Sid LEDAREN: Kyrkan konstaterar i sina EU-teser att Europa
är starkt präglat av en kristen historia. Den ligger som
grund för en människosyn med socialt ansvar.
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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Kyrkan mitt i EU
eu-valet angår också kyrkan. Efter den senaste tidens debatt om
skolan och de kyrkliga kopplingarna till fester och ritualer dimper den evangelisk-lutherska kyrkans lätt kaxiga valteser ner i
broschyrform. De är närmast bensin på brasan
för den debatt som handlar om religionens vara
eller icke vara i det offentliga rummet.
Kyrkan förklarar helt frankt att den också vill
och anser sig ha att göra med det som händer i
beslutsfattandet inom den Europeiska unionen.
Dessutom har den mage att hävda att den har något gott att bidra med.
Modigt - och bra! Attityden är något som fältet av EU-kandidater gärna kan ta efter. Också i
ett mångfaldens och mångreligiositetens Europa
finns det plats för den kristna tron. Den innehåller mycket av det som utgör fundamentet för de
gemensamma värderingarna i unionen. Den kan
också fungera som en brobyggare för förståelsen
mellan de nya européer av olika tro som ska leva sida vid sida. Representanter för olika religioner kan, om ödmjukheten finns där, känna igen
helighet och vördnad – också i en annans tro eller religion, och det ger förståelse.
en av teserna i kyrkans programförklaring handlar
just om behovet av religiös läskunnighet.”Kyrkor
och andra religiösa samfund bör ha rätt att finnas,
leva, synas och verka i det offentliga rummet –
såväl på nationell som europeisk nivå”, heter det.
Dessutom poängteras den positiva religionsfriheten, det vill säga varje människas rätt att bekänna sig till och utöva sin religion eller övertygelse, både individuellt och kollektivt. ”Religionsfrihet innebär inte frihet från religion”, slår
man fast i teserna.
Det här har varit något av pudelns kärna i den
senaste diskussionen. Ifjol besökte FN:s specialrapportör för religionsfrihetsärenden Heiner
Bielefeldt Finland. Han varnade för att dra likhetstecken mellan religionsfrihet och en sekulär diktatur. Sammanhang som neurotiskt skuffar undan allt som har med religion från det offentliga rummet är hastigt i det andra diket, och
utövar inget annat än det rakt motsatta.
En stat som upphöjer en
religion till statsskick är inte neutral, och i sådana nationer går religionspolitiken ofta hand i hand med
förtryck av alla de mänskliga rättigheter vi anser viktiga: åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet. Världen
har många skrämmande exempel på sådana just nu.
När religion blir regim
är detta ett ingrepp och ett
övergrepp på den fria vilja som också kristendomen slår vakt om. Men, intressant nog, ansåg specialrapportören att en stat som plockar bort religiösa yttringar som är rotade i folkets tradition och
historia gör sig skyldig till ett liknande ingrepp.

”Attityden är
något som fältet
av EU-kandidater gärna kan ta
efter.”

DÄRFÖR är det logiskt att, som den evangelisklutherska kyrkan i Finland gör i sina EU-teser,
konstatera att även Europa är starkt präglat av
en kristen historia. Den ligger som grund för en
människosyn, som kan tas tillvara när gemenskapen förvaltar sitt sociala ansvar för de förföljda,
marginaliserade och hjälpbehövande som söker
fristad och framtid på europeisk mark.

PROFILEN: ERIC-OLOF SÖDERSTRÖM
”Där rådde en obarmhärtig arbetskultur.”

Hittade
sin plats
Han gjorde kometkarriär som trettioåring och stod i tre
decennier på de stora estraderna framför en mängd
berömda körer och orkestrar. Efter många tunga år
med skilsmässa, burnout och depression har Eric-Olof
Söderström hittat sin plats. Som kantor i Borgå.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON
Hans mormors kör är ett av hans första
starka musikaliska minnen. Eric-Olof
Söderströms mormor var folkskollärarinna i södra Österbotten och hon dirigerade byns blandade kör.
– Repertoaren förnyades aldrig. Kören sjöng bland annat Härlig är jorden,
Blott en dag, Min sång skall bli om Jesus och
Jag gungar i högsta grenen.
Söderström sjöng med i kören, som
senare blev en släktkör, och började
redan som tioåring spela piano och orgel för sin morbror som var kantor. Vid
sin egen konfirmation satt han bakom orgeln. Men i skolan trivdes han
inte utan hoppade av mellanskolan
och sökte som 16-åring in till Sibelius-Akademin.
– Jag hade vikarierat som kantor och
kunde jargongen. Till inträdesprovet
kom jag i kostym och kravatt och ingen märkte väl att jag var minderårig för
jag blev antagen.
Efter erhållen kantorexamen inleddes en tid av sökande.
– Jag började se mig omkring, studerade musikteori och funderade på vad
jag egentligen ville göra. Jag grubblade
mycket på den religiösa biten.
Han berättar att han intensivt försökte hitta en kristen övertygelse, utan resultat. När sedan andra dörrar öppnades var det lätt att lämna kantorstankarna bakom sig.
– Min diplomexamen i kyrkomusik gjorde jag i körledning. Jag försökte desperat hitta en kör att jobba med
för min examenskonsert och frågade
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andra dirigenter om de kunde låna ut
sina högklassiga körer.
Men ingen ville låna ut sin kör, så EricOlof Söderström fick lov att bilda en
egen kör. Det var så Finländska kammarkören kom till, en kör han dirigerar ännu i dag.
– Koristerna band sig bara till två terminer. Men Rundradion råkade höra
kören och anmälde oss till BBC:s sångtävling Let the Peoples Sing. Sedan gick
vi och vann hela tävlingen och då ville koristerna inte sluta.

En era tog slut

Vi rör oss kring mitten av 80-talet.
För Söderström ledde varje musikalisk framgång till nya erbjudanden.
– Det kom anbud från vänster och
höger. Själv tänker jag att min framgång delvis berodde på timing: det hade
inte funnits en sådan kör tidigare. Men
jag var också väldigt hungrig och ville
hålla en verkligt hög nivå.
Åren som följde jobbade han bland
annat med Radions kammarkör, Nyslotts operafestival och en mängd högklassiga körer och orkestrar. Han fick
anställning på Nationaloperan och jobbade där i sammanlagt elva år.
Historien som ledde till att han 2006
tog anställning som kantor i Borgå
svenska domkyrkoförsamling är, som
det heter, ”lång”.
– Hela den perioden som inleddes
med framgångarna 1985 fick ett väldigt tråkigt slut. Skilsmässa, depression, burnout. Allt blev en katastrof.

Söderström började se sig om efter
nya möjligheter.
– Jag hade vantrivts på operan väldigt länge. Där rådde en obarmhärtig
arbetskultur. I två pass om dagen, 11–
15 och 19–22, varenda en dag, skulle
man prestera, prestera, prestera. Man
förväntades alltid komma upp till sin
nivå eller nå över den. När man är ung
går det och då kan det till och med vara roligt. Men är man sjuk eller annars
inte orkar blir det jobbigt.
Redan 2003 sökte han tjänsten som
kantor i Borgå, men hans kontrakt med
Operan tvingade honom att dra tillbaka sin ansökan. 2006 var ännu tjänsten som A-kantor i Borgå obesatt, så
Söderström sökte på nytt och fick den.
– Först var jag inte alls säker på att
det var det jag ville. Inte visste jag om
jag hade någon övertygelse. Men redan första dagen kändes allt rätt. Sedan dess har jag aldrig funderat på att
söka några andra jobb.
Småningom har han också börjat
känna sig mera trygg i tron.
– Den här församlingen har varit en
bra plats att växa i tro. Tron har blivit
allt mer viktig för mig.
På arbetsplatsen träffade han också
sin fru Hanna Eisentraut-Söderström,
som är kaplan i församlingen.
– Jag har fått och får otroligt mycket hjälp i min tro av min fru. Det att vi
hittade varandra är ett tydligt tecken
på Guds ledning, liksom hela vårt liv
tillsammans. De facto har jag upplevt
Guds ledning i massor av saker, med
början från att jag sökte och fick min
nuvarande tjänst två gånger.
Efter flera år av pendlande sålde Söderström huset på Degerö i Helsingfors
och flyttade till Borgå.
– Vi köpte ett hus i Borgå. Det är otroligt skönt att kunna promenera till jobbet på tio minuter.

Gudtjänsten lever

Söderström är ännu dirigent för fyra körer och gästspelar dessutom re-
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Olof-Eric Söderström uppskattar
den raka kontakten till koristerna.
– i en orkester kan alltid musikern
gömma sig bakom sitt instrument,
säger han.

gelbundet på olika orter. Musiklivet i
Borgå tycker han håller god kvalitet.
– Här finns många goda sångare och
musiker. Som kantor samarbetar jag
stadigvarande med en basist och en
trummis. Vi bildar en slags jazztrio som
kan spela väldigt många olika stilar.
Planeringen inför gudstjänsterna har
fått ny karaktär efter att församlingen
i Borgå bildade så kallade gudstjänstgrupper.
– Sammanlagt åtta olika grupper
med både präster, kantorer och lekmän träffas och planerar gudstjänsten
tillsammans. Det kräver nog mycket
mer av planeringen än tidigare då prästen och kantorn kom överens om vilka
psalmer som skulle vara med. Nu är det
många åsikter och viljor att förverkliga. Det kräver också tid att till exempel
ta fram material och öva in med band.
Nog är det utmanande, men också roligt. Och visst blir det mera liv i gudstjänsten på det sättet.
Svaret på hemligheten bakom Söderströms framgång som musiker och dirigent kommer utan tvekan.
– Man ska brinna för sin sak. Allt annat kommer efter det.

ERIC-OLOF SÖDERSTRÖM
UPPVUXEN I SVARTÅ, BOR I BORGÅ.
GIFT MED HANNA EISENTRAUTSÖDERSTRÖM. TILL FAMILJEN HÖR
MARIUS 7, JOSEFIN 11, NELLY 16 OCH
FANNY 21.
SYSSLAR MED STAVGÅNG, SIMNING
OCH KRISTEN YOGA.
EN AV TRE KANTORER I BORGÅ
SVENSKA DOMKYRKOFÖRSAMLING.

Lahtis och Kuopio missar Kipa
Nytt beslut. Kyrkostyrelsen låter bli att grunda de
planerade verksamhetspunkterna för Kyrkans servicecentral (Kipa) i Lahtis
och Kuopio. Enligt den ursprungliga tanken skulle
verksamhetskontoret i Lahtis ha inlett sin verksamhet i
början av 2014 och i Kuopio
under året.
Bakom beslutet ligger
bland annat det faktum att

många större församlingar
ansluter sig till Kipa senare än planerat. Med en centraliserad modell och genom att minska på de fasta kostnaderna hoppas man
uppnå märkbara fortgående
inbesparingar.
Kyrkans servicecentral
producerar sakkunnigtjänster för bokföring och löneräkning.

Kyrkan fick språkstrategi
Kyrkostyrelsen. Tillsammans och inför Gud på
vårt eget språk. Så kal�las den evangelisk-lutherska kyrkans språkstrategi som Kyrkostyrelsens plenum godkänt.
Målsättningen är att kyrkan ska möta och tjäna
varje människa på hennes
modersmål så långt det är
möjligt. Man ska också förverkliga språklig jämlikhet i

verksamheten, trygga samiskans användning på de
samiska hembygdsområdena, inkludera dem som
talar teckenspråk eller romani i församlingen och vara en föregångare i att ta
hänsyn till en mångkulturell
verksamhetsmiljö.
Kyrkans språkstrategi stöder den nationella
språkstrategin som staten
gjorde upp 2012.

Nu kan du få originalet av det Biomagnetiska armbandet
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Paret WIkström fyller lådor med husgeråd som ska finnas i de sju lägenheter i Sibbo där de iranska flyktingarna snart flyttar in.

Sibbobor ivriga att hjälpa

FRIVILLIGARBETE. När de sju iranska
familjerna anländer till Sibbo i maj får de
flytta in i möblerade lägenheter. Möbelinsamlingen är kommunens och församlingens gemensamma projekt.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON
I slutet av maj anländer 21 iranska flyktingar till Sibbo och kan genast flytta
in i möblerade lägenheter. Gustav och
Margareta Wikström har koordinerat
möbel- och prylinsamlingen som engagerat många sibbobor.
– Det har varit glädjande att se hur
många som varit villiga att hjälpa, säger Gustav Wikström.
Det hela fick sin början då Patrik
Frisk från Sibbo svenska församling
och Saana Hansen från Sibbo kommun knackade på dörren hos Wikströms och frågade om de kunde tänka sig att hålla i möbelinsamligen. Idén
var att kommuninvånarna skulle kunna donera rena möbler i gott skick till
flyktingarnas blivande hem.

”Vi har fått
höra att en
del är kristna
och en del är
muslimer.”

Margareta
Wikström om
flyktingarna som
kommer till Sibbo i maj.

Paret Wikström, som varit pensionärer i fem år, hoppade genast på projektet. Tack vare bakgrunden som kommunanställda, som skoldirektör och
skolsekreterare, och sitt engagemang
i församlingen har de många kontakter i kommunen. Gustav som tidigare
har planerat skolskjutsar känner så gott
som varje gatstump och det har underlättat i arbetet.
Vid en del större donationer och lägenhetstömningar har de fått bär- och
bilhjälp från de arbetslösas central, men
en stor del av möbelhämtningarna har
de skött själva, med bil och släpkärra.
Dessutom har bland annat två resurspersoner, en i norra Sibbo och en i södra, varit en ovärderlig hjälp med frakten av möbler.
Logistiken har varit en utmaning –
något egentligt lagerutrymme har de
inte haft till sitt förfogande. Det betyder
att möblerna om det varit möjligt förts
direkt till de sju lägenheterna efter att
de upphämtats från de tidigare ägarna.
– Det har varit ett väldigt pusslande,
säger Gustav Wikström och visar upp
sitt häfte med anteckningar, kontaktuppgifter och skisser över lägenheterna.

Sibbobornas villighet att hjälpa har
överträffat förväntningarna.
– Långt före utsatt tid var vi tvungna att tacka nej till möbler. Nu har vi
kommit så långt att vi vet vilka möbler som ska till vilka lägenheter, men
en stor del av själva transporterna är
ännu ogjorda.
Margareta Wikström berättar att de
inte vet särskilt mycket om flyktingarna som är i antågande.
– Vi känner till deras familjesammansättning. Vi har fått höra att en del
är kristna och en del är muslimer och
att de känner varandra sedan tidigare.
En del har också släktingar i Finland
sedan tidigare.
Paret har enbart mött positiva kommentarer vad gäller möbelinsamlingen och det faktum att Sibbo tar emot
nya flyktingar.
– Det finns en vilja att hjälpa utsatta
och en samhörighet här i Sibbo.

Långa dagar

Paret Wikström har satt ner otaliga arbetstimmar på projektet. De har fått
bensinpengar från kommunen, i övrigt
gör de det helt på frivillig basis.












Terassen utanför deras egnahemshus är delvis fylld av lådor med husgeråd och inomhus står bananlådor uppradade. I varje lägenhet ska det finnas
en uppsättning med husgeråd och det
övriga som kommit in ställs fram i en
basar där de nya invånarna själva kan
ta för sig av det de behöver.
– Vår insats upphör när lägenheterna står klara. Men nog hoppas vi på att
få vara med och se hur de tar emot sina
nya hem, säger Margareta Wikström.

NYA SIBBOBOR
• Sibbo kommun tar under våren
emot 21 iranska flyktingar
• Flyktingar som lämnat sitt hemland
eller permanenta bosättningsland och
rest till ett annat land där de inte kan
bosätta sig permanent, kan tas för
omplacering i tredje land inom en så
kallad flyktingkvot.
• Från 2001 har Finlands flyktingkvot
varit 750 personer per år. 2013 tog
Finland emot 197 iranska flyktingar.
(Källa: migri.fi)
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3 FRÅGOR TILL

Stephanie
SannemannDamström
Regeringen har beslutat
att det i framtiden krävs
minst tio elever för att
undervisning i minoritetsreligion ska ordnas i
skolorna. Vad tycker du
om det?

– Det största problemet är
att de nya bestämmelserna är orättvisa. Jag kan acceptera att det inte gäller
evangelisk-luthersk eller
ortodox religionsundervisning, de officiella statskyrkorna bör få särställning.
Men jag förstår inte varför undervisningen i livsåskådning inte berörs medan andra grupper berörs.

Du är behörig lärare i
katolsk religion. Vad tror
du att beslutet kommer
att innebära för eleverna?

– Det är svårt att säga, för
det finns en konflikt i beslutet. Kommunen är fortsättningsvis skyldig att
ordna undervisning om
tre elever hör till en minoritetsreligion. Jag vet inte om de kommer att riva
upp det gamla beslutet,
men just nu finns två olika
bestämmelser. Det som
också är tråkigt är att de
elever som hör till katolska kyrkan inte får välja ortodox religion, som
ju ligger mycket närmare
katolsk religion än evangelisk-luthersk religion.

Är du orolig för framtiden för undervisningen i
katolsk religion?

