Sid LEDAREN: Förföljelse av kristna
systerkyrkor kan inte kvitteras
med enbart humanitärt bistånd.
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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Systerkyrkornas
lidande förtigs
i svenska kyrkan svallar en debatt, som initierats av kyrkans
bojkott mot israeliska apelsiner.
Finlandsbördiga prästen Håkan Sandvik ryter
till i ett opinionsinlägg i svenska Kyrkans Tidning och kräver en nyansering och större solidaritet med de hårt prövade kristna kyrkorna i
Mellanöstern. Han riktar kravet till den kyrka han
själv jobbar inom, men hans kyrkstöt är lika aktuell för kyrkorna i väst överlag. Håkan Sandvik
är tydlig med att sätta fingret på var det brister i
deras lojalitet.
När det gäller att skicka hjälpsändningar till
flyktingläger, till exempel i Jordanien, har Svenska kyrkan rena papper. I själva verket fungerar
den här delen – den diakonala mycket bra. Devisen att hjälpa inte ”för att de är kristna utan för
att vi är kristna” kunde mycket väl också gå för
det arbete som utförs inom ramen för den evangelisk-lutherska kyrkan här i Finland via Kyrkans utlandshjälp och Finska Missionssällskapet.
Däremot är det sämre ställt med det politiska stödet. På sistone har massförföljelsen av kristna i
Mellanöstern lyfts fram synligt i Sverige i sekulära medier. ”Världen” har noterat att de gamla
kristna kyrkorna i regionen töms och deras gudstjänstfolk slaktas. Och kyrkans reaktion?
Håkan Sandvik noterar att Svenska kyrkan under de senaste fyra årens kyrkomöten behandlat motioner som krävt ett aktivare stöd från kyrkan till de förföljda kristna. Varje gång har motionerna avslagits med hänvisningar till att det redan görs sådant arbete genom humanitärt bistånd
och via ekumeniska organ. Orsaken ser Sandvik
bland annat i en rädsla för att underblåsa felaktiga hotbilder med förenklingar om motsättningar mellan kristna och muslimer. Det är klokt, och ändå:
”Det är inte muslimer som
förföljer kristna men det
är nog grupper av extrema
muslimer och det måste man
få säga”. Behovet av att ta avstånd från onödig polarisering får inte hindra att kyrkan tar avstånd från verkliga
förföljelser och agerar politiskt, menar Sandvik.
Sneglar vi återigen på vår
egen kyrka är det ännu sämre ställt här. Här har
kyrkomötet inte alls diskuterat solidaritetsaspekten med de lidande kristna i andra kyrkor.

”Låt bli min syster! Du får inte
göra så här! Du
har ingen rätt till
det!”

det största sveket är ändå det andliga. Det är
blicken som flackar bort från mobbarringen på
skolgården.
Ur det perspektivet får den starka betoningen
på kyrklig materiell hjälp en obehaglig bismak.
Det är inte plåstren på de skrubbade knäna den
mobbade längtar mest efter. Det är någon som heligt vred ställer sig rakryggad och samlad framför
mobbarna och säger: Låt bli min syster! Du får inte göra så här! Du har ingen rätt till det!
HEnne saknar våra systerkyrkor. För att låna Håkan Sandviks ord: ”De kristna i Mellanöstern har
inte i första hand bett om ekonomiskt, humanitärt
eller politiskt stöd, även om allt detta är viktigt.
Det de ber oss om är att inte glömma bort dem.”

PROFILEN: MARCUS BIRRO
”Jag tror på Jesus och Bibeln.”

Min tro är
rätt så korkad
Han är författare, programledare, bloggande fotbollsfantast och känd kristen krönikör i Sverige. – För att få
in min första krönika om tro i Expressen krävdes det en
hel del övertalning, berättar Marcus Birro. Nu har han
gett ut ett eget evangelium.
TEXT: TOMAS VON MARTENS
Marcus Birro föddes och växte upp i
Göteborg för snart 42 år sedan. Mamma är svensk och pappa kom från Italien på 1960-talet när Sverige behövde arbetskraft.
– Pappa skulle stanna i några månader men träffade min mamma och blev
kvar i Sverige.
Birro själv talar hyfsad italienska och
bloggar dagligen om den italienska fotbollsligan. När han var 14–15 år skildes föräldrarna och det drabbade honom hårt.
– Jag var en mycket känslig, till och
med överkänslig yngling.
Det var också i den åldern Birro kom
till tro och började läsa Bibeln. Hans
pappa var ateist och hans mamma har
alltid varit agnostiker.
Några år senare, som 17-åring, drack
han första gången alkohol.
– Det var som att hitta hem. I jämförelse med mina jämnåriga debuterade jag sent.
Alkoholen gav honom en känsla av
total frihet. Han blev en missbrukare.
– Jag har inget att skylla på, jag hade
en helt normal barndom och ungdom.
Han har en reumatisk sjukdom för
vilken han får smärtstillande mediciner.
– Det blev en del missbruk av medicin också.
De fem första åren som missbrukare
gick utan att några svårigheter.
– Efter de fem första åren kom det
fem svåra år. Och efter de fem svåra
åren kom det fem fruktanssvärda år då
allt var ett elände.
Tiden som missbrukare varade i ungefär femton år. Det som räddade honom
var hans fru Jonna Vanhatalo som stannade kvar hos honom trots allt elände.
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– En missbrukare gör sig av med alla sina vänner. Men hon gav aldrig upp,
hon lämnade inte mig. Det gav mig kraft
att ta mig ur missbruket.
– Hon har en tro men kanske inte så
uttalad som min. Hennes tro är nog av
en mer stillsam variant, säger Birro.
Han har aldrig haft ett ”riktigt jobb”
som han själv säger, och i dag livnär
han sig som programledare, författare, föreläsare, krönikör och professionell tyckare.
Han har gett ut femton böcker och
vunnit flera priser för sitt skrivande,
bland annat det prestigefyllda Dan Andersson-priset. Han har också vunnit
priser för sina texter om italiensk fotboll.
– Ett vanligt arbete har aldrig varit aktuellt för mig, det skulle aldrig ha fungerat. Jag kan inte tänka mig att jag hade gjort något annat än det jag gör nu.
Nu under mars månad ska han turnera i kyrkor och församlingar och tala om sin nya bok Evangelium enligt Marcus (Libris 2014).
– Det kommer att bli jätteroligt, det
ser jag fram emot.

Motstånd mot krönika om tro

Hans krönikor om tro i Expressen har
mötts av ett stort gensvar från läsarna.
Men när Birro första gången skrev en
krönika om tro i Expressen, var det nära att den aldrig hade blivit publicerad.
– Jag började med att skriva om fotboll och sedan år 2008 har jag också
varit en ”riktig” krönikör och skrivit
om andra saker.
Första gången han skrev han om sin
tro var år 2010 och då mötte han på
motstånd från Expressens redaktion.
– Men jag stod på mig och fick in den.

Det visade sig att det fanns ett stort behov av sådana krönikor och jag fick ett
stort gensvar.
I fyra år har han fått skriva krönikor
om tro i Expressen, men nu är det slut.
– Nu har de meddelat att det räcker med den typen av texter. Men jag
är glad att jag fått skriva om de här sakerna i fyra år.
Varför får du inte längre skriva om tro?
– Sverige är ett ängsligt land. Ju högre
plattform du har desto fegare är skribenterna.
Han har fått negativ feedback från
både icke-troende och andra troende.
– Men jag kan inte klaga för överlag
har det varit mycket positiv respons på
mina krönikor. Själv är jag en rätt så
korkad troende, jag tror på Jesus och
Bibeln. Det har väckt uppskattning hos
många men irriterat andra.
Är du intresserad av förhållandet mellan
vetenskap och tro?
– Jag har alltid varit jätteintresserad
av de frågorna men det känns som att
det är en lång resa. Något som man
måste stöta och blöta länge och jag är
bara i början känns det som. Jag har
pendlat hit och dit i mina tankar om hur
man ska tänka om de frågorna.
En gång ville redaktören stryka en
mening i hans krönika. Birro hade skrivit att det i Mellanöstern är muslimer
som fördriver kristna.
– Han höll med om att det inte fanns
något sakfel i texten men var rädd för
att det skulle underblåsa islamofobi.
Jag måste ringa högre upp i hierarkin
för att få behålla mina formuleringar.
Birro säger att många i Sverige inte
vet att de som är mest förföljda i världen i dag är de kristna.
– Jag fick positiv feedback från syrianska kristna i Sverige som tyckte att
det är konstigt att det är politiskt inkorrekt att berätta för svenska läsare varför syrierna flytt från sitt land.
Själv har Birro inte ännu hittat en
egen församling eller kyrka.
– Ibland går jag till Svenska kyrkan,
under mina turnéer blir det ofta pingstkyrkor. Jag har också gått till Livets ord
och till katolska kyrkor. Jag söker fortfarande.

KYRKPRESSEN ANNONSINFORMATION
Utgivare:
Fontana Media Ab

Annonsredaktör:
Erika Rönngård
tfn 040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi

Bank: Sampo
IBAN: FI34 8000
1301 1585 40
BIC: DABAFIHH

Annonspriser:
Färg 2,05 €/spmm
Svart-vit 1,65 €/spmm
Moms 24% tillkommer

Nina Österholm
tfn 040 831 6836

Paradbild:
Rickard L Eriksson

Radannonser:
4,50 €/rad inkl. moms.

Webbredaktör:
webred@kyrkpressen.fi

Tryck:
Botnia Print, Karleby

Familjeannonser:
1 €/spmm inkl. moms.

Redaktion i Österbotten Christa Mickelsson
Norrmalmsgatan 21 A
tfn 040 831 6788
68600 Jakobstad
tfn 040 831 3599
Johan Sandberg
(Österbotten)
Redaktörer:
tfn 040 831 3599
e-post:
förnamn.efternamn@
Sofia Torvalds
kyrkpressen.fi
tfn 040 831 6748

Layout: Malin Aho

Ulrika Hansson
tfn 040 831 6322
Tomas von Martens
tfn 040 831 6545

Lämna in din annons
utan extra kostnader
via annonsverktyget på
www.kyrkpressen.fi!
För familje- och radannonser per telefon,
mejl eller post tillkommer
5 euro i serviceavgift.
Kyrkpressen utkommer
normalt på torsdagar
och inlämning av annonser sker senast torsdag
veckan före.

För mera detaljer se
mediekortet
www.kyrkpressen.fi
Annonsförsäljning:
fornamn.efternamn@
kyrkpressen.fi
Leif Westerling,
tfn 050 329 4444,
fax (09) 278 4138
Jonny Åstrand,
tfn (06) 347 0608,
eller 0500 924 528,
fax (06) 347 1018

Prenumerationer och
adressändringar:
tfn 040 831 6614,
prenumeration@
kyrkpressen.fi.
Adressändring sker automatiskt via din församling
då du gör flyttanmälan.
Om du har prenumererat
via Kyrkpressen kontaktar du oss.
Prenumerationspriser:
Finland & Norden 65 €
Utlandet 84 €

AKTUELLT 3

KYRKPRESSEN TORSDAG 6.3.2014 • NR 10
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

marcus birro funderar inte
på vad som är politiskt korrekt när han skriver. Det har
väckt både beundran och
irritation.
foto: RICKARD L ERIKSSON

MARCUS BIRRO
KRÖNIKÖR, PRISBELÖNT
FÖRFATTARE, PROGRAMLEDARE, FÖRELÄSARE.
BLOGGAR OM ITALIENSK
FOTBOLL.
VUNNIT ”PÅ SPÅRET” I
SVT.
BELÖNATS MED AFTONBLADETS STORA BLOGGPRIS.

Idrottspris bär John Vikströms namn
Sport. I framtiden ska
John Vikström-priset delas ut årligen. Det är kyrkans delegation för motion
och idrott som tagit initiativ
till priset, som ska tilldelas
personer och organisationer
som verkat för samarbete
mellan kyrka och idrott.
John Vikström uttrycker sin glädje över priset när
Kyrkpressen ringer upp honom.

– I alla idrottsintervjuar
frågar de ju hur det känns,
och jag måste säga att det
känns rysligt bra. Under mina år som biskop och ärkebiskop har jag försökt verka bland annat för att stärka relationen mellan kyrkan
och idrottsvärlden.
Vikström tycker att det är
fint att priset kommit till.
– När jag blev tillfrågad
om mitt namn får knytas till

Ett idrottspris med namnet John Vikström-priset ska i
framtiden årligen delas ut. FOTO: Arkivbild/Maria Antell

det här idrottspriset svarade jag ja, det är en glädje
och en ära.
För ett par år sedan delades priset ut för första gången, men i framtiden ska det alltså ske under
mera regelbundna former.
– Den första prisutdelningen skedde under Gloria Patri-veckan, en fotbollsturnering närmast för
kyrkliga fotbollslag i olika

delar i Finland.
I motiveringen till det nyinstiftade priset nämns att
priset främjar kyrkans samhällsrelationer, ger positiv publicitet och förmedlar en holistisk kristen människosyn.
Det var Kyrkostyrelsens
plenum som förra veckan beslöt om grundandet av
John Vikström-priset.
¶¶Christa

Mickelsson
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Kyrkan
säger ja
till bidrag

I dag ersätter staten kyrkans kostnader för begravningsväsendet, folkbokföringen och upprätthållandet av gamla byggnader genom att kyrkan
får en andel av samfundsskatten. Här nedan syns
hur kyrkans ersättnings för de här uppgifterna
varierat enligt konjunkturerna.
Foto: KP-arkiv/Chanette Härus

STAT OCH KYRKA. Inte bara finansministeriet utan också Kyrkostyrelsen är
nu beredd att ge upp kyrkans andel av
samfundsskatten och i stället gå in för
ett lagstadgat statsbidrag för de uppgifter kyrkan sköter åt samhället.

KYRKANS INTÄKTER FRÅN
SAMFUNDSSKATTEN

TEXT: SOFIA TORVALDS

2011

I oktober i fjol föreslog finansministeriet i en promemoria att staten skulle gå in
för ett nytt system då det
gäller att ersätta kyrkan för
kostnader för begravningsväsendet, folkbokföringen
och upprätthållandet av historiskt värdefulla byggnader.
Kyrkostyrelsens plenum
tog förra veckan ställning
till finansministeriets förslag och var i stort på samma
linje. Både staten och kyrkan inser att det börjar vara dags att frångå det gamla
systemet, där kyrkan ersätts
med en andel ur samfundsskatten. Biskop Björn Vikström tror att förändringen
behövs.
– Det fanns vissa som uttryckte farhågor för att kyrkans roll i samhället försvagas om systemet förändras.
Men merparten – bland
dem jag själv – resonerade

så att det tvärtom är en positiv förändring. Det är lättare
att förklara att kyrkan utför
vissa samhälleliga uppgifter
och får ersättning för dem än
att förklara varför kyrkan
ska få en del av samfundsskatten, säger Vikström som
är medlem av Kyrkostyrelsens plenum.
En annan farhåga är att i
och med att understödet blir
en del av statsbudgeten kan
det bli en budgetfråga hur
mycket pengar kyrkan får
för att sköta sina lagstadgade samhälleliga uppgifter. Då kanske summan blir
större eller mindre utgående
från hur mycket staten anser
sig ”ha råd” att betala.
– Men nu utgår Kyrkostyrelsen från att det kommer
att stiftas en lag som tryggar kyrkans statsunderstöd
oberoende av de ekonomiska konjunkturerna.

Många missnöjda i Karleby
VALPROCESS. Att bara
en sökande till kyrkoherdetjänsten i Karleby
ansågs behörig har lett
till en missnöjesyttring
som hittills 150 karlebybor skrivit under.
TEXT: TOMAS
VON MARTENS

I en skrivelse riktad till både
det svenska församlingsrådet i
Karleby och till domkapitlet i
Borgå,uttryckerdryga150församlingsbor sitt djupa missnöje över valprocessen inför
kyrkoherdevalet i Karleby.
Initiativtagare till skrivelsen
är Yvonne Åkerlund och Camilla Knutar.
– Vi anser att domkapitlets förfaringssätt inför valet
är oacceptabelt. Är man be-
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120 miljoner per år

Finansministeriet föreslår att
kyrkan årligen får ett statsunderstöd på ungefär 114 miljoner euro. Dessutom sänks
kyrkans kostnader för skatteuppbörden med sex miljoner euro – en summa som
kyrkan tidigare använt till
att bekosta skattemyndigheternas åtgärder för att fördela samfundsskatten. Det blir
i praktiken en sammanlagd
hörig för en tjänst borde man
ha rätt att söka den, säger Camilla Knutar.
Att församlingens egen
kaplan inte ansågs behörig
väckte bestörtning.
Knutar anser att alla kandidaterna var bra och skrivelsen tar inte ställning för eller emot någon av dem.
– Vi hade verkligen önskat att domkapitlet inte hade gallrat bland de sökande
och att vi själva hade fått välja
vår kyrkoherde bland dessa
kandidater.
Insamlingen av namn till
skrivelsen pågår till början av
mars och skickas därefter till
domkapitlet.

MISSION UNDERSTÖD

Slef åter på
förslag i Esbo
Sedan 2007 har Esbo
kyrkliga samfällighet inte beviljat budgetmedel åt
Svenska lutherska evangeliföreningen (Slef) och
dess finska motsvarighet,
på grund av organisationernas bibelsyn. Nu före-

95,9 milj.
120,7 milj.
118,4 milj.
104,6 milj.
94,0 milj.
125,8 milj.

summa på 120 miljoner euro
jämfört med dagens system.
Är det nog? Framför allt med
tanke på att kostnaderna för
begravningsväsendet beräknas
skjuta i höjden under de närmaste trettio åren?
– Visst är det en farhåga att
summan inte räcker till. Men
den här summan rör sig ändå
i övre kanten av de summor
kyrkan i medeltal fått i samBiskop Björn Vikström tar
inte ställning till skrivelsen
innan den anlänt till domkapitlet.
– Jag varken vill eller kan
kommentera skrivelsen innan jag har sett den, säger biskopen.

Intyg på samarbetsvilja

De tre sökande till kyrkoherdetjänsten ombads skriftligen intyga att de samarbetar
med både kvinnor och män i
utövandet av ”alla till prästämbetet hörande uppgifter.”
Församlingens kaplan
skrev inte under och ansågs därför inte behörig av
domkapitlet.

fundsskatt, säger Vikström.
(Se statistik här ovan.)
– Samfundsskatten har
också inneburit att skillnaderna varit stora från församling till församling så att
de församlingar som haft
många företag på sitt område
dragit större nytta av skatten.
Nu skulle statsbidraget gå till
kyrkan centralt och på det sättet kan summan fördelas jämnare mellan församlingarna.

Finns det en risk för att ”rika”
församlingar får det sämre?
– Blir det mer till någon
blir det mindre till någon
annan, men principerna har
inte ännu diskuterats, säger
Vikström.

Biskopen ser inte någon
dramatisk skillnad mellan
en skriftlig och en muntlig åsikt.
– Om det skriftliga upplevs så här negativt måste vi
kanske ompröva den proceduren och nöja oss med svar
muntligt i samband med intervju eller mer informellt
per mail.
Vikström betonar att det
handlar om den tillfrågades
rättsskydd: den formulering
som sedan står i beredningen
till domkapitlets möte måste återspegla personens åsikt
i frågan.
Biskopsmötet kom år
2006 med en redogörelse

för hur problem som är förorsakade av olika ämbetssyn ska hanteras.
I den står det att personer
som förhåller sig negativt till
kvinnliga präster fortfarande har möjlighet att bli vigda till präster och utsedda till
tjänster inom kyrkan. Det
betonas att de har åsiktsfrihet men de får inte göra sig
skyldiga till varken direkt eller indirekt diskriminering
av kvinnliga präster.
Domprosten Mats Lindgård säger att kyrkolagen
fått en juridiskt bindande
tolkning genom de tidigare
rättsliga processer som gällt
olika ämbetssyn.

