 11 Förbönsgrupp i
Aurelia (3 vån.)
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia (1
vån.) Liisa Molander ”Den glada
pensionären”
kl. 18 Veckomässa i Aurelia, Mullo.
kl. 19 Tystmeditation i Aurelia (1
vån.)
to. 21.11: kl. 9.30–11 Familjecafé i
Aurelia (2 vån.)
kl. 19 Metallmässa i Domkyrkan,
Bäck (pred), Portin (lit).
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. 12-15
fram till 6.12.

Ålands prosteri
¶¶ Hammarland
17.11 Söndagsmusik: på Hammargården kl 13.
¶¶ Jomala
Sön 17.11 kl. 18: Förbönsgudstjänst Erickson, Rehn-Isaksson,
Erlandsson, blåsgrupp.
Ons 20.11 kl. 18.30: Kvällsandakt i
Tornkyrkan, Winé, Hansen.

Res med Församlingsförbundet till

ISRAEL 27 APRI

2014!

Upplägg: 8 dagar, 4 nätter i Tiberias
och 3 nätter i Jerusalem, halvpension
i 4-stjärniga hotell.
Pris: 1 299 €, enkelrumstillägg 330 €,
P
båtresa på Gennesaret, Bergspredikans berg, Döda havet, Via
Dolorosa, Trädgårdsgraven, Getsemane och Olivberget.
Teknisk arrangör: Toiviomatkat
För mera information och anmälningar kontakta verksamhetsledare
tfn: 050 356 2475

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

¶¶ MARIEHAMN
17.11 Gospelmässa: kl. 11 i S:t Görans, G Styrström, Good News,
dir. Jenny Carlsson. Kyrkkaffe.
Taizémässa: kl. 18 i S:t Mårtens, K
Danielsson, J Deáki. Servering.
20.11 Morgonmässa: kl. 08.30 i S:t
Görans, G Styrström, G Karlsson.
Kyrktaxi: mot beställning, tfn
19500.
www.mariehamn.evl.ax
¶¶ Sund-Vårdö
Torsdag 14.11 kl. 19.00: Konsert
i Sunds kyrka. Judit Déaki, orgel,
och Klas Edvall, cello.
Söndag 17.11 kl. 11.00: Högmässa
i Vårdö kyrka. Juanita FagerholmUrch, Benita Muukkonen.
http://sund-vardoforsamling.fi/

Närpes prosteri
¶¶ Korsnäs
To 14/11 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
Sö 17/11 11.00: Högmässa i Kyrkan, Rune Fant, Deseré Granholm.
Sö 17/11 18.00: Ung musik i novembermörkret i Kyrkan. Mycket
sång och musik, medv. Daniella
Lindström, Malin Backgren, Nadja
och Nora Väglund, Linda Backgren-Holm, Lovisa Östman, Linnéa Granholm och Jan-Ola Granholm. Efteråt korvgrillning och fri
samvaro vid församlingshemmet.
Må 18/11 13.00: Korsbäck missionssyförening i Bystugan.
Ti 19/11 13.00: Taklax missionssyförening hos Inga Holm.
Ti 19/11 13.00: Vänstuga i Församlingshemmet.
Ti 19/11 19.00: Träffpunkt i Taklax
bönehus.
To 21/11 19.00: Auktion i Molpe
bykyrka. Bakverk, handarbeten
m.m. säljs till förmån för bykyrkans renovering. Mäklare: Lasse
Krook. Andakt och info, Guy
Kronqvist. Lotteri och servering.
Fre 22/11 19.00: Karasamling i
Församlingshemmet. Gäst: Ture
Huhtamäki.
¶¶ Kristinestad
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Internationell afton: fr 15.11 kl 19 i
K.stads förs.hem, Eklöf, sång och
musik av Maria Boumnich och
Harry Kinos, också alla församlingsmedlemmar välkomna
Församlingsafton: lö 16.11 kl 19 i
Sideby kyrka. ”Mitt Kenya”, Kristian Norrback, Saarinen, Glädjedropparna
Högmässa: sö 17.11 kl 10 i Lappfjärd, Leif Eriksson, Eklöf, J Martikainen
Gudstjänst: sö 17.11 kl 12 i Kristinestad, Leif Eriksson, Eklöf, J
Martikainen
Bibelsamtal: sö 17.11 kl 18 i L.fjärds
förs.hem, Vikfors
Pensionärssamling: on 20.11 kl
11.15 i K.stads förs.hem, gäst Carola Salo-Back
Pensionärssamling: to 21.11 kl
11.30 i Sideby, gäst Juhani Martikainen

¶¶ Närpes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: Uppbrottets söndag 17.11
kl 10 Gudstjänst Lövdahl, Lindén.
Lö 16.11 kl 18 ”Kvällsmusik i S:ta
Maria” Laudate, Lindén.
Luthergården: sö 17.11 kl 15 Obs
tiden! Samling för stora och små.
Församlingshemmet: to 21.11 kl 14
Fest för årets 70 och 75 åringar.
Rangsby bykyrka: to 14.11 kl 13
Symöte.
¶¶ Pörtom
Sön 17.11 kl. 12: Familjegudstjänst i
kyrkan. Dagklubben, miniorer och
juniorer, sångfåglarna. Sundqvist,
Lidman, Enlund, Kanto.
Ti 19.11 kl. 13: Sykretsen i förs.h.
Norrgård.
Ons 20.11: Ingen Föräldra-barn
p.g.a. skolning.
To 21.11 kl. 13: Pensionärssamling
gäst Kent Vägar. Norrgård, Sundqvist, Lidman, Pensionärskören.
¶¶ Övermark
Fr 15.11 kl. 19: Kvällsmöte i Luth.
bönehuset.
Sö 16.11 kl. 10: Familjegudstjänst,
Sundqvist, Lidman, dagklubben,
minior, junior, Enlund, Kanto.
Sö 17.11 kl. 18: Välgörenhetskonsert i kyrkan, Lions, Torolf Westerlund, Johan Pått m.fl., alt.and.
Sundqvist, Lidman. Programblad
vid ingångarna.
Må 18.11 kl. 9-11: Föräldra- barn
gruppen i förs.stugan.
To 14.11 kl. 14: Andakt på Alvina.
To 14.11 kl. 15: Andakt på Solgärdet.

Korsholms prosteri
¶¶ Bergö
Fr kl 13: Träffpunkt i församlingshemmet. Gäst Dorothy Röj. Englund, Brunell. Kaffeservering. Alla
daglediga och pensionärer varmt
välkomna!
Lö kl 10: Skriftskola i församlingshemmet.
Sö kl 14: Högmässa, Englund,
Brunell. Vi avtackar Kristoffer
Streng och Iris Sjöberg. Kristoffer
medverkar med sång i högmässan. Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet.
Må kl 10: Föräldra-barn i församlingshemmet.
Må kl 13.15: Minior i församlingshemmet.
Må kl 15.15: Junior i församlingshemmet.
Ti kl 13: Missionssyförenningen
On kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet.
¶¶ Korsholm
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan,
Bergström-Solborg, Westerlund.
Gudstjänst: sö kl 12 i Smedsby
förs.gård, Bergström-Solborg,
Westerlund.
Orgelkonsert med Mauritz Brunell: sö kl 18 i kyrkan.
Missionssyförening: må kl 13 i
Smedsby förs.gård.
Karagruppen: ons kl 14 i Smedsby
förs.gård.
Pensionärssamlingar:
må kl 14 i Karperö, Anita Storm
ti kl 13 i Jungsund, Dan Lillas
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RADIO & TV

Himlaliv

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 15.11 Borgå stift 90 år. Björn Vikström, Borgå Lö 16.11 8.53 Frälsarkransen med Henna Liljeström (repris från 2007) Må 18.11 Maria RepoRostedt, Helsingfors Ti 19.11 Ingemar
Johansson, Mariehamn (repris från
2010) Ons 20.11 Öivind Nyquist, Helsingfors (repris från 2011) To 21.11 Liisa
Mendelin, Åbo (repris från 2011). VEGA

Fre 15.11 Borgå stift 90 år. Björn Vikström, Borgå Lö 16.11 17.58 Ett ord inför helgen, Borgå domkyrka. Sö 17.11
Markus Ventin, Kronoby Må 18.11
Eva Kleman, Helsingfors Ti 19.11 Carola Engblom, Kimito Ons 20.11 Karl
Sällström, Helsingfors (repris från
16.2.2012) To 21.11 Bibelstudium över
Första Johannesbrevet med StigOlof Fernström.
VEGA