– Jag är inte så oroad, för
katolska kyrkan kommer
ändå alltid själv att ordna
undervisning, oberoende
av den som ordnas i kommunen. Men kyrkans egen
undervisning är mera trosbetonad, inte faktabetonad som skolornas. Katolikernas antal i Finland växer, mycket på grund av inflyttning. Vi är nu 15 000
katoliker i Finland. Katolska kyrkan ordnar lördagsundervisning i lokaliteter som ägs av Engelska
skolan i Helsingfors. Kurserna, som samlar upp till
tjugo barn per grupp, följer
läroplanen och godkänns
av skolorna.

¶¶Christa

Mickelsson

Ledare stöder varandra
LEDARSKAP. Den första
svenska konferensen
Global Leadership Summit i Finland hålls i Jakobstad i november.
TEXT OCH FOTO:
JOHAN SANDBERG
Det handlar om en internationell ledarskapskonferens
på kristen grund som ordnats årligen sedan 1995. I Finland har finsk- och tvåspråkiga konferenser ordnats sedan 2006. I Jakobstad ordnas
konferensen för första gången och samtidigt är det den
första på svenska i Finland.
– Konferensen lyfter upp
ledarfrågor, säger Boris Salo som är ordförande för arrangörsgruppen. Den riktar
sig till auktoriteter i näringslivet, församlingarna, den
akademiska världen och sociala sektorn.
En av grundtankarna
med konferensen är att ledare från olika sektorer har
mycket att lära sig av varandra.
– Man ska inte skrämmas
av ordet kristen i konferensen, säger metodispastorn
Sarah Tiainen. Det finns sekulära ledare bland talarna.
Några av de sekulära ledarna är bland andra Jeffrey
Immelt, vd för General Electric och Carly Fiorina, tidigare vd för Hewlett-Packard.
Företagaren Krister Mård
betonar företagets värdegrund.
– Det är väldigt viktigt att
hela ledarskapet känner till
företagets värdegrund och
att de både implementerar
och praktiserar den i organisationen, säger han. Visionen är att få företagsledare, ledningsgrupper och
styrelser att delta och att de
ska få verktyg att jobba vidare med. Vi har mycket att
lära oss av varandra.
Bland talarna finns också
Bill Hybels, pastor i Willow
Creek som startade konferensen 1995. Andra församlingsledare som Louie Giglio
och Bryan Loritts finns också bland talarna.

Talen via storbildskärm

Nu kommer ju inte de här ledarna personligen till Jakobstad för att tala. Deras tal filmas under GLS-konferensen
i Chicago i mitten av augusti.

Krister Mård, Heidi Storbacka, Sarah Tiainen, Jockum Krokfors och Solveig Kortteinen i bakre raden samt Terho Hiltunen,
Maarit Katilakoski och Boris Salo i den främre vill fylla hela Shaumannsalen i Jakobstad med Global Leadership Summit.
Från de fjorton talarna på den
konferensen väljs de åtta bästa talen till att visas på video
i storbildsformat i Jakobstad.
– Talen väljs ut av en grupp
som är närvarande i Chicago. I urvalet kommer vi ganska långt att vara beroende
av Sverige eftersom det är
där textningen till svenska
görs, säger Salo.
I urvalet tar man också
hänsyn till att talarna ska
representera olika sektorer.
– Man behöver heller inte vara rädd för ordet ledare, säger Maarit Kattilakoski från GLS Finland. Det är
vi alla på sätt eller annat, till
exempel i familjen.
Hon har noterat att mellan tjugo och trettio procent
av deltagarna i Finland har
bestått av frivilligarbetare i
församlingarna. De har varit
representerade i syföreningarna, kökshjälparna och diakonala medarbetare. Också deltagare från idrottsföreningar och politiska partier har deltagit.
– Det är en fördel för organisationen att de sänder
åtminstone tre personer till

konferensen, säger Kattilakoski. Då kan de bilda en
egen samtalsgrupp och til�lämpa diskussionen på sin
egen arbetsgemenskap.
Det har hänt sig att föreningars hela styrelser deltagit
i konferenser.
Till konferensen hör en
arbetsbok i vilken det finns
sammandrag från talen
samt flera diskussionsfrågor. Grupparbetet kan därför fortsätta inom den egna
organisationen.

för och med konfensdeltagarna en dag. Den andra dagens program är ännu obekräftat. Heidi Storbacka ansvarar för musiken.

170 000 deltagare

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT 2014

I fjol deltog totalt 170 000
personer i konferenser i
hundra länder på olika håll
i världen. I år har man över
180 000 deltagare som mål.
Konferensspråket är engelska och talen är textade
till svenska på skärmenmen. Troligen kommer Johan Candelin att medverka
som lokal talare i Jakobstad.
Talen och diskussionerna i smågrupperna varvas
med musikaliska inslag både från Chicago och lokala
musiker. Mrs Bighill Singers
och Mikael Svarvar sjunger

Hopp för omvärlden

Tiainen säger att orsaken till
att Bill Hybels startade ledarskapskonferensen var att han
såg att den otroliga förvandlingskraft som kom i gång för
2000 år sedan stagnerat. Den

svarar inte längre på de behov som världen har i dag.
– Han har sagt att den lokala församlingen är världens
hopp när den fungerar, säger
hon. När jag var med på konferensen första gången 2009
fick jag redskap jag behöver
i mitt församlingsarbete genom talarna där. Konferensen kan ge församlingarna
hjälp att på nytt bli ett hopp
för sin omvärld.

• Global Leadership Summit (GLS) är en ledarskapskonferens som hålls i Chicago i augusti.
• 14 ledare från näringsliv, församlingar och sociala sektorn är talare.
• Konferensen videofilmas och talen förmedlas via storbildsskärm runt om i världen. I år hålls lokala konferenser i
Finland i Joensuu, Tammerfors, Helsingfors och Jakobstad i
oktober och november.
• Den första svenskspråkiga konferensen i Finland hålls i
Campus Allegro i Jakobstad den 21-22 november.
• Ekumenisk konferens som arrangeras av GLS Finland i
samarbete med Jakobstads svenska församling.
• Deltagaravgiften är mellan 90 och 130 euro för en enskild person beroende på tidpunkten för anmälan. Rabatter ges för studerande och grupper.

PARTNERSKAP MISSION

Mer samarbete
önskas
De kyrkor som samarbetar med de finländska missionsorganisationerna ute
på missionsfältet hoppas
på tätare kontakt med Finlands evangelisk-lutherska
kyrka, inte bara med missionsorganisationerna. Det

här kom fram vid en internationell träff för partnerskapskyrkorna, ett möte
som ordnades i Träskända
förra veckan.
En annan viktig poäng
som diskuterades under
de fyra dagar långa förhandlingarna var att kyrkorna behöver varandra i
en globaliserad och orätt-

vis värld. Utan hjälp från
varandra kan kyrkorna inte
sköta sitt missionsuppdrag.
På önskelistan står ett
partnerskap där de olika
kyrkorna är redo att lyssna
på varandra och dela med
sig av sitt eget till förmån
för de andra. Äkta möten
Vår kyrkas partnerskapskyrkor samlades till förhandlingar mellan kyrkorna i det gloi Träskända förra veckan. FOTO: Joanna Lindén-Montes
bala nord och det globala

syd efterlystes. Dessa teman belystes av bland annat generalsekreteraren för
Kyrkornas världsråd Olav
Fykse Tveit och Lutherska
världsförbundets generalsekreterare Martin Junge.
Planen är att vår lutherska
kyrka jobbar vidare med
de idéer som föddes under
förhandlingarna.
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Välkommen till endivo / Divino
Lunch • Catering • Festutrymmen • Restaurang
Vi betjänar Er med mångårig erfarenhet inom
catering- och lunchbranschen!
Nu kan Ni också hyra utrymmen i Restaurant Divino.
Vänd Er med förtroende till oss när Ni planerar Er festdag!

Endivo matservice
Östanpåvägen 32, 68600 Jakobstad
Tel. (06) 788 8750 • catering@endivo.fi

Restaurant Divino
Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad
Tel. (06) 724 3338 • divino@endivo.fi

www.endivo.fi

RÖSTA i EU-VALET
Karl von Smitten, kirurg och medmänniska.
En röst för ett mänskligt Europa.
Nationalistiska ideologier får inte hota
europeisk solidaritet.
Religion skall få synas i det allmänna rummet.
Fler beslut som minskar användningen av
tobak, alkohol, droger och ohälsosam mat.
Ansvar för flyktingar och andra
mest utsatta i Europa.
Pengarna är grunden för välfärdssamhället,
vi behöver en god bankunion.

Karl von Smitten
Läs min blogg:
karlvonsmitten.wordpress.com
Kontakta per mejl:
karl.smitten@sll.fimnet.fi

Annonsen betald av Karl von Smittens stödgrupp

Skolorna behöver auktoriteter och rätta människor som lärare, anser David Eberhard.

Skolorna behöver
auktoriteter

FOSTRAN. De antiauktoritära idealen som nu sprids i västvärlden är både
olämpliga och onaturliga att tillämpa i
skolvärlden, anser David Eberhard.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Vi finns där
kunderna
finns
Ju bättre vi känner våra kunder
desto bättre kan vi hjälpa dem.
LokalTapiola erbjuder lokal och
personlig försäkringsbetjäning
precis som namnet säger.
Det är alltid lättare att besöka en
bekant försäkringssakkunnig på
orten.
Välkommen!

Tjänsteleverantörer: Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag, lokalförsäkringsföreningar och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola

Senaste höst anklagades författaren och psykiatern David Eberhard för att bryta
mot FN:s barnkonvention då
han som gäst i teveprogrammet Skavlan sade att det inte är skadligt för barn att bli
bestraffade. Med det avsåg
han normal gränssättning.
– Anser man det har man
läst barnkonventionen som
fan läser Bibeln, säger Eberhard. Får man inte bestraffa barn så står de ju över
svensk lag.
I sin senaste bok Hur barnen tog makten tar har upp
problematiken. Det gjorde
han också på Kredu i Nykarleby då han föreläste för
skolfolk, församlingsanställda och föräldrar.
– Jag är inte för aga, och
det har jag inte heller skrivit någonstans i boken. Boken handlar inte om det. Men
vi har ett problem om man
över huvudtaget inte får korrigera barnet.
Han hänvisar till World
Values Survey som mäter
värderingar bland befolkningen i olika länder.
– Deras mätning visar att
Sverige är det minst auktoritetsbundna, minst traditionsbundna och minst re-

ligiösa landet. Men att de antiauktoritära idealen håller
på att spridas i västvärlden är
ett internationellt fenomen.
Det låter jättefint med platta organisationer och idealen
har många fördelar. Men genom årtusenden har det funnits auktoriteter, även i djurriket. I skolvärlden är auktoriteterna en förutsättning.

Anledning till oro

Han ser Sverige som ett varnande exempel. Men det
finns anledning att oroa sig
också i Finland som utgående från Pisaresultaten brukar
vara ett positivt exempel. De
finländska reslutaten i Pisa

”Vi har ett problem om man
över huvudtaget
inte får korrigera
barnet.”

har försämrats sedan 2009.
Det Eberhard kallar det
svenska skolmisslycklandet syns inte bara i Pisa utan också i andra jämförelser.
– Undersökningarna visar att svenska elever är bäst
på att skolka, sabotera lektionerna och att komma för
sent.

Höj läraryrkets status

För att råda bot på problemet
borde läraryrket få en statushöjning. Eberhard anser att
läraryrket har högre status i
Finland än i Sverige.
– Ju högre status läraryrket
har desto bättre. Det viktigaste är att du som lärare kan
påverka din situation och att
du är en aktad person.
I Sverige har det gått så
långt att han kallar läraryrket ett skityrke.
– Du kommer in på lärarhögskolan med 0,1 i högskoleprovet. Det ska jämföras med att man får ett högre reslutat i provet om man
slumpkryssar. Kreti och pleti kan bli lärare. Den viktigaste faktorn i McKinseyrapporten är att man ser till
att rätt personer blir lärare.
Nu är man inne i en ond
cirkel.
– Det är bara de som tycker att barnen får vara som de
är som vill bli lärare. Det förvärrar problemet.

Inte bara pengar

Skolan i Sverige kostar mera
än vad skolan i Finland gör.
Enligt Eberhard handlar det
alltså inte i första hand om att
de svenska skolorna behöver

mera ekonomiska resurser .
– Det handlar om att förändra kulturen i skolorna.
Men faktum är att få yrkesskrån i Sverige fått en så extrem lönesänkning som lärarna de senaste fyrtio åren.
Anledningen är att man räknat sommarlovet som en löneförmån.
Därför anser han att man
måste se över lönenivån om
man vill ha de rätta människorna som lärare.
– Men vill jag bli lärare
även om jag får 10 000 euro
i månaden men inte kan göra något för att upprätthålla ordningen utan att riskera
att bli anmäld? undrar han.
Varför har kulturen gått mot att
man inte vågar sätta gränser
för barnen?
– Det har att göra med
hur man skapar kultur. I
viss mån är det slump, men
det handlar också om några högljudda individer som
sätter standarden.
När han själv gick i skolan
såg ingen elev några problem
med betygen, utom några enstaka högljudda elevkårspersoner.
– De hade inte ens dåliga betyg själva utan de drev
en sorts ideologisk agenda.
Alla vi andra ansåg dem vara knäppgökar. Men på några decennier har den här lilla klicken individer lyckats
vända skutan. Nu bråkar
man i Sverige om man ska
ha första betyget i årskurs
sex eller sju och menar att
det har en avgörande betydelse för barnens utveckling.
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Välkommen in,
så här ser det ut!
SATSNING. Esbo
svenska församling
ville sänka tröskeln
till församlingen och
ordnade församlingsdagar med allt från
miljödebatt till andlig
simskola.
TEXT OCH FOTO:
SOFIA TORVALDS
– Vi ville ordna en större och
längre helhet för att få våra församlingsmedlemmar
att känna att verksamheten kommer nära dem själva
och deras vardag, säger Thea
Kusénius, medlem i församlingsrådet och ordförande för
den planeringsgrupp som
planerade församlingsdagarna i Esbo.
Dagarna startade i fredags med en diskussion
om vad kyrkan och kristna kan göra för miljön. På
lördagen blev det skribasånger för alla åldrar och
andlig simskola med bi-

Kyrkoherde Tiit Salumäe från Nuckö församling konstaterade att världsläget är spänt just nu och att den kristna
kyrkans uppgift är att tjäna, särskilt i kristider.
skop Björn Vikström.
– Det kändes jättefint att
biskopen ville ställa upp så
att alla i församlingen fick
en chans att möta honom.
Vi ville väcka en diskussion
om vad kristna värderingar
egentligen är och hur det är
att vara kristen i vårt samhälle i dag, säger Kusénius.
Hon hoppas att deltagarna
verkligen låtit sig beröras.
– Det är viktigt att våga
ge rum för stillhet. Att vå-

ga bli berörd. Många av oss
springer i dag hit och dit och
letar efter olika sorts upplevelser. Tänk om vi i stället skulle stanna upp och ge
rum för något annat: stillhet,
tystnad och skönhet. Tänk
om vi skulle inse att vi alla
är en del av en större helhet.

Mod att stiga in

Församlingsdagarna i Esbo satsade på ett mångsidigt program med något för

alla sorters församlingsbor
– också för barnen. Dagarna avslutades på tisdagen
med en konsert med musik ur Jesus Christ Superstar, som också kan fungera som en sorts upptrappning inför påsken.
Vid söndagens festhögmässa medverkade gäster från vänförsamlingen i
Nuckö, Estland. Söndagen
avslutades med lovsångsmässa i Köklax kapell.
– Det låter som en sådan
kliché att vi ville sänka tröskeln, men det var vår tanke. Vi vill säga: välkommen
in, det är inte så farligt! Vi
kräver inget annat än modet att stiga in, säger Thea
Kusénius.
Hon tycker också att det
är viktigt att en stor församling som Esbo svenska församling då och då väljer att
satsa riktigt stort.
– Vi ville bjuda in alla och
visa hur det ser ut hos oss,
var vi placerar oss i det samhälle där vi alla lever.

VÅGA FRÅGA

Klockornas budskap
Vad är en själaringning och varför
hålls den efter att någon i församlingen avlidit? Det sägs att människan består av kropp, själ och ande.
Vad är skillnaden mellan själ och
ande?
Själaringning (på finska: kuolinkellot,
ruumiinkellot) har praktiserats i våra
församlingar i samband med dödsfall.
FERNSTRÖM
Det har varit ett sätt att meddela förär pensionerad
präst och svarar
samlingen om att en församlingsmedpå läsarfrågor
lem har avlidit. I församlingarna har
om Bibeln.
funnits lokala traditioner som skiljer
sig från andra församlingars.
Sättet att ringa i klockorna har kunnat ge information om
den avlidnes kön och ålder. När en man dog inleddes ringandet med stora klockan, för en kvinna med lilla. Därefter
följde ett slag för varje tiotal år av den avlidnes ålder. Man
kunde också öppna klockstapelns luckor i riktning mot den
avlidnes hemby.
Själaringningen har fallit bort i städerna, medan man ännu har den kvar i landsförsamlingar.
För kungar och adliga fanns det skilda regler och ringandet pågick en längre tid.
¶¶STIG-OLOF

När det gäller mänskan som kropp, själ och ande krävs
mera utrymme för att besvara frågan. Man kan kort säga
att Bibeln använder sig av denna tredelning. Man har uppfattat att det skulle vara ett slags parallell till Guds treenighet – ”mänskan skapad till Guds avbild”. Själen skulle då
motsvara mänskans medvetande, personlighet och anden
platsen för vår gudsgemenskap.
Vissa bibeltexter har en tudelning – kropp och ande –
och i det fallet skall man troligen se det så att själ och ande
uppfattas som samma sak.
När en mänska dör handlar det om kroppen, medan själen /
anden finns kvar i dödsriket i väntan på kroppens uppståndelse på den yttersta dagen.