Snabb tidtabell

Kyrkomötet tar ställning till
frågan på vårens möte. Eftersom ärendet är brådskande
tror Björn Vikström att frå-

STUDENTSKRIVNINGAR VANDA
slår samfällighetens gemensamma kyrkoråd,
med rösterna 7–6, att bidragen ska återinföras.
– Om Esboförsamlingarna återvänder till den tidigare praxisen att ge stöd
åt alla kyrkans sju missionsorganisationer, är
det glädjande, säger Göran Stenlund som är verk-

samhetsledare för Slef.
– Tidigare år då Esbo fattat beslut om att
dra in stöden har det aldrig handlat om enhälliga
beslut.
Gemensamma kyrkofullmäktige fattar ett beslut i frågan på sitt möte
12 mars.

Pluggar med
prästen
I Vanda samlas de abiturienter som ska skriva religion i vårens studentskrivningar till en studiekrets i församlingens regi. Pastor Sanna Uusitalo
är den som kläckt idén till
gruppen och det är också

hon som ska leda träffarna. Övningsuppgifter, repetition och gruppdiskussioner står på programmet.
- Studentskrivningarna hör till ett viktigt skede i en ung människas liv.
På det här viset kan församlingarna vara en del av
det, säger Uusitalo.

Hon utlovar också ett
pris till den av abiturienterna som får bäst resultat
i provet i religion i vårens
skrivningar.
Erfarenheterna från ifjol,
då studiekretsen ordnades
för första gången, är goda.
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Orka lysa
– tillsammans!
GEMENSKAP. Vad är den
värd – och vad kostar
den i Borgå stift? Hur ska
vi synas som kyrka på
svenska i Finland i framtiden?
TEXT: NINA ÖSTERHOLM
FOTO: CHRISTA MICKELSSON

gan måste klubbas igenom
så snabbt som möjligt.
Finansministeriet önskar
att det nya systemet träder i
kraft från år 2015, Kyrkostyrelsen vill vänta till år 2016.
Vem bestämmer i slutändan?
– Det är statsmakten som
bestämmer, men också skattemyndigheterna har meddelat att år 2015 är för tidigt för
dem, säger Björn Vikström.
– Det finns inget juridiskt
spelrum för domkapitlet.
Valprocessen i Borgå domkyrkoförsamling åren 2004–
2008, gick till förvaltningsdomstolen och sedan till
högsta förvaltningsdomstolen.
– I kyrkolagen finns en
mycket allmänt hållen beskrivning där det står att
”den som uppenbart saknar förutsättningar” för att
sköta kyrkoherdetjänsten,
inte kan vara valbar.
Lindgård menar att denna allmänt hållna formulering i kyrkolagen nu genom
flera prejudikat fått sin rättsliga tolkning.

May Wikström, chefredaktör
för Kyrkpressen, hälsar alla
med intresse för Svenskfinland, kyrka och samarbete
välkomna till ett öppet rådslag i Tammerfors.
– Tillsammans är vi många
som gör väldigt mycket för
kyrkan i Svenskfinland. Men
när ekonomin krisar blir
man lätt kortsynt och sluter
sig kring det egna. Nu borde
vi se vad vi har gemensamt,
vad vi tidigare gått samman
om, och fundera på om vill
bevara det, säger Wikström.
Inbesparingar, strukturomvandlingar och nedskärningar är en tråkig vardagsmelodi. Enligt May Wikström befinner vi oss i ett
brytningsskede där både
samhället men också kyrkan själv förändras snabbt.
– Hur ska vi bevara den
svenskspråkiga identiteten
när gamla strukturer läggs
om? Vad kostar och ger oss
solidariteten med det övriga
Svenskfinland i just min församling? Vill vi bevara exempelvis Kyrkpressen som
församlingarna i tiderna gått
samman om?

Från Småbönders till
Brunnsparken
Tillsammans med Försam-

lingsförbundet, Fontana Media, domkapitlet och kyrkans
svenska central kallar Kyrkpressen nu till ett öppet forum.
– Vi vill erbjuda en annorlunda plattform för möte. Nu
träffas vi inte som ett organ
eller som delegater för någon enskild organisation. Alla
kan komma och alla har möjlighet att framföra sin åsikt.
Medverkande vid rådslaget, som arrangeras i Tammerfors, är också forskare
Kjell Herberts som kommer
att ta deltagarna på en resa genom det finlandssvenska religiösa landskapet, från
Småbönders till Brunnsparken. En paneldebatt inleder
själva diskussionen.

Release av herdabrev

I samband med rådslaget
släpper biskop Björn Vikström sitt herdabrev, en slags
teologisk programförklaring som biskoparna vanligen skriver i något skede av
sin tid som biskop.
Ett plock ut herdabrevet
publicerade biskopen redan
tidigare på Facebook. Det
var i samband med riksdagens diskussion kring jämlik äktenskapslag som Vikström skrev ett inlägg kring
kyrkans vigselrätt.
Synas - Finnas! Öppet rådslag och
förtroendeforum den 22 mars kl 11–
15. Gratis lunch för alla deltagare.
Plats: Kaleva kyrkas församlingssal,
Liisanpuisto 1, Tammerfors.
Arr. Fontana Media/ Kyrkpressen och Församlinsgförbundet r.f. i
samarbete med Kyrkans central för
det svenska arbetet och biskopen i
Borgå stift.

NY BOK!

John Vikström

I sorgens tid
En bok till tröst för den som
förlorat en nära anhörig. En
hurdan medvandrare är sorgen,
och vad kräver den?

”
Inbunden, fyrfärg
Format 160 x 170 mm, 44 s.

1890

Jag tror att jag vet lite hur
du har det just nu. Hur
det känns när en som
har stått dig nära nu är
borta. Jag har själv varit i
samma situation.
www.fontanamedia.fi
tfn (09) 612 615 30
info@fontanamedia.fi

Finlandssvenska kvalitetsresor med svenskspråkig reseledare och max. 20 resenärer.
HURTIGRUTEN, 4-10.8
världens vackraste sjöresa.
Helpension och en natt
i Ivalo.
7 d. 2280 €
SVARTA HAVET, 26.9-8.10
en lyxkryssning runt Svarta havet med stopp i bl.a.
Sotji, Odessa och Yalta. Tre nätter i Istanbul och 9
nätter ombord på Silver Spirit. Allt inkluderat ombord.
15d. fr. 3980 €
KLASSISKA SYDAFRIKA. 15-27.10
Upplev det bästa Sydafrika har att erbjuda, Kapstaden
och världsklass safari. I priset ingår även alla måltidsdrycker vin, öl och vatten. 13 d. 3980 €
STORA NYA ZEELAND RESAN. 20.11-15.12
Upplev det vackra landet från syd till nord.
En fantastisk naturupplevelse. 26 d. 6980 €
Läs om alla resor på www.martinsresor.ax
Gå in på www.martinsresor.ax eller ring mig på
0457 344 1132 eller mån–fre 9–16 på 018 23 215.
ihåg
Kom gen!
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May Wikström vill att kyrkan i Svenskfinland både ska finnas och synas. – Tillsammans är vi en stark kraft.

Till församlingarnas förtroendevalda, kyrkoherdarna
i Borgå stift, beslutsfattare, anställda och frivilliga
intresserade:

Öppet rådslag och förtroendeforum

Synas – Finnas!
Hur ska vi vara kyrka i dag – på svenska i Finland –
tillsammans? Välkommen med och diskutera
om den frågan känns angelägen för dig!

Gratis
lunch
ingår!

Samlingen är samtidigt årets Förtroendeforum för Församlingsförbundet r.f.
Anmälan till Ulrika Hansson,
ulrika.hansson@fontanamedia.fi
senast fredagen den 7 mars.
Meddela också om det finns behov
av specialdieter.
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Genom fönstren i samlingsutrymmet i det nya församlingshemmet i Esse syns ån och kyrkan.

Ramarna håller för nybygge

FASTIGHETER. De stränga kostnadsramarna på tre miljoner euro för församlingshemsbygget i Esse ser ut att hålla.
I juni ska nybygget stå klart.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
Det nya församlingshemmet i Esse ska
stå klart i juni. Tidtabellen ser ut att
hålla. Lekpark och staket har Esseborna lovat bygga på talko i augusti
2014. Biskop Björn Vikström inviger
församlingshemmet den 14 september.
I slutet av februari firades taklagsfest.
Esse församling har varit utan församlingshem i sju år sedan det gamla fuktskadade församlingshemmet
stängdes 2007 och revs tio månader
senare. Sedan dess har man brutit arm
över nybygget, både vad gäller placering, storlek och kostnader.
– Ibland har det känts som om vi
inte kämpat mot kött och blod utan
mot andemakterna, beskriver gemen-

samma kyrkorådets ordförande Hans
Häggblom turerna.
Häggblom understryker vikten av
att församlingen har ett församlingshem.
– Tekniskt sätt behöver församlingarna inte kyrkobyggnaderna. Men vi
behöver församlingshemmen för att
klara av vårt uppdrag att inte bara döpa utan också lära.

Lång process

Vi behöver församlingshemmen för att klara av vårt uppdrag.
Hans Häggblom

Kyrkoherden i Esse, Kaj Granlund är
nöjd över att man nu kommit så här
långt.
– Det är skönt när man nu börjar se
en ända på det hela. Det har varit en
lång process.
De ritningar man nu bygger efter är
en nedbantad version av ett tidigare förslag som fullmäktige satte tummen ner för med hänvisning till kostnaderna.
– Hade vi byggt tidigare hade vi byggt
större, säger Granlund. Det ursprungliga förslaget var på 1 300 kvadratmeter
och nu är vi nere på drygt tusen kvadrat. Vi har minskat lite på alla rum,

INTERRELIGIÖST SEXUELLA INRIKTNINGAR

Nytt nätverk
för förföljda
Ett interreligiöst nätverk
för personer av olika kön,
sexuella inriktningar, identiteter och uttrycksformer
grundades i Sydafrika i januari (GIN-SSOGIE).
Konferensen i Sydafrika samlade 68 delega-

ter från ett trettiotal länder, med många olika sorters tro och från många
religiösa samfund. GIN anser att våld, kriminalisering och förföljelse av sexuella minoriteter är en fråga som kräver omedelbara
åtgärder. Organisationen
har koncentrerat sin verksamhet och sitt ledarskap

kanske främst på serveringsrummet
och ett grupprum för konfirmandundervisning.
Som villkor för att godkänna nybygget satte kyrkofullmäktige ett absolut kostnadstak på tre miljoner euro.
Fullmäktige har under projektets gång
kontinuerligt informerats om var kostnaderna ligger.
– I december när fullmäktige fick sin
senaste rapport låg vi inom ramarna.
Även om marginalerna är små så är
chanserna att vi ska hållas inom ramarna goda, säger förvaltningsdirektör Diana Lund.

Bildöverföring

Även samfällighetens fastighetschef
Daniel Wikström konstaterar att det
har varit många kompromisser i olika former.
– Vi har inte förbyggt oss. Det får
hellre vara lite för trångt än att kvadratmetrar står oanvända, säger han.
Salen rymmer 170 personer. De
gånger den blir för trång kan man
överföra ljud och bild till skärmar i
dagklubb- och ungdomsutrymme-

CITAT ÄKTENSKAP
till länder där våldet och
fördomarna mot sexuella
minoriteter är som störst,
bland annat i de sydligaste
delarna av vår värld.
GIN vill också arbeta för
solidaritet och överbrygga
det som de anser vara en
falsk klyfta mellan deras
gemenskap och olika religiösa traditioner.

Låt staten sköta de civila angelägenheterna som
har juridiska konsekvenser. Så får
kyrkan stå för det
den finns till för:
att välsigna.
Olav S Melin i Hbl

na intill. Bildöverföringen är en nyhet inom samfälligheten. Granlund
räknar med att trängsel uppstår endast undantagsvis.
Samfälligheten har lånat hela beloppet för nybygget. Investeringen
kommer nu att belasta samfällighetens budget med drygt 200 000 euro
de kommande femton åren.
– Det beloppet är borta från andra
investeringar i samfälligheten. Det påverkar inte direkt personalstyrkan,
men vi ser över och minskar på antalet anställda genom naturlig avgång,
säger Diana Lund.
Även om den ekonomiska situationen sammantaget blivit sämre ser
Lund inte att läget skulle vara hopplöst i Pedersöre samfällighet.
– Vårt fjolårsreslutat ser bättre ut än
vad vi budgeterat för. Företagen i Jakobstadsnejden verkar inte drabbats
lika hårt som landet i medeltal. Arbetslösheten har förvisso ökat, men inte
lika mycket som på annat håll.

BÖN ÅRSDAG

Egypten inspirerar till bön

Världsböndagen firas fredagen den 7 mars för 127:e
gången i över 170 länder. I år är det egyptiska kvinnor som sammanställt ett gudstjänstmaterial för bönedagen. Temat för gudstjänsten är ”Strömmar i öknen”.
De medel som samlas in under årets finlandssvenska
bönedagssamlingar går till de katastrofdrabbade människorna på Filippinerna. Senaste års världsböndagskollekt tillföll Senegals lutherska kyrka för nytryck av
sererebibeln. Kollekten inbringade 1 300 euro.
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De stavar på tro
i vuxen skepnad

VUXENTRO. I vår
satsar Åbo svenska
församling extra
mycket på vuxna som
intresserar sig för
kristen tro. För många
har gruppen blivit ett
första ”hem” i församlingen.

En väg tillbaka

I gruppen finns folk av alla sorter: sådana som aldrig
varit aktiva i någon kyrka,
sådana som vuxit upp med
en tro och tagit avstånd från
den och sådana som aldrig

Niga och nattvard

¶¶STIG-OLOF
FERNSTRÖM
är pensionerad
präst och svarar
på läsarfrågor
om Bibeln.

Jag har uppfostrats och varit van
med att man som kvinna ska niga
vid nattvardsbordet. Eftersom nigandet inte mera ingår i den ”dagliga etiketten” har det nu börjat
kännas lite onaturligt och uppstyltat. Finns det regler som gäller och
uppfattas det vanvördigt att inte
niga eller att som kvinna buga?

Gudstjänstbesökaren framhåller
mycket riktigt att nigandet för det
mesta har försvunnit i det dagliga
umgänget.
När det gäller nattvardsgången finns
det inga tydliga regler förutom att man ska uppträda värdigt.
Många stannar upp ett kort ögonblick och bugar eller böjer
ner huvudet. Vilken gest man än väljer bör man observera
att tacket inte riktar sig till prästen utan till Jesus som har
inbjudit oss till nattvardsbordet. Hur känns det rättast och
naturligast att uttrycka sin tacksamhet till Honom?
Jag råkade under OS se en prisutdelning i teve där en vinnare neg när hon mottog sitt pris. Men alla gör inte så.
Också under presidentmottagningen kan man se att somliga damer visar sin tacksamhet och sin respekt för ämbetet genom att hälsa med en nigning.
Var och en måste själv avgöra vad som känns bäst.

TEXT: SOFIA TORVALDS
Så här kan det gå till: pastor
Mia Bäck kommer med ett
påstående som ”det är lätt att
läsa Bibeln”. De som håller
med henne ställer sig upp,
de som inte håller med henne sätter sig.
– Vi kallar sådant för ”värderingsövningar”. All diskussion sker i sakliga och
vänliga tecken, men det är
spännande att se hur olika utgångspunkter vi kan
ha när vi tänker, säger Anna Edgren som är en av ledarna vid Åbo svenska församlings vuxenskriftskola.
Vuxenskriftskolan i Åbo
har samlats fyra gånger och
konceptet har visat sig vara lyckat. En gång i veckan
går gruppen på 13–14 personer på en kort kvällsmässa
tillsammans, sedan blir det
diskussion om bland annat
gudstjänstens tema. Ofta
har någon bakat något gott
till kaffet.
– Vi är ganska många i
gruppen och det är på gott
och ont. Det är så många som
har något att säga att tiden
ibland känns lite knapp, säger Edgren.
– Vi har också haft ett
bokbord: alla får ta med sig
böcker hemifrån och så lånar vi böcker av varann. Det
har varit spännande att se
vad folk plockat fram ur sina bokhyllor: andaktsböcker, Owe Wikström eller Ylva Eggehorn.

VÅGA FRÅGA

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.
Anna Edgren
har njutit av
att få vara
både deltagare och ledare
i vuxenskriftskolan i Åbo.
känt att de behövt utmana
sin tro men nu söker någon
sorts fördjupning.
– Jag är fyrtio och jag är
yngst i gruppen, säger Edgren.
– Flera av deltagarna har
sagt att de fått ett behov av att
söka sig tillbaka till en gudsrelation de någon gång hade
när de blivit äldre vuxna. Eller också har de hittat något
nytt, något de först nu insett
att de saknar.
Ibland bränner det till,
förstås, och diskussionerna
blir riktigt ivriga.
– Då kan det handla om
ämnen som till exempel skapelsen eller arvsynden.
För Anna Edgren själv har
upplevelsen varit spännan-

de trots att hon är med både som ledare och deltagare.
– När jag diskuterar tro
gör jag det oftast med likasinnade så det har varit en
övning för mig att se att jag
inte kan utgå från att alla
tycker och tror som jag. Det
har också varit spännande
att sitta och prata med församlingens präster. Ibland
har jag också blivit förvånad över hur de tänker och
ser på olika frågor.

Bekräfta dopet?

är konfirmerade får chansen
att bekräfta sina doplöften –
lite så där som par gör i amerikanska filmer då de varit
gifta länge och vill påminna
sig om varför de egentligen
vill leva tillsammans.

Kom ihåg
Fontana Medias
BOKREA!
Fontana Med
reakatalog ias
Bilaga till Kyrkpresse

n 8/2014

Vårens bokrea

pågår till den 20

mars eller så länge

varorna räcke

r.
Bokfynd för alla
åldrar! Dyrbara
lässtunder –
med böcker till
förmånliga priser.

1. Elfenbenshjärtat
Anna Tikum

Anna Tikums omtyckta
och omtalade debutbok
benshjärtat är en självbiografis
Elfenk skildring om ett
barndomsland. Anna
förlorat
är
byts ut mot ett vinterkalltfem år när Tanzanias röda sand
Finland.
Fontana Media
Inb. 15,00 (28,90)

”

... utan tvivel
höstens mest
gripande och
sympatiska bok.
Borgåbladet

2. Om du ännu
fanns – Unga som
mist en förälder
berättar
red. Mimma Olsoni-Bro
man
Trots den

Vuxenskriftskolor eller diskussionsgrupper för till exempel föräldrar till barn
som går i skriftskola ordnas i många församlingar i
Borgå stift.