Sö 17.11 Festmässa med anledning av
Borgå stifts 90-årsjubileum. Predikant: John Vikström. Liturger: Camilla
Ekholm och Björn Vikström. Organist:
Reidar Tollander. Kantor: Mikael Helenelund. Körledare: Eric-Olof Söderström. Sång och musik: Borgå kammarkör, UV-Sound och Cornicines
Borgoensis. Mässan sänds även i Yle
Fem kl. 12.00 - 13.30.
VEGA

¶¶ Kvevlax
Karakaffe: idag kl 9.15 i ds
Tonårscafé: lö kl 19 i ds
Högmässa: sö kl 10, Östman (lit.),
Anders Värnström (pred), Yngve
Lithén
Ekumenisk bön: må kl 9 i Krubban.
Bön för bygden: må kl 19 i Missionskyrkan
Kvällssymöte: on kl 18 i ds
Skriftskola: on kl 18-20.00 i fh
Öppet hus för tonåringar: on kl
18-21 i Fyren.
¶¶ Malax
Högmässa: sö 17.11 kl 10 i kyrkan.
Norrback, Brunell.
¶¶ Petalax
Högmässa: sö 17 11 kl 11 Englund,
Brunell
Syföreningen: on 20 11 13
Andakt: to 21 11 kl 13.30 i pensionärshemmets samlingssal
Samling för pensionärer och
daglediga: fr 22 11 kl 12.30 Gäst:
Dorthy Röj. Björklund, Brunell,
Kontakten, servering, taxi
¶¶ Replot
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Kaski, Wargh.
Högmässa: i Björkö kl. 12.30. Kaski, Wargh.
Kom med och sjung in Advent och
jul i församlingens Projektkör!
1:a Advent (1.12) Familjegudstjänst
kl.10 i Replot kyrka och 12:30 i
Björkö kyrka.
De vackraste julsångerna 14.12
kl.18 i Replot kyrka och 15.12 kl.15 i
Björkö kyrka.
Kören övar torsdagar kl. 19 i Replot församlingshem 14.11, 21.11,
28.11 samt 12.12. Välkomna med
både nya och erfarnare sångare!
¶¶ Solf
Gudstjänst sö: kl. 10, Ingmar
Weckström, Karolin Wargh.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Pensionärssamling: on kl. 13.
Dragspelsmusik, Dan Lillas.
¶¶ Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl. 13, Seppo Tupeli, Pär Lidén, Dan Andersson.
Vokalensemblen Röster.
Morgonbön: to 21.11 kl. 9, Siv Jern,
Dan Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm, Evans
Orori, Maria Stratton.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl. 18, Camilla
Särs, Berit Kurtén-Finnäs, Heidi
Mäkelä, Siv Jern, Börje Särs. Musik, textläsning, ljuständning.
Kvällsté.
¶¶ Vörå
Vörå
Sö 17.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
L Snellman, Bäck. 70-åringarna
inbjuds speciellt.
Må 18.11. kl. 17: Bibelsits i Prostgården. Nyman.
On 20.11. kl.13: Nattvardsgång i
Ohlsgården. T Klemets.
On 20.11 kl.14: Nattvard i Kastusgården. T. Klemets
Oravais
Sö 17.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
Granlund, Streng.
On 20.11 kl. 13: Missionscafé i Fh.
Dagens gäster: Linnea Klemets
och Inga-Britt Klemets.
Maxmo
Ikväll kl. 18: Bibelkväll i Brudsund
bykyrka. Granlund.
Sö 17.11 kl. 12: Högmässa i kyrkan.
Granlund, Bäck.

Pedersöre prosteri
¶¶ Esse
Fr 15.11 kl.13.30: Andakt i Esselunden, Portin, Johansson.
-kl.19: Stugokväll i Församlingsstugan, Wikblad
Lö 16.11 kl.10-15: Bönehuscafé i
Ytteresse bönehus. Café, loppis,
hembakt och mete. Intäkterna går
till bönehusets driftskostnader.
-kl.18: Lovsångskväll i kyrkan.
-kl.19: Kvällssammankomst i
Punsar bönehus
Sö 17.11 kl.10: Gudstjänst, Portin,
Johansson.
-kl.14: Sammankomst i Punsar
bönehus
-kl.18: Kvällssammankomst i
Punsar bönehus
-kl 18: Kvällspredikan i Ytteresse
bönehus, Joakim Förars
Må 18.11 kl.13.30: Symöte i
Henriksborg, Eriksson. Våra nya
missionärer Johanna och Johnny
Wargh medverkar.
-kl.18: Missionssamling i Henriksborg. Vi får träffa våra nya missionärer Johanna och Johnny Wargh
som berättar om sin förestående
utresa och kommande uppgifter.
Servering.
Ti 19.11 kl.17.30: PoP-klubben i
Församlingsstugan.
To 21.11 kl.18.30: Bibelsits i Ytteresse bönehus
¶¶ Jakobstad
Diakon Inga Pagréus, Sankta Clara församling i Stockholm, i FC:
- Fr 15 ”Bönens plats i det diakonala arbetet”.
- 19 ”Det diakonala arbetet i S:ta
Clara församling”. Sång Heidi
Storbacka.
- Lö 10 ”Lekmännens plats i diakoniarbetet i S:ta Clara församling”.
Fr 19: Ung-mässa i kyrkan, Salo,
Östman.
Sö 12: Högmässa i kyrkan, Salo,
Björk, Södö, Gloriakören.
15: Sammankomst i Skutnäs
bönehus.
18: Fokus i FC. Lovsångs- & förbönskväll, Ralf Salo, Mats Sjölinds
lovsångsteam. Barnfokus.
¶¶ Kronoby
Bön och lovsång: lö 16.11 kl 19.00
i fh.
Gudstjänst: sö 17.11 kl 10.00,
Henricson, Ellfolk-Lasén. Karlebynejdes pensionärsförenings
kyrksöndag.
Bibelsits: to 21.11 kl 18.30 i fh
Förberedelsekurs inför äktenskap: Merilä lägergård
10-12.1.2014. arr. Pedersöre
prosteri. Anm och info jsv@evl.fi,
0403100410
¶¶ Larsmo
Fre 15.11 kl. 20 Ungdomssamling:
vid Inremissionshemmet (Obs
platsen). Heidi Tyni medverkar.
Lö 16.11 kl. 10-12 Höstbasar i
Holm missionsstuga: Försäljning
av bakverk, begagnade kläder,
”loppissaker” m.m. Lotterier och
kaffeservering. Gåvor emottas
med stor tacksamhet.
Sö 17.11 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Wiklund, Församlingskören.
Kyrkvärd: Karagruppen. Vinterskriftskolan deltar i gudstjänsten
och fortsätter sedan med lektioner- klo 18 Messu: Sjöblom, Wiklund.
Kirkkokahvit.
To 21.11 kl. 18 Nattvard vid Sandlunden: Sjöblom, Wiklund.

¶¶ Nedervetil
Airas projektkör: fr 15.11 kl 19,
förs.h.
Gudstjänst: sö 17.11 kl 10, Gösta
Sundelin, Harry Kronqvist.
Finskt symöte: må 18.11 kl 12 ,
förs.h.
¶¶ Nykarleby
NYKARLEBY
Sö kl 10 Högmässa: Edman, Ringwall, Karl-Erik Wikström, sång
-kl 15 Diakon Inga Pagréus berättar: i fh om frivilligas insats
bland utslagna i Stockholm, S:ta
Clara förs. Sång Heidi Storbacka,
bokbord.
Må kl 13 Missionssyförening: fh
-kl 18 Kenyamission, missionsauktion: fh, Börje Sandberg.
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
MUNSALA
Sö kl 12 Högmässa: Edman,
Ringwall
On kl 15 Skriftskola: fh
- kl 16 Sorgegrupp: prästg. Nya
deltagare ryms med!
JEPPO
Fr kl 14 Fredagsmöte: bönehuset.
”Från död till liv” Uno Lundgren.
Sö kl 10 Gudstjänst: kyrkan. Pred.
Elis Snellman, Holmberg, Lönnqvist, Gunnel Nybyggar sång.
-Kl 19.30 Bibelstudium: böneh.
”Galaterbrevet” Harry Holmberg,
sång Britt-Mari o Gun-Helen.
¶¶ Pedersöre
Andakt: Fr 14 i Pedersheim,
Purmo församling
Gemensam ungdomssamling
360: Fr 19 Ung gudstjänst i J:stads
kyrka (Obs ingen ungdomskväll i
Bennäs kyrkhem!
Forsby sångkör: Fr 19 övar i bykyrkan
Sankta Clara församlings (Stockholm) diakon Inga Pagréus: besöker Österbotten, se tider i J:stads
sv. förs. annons
Sångsamling: Lö 19 med kören
Cantate (J:stad) i Forsby bykyrka,
kördir. Lisen Södö, pred. Jan Nygård, servering, alla välkomna!
Högmässa: Sö 10 med nattvard i
kyrkan, Manskören och dir. N-O
Frantz, Häggblom, SandstedtGranvik, textläsare Ulla Storbjörk,
dörrvärdar Lepplax
Sammankomst : Sö 15 i Flynängens bönehus
Bönegrupp: Ti 18.30 i Bennäs
kyrkhem
Pensionärssamling: On 12 i Kyrkostrands församlingshem, Eivor
& Nisse Johansson, Häggblom,
mat och kaffe 10 €
Samtalsgrupp för kvinnor: To 21.11
kl. 19 i Flynbo daghem, Kållby
Symöten:
- Må 13 i Bennäs kyrkhem, Ralf
Salo
- Må 13 i Forsby bykyrka
- Ti 13.30 i Bulderbackagården
- Ti 13.30 Sundby-Karby i Sundby
byahem, Lars-Erik Björkstrand
- To 21.11 kl. 13 i Kållby bönehus
Kållby församlingssal stängd:
Må 18.11 till årets slut pga vattenskada, all verksamhet (dag-,
familje- och häftisklubbar) flyttar
till Flynbo daghem.
¶¶ Purmo
Möte i Åvist: idag to 14.11 kl 19.30
Albert Häggblom
Karasamling: i Joels ro fre 15.11 kl
19.30 ”Manspsykologi” Gunnar
Norrlund. Knytkalas.
Tema kväll: i Zion lö 16.11 kl 19 Arbetet bland utslagna i Stockholm,
diakon Inga Pagréus. Bokbord.
Högmässa: i kyrkan sö 17.11 kl