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.

Valborg ståendebord
fr. kl 18
1 maj ståendebord
kl.12-16
Morsdag stående bord
kl 12-17
Boka bord

www.lindskok.fi
Påskdagen 20.4 och påskannandag 21.4.
Stående bord kl. 12-16. Boka Bord!
Esbo svenska församling firade festhögmässa på söndagen tillsammans med gäster från vänförsamlingen i Nuckö,
Estland.

Bäcklidsvägen 476, Närpes Maria GSM 040-510 8124

PÅ TVÄREN MAY WIKSTRÖM

Stilla i skuggorna
Just innan allt vaknar slår
kyrkoåret in en kil mellan döden och jublet. Stilla
veckan öppnar
dörrarna till ett
händelseflöde
om ensamhet,
lidande och
triumf.
Stilla, el-

ler stora veckan som en del
av den kristna kyrkfamiljen kallar den, är den som
handlar om det tätnande
dramat kring Jesus från Nasaret. Han som levde, dog
och uppstod.
För Finland 2014 är det
mera en upptakt till chokladägg och extra lov …

kanske. Ändå tycker jag att
påsken har ett bottenackord som gör att det blir
lite svårt att glätta till den,
ens i kommersiellt syfte.
Det är det där med döden.
Stilla veckan går med
ända in i graven - den där
fredagen när allt (än så
länge) är stängt, och när

det fortfarande för de flesta känns lite bakvänt att
ordna brakfester.
Varför är det så viktigt?
Är det viktigt?
För mig är det. Stilla veckan är en obeveklig
trappa upp till kullen där en
man blir korsfäst. Den har
en sorg, som jag anar har

en renande effekt och som
jag inte riktigt kan förklara.
Jag både fruktar och
längtar efter den samtidigt.
Stilla är svårt. Stilla gör
ont. Slarvigt sagt kan man
slänga ur sig att ”vi moderna människor” har svårt
med stillheten. Jag tror att
människor alltid har haft

det. Den frysta tiden på
långfredagen ger oss tid att
vända blicken mot de egna
skuggorna. Vill jag ha mitt
Golgota?
Egentligen inte. Därför får
jag den som en gåva i stället. Bakom kullen väntar
solen som skingrar skuggor.
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FRUKTER. Som ett led i att må bättre ledde Gud AnnSofi Axell till att ta reda på fakta om de bibliska frukterna.
Hon fann sju frukter med helande egenskaper.
Fikon

• Transporterar syre i kroppen, bygger upp benstommen.

Dadel

• Bildar nyttiga bakterier som behövs för att
tarmen ska fungera.
• Järnhaltig, behövs vid produktionen av röda
blodkroppar, vilka i sin tur transporterar alla näringsämnen till kroppens celler.

Fann frukter
som helar
i Bibeln
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Oliv

• Stärker immunförsvaret, minskar risken för
hjärt- och kärlsjukdomar.
• Fuktighetsbevarande, används i olika krämer.

Vindruva

• Stärker immunförsvaret, har blodtryckssänkande effekt. Ger bättre hjärtfunktion.
• Helar levern och hjälper i synnerhet mot hepatitvirus.

De tre senaste åren har Ann-Sofi Axell
i Bennäs, Pedersöre intresserat sig för
frukterna som nämns i Bibeln.
– Det blev riktigt intressant när jag
läste i Hesekiel 47 att frukterna ska vara till föda och läkedom.
Hon har funnit sju bibliska frukter
med helande effekt: oliver, granatäpplen, vindruvor, fikon, dadlar, vete och
korn. Hon har tagit reda på vad frukterna använts till under biblisk tid, vad
vetenskapen säger om dem i dag och
var de onämns i Bibeln.
– Både japanska och schweiziska
forskare har gjort stora framsteg i cancervården då de gett granatäppeljuice samtidigt med strålbehandling och
cellgift. Granatäppeljuicen motverkar
bland annat bröstcancer.
Hon lever också som hon lär. Sedan
september ifjol äter hon ett fikon, två
dadlar, några oliver och en halv deciliter granatäppeljuice om dagen. Juicen
köper hon färdigpressad, granatäpplet
är så stenigt att det är arbetsamt att få
ut frukten ur dem.
– Jag tycker jag ser en helande effekt
i frukterna, säger hon. Jag mår mycket
bättre nu, säger hon.
Axell understryker att det här inget
har med New Age att göra.
– Det är mitt vittnesbörd, säger hon.
Gud har inte heller glömt oss som bor
här i Norden. Gud har gett oss skogsbär som blåbär, havtorn och tranbär,
vars hälsosamma effekt folk alltid inte förstår. Som kristna kunde vi lägga
större värde på Guds gåvor i form av
skogsbären.

Fann vägen tillbaka

Granatäpple

• Förhindrar åderförkalkning, motverkar prostatacancer, lungcancer, artrit och inflammationer.
• Hämmar bakterietillväxten och förebygger
”fönstertittarsjukan”.
• Minskar risken för blodpropp, benskörhet och
tandköttsinflammation samt skyddar nyfödda
mot hjärnskador.

Intresset för de bibliska frukterna och
blommorna fick sin början för tre år sedan då Ann-Sofie Axell gick i väggen.
– Kroppen slogs ut och jag blev allergisk mot allting, säger hon. Det tärde
på psyket och slutligen också på hjärtat. En dag slog hjärtat så oregelbundet
att jag tog taxi till akuten.
På akuten lades hon in för hjärtobservation. Medan hon låg där kopplad till hjärtövervakningsapparaterna
stannade plötsligt hjärtat.
– Jag var på bästa tänkbara stället för
hjärtat att stanna på, säger hon. Jag blev
återupplivad och förd i ilfart till centralsjukhuset i Vasa . Där fann man inget

annat fel än att jag gått med huvudet i
väggen och blivit totalt utbränd. Det kan
drabba både hjärta och andningsvägar.
När hon kommer hem tar hon sin bibel och ber Gud visa henne vägen tillbaka.
– Jag säger till honom att om ditt ord
är levande och går genom märg och ben
så visa mig vad jag ska fokusera på. Jag
vill bli hel till kropp själ och ande. Då
kom ordet blommor som en tanke till
mig.
Ann-Sofie Axell tycker om blommor
så det är lätt för henne att fokusera på
dem. Hon köpte en kamera och började fotografera olika typer av blommor.
– Så fick jag ordet att fokusera på de
blommor som är omnämnda i Bibeln.
Jag började söka efter texter i Bibeln
som handlar om blommor. Det finns
gott om blommor som omnämns i Bibeln även här i Finland så jag koncentrerade mig på dem. Jag började också ta reda på vad blommorna användes till på Jesu tid.
Hon fann nio av de tjugo bibliska
blommorna i sin näromgivning: ros, rosenginst, salvia, äppelblom, svärdslilja, dill, lilja, lin och vass.
– Från rosen används kådan, dragantgummi, bland annat i medicin och
parfym. Rosenginsten är en omtyckt
växt, det var under den som Elia satt.
Mose fick inspiration av salvia och Jesus nämner dill i Matteus 23:23 då han
fördömmer fariséerna.

Från blommor till frukter

De två orden ”Förintelsen” och ”Haifa” förde hennes tankar vidare till att
hänga upp förstoringar av blombilderna. En bekant med kontakter i Israel
ordnade så att hon fick hänga upp bilderna i Haifa i rummen i ett åldringshem för dem som överlevt Förintelsen.
– Där kommer de troligtvis att stanna kvar.
På väg till Israel med bilderna började bilder på de israeliska frukterna dyka upp på olika ställen i omgivningen.
– Jag började fotografera frukterna
och upptäckte att de alla växte vilda i
den äldsta delen av Jerusalem. När jag
kom hem började jag forska i frukterna. Jag började med att gå igenom Bibeln. Jag ville också veta vad man ska
använda frukterna till och vad de har
för betydelse.
Intresset att ta reda på mera tog fart
då hon läste Hesekiel 47 och Ord-

”Gud har gett oss skogsbär som blåbär, havtorn
och tranbär, vars hälsosamma effekt folk alltid
inte förstår.”

språksboken 8:19 där det står att min
frukt är bättre än guld.
– Då började jag ta reda på vad vetenskapen säger att de här frukterna
innehåller. Det är mycket A, B och Cvitaminer, antioxidanter, järn, fosfor,
Omega 3 och 6 samt allt annat som vi
behöver.
Hon har sökt information om frukterna på Internet. Det hon funnit har
hon försökt få bekräftat på biblioteket.
– Det är vanligt att frukterna används
som hudkräm i dag. Förr använde man
skinnet från granatäpplen till bläck och
till att garva skinn.
Axell har kommit till att de bibliska fruktena har en speciell uppgift i
kroppen.
– En bygger upp benstommen, en syresätter blodet, en annan renar blodet,
en påverkar nervsystemet. De bygger
upp hela vår kropp, det har vetenskapet bevisat.
Korn och vete har hon satt åt sidan.
– Materialet var så pass stort. Dessutom är både korn och vete bekanta
för oss. Den som vill forska vidare i de
frukterna får ju göra det.

Delar med sig av kunskapen

Axell ser att Gud har varit med och lett
henne i forskningen. Det fick hon bekräftelse på i samband med lövhyddohögtiden i Jerusalem i september.
– Där träffade vi en familj från Piteå
som vi känner från förr. Vi bestämde
oss för att umgås nästa dag och vi gick
till tempelmuseet. I museets affär tog
frun god tid på sig. Så kom hon med
en bok och frågade: Ann-Sofi, vad har
denna bok och du gemensamt? Herren säger att du ska köpa boken åt dig.
Den boken, The Seven Healing Fruits of Israel, de sju helande frukterna från Israel, såg jag som en hälsning från Herren. Det jag forskat i ska inte bara jag
ha glädje av utan också andra.
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De Bibliska frukterna har varit föremål för Ann-Sofi Axells intresse de
senaste åren. Frukterna har helande
egenskaper, dock inte detta granatäpple gjort av porslin som hon håller i
handen.

Hon har börjat dela med sig av kunskapen hon inhämtat genom att börja
föreläsa om frukterna. Hon har bland
annat föreläst för pensionärsföreningar, församlingsanställda och kvinnogrupper.
– Jag vill uppmuntra folk att slå upp
i Bibeln. Vid varje föreläsning brukar
jag dela med mig av några matrecept
där frukterna ingår.
Men det har inte varit lätt att finna
information genom kristna källor om
hur frukterna användes.
– Det finns mycket skralt med information. Vindruvan, olivoljan, korn
och vete hittar man nog i kristenheten
men inte fikon, dadlar och granatäpplen. Det verkar som om både konsten
och vetenskapen vet mera om frukterna än vad vi kristna vet.
Nu hoppas hon på att någon kyrkohistoriker skulle ta sig an forskningen.
–Jag känner en rabbi i Jerusalem. Jag
har berättat för honom om mina föreläsningar. Han blev intresserad och ville också ha citaten från Bibeln. Han har
inte hört om någon forskning inom judendomen heller. Han är inte messiansk, men han är också utbildad turistguide så han känner till Nya testamentet.

Kryddorna nästa

Axell är öppen till att fortsätta sin forskning. Nästa steg är de bibliska kryddorna. Under nästa Israelresa ska rabbin i
Jerusalem hjälpa henne med de bibliska kryddorna.
– Kryddorna är tolv till antalet. Det
är också stenarna, av vilka den viktigaste grundstenen jaspis är en.
Nu känner hon en oro för hur EU:s
bojkott ska slå mot de israeliska odlarna.
– Nöden är stor bland dem eftersom
73 procent av dadlarna exporteras till
Europa.
Fjolårets skörd av dadlar var exeptionell. Dadlarna är både större och saftigare än vad de brukar vara.
– Trots att staten Israel ströp vattenförsörjningen till dadelodlingarna med
tjugo procent 2013 ökade skörden med
7 500 ton i fjol, säger Axell med hänvisning till organisationen Fokus Israel. Då vattentillgången ströps gick odlarna till synagogan och började be för
skörden med rabbinerna. När dadlarna skördades var de tjugo procent större än normalt.
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KYRKOHISTORIA. Det är mer än tvåtusen år
sedan Jesus vandrade på denna jord. Mycket har
hunnit hända den kristna kyrkan under den tiden. Kyrkohistoriker Per Beskow har ägnat hela
sitt liv åt kyrkans historia. Hur ser han på de viktigaste milstolparna?

År 451
Kyrkomötet i
Chalcedon.
Leo den store.

1000-talet

Norden börjar kristnas.

Hoppet
om ett
evigt liv är
attraktivt
nordisk medeltidshistoria i Lund, särskilt i dansk historia, eftersom Lund tidigare legat i Danmark.
Senast har han varit svensk redaktör
och medförfattare till Den kristna kyrkans historia (Libris). Boken har utkommit i orginal på engelska, författad av
Jonathan Hill.

TEXT: TOMAS VON MARTENS
ILLUSTRATION: MALIN AHO
Om du måste välja högst tio händelser, personer eller epoker i den kristna kyrkans historia, vilka ser du som
de mest avgörande?
– Det här är egentligen ett hopplöst
företag, att ur myllret av viktiga personer och händelser ta fram ett fåtal som
ska vara de allra viktigaste.
Det svarar Per Beskow (f. 1926), en
välkänd expert på kyrkans historia och
ett tungt namn inom både internationell och nordisk kyrkohistoria.
Beskows lista på avgörande händelser är illustrerad i grafiken här ovan.
– Jag har tagit fram sådana händelser
som har en universell betydelse, med
ett undantag, Nordens kristnande, som
inte gärna kan uteslutas. Det ser konstigt ut att 1700- och 1800-talen inte är
med, men där finns det en mångfald utan att något sticker upp över det andra.
Beskow har ägnat en stor del av sitt liv
år den tidiga kyrkans historia och litteratur, från apostlatiden till omkring år
500, det som brukar kallas för patristik.
– Min doktorsavhandling handlar om
synen på Kristus som konung i den ti-

per Beskow har ägnat så gott som
hela sitt liv åt forskning i kyrkans och
kristendomens historia. foto: libris
diga kyrkan.
Han har översatt en hel del av kyrkofädernas skrifter till svenska.
– Jag var också den förste ordföranden i Collegium Patristicum Lundense och har varit en flitig besökare på
de patristiska konferenserna i Oxford.
I mer än tio år undervisade Beskow i

Finns det teologiska aspekter på hur en
kristen historik presenteras?
– Det finns det naturligtvis, men
minst lika viktigt är det geografiska
perspektivet. Man ser lätt att Jonathan
Hills bok är starkt anglosaxiskt orienterad, även om den har modifierats en
smula i den svenska versionen. När jag
en gång började studera kyrkohistoria
– i gymnasiet, där vi hade en rejäl kurs
i ämnet – var perspektivet i stället ensidigt tyskt. Tyska var fortfarande skolans första främmande språk, även om
det snart byttes mot engelska.
Enligt Beskow ansågs lutherdomen,
pietismen och den tyska idealismen vara viktigast, medan det anglosaxiska
och det östkyrkliga gicks förbi med
lätt hand.
– Den akademiska litteraturen som jag
med tiden fick möta var ännu massivt
tysk. Sedan tog förstås engelskan över.
Att få en rättvis fördelning är na-

År 1948

Kyrkornas Världsråd bildas.

MEDIA
CK XCHNG, WIKI
Foton från STO H NN-NORDEN.ORG
OC
COMMONS, WCC

”Det fanns realpolitiska skäl att
gynna den kristna kyrkan som
nu hade vuxit till
en betydelsefull
minoritet i samhället.”

turligtvis inte möjligt.
– Vi skriver själva ur ett nordiskt perspektiv, även om vi vill vara allsidiga,
och om vi översätter en bok som Hills
måste vi alltid räkna med att möta andra vinklingar.

Kristendomen och kejsarens tro

Kristendomen blev en tillåten religion
år 313. Handlade det om en personlig
övertygelse hos kejsar Konstantin eller
var det politiskt taktikerande?
– Det här är en fråga som ständigt diskuteras. Det fanns realpolitiska skäl att
gynna den kristna kyrkan som nu hade
vuxit till att bli en betydelsefull minoritet i samhället. Konstantins personliga religion är inte alldeles klar. Hans
mor Helena var kristen, och han måste ha tagit intryck av henne. Ursprungligen dyrkade han ”den obesegrade solen” och hade solsymboler på sina mynt.
Men vid den här tiden närmade han sig
kristendomen, och det berättas att han
såg en vision av ett kors före slaget vid
Milviska bron 313, med inskriften ”I detta tecken skall du segra”.
– Kristus och solen smälte på något
vis samman för honom, och som kejsare måste han ta hänsyn till de olika religioner som fanns. Han planerade längre fram att låta döpa sig men uppsköt
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År 381
Kyrkomötet i
Konstantinopel.
Gregorios av Nazianzos, Gregorios av Nyssa.