Gruppen ska träffas sammanlagt åtta gånger. Den
stora finalen kommer under påsken – då får de som
vill det bli döpta eller konfirmerade och de som redan

Kolla in församlingsannonseringen i Kyrkpressen eller
kontakta din egen församling för att ta reda på om
det finns en lämplig grupp
för just dig.

de ger 500 dollar i dricks åt
en hotellstäderska, intervjuar
hemlösa personer om deras
liv och erbjuder sig att betala
för människors bensin. Filmsnuttarna har hög mysfaktor
och höjer garanterat humöret
på en deppande själ.
För en tid sedan kom jag
också över bloggen Humans

of New York där en kille som
heter Brandon fotar personer
på New Yorks gator och postar bilderna tillsammans med
små citat. Förutom att han
är en bra fotograf lyckas han
få fram väldigt intressanta
faktasnuttar om personerna
fastän formatet är kort. Man
får sig ett och annat skratt

där känslan av stor
saknad försöker
de vara starka och
modiga – ungdomarna
kommer till tals
som
i den här boken.
De berättar
om sina tankar och
känslor efter en
förälders
död, om förtvivlan
och hopp. Efterord
Hilkka Olkinuora.
av
Fontana Media
Hft. 12,00 (23,90)

3. Benjamins resa
Nina Langenskiö
ld

4. På god väg
– En
genom Frankrike pilgrimsvandring
och Spanien
Tom Tiainen

Benjamin har sällan
en
lan. Det känns ensamt bra dag i skoför det mesta.
Men så bestämmer
sig hela familjen för att göra en
väldigt lång resa.
En viljestark pappa
med lexikon på
swahili är bara en
av utmaningarn
a
på färden mellan
Rom och Goa.
Fontana Media
Inb. 4,00

På god väg är en vacker
bok – en berättelse
en vandring där
om
du möter ateister,
franciskanermunkar och andra
pilgrimer. Alla vill
de veta vart
vägen leder. Författarens
egna teckningar
ler helheten.
förgylFontana Media
Hft. 15,00 (27,70)

5. Pärlan
Nina Langenskiö
ld

Pågår till 20 mars
eller så länge varorna
räcker. Bokfynd för
alla åldrar!

6. Tankar i väglöst
landskap
Kristina Klingenber
g

Hela familjen –
Katja, mamma,
pappa och lillebror
Anton – reser
till en paradisö på
semester. Där
möter de fiskaren
Punjab, som har
en fängslande saga
om pärlfiske på
ön att berätta.
Fontana Media
Inb. 4,00

Som hustru till en
av lotsarna på Tankar,
Karleby, tillbringar
utanför
Kristina Klingenberg
del av sin fritid på
en stor
fyrön. Vistelserna
på ön,
kortare och längre,
präglas av den unika både
och närheten till
naturen
havet.
Fontana Media
Inb. 15,00 (29,70)

Böckerna finns
också på www.f
ontana

media.fi

Reakatalogen ingick i Kyrkpressen nr 8. Du
hittar också reaböckerna på
www.fontanamedia.fi
www.fontanamedia.fi
tfn (09) 612 615 30
info@fontanamedia.fi

PÅ TVÄREN MALIN AHO

Humörhöjare
I teverutan rullar den ena nyheten gruvligare än den andra förbi och åtminstone mitt
humör sjunker för varje snutt. Därför tänkte jag
ge två tips som
kanske hjälper när hoppet

går på sparlåga och tilltron till
mänskligheten tryter.
På You Tube finns ett konto
som heter Give Back Films.
Det är en grupp människor som har det bra ställt och
vill dela med sig. De gör det i
form av goda gärningar som
de filmar. Där finns bland annat en video som visar hur

men där finns också gripande berättelser. Sedan sidan grundades år 2010 har
idén spritt sig och nu finns
det flera liknande sidor i olika
städer. Den finska varianten
heter Humans of Helsinki.
Eftersom kvinnodagen
är på intågande tänkte jag
plocka ut ett citat från den 25

februari då Brandon fotade
en man i medelåldern. Under
bilden står det så här: -Jag
är feminist. Så om det bara finns en plats kvar i metron
och både jag och en kvinna försöker nå den tänker jag
inte hålla tillbaka.
Glad kvinno- och jämlikhetsdag allesammans!
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GRAVPLATS. I huvudstaden är ”evigheten” 25 år. Efter det
måste gravrätten förnyas. I annat fall återlämnas gravplatsen till församlingen och betraktas som ny. På populära
begravningsplatser så som Sandudd i Helsingfors öppnas
inga nya kistgravar. Hit kommer du endast om du har en
gammal familjegrav eller blir begraven i urna.

Den sista
adressen

TILL MINNET AV
TIDIGARE GENERATIONER

I Kyrkpressens tredelade serie
Inför döden skriver vi om hur man
praktiskt kan förbereda sig för att
lämna jordelivet.

Frånskild förlorar gravrätt

Rätten att begravas i en viss grav utgår
från den första som begravdes i just
den graven.
– Alla släktingar i rakt nedstigande eller uppgående led har gravrätt i
samma grav. Systemet skulle fungera ypperligt om ingen någonsin skilde
sig eller hade barn utanför äktenskapet. Men så fungerar ju inte alltid livet,
konstaterar Kiiski.
Vid skilsmässa förlorar den ingifta
parten gravrätten i familjegraven eftersom han eller hon inte längre hör
till släkten.

Ostörd vila i 25 år

Om en person inte har gravrätt i någon
äldre grav så är det alltid möjligt att köpa en helt ny gravplats.

8

3

ILLUSTRATION: MALIN AHO

– Om man ändå skulle vilja bli begraven i sin frånskilda maka eller makes familjegrav är det nog möjligt. Då
måste man ha tillstånd av alla andra
som har gravrätt i graven.
På samma sätt måste en gravrättsinnehavare begära lov av alla andra i familjen för att få begrava en sambo eller annan icke ingift livskamrat i familjegraven.
– Vanligen är det ett klart fall vem
som har gravrätt i en grav. Om man ändå känner sig osäker så kan man alltid
vända sig till gravkontoret i sin församling där man får hjälp att reda ut saken,
säger Kiiski.
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INFÖR DÖDEN

Heta Kiiski är teolog men arbetar som
assistent vid begravningsväsendet i
Helsingfors. Foto: Nina Österholm
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GAMLA PORTEN

TEXT: NINA ÖSTERHOLM

Att besöka familjens grav och tända
ett ljus i samband med olika högtider
är en kär sedvänja i många hem. Att
man själv kanske ska vila just där en
dag är väl inte något gemene man funderar över när han eller hon lägger ner
granriskransen till julen.
– Men det kunde vara bra att någon
gång tala om saken och inte ta för givet att ens anhöriga vet var man vill
bli begraven när den dagen kommer,
konstaterar Heta Kiiski som är assistent vid begravningsväsendet vid den
kyrkliga samfälligheten i Helsingfors.
Kiiski är teolog till utbildningen men
har också jobbat vid samfällighetens
gravtjänst där man konkret betjänar
människor i gravärenden.
– De flesta begravningar sköts via begravningsbyråer men det går också att
ordna allting själv. Då måste man bland
annat kontrollera gravrätten: om den
avlidne har rätt till en plats i någon existerande grav eller om det är aktuellt
att öppna en helt ny.
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– Man måste inte heller vara släkt
på något vis för att köpa en gravplats
till någon annan. Om ingen anhörig eller bekant kan ordna så att den avlidne
får en gravplats så är det socialtjänsten
som arrangerar saken.
Vanligen kan man lösa in en gravplats för 25 år. För öppnande, täckande och iståndsättande av graven uppbärs en separat avgift. Det kostar alltså
lite mera att bli begraven i en helt nyöppnad grav än i en gammal släktgrav.
När det gäller gamla gravar förlängs
tiden för gravrätten vid gravsättning.
Exempelvis i Helsingfors varar gravrätten i 25 år räknat från begravningen.
Varför är det just i 25 år som man behåller
rätten till en gravplats?
– Det är så länge som det tar för benen
att förmultna. Men det beror på hurdan
jorden är på området. Tiden kan variera på olika håll i landet, säger Kiiski.
Eviga gravar går inte längre att få.
Det är frågan om gamla kontrakt eller
historiskt skyddade gravar som förblir
orörda trots att ingen lagts i graven på
mycket länge.
Ett år innan gravrätten går ut kommer det en lapp som meddelar om saken på gravstenen. Vanligen kungörs
det också i de största rikstidningarna
och med olika former av anslag. Om
ingen förlänger gravrätten så återgår
graven till församlingen. Stenen tas bort
och graven betraktas som ny.
– Helsingfors kyrkliga samfällighet
håller på och arbetar med kontaktupp-
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gifter så att vi kunde meddela om saken också per brev. Men det är ett stort
arbete, en del kontaktuppgifter är från
1800-talet, säger Kiiski.
Om man vill behålla gravrätten trots
att ingen begravts i graven på 25 år så går
det också att förlänga gravrätten med
ett eller flera år.
Samma kistgravplats får enligt lagen
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KAPELLEN

Malms begravningsplats i norra
Helsingfors är verksamhetsmässigt
den största i Finland. Gården är uppdelad i många kvarter och det finns
flera inkörsportar från olika håll.
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användas tidigast femton år efter föregående begravning.
– I praktiken kan tiden ändå vara längre beroende på jordmånen på
orten.
En grav innehåller en eller flera
gravplatser bredvid varandra och varje gravplats ett eller flera gravutrymmen på varandra.
– Om det finns en gravplats med två
kistgravutrymmen på varandra och om
det nedre utrymmet används, är det
övre utrymmet ännu användbart när
som helst. Men om man använder det
övre utrymmet är hela graven ”i lås” i
minst femton år.
Om det däremot finns två gravplatser bredvid varandra så kan man begrava inom 15 år räknat från den senaste begravningen.

Populärt med kremering

Ett alternativ till kistgrav är en urnegrav
ifall man kan tänka sig att bli kremerad .

– I huvudstadsregionen är det för tillfället väldigt populärt med urnor i stället för kistor. Hela 82 procent av alla begravningar i Helsingfors i fjol var urnebegravningar, säger Kiiski.
Hon påpekar att det här åtminstone
tidigare har varit ett storstadsfenomen.
– Också i Pargas är redan över hälften
av begravningarna urnebegravningar,
säger Aini Rainio vid gravkontoret i
Pargas kyrkliga samfällighet.
– Liknande trender syns också i Österbotten, vet Frank Svitzer vid gravkontoret i Närpes församling berätta.
Om askan begravs i en minneslund
används nödvändigtvis inte någon urna. I övriga fall behöver urnan också
en egen gravplats, precis som kistan.
– Man får inte strö ut askan hur som
helst eller begrava urnan på sommarstället. Det är inte heller möjligt att dela upp askan så att man skulle begrava eller strö ut en del på ett ställe och
resten någon annanstans, säger Kiiski.
Askan kan också gravsättas i en av
hållbart material gjord urna i ett kolumbarium, ett gravvalv med nischer
avsedda för förvaring av de gravurnor.
När gravrätten på 25 år går ut jordas
askan i en grav eller i en minneslund.
På en del orter finns det särskilt avsedda stränder där man får strö ut askan. Det är också vanligt minneslundar av olika slag.

”Man får inte strö ut askan
hur som helst
eller begrava urnan på sommarstället.”
Heta Kiiski

Askan ska enligt lagen om begravningsväsendet begravas eller på annat
sätt varaktigt placeras på ett och samma ställe inom ett år.

Vad kostar det?

Priset på en gravplats bestäms enligt
den avlidnas hemkommun. Det är i
regel billigare för den som är bosatt på
orten att köpa eller lösa in en gravplats
jämfört med någon som inte är skriven på orten.
– Det är helt enkelt meningen att
du ska begravas där du bott, konstaterar Kiiski.
Av de totala kostnaderna för rätten
till en gravplats och användningen av
den täcks över 80 procent i dag av skattemedel som kanaliseras till kyrkan, i
första hand genom samfundsskatten.
– Även om de summor som man själv
betalar för en gravplats kan kännas höga
så är det frågan om en bråkdel av vad det
totalt kostar att upprätthålla våra kyrkogårdar och all service omkring dem.
På en del områden måste man också
köpa grundskötsel av graven för de 25
år som gravrätten gäller. Det är en til�läggskostnad på över tusen euro.
– Har du en gammal släktgrav på ett
historiskt värdefullt område av kyrkogården kan det bli ännu dyrare. Då måste man vid begravning kanske gräva
upp graven manuellt i stället för att använda maskiner, tillägger Kiiski.
Hur kostnaderna för kyrkogårdar
och hela begravningsväsendet i framtiden kommer att finansieras diskuteras som bäst. Både finansministeriet
och Kyrkostyrelsen är beredda att ge
upp kyrkans andel av samfundsskatten och i stället gå in för ett lagstadgat
statsbidrag.
Läs mera om gravplatser, sorg och begravning
på adressen www.evl.fi/jordfastning eller på din
egen församlings hemsidor.

ATT TÄNKA PÅ
• Diskutera med dina anhöriga! Ta inte
för givet att de vet hur du vill bli begraven.
• Berätta var du vill bli begraven och
om du vill ha kistgrav eller bli kremerad.
• Om du är osäker på din gravrätt kan
du vända dig till gravkontoret i din
församling eller samfällighet.

PRISER
• Priset på en gravplats bestäms enligt den avlidnas hemkommun.
• I Helsingfors kostar det 275 euro att
lösa in eller förlänga gravrätten på en
kistgrav med två platser, detta för en
Helsingforsbo. I Pargas kyrkliga samfällighet kostar motsvarande grav 142
euro, i Närpes församling 130 euro.
• I samband med begravning kostar
det 290 euro att öppna och sluta graven samt 140 euro att iordningställa
graven efter begravning i Helsingfors. I
Pargas kostar tjänsterna 393 jämte 50
euro, i Närpes sammanlagt 215 euro.
• En urnegrav kostar i Helsingfors 100
euro att lösa in eller förlänga rätten till. Själva begravningen kostar 60
euro för en Helsingforsbo. I Pargas
kostar en urnegrav 40 euro och begravningen 98 euro, i Närpes kostar
begravningen 40 euro medan gravplatspriset varierar mellan 40 och 75
euro.
• Enligt begravningslagen är priserna för begravning de samma både för
kyrkans medlemmar som för ickemedlemmar.
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FRAMTIDENS KYRKA. Varje kris är också
möjlighet. Den förändring kyrkan nu tvingas
in i kan vara en väg mot en kyrka som är
mera trogen sin uppgift.

En kyrka
för de andra
TEXT: MIA BÄCK OCH PATRIK HAGMAN
Jesus säger ”Vad ska jag jämföra Guds
rike med? Det är som en surdeg som
en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till
slut blir alltsammans syrat.” I en tid när
surdegsbröd är inne, är kanske detta
Jesusord en bra början för ett sökande efter framtidens kyrka.
Det verkar finnas två modeller för
församlingsliv som fungerar ”bra”. Det
vill säga, de är relativt lätta att genomföra. Dels har vi ”den starka kärnan”
som samlas kring god kristen gemenskap, delade värderingar och kanske
livsstil. Detta är surdegen.
Dels har vi ”servicekyrkan”, där kyrkans anställda har en god kontakt med
samhället i samband med förrättningar och förrättningssamtal. De kan möta
människor i deras behov och ge verklig
hjälp i krissituationer. Detta är ”knådandet”.
Båda dessa sätt att vara församling
är ganska lätta att förverkliga, och det
finns gott om exempel på dem i Svenskfinland. I praktiken är givetvis de flesta
församlingar något slags hybrid mellan
dessa två, även om den första modellen är vanligare i väckelsebygder och
den senare i de mera sekulära större
städerna.
Finns det ett problem i detta? Ja,
för när diskussionen går kring hur
församlingen ska fungera och arbeta är det oftast dessa två som framställs som de enda alternativen. De
ställs emot varandra, så att de som
arbetar med bönemöten, ungdomssamlingar och lovsångskvällar antas
vara emot folkkyrkomodellens tanke på öppenhet.
Eller tvärtom, så att de som betonar betydelsen av att kyrkan kan nå
alla människor i samhället förväntas
uppfatta församlingsgemenskapen som
mindre viktig.
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lig gemenskap av människor som tänker lika. Guds rike är inte en instans
man kan gå till för att få hjälp med sina problem.

Gudstjänsten är inte en privatsak.
Gudstjänsten borde vara en gemenskap vars främsta kännetecken är att
den förmår välkomna främlingen.
Det innebär att gudstjänsten borde
vara en plats som övar upp gemenskapen och de som ingår i den till att fungera så. En församlingsgemenskap kan
alltså vara sönder på två sätt: antingen genom att gemenskapen är allt för
inåtvänd och tät, så att den som är ny
känner sig utanför; eller så att den bara består av individer som inte har någon gemenskap med varandra.

En halv kyrka

En deg behöver både surdeg och knådning. Det räcker inte med det ena eller det andra.
Givetvis har båda modellerna styrkor. Den första modellen är bra på att
skapa gemenskaper där människor känner sig hemma och får vara de
som de är. Den andra modellen är bra
på att se människors behov och dela människors liv både när de är som
svårast och som vackrast. Båda modeller upplevs som meningsfulla för
dem som arbetar med dem, och i båda utför man arbete som i sig är bra
och viktigt.
Men det finns också problem. Den
första modellen har problemet att den
i praktiken är en dålig utgångspunkt
för att uppfylla missionsbefallningen.
Det är ett väldokumenterat fenomen
att grupper med stark gemensam kristen identitet snarare stöter bort andra
människor än drar dem till sig.
Den som bättre än någon annan
beskrivit detta är Selma Lagerlöf,
som i romanen Jerusalem visar hur
väckelsen samtidigt som den väcker en grupp människor till stark och
levande tro släcker andras människors vardagstro.
Den andra modellen har minst lika
allvarliga problem. Den kommer hela tiden att ha svårt att förklara på vilket sätt den är kristen. Det finns alltid
en risk att det blir oklart på vilket sätt
de tjänster som erbjuds skiljer sig från
sekulära organisationer i tredje sektorn som Folkhälsan och Röda korset.
Men båda modellerna delar ett mera grundläggande problem. De förmår
nämligen inte vara det som kyrkan är
tänkt att vara: en bild av Guds rike i
världen.
För att kyrkan ska vara detta måste den vara båda delarna på samma
gång. Inte lite av den ena och lite av
den andra. Guds rike är inte en trev-

”Guds rike är
inte en trevlig gemenskap
av människor
som tänker lika.
Guds rike är inte
en instans man
kan gå till för att
få hjälp med sina problem.”

stan, eller för att besöka ensamma åldringar. Här skulle församlingens diakoniarbetare kunna hjälpa de som går
i kyrkan och gärna vill leva ut sin tro
möjligheten att komma över den svåra tröskeln ”att göra något”. Då skulle
gudstjänstens böner och psalmer snart
få en betydligt större skärpa, när man
vet att de utsatta vi ber för är personer
vi snart kommer att se i ögonen.
Att vara kyrka är att vara en bild av
Guds rike. Den här bilden är inte något vi förfogar över, något vi har, och
kan välja att visa upp. Bilden framträder i kyrkans liv, när vår tillbedjan till
Gud utgörs av ett liv där vi inte lämnar människor hungriga och ensamma.

Gemenskapen som riktar sig utåt

Hur skulle då en församling se ut som
förmår hålla ihop båda dessa sidor? Den
skulle vara en kyrka som, med teologen Dietrich Bonhoeffers uttryck, är en
kyrka för de andra. Det kan vid första
ögonkast låta som en formel för tydliga gränsdragningar mellan vi och de.
Men poängen är den motsatta.
Kyrkan är tänkt att vara en gemenskap, som i motsats till de flesta andra
gemenskaper i vår värld inte finns till
för sig själv utan för de som inte (ännu) ingår i gemenskapen. Målet för kyrkan är alltså att vara en gemenskap som
riktar sig utåt.
Kyrkans centrum är gudstjänsten.
Hur skulle en sådan gudstjänst se ut
där surdegen och arbetet med degen
kunde mötas? En gudstjänst som samtidigt är en genuin kristen gemenskap
och som knyter an till världen utanför
kyrkan uppstår inte av sig själv. Hur
ser en sådan gemenskap ut?
Det finns många som gärna betonar
det fina i en kyrka där man kan smyga
in i högmässan, sätta sig bakom en pelare och gå obemärkt hem efteråt. Och
visst, det är viktigt att man inte behöver prestera en viss grad av fromhet för
att känna att man får gå i gudstjänsten.
Men det blir ett problem om man
stannar här. Att sitta bakom en pelare
är bra en, två eller tre gånger. Men om
man inte efter det redan har en människa att sitta bredvid är det något som
gått snett.