10 och i Åvist kl 12. Khden och R
Blomqvist.
Missionsgrupp: hos Laséns ti 19.11
kl 13.30, Sandströms visar bilder
från Kenya
Samling för sörjande: i Prästgården on 20.11 kl 15
Andakt: i Sisbacka pens. bost to
21.11 kl 14
¶¶ Terjärv
Konfirmandungdomssamling:
fr 15.11 kl 19 Jimmy Österbacka
medv .
Parafton: lö 16.11 kl 19, Boris och
Vivian Salo, förs.h.
Högmässa: sö 17.11 kl 10, D. Norrback, kantorn, Vörå kyrkokör, dir.
Leni Granholm.
Veteranernas söndagslunch: sö
17.11 kl 14, förs.h.
Konsert i kyrkan: sö 17.11 kl 19,
”Bliv du hos mig - att lugna ner
sig inför Herren”.
Jazzpsalmer på svenska och finska. Mikael Svarvar, Riikka Elisabet Hertteli, Eevalotta Matikainen,
Martin Söderbacka. Fritt inträde,
kollekt.
Finsk bibel- och samtalsgrupp:
ti 19.11 kl 18, hos Ulla-Stina och
Osmo Åivo, Hanna-Leena Lehtola
medv.
Pensionärsträff: on 20.11 kl 13
förs.h. Program. Servering.
Missionsförsäljning vid Djupsjöbacka skola, to 21.11 kl 19.

Region 2
Domprosteriet
Borgå

15-17.11 STIFTSDAGAR I BORGÅ
Följande evenemang kan man komma
till oanmäld:
FREDAG 15.11
KL. 21.30: STUMFILMEN ”KÖRKARLEN” i
Borgå domkyrka
LÖRDAG 16.11
KL. 10: HÖGMÄSSA PÅ TECKENSPRÅK i
Lundagatans kapell, finska församlingshemmet, Maria Lindberg
kl. 19: VÄGEN VI GÅTT – BORGÅ STIFT
90 ÅR. En kavalkad genom nio decennier i ord, ton och sång. Linnankosken
lukio, Runebergsgatan 23
Gratis parkering på Strömborgska skolans och Borgå gymnasiums gårdar
SÖNDAG 17.11
KL. 12: TELEVISERAD FESTHÖGMÄSSA I
BORGÅ DOMKYRKA.
Biskop Björn Vikström, ärkebiskop
emeritus John Vikström, Ekholm,
Tollander, Söderström, Helenelund,
Kammarkören, Cornicines Borgoensis,
UV- Sound

Lappträsk

Sö 17.11 kl. 12: Stiftsdagsfesthögmässa i
Borgå domkyrka. Stiftet fyller 90 år.
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

Insamling av julpaket/Hoppets Stjärna:
fr 15.11 kl 18-20, lö 16.11 kl 9-12 på Mariagården.
Busstransp. till högm. i Borgå 17.11:
kl 10.45 fr busshållplatsen mitt emot
prästg. Retur genast efter högm.
Vuxen-Barngruppen: ti 19.11 kl 10-11.45
på Kantorsgården.

Petras vandring
blev aldrig av

Birgitta och Peter Flander
vandrade den 1 200 år gamla pilgrimsleden till Santiago de
Compostela till minnet av sin
dotter Petra som dog i cancer
bara 24 år gammal.
Yle Fem sö 17.11 kl. 20.30,
repris ti 19.11 kl. 16.55.

Lovisa

Högmässa: sö 17.11 kl 12 i kyrkan, af
Hällström, Aalto
Ljuständning: sö 17.11 kl 18 vid kyrktrappan, för dem som tagit sitt liv
Bibelstudiegruppen: ons 20.11 kl 18 i
församlingsgården
Morgonkaffe: to 21.11 kl 8.30 i Tikva
Födelsedagsfest: för inbjudna to 21.11 kl
15 i församlingsgården
Vinterskribans lektion: sö 24.11 kl
12–16.30

Pernå

Högmässa: sö 17.11 kl. 10.00 i kyrkan,
Minna Silfvergrén, Paula Jokinen.

Sibbo

SIBBO KYRKA: Obs! Ingen mässa p.g.a.
Stiftsdagarna i Borgå. Televiserad festhögmässa i Borgå domkyrka, sö kl 12.
KakaoClubben: Fr kl 9.30 i Kyrkoby
församl.hem.
Vikings veranda: Må kl 19 i Prästgården.
Patrik Frisk.
Sexeuroslunch: On kl 12, Kyrkoby
församl. hem. Inledn. andakt Magnus
Riska.
Veckomässa på Linda: To 21.11 kl 14, Ola
Byfält, Anders Ekberg.
Diakoniauktion: To 21.11 kl 19 i Kyrkoby
församl. hem. Inledn. andakt Ann-Lis
Biström.

Helsingfors prosteri
Johannes

To 14.11 kl. 20: Taizé-mässa i Mariakapellet, Högbergsgatan 10 D.
Fr 15.11
kl. 10: Nallegudstjänst i Mariakapellet.
Högbergsgatan 10 D. Repo-Rostedt,
Henricson.
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 middagsbön i
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 17.11
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Roströsten. Terho, Henricson. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Manifestum. Ray, Terho, Almqvist.
Kyrkkaffe.
Må 18.11
kl. 10-11.30: Tomas familjeträff. Tomas
kyrka. Rönnv 16. Frände.
kl. 10-12: Café Kardemumma. Tvåspråkigt café i S:t Jacobs kyrka. Salenius.
kl. 17:45: Samtalsgruppen ”Bibel, tro
och tvivel” i Tomas kyrka. Kisa Korkman. Frände.
Ti 19.11
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
Enlund.
kl. 13: Träffpunkt för seniorer & daglediga. Högbergsgatan 10 E, 2 vån. Ulla
Tillander-Godenhielm ”Glittrets makt –
diademets historia”. Frände, Enlund.
On 20.11
kl. 14.30: Diakoniträff i S:t Jacobs kyrka.
”Himlen har varit nära” med prosten
Päivikki Ahonen. Övriga gäster är Benita
Ahlnäs och Ingmar Hokkanen. Salenius.
kl. 15: Mariakretsen i Tomas kyrka,
Rönnv. 16. Frände.
kl. 18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan.
Lindström, Löfman.
Julutfärd till Nådendal 19.12.2013. Program: besök hos Mariadöttrarna där
vi får uppleva deras julkrubba. Guidad
rundtur i Nådendal. Julmiddag. Start
kl. 9 från Kiasma, retur senast kl. 19.
Pris: 30€. Anmälan till Barbro Ollberg
senast 29.11 t. 09-23407704. I första
hand är resan för Johannes församlings
medlemmar.
Middagsbön i Johanneskyrkan må-fr
kl. 12

Matteus

Matteus hemsida:
www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Sö 17.11 kl. 12: familjemässa, Rönnberg,
Forsman, Daniela & Staffan, Matteus
barnkör. Kyrkkaffe, saft och bröd.
Sö 17.11 kl. 18: MU-mässa, Ahlfors. Matteus Ungdom -mässa. En kort mässa
med bönevandring, kyrkfika efteråt.
On 20.11 kl. 8.30: morgonmässa,
Forsén.
To 21.11 kl. 12: halvfärdiga handarbeten
(2vån). Vi stickar strumpor eller något
annat till gåva. Restgarn tas emot med
tacksamhet. Ledare: Carita Riitakorpi.
To 21.11 kl. 18-20.30: Rosa bandet café
(2 vån). Kvinnor mitt i livet bjuder på
kaffe med tilltugg till förmån för Rosa
band- kampanjen. Luciakandidat Michelle Riska gästar. Lotteri. Alla hjärtligt
välkomna!
DEGERÖ KYRKA: Rävsundsv. 13

Sö 17.11 kl. 10: högm, Ahlfors, Forsman.
Kyrkkaffe.
Lördag 23.11:
Adventspyssel i Matteussalen (2vån) kl.
10-12, lördags klapp & klang med Anna
kl. 10-10.45, ingen förhandsanmälan.