313

ÅR 0

Kristendomen blir
en tillåten religion.

325
Kyrkomötet i Nicaea. Athanasios.

År 387

Augustinus blir kristen.

År 1054
Schismen mellan
öst och väst.

År 1455

Gutenberg ger ut
den första tryckta
Bibeln.

År 1541

Francisco Xavier inleder missionen till
fjärran världsdelar.

År 1520

Martin Luther bryter
med påven.

1630-talet
Puritanerna emigrerar
till Amerika.

det tills han låg på sin dödsbädd år 337.

Kyrkomötet i Nicaea

Kejsar Konstantin oroades över stridigheterna om sonens (Jesus) natur.
En uppskattad presbyter, Arius, ansåg
att sonen inte var gudomlig men nog
ett himmelskt väsen. Han sammankallade därför rikets alla biskopar till
ett möte i Nicaea år 325.
– Det var en mycket allvarlig konflikt
som splittrade kyrkan under större delen av 300-talet. Frågan gällde om Kristus är ”av samma väsen som Fadern”
eller (som Arius menade) den första av
alla skapade varelser. Det fanns olika
medlingsförsök, men den nicenska läran segrade på konciliet (kyrkomötet)
i Konstantinopel 381.

Norden kristnas

Norden kristnades under 1000-talet.
– Övergången skedde förvånansvärt
konfliktfritt, även om det också fanns
ett motstånd. Kyrkan hade inga maktresurser, och kungamakten var ännu
rätt svag.
Betydelsefulla var däremot stormännen som hävdade sin ställning genom
att gynna kyrkan.
– Om den här tiden har Maja Hagerman skrivit i boken Spåren av kungens

”Det var en
mycket allvarlig konflikt som
splittrade kyrkan under större delan av
300-talet.”

män. Det förekom just inget tvång (t.ex.
tvångsdop). Att anta kristendomen hade många materiella fördelar, framför
allt handelskontakter med det kristna
Europa. Enligt min mening vittnar runinskrifterna om att hoppet om ett evigt
liv var attraktivt, särskilt för kvinnorna
som inte hade något tillträde till Valhall.
Beskow säger att det var annorlunda i Finland, där kristnandet var en del
av erövringen.
– Men det enda tvångskristnandet vi
känner till i Sverige gällde samerna, och
det var efter reformationen!

Öst och väst går skilda vägar

År 1054 inträffade den stora östliga
schismen, en schism med den västliga och östliga kristenheten, vars brytning blev definitiv då påvens sändebud
lämnade en bannbulla på altaret i Hagia
Sofia i Konstantinopel. Sedan dess har
den romerska och de ortodoxa kyrkorna
varit åtskilda, även om samtal mellan
kyrkorna återupptagits på senare tid.
– Schismen var i första hand maktpolitisk. En viktig orsak var att vissa
områden som tidigare hade hört till
det bysantinska riket nu lydde under
påven, vilket ledde till kyrkopolitiska
konflikter. Sedan hade öst- och västkyrkan glidit isär – det fanns en schism

redan på 800-talet – men det gällde inte
så mycket läran som olika kyrkobruk
(syrat eller osyrat bröd, och så vidare).
Frågan om filioque (om Anden utgår av
Sonen) blev aktuell först senare.
– Sedan kan vi faktiskt skylla på vissa enskilda personer som bidrog till att
schismen kom till. Den hetsige patriarken Mikael Kerularios hade låtit stänga
de latinska kyrkorna i Konstantinopel.
Påven Leo IX var fånge hos normanderna och kunde ingenting göra. I stället
kom två påvliga legater till Konstantinopel och lade ned en bannlysning av
patriarken i Hagia Sofia, vilket patriarken kvitterade med att bannlysa påven. Schismen upphävdes först 1967
och har följts av ett vänskapligt närmande mellan påven och patriarken
av Konstantinopel.

Den första tryckta Bibeln

Gutenberg gav ut den första tryckta Bibeln år 1455.
– Den tryckta Bibeln har haft en oerhörd betydelse, eftersom Bibeln nu
kunde spridas i stora upplagor. Den
var en förutsättning för reformatorernas tanke att varje kristen skulle kunna läsa Bibeln. Det tog naturligtvis sin
tid, eftersom alla inte var läskunniga,
och det dröjde till 1800-talet innan det

KOMMENTAR
TOMAS
VON MARTENS

En historik
för en bred
läsekrets
hur en författare skriver om händelser i det
förgångna berättar samtidigt något om
vår egen tid. När det gäller en historik över kristendomens och kyrkans historia blir man som läsare givetvis speciellt intresserad
av hur författarna tagit itu
med kontroversiella frågeställningar.
En kristen historik med
en stor stab av medförfattare blir med nödvändighet ett balanserande mellan
många olika intressen och
viljor. Det här syns också i
Jonathan Hills Den kristna
kyrkans historia. Trots det
har man fått med både nyanser och djup i formuleringarna. Författarna har inte tagit någon klar ställning i
känsliga frågor, i stället formulerar de sig vagt och försiktigt och låter läsaren göra sina egna tolkningar.
Tanken är givetvis att historiken ska kunna vända sig
till en
mycket
bred
läsekrets
och i
det avseendet
har man
lyckats.

fanns folkbiblar som kunde köpas för
en rimlig penning. Bibeln blev också
en sak som man kunde bära med sig.
Under medeltiden var Bibeln snarare ett begrepp.
– Man visste vad Bibeln omfattade,
och det fanns otaliga utdrag ur den, men
helbiblar var ganska sällsynta.

Luther bryter med påven

Martin Luther bröt med påven år 1520.
Sett ur dagens ekumeniska perspektiv undrar man om det kunde ha varit
mindre dramatiskt?
– Det är en svår fråga eftersom det
fanns en växelverkan, och förhållandena
var olika i olika länder. Vi vet ju att Martin Luthers reformation fick sina största
nedslag i norra Tyskland och därifrån till
Östersjöområdet som var nära sammanbundet genom Hansan. De pådrivande
var de tyska borgarna i städerna, t.ex. i
Malmö och i Stockholm, medan befolkningen på landsbygden var måttligt intresserad och till stor del behöll sin gamla
tro till århundradets slut. Som vi vet spelade kungamakten en stor roll för reformationen i både Sverige och Danmark.
Efter att ha tillskansat sig kyrkans egendom kunde kungen sedan vinna adelns
lojalitet genom förläningar av kyrkogodsen.

12 KULTUR
ELLIPS

Hjälten med
den runda
magen
En hel vecka mötte jag
samma reklamaffisch
var än i Helsingfors jag
rörde mig. Reklamskylten bestod av en stor
bild där en t-shirt med
texten ”Suomen suurin
sankari” (Finlands största hjälte) sitter över en
ännu större mage. Bilden gör reklam för ett
tv-program där vi som
tittar förväntas underhållas av att några utvalda personer försöker gå ner i vikt. För så
här är det: Om du vill
bli hjälte i dagens Finland kan du till exempel gå ner riktigt mycket i vikt, eller träna dig
till ditt livs form, bygga
magrutor där det tidigare fanns en degig bullmage. Då kommer medaljerna, presidentens tal
och folkets jubel. Eller hur var det nu igen?
I någons värld är den
stora hjälten den som
faktiskt sade ifrån när
alla andra tittade snett
på magen och kom med
kommentarer. I skolans omklädningsrum.
På badstranden. Den
som såg att det handlade om en människa och
inte en kroppsform.
Samma vecka som
reklamen med den gula t-shirten invaderar
min vardag köper jag en
smörgås från en kedja som samarbetar med
tv-programmet och redan har hängt upp reklamskyltar för vilka
smörgåsalternativ som
är ”godkända” av programmet. Det är ju därför det är en så god idé
att göra hjältar av dem
som jobbar hårt på projektet Kroppen: Den
som ännu inte är nöjd,
den som ännu inte känner sig som om de uppnått hjältestatusen, blir
en god konsument och
tröstar sig med att köpa något i förhoppningen att det inköpta ska
leda ett steg närmare målet.
¶¶Erika

Rönngård
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Påskens
berättelse
får nytt liv
i Borgå
VIA CRUCIS. På långfredagen blir Jesus sviken, dömd och korsfäst.
Allt sker i Borgå när staden bjuder på sin andra, tvåspråkiga Via Crucis-uppsättning. Regissör Frank Skog tror att det går att göra en intim
och berörande föreställning också då alla vet hur berättelsen slutar.
TEXT: SOFIA TORVALDS
Jag träffar regissör Frank Skog på ett kafé i Borgå dagen efter den första repetitionen av stadens storsatsning: påskberättelsen Via Crucis.
Hur var det?
– Tungt, säger han, men han ler.
– Vi kom igenom hela pjäsen. Det är
tungt att dra i gång ett nytt projekt, och
en del av dem som var med har aldrig
förr stått på en scen. Men alla måste ha
något vettigt att göra.
Bara skådespelarna och kören är 70–
80 personer. Dessutom finns en hel del
teknisk personal och andra som bidrar
på något sätt. Borgåuppsättningen av
Via Crucis är ett stort projekt.
För Frank Skog har uppdraget att regissera påskberättelsen blivit en personlig utmaning som ger honom chansen att testa sina egna visioner.
– Det mest utmanande är att när man
börjar pjäsen så vet publiken hur den
ska sluta, Det får inte bli en jämn plåga, publiken ska inte behöva lida fram
till korset, tills Jesus dör. Det är inte intressant.

Intimt men storslaget

Själv fascineras han främst av lärjungarna. Varför fattar de de beslut de gör,
varför lämnar de familj och arbete för
att följa Jesus?
– Sådana saker ska vi reda ut. Det ska
kännas mänskligt, för Jesus var ju också
människa, han led som människa, han
tvivlade som människa. Jag vill komma
åt det allmänmänskliga, jag vill att det
ska beröra publiken. Det får inte bli bara en påsktablå. Och där många människor är med så är det en utmaning att

Om att inte veta bäst
BOK
Mod att vara sårbar. I dina
relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete.
Författare: Brené Brown
Förlag: Libris 2014
Surfa på Ted talks och Brené Brown så hittar du ett
tal om sårbarhet och skam

En föreställning som rör på sig i staden är ingen utmaning för Frank Skog som regisserat pjäser på Sveaborg i
tretton år. FOTO: SOFIA TORVALDS
göra föreställningen intim medan den
samtidigt är storslagen, säger Skog.
När Via Crucis i Borgå gick av stapeln
för första gången, för två år sedan, kom
hela 3 000 åskådare.
– Redan det skapade en stämning.
Det är ganska unikt att en teaterföreställning lockar så många människor
som samtidigt är aktiva, de går och deltar i det som händer. Det är sällan man
får uppleva sådana saker.
Historien är bekant: den börjar med
att Jesus kommer till Jerusalem och slutar med att han blir korsfäst.
– Domkyrkan kommer att vara öppen efteråt så att den som vill kan gå in
och sitta där en stund. Det tror jag att
jag själv ska göra.
För Frank Skog är det klart vem av

som setts av miljoner
människor. Boken Mod att
vara sårbar är antagligen
ett resultat av just det talet,
talet som gjorde sociologen
Brown till en kändis.
Vad handlar det om då,
det här med sårbarhet? Det
började med att Brown ville forska i anknytning: vad
som får människor att känna tillhörighet och kärlek.
Men när hon intervjuade
folk märkte hon att de berättelser de berättade inte handlade om anknytning

Så här såg det ut
för två år sedan
då Jesus ställdes inför rätta
framför rådhuset
i Borgå. FOTO: MAY
WIKSTRÖM

utan om bristande anknytning. Allt verkade bottna i
en känsla som är bekant för
de flesta av oss: skam.
Mod att vara sårbar
handlar om att bygga upp
”skamtålighet”, det vill säga att våga vara sårbar,
ofullkomlig, ovetande och
den som säger ”jag älskar
dig” fast man inte vet vad
den andra ska svara.
En del av det Brené
Brown skriver känns viktigt när jag läser det, en del
glömmer jag bort genast

när jag bläddrar vidare, men
en del har jag tänkt på nästan dagligen sedan jag fick
boken i min hand.
Till bokens mest intressanta sjok hör det hon skriver om ledarskap – och då
menar hon ledarskap på alla nivåer, vare sig det handlar om frivilligarbete i en
församling eller om att vara chef för tusentals människor. Hon har väldigt mycket klokt att säga om hur
man ger konstruktiv kritik,
det vill säga kritik som in-

te får mottagaren att känna skam. Den biten borde
läsas av alla som någonsin
haft med andra människor
att göra och särskilt av dem
som har en maktposition.
Men hon skriver också mycket förståndigt om
barnuppfostran. Det mesta
vet vi redan: barnen gör inte
som du säger, de gör som
du gör. Vill du ha empatiska, lyssnande barn måste
du själv vara empatisk och
lyssnande. Och det är svårt.
¶¶Sofia

Torvalds
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VIA CRUCIS I BORGÅ
• Vandringen börjar kl. 20 på långfredagen på Näsebacken vid ingången till
begravningsplatsen.
• Huvudrollerna görs av yrkesskådespelare, Jesus spelas av Wilhelm Grotenfelt. Manuset är skrivet av Maria Peura och Tua Forsström. Musiken
är komponerad av Mikael Helenelund,
Minna Wesslund och Jarkko Yli-Annala.
• Via Crucis är ett resultat av ett brett
samarbete mellan olika organisationer, institutioner och företag. Biskop
Björn Vikström är evenemangets beskyddare.

lärjungarna han själv identifierar sig
med.
– Petrus. Men varför förnekar han Jesus? Av rädsla? Vi har kanske kommit
till att det berodde på något annat. Och
vad får Judas att göra det han gör? Jag
vill att vi ska ha tid att fundera på de
här frågorna, de som jag tycker är de
mest intressanta.

Teater och tro

Frank Skog påminner om att teatern
alltid har behandlat djupa existentiella frågor, frågor om tro, skaparkraft,
tvivel och identitet.
– När det går dåligt i samhället, då
går folk på teater. I Sarajevo trotsade
människor krypskyttar, med fara för
sina liv tog de sig till en lägenhet där det
pågick en teaterföreställning. Och det
var smockfullt. Behovet är så mycket
större när allt annat gungar.
Han tror att existentiella frågor kommer att få allt mer utrymme inom konsten.
– När det är kärvare tider behöver
människor en andlig verklighet. När du
har pengar kan det kännas bra att köpa
saker och resa, men när det blir kärvare märker du att det materiella inte ger
dig något, du känner dig alltmer vilsen
och otrygg och undrar hur det ska gå
med ditt jobb. Då behöver du konsten.
Därför tror jag att teatern aldrig kommer att dö. Konstnärerna ger inte upp
fast det är dåliga tider, de gör konst för
att de måste göra det. Jag skulle också göra det fast jag inte fick pengar för
det. Jag bara måste.

Påsken firas på svenska i fjällen
påsk. Påskhelgen innebär
en högsäsong för skidorterna i norra Finland. Även kyrkan är på plats och anordnar andakter, sångstunder
och mässor.
I år fungerar Sixten Ekstrand som svenskspråkig
turistpräst i Äkäslompolo
och Levi under påsken. Med
sig har han Frank Berger
och Simon Karlsson som
står för sång och musik.