Ännu en tid

Att öva sig i gästfrihet

Den förändring som krävs handlar inte
om att förändra formen på gudstjänstens liturgi, att byta ut musiken eller att
ta bort krångliga ord. Det handlar om
ett annat sätt förhålla sig till varandra
i gudstjänsten.
Mycket skulle, till exempel, förändras om dopen flyttades från hemmen
till församlingen högmässa. Det skulle
ge familjen vars barn döps en naturlig
väg in i gudstjänsten. Den gudstjänstfirande församlingen skulle samtidigt få
möjlighet att välkomna den nya medlemmen in i gemenskapen, och stärka kontakten med familjen.
Dopet skulle lite mindre bli de anställdas angelägenhet och lite mera
församlingens. Det är inte dramatiskt,
men varje sådant tillfälle skulle erbjuda
en möjlighet för församlingen att öva
sig i gästfrihet.
En annan, svårare, förändring skulle vara att knyta diakonin starkare till
gudstjänsten. Det kunde till exempel
ske så att frivilliga efter gudstjänsten
samlas för att dela ut mat till tiggare på

Kyrkan befinner sig i en avgörande tid.
Ännu ett tag finns det pengar att anställa människor för. Den första av de
två modeller som nämndes i början
klarar sig rätt väl utan mycket pengar,
men den andra är helt beroende av de
anställdas arbetsinsats. Om inget görs
kommer snart bara den ena modellen
finnas kvar.
Det krävs ett aktivt arbete för att hela
degen ska jäsa. Dels måste kyrkans beslutsfattare, från kyrkoherdar och biskopar till kyrkomötet välja vilken väg
kyrkan ska gå. Dels måste alla som i
dag är anställda inom kyrkan aktivt gå
in för att ge över ansvar till den gudstjänstfirande gemenskapen. Det kräver ett långsiktigt arbete – både de som
arbetar och de som sitter i kyrkbänken behöver komma bort från servicetänkandet.
Varje kris är också möjlighet. Den
förändring kyrkan nu tvingas in i kan
vara en väg mot en kyrka som är mera trogen sin uppgift. När kyrkan förlorar sin makt, sin styrka, har den bara
en möjlighet kvar – att följa sin Herre.
Mia Bäck är församlingspastor i Åbo svenska församling. Patrik Hagman är doktor i teologi och har
skrivit två böcker om folkkyrkan. Den här artikeln
består av deras tankar kring kyrkans framtid.
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Min egendom,
min rättighet
Det är, menar slavägaren
i filmen 12 Years a Slave,
ingen synd att piska sina
slavar. Omkring mig drar
biopubliken kollektivt efter andan i vantro under
den här scenen. Slavägaren menar att eftersom
slavarna är hans egendom har han rätt att göra med dem som han vill.
Han har ju själv köpt och
betalat för dem.
Att vi i biopubliken
flämtar av vantro och ilska handlar också om att
vi har 150 år mellan oss
själva och det som vi tar
avstånd från och kal�lar chockerande omoraliskt. Avståndet känns
plötsligt inte alls lika stort
när jag läser tidningarnas
rapportering från en del
uppmärksammade rättsfall. På Svenska teatern
i Helsingfors spelas just
nu pjäsen Kvinna till salu
som baserar sig på flera
av de här rättsfallen.
Enligt vår finländska
lag är misshandel förbjudet. Likväl har det i
en del rättsfall stått klart
att den lagen inte gäller
sexköpare lika mycket
som den gäller oss andra medborgare. Om du
har betalat för kvinnans
kropp, om du har köpt
henne och hon är din
egendom för den överenskomna tiden, är du
tydligen också i din fulla
rätt att slå henne.
Det är lätt att gå på
bio och må illa över bevisen på hur tidigare generationer tänkt fel och
gjort andra gruvligt illa. Lite mera utmanande
är det att hålla ögonen
öppna för slaveriet i vår
egen tid. Köpandet och
säljandet av människor tog nämligen inte slut
i och med det amerikanska inbördeskriget.

¶¶Erika

Rönngård
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Anne
Frank ger
röst åt
miljoner
TEATER. De flesta känner till den unga judinnan som
skrev dagbok medan hon och hennes familj höll sig
gömda för att undgå deportering. Unga scenkompaniet lyfter i sin monolog Anne Frank fram den tonåriga
Anne, vars liv präglas av instängdhet och omgivningens
fientliga inställning.
TEXT OCH FOTO: JOHANNA GRANLUND
Ett scengolv, tomt bortsett från några utspridda sandhögar. En berättare
kommer in, låter oss genast få veta att
här blir det inga lyckliga slut.
– Nittonhundrafyrtiofem. Anne
Frank och hennes äldre syster dör av
fläcktyfus i koncentrationslägret Bergen-Belsen.
Så går vi ungefär tre år tillbaka i tiden. Anne Frank har nyss fått en dagbok. Ännu vet hon inte att hon och hennes familj snart kommer att hålla sig
gömda i över två år, innan de till sist
arresteras och interneras.
Anne står ensam på scenen, berättar om episoder ur sin vardag. De hårdnande attityderna mot judarna har hon
redan sett prov på.
– Våra många judiska bekanta blir
hämtade gruppvis. De forslas bort i boskapsvagnar.
Berättaren tar över, kliver runt mellan sandhögarna på golvet, tar upp nävar av sand. Hon nämner ett antal judar
– det rör sig om tusental – och kastar
ifrån sig sanden i en annan hög så att
sandkornen yr. Högarnas namn klingar välbekanta och mörka: Dachau, Bergen-Belsen, Auschwitz.

En aktuell berättelse

Monologen om Anne Frank är Unga
scenkompaniets tredje produktion.
Premiären ägde rum den första mars
på Wasa teater. Alexandra Mangs har
gjort dramatiseringen och står för regin. Annika Åman står på scenen, dels
i rollen som Anne Frank och dels som
berättare.

– Jag har utgått från den oavkortade versionen av Anne Franks dagbok
som kom ut 2005, berättar Mangs. Under repetitionerna har vi haft hjälp av
en referensgrupp som bestått av ett tiotal ungdomar.
Referensgruppen har delat med sig
av åsikter och tankar om monologen
och berättat om hur de ser på främlingsfientlighet och förtryck i vardagen.
– Det här är en aktuell berättelse, fast
den utspelar sig för sjuttio år sedan. Det
har vi fått bekräftat av ungdomarna i
referensgruppen, säger Mangs. Vårt mål
har varit att unga ska kunna identifiera sig med Anne Frank.
Målgruppen är just ungdomar, även
om Mangs och Åman tror att monologen också kan tilltala en äldre publik.
Efter de fyra föreställningarna på Wasa teater kommer de att turnera med
pjäsen i skolor under våren.

Instängda tonår

Mangs och Åman vill naturligtvis skildra de historiska skeendena, men först
och främst vill de visa att Anne är en
vanlig tonåring.
– Vi lyfter fram Anne som människa
och tonåring, det handlar om hennes
liv och hennes tankar, berättar Mangs.
Vi har bland annat tagit fasta på Annes
komplicerade relation till sin mamma
och till de andra personerna i huset där
de håller sig gömda. Det handlar mycket om ett liv där man inte har någon frihet, där man inte kan cykla eller dansa eller vissla.
Annika Åman poängterar att tonår-

När pappa blev kvinna
SJÄLVBIOGRAFI
Min pappa Ann-Christine
Författare: Ester Roxberg
Förlag: Wahlström &
Widstrand
Den svenska författaren Ester Roxberg har skrivit en
självbiografi som fokuserar
på hennes relation till pappa
Åke, senare Ann-Christine.

Sin småländska barndom
beskriver Roxberg som helt
vanlig - med det lilla undantaget fatt pappa är präst.
Ibland är det naturligtvis
pinsamt men för det mesta
är Ester stolt över pappa.
När Åke så plötsligt en dag
meddelar att han är transsexuell och från och med nu helst
klär sig som kvinna och kallar
sig Ann-Christine kastas hela barndomen tillbaka i ansik-

Annika Åman står på
scenen i Alexandra Mangs
dramatisering av Anne
Franks dagbok.

Ann-Christine och Ester.
Foto: Lina Alriksson

tet på Ester. Även om hon redan är vuxen och har flyttat
hemifrån så saknar och sörjer hon sin gamla pappa djupt.
Likt alla stora hemligheter
som plötsligt kommer fram
så tvingar pappas nya identitet dottern att se hela livet i
ett nytt ljus. Är mina upplevelser och minnen sanna? Var du
egentligen hela tiden en annan? Vem är jag om du inte
längre är du?
Roxberg beskriver träffsäkert både sin egen men
också pappa Åkes smär-

en är en brytningstid på många sätt.
– Det är en tid med många starka
känslor. Det är säkert extra svårt att gå
igenom tonåren samtidigt som man lever instängd.
På scenen finns inga tidsmarkörer
som skulle indikera andra världskriget,
utan Anne är klädd i moderna kläder.
– Vi har velat komma bort från glansbilderna av Anne med rosett i håret,
förklarar Åman. Vi vill inte helgonförklara henne trots de fruktansvärda sakerna hon fick genomlida.

Främlingsfientlighet också i dag

Främlingsfientligheten som tema finns
ständigt med i bakgrunden.
– Det här är något som känns extra aktuellt idag med alla extremistiska
grupper som är på frammarsch, konstaterar Mangs. I ekonomiskt utmanande tider blir det lätt så att minoriteter
får skulden för olika missförhållanden.

ta. Till skillnad från Anna Wahlgrens dotter Felicia, som också nyligen skrivit sin barndom i en bok
som är upplagt på ett liknande sätt, finns det mycket kärlek och vilja att försöka förstå hos Roxberg. Lika
mycket som hon sörjer sin
pappa lider hon också med
honom för de år, nästan ett
helt liv, som han levt med
känslan av att vara fundamentalt fel på något vis.
Roxbergs berättelse har
fått mycket uppmärksam-

het, alla från svensk skandalpress till tevevärden Skavlan
har velat ta del av den smaskiga berättelsen om den
transsexuella prästen.
I tider av nya äktenskapslagar och hätska debatter
om vem som har rätt att älska vem så är det tröstande
att läsa hur väl Ann-Christine
blev mottagen, både av församling och kolleger. Och att
det enda som hjälpt honom
att stå ut under alla år av förnekelse var Jesus.
¶¶Nina

Österholm
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Gruppens förutsättning
BOK
Den empatiska
människan
Författare: Glenn
Hægerstam
Förlag: Artos

Annes judiska identitet kommer
fram då och då. Hon är stolt över att
vara judinna.
– Det här är ändå inget vi lyfter fram
speciellt mycket, säger Åman. Det har
varit viktigare för oss att visa att Anne
kunde vara vem som helst. Hon kunde vara jag eller min bästa vän.
Åman poängterar att Anne Franks
berättelse är väldigt viktig.
– Anne får ge röst åt så många människor, inte bara åt de sex miljoner judar
som dog under förintelsen utan också
åt alla som lever på flykt eller är undangömda just nu.

Avskalat och intimt

Anne såg sin dagbok som en förtrogen,
där hon kunde skriva rakt på sak. Det
här syns också på scenen.
– Monologen är avskalad, med fokus på texten, förklarar Mangs. Anne
är öppen med sina tankar. Här finns
inga undertexter.
Föreställningen är tänkt att vara intim, därför vill Mangs och Åman helst
turnera för mindre grupper. Ett pedagogiskt material som bland annat behandlar främlingsfientlighet hör i hop
med föreställningen. Materialet kan
laddas ner från Unga scenkompaniets
hemsida.

”Vi har bland annat tagit fasta på Annes komplicerade relation till sin mamma och till de andra personerna i huset där de håller sig gömda.”

– Vi tycker det är viktigt att erbjuda fördjupningsmöjligheter. Materialet
blir en helhet tillsammans med föreställningen, berättar Åman. Med hjälp
av det kan man arbeta med tematiken
också efteråt.

MONOLOG OM
ANNE FRANK
• Dramatisering och regi: Alexandra
Mangs
• På scenen: Annika Åman
• Föreställningar på Wasa teater:
8.3 kl. 14.00 och 19.00; 12.3 kl. 19.00.
• Skolor som är intresserade av pjäsen ombeds boka en turné direkt till
Unga scenkompaniet.

Gammal står upprätt
FILM
Nebraska
Regi: Alexander Payne
På tal om Alexander Payne lär de flesta ha sett Sideways, den avväpnande dramakomedin om vita viner och röda näsor. I
det nya opuset vankas mera vägdamm, ändå är det

fråga om en mycket annorlunda film.
Där Sideways trivdes under
Kaliforniens sol vänder man
sig i Nebraska mot den amerikanska mellanvästern, en
jordbruksbygd som sannerligen sett bättre dagar. Det
gäller även för Woody Grant
(Bruce Dern), den spritglade
Montanasenioren som fått
för sig att vandra till Lincoln i
Nebraska!

Bruce
Dern spelar
Woody Grant
som fått för
sig att till
fots gå från
Montana till
Nebraska.
Gamlingen är övertygad
om att han vunnit en miljon dollar i ett lotteri. Att de
flesta i hans näromgivning
inser att det är fråga om ett

billigt reklamtrick kvittar,
Woody vägrar ge sig. Sedan
går det som det går. Sonen
David (Will Forte) går i ett
försök att få tyst på fars-

Kan du beskriva vad
empati är? Forskaren
Glenn Hægerstam har
gjort ett ambitiöst försök på drygt 300 sidor.
Resultatet är en kartläggning av själva begreppet men också av
debatten kring empatins betydelse i kultur
och samhälle. Han refererar motstridiga påståenden om empatin som begrepp och som fenomen.
I en tid när en del forskare hävdar att många av de
färdigheter som tillsammans möjliggör den empatiska förmågan är på
tillbakagång i den västerländska kulturen är boken
synnerligen välkommen.
I tolv kapitel med början
i en grundlig begreppsanalys, tar författaren oss
vidare genom olika vetenskapliga discipliners bidrag
till förståelsen av empatin. Hans ambition är uttryckligen inte att slutgiltigt förklara vad empati är utan snarare att förstå dess meningsfullhet.
Hægerstam ger oss, på
ett lättfattligt sätt, inblick
i den neuromedicinska
forskningens upptäckter. De utförliga beskrivningarna ger en konkret
bild av empatins fenomen
som en iakttagbar mental process. De grundläggande förutsättningarna
för att empati ska uppstå
finns faktiskt i det centrala nervsystemets uppbyggnad.
En av bokens centrala
tankar är skillnaden mellan affektiv och kognitiv
empati. ”Enligt Agosta är
empati en tillgång till den
andre, och denna process väcks med känslan.
En sådan (affektiv empati)
vidareutvecklas tillsammans med en intellektuell (kognitiv) förståelse av
den andres situation.”
Ett annat återkommande tema i boken är kontakten ansikte-mot-ansikte, som han betraktar
som basen för den affektiva empatin. Han citerar filosofen Levinas: ”Ansiktet talar med mig och
gubben med på att sätta sig
bakom bilratten.
Det är upptakten till en
rolig och gripande far och
son –odyssé som även
fungerar som tidsresa –
till ett Amerika som varit,
till en ungdom som aldrig
kommer tillbaka. Under resans gång hälsar de på hos
släktingar och bekanta, en
del mera hjärtliga än andra
(det säger sig självt att alla inte kan hantera nyheten
om en ”miljonvinst”).
Fram träder bilden av ett

Glenn Haegerstam skiljer
mellan affektiv och kognitiv empati.

uppmanar därigenom till
en relation, som inte har
någon gemensam egenskap.” Hægerstam förbigår tyvärr med en enda mening anknytningsteorins forskning kring den
tidiga växelverkan (ansikte-mot-ansikte) som så
tydligt stöder Levinas mera filosofiska framställning.
Vid läsningen drabbas jag återkommande av
känslan att ”åka moped
genom Louvren”. En gallring av temaområden hade gagnat djupupplevelsen. Vill man ha en överblick över empatiforskningen och framför allt
empatibegreppets betydelse i den etiska debatten är boken däremot en
guldgruva. Framför allt
övertygar framställningen av den empatiska förmågans neurofysiologiska bas mig om att empatin inte är någon evolutionens snedtändning
(Hawkins) utan är inbyggd
i den utrustning livet försett oss med. Förmågan
till empati är en grundläggande förutsättning för att
vi ska kunna leva tillsammans med andra och bygga upp ett samhälle. Empatin utgör själva gränssnittet mellan individualitet och kollektivitet.
Kanske kunde man läsa
boken som en forskares
hyllning till den gyllene regelns etik.
¶¶Jan-Erik

Nyberg

”verklighetens folk” (tack,
Göran Hägglund) som porträtteras med lika delar kärlek och mild ironi. Till saken
hör att Payne jobbar i det
svartvita formatet, som för
att framhäva det enkla och
ruralt bondförnuftiga.
Det är vackert och vemodigt och Bruce Dern (Marnie, Comin Home) har då
aldrig varit bättre. Än sen då
att gamla hundar inte lär sig
att sitta? Så länge man har
nåt att stå för.
¶¶Krister

Uggeldahl
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PSALMVÄVEN MARS
Konstruerat av ANN HUSMAN

A Stöpte

___
96

___
30

___
122

PSALMVÄVEN

___
2

___
94

___
107

___
65

___
25

___
89

C Görs bostad med tätning

___
47

___
74

___
8

___
60

___
114

___
31

___
28

___
68

___
80

___
48

___
90

___
56

B Kan man kalla tur

___
103

D Blev över av tyget

E Kidnappad, säger vi numera
___
54

F Efterträdde Vasti
___
66

G Våra dagar

___
93

___
10

H Kan bo i Mali

___
36

I Bedriver flyg

___
11

___
50
___
51

___
99

___
104

___
6

___
71

___
19

___
105
___
108

___
7

___
32

___
73

___
45

___
70

J Har särskilt kors
K Blötdjur

___
14

___
116

___
64

___
12

L Känns motig för många

___
121

___
23
___
72

___
101

___
17

___
49

___
113

___
88

___
53

___
3

___
91

N Vänder på slantarna

___
33

___
55

___
81

___
43

O Figur modell större

___
38

___
82

___
13

___
87

R Gör ofta lekande barn
S Har gått hädan
T Kungsfiskare förr
U Är make

___
120

___
92
___
46
___
59

___
69

___
58

___
22

___
115

___
41

___
34
___
29

___
37

___
61
___
98

___
77

___
15

Rätt svar på förra psalmväven är psalm
553, vers 3, som börjar med orden ”Och
ändå är det murar oss emellan”.
Vinnare i förra Psalmväven är:
Berit Backström, Västerskog, Clas
Westerholm, Korsnäs och Eva Nyberg,
Nykarleby. Grattis! Prisböckerna kommer på posten.
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26
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24

___
84

___
62
___
95

M Sysslar du nu med

P Sömndruckna
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97

___
79

___
86

___
44

___
42

Fyll i de ord som sökes på raderna A-U.
Motsvarande siffra i kombination med
radens bokstav finns i rutfältet upptill.
Flytta över bokstäverna så att den första
bokstaven på rad A motsvarar A96, den
andra A30 o.s.v. Den färdiga texten i
rutfältet bildar en psalmvers. De första
bokstäverna i raderna A-U bildar psalmens namn.
Oftast håller sig Psalmväven till den
nya psalmboken, men för att det ska
vara klurigt kan det ibland hända att
vi använder oss av en äldre version av
någon psalm.
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SKICKA IN!
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9
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16
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67

___
117

___
40

VIN
BÖCKEN
R!