Petrus

www.petrusforsamling.net
to 14.11:
- kl 19: Kvällsmöte med internationellt
team från Heidi Bakers ”Iris Ministries” i
Moçambique: i Hagasalen, Vespervägen
12 A. Lovsång, förbön, undervisning.
fr 15.11:
- kl. 10 Babyrytmik: i Månsas kyrka.
Babyrytmik för de allra minsta. Kaffe
och smörgås efteråt. Ledare är Liisa
Ahlberg.
- kl. 10 Musiklek: i Hagasalen. För 0-5
åringar med förälder. Kaffe och smörgås. Ledare är Sussi Leskinen.
sö 17.11:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka .
Thylin . Ahlberg.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla
kyrka. Sandell, Varho.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: Vespervägen 12 A, 2:a vån. Björk .
må 18.11:
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka. En
bibelbok presenteras varje gång. Denna
gång Hesekiel. Stig-Olof Fernström.
ti 19.11:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka. För
0-5 åringar med förälder. Kaffe och
smörgås. Ledare är Sussi Leskinen.
- kl. 18 Kaffe-kyrkvärdsträff: i Hagasalen .
- kl 19 Litteraturkrets: i Månsas kyrka.
Vi läser ett skönlitterärt verk och diskuterar det efter en inledande presentation av verket. Denna gång: Rostamapour: Fångna i Iran. Aicka och Micke
Nyström leder.
to 21.11:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs församlingshem, 2. vån. Bredviksvägen 10 D.
Musiklek för 0-5-åringar och föräldrar.
Kaffe och smörgås efteråt. Ledare är
Sussi Leskinen.
- kl. 19 Vesper: i Åggelby gamla kyrka .
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 Thilmanoch diakonissan Kristina
Jansson-Saarela. Första skriftskolträffen
i januari nästa år. Anmälningar mottas
av Kristina Jansson-Saarela tfn 0923402540. E-post: kristina.janssonsaarela(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 Jansson-Saarela, 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 17.11. um 11 Uhr: Gottesdienst zum
Volkstrauertag (Panzig)

INTERNATIONAL Evangelical
Church

Sunday Service in English
10.00: Mellunmäki Parish Center, address: Korvatunturintie 2, Helsinki
14.00: Christ Church, address: Apollonkatu 5, Helsinki
16.30: Espoo Cathedral Parish, address:
Kirkkoranta 2, Espoo
Sunday School arranged. Join us for
church coffee after the service!
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konsert

Dragspel

Musikaliskt ljus i höstmörkret

Vokalensemblen Röster ger onsdagen 27.11 kl 19 en
konsert i Solfs kyrka.
Repertoaren bygger på tonsättningar av bibliska
och liturgiska texter och på poesi av kända författare. Konserten har temat Cantate Domino – Ljus i höstmörkret. Den har en meditativ stämning och vill fungera som en ljusglimt i höstmörkret.

Mellersta Nylands prosteri
Esbo

Högmässor sö 17.11:
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15.
von Martens, Wikman. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 6, kl. 12.
Rönnberg, Malmgren. Kyrkkaffe.
W.A. Mozarts Requiem: Esbo domkyrka, sö 17.11 kl. 19. Peter Hilli: Två sånger
till texter av Edith Södergran (uruppf.).
Mozart: Requiem. Kammarkören Novena. Natalie Ball, sopran. Nina Kronlund,
alt & musikledning. Tuukka Terho, tenor,
Peter Achrén, bas, Markus Malmgren,
orgel. Fritt inträde & program
Tro på Livet! Diskussion om kristen tro:
Olars kyrka, svenska sidan, ti 19.11 kl.
18-20, Rönnberg.
Tema: Ny skapelse - evigt liv. Diskussionsserien avslutas.
Braskväll för kvinnor: Mataskärs lägercentrum, internatet, to 21.11 kl. 18.30.
Kvällens gäst är hembygdsforskaren
Sigbritt Backman, som berättar om hur
man kan dokumentera både sina egna
minnen och hembygdens historia för
eftervärlden. Kvällste.
Familjeklubbar för föräldrar med
småbarn: Köklax kapell, Handelsb. 1.
Familjecafé må kl. 9.30-11.30. Sökö
kapell, Sökögr. 3. Sång och lek ti 9.3011 Mattby kapell, Lisasgr. 3. ImseVimseklubben on 9.30-11.30. Ingen
förhandsanm. Ingen avgift. Mer info:
Stina Ahonen, ann-christine.ahonen@
evl.fi, 050 438 0200
Ungdomskvällar: Sode, Sököv. 14, varje
on kl. 17-20.
Kretsar för pensionärer och daglediga
kl. 13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 19.11,
Sökö kapell ti 19.11, Södrik kapell on
20.11, Kalajärvi kapell to 21.11.
Öppet hus: Hagalunds kyrka varje ti
kl. 12-14
Handarbetsklubben: Vita huset, Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 16-19.
www.esboforsamlingar.fi

Grankulla

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.
Sö 17.11 kl 12 Högmässa: predikan
Johanna Södö, liturg Carola TonbergSkogström, Barbro Smeds. Kaffe i nedre
salen.
Kl 12 Söndagsskola: i övre brasrummet
Ti 19.11 kl 9.30 Familjelyktan: i Sebastos.
Kl 9.30- 11 Diakonimottagning: och
brödutdelning.
Kl 13 Pensionärskören: i nedre salen,
Barbro Smeds.
Kl 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen.
Kl 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i
Sebastos.
Kl 18 Damkören Grazia: i övre salen
On 20.11 kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i
övre brasrummet.
Kl 16-18 Närståendevårdarnas stödgrupp: i Sebastos.
Kl 18 Taizéandakt: i kyrkan, Carola
Tonberg-Skogström, Heli Peitsalo, Arla
Nykvist.
To 21.11 kl 10 Samtal kring tro: i övre
brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i övre
brasrummet.
Kl 16 Må-bra kväll för mammorna: i
Sebastos.
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.
Högmässa: sö 17.11 kl.12 i Kyrkslätts
kyrka. Heikel-Nyberg och Stewen.
Ljusceremoni för att hedra minnet av
dem som gjort självmord: sö 17.11 kl.
14.30-17.00. Man vill även stöda de anhöriga. Mentalhälsoveckan startar i hela
Finland. Träff vid Katinkontti, Kungsg.
5-7 A: Kl. 14.30 tal av kommundirektör
Tarmo Aarnio, samtal och kaffe. Kl. 15.45
ljusprocession till kyrkan. Kl. 16 andakt
i kyrkan med Hannu Suni, Johanna
Salmela och Birgitta Lindell. Ljusen kan
lämnas vid kyrktrappan. Arr.: Kyrkslätts
svenska och finska församlingar.
Konsert i Haapajärvi kyrka: lö 23.11 kl.
15. Medverkande: Susann Joki, sång;
Karuby skolas kör; Anton Kukkonen,
cello; Mikaelikören; Kerstin och Per-Olof
Munck, sång med ack.; Hanna Noro,
flöjt; Henrico Stewen, orgel; Ina Söderlund, violin; biskop Björn Vikström,
andakt. Fritt inträde!