– Vår kyrkas stora uppgift är att finnas till för våra
medlemmar var de än befinner sig. Därför är det naturligt att vi också finns i
Lappland under högsäsongen, säger Ekstrand.
Under påskhelgen ordnas
svenskspråkig nattvardsmässa i Sankt Lars kapell i
Äkäslompolo på skärtorsdagen kl. 21.30 och tvåspråkig påskmässa tillsam-

mans med Kolari församling
kl. 23.00 på påsklördagen.
Nytt för i år är att det blir en
andakt i Sankta Maria kapell i Levi på långfredagen
kl. 16.30. Kapellet ligger alldeles i anslutning till backarna så det går utmärkt att
inte ens i Äkäslompolo
behöver man bli utan en
svensk påskmässa.
FOTO: SXC

En bibeltrogen tolkning
BOK
Guds vänliga hälsningar;
En inblick i kristen tro
Författare: Markus Hector
Förlag: Artos, 2013
Markus Hector är en svensk
teolog som är verksam
som förkunnare i Evangelisk Luthersk Mission –
en organisation som är en
del av Bibeltrogna vänner
(BV). Hans bok Guds vänliga hälsningar; En inblick
i kristen tro försöker svara
på nutidsmänniskans frågor
om klassiskt kristet trosliv
och klassisk teologi.
Markus Hector duckar inte för många utmanande, komplicerade och svårtolkade frågor som bibelläsaren eller sökaren stöter på när den kristna trons
grundbultar och trossatser kommer på tal. Han har
en flyhänt hand med pennan och hans undervisning är i allmänhet avsedd
att vara mera mjuk än hård,
även om det till exempel blir
ganska svettigt och jobbigt
då han går in på olika tolkningar av exempelvis helvetets fysionomi och etos,
eller när han kommer med
ganska strama kategoriseringar av synden som begrepp, och hur människan
ska försöka hantera synden
utan att bryta samman.
Han hänvisar till många
gedigna både äldre och
yngre teologer, författare och meditatörer, men en
modern teologisk diskussion utgående från vår tids
mest kontroversiella frågor
och utmaningar lyser ganska mycket med sin frånvaro.
Det är verkligen ingen lätt uppgift att på drygt
350 sidor försöka sammanfatta vad kristen teologi och tro är och inte är. Utifrån en kärleksfull och insiktsfull utgångspunkt i traditionalistisk anda lyckas
Marcus Hector ganska bra.
Även för en mycket mera liberal, mera kritisk läsare,
som betraktar Bibeln som
en ganska svårtolkad och
motsägelsefull bok, är Guds
vänliga hälsningar i det avseendet läsvärd. Om hur
man kan och ska vara en
bra kristen skriver han ofta ändå förnuftigt – utom i
det avseendet att han lämnar bort många viktiga aspekter.
Jag hade absolut väntat
mig ställningstaganden till

ta en paus i åkandet.
– Påsken är kristenhetens stora högtid och vi vill
också erbjuda dem som firar påsk i Lappland en möjlighet att delta i påskens
gudstjänster och att reflektera över Jesu lidande, död
och uppståndelse, förklarar
Ekstrand.
Förutom de gudstjänster och andakter som ordnas i kapellen besöker tu-

Marcus hectors bok har
mycket att ge läsaren, men
tar inte ställning till mera
kontroversiella ämnen.
kvinnliga präster, samkönade förhållanden, abortfrågan, modern sexualmoral, och den kristnes utmaning att förhålla sig till krig
och fred, för att inte tala om tredje världen, terrorismen, krocken mellan
olika religioner och social rättvisa.
Men det mesta av detta
förblir tomma blad i Hectors
bok. Det verkar som om
han med avsikt har valt bort
dessa brännande teman.
En finlandssvensk läsare
kan ändå med tillfredsställelse notera att Hector både läst och uppskattat teologer som Tommy Hellsten
och Patrik Hagman.
För mig som läsare framstår mötet med alla de kristna dogmerna,
med helvetesläran, synden och nåden, som något man måste närma sig
med största ödmjukhet och
undvika att uttala sig alltför
kategoriskt om. Där krockar
jag med Hector.
Ändå finns det alltså
många fina passager och
många djupa tankar kring
det viktigaste i kristendomen i Hectors bok som jag
gärna läser, trots att boken utandas en för mig alltför kraftigt definierad teologi. Det är bra att bli påmind om grundstenarna,
om ”stengrunden” i Guds
nåd, och i hoppet om försoning.
Problemet är bara att
vi ju här lever i tro, inte i
åskådning. Vi tror, vi vet inte så väldigt mycket. Och
det vi tror, tror vi ofta lite
olika om, liksom vi tror oss
veta mera än någon kanske
kan veta.
Hector betraktar sig inte själv som en fundamentalist, men var gränsen ska
dras för fundamentalism
kan ibland vara som en linje
dragen i vatten.
¶¶Kaj

Hedman

ristprästen och Fjällkyrkan
även några större stugor i
området. Bland annat Raitismaja i Äkäslompolo och
Purmomaja i Levi står värd
för varsin sångstund.
– Besöken i stugorna
bygger på en tradition som
har över 30 år på nacken
och för många inbitna skidåkare är Fjällkyrkans besök
ett bekant inslag i påskfirandet.
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REHABILITERING
PÅ HÄRMÄ REHAB
Nu är det dags att ansöka till följande
rehabiliteringskurser:
Anpassningskurs för fibromyalgi
börjar 1.9.2014 (51790)
Anpassningskurs för reuma
(och närbesläktade sjukdomar)
börjar 28.4.2014 (51791)
Rehabiliteringskurs för reuma
(och närbesläktade sjukdomar)
börjar 8.12.2014 (51792)
Fyll i rehabiliteringsansökan FPA:s blankett KU132r,
bifoga B-läkarintyg och lämna in till närmaste FPA kontor.
FPA beviljar och finansierar rehabilitering samt deltar i
resekostnaderna.
Mera information om ansökningsförfarandet
eller Härmä Rehab: Malin Saarenmäki tfn (06) 483 1490
malin.saarenmaki@harmankuntokeskus.fi

HÄRMÄ REHAB

Vaasantie 22
62375 Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600
www.harmarehab.fi

under helgen kunde deltagarna välja mellan olika
workshopar, till exempel
målarstugan.

I MIN

LING
FÖRSAM

Kvinnoweekend
på Alskathemmet
Ett dygn på kvinnoweekend erbjöd
både vila, kreativitet och gemenskap, berättar deltagaren MarieLouise Örn.
Låt mig få berätta om några tankar och upplevelser
från kvinnohelgen Förväntan. Weekenden hölls på Alskathemmet under 24 timmar i slutet av mars, från
fredag kväll till lördag. Olika personer var kallade att
berätta om förväntan i sina
liv och hur vi får vara och
leva i förväntan på vår Gud.
Efter arbetsdagens slut
åkte jag iväg till Vasa svenska församlings lägergård,
som ligger nära Replotbron i
Korsholm. Jag kom tidigt för
att jag bor så nära, några kilometer därifrån. Jag har varit på Alskathemmet tidigare,
både på läger och på retreat,
vilket betyder att platsen är
välbekant för mig. De kvinnor som kom längre ifrån
fick hjälp med att hitta ett
rum och en plats för natten.
En del sov ensamma medan andra delade rum för att
kunna samtala.
Det var befriande att få vara med som deltagare tillsammans med femtio andra underbara och härliga kvinnor.
En diakoniarbetare som till
vardags arbetar i en församling behöver också få vara
den som får ta emot av andras tankar och förväntningar. För mig var det viktigt att
få ”tanka”, ta in av den kristna atmosfären, som finns i gemenskapen. Det var avkopplande att få ta det lugnt, känna
in gemenskapen och njuta av
utsikten över Replotfjärden.

Vi började med en gemensam
måltid – vi fick gå till ett färdigt dukat bord och äta mat
som någon annan hade lagat.
Det smakade gott. Alla deltagare skulle välja att sätta sig på
en stol bredvid någon man inte känner, för att på så sätt få
en ny bekantskap. Vi fick ett
litet vackert kort med en bibelvers, placerat tillsammans
med servetten. På mitt kort
stod Ps. 46:2: ”Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i
nöden som aldrig svikit.”

Gemenskapen är viktigast

Sång och musik var inslag i
programmet. Församlingspastor Tia-Maria Nord hälsade oss välkomna, Rebecca
Ekman spelade lovsånger på
pianot och de hade tillsammans med ledningsgruppen
planerat vårt program. Kaikka Växby inledde med ord
om temat förväntan. Hon beskrev hur man långt i förväg
skriver in ett datum då det
ska ordnas en fest. Planeringen och förberedelserna görs
med förväntan och varje detalj är till för att gästerna skall
känna sig välkomna och trivas. Gemenskapen är viktigast, men ibland vill den som
ordnar festen ge en egenhändigt tillverkad gåva för att visa att det är en glädje att få ge.
På samma sätt har Gud förväntan och planer för oss då
han gav sin Son till vår jord.
Vid ett senare tillfälle fick någon i gruppen berätta om sin

egen förväntan inför döden,
hur man längtar efter att stilla få somna in fri från oro och
smärta.
Bön, förbön och lovsång
var en viktig del av programmet, samt Iona-mässan med
nattvardsfirande. Under hela
weekenden fanns möjlighet
att få själavård och samtal.
Workshoppar hölls på lördag eftermiddag: Målarstugan där jag deltog leddes
av Maja Röj-Urrutia, skrivarstugan leddes av Kerstin Haldin-Rönn, dansstugan med heliga danser leddes
av Karin Eklund och stillhetens stuga, som innehöll bön,
meditation och lovsång leddes av Pia Boije och Rebecca Ekman.
I målarstugan var vi tolv
kvinnor, som utgående från
temat ”Förväntan” fick göra en bild av vad vi förväntar
oss just nu. Maja hade skaffat
stora papper att måla på. Färgen var en akrylsort, som lades på en papperstallrik och
man kunde måla ut med stora penslar. De flesta motiven
handlade om naturen, träd,
blommor och sommarängar. Jag blev glad inombords
av alla fina motiv. Mycket
vackra bilder, som alla borde ha fått se.
Det här var ett vilsamt sätt
för unika, vackra och härliga kvinnor att få tillbringa tid
tillsammans. Den här goda
gemenskapen behöver bli en
tradition, det kom vi överens om.
Helgen ordnades av Vasa svenska
församling och förbundet Kyrkans
Ungdom i samarbete med Svenska
Studiecentralen.
¶¶Text: Marie-Louise Örn
¶¶Foto: Johanna Backholm
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UR EVANGELIET
”Maria tog då en hel
flaska dyrbar äkta
nardusbalsam och
smorde Jesu fötter
och torkade sedan
av dem med sitt
hår, och huset fylldes av doften från
denna balsam.”
Läs mera i Joh. 12:1-8.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Med palmblad inför påsken

Precis som vid den första påsken i
Jerusalem kommer kyrkoåret under
de kommande åtta dagarna att gå
från glada processioner på palmsöndagen via korsfästelsens förtvivlan till uppståndelsens glädje. På söndagen red Jesus in i Jerusalem och möttes av jublande folkmassor
som viftade med palmblad. I vår kyrka firar vi ofta familjegudstjänst på palmsöndagen och låter barnen vifta
med videkvistar - Nordens palmer.

INSIDAN
BETRAKTELSEN DANIEL BJÖRK

#bönetwitter
”Himmelske far,
tack för att du
sände Jesus till
oss. Hjälp mig att
se honom sådan
som han verkligen är. Visa mig
hans väg och
hjälp mig att gå
den idag.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

ILLUSTRATION: Pia Holm

Vems Jesus?
Sällan i världshistorien har väl den allmänna opinionen
vänt så snabbt. På söndag lyfter man honom till skyarna
och vill göra honom till kung. ”Han är det! Honom ska
vi ha!” Fem dagar senare avrättar man honom. Det är
samma människor som står och ropar ”Välsignad vare
han!” och ”Korsfäst honom!”. Vad är det som har hänt?
Vad har förändrats under dessa fem dagar? Vad kan någon göra på så kort tid som så totalt förändrar folks uppfattning om honom?
Skillnaden är den att när Jesus rider in i Jerusalem
på söndag så hyllar folket sin Messias. Det är sina egna
förutfattade meningar som de lovsjunger. De vet precis vem Messias är och vad han ska göra. Messias kommer att vara en stark politisk och militär ledare, utvald
av Gud för att döda deras fiender. Det är en sådan Messias de vill ha och de har inte tid att lyssna på annat. De
har själva bestämt vem det är som kommer ridande och
vad han ska göra.
På fredag har det visat sig att han inte var sådan som
de trodde. Han vill inte samla någon armé. Han kommer
inte att bli kung. Hans lösning på deras problem är inte
att döda romare. Lika bra att döda honom då, den svaga bluffaren. Vem har tid eller ork att lyssna på en sån?
Vem bryr sig om vad han har att erbjuda? ”Om han inte motsvarar mina förväntningar får det vara. Då väntar jag på nästa Messias.”
Varken du eller jag var med och såg Jesus rida in i Jerusalem. Skulle du och jag ha vetat och förstått vem han
verkligen var när han kom? Vem det är som rider in i
vår stad? Skulle vi ha haft tålamod att lyssna till vad han
själv hade att säga om sig själv?
Det är lätt att göra om den kristna tron till att handla
om det som vi själva vill att den ska handla om. ”Visst
skulle väl Jesus ändå ha sagt så här, om han hade levat
nu!?” Om någon säger nåt annat ropar vi: ”Korsfäst!” ”Jag
vet redan hur jag vill att Jesus ska vara!” En annorlunda
Jesus än den jag har bestämt mig för? Vem har tid och
ork att lyssna på sånt? ”Korsfäst honom!”
Människor som mötte Jesus uppfattade honom väldigt
olika: fariséerna, kvinnan vid brunnen, Pilatus, lärjungarna. Den enda gemensamma upplevelsen var antagligen att han inte var som de väntat sig. Jesus sa och gjorde nåt annat än de väntat sig. Jesus ställde folks fördomar på huvudet. Vem är Jesus för dig? Be honom ständigt visa dig mer av vem han är.

Daniel Björk är församlingspastor i Petrus församling.

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 50:4-10
eller Sak. 9:9-10
ANDRA LÄSNINGEN
Fil. 2:5-11
eller: 2 Kor. 2:14-17
EVANGELIUM
Joh. 12:1-8
Palmsöndagen. Temat är
”Ärans konung på förnedringens väg”.

PSALMFÖRSLAG
79, 87, 70,
216 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Stilla veckan (eller Tysta veckan) kallas den
vecka som föregår påsken. Den inleds med
palmsöndagen och avslutas på påskafton. När
påskdagen gryr ersätts
stillheten med glädjen
över uppståndelsen.
Att fira Stilla veckan som en tid när man
kommer ihåg Jesu lidande och död är en gammal sed som inleddes
redan i 300-talets Jerusalem. I vår kyrka firar vi
den bland annat genom
korsvägsandakter och
passionsspel.
Källa: evl.fi

”Nu i ro
slumra in.”

God natt-konsert
onsdag 16.4 kl. 20 i
Lappträsk kyrka.

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

KALENDERN
11–16.4
DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ
FR 11.4 KL. 19: MUSIK I DOMKYRKAN. Fredens och ljusets sånger
- Helsingfors kammarkör, dir. Nils
Schweckendiek.
KL. 19: SJÖMANSMISSIONSAUKTION PÅ TALLÅSA, Gäddrag, Marina Smeds, Gun Lindström, Mikael
Helenelund. Försäljning av bakverk,
handarbeten m.m. Lotteri och
servering.
PALMSÖNDAG 13.4 KL.10: MÄSSA
I S:T OLOFS KAPELL, Pellinge.
Hanna Eisentraut-Söderström,
Mikael Helenelund.
kl. 12: FAMILJEMÄSSA I DOMKYRKAN Fred Wilén, Mari Puska, EricOlof Söderström, lägerdeltagare,
Gunvor Flykts gudstjänstgrupp.
Kollekt: Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f.
KL. 13.15: MISSIONSLUNCH i församlingshemmet, Fred Wilén, Liinamaria Halén, från Finlands sjömanskyrka, Gun Lindström. Borgå
sjömansmissionskrets ordnar
lotteri. Meny: Parmesanbroiler, ris,
potatis, sallad. Toscakaka, kaffe,
saft. Pris: vuxna 10 €, barn 4–10 år
5 €. Intäkterna går oavkortade till
våra missionärers arbete.
KL 18.30: KONSERT I DOMKYRKAN
med Kristoffer Streng och Stefan
Jansson. Andakt, Emma Audas.
Kollekt bär upp för det ekumeniska
arbetet i Borgå.
MÅ 14.4, TI 15.4 OCH ON 16.4 KL.
19.30: DRAMATISERAD ANDAKT i
domkyrkan. Medverkande är Mari
Puska, Gun Geisor, ungdomar,
Reidar Tollander.
¶¶ LAPPTRÄSK
Lö 12.4 kl. 10-15: Konfirmandlördag
på Mariagården i Liljendal, Stina
Lindgård, Susann Stenberg
Sö 13.4 kl. 12: Familjemässa på
Palmsöndagen i kyrkan, Barnklangen, Cantando, Stina Lindgård, Mia
Aitokari. Missionslunch i församlingshemmet: köttfärs, prinskorvar,
sallader, kaffe och tårta (frivillig
avgift) samt lotteri. T.f. kyrkoherde
Stina gratuleras på 50 årsdagen.
Eventuell uppvaktning för Gemensamt Ansvar insamlingen.
Må 14.4 kl. 18: Passionsandakt i
kyrkan, Stina Lindgård, Mia Aitokari
Ti 15.4 kl. 18: Passionsandakt i kyrkan, Stina Lindgård, Mia Aitokari
On 16.4 kl. 9.30: Daghemsandakt i
kyrkan, Stina Lindgård, Mia Aitokari
On 16.4 kl. 20: God natt - konsert,
sånger om kväll och om natt, om
barn och om livet, Cantando, Camilla Wiksten-Rönnbacka, Karolina
Lindfors, Wilma Bäcklund, Musiker
från Lappträsk med omnejd, Mia
Aitokari, Stina Lindgård. Fritt inträde.
To 17.4 kl. 9.30: Skolgudstjänst i
kyrkan, Barnklangen, Stina Lindgård, Mia Aitokari
To 17.4 kl. 20: Skärtorsdagens
mässa i kyrkan, Stina Lindgård, Mia
Aitokari, Cantando
Fre 18.4 kl. 12: Långfredagens

VIA CRUCIS
LÅNGFREDAG 18.4 KL. 20
Kom med och upplev när en bit av
mänsklighetens historia återskapas
på gatorna i Borgå! Text och musik
speciellt skriven för Via Crucis i
Borgå.
Näsebacken – sista måltiden
och Getsemane
Rådhustorget – domen
Kyrkbacken - korsfästelsen
Beräknad speltid tid 1,5 h
Mer info på www.viacru.org