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
senast 25.3.2014.
Märk kuvertet ”Mars-psalmväv”. Bland
de rätta svaren lottar vi ut tre bokpris.
Lycka till!
Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden
Namn & adress:

E-post:
(Fyll i, så får du aktuell information
från Kyrkpressen och Fontana Media.)
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UR EVANGELIET
”Petrus tog honom då avsides
och började förebrå honom och
sade: ’Må Gud bevara dig, herre.
Något sådant skall
aldrig hända dig.’”
Läs mera i

Matt. 16:21-23

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Fasta och frestelse

Det centrala temat för första söndagen i fastan är berättelsen om
hur Jesus frestas under sin 40 dagar långa fasta i öknen. Han frestades att överge sin kallelse, men
övervann frestelsen.
Inte heller dagens människa
lämnas i fred för frestaren. Men
vår hjälp är Kristus, han som övervann frestaren.

INSIDAN
BETRAKTELSEN KALLE SÄLLSTRÖM

#bönetwitter
”Gud, hjälp mig
att leva lite enklare, öppna mina ögon och mitt
hjärta för det jag
på riktigt behöver
se. Låt mig leva
av kärlek.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

ILLUSTRATION: Pia Holm

Fasta inte bort
kärleken!
Det är inte lätt att undvika frestelser, vi är ju ständigt
omgivna av olika slags frestelser i vår vardag. Lättast är
det kanske att upptäcka de konkreta frestelserna: chokladplattan i köksskåpet, skvallertidningen i kioskfönstret, såpoperan på TV, slösurfandet på Internet, med flera. Och eftersom det handlar om väldigt konkreta saker
är de också de lättaste frestelserna att övervinna. Kanske du fastar just nu från någon konkret frestelse, godis, kaffe, kött, Facebook eller liknande.
Jesus blev frestad flera gånger att välja en lättare väg, att
använda sin makt som Guds son för att slippa lidande och
förödmjukelse. I öknen var det djävulen själv som stod för
frestelserna, men också hans närmaste vänner utmanade
honom. När Jesus försökte förklara för lärjungarna än en
gång vad som skulle hända honom i Jerusalem och varför
det måste ske, ville Petrus inte lyssna. Han tyckte säkert
det var obehagligt att höra mästaren säga sådant och kanske för att skydda de andra lärjungarna tog han Jesus åt sidan och sade att Gud skulle skydda honom och att hemskheterna aldrig skulle få ske. Jesus ville inte lyssna på sådant prat, kanske vände han ryggen åt Petrus och tänkte:
gå bort. Men han sade ännu på skarpen att det som Petrus
tänkte var mänskligt, men inte Guds vilja.
Vad var det som drev Jesus vidare på den svåra vägen
mot lidande och död? Vad var det som gav honom styrka
att motstå frestelserna att välja en annan framtid? Vad
var det som fick honom att ryta till åt en vän som försökte hjälpa ”Håll dig på din plats, Satan.” Det var inte
tvång, det var inte pliktkänsla, det var inte kallelse, det
var kärlek. En oändlig kärlek till alla människor. Det är
den kraft som fick Jesus att göra det omöjliga, att motstå frestelserna, att offra allt för dig och mig.
Så fasta på och försök motstå lite frestelser. Men inte
för att du måste utan för att du vill, av kärlek. Med kärleken som kraft kommer du också att upptäcka de riktigt svåra frestelserna: att bara tänka på sig själv, att inte
ta itu med jobbiga saker eller att tro att du kan klara det
här livet på egen hand. Och om du ändå plockar fram
chokladen ur skåpet, så kom ihåg att dela med dig, och
kan du ändå inte hålla dig borta från Facebook, så gå in
och skriv något uppmuntrande åt någon som behöver
det eller vill du ändå äta kött, så bjud med en vän du inte sett på länge. Fasta inte bort kärleken!

Kalle Sällström är verksamhetsledare för
Församlingsförbundet.

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
1 Mos. 4:3-10
eller 1 Mos. 3:1-7 (8-19)
ANDRA LÄSNINGEN
Jak. 1:12-15
EVANGELIUM
Matt. 16:21-23
Första söndagen i fastan. Temat är ”Jesus
segrar över frestelserna”.

PSALMFÖRSLAG
179, 371, 487,
227 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Rekviem är latin och betyder vila. Ordet inleder
och avslutar den katolska
mässan för de döda. Rekviemmässan firas fortfarande i katolska kyrkan i
anslutning till begravningar och på Alla själars dag.
Bland icke-katoliker är
rekviemmässorna främst
kända på grund av de berömda tonsättningarna som gjorts av texterna. Ursprungligen gjordes tonsättningarna för
att användas som liturgisk musik, men med tiden utvecklades de till
en egen genre inom musiken.
Källa: Wikipedia.

Mer än
Mendelsohn!

Presentation av bröllopsmusik i Jomala kyrka onsdag 12.3
kl. 18:30

Ansvarig redaktör:
Erika Rönngård,
040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi

KALENDERN
7–13.3
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 9.3. kl 10: Högmässa i kyrkan, Wikstedt, Lehtonen. – kl 17
Konsert i kyrkan till förmån för
insamlingen Gemensamt Ansvar.
On 12.3. kl 18: Veckomässa i
församlingshemmet, Wikstedt,
Lehtonen. Efter veckomässan
församlingsafton med besök från
Kyrkans Utlandshjälp. Kyrktaxi.
Nagu kapellförsamling:
Sö 9.3. kl 11: Finsk högmässa i
kyrkan, Granström, Taulio. Kyrkkaffe. – kl 12.45 Sjung med oss i
församlingshemmet, inleds med
kaffeservering kl 12.15.
Korpo kapellförsamling:
Sö 9.3. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 9.3. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 9.3.: Ingen gudstjänst i Iniö
denna söndag.
¶¶ ÅBO
to. 6.3: kl. 19 Vesper, Skarpskyttekapellet. Öhman. Camerata
Aboensis medverkar.
lö. 8.3: kl. 16 Körkonsert med
Kammarkören ReChoir (dir. Daniel
Ovaska) från Uppsala i Domkyrkan. Fritt inträde, programblad
10€/st till förmån för insamlingen
Gemensamt Ansvar.
sö. 9.3: kl. 12 Högmässa i Domkyrkan. Mullo (pred), Westergård
(lit), Forsman. S:t Henriks sångare
medverkar (dir. Harry Dahlström).
kl. 16 Mässa i S:t Karins kyrka,
Westergård, Forsman.
må. 10.3: kl. 14 Missionskretsen,
Aurelia (3 vån.)
kl. 18 ”Vård i livets slutskede”. Föredrag för hembesökare och andra intresserade, Henric Schmidt
medverkar. Anmälan för servering
040-341 74 58.
ons. 12.3: kl. 12 Frukostklubben
(Svenska Klubben, Aurag. 1) Magnus Gustafsson ”Energisektorn
som ett ekosystem”
kl. 13-15 Café Orchidé, Aurelia
(1 vån.) Vårbruk – minnen och
planer.
kl. 18 Veckomässa, Aurelia (1
vån.), Bäck.

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
6.3 Eftermiddagskaffe: i Catharinagården kl 13.30.
Stig Forsman har tillsammans
med sin hustru Kiki gett ut boken
”Havet till höger”. Stig berättar
och visar bilder om boken och resan på cykel runt Östersjön.
9.3 Första söndagen i fastan:
Gudstjänst kl 12 i Hammarlands
kyrka.
Ingemar Johansson, Carl Micael
Dan.

UNG AKTIVIST?
Har du visioner och tankar om vad din församling
borde göra, hur ska kyrkan se ut, vill du påverka?
Inspirationsdag inför församlingsvalet lördagen 17
maj 2014 för dig som är 18-30 år och funderar på
att aktivera dig i valet i höst!
Mera info på Facebook (Ung aktivist) eller
per e-post kontakt@forsamlingsforbundet.fi

Annonsera i Kyrkpressen!

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

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

10.3 ”Kom och hitta din stil”: på
Catharinagården kl 19.
För alla kvinnor i alla åldrar. Gun
Johansson hjälper oss med tips
och goda råd. Kaffe, frukt och kakor får ni för 5€.
Anmälan till kansli tel: 36029.
Varmt Välkomna.
¶¶ JOMALA
Lö 8.3 kl 10-14: Kvinnodag i
Olofsgården, föreläsning, lunch,
lotteri för Gemensamt Ansvar.
Närmare info Åsa Rehn-Isaksson
tel. 0457-3427883
Sö 9.3 kl. 11: Gudstjänst, Erickson, Hansen, sånggruppen Flera
Röster
Ti 11.3 kl. 20.45: Gitarrkurs för
vuxna 3/3, Erlandsson
On 12.3 kl. 18.30: Presentation av
bröllopsmusik i kyrkan, Hansen,
Erlandsson, solister
Lö 15.3 kl. 9-16: Väntjänstutbildning i Olofsgården, närmare info
Åsa Rehn-Isaksson
¶¶ MARIEHAMN
09.03 Ortodoxmässa: kl. 10 på
Margaretagården.
Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, G S,
L N, G K, S:t Mårtenskören.
Önskesångskväll: kl. 18 på S:t
Mårtens.
12.03 Morgonmässa: kl. 08.30 i
S:t Görans, G S, G K.
13.03 Torsdagslunch: kl. 12 på
Margaretagården. Pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn
19500.
¶¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 9.3 kl. 11.00: Högmässa
i Vårdö församlingshem. Juanita
Fagerholm-Urch, Benita Muukkonen.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
To 6/3 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan. Gäst: Dorothy Röj.
Fre 7/3 19.00: Karasamling i
Församlingshemmet. Gäster: Wilhelm Bonn och Torolf Prost.
Sö 9/3 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Cay-Håkan Englund, Deseré
Granholm.
Må 10/3 13.00: Korsbäck missionssyförening i Bystugan.
Må 10/3 16.00: Bibelstudie- och
bönegrupp i Församlingshemmet.
On 12/3 13.00: Vänstugan i Församlingshemmet.
On 12/3 18.00: Skriftskola i Församlingshemmet.
Fre 14/3 13.00: Solglimten i Församlingshemmet.
Fre 14/3 18.30: Fredagscafé för
kvinnor i Församlingshemmet.
Gäst: Marianne Liljeström.
¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
KARAträffen: fr 7.3 kl 19 på KoneKetonen, Ringvägen 25, K.stad,
Lauri Ketonen. Tema: Bön
Högmässa: sö 9.3 kl 10 i Sideby,
Eklöf, Martikainen

Högmässa: sö 9.3 kl 12 i Kristinestad, Eklöf, Martikainen
Bibelsamtal: sö 9.3 kl 18 i L.fjärds
förs.hem, B Vikfors
Missionssyförening: må 10.3 kl 13
hos Sonja Lindberg
Bibelstudium: ti 11.3 kl 19 i K.stads
förs.hem. Efteråt årsmöte för
Slef:s avd. i K.stad-Tjöck
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 8.3 kl 18: ”Kvällsmusik i S:ta
Maria”.
Sö 9.3 kl 12: Gudstjänst Jakobsson, Wikstedt, besök av Gideoniterna.
Sö 9.3 kl 18: Sång och musikafton
i Rangsby bykyrka. To 13.3 kl 12
Pensionärssamling i förs.hemmet,
börjar med mat. Gäst: Britten
Nylund.
Övermark
Lö 8.3 kl 18: Evangelifest i bönehuset.
Sö 9.3 kl 10: Knattegudstjänst
Sundqvist, Lidman, Enlund,
Kanto, dagklubben. Döpta 2013
speciellt inbjudna.
Lö 15.3 kl 9.30-11.30: Kvinnofrukost i förs.hemmet, ”Tankar om
livet” Febe Westerlund. Anmälan
till G-B Bäck 050 5611358 senast
12.3. Avgift 5 euro.
Pörtom
Lö 8.3 kl 18: Psalmkväll i kyrkan
till förmån för Gemensamt Ansvar.
Sö 9.3 kl 14: Knattegudstjänst
Sundqvist, Lidman, Enlund,
Kanto, dagklubben, Sångfåglarna.
Döpta 2013 speciellt inbjudna.

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
Fr kl 20: Ungdomskväll i församlingshemmet
Lö kl 18: Sångafton i Bergö kyrka.
Janet Åkerback-Söderholm, Torolf
Prost, Brunell, Englund. Kollekt för
Gemensamt Ansvar
Sö kl 14: Gudstjänst, Per-Ole
Hjulfors (pred.), Englund, Brunell
Må kl 10: Föräldra-barn
Ti kl 13: Missionssyföreningen
On kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet
Fr 14.3 kl 13: Träffpunkten i församlingshemmet
¶¶ KORSHOLM
Möte: fre kl 18.30 i församlingshemmet medv Albert Häggblom,
Berg, Evangeliska Ungas strängband från Iskmo, NordqvistKällström, servering.
Kvinnodagens välgörenhetskonsert konsert: lö kl 19 i kyrkan,
sång Wivan Nygård-Fagerudd,
Leena Kosola, Sören Lillkung,
Riikka Sirén, Susanne Westerlund,
oboe Siri Ilanko, piano Janusz Grzelazka och Mari Taivalmaa, orgel
Rainer Holmgård, Kammarkören
Psallite dir S Westerlund.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan och
kl 12 i Smedsby förs.gård, Berg,
Nordqvist-Källström.
Missionssyförening: må kl 13 i
Smedsby förs.gård.
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UNGA VUXNA

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 7.3 Monica Lundgren, Borgå
Lö 8.3 8.53 Familjeandakt. Livets
träd. Monica Vikström-Jokela, Esbo Må 10.3 Tomas Ray, Helsingfors
Ti 11.3 Anette Nyman, Pedersöre Ons
12.3 Lars-Johan Sandvik och Hedvig
Långbacka berättar om Nykarleby
kyrka och dess skatter To 13.3 Henrik
Nymalm, Borgå.
VEGA

Fre 7.3 Margareta Puiras, Ekenäs Lö
8.3 17.58 Ett ord inför helgen, Larsmo kyrka. Sö 9.3 Minna Silfvergrén, Lovisa Må 10.3 Fastepsalmer. Åsa Westerlund, Ekenäs (repris
från 14.3.2011) Ti 11.3 Ortodox aftonbön. Heikki Huttunen, Esbo Ons 12.3
Fredrik Martin, Ekenäs To 13.3 LeifGöte Björklund, Åbo.

Sö 9.3 Gudstjänst med Larsmo församling. Predikant och liturg: Marko
Sjöblom. Organist och kantor: Hans
Wiklund. Kör: Larsmo församlingskör. Musik: Jennie Högberg, blockflöjt. Textläsare: Rainer Mäenpää.

Förmiddagsandakt: ti kl 11 i
Smedsby förs.gård, BergströmSolborg.
Karagruppen: ons kl 14 i Smedsby
förs.gård.
Pensionärssamlingar:
må kl 14 i Karperö, Bengt-Eric
Rönn
ti kl 13 i Jungsund, Anita Storm
¶¶ KVEVLAX
Karakaffe: to kl 9.15 i ds.
Världsböndagsamling: fr kl 19 i
Missionskyrkan, Nitovuori.
Familjegudstjänst: sö kl 10, Lundström, Andrén, Barnkören.
Bön för bygden: må kl 19 i Elim.
Pensionärssamling: on i fh. Mat
från kl 12.45, samling kl 13.30,
ledare Anders Lundström, andakt
Ingemar Klemets, solosång Kristoffer Streng, Pensionärskören,
Rodney Andrén, gäster från Oravais förs.
Petsmo Luth. bönehusförenings
årsmöte: on kl 18 hemma hos J &
S Björkstrand.
Församlingskretsens årsmöte: to
20.3 kl 18 i ds.
¶¶ MALAX
Kyrkokören och Trallarna: övar to
6.3 och 13.3 kl 18.30 i KH. Kaffe
från kl 18.
Gudstjänst: sö 9.3 kl 10 i kyrkan.
Tornberg, Karolin Wargh.
Bibel- och bönegrupp: måndagar
kl 10-11.30 i Socken.
Träffpunkt Socken: Loppisförsäljning måndagar kl 15-19. Onsdagar
kl 10-14 aktiviteter och samvaro
för daglediga, soppa och kaffe till
självkostnadspris. Loppis.
¶¶ PETALAX
Andakt: to 6 3 kl 13.30 i pensionärshemmet, Björklund
Gudstjänst: sö 9 3 kl 11 Gudstjänst M Björklund liturg, Per-Ole
Hjulfors predikan, Peter Brunell
kantor.
Önskesångskväll: sö 9 3 kl 18 i
församlingshemmet. Kom och
önska psalmer. Presentation av
tre sånger som betytt mycket i livet M Björklund, P Brunell, Heddy
Norrgård. Kollekt för Gemensamt
Ansvar, Servering.
Samling för pensionärer och daglediga: fr 14 3 kl 12.30 Gäst: JanErik Nyholm. Björklund, Brunell,
Kontakten, servering, taxi
¶¶ REPLOT
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Kaski, Wargh.
Högmässa: i Björkö kl. 12.30. Kaski, Wargh.
Älgsoppa: sö 9.3 kl. 11-13 i Björkögården.
¶¶ SOLF
Kvinnofrukost: lö kl. 9-11 i fh.
Gudstjänst: sö kl. 10, Ann-Mari
Audas-Willman, Patrik Vidjeskog.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Pensionärssamling: on kl. 13.
”Skärgårdslivet för 100 år sedan”,
Anita Storm.
Bibelhelg: med Jan-Erik Lindqvist
15-16 mars
Lö 15.3 kl. 17: Vår skapare – allas
skapare, förs.hemmet, kl. 19.30
Sånger för livet, kyrkan.
Sö 16.3 kl. 10: Högmässa, pred.
J-E Lindqvist, liturg A-M AudasWillman, kantor A Kronlund, kl. 12
Jesus för alla, förs.hemmet.

¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl. 13, Pär Lidén,
Siv Jern, Mikael Heikius.
Morgonbön: to 13.3 kl. 9, Janne
Hänninen, Dan Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm. Sari Nieminen, Heidi Orori.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö kl. 10, Pär Lidén,
Mikael Heikius.
Dans i heligt rum: sö kl. 19, Siv
Jern.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
To 6.3 kl.17: GloriEss övar i Henriksborg.
-kl.17.15: POP-klubb i församlingsstugan.
Fr 7.3 kl.14.15: Andakt i Esselunden, Portin, Johansson.
-kl.19: Stugokväll i församlingsstugan, David Forsblom.
Lö 8.3 kl.19: Lovsångs- och förbönskväll i kyrkan.
Sö 9.3 kl.10: Gudstjänst, Portin,
Johansson. Dörrvärdar: Lappfors.
-kl.14: Sammankomst i Punsar
bönehus.
On 12.3 kl.15: Symöte i Bäckby
skola, Smeds.
-kl.18.30: Bibelsamtal i Punsar
bönehus.
¶¶ JAKOBSTAD
To 18: SLEF:s missionsafton i FC,
Hans Häggblom.
Lö 18: Seminarium i Skutnäs
bönehus. ”Vilka traditioner är
oumbärliga i vår väckelserörelse?”, professor Jouko Talonen.
Servering.
Sö 12: Högmässa i kyrkan, Björk,
Krokfors, Södö, Cantate.
14: Sammankomst i Skutnäs
bönehus, Jouko Talonen, Markus
Ventin.
18: Fokus i FC. ”Ske din vilja - Tapahtukoon tahtosi”. Marko Mitronen, förs.pastor i Jstads fi förs.
Tolkning. Jacob Gospel. Barnfokus.
19: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Jouko Talonen.
Ti 13: Tisdagssamling på Station
I, Bo-Göran Åstrand, Kristian
Sjöbacka.
To 12: Öppet Hus för daglediga
i FC. Inleds med lunch, pris 9 €.
Program kl. 13.
Lö 15.3 kl 15-18: Barnens dag i FC.
Varierande program.
¶¶ KRONOBY
Sportdax: fr 7.3 kl 17.30 i idr.h.
Gudstjänst: sö 9.3 kl 10.00 Ventin,
Lindbäck-Haals
¶¶ LARSMO
To 6.3 kl. 18 Presentation av
terminsmaterialet Skatten: (för
åldersgrupp 3-10 år), i församlingshemmet, Anne Holländer,
KCSA. För alla som är intresserade av kristen barnundervisning.
Servering.
Fre 7.3 kl. 20 Ungdomssamling:
vid Xodus med Henrik Östman.
Skapelseberättelsen.
Sö 9.3 kl. 10 Radiogudstjänst:
Sjöblom, Wiklund, församlingskören. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Finnäs,
Västerby.
Ti 11.3 kl. 18.30 Ny lärjungagrupp:
startar i församlingshemmet. Vi
samtalar i smågrupper kring Jesu
bergspredikan.

VEGA

¶¶ NEDERVETIL
Kvällssamling för hela familjen,
ungdomarna medverkar: fr 7.3 kl.
19.00 i fh.
Finsk mässa: sö 9.3 kl. 10.00 i fh,
Store, Leni Granholm. Servering
Läsmöte för finskspråkiga: sö 9.3
kl.12.00 i fh
KU:s årsmöte: sö 9.3 kl.14.00 i fh,
stadgenliga ärenden
Konsert i kyrkan: sö 9.3 kl.15.00
Sonja Biskop och Eva-Lott Björklund, Nu är tid att stilla sig.
Läsmöte: on 12.3 kl. 19.00, Tast
läslag, Lars och Sinikka Björkqvist
¶¶ NYKARLEBY
NYKARLEBY
Sö kl 10 Högmässa: Edman, Ringwall, Karl-Erik Wikström sång
- kl 18 Allsångskonsert för välgörenhet: kyrkan, Nykarleby Damkör, Anna-Lotta Wiklund m.fl. Arr.
LC Nykarleby Älvor
Må kl 18 Kenyamission: fh, Rune
Fant
-kl 19.30 Forsby missionskrets:
byagården
Ti kl 13 Markby missionskrets:
hos Irma Blomqvist, Rut Åbacka
On kl 14 Samtalscafé: Rådhuset.
Harry Holmberg: Första hjälp för
kropp, ande o själ.
To kl 19 Församlingsfaddrarna: fh,
Munsalafaddrarna inbjudna
-kl 19 Läsmöte: Ytterjeppo skola,
värdar Eivor o Erland Renvaktar,
Lisbeth o Jan Björkroth
MUNSALA
Sö kl 10 Gudstjänst: Holmberg,
Lönnqvist
Loppis 5-6.4: fh, för Gemensamt
Ansvar. Boka eget bord före 28.3:
Camilla 040-5287992, el. skänk
hela, rena kläder o saker, Bojan
040-1470121.
JEPPO
SLEF Norra distriktets årshögtid
8–9.3: i Jeppo. ”Gå dit Gud kal�lar dig”
Lö kl 19.30 Möte: fh, pred. Pasi
Palmu o Torsten Sandell. Sång
Markby-flickorna
Sö kl 12 Högmässa: kyrkan, pred.
Torsten Sandell, liturg Holmberg,
Nådens Vind, dir Tor Lindén
-kl 14 Möte: fh. Albert Häggblom,
Holmberg, missionärerna Tua o
Torsten Sandell, Church Hill Boys,
dir Kristoffer Streng.
Ti kl 18.30 Finska damgruppen: fh
- kl 18.30 Face To Face gruppen:
fh Loftet
To 13.3 kl 19 Läsmöte: hos Ulla o
Ole Nordström, västra mellersta
läslaget
¶¶ PEDERSÖRE
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Eklund
Ungdomskväll: Fr 20 i Purmo
kyrkhem, Nyandlighet och New
Age, Johan Klingenberg, Obs
platsen!
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, Erikson, Sandstedt-Granvik, textläsare Nanny Backström, dörrvärdar Lepplax
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Rune Östman
Bönegrupp: Ti 18.30 i Bennäs
kyrkhem
Närståendevårdarcafé: To 13.3 kl.
13 i Bennäs kyrkhem
Symöten:
- Må 13 i Bennäs kyrkhem, Emet
- Må 13 i Forsby bykyrka
- Må 13.30 Sundby-Karby hos
Ragni Sundvik, Gunvor Kjellman
- To 13.3 kl. 13 i Kållby bönehus,
Rut Åbacka

VEGA

¶¶ PURMO
Temakväll: to 6.3 kl 19 i Zion,
återuppbyggnadsarbetet i Filippinerna, Ture Huhtamäki.
Ungdomssamling: fr 7.3 kl 20 i
Kyrkhemmet/Lyjo J Klingenberg
Högmässa: sö 9.3 kl 10 i kyrkan,
khden o kantorn
Församlingslunch med gäster:
to 13.3 kl 12 i Kyrkhemmet. Efter lunchen programstund med
Nedervetil pensionärskör, dir
Harry Kronqvist. Anm för lunchen
0403100465
Estlandkväll: i Åvist to 13.3 kl
19.30. Hans Sandberg, Bengt
Strengell och systrarna Andtfolk.
¶¶ TERJÄRV
Läsmöte: med Bredbacka läslag
hos Annika och Tom Fors to 6.3
kl 19,
D. Norrback och kantorn.
Ungdomssamling: fr 7.3 kl 19
förs.h.
Gudstjänst: sö 9.3 kl 10 khden,
kantorn.
Läsmöte: med Granö läslag sö
9.3 kl 15 hos Camilla och Jarkko
Vesala.
Finsk bibelgrupp: hos Eliisa Granbacka, on 12.3 kl 18.
Sångkväll: i Småbönders on 12.3
kl 19.30, Kyrkokören, önskepsalmer, andakt B. Strengell.

REGION 2
DOMPROSTERIET
BORGÅ

LÖ 8.3 KL. 13: LÖRDAGSLUNCH I FÖRSAMLINGSHEMMET
Bjud familjen på lunch på internationella
kvinnodagen!
KL. 18: ALLSÅNGSKVÄLL I DOMKYRKAN
Classical Praise, Eric-Olof Söderström
med band, Rwanda-kören, EisentrautSöderström
SÖ 9.3 KL. 10: GUDSTJÄNST I S:T OLOFS
KAPELL. Eisentraut-Söderström, Söderström.
Pellinge kapellförenings årsmöte efter
gudstjänsten i kapellet.
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN
Wilen, Puska, Tollander, Helenelund,
Gaudeamuskören. Marcus Henricssons
gudstjänstgrupp.
TO 13.3 KL. 13: UPPVAKTNING VID HJÄLTEGRAVEN
med anledning av fred efter vinterkriget,
Lindgård
KL. 19: KVÄLLSMÄSSA I LILLA KYRKAN
Eisentraut-Söderström, Evening Mess

LAPPTRÄSK

Sö 9.3 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Håkan
Djupsjöbacka, Mia Aitokari, kyrkkaffe i
lilla kyrkan, Carita Illman.
On 12.3 kl. 9.30-: Vuxen-barn i församlingshemmet, Elin Lindroos
On 12.3 kl. 14.15 och 15.15: Barnklangen
övar i församlingshemmet, Mia Aitokari
Lö 15.3: Konfirmandlördag i Lappträsk.
Vi börjar kl. 10 i kyrkan. Kl. 15 föräldrasamling i församlingshemmet.
Sö 16.3 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Stina
Lindgård, Mia Aitokari, konfirmander
medverkar.
Mer information på vår hemsida: www.
lapptraskevl.fi och på Facebook.

LILJENDAL

Lö 8.3 kl. 18: Cellis på Mariagården
Sö 9.3 kl. 10: Högmässa i Sävträsk kapell, Håkan Djupsjöbacka, Mia Aitokari
Må 10.3 kl. 10.30-12.30: ”Sju euros
lunch” på Mariagården
Ti 11.3 kl. 10: Vuxen-barn grupp på Kantorsgården, Katarina ”Gina” Nyholm
On 12.3 kl. 18: Läsmöte i Eskilom hos
Ull-Britt och Bertel Mårtenson
On 12.3 kl. 17.30-: Drop in ungdomskväll
på Vinttis
To 13.3 kl. 14: Andakt på servicehuset,
Håkan Djupsjöbacka, Mia Aitokari, Susann Stenberg

Visionera församlingsliv

Ung vuxen - vilken sorts församlingsgemenskap skulle du behöva i Helsingfors? Det här är för alla dem som
ser Ungdomens Kyrkodagar som sin hemförsamling
och som bor i Helsingforstrakten. En chans att fundera på vad vi Helsingforsförsamlingar kan göra för att de
unga skall känna sig hemma mer än en gång per år!
Matteus församling bjuder in till Möjlighetsmöte för
Unga Vuxna. Vad kan vi göra för dig? Kom med och
planera onsdag 12 mars klockan 19 i Matteuskyrkan,
Åbohusvägen 3 i Helsingfors.

Lö 15.3 kl. 10-15: Konfirmandlördag i
Lappträsk, vi börjar kl. 10 i Lappträsk
kyrka. Kl. 15 samling för föräldrarna i
Lappträsk församlingshem, Lappträskvägen 24.
Sju euros lunch: Diakonidirektionen ordnar lunch på Mariagården måndag 10.3
kl. 11.30-13.30. Köttsoppa samt kaffe
och rulltårta. Kom med och ät och ta del
i gemenskapen kring matbordet.
Pastorskansliet öppet i mars: onsdagar
9-15, Bettina Laaksonen, byråsekreterare. Kansliet nås också övriga tider per
telefon på nummer 044 722 9241. Vill
du ha hembesök? Ring diakon Susann
Stenberg tfn 044 722 9239.

LOVISA

Högmässa (nyinflyttades kyrkhelg): sö
9.3 kl 12 i kyrkan, af Hällström, Tollander, en damkör medverkar. Efter mäs�san kyrkkaffe i församlingsgården
Morgonkaffe: to 13.3 kl 8.30 i Tikva
Ordets och bönens kväll: to 13.3 kl 18.30
i kyrkan

PERNÅ

Högmässa: sö 9.3 kl. 10.00 i kyrkan,
Robert Lemberg, Camilla WikstenRönnbacka.
Mässa: sö 9.3 kl. 13.00 i Sarvsalö kapell,
Robert Lemberg, Camilla WikstenRönnbacka.
Tvåspråkig söndagsskola: sö 9.3 kl.
13.00 i Isnäs Solbacka, Katarina Forsell.
Baggnäs-Tervik diakonikrets: ti 11.3 kl.
13.00 hos Marianne Nordenswahn, Ingegerd Juntunen.

SIBBO

SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa Katja
Korpi, Lauri Palin. Söndagsskola.
GA-konsert med His Master’s Noise:
Sö kl 18, Sibbo kyrka. Inträde 10€ (20€/
familj) vid dörren.
Kungens klubb: Må kl 15:30, Kyrkoby
församl. hem. Isabella Munck, Kjell
Lönnqvist.
Vikings veranda: Må kl 19, Prästgården.
Patrik Frisk.
Sexeuroslunch: On kl 12, Kyrkoby församl. hem.
Sibbo svenska missionsförening rfs årsmöte: On kl 18, Kyrkoby församl. hem.
Lunch för närståendevårdare: Fr 14.3 kl
12, Kyrkoby församl. hem. Anmälningar
till Ann-Christine Wiik (050-5663691)
senast 7.3.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

Fr 7.3
kl. 10-11.30: Familjeträff i Hörnan.
Ollberg.
kl. 12.15-13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. Frivillig
avgift. Välkommen på middagsbön i
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 9.3
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Jouni Sinisalo, Anne Hätönen. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Busck-Nielsen, Sinisalo, Löfman.
Manskören Manifestum medverkar.
Kyrkkaffe.
kl 15: Mässa i Folkhälsans seniorhus.
Busck-Nielsen, Löfman.
Må 10.3
kl. 10-12: Café Kardemumma. Tvåspråkigt café i S:t Jacob. Salenius.
kl. 10-11.30: Familjeträff i Hörnan.
Frände.
Ti 11.3
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. Anne
Hätönen.
kl. 13: Träffpunkt för seniorer & daglediga i Högbergsgården, Högbergsgatan
10 E. Brita Pawli talar om Kenya – det
moderna möter det traditionella.
kl. 18: Korsvägsandakt i Johanneskyrkan.
Lindström, Enlund.
On 12.3
kl. 14-15.30:Den tredje bibeltimmen om
Jobs bok i S:t Jacobs församlingssal.
Repo-Rostedt, Salenius
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Enlund.
To 13.3
kl. 19-21: Regnbågscafé i Hörnan. Högbergsgatan 10, för HBT-personer och
andra intresserade. Tomas Ray.
Lö 5.4. kl. 9.30-15: håller vi en Må bra
dag i Högbergsgården. På programmet bl a avslappning,måla eller skriva
till musik, linedance. I priset 30€ ingår
morgonmål, lunch och kaffe. Anmälningar till nenne.lappalainen@evl.fi
eller Barbro Ollberg tfn 050-3800656
senast 28.3.
Middagsbön i Johanneskyrkan må-fr
kl. 12

MATTEUS

Matteus hemsida:
www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusvägen 3
Lö 8.3 kl. 12.30-14: kaffe på plattan
utanför Matteuskyrkan. Behöver du en
paus och något varmt inombords? Vill
du bara tala med någon? Har du frågor
som du funderar på? Eller vill du komma
med och hjälpa till? Vi bjuder på gratis
kaffe och bulle på gården utanför Matteuskyrkan. Kom och träffa aktiva i Matteus eller kom med och engagera dig. Vi
finns till för varandra!
Sö 9.3 kl. 12: högm, Hallvar, Marianne
Sundroos kantor. Kyrkkaffe.
On 12.3 kl. 8.30-9: morgonmässa,
Forsén.
To 13.3 kl. 13: torsdagsträffen, Hallvar (2
vån). En grupp för Dig som vill ha trevlig
gemenskap med sång och samtal. Kaffeservering.
MARIELUNDSKAPELLET: I NORDSJÖ
KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 9.3 kl. 10: knattekyrka för små och
stora, Rönnberg, Bärlund-Palm. Marianne Bergström och Dagklubben medverkar. Kyrkkaffe och saft.
Samtalslunch för 70+:
Fredag 28.3 kl. 12, anmäl till Matteus
församlings kansli, matteus.fors@evl.
fi eller tfn 050-380 3933 senast ti 25.3
kl. 14.
Samtalslunch för 65-69 åringar:
Fredag 11.4 kl. 12 i Matteussalen, ingång
via kansliet. Anmäl till Matteus församlings kansli, matteus.fors@evl.fi eller tfn
050-380 3933 senast ti 8.4 kl. 14.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
fre 7.3:
- kl. 10 Babyrytmik: i Månsas kyrka.
Smörgås, kaffe o saft efteråt. Ledare
Liisa Ahlberg.
- kl. 10 Musiklek: i Hagasalen, Vesperv.
12 A. För 0-5 åringar och föräldrar.
Smörgås, kaffe o saft efteråt. Ledare
Sussi Leskinen.
- kl. 19 Världsböndagen firas med ekumenisk gudstjänst: i Filadelfiakyrkan,
Albertsgatan 31. Medverkande bland
andra: Barbro Holmberg, Rut NordlundSpiby, Ella Enberg, Benita Simola, Britta
Lassus. Välkommen med!
sö 9.3:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka.
Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla
kyrka. Sandell, Hilli.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Hagasalen,
Vesperv. 12 A. Björk.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka,
Markusrummet. Bibelstudium över ett
kapitel i gången i Apostlagärningarna.
Halvar Sandell.
ti 11.3:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kommunalv. 1. För 0-5 åringar och föräldrar.
Smörgås, kaffe o saft efteråt. Ledare
Sussi Leskinen.
- kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka, Markusrummet. Program, samtal, andakt.
Bodil och Halvar Sandell.
- kl. 17.15 Petrus barnkör: i Munkshöjdens församlingshem, Raumovägen
3. Alla barn från 5 år uppåt varmt välkomna! Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3. Stig-Olof Fernström, Sjöman, Ahlberg.
to 13.3:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs, Lukasgården, Munkstigen 2. För 0-5 åringar
och föräldrar. Smörgås, kaffe o saft
efteråt. Ledare Sussi Leskinen.
- kl. 13 Kör för daglediga: i Hagasalen,
Vespervägen 12 A. Kör för alla sångintresserade. Vi startar med att unisont
sjunga bekanta psalmer och visor och
senare smakar vi också på flerstämmiga körsånger. Sångsamlingen inleds
med andakt och avslutas med kaffe.
Peter Hilli.
Björkebo sommarhem r.f. årsmöte:
hålls söndagen 16.3 i Åggelby gamla
kyrka, efter avslutad gudstjänst.

HELSINGFORS PROSTERI

Världsböndagen: firas i år fredagen
den 7 mars för 127:e gången i över 170
länder. I Finland är vi med i denna bönegemenskap för 54:e gången. Årets
gudstjänst har sammanställts av kvinnor
i Egypten och temat för gudstjänsten är
”Strömmar i öknen”.
I Helsingfors firas världsböndagen med
en ekumenisk gudstjänst i Filadelfiakyrkan, Albertsgatan 31 fredagen den 7
mars kl 19.
I år är det Finlands svenska Pingstmission som får ta emot de medel som
samlas in under de finlandssvenska
bönedagssamlingarna. Pengarna går
till de katastrofdrabbade människorna
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BIBELHELG OCH SÅNGAFTON

Pastor Jan-Erik Lindqvist i Solf

15-16 mars ordnas bibelundervisning i Solf församlingshem och sångafton i Solf kyrka. Helgen inleds med
bibelundervisning lördag kl 17, därefter följer servering
och samvaro. Lördagens program fortsätter 19.30 med
”Sånger för livet” i kyrkan. Jan-Erik Lindqvist, som har
lång erfarenhet från den kristna musikbranschen, presenterar sånger han valt. Han predikar också i söndagens högmässa. Efter kyrkkaffet avslutas helgen med
bibelundervisning. Arrangörer: Kyrkans ungdom i SolfSundom och Solfs församling.

på Filippinerna. Kollekten betalas in till
Kommittén för världsböndagen på konto
Danske Bank FI64 8000 1701 4608 01.
Mottagare: Kommittén för världsböndagen, c/o kassör Britta Lassus, Maria
Jotunisväg 6 B 7, 00400 Helsingfors.
Senaste års världsböndagskollekt tillföll
Senegals lutherska kyrka för nytryck av
sererebibeln.
Kyrkomusikfestivalen ”Klang i kyrkan”
2014: går av stapeln 21-30.3 Temat är
”Över gränser”. Öppningskonserten är
fredag 21.3 kl.19 i Tyska kyrkan. Under
konserten, som hålls med anledning av
Johann Sebastian Bachs födelsedag,
lyssnar vi till kammarmusik, som tonsatts av honom själv och hans söner
samt elever. Vi får lyssna till Ensemble Il
Pomodoro, Mikael Helasvuo flöjt, Markku Mäkinen cembalo, Jussi Seppänen
cello. Mer info: www.kirkkosoikoon.fi
Under festivalen får vi bland annat höra
Eric Ericsons kammarkör (dir. Fredrik
Malmberg) från Sverige. Festivalen är
tvåspråkig. Mer info: www.kirkkosoikoon.fi
Församlingsvalet 2014: har temat ”Tro
på det goda”. Kandidatuppställningen
avslutas 15.9. Förhandsröstningen äger
rum 27-31.10. Valdagen är söndag 9.11.
dvs. på fars dag.
Kampens kapell: är öppet vardagar 7-20
och veckoslut och helgdagar 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 9.3. um 11 Uhr: Gottesdienst (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!