Biskopsvisitationens högmässa: sö
24.11 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Predikan
av biskop Björn Vikström. Kyrkslätts
kammarkör medverkar. Hjärtligt välkomna!
Visitationsstämma efter högmässan:
sö 24.11 i församlingshemmet. Lunch
och kaffeservering. Alla församlingsmedlemmar är hjärtligt välkomna att
diskutera med biskopen!
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 17.11: Högmässa kl 10.30 i Pyynikki
församlingshem, Jarmo Juntumaa och
Paula Sirén.
Ti 19.11: Mammor, pappor o barn kl
10 SvG
Ti 19.11: Tisdagsklubben SvG kl 13.3014.30 och kl 14.30-15.30
Ons 20.11: Diakonikretsen kl 13 SvH,
Barnkonventionens dag, besök från dagis eller lågstadiet.
Ons 20.11: A-män bastukväll i Ilkko kl
18.30. Patrik Eriksson, verkstadschef
inom bilbranschen inleder till diskussion.
Skjuts från Gamla kyrkan kl 18.00
Lö 23.11: Brahe Djäknar och Florakören
bjuder på konsert i Alexanders kyrkan
kl 18

Vanda

Familjecafé: fre 15.11 kl. 10-12 i Dickursby
kyrkas konferensutrymmen, Stationsvägen 12 B.
Högmässa: sö 17.11 kl. 10 i Helsinge kyrka
S:t Lars. K. Andersson, N. Fogelberg. Solist Ville Fogelberg, barytonhorn.
Högmässa sö 17.11 kl. 12 i S:t Martins
kapell. K. Andersson, N. Fogelberg. Solist
Ville Fogelberg, barytonhorn.
Familjecafé: må 18.11 kl. 9.30-11.30
i Myrbacka kyrka i samarbete med
Folkhälsan.
”Kriget i Bibeln”: må 18.11 kl. 18 - Bibelstudier med Martin Fagerudd i Dickursby
kyrka , Stationsv. 12 B.
Sankt Martins diakoni- och pensionärskrets: samlas ti 19.11 kl. 13 i S:t Martins
kapell.
ViAnda-kören: övar ti 19.11 kl. 13.30 på
Helsinggård i Dickursby.
Dickursby pensionärskrets: samlas on
20.11 kl. 14 i Folkhälsanhuset, Vallmov.
28.
Julpyssel: lö 23.11 kl. 10-13 i Bagarstugan. Församlingen bjuder på materialet
och servering. Barnledare och hjälpledare finns på plats och hjälper till.
Församlingens julfest: hålls sö 8.12 i
Prostgården. Traditionell julmat, kaffe ,
program med allsång.
Anmälan till pastorskansliet senast 29.11
tfn 09-8306262 eller per e-post till
vandasvenska@evl.fi

diakoni

Mika Väyrynen spelar i Vasa

Dragspelskonstnär Mika Väyrynen spelar musik av
J. S. Bach och Aulis Sallinen i Brändö kyrka lördag 16.11
kl. 18.
Väyrynen har gett hundratals konserter i Finland,
Europa och Asien. Hans inspelningar har väckt intresse
internationellt, bland annat inspelningen av Goldbergvariationerna har närmast fått kultstatus bland dragspelskonstnärer.
Det är fritt inträde till konserten, programblad kostar
fem euro. Arrangör är Vasa svenska församling.

Raseborgs prosteri
Bromarv

Sö 17.11 kl. 18: (obs tiden!), kvällsmässa ,
Staffan Söderlund/Per Lindgård.

Ekenäs

Högmässa: sö 17.11 kl.10 i Ekenäs kyrka,
M.Cleve, N.Burgmann.
Stenmässa: sö 17.11 kl.18 i Ekenäs kyrka,
A.Lindström, N.Burgmann. En stillhetens, eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst.
Se hela annonsen i VN samt på www.
ekenasforsamling.fi

Hangö

Sö 17.11 Högmässa: i kyrkan kl. 12, T.
Sjöblom, R. Näse. Håkan Streng medverkar.
On 20.11 ”Öppna Dörrars Förmiddag”: i
dagklubben på Bang. 27 kl. 10-12. Dagklubben har verkat i 30 år på Bangatan.
Kaffe o tårta. Alla är välkomna!
On 20.11 En sorgegrupp startar: kl. 17.30
i församlingshemmet, Parkg. 7. Gruppen
är till för dig som mist en anhörig el. vän
och vill ha någon att dela sorgen med. Vi
träffas fem gånger. Info ger kaplan AnnSofi Nylund tel: 040-5967022.
To 21.11 Psalmafton i Lappvik kyrka: kl.
18, A-S. Nylund, R. Näse.

Ingå

To 14.11 kl 9.30: familjecafé i församlingshemmets källarvåning. Karin Eklund, May Lindström.
Fre 15.11 kl 18.00: israeliska danser i
församlingshemmets källare. Viveca
Unnérus.
Sö 17.11, Uppbrottets söndag: högmässa
i Ingå kyrka. Tom Hellsten, Marianne
Gustafsson Burgmann
Sö 17.11 kl 18.00: Musikandakt ”Ur djupet ropar jag till Dig, Herre” i Ingå kyrka.
Marianne Gustafsson Burgmann, Torsten
Sandell, andakt.
Må 18.11 kl 18.30: Bibelgruppen träffas i
församlingshemmet. Tom Hellsten.
Ons 20.11 kl 14: Syföreningen träffas i
ungdomshuset. Siv Björklöf.
To 21.11: familjecafé i församlingshemmets källarvåning. Karin Eklund, May
Lindström
To 21.11 kl 13.00: församlingsträff i församlingshemmet för pensionärer och
daglediga. May Lindström.
Verksamhet på finska:
Pe 15.11 klo 19: äijäsauna Pappilassa.
Erkki Päivärinta.
La 16.11 klo 9.30: pyhäkoulu seurakuntatalon kellarikerroksessa. Annika Vaak.
Ke 20.11 klo 16.45: rukouspiiri Bläckhornetissa.
Ke 20.11 klo 18.00: raamattupiiri Bläckhornetissa

Sjundeå

Diakonikretsen: fr 15.11 kl.13 i förs.hemmet, Gun Venäläinen.
Tvåspråkig mässa: sö 17.11 kl. 10 i kyrkan, Ismo Turunen, Päivi Mäkinen, gitarr.
Basar i Capella: lö 23.11 kl. 10-13. 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.

Diakon Inga Pagréus från S:ta Clara församling i Stockholm besöker några österbottniska församlingar 15-17
november.
Hon har under lång tid varit engagerad i arbetet
bland utslagna och prostituerade i Stockholms innerstad. Mycket bön och helhjärtade lekmannainsatser
bär verksamheten år efter år. För info om var och när
Inga Pagréus medverkar, se församlingsannonserna
för Jakobstad, Purmo och Nykarleby!

Annonsera i Kyrkpressen!
Kontakta våra annonsförsäljare:
Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528
Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi
Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi

Snappertuna

to 14.11 kl 13.30: Dagträff i prästgården.
Gäst är Gunnar Weckström som talar
om ”Bön-samtal eller självbedrägeri”.
Välkomna!
to 14.11 kl 16: skribalektion i Langansböle
to 14.11 kl 18-21: ungdomskväll i
Langansböle
to 14.11 kl 19: övar kören i prästgården
sö 17.11 kl 18: högmässa med Tom Bergman och Pia Nygård
ti 19.11 kl 9.30: familjekafé i Langansböle
on 20.11 kl 16: barnklubb i Langansböle

Gravstenar av
erkänd kvalitet från
Kaavin Kivi.

Ortens begravningsbyrå sedan 1951

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

Auktoriserad av
Finlands Begravningsbyråers Förbund

Tenala

To 14.11 kl. 18: bönekväll i församlingshemmet.
Sö 17.11 kl. 10: gudstjänst, Staffan Söderlund/Gunnar Westman.
Ti 19.11 kl. 13: finsk samtalsgrupp i församlingshemmet. Gäst: Esa Lahtinen.
Ti 19.11 kl. 15-17.30: skriftskolan i församlingshemmet.
On 20.11 kl. 14: pensionärsträff 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.

I sorgens ögonblick, står vi till Er tjänst

BEGRAVNINGSTJÄNST

Kalmari

Torgvägen 1, 02400 Kyrkslätt
tel: 010 2194550 eller Bodil Kalmari 050 4084460
info@hautauspalvelukalmari.fi

17.11 kl 11.00 gudstjänst i
Biblion. Kyrkkaffe, föredrag.

Optisk specialaffär

www.hautauspalvelukalmari.fi

Finlands Lucia
Röstsedel

http://sanktjohannes.info

JAG RÖSTAR PÅ KANDIDAT NR _____
Mitt namn _________________________________
Min adress _________________________________

Karis

Förbön och lovsång: To 14.11 kl. 19 i S:ta
Katarina kyrka.
Högmässa: Sö 17.11 kl. 10 i S:ta Katarina
kyrka . Kyrktaxi från centrum.
Bibelgruppen i Svartå: Må 18.11 kl. 14 i
kyrkstugan.
Bibelsamtalsgruppen: On 20.11 kl. 19 i
Församlingshemmets nya del.