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

gudstjänst i kyrkan, Stina Lindgård,
Mia Aitokari, Cantando
Fre 18.4 kl. 20: Via Crucis Passionsspel i Borgå, start från Näse
begravningsplats, rådhustorget,
domkyrkan. Jesu lidandes historia i
ord och musik (www.viacru.org)
Mer information om programmet
på våra websidor:
www.lapptraskevl.fi och på facebook
¶¶ LILJENDAL
Lö 12.4 kl. 10-15: Skribalördag i Mariagården, Stina Lindgård, Susann
Stenberg
Sö 13.4 kl. 10: Palmsöndagens
högmässa i kyrkan, Gösta Sundelin,
Håkan Djupsjöbacka, Antti Jokinen.
Kören Refrängen medverkar
Sö 13.4 kl. 12: Familjemässa OBS
i Lappträsk kyrka, Barnklangen,
Cantando, Stina Lindgård, Mia
Aitokari. Efteråt missionslunch på
församlingshemmet i Lappträsk;
köttfärs, prinskorvar, sallader,
kaffe och tårta (frivillig avgift). T.f.
kyrkoherde Stina gratuleras på 50
årsdagen. Eventuell uppvaktning för
Gemensamt Ansvar insamlingen.
Må 14.4 kl. 20: Passionsandakt i
kyrkan, Stina Lindgård, Mia Aitokari
Ti 15.4 kl. 18: Påskvandring för stora
och små i Mariagården
On 16.4 kl. 20: God natt - konsert i
Lappträsk kyrka, Cantando, Camilla
Wiksten-Rönnbacka, Karolina Lindfors, Wilma Bäcklund, musiker från
Lappträsk med omnejd, Mia Aitokari, Stina Lindgård. Fritt inträde.
To 17.4 kl. 18: Skärtorsdagens
mössa i kyrkan, Stina Lindgård, Mia
Aitokari
Fre 18.4 kl. 10: Långfredagens
gudstjänst i kyrkan, Stina Lindgård,
Mia Aitokari. Kyrkokören framför H.
Schütz: Jesu sju ord på korset under
ledning av Antti Jokinen
Fre 18.4 kl. 20: Via Crucis passionsspel i Borgå, start från Näsebackens
begravningsplats, rådhuset, domkyrkan. Jesu lidandes historia i ord
och musik (www.viacru.org)
Pastorskansliet öppet: onsdagar
9-15. Övriga dagar på nummer 044
722 9241.
¶¶ LOVISA
Palmsöndagens gudstjänst: sö
13.4 kl 12 i kyrkan, af Hällström,
Gösta Sundelin (LFF), Aalto. Efter
gudstjänsten vinterskriftskolans
lektion i församlingsgården
Aktläsning: må 14.4 kl 18 i kyrkan,
Blom, Tollander
Bisagruppen: må 14.4 kl 18 i Vesperhemmet – Jak 1-2
Pensionärerna: ti 15.4 kl 13 i församlingsgården, födelsedagsfest
med Arno Kantola
Aktläsning: ti 15.4 kl 18 i kyrkan,
Blom, Tollander, Ina Mickos solosång
Aktläsning: ons 16.4 kl 18 i kyrkan,
Blom, Tollander
¶¶ PERNÅ
Café Mikael: fr 11.4 kl. 10-13 i Forsby
Mikaelsstugan, Jeannette SjögårdAndersson, Minna Silfvergrén.
Gemensamt Ansvar bössinsamling: lö 12.4 kl. 10-13 vid K-butiken
i Forsby.
Högmässa: sö 13.4 kl. 10.00 i kyr-

kan, Robert Lemberg, Arno Kantola.
OBS! Mässan i Sarvsalö kapell är
inhiberad.
Tvåspråkig söndagsskola: sö 13.4
kl. 13.00 i Isnäs Solbacka, Katarina
Forsell.
Möte i Stilla veckan: ti 15.4 kl. 18.00
hos Lolan Sundvik i Kabböle, Minna
Silfvergrén.
Skolgudstjänst inför påsk: on 16.4
kl. 10.00 i kyrkan, Minna Silfvergrén,
Paula Jokinen.
Påskpyssel för hela familjen: on
16.4 kl. 18-20 i prästgården i samarbete med 4H, Pamela Westerlund.
Piazzolla och stilla veckans texter:
on 16.4 kl. 18.00 i kyrkan.
¶¶ SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö kl 13 (OBS!
tiden) konfirmation för sportlovsoch dagsskriftskolan. Katja Korpi,
Jarmo Juntumaa, Kjell Lönnqvist,
Anders Ekberg. Söndagsskola.
Rossini: Stabat Mater konsert
i Sibbo kyrka: Sö kl 18. Biljetter
25/20€ från NetTicket eller Musikinstitutet (0195202549). Arr:
Musikinstitutet i Sibbo, Sibbo kulturtjänster och Sibbo församlingar.
Diakonisyförening: Må kl 18:30 hos
Rose-Maj Olander, Brobölev. 47.
Aktläsning i stilla veckan: Må kl
18, Sibbo kyrka. Dramatisering av
Alexandra Gustafsson. Patrik Frisk,
Charlotte Steffansson. Möjlighet till
samtal efter aktläsningen. Kvällsté
i kyrkan.
Samtalsgruppen på Linda: Ti kl
13:15, Ann-Christine Wiik.
Aktläsning i stilla veckan: Ti kl 18,
Sibbo kyrka. Dialogtal med Wiik
och Ann-Lis Biström. Musik: Ekberg, Teppo Salakka. Möjlighet till
samtal. Kvällsté.
Växa i möte med andra: Ti kl 18:30,
Prästgården. Biström.
Barnens påskkyrka: On kl 9:15 och
10, Sibbo kyrka. Isabella Munck,
Korpi, Ekberg.
Äldre i Söderkulla: On kl 13, Manna
(Hälsov.2). Korpi.
Aktläsning i stilla veckan: On kl
18, Sibbo kyrka. Ungdomsarbetet.
Musik: Lauri Palin, Salakka. Möjlighet till samtal. Kvällsté.
Skärtorsdagens nattvardsmässa:
To 17.4 kl 18, Sibbo kyrka. Camilla
Ekholm, Palin, Frisk, Niklas Mansner, Paulina Biström.

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Fr 11.4
kl. 10–11.30: Familjeträff i Hörnan.
Ollberg.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E.
Frivillig avgift. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 13.4
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Sinisalo, Enlund. Kyrkkaffe.
kl. 12: Familjemässa i Johanneskyrkan. Repo-Rostedt, Henricson, Löfman. Kronans barnkör. Kyrkkaffe.
kl. 18: Musik i Johannes – Pergolesi:
Stabat mater. Anna Maria Böckerman, Eva Henricson och en instrumentalensemble.
Må 14.4
kl. 19: Passionsandakt i S:t Jacobs
kyrka. Päivikki Ahonen, Repo-
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TV-GUDSTJÄNST

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 11.4 Emma Audas, Helsingfors Lö 12.4 8.53 Familjeandakt. Noas ark. Catarina Olin och barn berättar om livet i Noas ark. Må 14.4 AnnSofi Storbacka, Ekenäs (repris från
29.3.2010) Ti 15.4 Ann-Sofi Storbacka, Ekenäs (repris från 30.3.2010)
Ons 16.4 Ann-Sofi Storbacka, Ekenäs (repris från 31.3.2010).
VEGA

Fre 11.4 Margareta Puiras, Ekenäs
Lö 12.4 17.58 Ett ord inför helgen,
Munksnäs kyrka i Helsingfors. Sö 13.4
Helena Rönnberg, Helsingfors Må
14.4 Ingmar Lindqvist, Esbo Ti 15.4
Ingmar Lindqvist, Esbo Ons 16.4 Ingmar Lindqvist, Esbo.

Sö 13.4 Högmässa från Kyrkhelg SYD
i Helsingfors. Predikant: Göran Skytte. Liturg: Bengt Lassus. Organist:
Liisa Ahlberg. Kantor och körledare:
Peter Hilli. Kör: Vokalgrupp, sopransolo: Tia Saari. Övriga musiker: Johan
Myrskog, sång och gitarr, Amanda Stenius, sång och piano, Emerik
Österlund, bas.

VEGA

VEGA

Rostedt, Löfman.
Ti 15.4
kl. 10: Påskgudstjänst med Kronohagens lågstadium i Domkyrkans kapell.
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. Petros Paukkunen.
kl. 18: Korsvägsandakt i Johanneskyrkan. Lindström, Löfman.
Kl. 18:Ingen andakt i Drumsö
seniorhus. Vi deltar istället i passionsandakten i S:t Jacobs kyrka
kl 19. Möjlighet till skjuts.
kl. 19: Passionsandakt i S:t Jacobs
kyrka. Päivikki Ahonen, RepoRostedt, Enlund.
On 16.4
kl. 10: Påskmässa med högstadiet
Lönkan i Tempelplatsens kyrka
kl. 12: Påskgudstjänst med Minervaskolan i Tempelplatsens kyrka
kl. 19: Passionsandakt i S:t Jacobs
kyrka. Päivikki Ahonen, RepoRostedt, Löfman.
Anmälningar till sommarens dagläger: för barn i Johannes församling senast 25.4. Mer information
på Johannes församlings hemsida.
Rekreationsdag för ande, kropp
och själ: på Nilsas lägergård (Sibbo) torsdag 15.5.2014. Program
med prosten Päivikki Ahonen,
lunch, fritid och mässa i kapellet.
Start kl. 9.30 från Kiasma med
retur senast kl. 18 i Helsingfors.
Anmälningar till Barbro Ollberg tfn
(09) 2340 7704 och efter 22.4 till
Karin Salenius tfn (09) 2340 7724.
Sista anmälningsdatum 30.4.
Middagsbön i Johanneskyrkan
må-fr kl. 12
¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusvägen 3
Fr 11.4 kl. 19-21: Samling för män (2
vån). Lars-Olof Ahlfors: klosterliv
på Athos. Diskussionskväll, ingång
via kansliet.
Sö 13.4 kl. 12: högm för små och
stora, Rönnberg, Marianne Sundroos, Daniela & Staffan och Matteus barnkör medv. Kyrkkaffe, saft
och bröd.
Må 14.4 kl. 18, 19: Kom och upplev
Matteuskyrkans påskstig för vuxna.
Påskens innehåll är inget man kan
läsa sig till – man behöver få uppleva och erfara vad påsken handlar
om! Nio stationer, dvs scener ur
stilla veckans händelser är uppsatta
i Matteuskyrkan. Scenerna består
av små dockor och figurer i varierande omgivning. Vi deltar genom
att sjunga och lyssna. Helena Rönnberg och Anna Brummer följer med
på vandringen. Ingen anm.
Må 14.4 kl. 18: kvinnor mitt i livet
(2 vån).
On 16.4 kl. 19: passionsmusik av J.S.
Bach. Katri Vesanen orgel, Hanna
Kakkonen cello.
To 17.4 kl. 20: nattvardsgudstjänst,
Forsén, Marianne Sundroos, Anna
Westerlund cello.
GAMLA KYRKAN: Lönnrotsgatan 6
Fr 11.4 kl. 9.30: Påskkyrka för
östra Helsingfors lågstadieelever,
Rönnberg, Bärlund-Palm, Daniela
Forsén och Matteus barnkör medv.
Föräldrar och mor- och farföräldrar
välkomna.
MARIELUNDSKAPELLET I NORDSJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 13.4 kl. 10: högm, Ahlfors, Marianne Sundroos. Inget kyrkkaffe
denna gång.
¶¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
fr 11.4:
- kl. 10 Babyrytmik: i Månsas kyrka. Smörgås, kaffe och saft efteråt.
Ledare är Liisa Ahlberg.

- kl. 10 Musiklek: i Södra Haga,
Hagasalen. För 0-5 åringar och
föräldrar. Smörgås, kaffe och saft
efteråt. Ledare är Sussi Leskinen.
- kl. 17 KYRKHELG: i Munksnäs
kyrka, Tegelstigen 6. Paneldiskussion med Göran Skytte, Jens Berg
och Stig Kankkonen: Går Jesus
fram i media? Barnpassning.
- kl. 19 KYRKHELG: i Munksnäs
kyrka, Tegelstigen 6. Föreställningen “Den stora berättelsen” Boris
Salo återger Markusevangeliet.
lö 12.4:
- kl. 10-21.30 KYRKHELG: i
Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6.
Bibelstudium, föredrag, Seminarier, kvällsmöte, Ungdomsmöte.
Seminarierna hålls av bl.a. Sari Essayah, Göran Skytte, Dag Sandahl
och Boris Salo. Barnpassning och
barnprogram ordnas. Se www.
kyrkhelg.fi för mera info.
sö 13.4:
- kl. 10 KYRKHELGENS Högmässa
som radieras: i Munksnäs kyrka,
Tegelstigen 6. Gemensam gudstjänst för hela Petrus församling.
Göran Skytte predikar, Bengt Lassus är liturg, Peter Hilli och Liisa
Ahlberg är kantorer. Söndagsskola
ordnas.
- kl. 15.30 OBS! Ingen Puls: Gemensam gudstjänst i Munksnäs
kyrka kl. 10 istället.
må 14.4:
- kl. 9 Påskvandring för daghem: i
Malms kyrka, Kommunalvägen 1.
- kl. 19 Passionsandakt, första
akten: i Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3. Lassus, Ahlberg.
- kl. 19 Passionsandakt, första
akten: i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12. Thylin, Hilli.
ti 15.4:
- kl. 17.15 Petrus barnkör: i Munkshöjdens församlingshem, Raumovägen 3. Alla barn från 5 år uppåt
varmt välkomna! Ledare är Liisa
Ahlberg.
- kl. 19 Passionsandakt, andra
akten: i Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3. Lassus, Ahlberg.
- kl. 19 Passionsandakt, andra
akten: i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12. Kass, Alavesa.
on 16.4:
- kl. 19 Passionsandakt, tredje
akten: i Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3. Lassus, Bergman.
- kl. 19 Passionsandakt, tredje
akten: i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12. Björk, Hilli.
to 17.4:
- kl. 18.30 Skärtorsdagens mässa:
i Kårböle kapell, Gamlasvägen 6.
Thylin, Alavesa.
- kl. 18.30 Skärtorsdagens mässa,
fjärde akten: i Munksnäs kyrka,
Tegelstigen 6. Lassus, Ahlberg.
- kl. 19 Skärtorsdagens mässa,
fjärde akten: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdevägen 12. Sandell,
Hilli, Petrus vokalensemble.
Vårutfärd 8.5.2014: Vi besöker
kyrkor på församlingens område.
Start kl 10.15 i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdevägen 12, sedan
Kårböle och Munksnäs kyrkor. Kyrkorna förevisas, musik och andakt.
Dagen avslutas med lunch kl. 13 på
Meritorppa. Busstransport från Åggelby. Pris 25 €. Anmälan senast
23.4 till kansliet (09) 2340 7100.
¶¶ HELSINGFORS PROSTERI
Kyrkhelg 11-13.4: i Munksnäs
kyrka Tegelstigen 6. Huvudtalare är
journalisten Göran Skytte. Paneldiskussion om ”Jesus i media” med
Göran Skytte, Jens Berg och Stig
Kankkonen Fr 11.4 kl.17. Mer info:
www.kyrkhelg.fi.
Utfärd till Vivamo ”Bibelby”: Start

i Stilla veckan tisdag 15.4. kl.10 från
Mikaelsgatans busshållplats för
abonnerade bussar. Resan till Vivamo i Lojo tar ca en timme. Lunch i
Vivamo kl.11.30 och kl.13 har vi reserverat biljetter till vandringen som
tar en timme samt innefattar ett
drama på finska. Efter det dricker vi
kaffe och startar sedan tillbaka till
Helsingfors. Vi anländer till Mikaelsgatan ca kl.16. I avgiften 25 e ingår
allt. Anm. till kansliet för Gemensamt församlingsarbete tfn 0923402538 eller till ledarna Kristina
Jansson-Saarela tfn 09-23402540
el. Marja Aho tfn 09-23402541.
Församlingsvalet 2014: har temat
”Tro på det goda”. Kandidatuppställningen, som inletts, 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 13.4. 11 Uhr: Gottesdienst zum
Palmsonntag (Bischof Janssen aus
Oldenburg/Katja Röker)
Mo 14.4. 18 Uhr: Passionsandacht
Di 15.4. 18 Uhr: Musikalsiche Passionsandacht
Mi 16.4. 18 Uhr: Passionsandacht

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
¶¶ ESBO
Högmässor m.m. sö 13.4. Palmsöndag:
Esbo domkyrka kl. 12.15. Rönnberg,
Malmgren. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Karabacka kapell kl. 10. Ertman,
Senni Valtonen. Kyrkkaffe,
Sökö kapell kl. 15 gudstjänst med
små och stora. Ahlbeck, Malmgren.
Barnkören medverkar.
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 18
församlingskväll. Rönnberg, Kronlund. Diakon Gunne Pettersson
berättar om Gemensamt Ansvar
och sin resa till GA-insamlingsmålet
Guatemala. Servering.
Kristen människa! Vuxenundervisning i kristen tro: Olars kyrka,
svenska sidan, ti 15.4 kl. 18.30,
Rönnberg. Tema: Frälsning.
Stilla veckan:
Taizéandakt: Köklax kapell må 14.4
kl. 19. Jäntti, Valtonen
Mässa i stilla veckan: Södrik kapell ti
15.4 kl. 18. Johanna Södö, Valtonen.
Passionsandakt: Carlberg i Gammelgård, Ungdomsv. 10, kl. 18. von
Martens, Kronlund.
Skärtorsdagsmässor 17.4:
Karabacka kapell kl. 17. Johanna
Södö, Malmgren.
Esbo domkyrka kl. 18, Rönnberg,
Kronlund.
Hagalunds kyrka kl. 18. Kanckos m.fl.
Sökö kapell kl. 19 Ahlbeck, Malmgren.
Kretsar för pensionärer & daglediga
kl. 13-15: Köklax kapell ti 15.4, Södrik kapell on 16.4.
¶¶ GRANKULLA
To 10.4 kl 10-11 Lovsång och bön: i
övre brasrummet.