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor sö 9.3:
Esbo domkyrka kl. 12.15. Ahlbeck,
Malmgren. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 10.30.
Kanckos, Wikman. Kyrkkaffe.
Kvällsmässa: Södrik kapell ti 11.3 kl 18.
Rönnberg, Bengts. Servering.
Konsert med Kristian Meurman: Esbo
domkyrka on 12.3 kl. 19-20. Nina Kronlund och Håkan Wikman medverkar.
Fritt inträde. Kollekt för Gemensamt
Ansvar.
Handarbetsdag: Vita huset, Prästgårdsgränden 1 i Esbo centrum, lö 8.3
kl. 10-15. Handarbetsgruppen ordnar
en öppen dag för alla som är intresserade av att se vad man kan göra i
handarbetets tecken. Kom med, lär dig
sticka strumphälar och tumvantar och
få andra handarbetstips, t.ex. hur man
kan återvinna kaffepåsar – samtidigt får
du bekanta dig med vår grupp! Vi bjuder
på kaffe med salt och sött tilltugg. Mer
info: Bea Karlemo, 040 513 0828 eller
Kristina Sten, 040-824 9473
Tisdagsgruppen: Olars kyrka, svenska
sidan, ti 11.3 kl. 18.
Sommarläger för skolbarn:
Övernattningsläger för 7-12-åringar:
Solvalla 16–19.6. Max. 20 barn. Pris: 120
€, syskonrabatt 25 %. Mer info: Johanna
Lund, 050 568 5718, johanna.lund@evl.fi
Dagsläger för 7-10-åringar: Mattby
kapell 2–6.6, 9–13.6 och 16–19.6. kl.
8.30–16.30. Max. 25 barn. Pris: 1 vecka
70 €, 2 veckor 125 €, 3 veckor 170 €.
Syskonrabatt 25 %. Mer info: Helena
Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.
aitti-lindberg@evl.fi
Tvåspråkiga övernattningsläger på
Vällskog: Hilavitkutin 1 för barn i årskurs
1–3, 4–6.8. Pris 40 €. Hilavitkutin 2
för åk 4–7, 6–8.8. Pris 40 €.Mer info:
johanna.lund@evl.fi. Elektronisk anmälning till alla läger på www.esboforsamlingar.fi, vecka 10 – 11, 3 – 16.3.
Församlingsdagar 4 - 8.4. Mer info:
www.esboforsamlingar.fi

GRANKULLA

To 6.3 kl 10-11 Lovsång och bön: i övre
brasrummet.
Kl 18.30 Bibelkväll: i Sebastos, Carola
Tonberg-Skogström.
Kl 19-21 Facebook-mottagning: Daniel
Nyberg.
Sö 9.3 kl 12 Högmässa: Ulrik Sandell,
Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Konfirmander från Enä-Seppägruppen medverkar.
Skriftskolans föräldrasamling i övre
salen efter högmässan. Kaffe i nedre
salen.
Må 10.3 kl 16-18 Ungdomskväll: i Klubb
97.
Ti 11.3 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.
Gunne Pettersson berättar om sin resa
till Guatemala, vi får höra hur Gemensamt Ansvar-pengarna används.
Försäljning av GA-produkter.
Kl 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i
Sebastos.
Kl 18 Damkören Grazia: i övre salen.
On 12.3 kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i
övre brasrummet.
Kl 16-18 Närståendevårdarnas stödgrupp: i Sebastos.
To 13.3 kl 10-11 Lovsång och bön: i övre
brasrummet.
Kl 19-21 Facebook-mottagning: Daniel
Nyberg.

KYRKSLÄTT

Dans från hjärtat: lö 8.3 kl. 9.30-15 i
Masaby kyrka. Ge dig själv tid att stanna
upp och lyssna till ditt hjärta utan att
glömma din kropp. Danspedagog
Marja-Sisko Pohjola leder kursen. Undervisningen är på finska och avgiftsfri.
Anmälningar senast 6.3: 040 350 6072
eller kyrkslatts.svenska.forsamling@
evl.fi.
Högmässa med inslag av dans: sö 9.3
kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Danskonstnär
Marja-Sisko Pohjola samt Mikaelikören
medverkar. Lovén och Joki.
Seniorgruppen – samtalsgrupp för män:
må 10.3 kl. 13.30 på Mikaeligården. Elsa
Tenhonen berättar om Färöarna.
Tovningsgruppen: ti 11.3 kl. 17 i Oasen.
Mässa med Taizé: ons 12.3 kl. 18 i Kyrkslätts kyrka. Snurrar hjulen för snabbt?
Vi vill erbjuda dig en andningspaus i
vardagen. I mässan sjunger vi Taizé
-sånger, som är enkla verser och melodislingor som upprepas flera gånger,
ber och låter stillheten omsluta oss.
Efter mässan te och kex samt möjlighet
till samtal.
Vinterkrigets avslutnings minnesgudstjänst: tors 13.3. Kl. 10.45 kransnedläggning vid hjältegraven. Kl. 11 tvåspråkig
gudstjänst i Kyrkslätts kyrka. LarsHenrik Höglund, Timo Posti, Susann Joki
och Johanna Salmela. Därefter kaffe i
församlingshemmet.
Kyrkoherdeämbetet är stängt tisdag
11.3: Epost kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi
www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS

Sö 9.3: Högmässa kl 10.30 i Pyynikki
församlingshem, Kim Rantala och Anna
Arola. Kyrkkaffe!
Ti 11.3: Mammor, pappor o barn kl 10
SvG
Ti 11.3: Tisdagsklubben SvG kl 13.3014.30 och kl 14.30-15.30
Ons 12.3: Diakonikretsen kl 13 SvH. Kyrkoherden är med oss.
Ons 12.3: A-män bastukväll i Ilkko kl
18.30. Skjuts från Gamla kyrkan kl 18,
som gäst Ilkka Erkkilä.

VANDA

Barnens kyrkostund: fre 7.3. kl. 9.30
i dagklubbsutrymmet i Martinristi
församlingslokal. En stund med sång,
berättelse och bön. Kyrkostunden hålls
i samband med vår dagklubb, men är
öppen för alla att delta i.
Högmässa: sö 9.3 kl 10 i Helsinge kyrka
S:t Lars M.Fagerudd, N.Fogelberg. Konfirmanderna medverkar.
Ingen högmässa: sö 9.3 i S:t Martins
kapell.
Ad Te Domine- Konsert till Vänskapen
och kärleken till nästan: sö 9.3 kl 19
i Helsinge kyrka S:t Lars. En sakral
jazzkonsert med ensemblen Ladies &
Gents. Fritt inträde. Programblad à 10e
till förmån för insamlingen Gemensamt
Ansvar 2014.
Familjecafé: i samarbete med Folkhälsan må 10.3 kl. 9-12 i Martinristi församlingscentrum.
ViAnda-kören: övar ti 11.3 kl. 13.15 i Helsinggård, Konungsv. 2
De Vackraste Andliga Sångerna: ons

FÖR ETT GOTT ÄNDAMÅL

Gospel för Gemensamt Ansvar
Kom med på en fartfylld konsert med gospelkören His
Master’s Noise söndagen 9 mars kl 18 i Sibbo kyrka.
His Master’s Noise är en 25-årig ekumenisk gospelkör från Helsingfors, med ca 40 sångare. Kören dirigeras av Elna Romberg och Simon Djupsjöbacka. Tommi
Jalo är körens pianist.
Inträde: 10€ (20€/familj) vid dörren till förmån för
insamlingen Gemensamt Ansvar. Alla varmt välkomna!

12.3 kl. 14 i Folkhälsanhuset, Vallmov.
28. Tillsammans med Nina Fogelberg
sjunger vi och lyssnar till andliga sånger
och psalmer.
Babykyrka: sö 16.3 kl 15 i Myrbacka
kyrka. Barn som döpts under det senaste året bjuds in till babykyrka, men
självklart kan alla delta. Vi sjunger sånger som passar små barn och talar om
dopet. Någon av barnets föräldrar eller
faddrar tänder barnets dopljus. Alla barn
blir välsignade vid altaret. A.Paavola,
A.Blomqvist.N.Fogelberg.

RASEBORGS PROSTERI
BROMARV

Sö 9.3 kl. 10: Gudstjänst, Staffan Söderlund/Sofia Lindroos.
14-25.3 har kyrkoherden semester.
Vikarie: Tom Bergman.

EKENÄS

Högmässa: sö 9.3 kl.10 i Ekenäs kyrka,
A.Lindström, N.Burgmann.
Nallegudstjänst med 10-årsjubileum:
sö 9.3 kl.16 i Ekenäs kyrka, A.Lindström,
N.Burgmann, H.Hollmérus.
Se hela annonsen i VN samt på www.
ekenasforsamling.fi

Doris och Kaj-Erik Kevin, Harparskogsvägen 7.
14-25.3 har kyrkoherden semester.
Vikarie: Tom Bergman.

ESBO STIFT
LOJO

Ti 11.3. kl 13.30: Svenska kretsen samlas
i Virkby kyrka. Läsmöte. Kuismanen,
Nurmi och Saario. Taxi.
Sö 23.3. kl. 13.00: Gudstjänst i Virkby
kyrka. Kuismanen, Rajalin-Tymura.
Marthorna medverkar i gudstjänsten.
Kyrkkaffe, kyrktaxi.
Vid behov av kyrktaxi eller taxi till
svenska kretsen: kontakta chauffören
Marko Kytölä tel 040 546 5549 senast
dagen innan. Taxin kostar 5,00€ tur
och retur.

Annonsera i

Saknar Du eller Dina anhöriga trygghet och omsorg?
Börjar vardagen kännas ensam?

Pensionärshemmet Hagaro

som upprätthålls av Fruntimmersföreningen i Helsingfors r.f.
är ett hem för äldre damer och herrar. Hemmet som ligger i Norra Haga
erbjuder ett högklassigt trivsamt och tryggt boende för Dig som
funderat på en boendeform där man inte behöver bekymra sig för
matlagning, städning och tvätt. Hemmet erbjuder omsorg dygnet runt
samt olika fritidsaktiviteter.
Ta kontakt
medföreståndare
föreståndare Carola
Aspholm-Backman
Ta kontakt
med
Christine
Westerholm eller
tel. 050-5724216, carola.aspholm-backman@hagaro.net eller bitr.föreståndare
bitr.föreståndare
Gunborg
Lundqvist,
t.
09-473680 eller
Gunborg Lundqvist tel. 050-5724217, gunborg.lundqvist@hagaro.net
hagaro@hagaro.net
med vår
hemsida www.hagaro.net
Bekanta .Bekanta
er med vårerhemsida
www.hagaro.net

LEDIGA TJÄNSTER
Korsholms svenska församling lediganslår
ett moderskapsvikariat för en av

DIAKONITJÄNSTERNA
Behörighetskrav är av biskopsmötet godkänd examen för
diakonitjänst. Även obehöriga kan komma i fråga. Den som
väljs till tjänsten skall vara medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan och bör uppvisa godkänt läkarintyg och lagenligt
straffregisterutdrag. Språkkrav: fullständig kunskap i svenska
i tal och skrift. Vikariatet inleds19.5.2014.
Tjänsten innefattar administrativa uppgifter och missionsansvar förutom det sedvanliga diakoniarbetet.
Lön enligt kravgrupp 502 (för formellt behöriga).
Ansökan samt meritförteckning skickas till Församlingsrådet
i Korsholms svenska församling, Adelcrantzgränd 1, 65380
Vasa och bör vara oss tillhanda senast 21.3.
Närmare uppgifter ges av kyrkoherde Berndt Berg,
tel. 050 3640938 eller e-post: berndt.berg@evl.fi.

INGÅ

To 6.3 kl 19: Musikinstitutets kaffekonsert i församlingshemmet. Raseborg
Sinfonietta. Programblad 5 € (inkl. kaffeservering) till förmån för insamlingen
Gemensamt Ansvar.
Fre 7.3 kl 18-20: Ungdomshuset öppet.
Sö 9.3, 1 s. i fastan kl 10: högmässa i
Degerby kyrka. Kyrkkaffe på Rosenberg.
Må 10.3 kl 18.30: bibelgruppen i Prästgården.
To 13.3 kl 14-16: församlingsträff för
pensionärer och daglediga i församlingshemmet.
Verksamhet på finska:
Tii 11.3 klo 13: lauluryhmä seurakuntasalissa.
Ke 12.3 klo 16.45: rukouspiiri Bläckhornetissa.
Ke 12.3 klo 18: raamattupiiri Bläckhornetissa.

KARIS

Rekreationsdag: Lö 8.3 kl. 13-16 med
sköna behandlingar på Stora Prästgården, till förmån för Insamlingen Gemensamt Ansvar, sallad, bröd och kaffe.
Koralkör-erfaren: Lö 8.3 kl. 16-17 övar i
Församlingshemmet. Anmäl ditt deltagande till Åsa 050-300 3671
senast 7.3. kl. 15.
Vid Marias altare: Lö 8.3 kl. 18, konsert
med Damkören Girls i S:ta Katarina
kyrka.
Gudstjänst: Sö 9.3 kl. 12 i S:ta Katarina
kyrka. Koralkören medverkar. Kyrkkaffe.
Bibelgruppen i Svartå: Må 10.3 kl. 14-15
samlas i kyrkstuga.
Kvällsbön i fastetid: On 12.3 kl. 19 i S:ta
Katarina kyrka. Kvällens tema: Riket.
Denna fastetid funderar vi kring Vår
Fader-bönen. Vi träffas på onsdagarna
kl. 19.00 i S:ta Katarina kyrka.
Tema för övriga kvällar: Vilja, Bröd, Förlåt!, Prövning, Det onda
Förbön och lovsång: To 13.3 kl. 19 i S:ta
Katarina kyrka.

SJUNDEÅ

DAGKLUBBARNA: Ansökningstiden till
höstens grupper (3-5 åringar) har börjat.
Närmare info och anmälningsblanketter,
pastorskansliet tel. 09 819 0910.
Mässa: sö 9.3 kl. 12 i kyrkan, Maria Venhola, Svante Forsman.
Sångstunden: to 13.3 kl. 10 i Capella.
Skjuts kan ordnas vid behov, kontakta
Gun Venäläinen 040 533 6946.

SNAPPERTUNA

to 6.3 kl 18-21: ungdomskväll i
Langansböle
to 6.3 kl 19: övar kören i prästgården
sö 9.3 kl 12: gudstjänst med Tom Bergman och Pia Nygård
ti 11.3 kl 9.30-11: familjekafé i Langansböle
to 13.3 kl 13.30: dagträff i prästgården.
Kaj-Mikael Wredlund berättar om GA
projektet i Guatemala. Välkomna!

TENALA

Sö 9.3 kl. 13: Högmässa, Staffan Söderlund/Sofia Lindroos. Efter gudstjänsten
skolning av årets kyrkvärdar. Alla intresserade välkomna med!
Ti 11.3 kl. 17: Studiegruppen i församlingshemmet.
On 12.3 kl. 18.30: Församlingsträff hos

Med en annons
når du hela
Svenskfinland.

Spara energi och
pengar!
Du når oss på:
050 329 4444,
050 092 4528

Eller via e-post:
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi

Bågar fr. 50€

Jakobstads Syncenter
Storgatan 15, Jakobstad
tel. 06-781 1023
fax 06-781 1024
Nykarleby Syncenter
Topeliusespl. 12, Nykarleby
tel. 06-722 0770
fax 06-722 1572

Slutspurt på rean!

HÄLSORESA PÅ
TERVIS SPA
20-26.4.2014 529€
BUSS-BÅT-HELPENSIONLÄKARBESÖK + 6 DAGARS
BEHANDLINGSPAKET
RUTT: PARGAS-KIMITOEKENÄS-KARIS- KYRKSLÄTT
O.S.V.
TERVIS HAR SERVICE ÄVEN
PÅ SVENSKA

PARTOURS
Pargas, 0440 524911
partours@parnet.fi

DU KANTOR-

VI BEHÖVER DIG TILL 100 %

till Lappträsks svenska församling och Liljendal församling
Ditt tjänsteställe är i Lappträsk men du arbetar också 50
procent i tvåspråkiga Liljendal som är grannförsamlingen.
Till församlingarna hör sammanlagt ca 2000 medlemmar.
Vi har ett livligt musik- och körliv. Kantorstjänsten förutsätter av biskopsmötet godkänd kantorsexamen s.k. C-tjänst
och lönen är satt i kravgrupp 503. Den som blir vald till
tjänsten ska vara konfirmerad medlem i ev. luth. kyrkan och
ska kunna presentera brottsregisterutdrag. Goda kunskaper
i svenska krävs. Ansökan jämte bilagor riktas till Församlingsrådet i Lappträsks svenska församling, Lappträskvägen
24, 07800 Lappträsk senast 31.3.2014 kl. 12. På förfrågningar svarar t.f. kyrkoherde Stina Lindgård tfn 050 382 7524.

KUNGÖRELSER

KUNGÖRELSE

Gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo kyrkliga samfällighet sammanträder onsdagen den 12 mars 2013 kl. 18 i Esbo
stads fullmäktigehus, Esbogatan 5.
Ärenden
1. Beslut av domkapitlet i Esbo stift om fastställelse av dispositionsplanen för Kapellets begravningsplats
2. Mandatfördelningen i gemensamma kyrkofullmäktige
under valperioden 2015–2018
3. Inrättande av en diakonitjänst i Olarin seurakunta
4. Överskridningar av anslagen i budgeten för år 2013
5. Fördelningen av anslaget för det odelade globala ansvaret
år 2014
Kungörelsen och föredragningslistan hålls framlagda 4.11.3.2014.
Esbo 25.2.2014
Matti Finskas
ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

18

KYRKPRESSEN TORSDAG 6.3.2014 • NR 10
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

MARKNAD

Hedra minnet
H

BERÄTTA OM DIN FÖRSAMLING!

ÖNSKAS HYRA

UTHYRES

Ekonomie magister med fast
anställning på internationell
revisionsbyrå önskar hyra en
etta i centrum av Hfors för
längre tid, from. 1.5. rökfri.
Vänligen ring 040
7756522/Staffan Berg
Speciallärare och studerande
söker tvåa/trea i H:fors fr. o.
m. 1.5.2014. Rök- & djurfria.
Caroline 0503424998
Två unga kvinnor letar efter
tvåa i Helsingfors, på område
med bra trafikkontakter. En
av oss studerar medicin och
den andra arbetar som
barnsköterska. Vi är pålitliga,
röker inte, har ej husdjur.
Hyresönskan: 800-950 e.
Önskar att flytta 1.4. Kontakta
oss: 0503764543
/linda.rantanen@helsinki.fi.