Inga Pagréus i Österbotten

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

Lärkkulla verkar som stifts- och kursgård för Borgå stift i Karis. I anslutning
till stiftsgården verkar Lärkkulla-stiftelsens Folkakademi, retreatgården
Snoan i Lappvik samt Lärkkulla Skärgård i Houtskär.

Lärkkulla-stiftelsen lediganslår befattningen som
Direktor
att sökas före den 29.11.2013
Sökande förutsätts ha lämplig högre högskoleexamen och dokumenterad
arbetserfarenhet av ledarskap med ansvar för ekonomi, förvaltning och
administration.
Vi förutsätter också god kännedom om Finlands evangelisk-lutherska kyrka
och Borgå stift samt teologiskt kunnande.
Ansökan inklusive lönekrav riktas till styrelsen för Lärkkulla-stiftelsen,
Lärkkullavägen 22, 10300 Karis.
Närmare uppgifter om befattningen ger styrelsens ordförande Stig
Kankkonen tfn 0400 665098 och t.f. rektor Juhani Jäntti tfn 044 7200459.

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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Förtjänsttecken för frivilligt arbete

INKAST PATRIK WINGREN

Att lämna allt

Pedersöre församling har
uppmärksammat trogna
frivilliga medarbetare inom
söndagsskol- och församlingsfadderverksamheten.
De frivilliga tar hand om en
betydande del av församlingens undervisning och kontakter till barn och deras familjer.

Kyrkans förtjänsttecken
har delats ut till:

50 år. Rut Fagerström
40 år. Elly Appel,
Ulla-Brita Eklund
30 år. Ina Backman,
Greta Englund, Eva Granberg, Catarina Grägg, Carita
Hagnäs, Gun-Britt Löfqvist,
Barbro Stenbacka, Inga-Lill
Sundqvist
20 år. Margita Back, Anita Bast, Gerd Björklund,
Siv Borgmästars, Inger och
Knut Brännbacka, Åsa Eklund, Annikki Ekman, Maria Emet, Inga-Lisa Enqvist,

Frivilliga medarbetarna samlade till utdelning och festkaffe 21.10. På bilden saknas
några som inte kunde närvara på festen.
Leni Fors, Torvald Hjulfors,
Monica Holmgård, Margareta och Kaj Högdahl, Britta Höglund, Ritva Kulla, Lilian Levlin, Yvonne Löf, AnnSofie Melin, Alf Mård, Doris
Nylund, Erik Snellman, Staffan Snellman, Ulla Storbjörk,

Karola Timrén, Ann-Catrin
Österholm
Lektor Gun-Maj Näse fick
Kyrkostyrelsens utmärkelse
för förtjänstfullt arbete bland
barn och ungdom.
¶¶Lena

I MIN

LING
FÖRSAM

Sandberg

BERÄTTA OM DIN FÖRSAMLING!
Den här sidan finns till för dig. Roliga verksamhetsidéer, festliga jubileum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotografera och berätta om
vad som händer i DIN församling! Skicka in din artikel till redaktionen@kyrkpressen.fi. Redaktionen väljer och redigerar materialet.

Marknad
uthyres
Etta 23 m2 i Åbo fr.o.m.1.12.13.
Stålarmsg 1 tel 0400-646398
Öppen tvåa 47 m2 i gott skick i
centrala Helsingfors. Hyra: 950 €/
mån+vatten, el. Ledig fr.o.m 1.12.
eventuellt tidigare.
Tel 040 7798501

Uthyres 1,5 (48kvm) i
Stockholm (Hammarby
sjöstad. Hyra: 8 500 SEK/mån
fr.o.m. feb 2014-feb 2015.För
mer info & intresseanmälan
48kvmsjostaden@gmail.com
UNIK ETTA i gott skick med
äppelträn och egen gårdsplan.
Uppbysvängen 5, Helsingfors.
Hyra 660€. Tfn 0443858240.

Fin etta 34 m2 med alkov,glas.
balkong, öppet kök i 4. vån. i
östra centrum med metron
nära. Byggt -00, 720 euro
Tel. 050-5542161

Jag har den senaste tiden funderat
över allt det vi bär med oss. Livet är
förrädiskt eftersom de största förändringarna sker över en lång tid.
Vi blir inte plötlsigt gamla, fårade
och stela i lederna, det sker gradvis.
I valda skeden tar vi ögonblicksbilder, konstaterar förändring, bara för att sedan genast långsamt
röra oss bort från detta fasta.
På samma sätt vänjer vi oss med det yttre i våra
liv. Det som egentligen ligger bortom, men som lite
i taget blir en del av oss själva. Vi blir flerbarnsföräldrar, vi blir flerbilsfamiljer, vi blir fastighetsägare. Många av oss finner sig vara de mest erfarna
på sina arbetsplatser och ser detta som något stabilt i tider när ingenting längre kan tas för givet.
Så blir vi den tillvaro vi skapat. Trygghet är viktig, men den kan egentligen inte vila på så lös
sand. Ofta är det precis i de delar av livet som vi
upplever som fasta, säkra, som släggan träffar.
Det vet alla som friställs på grund av marknadskonjunktur. Det vet också de
som väntat på pensioneringen och drabbas av allvarlig
sjukdom i samma ögonblick
som tiden öppnats upp.
Hur bygger man då sitt
hus på berget när man har
sand upp till knäna? Inte det
minsta dekorativt, det är helt
klart. Stag och fästen måste
djupt ner. Var vi driver ner
dem beror på var vi hittar fast
grund. En sak är i alla fall säker: materiell framgång rotar oss ingenstans. Ändå går mycket av vår vardag ut på jagande efter
sådan vind.
Det är lätt att läsa bibeln, konstatera att de rika stöter på problem i evangelierna, och placera sig själv
utanför. Det är ändå en karikerad sanning. Rikedom är, i sin avskalade form, det vi håller fast vid.
Det som vi ser som någonting vi förtjänat. De lador
vi fyller som om sju magra år alltid stod för dörren.
Att som kamelen tvingas pressa sig genom nålsögat är något de flesta av oss inte behöver fundera
särskilt mycket över. Pengar har ett funktionellt
värde, att samla skatter på hög är få förunnat. Därför tror jag att det är lätt att missa grundtanken.
Poängen är att vara beredd att lämna nätet på
stranden. Att kunna ge upp det som är dyrt. Att
våga födas på nytt.

”Materiell framgång rotar oss
ingenstans. Ändå går mycket
av vår vardag ut
på jagande efter
sådan vind.”

Patrik Wingren är en samhällspolitiskt aktiv musiker
från Jakobstad.

Var finns
vännerna?

På Facebook, Twitter, YouTube
och såklart på adressen www.sfv.fi.
Du kan också ringa oss: 09–6844 570

Välkommen till
Uffes i Purmo!
Till fest & vardag
» smakliga luncher varje vardag 11-13
» à la carte restaurang för 100 personer
» catering, allt från större fester
till hemmamiddagar
» smörgåstårtor
» söta tårtor
» café & kiosk
» lösglass
» goda pizzor
» grillmat

Opolitiska Svenska folkskolans vänner har i
130 år jobbat för bildning på svenska i Finland.
Stipendie- och bidragsansökningstid: februari
Bli medlem i SFV:s understödsförening!
Årsavgift endast 10 euro. SFV tar emot donationer och
testamenten och ger gratis sakkunnig hjälp.