Kl 19-21 Facebook-mottagning:
Daniel Nyberg.
Sö 13.4 kl 10 Singelföräldracaféträff: i Sebastos, Marina Paqvalén.
Kl 12 Palmsöndagens högmässa:
Ulrik Sandell, Heli Peitsalo.
Grankulla Kammarkör-GÖR medverkar. Pensionärernas kyrksöndag.
Kaffe i nedre salen.
Må 14.4 kl 16-18 Ungdomskväll: i
Klubb 97.
Kl 20 Stilla veckans andakt: Ulrik
Sandell, Barbro Smeds.
Ti 15.4 kl 9.30-11: Diakonimottagning och brödutdelning.
Kl 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp:
i Sebastos.
Kl 19 Konsert Finländsk Stabat
Mater: Piia Komsi och Ulla Raiskio,
sopran; Zagroskvartetten; Ritva Koistinen, kantele; Heli Peitsalo, orgel.
Fritt inträde, programblad 5€. Konserten radieras. Publiken ombeds
vara på plats senast kl. 18.45.
On 16.4 kl 10-12 Påskbasar: utanför
södra S-Market. Grankulla svenska
Kyrkosyförening säljer bakverk (sött
och salt), handarbeten och lotteri
för Gemensamt Ansvar.
Kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i övre
brasrummet.
Kl 19 Taizéandakt: (sångövning kl
18.15), Arla Nykvist, Carola TonbergSkogström, Heli Peitsalo.
To 17.4 kl 10-11 Lovsång och bön: i
övre brasrummet.
Kl 20 Skärtorsdagsmässa: Ulrik
Sandell, Heli Peitsalo. Damkören
Grazia medverkar.
Tvåspråkiga övernattningsläger på
Vällskog lägercentrum i Esbo:
Hilavitkutin 1. för barn i åk 1-3,
4-6.8. Pris 40 €.
Hilavitkutin 2. för barn i åk 4-7,
6-8.8. Pris 40 €.
Möjlighet till befrielse från avgift
finns. Anm. till kyrkoherdeämbetet
tfn 09 512 3722 eller
grankulla.sv.fors@evl.fi senast 13.4.
Vid anmälningen behöver vi veta,
barnets namn, adress, ålder, dieter,
allergier samt vårdnadshavarens
kontaktuppgifter.
Mer info: Johanna Södö, 050-597
6498.
Fr-sö 16-18.5 Församlingsretreat
på retreatgården Snoan: i Lappvik,
Hangö.
Tema för retreaten är Heliga bilder
och som retreatledare fungerar Rea
Anner.
Pris 70 €/förs. medl. 120 €/andra.
Anm. till kyrkoherdeämbetet tel.
09-512 3722 senast 10.5.
¶¶ KYRKSLÄTT
Dagklubbar på hösten: Anmälningar senast den 13.4 till jenny.
akerlund@evl.fi eller 050 376 1488.
Lyans klubb för 3-4 åringar 2 dagar/
vecka. Lyans klubb för 4-5 åringar
4 dagar/vecka. Masaby klubben för
3-5 åringar 3 dagar/vecka. Mera
info på www.kyrkslattsvenska.fi.
Slöjdgruppen för vuxna: lö 12.4 kl.
13 Sjökulla skola, Sjökullavägen 285.
Biltransport kl. 12 från församlingshemmets i centrum parkeringsplats.
Högmässa: sö 13.4 kl. 12 i Kyrkslätt
kyrka. Höglund och Joki.
Sång och bön: må 14.4 kl. 18.30 i
sal 7 i församlingshemmet. OBS!
Platsen!
Påskberättelse för alla barn: må
14.4 kl. 9.30 och 10.15 i Kyrkslätt
kyrka.
Påskberättelse för alla barn: tis 15.4
kl. 9.30 och 10.15 i Kyrkslätt kyrka.
Påskberättelse för barn i lågstadieåldern: tis 15.4 kl. 14.00 i Kyrkslätts
kyrka.
Påskberättelse för barn i lågstadieåldern: ons 16.4 kl. 14.00 i Kyrkslätts
kyrka.

Palmsöndagen med Åboborna
Palmsöndagens familjegudstjänst kommer från S:t
Marie medeltida kyrka i Åbo.
Åbo svenska församlings barnkör medverkar med
flera sånger. Körledare är kantor Birgitta Forsman. Kören ackompanjeras av Marjo Danielsson, piano, Jarl
Ahlbeck, violin, Christer Romberg, djembe och Björn
Nalle Öhman, bas.
Liturg och predikant är Mia Bäck.
Sänds på Yle Fem söndag 13.4 kl. 14.25, repris onsdag
16.4 kl. 16.15.

Passionsandakt på Stor-Raula i
Lappböle: ons 16.4 kl. 18. Höglund
och Joki. Adress: Evitskogsv. 150,
Lappböle.
Kyrkoherdeämbetets tel. (09)
8050 8292:
www.kyrkslattsvenska.fi
¶¶ TAMMERFORS
Sö 13.4: Palmsöndagens gudstjänst för stora och små kl 10.30
i Pyynikki församlingshem, Kim
Rantala och Paula Sirén, samt
flöjtduon Kaisa och Paula!
Ti 15.4: Mammor, pappor o barn
kl 10 SvG
Ti 15.4: Tisdagsklubben SvG kl
13.30-14.30 och kl 14.30-15.30
Ons 16.4: Stilla veckan, ingen diakonikrets.
Ons 16.4: Skriba för vuxna kl 18 i
SvH med kyrkoherden.
To 17.4: Skärtorsdagens kvällsbön
med nattvard kl 18 i Pyynikki
församlingshem, Kim Rantala och
Paula Sirén. Marianne Roponen
spelar cello.
¶¶ VANDA
Påskpyssel för hela familjen: lö
12.4 kl. 10-13 i Bagarstugan, Kurirvägen 1. Materialet och serveringen bjuder församlingen på.
Palmsöndagens musikhögmässa:
sö 13.4 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t
Lars. M.Fagerudd. Gäster: Kristoffer Streng sjunger solo och är
kantor, Stefan Jansson är organist
och pianist.
Ingen mässa: sö 13.4 i S:t Martins
kapell.
Familjecafé: i samarbete med
Folkhälsan må 14.4 kl. 9-12 i Martinristi församlingscentrum.
ViAnda-kören: övar ti 15.4 kl. 13.15
på Helsinggård, Konungsv. 2
S:t Martins diakoni- och pensionärskrets samlas ti 15.4 kl. 13 i S:t
Martins kapell.
Dickursbykretsen: samlas ons
16.4 kl 14 i Folkhälsanhuset, Vallmovägen 28.
Barnens påskkyrkor: Fre 11.4 kl.
9.30 och kl. 10 i Daghemmet Timotej, Skumgränden 13. Må 14.4
kl. 9 i Folkhälsanhuset i Dickursby.
Ons 16.4 kl. 9.30 i Håkansböle
daghem, Galoppbrinken 5.
Ungdomskväll: ons 16.4 kl. 18 i
Bagarstugan.
Missionskväll: to 24.4 kl 18
i Myrbacka kyrkas brasrum.
K.Andersson. Litteraturafton kring
biskop Björn Vikströms herdabrev.
Några böcker kan lånas från pastorskansliet, Stationsv.12B.

RASEBORGS PROSTERI
¶¶ BROMARV
Sö 13.4 kl. 18.00: (Obs tiden!),
Kvällsmässa, Henrik Helander/
Sofia Lindroos
Ti 15.4 kl. 13.30: Andakt på Bromarfhemmet. Nattvard.
¶¶ EKENÄS
Palmsöndagens högmässa: 13.4
kl.10 i Ekenäs kyrka, M.Cleve (lit),
A.Lindström (pred), N.Burgmann.
STILLA VECKAN & PÅSKEN I
EKENÄS KYRKA
Må 14.4 kl.19: Läsning ur stilla
veckans berättelse med bön och
musik, M.Cleve, T.Nordström.
Ti 15.4 kl.9 och 9.45: Småbarnens påskandakter i Ekenäs
kyrka, T.Wilman, N.Burgmann,
H.Hollmérus.
Ti 15.4 kl.19: Läsning ur stilla
veckans berättelse med bön och
musik, M.Cleve, N.Burgmann.
On 16.4 kl.19 och 19.30: Påskvandringar för vuxna och barn

över 6 år.
Se hela annonsen i VN samt på
www.ekenasforsamling.fi
¶¶ INGÅ
Fre 11.4 kl 18-24: Ungdomshuset
öppet.
Sö 13.4 kl 10: 5. sön i fastan, Högmässa i Degerby kyrka. Makweri,
Storbacka.
Ons 16.4 kl 14: Syföreningen i
Prästgården
STORT TACK! Missionsauktionens
resultat 1.4.2014: 740,70.
Verksamhet på finska:
Pe 11.4 klo 19.00: Äijäsauna. Kokoontumispaikkana Pappila.
La 12.4 klo 9.30: pyhäkoulu seurakuntatalon kellarikerroksessa.
Ke 16.4 klo 16.45: rukouspiiri
Bläckhornetissa.
Ke 16.4 klo 18: raamattupiiri Bläckhornetissa.
¶¶ KARIS
Högmässa: Sö 13.4 kl. 12 i S:ta Katarina kyrka. Hjälpledarna välsignas.
Påskvandring för allmänheten: Må
14.4 kl. 18 i S:ta Katarina kyrka. Kom
med och upplev påskens händelser
via olika stationer i S:ta Katarina
kyrka.
Passionsandakt: Ti 15.4 kl. 19 Passionsandakt i S:t Olofs kapell.
Kvällsbön i fastetiden: On 16.4 kl.
19 i S:ta Katarina kyrka. Tema: Det
onda.
Skärtorsdagens mässa: To 17.4 kl. 18
i Svartå kyrka. Voxmix medverkar.
Skärtorsdagens mässa: To 17.4 kl.
19.30 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.
Familjens påskkyrka, Palmsöndag: 13.4 kl. 12 i kyrkan, Maria
Venhola, Anna Karlsen. Dagklubben medverkar.
Konsert: on 16.4 kl. 20 i kyrkan,
Marko Kanto, baryton och Pami
Karvonen, piano.
¶¶ SNAPPERTUNA
to 10.4 kl 13.30: Dagträff i Prästgården. ”Den blomstertid nu kommer”.
Välkomna!
to 10.4 kl 18-21: ungdomskväll i
Langansböle
to 10.4 kl 19: övar kören i prästgården
sö 13.4 kl 12: gudstjänst med Tom
Bergman och Pia Nygård. Skriftskoleträff efter gudstjänsten.
ti 15.4 kl 9.30-11: familjekafé i
Langansböle
to 17.4 kl 18: Skärtorsdagens högmässa, medv. Tom Bergman, Pia
Nygård och Marie-Louise Sandberg
fre 18.4 kl 12: Långfredagens gudstjänst, medv. Tom Bergman, Pia
Nygård och kören.
sö 20.4 kl 12: Påskdagens högmässa, medv. Tom Bergman, Pia
Nygård, Marie-Louise Sandberg
samt kören.
må 21.4 kl 12: Påskannandags
gudstjänst, medv. Tom Bergman
och Pia Nygård.
¶¶ TENALA
To 10.4. kl. 18: Bönekväll i församlingshemmet.
Lö 12.4 kl. 18: Orgelmusik vid
helgmålsringningen med Henry
Jakobsson.
Sö 13.4 kl. 10: (Obs tiden!), Högmässa, Tom Bergman/Sofia
Lindroos.
Må 14.4 kl. 18: Andakt i Stilla veckan, Eeva Hanner, Sofia Lindroos.
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JAZZ SÅNG

KONSERT HELSINGFORS

Streng och Jansson till Nyland
Sångaren Kristoffer Streng och pianisten Stefan Jansson besöker Vanda svenska församling och medverkar
i Palmsöndagens musikhögmässa kl 10 i Helsinge kyrka S:t Lars. De framför bland annat sånger från den gemensamma cd:n Tillit, där Stefan Janssons jazzfärgade pianospel bildar en innerlig bakgrund till Kristoffer
Strengs djupa varma basbaryton. Duon besöker även
Gesterby Missionshus i Sibbo lördag kväll den 12 april kl
18 och Borgå Domkyrka söndagen den 13 april kl 18.30.

Ti 15.4 kl. 13: Missionskretsen i församlingshemmet.
Ti 15.4 kl. 17: Studiegruppen i församlingshemmet.
Ti 15.4 kl. 18: Andakt i Stilla veckan,
Staffan Söderlund/Sofia Lindroos/
kyrkokören
On 16.4 kl. 18: Andakt med och för
ungdomar i Stilla veckan, Staffan
Söderlund/Tomppa Blomfelt m.fl.

ESBO STIFT
¶¶ LOJO
Sö 6.4. kl. 13.00: Högmässa i Lojo
kyrka. Kuismanen, Saario. Kyrkvärd Ilse Rantanen. Kyrktaxi.
Ti 15.4. kl. 13.30: Nattvardsgudstjänst i stilla veckan i svenska
kretsen. Virkby kyrka. Kuismanen,
Saario, Nurmi. Taxi.
Fre 18.4. kl. 13.00: Långfredagens
gudstjänst i Virkby kyrka. Kuismanen, Rajalin-Tymura. Kyrktaxi.
Sö 20.4. kl. 13.00: Påskdagens
högmässa i Lojo kyrka. Kuismanen, Kerko. Kyrkvärd Teddy Kullberg. 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.

REGION 2

ÅLANDS PROSTERI
HAMMARLAND

13.4 Palmsöndagen:
Gudstjänst i Hammarlands kyrka kl 19.
Mårten Andersson, Kaj-Gustav Sandholm.

JOMALA

Fre 11.4 kl 18.00: Ungmässa i Tornkyrkan
Palmsönd. 13.4. kl 11: Högmässa med
välsignelse av årets hjälpledare, Syrén,
Erlandsson, Winé m fl
Andakter i Stilla veckan: Mån 14.4. kl. 19
Andakt i Taizestil i Tornkyrkan,
Ti 15.4. kl. 19 ”Completorium” vid
Ljusgloben, On 16.4. kl. 19 Andakt vid
Krucifixet

MARIEHAMN

13.04 Högmässa: kl. 11 iS.t Görans, G S,
J D. Kyrkkaffe.
Missionsafton: kl. 18 på Margaretagården, Erik och Kerstin Vikström berättar
om Finska Missionssällskapets arbete i
Senegal. Servering.
Café Existenz: kl. 18 i S:t Mårtens, K D, J
D. Servering.
16.04 Påskvandring: kl. 08.30 i S:t
Görans, påskvandringen ersätter morgonmässan.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ

Fredag 11.4 kl. 19.00: Konsert i Vårdö
kyrka med Sonja Biskop och Eva-Lott
Björklund. Fritt inträde.
Söndag 13.4 kl. 11.00: Högmässa i Sunds
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, Benita
Muukkonen. Josefine Blomqvist och
Malin Nordlund, sång.
Kl. 13.00: Familjegudstjänst i Vårdö
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, Benita
Muukkonen. Barnkören medverkar.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Lö 12.4. kl 17: Tvåspråkig mässa i kyrkan
i samband med biskopsvisitationen,
predikan av biskop Björn Vikström,
liturg Margareta Puiras. Pargas kyrkokör
medverkar.
Sö 13.4. kl 10: Palmsöndagens familjemässa i kyrkan, Grönqvist, EklundPelto, Lehtonen. Dagklubben och
körklubbis medverkar. Söndagsskolans
avslutning. Efter familjemässan servering i församlingshemmet. Utdelning av
Barnens bibel till alla som fyller 4 år i år.
Må 14.4. kl 18: Passionsandakt i Agricolakapellet, Wikstedt, Lehtonen.
Ti 15.4. kl 18: Passionsandakt i Agricolakapellet, Wikstedt, Holmström. Sångkvartett medverkar.
On 16.4. kl 18: Passionsadakt i kyrkan,
Wikstedt, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 13.4.: Ingen gudstjänst i Nagu denna
söndag. Alla hjärtligt välkomna på
biskopsvisitationens avslutningsgudstjänst i Korpo kyrka.
Korpo kapellförsamling:
Sö 13.4. kl 12: Biskopsvisitationens
avslutningsgudstjänst i Korpo kyrka,
biskop Björn Vikström, Esa Killström,
Mikael Granlund. Efter gudstjänsten
kyrklunch i Korpo församlingshem.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 13.4.: Ingen gudstjänst i Houtskär
denna söndag. Alla hjärtligt välkomna på
biskopsvisitationens avslutningsgudstjänst i Korpo kyrka.
Iniö kapellförsamling:
Sö 13.4. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, Vuola.