Möblerat rum uthyres i H:fors
f.o.m 15.4.2014. Tel: 044-7553627
2 rum + kv + balkong 44 m2 uthyres from 1.4 i Munkshöjden.
Hyran € 750:-/mån + vattenavgift
040-5015635

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

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.
MLING

I MIN
FÖRSA

På bostadsmäss området i Vasa/
Sunnanvik uthyres en fin 61 m2
lägenhet, 2-3 rum med öppet
kök, bastu och 17 m2 balkong
(havsutsikt), 4 våningen. Mycket
lämplig pensionärs bostad. Hyra
765 € + vatten + bilplats. Ledig
från 1.7.2014. Kredituppgifter kontrolleras. Tel. 050-5535526/0443342850

Nu även i BORGÅ.

I MIN

Vi rekommenderar
tidsbeställning.

LING
FÖRSAM

Blomster- och Begravningstjänst

P. Borg & Co

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080
Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09 239 2882

Uthyres 1R o KV i centrala Åbo.
0407544212
Etta, 30 m2 i Alphyddan, Helsingfors. Blir ledig 1.4.14 Hyra € 650 /
mån. tel. 050-5965372

I sorgens stund är
du inte ensam

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ
Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs,
tfn 0400 470 709 & 050 555 3616

Till användare
av bröstprotes
Visste du att du
har rätt till nya
bröstproteser
vid behov.
Av hygieniska
skäl skall de
bytas med 2 års
mellanrum.

En byrå med komplett service.

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

”Näyttelijäntyöstä on jälleen kerran todettava, että Wasa Teaterissa se osataan!”
Pohjalainen

”Johan Fagerudd gör en av
sina starkaste tolkningar...”

Hautaustoimisto - Begravningsbyrå

Z

Nästa gång, se till att välja den bästa

Lindqvist

Kuningattarenkatu 17, Loviisa
Drottninggatan 17, Lovisa

Österbottens Tidning

Z

”Alla skådespelare på
scenen är som gjorda för sina roller”

✆ (019) 532 710 Päivystys/Dejour 24h
hautaustoimisto.lindqvist@sulo.ﬁ
www.hautaustoimistolindqvist.ﬁ

09-649839 www.amoena.fi
●

Syd-Österbotten

”Scenbilden är
genialt uppbyggd...”
Österbottens Tidning

”Ylva Ekblad är fantastisk...”
HBL

Webtrycksaker
– toenkelt–viaNord
Print
internet, www.nordprint.fi
Bok på eget förlag?
Har du tänkt publicera en bok?

www.opusliberum.com

Post-, inbjudnings- och tackkort
Broschyr
Flyer
Affisch
Visitkort
Kalender
Inredningstavla
Kuvert
Övriga trycksaker

Planera och beställ
Planering, pris och beställing via internet, enkelt!

Tavastvägen 155 C 00560 Helsingfors | www.nordprint.fi

SPELAS FRAM TILL 26.4 PÅ STUDIOSCENEN.

Av Henrik Ibsen

FRÅN MÅN 3.3 SÄLJER VI BILJETTER FÖR HÖSTEN 2014!
EDITH - Skrattande strimma av en scharlakanssol URPREMIÄR 12.9
FOLKETS DAGBLAD URPREMIÄR 15.11
WASA TEATERS BILJETTKASSA
Sandögatan 7, 06-3209330
öppen må-lö kl 12-14.30 & 15-17
WWW.NETTICKET.FI / WWW.WASATEATER.FI

Hautaustoimisto - Begravningsbyrå

Z

Lindqvist

✆ (019) 532 710 Päivystys/Dejour 24h
hautaustoimisto.lindqvist@sulo.ﬁ
www.hautaustoimistolindqvist.ﬁ

Sälja eller köpa bostad?

Sebastian Rostedt
Partner
0400 373 620
sebastian.rostedt@huom.fi

Z

Kuningattarenkatu 17, Loviisa
Drottninggatan 17, Lovisa

Min genomsnittliga försäljningstid för bostäder och fastigheter är för tillfället 2-5 veckor.
Vid det rådande marknadsläget är prissättningen det viktigaste steget
för en lyckad bostadsaffär.
Jag kommer gärna och diskuterar Er nuvarande bostadssituation
(kostnadsfri värdering + offert på min förmedlingsprovision).
Även “tyst försäljning” möjlig via mig.
Kontakta Sebastian Rostedt tel. 0400-373620 eller email: sebastian.rostedt@huom.fi
Huom! Suomen Asuntopalvelut Oy. Kaserngatan 36, 7 vån, 00130 Helingfors. Y-tunnus 2044237-1. Förmedlingsprovision 4,9% (inkl.moms 23%)
av det skuldfria priset eller enligt överenskommelse.

Följ den finländska bostadsmarknaden genom min nya svenskspråkiga blogg på sebastianrostedt.fi
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INKAST MATS BJÖRKLUND

RADBYTET YVONNE TERLINDEN

Kyrkan
vår Moder

Kan man, måste man förlåta sexuella övergrepp?

Ibland beskriver vi kyrkan som ”vår
Moder i tron”. Formuleringen har sina
rötter åtskilliga århundraden tillbaka
i tiden och innehåller en del ganska
intressanta dimensioner. Inte minst
framhåller uttrycket betydelsen av
relationen till andra kristna. Gud är
vår Far, men kyrkan (gemenskapen mellan de
kristna) är också viktig. Till och med så viktig
att den gemenskapen rent av kan kallas vår Mor.
Förstås kan man fråga sig exakt vad vi syftar
på när vi använder uttrycket. Om jag med ordet
”kyrkan” syftar på hela den globala kristna gemenskapen blir tanken nästan hisnande. Vi har
många olika inriktningar och olika uppfattningar i många frågor, men trots det samma Gud och
samma Jesus, med andra ord också samma Moder Kyrkan. Om jag menar allvar med påståendet att kyrkan är vår Moder innebär det att när
jag som inbiten fullblodslutheran slår mej ner i en
baptist- eller pingstförsamlings gudstjänst har jag
”kommit hem till Mamma”, likaså om jag kommer in i en gudstjänst var som helst på jordklotet. Sammanhanget och uttrycksformerna kanske
till vissa delar är lite annorlunda än jag är van med men
jag är fortfarande hemma vid
Mamma Kyrkans matbord.
Uppfattar jag verkligen saken så? Kommer jag hem till
Mamma också när jag går till
en annan församling än min
egen? Om svaret är ja är det
gott och väl, om inte tyder
det på att jag med begreppet
”kyrkan” menar nåt annat.

”Kan jag älska
Kyrkan mer än
jag älskar Gud?”

Ibland verkar det som om vi
med kyrkan som vår Moder
mer avser vår kyrka som organisation, dess traditioner
och seder. Och då vet jag inte om jag längre känner mej
lika bekväm med uttrycket.
Dels för att definitionen rent principiellt känns
mer instängd, dels därför att det på nåt vis antyder att det är kyrkan som organisation, inte som
gemenskap, jag värdesätter.
Våra byggnader, strukturer, domkapitel, stiftsfullmäktige, församlingsråd, grupper och körer är
tänkta att vara det yttre ramverket som gemenskapen lever i. Begreppet ”Kyrkan” skall syfta på
gemenskapen, inte ramverket. Det är inte gudstjänsten som kulturellt begrepp som är viktig utan gemenskapen med de andra gudstjänstfirarna
och Gud, det är inte kören som musikaliskt uttryck som är det viktiga utan gemenskapen med
de andra körsångarna och Herren vi sjunger om.
Vi är kallade att älska Gud, följa Jesus och leva
i gemenskap med andra troende. Några direkta riktlinjer om ramverk kan jag inte dra mej till
minnes att Jesus skulle ha gett.
Drar man tanken på kyrkan som organisation
riktigt till sin spets kan man rent av fråga sig om
min relation till kyrkan kan bli osund. Kan jag
värdesätta strukturer och former så till den grad
att de blir en avgud för mej, så att de skymmer
Gud? Kan jag älska Kyrkan mer än jag älskar Gud?
Mats Björklund är far, make, troende och jordbrukare.

Under senare
tid har det visat sig vara ett
faktum att vi
också i kyrkorna upplever fall av sexuellt missbruk av barn och
unga människor. Det får inte hända, men händer ändå.
I kristna kyrkor och samfund predikar man förlåtelsens och försoningens väg.
I den bästa av världar och i
den fullkomnade framtid vi
tror på, försonas förövaren
och den kränkta och hittar
en ny relation. I vår begränsade tillvaro är det mycket
svårare: Kan man, måste
man förlåta? Vad ska vi göra med Jesu uppmaning att
förlåta inte bara sju gånger,
utan rentav sjuttio gånger sju
gånger?
Förlåtelse är ett fenomen
som alla på något sätt vet
vad det är, men som ändå
är svårfångat och svårdefinierat. Det kanske är lättare
att säga vad förlåtelse inte är.

ga om den bittra, destruktiva
vreden, utan om den vrede
som är uttryck för moralisk
indignation, som stiger djupt
ur vårt inre: det var fel! Den
vreden söker inte hämnd,
men rätt. Den söker ingens
undergång men upprättelse
för den drabbade.
Det är svårt att glömma
kränkningar, och ingen behöver göra det. Förlåtelse
är inte att glömma det som
skett, utan att inordna det i
den egna livsberättelsen som
första steg. Kanske får hon
eller han också uppleva att
hon kan se förövaren mer
nyanserat, och så småningom förlåta. Förlåtelse kräver ett ödmjukt och uppriktigt förhållningssätt från
den som ber om förlåtelse,
en vilja att visa att han eller
hon delar den kränktas syn
på vad som är rätt och vill
leva som en ansvarsbärande vuxen.
Det är en sak att predika
förlåtelse som ideal, en annan sak att hävda att en per-

son måste förlåta i en specifik situation. Att predika förlåtelse är att bekänna sig till
en tro på att vi inte kommer
vidare någon annan väg. När
kränkningar har skett och
relationer är brutna kommer
vi inte vidare till ett helare
liv utan förlåtelse. Förlåtelsen är aldrig en enkel handling som det går att förfoga
över enbart med viljestyrka eller förnuft. Det finns
alltid en karaktär av under,
av gåva, av nåd i förlåtelsen.
Vi kan inte förfoga över den,
varken när vi blivit kränkta eller när vi kränkt någon
annan. Vi kan inte utifrån
komma och säga att det är
dags att förlåta. Ingen, varken förövaren eller omgivningen, kan någonsin kräva
förlåtelse av en kränkt person. Förlåtelse kan man inte förtjäna. Bara få.
Yvonne Terlinden är ledande familjerådgivare vid Familjerådgivningscentralen i Kyrkslätt.

TEATER BERÖRDE

ÄKTENSKAP TERMINOLOGI

Lysande Jesusmusikal

Kalla det något annat

Jag blev ömsom kall och
varm då jag såg rockoperan
Jesus Christ Superstar på Åbo
svenska teater. Påskens dramatiska händelser hade jag
sett år 1990 i Oberammergau, då korsfästelsen spelades började folk svimma och
måste bäras ut. Året 1996 om
påsken var jag på en pilgrimsresa till Jerusalem och följde
i Jesu fotspår till Getsemane och Golgata. Påsktreater
på Snoan har också varit inspirerande.
Nu blev jag helt gripen av
rockmusiken och sångerna, de bekanta händelserna, de starka scenerna med
Jesus, Judas, Maria Magdalena, Pontius Pilatus, Herodes, Simon, Petrus, apostlar
och fotfolk, Jesu anhängare och soulgirls. Belysningen, ljuset, som kunde skifta
från rött till svart förstärkte de
olika scenerna. Särskilt starkt
kändes det när en rad soldater
med genomskinliga sköldar
dök upp, de påminde om våldet, protesterna, demonstrationerna som för närvarande
pågår i Syrien och i andra delar av världen. I snabbt tem-

Man kan inte välsigna =ge
Guds lycka/godkännande till
samkönades partnerskap eller
liknande,eftersom Gud tydligt
skrivit ut att han inte tycker om
att man ligger hos man. Ännu värre vore det att välsigna i
Guds hus: kyrkan. Be för dem
kan alla göra i betydelsen att
de båda skall göra rätt beslut
och ha ett bra liv. Alla behöver kärlek, få människor vill
leva utan någon att dela glädje och sorg med. Men för allt i
världen, varför ska välsignelsen som hör Gud till blandas
in om samkönade väljer att gå
emot Guds vilja?
Och ska det inte i så fall gå
att komma på något eget uttryck än att kalla deras för-

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:

Det är inte att tolerera det
som skett. Det är inte att säga
”det var inte så farligt”. Men
förlåtelsen förutsätter att den
som gjort fel vidkänner det
som skett och erkänner att
det var fel. När den som förgripit sig inte mer finns eller inte känns vid sin egen
skuld kan den kränkta parten försonas med det skedda, även om man inte kanske kan tala om att han eller
hon förlåter den som kränkte. Det är vanligt att den som
blivit kränkt skäms och söker skulden hos sig själv. Det
kan vara en lång väg att gå att
bli fri från den känslan, och
placera ansvaret där det hör
hemma: hos den som förgrep
sig. Omgivningens upprördhet över nyheter om sexuellt
ofredande av unga människor kan hjälpa offren till upprättelse, den kan bekräfta
ansvaret och skulden: det var
inte ditt fel, det borde aldrig ha fått hända, han borde
ha varit vuxen och vetat sina gränser. Det är inte frå-

”Rockmusiken
och kristendomen
möttes, ångest och
vånda fick utlopp i
sångerna.”

po gick handlingen framtåt i
Jesus liv mot det dramatiska slutet. Rockmusiken och
kristendomen möttes, ångest
och vånda fick utlopp i sångerna. Applåderna var många
men vid svåra scener var det
knäpptyst i salongen. Danser och kostymering var perfekta. Det var skickligt att på
två timmar berätta så mycket.
Sista scenen är den ensamma
korsfäste Jesus, allt behöver
inte sägas ut, så här blev det
bra. Hur är det med vår medmänsklighet?
Den stora frågan kvarstår:
Hur visar jag min kärlek?

Standardlängden för de kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna. Insänd text returneras inte.

Insändare måste förses med skribentens
namn samt för redaktionens bruk även
adress och telefonnummer. Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall.

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

Kerstin Franzén-Lindelöf

Ann-Mari Lindberg
Helsingfors

TRO OCH TVIVEL

Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi
Fax: (09) 278 4138.

ening för äktenskap? Äktenskap är en av Gud given förening mellan man och kvinna. Kanhända det nu styrs av
samkönades pars önskan att
få vara likadana/ha samma
rättigheter som heterosexuellas? Men som det ser ut
vill de homosexuella paren
visa att de inte är likadana
som heteropar, att de vågar
vara annorlunda och leva efter sina övertygelser.
Alla tar själva ansvar för
och bestämmer över sina
liv. Självklart ska alla visa respekt för varandra och så gör
jag också i fortsättningen.

”Vi är för oambitiösa och får för lite ut av vår tro,
medan det finns
en stark tendens
att glorifiera tvivel.”
Den danska teologen
Iben Thranholm i Kristeligt Dagblad

KYRKOMILJÖN TILLHÖR ALLA

Kyrka i byn

Kyrkomiljön har varit bygdens hjärtpunkt i tusen
år. Servicekontor eller
ungdomsgård i församlingshemmet? Rättvisebutik i annexet? Ensamkommande flyktingbarn i
klockargården? Kolonilotter på kyrkans jord? Resurserna finns. Behoven

finns. De goda exemplen
finns. En avgörande skillnad mot Egypten är att
den religion som var drivkraften när pyramiderna
byggdes är utdöd. Den
kristna tro som skapade
Sveriges kyrkomiljöer lever, skriver Mikael Mogren i Kyrkans Tidning.

NÄSTA VECKA hoppar vi på slöjdkursen där deltagarna tillverkar
sina egna urnor.

Åk buss med

Peter Söderqvist
Vasa
0500-162 120

touring.partner@kolumbus.fi

En liten stund
med Jesus.
22 sånger

Endast kärleken
segrar
12 sånger

Jag har hört om
ett land
13 sånger

Jag är på väg
15 sånger

Längtan hem
12 sånger

Tag min hand
15 sånger

Lyckans mig
Barnsånger
11 sånger

Min barndoms
aftonbön
12 sånger

O, vilken glädje
10 sånger

Sånger för dig
9 sånger

Gud i dina händer
15 sånger

Levande stenar
16 sånger

NYHET!

Sänd in 10€ i brev så får du
15 stycken kort med Grattis,
Tänkvärda ord och Bibelspråk.
Samt 1 stycken bok.
Värde 25€

Ask

Ungdomskören
Evangelicum
17 sånger

Nya presentböcker á 7,40€

9,90€
Försök att göra någon glad varje dag

Ask

Jubileumserbjudande

9,90€
Alla tiders kortpaket som innehåller både
kort, böcker och musik
40 st. enkla kort av grattis, barn, djur,
Var beslutsam när du funderar på att
tänkvärda kort, bibelspråk och Vändags- göra något gott.
kort sammanlagt á 19€ och 4 dubbla kort
á 12€, 1 st. CD á 10€ 1 st Bok á 15€.

Hela paketets värde är 56€.

Var dag ifrån Dig
14 sånger

Sport roliga citat

Kär + lek = Kärlek

Änglar vid min sida
17,90€ 111 sidor

Älskade mormor

Älskade baby

Gud känner till dina behovOch hans änglar är redo att hjälpa dig.
Läs den intressanta boken!

Nya presentböcker inkommit á 7,60€

DU FÅR DET FÖR 30€
ERBJUDANDET GÄLLER
UNDER MARS.

Sänd in din beställning till
Sven-Erik Syréns förlag,
Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo
tfn. 06-345 0190, 050-301 6598,
sven-erik.s@hotmail.com

t
Nyhe FOR DIT

VAR DÄR

Namn:____________________________
_________________________________

Adress:________________________
______________________________
______________________________
Tel:___________________________
Postförskottsavgift tillkommer

KOM DÄRIFRÅN
Nils Björkskog

20,00€ 100 sidor

Som ung gick Nils i samskolan i Jakobstad. Kriget kom
emellan och studierna avbröts när han som 18-åring
skickades till fronten.
Han gifte sig med Gretel
Byggmästar och de fick 9
barn och familjen var bosatt
i Furuholmen i Larsmo.
Nils har verkat som lekmannapredikant i Risöhäll bönehusförening. Han har också
arbetat aktivt under 40-års
tid för Jakobstadsnejdens
krigsveteraner r.f.

Följande presentböcker
får Ni för endast 3€ /st
Normal pris på dessa är 7,40€

___ ex Älskade mamma. En mammas kärlek är frid...
___ ex Älskade pappa. Jag ärvde lugnet från min far...
___ ex Goda vänner. Vänskapen är för livet...
___ ex Älskade son. Att alltid vara en smula barn...
___ ex Ha en bra dag. Låt detta vara dagen...
___ ex Älskade mamma. Tack för att du tröstat mig...
___ ex Förälskad. Det är något jag måste bara berätta...
___ ex Vänner. Du känner när du har en verklig vän...
___ ex Heja tjejer. Lyckan är att känna sin styrka...

Johnny var olycklig på hemvägen efter att hans lillebror blivit döpt i kyrkan. Till slut berättade han orsaken för sina föräldrar: ”Jo, prästen berättade hur glad
hon är över att vi ska få växa upp i ett kristet hem, men jag vill ju stanna med er.”

Syréns förlag erbjuder följande Cd skivor för endast 2€ /st.