Vi har öppet 7 dagar i veckan
tfn 727 2255
Purmovägen 471, Purmo
www.uffes.fi

synden kryphål i lagen
Omvändelse är enda vägen ut
Synd är brott mot Guds lag.
Liksom ormen i paradiset
frestade Adam och Eva att
ifrågasätta Guds bud, blir vi
frestade att ifrågasätta Guds
lag idag. Det är bara Gud som
är god och därför bara han
som kan definiera vad som
är gott och vad som är ont,
det vill säga synd. Bibeln är
full av syndakataloger för att
vi människor är så snara att

försöka hitta kryphål i lagen.
Det finns inte ett enda kryphål. Men det finns en väg ut
som heter omvändelse och
tro på Jesu ställföreträdande död där han bar all vår
skuld på korset.

mikael eklöf
Jakobstad

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:

Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi
Insändare måste förses med skribentens namn samt
för redaktionens bruk även adress och telefonnummer. Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall.
Obs! Insändarnas längd är högst 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna. Insänd text returneras inte.
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gudstjänsten minnen från konfirmandtiden

församlingen bemötande

Högkyrkliga mässor var populära i Olaus Petri

Unik chans möta människor

Kaplan Fred Lindströms beskrivning av hur Johannes
församling genom skriftskolan förbereder blivande församlingsmedlemmar att förstå och uppleva gudstjänstens
verkliga innebörd gjorde mig
mycket glad. Han återförde
mig till min skriftskoletid i
Svenska Olaus Petri församling år 1956.
Skriftskolan hölls av hovpredikanten Folke Palmgren
och varade ett helt år. Varje
måndag kväll var det undervisning avslutat med sjunget
kompletorium. I kompletoriet deltog församlingens två
ungdomsgrupper, S:t Mikaels Brödraskap och S:ta Birgittaringen. De var en grupp
av tidigare konfirmander,
som förblivit gudstjänstlivet trogna även efter skriftskolan. Kompletoriet leddes
av kantor Torsten Stenius,
som svarade för inövningen
av gregorianiken. Erfarna
medlemmar ur ungdomsgruppen deltog som lektorer.
Konfirmanderna förvän-

tades närvara vid söndagens gudstjänster, antingen
morgonmässan eller högmässan. Ingen kontrollerade, men märkligt nog var
närvaron nästan hundraprocentig. Gudstjänsten följde den svenska mässan,
men liturgin hade utformats
”högkyrkligt” nära nog exakt såsom Fred Lindström
beskriver för Johannes. Detta gav möjlighet för pojkarna i S:t Mikaels Brödraskap
att delta som ministranter,
kors- och ljusbärare, upptagare av kollekt och liknande. Några fick specialuppdrag som sakristan eller ceremonimästare med ansvar
för att det alltid fanns skolade medhjälpare tillhands.
Resultatet blev att gudstjänsterna blev en del av livet som man inte kunde vara utan. Hade man inte någon uppgift var man ändå
närvarande vid mässa och
kompletorium. Den ”träning” man sålunda fick har
haft livslång verkan. Guds-

tjänstens liturgiska mystik
är för mig än i dag en levande verklighet. Att jag dessutom har möjlighet att i TV
följa liturgin i jul- och påskgudstjänsterna från Peterskyrkan i Rom är ekumeniskt sett en oskattbar gåva.
Att konfirmeras i OP
blev populärt. Vid de stora kyrkliga högtiderna var kyrkan proppfull
och”packare” utsågs för
att fylla bänkarna. För mig
som ceremonimästare var
dessa tillfällen med procession av kors och ljusbärare, ungdomsgrupperna,
ministranterna och celebranten speciellt högtidliga. Men alla i församlingen
var inte förtjusta i det aktiva ungdomsarbetet och
dess ”katolska” utformning. Sveriges ärkebiskop
yttrade vid en visitation,
att han i normala fall inte hade tolererat ungdomsverksamhetens utformning. Men det stora antalet aktiva ungdomar och

den frimodiga glädje de utstrålade gjorde att han til�lät verksamheten fortsätta. Jag minns att han togs
emot med full uppvaktning och en ståtlig procession, där han bar fullt ornat
med mitra och kräkla, något han ej var van vid.
Då ungdomarna i Johannes visar samma glädje inför gudstjänstfirandet kan
jag inte förstå annat än att
konceptet fungerar. Delaktighet, trygghet i liturgin och
samhörighet hör till en äkta gudstjänst baserad på tro.
Skriftskolans huvuduppgift
är att lägga grunden för troslivet. Den grunden finns i
den Heliga Mässan. Trosbekännelsen talar om Kyrkan
som ”de heligas samfund”.
Lycklig den församling som
kan leda sin ungdom in i en
sådan gemenskap.

PETER Elg
Förutvarande konfirmand i
Olaus Petri församling , Vanda

Det här året har jag upplevt
vår kyrka inte enbart som förtroendevald och ansvarig utan i synnerhet som medlem
och sörjande. Det har varit
både hälsosamt och nyttigt.
Jag vill rikta ett stort tack
till Karleby svenska församling och i synnerhet kyrkoherde Peter Kankkonen för
det sätt som vi blivit bemötta på och för hur han skött
jordfästningarna. Han har
vid varje griftetal förberett
sig väl genom att ta reda på
när den avlidne blivit döpt,
av vem och vilka som varit
faddrar och närvarande vid
dopet. Därefter har han reflekterat kring dopet, att föräldrarna ville ge det bästa de
hade i dopet till Gud och i valet av faddrar reflekterat över
varför just de blivit valda med
tanke på barnets bästa.
Eftersom antalet föräldrar
som döper sina barn sjunker i vår kyrka är det speciellt viktigt att visa att kyrkan följer sina medlemmar
genom dop, konfirmation,
vigslar och begravning-

skolfarfar extra resurs

frågespalt otillfredställande svar

Meningsfullt stöd för skolan

Rättesnöre - ej absolut sanning

Det gäller att fylla sina dagar
med liv, inte bara sitt liv med
dagar. Det har varit mitt motto i över tolv år nu. Åldrandet börjar när man inte längre har något intressant att ta
sig för. Själv har jag aldrig haft
så roligt som efter pensioneringen då jag beslutade mig
för att bli skolfarfar på lågstadienivå. Då var min målsättning att jag ville uppleva ännu många härliga och
aktiva år.
Barn har idag ett stort
behov av vuxenkontakter.
Föräldrarnas och barnens
gemensamma tid minskar och far- och morföräldrarna bor ofta långt borta. I skolan har lärarna fullt
upp med nya arbetsuppgifter och allt större klasser. För att avhjälpa bristen
på vuxna i barnens liv har
man i våra finlandssvenska
skolor tagit med den äldre
generationen som en extra resurs i skolsamarbetet. Undersökningar visar
nämligen att de äldre spelar en viktig roll, med sina

erfarenheter av både skola och samhällsliv, och förstår därför hur broar kan
byggas mellan dessa.
Uppdraget är en social
verksamhet på årskurserna 0-6. Syftet är att främja barnens utveckling och
berika deras liv. Arbetsuppgifterna utformas i
samråd med skolledningen. Skolfarfäderna hjälper
eleverna i klassrummet,
under rasterna, vid måltiderna och på utflykter. De
lugnar, tröstar, uppmuntrar, medlar och delar med
sig av sina erfarenheter. De
talar om skillnader på gott
och ont, ger sig tid att lyssna på eleverna, är lyhörda för tendenser till mobbning och främjar förståelse för andra människor. De
är en förebild för barnen
även utanför skolan. Det är
ett djupt meningsfullt och
stimulerande uppdrag som
ger barnen inblick i vuxensamhället.
Närvaron i klassrummet
utgör också ett stöd för lä-

rarna. Vi äldre livserfarna konkurrerar varken med
föräldrar, lärare eller några andra anställda i skolan. Lärarna har det pedagogiska ansvaret och det är
på deras initiativ som skolsamarbetet bygger. Hemmen däremot bär hela ansvaret för uppfostran. En
skolmormor är givetvis
precis lika viktig som en
farfar. Ett faktum är dock
att kvinnorna är i majoritet
i lärarrummen, så den vuxna manliga förebilden är
nog så viktig. Man kan gott
säga att dagens barn ofta inte har samma kontakt
med farfargenerationen på
det sätt som barn hade förr.
Det känns alldeles underbart att åter, sin höga ålder
till trots, kunna få vara behövd och känna hur omtyckt och efterlängtad man
är, både av barnen, skolan
och föräldrarna.

Sten Lindholm
Träskända

Jag har i Våga Fråga önskat
svar på frågan ”Vad är synd”
och önskat få en förklaring
på ”Arvssynden”. Jag har fått
svar på frågan av Jan-Erik
Nyman, svar som inte gjort
mig klokare, för svaren har
enbart baserat sig på hänvisningar till Bibeln.
Mina frågor har i alla fall
väckt debatt och det finns
andra än jag som har sina dubier över att man än i dag anser 2 000 – 3 000 år gamla
berättelser i Bibeln som dagens absoluta sanningar, vilket framgår ur Jari Tuomenoksas debattartikel i KP 45
gällande Bibelns auktoritet.
För teologer är det givetvis
enkelt att anse Bibelns ord
vara den absoluta sanningen, men Bibeln är trots allt
en samling berättelser om
dåtida personers personliga
uppfattningar och vad säger
att de inte dessutom kraftigt förändrats då de överförts genom muntlig tradition i tusentals år.
För Ulf Emeleus är detta
med synd och arvssynd inget problem (KP 45), men nog

för mig. Jag kan omöjligt fatta att barnet liksom vi vuxna till 100 procent bär på en
arvssynd, men genom syndaförlåtelsen blir 0 procent
skyldig! Hur skall en enkel
människa förstå något sådant? Vad sedan Lärkans
morgonsamlingar, Runeberg och exempelvis Kyösti
Kallio har att göra med mina tvivel på berättelserna i
Bibeln förstår jag inte.
Jag uppfattar Bibeln – och
då speciellt Nya Testamentet
– som ett rättesnöre för min
vandel, men jag är nog kritisk till mångt och mycket i
Bibelns berättelser och jag
kan inte se dem som absoluta sanningar men nog som
liknelser. Jag tror på det goda i den anda som Jesus representerar och jag försöker
behandla mina medmänniskor i samma anda som han
gjorde.

är det en främmande och
avlägsen tanke. För många
är redan tröskeln att rösta
hög. Trots denna brist på direkt engagemang i församlingen är alla ändå likvärdiga medlemmar och någon
av dessa mindre engagerade har säkert gett sin röst åt
dig som är i en beslutsfattande ställning. Lyssna därför också på den ”vanliga”
medlemmen. De redan involverade har lättare att på-

verka och ta för sig, men den
stora massan är också viktig. Förtroende för församlingsverksamheten bland de
”vanliga” medlemmarna leder i längden till nöjda församlingsmedlemmar som
gärna betalar för sitt medlemskap och ger möjlighet att utveckla församlingsverksamheten i sin helhet.

gunnar O weckström
Vanda
(Ej teologen Gunnar Weckström i Karis)

eftisverksamhet petrus församling

Lyssna gärna också på de ”vanliga” medlemmarna
Som vi fick läsa i KP 45 har
Petrus församling i Helsingfors valt att lägga ner sin välfungerande och väletablerade
eftisverksamhet. Det här trots
idoga protester från föräldrahåll. Diskussioner har förts i
god ton, precis som det framgår i notisen, men tyvärr utan
att hörsammas. För många familjer har denna verksamhet
varit den enda naturliga kontakten till församlingen och
en värdefull hjälp i vardagen.

Detta lopp är kört och jag
vill inte här börja en offentlig smutskastning angående beslutet, men jag vill utnyttja tillfället att påminna
beslutsfattarna i församlingarna om vikten av att lyssna
till de ”vanliga” församlingsmedlemmarna. Majoriteten
av medlemmarna i de flesta församlingar består av oss
”vanliga”, som läser vår aftonbön, går i julkyrkan, gifter oss, döper våra barn och

begraver våra nära och kära. En del har en djupare relation till Gud, en annan ingen alls, men vi upplever ändå att det är viktigt att vara en del av församlingen.
Det är också vi som bekostar en stor del av församlingens verksamhet. Aktivera
dig då för att påverka, tänker
du kanske. Jovisst, man kan
ställa upp i till exempel församlingsrådsval, men för de
flesta ”vanliga” medlemmar

Nina Bärlund
Helsingfors

”Det är oerhört
viktigt för vår
kyrka att de sörjande möts med
respekt och att
allting fungerar
från församlingens sida.”
ar. För församlingsanställda är begravningar ofta rutin men för de sörjande är
de som en jordbävning.
Därför är det så oerhört
viktigt för vår kyrka att de
sörjande möts med respekt och att allting fungerar från församlingens sida.
Församlingen är inte enbart
prästen utan församlingssekreterare, vaktmästare,
städare, barnledare, kantor,
ungdomsledare och värdinnor. Inom vår lutherska
kyrka har vi en unik chans
att möta människor vid
dop, vigslar, konfirmation
och begravningar. Respekt,
medmänsklighet och social kompetens borde vara A
och O vid dessa möten.

Görel Ahlnäs
Nykarleby

bibeln pålitlig
Herren Gud visste nog
Jari Tuomenoksa skriver i KP
45 under rubriken ”Ondskan
finns kvar” att om utrotandet av allt liv utom det som
räddades i Noas ark var Guds
försök att eliminera ondskan
på jorden har detta misslyckats, eftersom ondskan finns
kvar på jorden än i dag.
Herren Gud visste väl, att
eliminerandet av ondskan
inte skulle lyckas på det här
sättet. För Han sade ju själv
att det var endast Noa som
var rättfärdig inför Honom
och vandrade med Honom
på sin tid (1 Mos. 6:8-9; 7:1).
Därför upprättade Gud ett
förbund med Noa. Och eftersom Gud inte splittrar familjer, blev även Noas hustru och tre söner jämte fruar
räddade (1 Mos. 6:18). Det är
till dessa vi alla är ättlingar
(1 Mos 9:1). Men en av Noas
söner betedde sig illa (1 Mos.
9:22). Vad beträffar forntidens jättar, så var de barn till
”gudaväsenden” eller rättare sagt ”Guds söner” (äldre
översättning ordagrant enligt hebreiskan), vilket var
en gängse beteckning för
kungasöner (1 Mos. 6:2,6;
jämte not).
Inget konstigt med det.
Kungasöner fanns även efter den stora floden. JT ville med sin skrivelse visa att
Bibelns information inte alltid är tillförlitlig. Han har nog
inte lyckats.

Bertil Tikkanen
Helsingfors

NÄSTA VECKA träffar vi en av dem
som överlevde förintelsen.

Smakfull Lunchbuffé
* Beställningsrestaurang
* Cateringservice

Närpesv.19, Närpes 040-357 5232

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.

Borgå 15–17.11
UTSTÄLLARTORG
Du hittar Fontana Medias böcker på utställartorget i
svenska församlingshemmet (i samma lokal som Café
Malawi), Runebergsgatan 24.

Med sikte
på framtiden

ÖPPETHÅLLNING
Fredag kl. 16–21
Lördag kl. 8–21
Söndag kl. 8–11.30

- Borgå stift 90 år
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Ingvar Dahlbacka (red.).
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Ann-Sofie Eriksson
Fias söta hemligheter

Patrik Hagman &
Liisa Mendelin red.
En liten skillnad

Så lyckas du som hemmabagare!

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

2490

2290

Tomas Sjödin
Det händer när du vilar
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Yvonne Hoffman
Fånge hos tsaren

Monica Vikström-Jokela &
Johanna Sjöström
Bärtil och glassbilen

1990
Årsbok för Borgå stift
– Dela
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Julklappstips från hardy.

Hans Martin
Vägen hem

Mia Marianne & Per Filip
God jul önskar...

Våra mest älskade
andliga sånger

Våra mest älskade
psalmer

Sånger för livet 7
Live i Globen

Lasse Stefanz
Trouble boys

Tommys
Nånting

Hans Martin & Tommys
Högtidsstund

Vikingarna
Julens sånger

Carola
I denna natt blir världen ny

Elvis Presley
Christmas with Elvis

Håkan Streng
Med dej i mina armar...

Vörå spelmansklubb
Musik i 30 år med

Carola
Live at Dalhalla

Se vårt stora
utbud av
nlandssvenska
cd-skivor
på hardy.

Andliga sånger
& psalmer

Vår stora julkatalog med CD-skivor och DVD-lmer (24 sid) medföljer alla beställningar.
Enkelt att beställa med denna kupong! Kryssa för skivor du vill beställa:

Beställ nu!
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044-0656470
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info@hardy.fi
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hardy.fi

Carola - Live at Dalhalla.....DVD 15 €
Hans Martin - Vägen hem.....CD 19 €
Mia Marianne & Per Filip - God jul önskar.....CD 19 €
Våra mest älskade andliga sånger.....CD 13 €
Våra mest älskade psalmer.....CD 13 €
Sånger för livet 7.....CD 9 €
Lasse Stefanz - Trouble boys.....CD 17 €
Tommys - Nånting.....CD 17 €
Andliga sånger & psalmer.....CD 13 €
Hans Martin & Tommys - Högtidsstund.....CD 9 €
Vikingarna - Julens sånger.....CD 7 €
Carola - I denna natt blir världen ny.....CD 9 €
Elvis Presley - Christmas with Elvis.....CD 9 €
Håkan Streng - Med dej i mina armar - igen 2013.....CD 19 €
Vörå spelmansklubb - Musik i 30 år med.....2 CD 20 €

Porto

Hardys Market
Fraktavgift 5 €/order
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En liten flicka som första gången fick vara med på ett bröllop frågade sin mamma: ”Varför är bruden klädd i vitt?”. Mamman svarade:”För att det är lyckans färg och det här är den lyckligaste
dagen i hennes liv.” Flickan såg brudgummen och frågade: ”Varför är brudgummen klädd i svart?”.

VÄLKOMMEN ALLA! BOKFÖRSÄLJNING PÅ STIFTSDAGARNA!