ÅBO

lö. 12.4: kl. 19.30 Vivaldis Stabat Mater
konsert i Domkyrkan. Elina Aho-Kuusama (alt), Anna Edgren (alt) och Ilpo
Laspas (orgel). Fritt inträde, programblad 10€/st till förmån för insamlingen
Gemensamt Ansvar.
sö. 13.4: kl. 12 Högmässa, Domkyrkan.
Bäck (pred), Mullo (lit), Forsman.
må. 14.4: kl. 18 Passionsandakt, Skarpskyttekapellet. Öhman, Forsman.
ti. 15.4: kl. 18 Passionsandakt, Skarpskyttekapellet. Öhman.
ons. 16.4: kl. 18 Passionsandakt, Skarpskyttekapellet. Öhman, Danielsson.
to. 17.4: kl. 14 Mässa, Aurelia . Anpassad även för rörelsehindrade. Mullo,
Forsman.
kl. 19: Mässa, Henrikskyrkan. Öhman
(pred), Bäck (lit), Danielsson. Kyrkokören medverkar (dir. Marjo Danielsson).

To 10/4 12.00: Närståendevårdarträff i
Församlingshemmet.
Fre 11/4 13.00: Solglimten i Församlingshemmet.
Fre 11/4 18.30: Fredagscafé för kvinnor i
Församlingshemmet. Gäst: Ann-Katrine
Store
Sö 13/4 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm. Efteråt
kyrkkaffe till förmån för missionen.
Må 14/4 19.00: Passionsandakt i Helenelunds byagård.
Ti 15/4 19.00: Passionsandakt i Korsbäck byagård.
On 16/4 19.00: Passionsandakt i Taklax
bönehus.
To 17/4 19.00: Skärtorsdagens nattvard i Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré
Granholm.
Fre 18/4 11.00: Långfredagsgudstjänst
i Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré Granholm. Sång av Kyrkokören

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
Högmässa: sö 13.4 kl 10 i Sideby, Saarinen, Martikainen
Familjegudstjänst: sö 13.4 kl 12 i Kristinestad, Johan, Olle, barn och unga
medverkar
Sångsamling för Gemensamt Ansvar:
sö 13.4 kl 15 i Härkmeri bönehus, Eklöf,
Nilssons
Passionsandakter: må 14.4 kl 19 i Hed
Vestervik byagård, Saarinen, Martikainen. Kl 19.30 i K.stad, Eklöf, Nilsson. Ti
15.4 kl 19 i Henriksdal bystuga, Saarinen,
Ingves. Kl 19 i Korsbäck uf, Eklöf, Martikainen, sånggrupp. Kl 19.30 i K.stad,
Nisula, Nilsson, Tom Bergman flöjt. On
16.4 kl 19 i Åsändans begr.kapell, Eklöf,
Martikainen, Nådehjonen. Kl 19 i Skaftung bykyrka, Saarinen, Ingves. Kl 19.30
i K.stad, Nisula, Nilsson, Cia Rönnqvist
sång

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 10.4 kl 12: Pensionärssamling i förs.
hemmet, börjar med mat. Gäst fr. Biblioteket, sång Birgitta Lawast.
Sö 13.4 kl 12: Högmässa med konfirmation, Sundqvist, Lindén, Sjölander.
Må 14.4 kl 19: Aktläsning i kyrkan, Jakobsson, Lindén.
Ti 15.4 kl 10: Skolgudstjänst i kyrkan,
Lassus, Lindén, Långkvist, Sjölander.
Ti 15.4 kl 19: Aktläsning i kyrkan, Jakobsson, Lindén, Laudate.
On 16.4 kl 13.30: Nattvard i kyrkan
för Arbetscentralen, kyrkkaffe i förs.
hemmet.
On 16.4 kl 19: Aktläsning i kyrkan, Lövdahl, Wikstedt.
To 17.4 kl 19: Nattvardsgudstjänst i kyrkan, Lövdahl, Jakobsson, Lindén, S:ta
Maria församlingskör.

Musik i påsktid

Kammarkören Jubilate ger konserten I’m a-Trav’lin’ to
the Grave med påsktidens musik från Europa och Afrika. Konserten hålls i Tyska kyrkan (Unionsg. 1) onsdagen den 16 april kl. 20.
Kören dirigeras av Timo Nuoranne och Moses Kalomo, som kören blev bekant med på sin resa till Zambia hösten 2012. Konserten är samtidigt Jubilates sista
konsert med Timo Nuoranne, som tyvärr kommer att
lämna kören på grund av flytt utomlands.

Övermark
Sö 10.4 kl 14: Familjegudstjänst Jakobsson, Lidman, Legato, dagklubben,
Minior, Junior.
Må 14.4 kl 18 o. 19: Påskvandring i
kyrkan.
Må 14.4 kl 18: Aktläsning i Frönäs bönehus, Lassus, Wikstedt.
Må 14.4 kl 19: Aktläsning i Bodbacka
bönehus, Lassus, Wikstedt.
Ti 15.4 kl 15 o. 19: Påskvandring i kyrkan.
Ti 15.4 kl 18: Aktläsning i Valsberg, Lassus, Wikstedt.
Ti 15.4 kl 19: Aktläsning i Räfsbäck, Lassus, Wikstedt.
On 16.4 kl 19: Finsk aktläsning i kyrkan,
Lassus, Lindén, Santa Marian kuoro.
To 17.4 kl 19: Nattvardsgudstjänst i kyrkan, Lassus, Wikstedt, Familjekören.
Pörtom
To 10.4 kl 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet, talare Mats Björklund. Pensionärskören.
Sö 13.4 kl 10: Familjegudstjänst Jakobsson, Lidman, dagklubben, Minior, Junior
o. Sångfåglarna.
Må 14.4 kl 19: Aktläsning i kyrkan,
Sundqvist, Lidman.
Ti 15.4 kl 19: Aktläsning i Velkmoss
byagård, Sundqvist, Lidman, sång av
Saana Staaf.
On 16.4 kl 19: Aktläsning i Sidbäck byagård, Sundqvist, Lidman.
To 17.4 kl 19: Nattvardsgudstjänst i kyrkan, Sundqvist, Lidman.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Träffpunkten: i församlingshemmet fr 11
4 kl 13. Gäst Iris Sjöberg. Englund
Skriftskola: lö 12 4 kl 10
Gudstjänst: sö 13 4 kl 14 Englund,
Brunell
Föräldra-barn: må 14 4 kl 10
Kl 13.15: Minior
Kl 15.15: Junior
Passionsvesper i stilla veckan:
Må, Ti och On kl 19 i kyrkan

KORSHOLM

Gudstjänst: palmsöndagen kl 10 i kyrkan
och kl 12 i Smedsby förs. gård, Berg,
Nordqvist-Källström.
Passionsandakter:
må kl 18.30 i Smedsby förs.gård, Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström
må kl 20 i kyrkan, Bergström-Solborg,
Westerlund, Kammarkören Psallite.
ti kl 18.30 i Smedsby förs.gård, Lindblom, Nordqvist-Källström, Pensionärskören
ti kl 20 i kyrkan, Lindblom, Holmgård,
Kör för alla
ons kl 18 påskvandring i kyrkkällaren
och kl 20 passionsandakt i kyrkan, Berg,
Holmgård.
Kvällsmässa: skärtorsdag kl 20 i kyrkan, Bergström-Solborg, NordqvistKällström, Westerlund, Kyrkokören,
kyrktaxin trafikerar.
Pensionärssamlingar:
må kl 13 i Smedsby förs.gård, A-C
Nordqvist-Källström
ti kl 13 i Helsingby, Anita Storm
ons kl 13 i Veikars, Karin Sandqvist
Anmälningar till höstens dagklubbar: för
3-5-åringar mottas per e-mail till
ann-charlott.ek@evl.fi eller besök i
klubben 22.4. eller 24.4. kl 12-15,
tel Lotta 044-356 0531 eller Monica
044-356 0532.

KVEVLAX

Junior: kl 14 i ds.
Manskören övar: to kl 20.30 i fh.
Öppet hus för tonåringar: fr kl 18-21
i Fyren.
Talko för missionslunch: lö kl 10 i fh.
Familjegudstjänst: sö kl 10, Lundström,
Andrén, Barnkören, Surprize.
Missionslunch: sö kl 11-14 i fh. Meny:
Karelsk stek, potatis, pepparsås, sallader, bröd, måltidsdryck, bärkräm med
grädde, kaffe/saft, småbröd. Priser:
vuxna 10 €, barn 7-12 år 7 €, barn under
7 år gratis. Välkommen!
Bön för bygden: må kl 19 i Betesda.
Stilla andakt: må kl 20: Lundström,
Andrén, Kvevlax sångkör, dir. Simon
Granlund.
Hjälpledarskolning: ti kl 15.30-16.15 i fh.
Stilla andakt: ti kl 20, Lundström, Andrén, sång Estrid Hjorth.
Stilla andakt: on kl 20, Östman, Andrén,
Pensionärskören.
Andakt: med nattvard på Funisgården
skärtorsdag kl 13.30, Östman.
Junior: skärtorsdag kl 14 i ds.
Kvällsmässa: skärtorsdag kl 20, Lundström, Andrén, Kyrkokören.
Gudstjänst: långfredag kl 10, Lundström,
Andrén, Kyrkokören.
Högmässa: påskdagen kl 10, Östman,
Andrén, Manskören, dir. Per-Erik Häggblom.

MALAX

Palmsöndagens Gudstjänst: sö 13.4 kl
10 i kyrkan. Sångarna medv. Tornberg,
Brunell.
Bibel- och bönegrupp: måndagar kl 1011.30 i Socken.
Träffpunkt Socken: Loppisförsäljning
måndagar kl 15-19. Onsdagar kl 10-14
aktiviteter och samvaro för daglediga,
soppa och kaffe till självkostnadspris.
Loppis.
Passionsandakt: må 14.4 kl 19 i kyrkan.
Tornberg, Brunell.
Passionsandakt: ti 15.4 kl 19 i kyrkan.
Strömbäck, Brunell.
Passionsandakt: on 16.4 kl 19 i kyrkan.
Norrback, Brunell.
Skärtorsdagens Nattvardsmässa: to
17.4 kl 19 i kyrkan. Kyrktaxi. Norrback,
Brunell.
Långfredagens Stilla Gudstjänst: fre
18.4 kl 10 i kyrkan. Kyrkokören. Tornberg,
Brunell.

PETALAX

Samling för pensionärer och daglediga:
fr 11 4 kl 12.30. Gäst: Ulf Sundqvist.
Björklund, Brunell, Kontakten, servering, taxi
Gudstjänst: sö 13 4 kl 11 Björklund,
Brunell
Passionsandakter:
Må kl 19 i församlingshemmet Björklund,
elever från Legato, Katri Lax
Ti kl 19 i Nybygården, Björklund, Brunell,
elever från Legato, servering
On kl 19 i församlingshemmet, Björklund, Brunell

REPLOT

Högmässa: i Replot sö. kl. 10. Östman,
Wargh.
Skriftskola: efter gudstjänsten sö kl. 1114 i Replot försh.

SOLF

To 10.4. kl 18: Koralkör övar i Prästgården för medverkan vid aktläsning på
onsdag kl 19 i stilla veckan. Alla intresserade välkomna med! Förfrågningar
anders.kronlund@evl.fi, tel: 044 - 334
0120.
Lö 12.4. kl 10-12.30: Skriftskola i prästgården.
Sö 13.4. kl 10: Högmässa. Ann-Mari
Audas-Willman, Anders Kronlund.
Sö kl 18: Konsert i kyrkan. Karolin och
Michael Wargh. Fritt inträde, kollekt för
Gemensamt Ansvar.
Må 14.4.kl 13: Måndagssamling
Må 14.4. kl 19: Aktläsning i kyrkan. Konfirmanderna medverkar.
Ti 15.4.kl 19: Aktläsning i kyrkan. Stråkorkestern medverkar.
On 16.4. kl 19: Aktläsning i kyrkan. Koralkören medverkar.
To 17.4. kl 19: Skärtorsdagens mässa.
Audas-Willman, Kronlund.
Pastorskansliet är stängt på Skärtorsdagen.

VASA

TREFALDIGHETSKYRKAN
Palmsöndag: konfirmationsmässa kl. 13,
Heidi Mäkelä, Janne Hänninen, Mikael
Heikius.
Aktläsning må: kl. 18, Ralf Sandin, Olle
Victorzon, Dan Andersson, Leena HavuErhie, violin.
Aktläsning ti: kl. 18, Janne Hänninen,
Stina Riska, vokalensemblen Röster, dir.
Dan Andersson.
Aktläsning ons: kl. 18, Tia-Maria Nord,
Olle Victorzon, Monica Heikius, Frank
Berger, baryton.
Skärtorsdagsmässa: kl. 18, Tor-Erik
Store, Gunnar Särs, Stina Riska, Trefaldighetskyrkans kör, dir. Monica Heikius.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Prayer: at 1 pm, Jessica Emaus,
Heidi Orori.
Skärtorsdagsmässa: kl. 20, Tor-Erik
Store, Gunnar Särs, Brändö kyrkokör,
dir. Monica Heikius.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Palmsöndag: stilla mässa kl. 18, Heidi
Mäkelä, Gudrun Särs, Hanna Jern, Siv
Jern. Kvällsté o kaffe.
Aktläsning må: kl.19.15, Ralf Sandin, Olle
Victorzon, Dan Andersson, Leena HavuErhie, violin.
Aktläsning ti: kl. 19.15, Janne Hänninen,
Stina Riska, vokalensemblen Röster, dir.
Dan Andersson.
Aktläsning ons: kl. 19.15, Tia-Maria
Nord, Olle Victorzon, Monica Heikius,
Frank Berger, baryton.
Skärtorsdagsmässa: kl. 19.30, Siv Jern,
Stina Riska, Mikael Heikius.
SUNDOM KYRKA
Palmsöndag: konfirmationsmässa kl. 10,
Pär Lidén, Dan Andersson.
Skärtorsdagsmässa: kl. 19.30, Pär Lidén,
Katri Lax.

PEDERSÖRE PROSTERI
ESSE

Fr 11.4 kl.19: Stugokväll i församlingsstugan, Björkman.
Lö 12.4 kl.9-13: Skriftskolans vintergrupp i församlingsstugan - övning inför
konfirmationen och fotografering.
Korsdrag: lö 12.4 kl 19.00, Niklas Wallis
Sö 13.4 kl.10: Högmässa, Granlund, Johansson. Dörrvärd: Lappfors.
Må 14.4 kl.13.30: Symöte i Henriksborg,
Smeds.
-kl.19: Aktläsning i kyrkan, Granlund,
Johansson.
Ti 15.4 kl.19: Aktläsning i kyrkan, Granlund, Johansson.
On 16.4 kl.19: Aktläsning i kyrkan,
Portin, Johansson.
To 17.4 kl.13.30: Nattvardsgång i Esselunden, Granlund, Johansson.
-kl.14.30: Nattvardsgång i Essehemmet,
Granlund, Johansson.
-kl.19: Skärtorsdagens nattvardsmässa i
kyrkan, Portin, Johansson.
Långfredag 18.4 kl.10: Gudstjänst,
Granlund, Johansson. Dörrvärdar: Ytteresse övre.
Lö 19.4 kl.9-11: Vi tar emot påskliljor i
servicehuset. Påskliljorna delas ut efter
påskdagens familjegudstjänst. Det går
också att lämna liljor vid Petterssons
trädgård.
Påskdagen 20.4 kl.11: Familjegudstjänst,
Portin, Johansson. Dörrvärdar: BäckbyVärnum-Humla. Samuel Forsblom
medverkar på trumpet och söndagsskolbarnen sjunger.
-kl.13: Konfirmanderna samlas i församlingsstugan för utdelning av församlingens påskhälsning.
-kl.18: Gemensam samling med baptistförsamlingen i baptistkyrkan, Ralf
Salo, Tomas Portin, Qunoskören.
Annandag påsk kl.11: Konfirmationsmässa, Granlund, Portin, Johansson.
Anmälan till nästa läsårs dagklubbar:
(barn födda 2009 och 2010) kan nu göras via hemsidan!

JAKOBSTAD

Lö 19: Vårkonsert, Musikskolans 40-års
jubileum i kyrkan. Musikskolans elever
och lärare. Andakt Englund.
Palmsöndag 12: Gudstjänst med små
och stora i kyrkan, Englund, Södö,
Östman, dagklubbsbarn, Musikskolan,
barnkören och församlingfaddrar medverkar. Utdelning av bibel åt 5-åringar.
Efteråt servering 2 €/person.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Markus Ventin.
18: Fokus i FC. Lovsångs- och förbönskväll, Ralf Salo, Mats Sjölinds lovsångsteam.
Må 18: Aktläsning i kyrkan, Björk, Södö.
Ti 13: Andakt med nattvard på Ahlbäckhemmet, Salo, Östman.
18: Aktläsning i kyrkan, Turpeinen,
Östman.
On 14: Andakt med nattvard på Folkhälsan, Björk, Östman.
18: Aktläsning i kyrkan, Salo, Östman.
18: U-klubbens nattvardsgång i Pedersöre kyrka, Krokfors, Maria Emet. Efteråt servering i Kyrkostrands förs.hem.
PÅSKVANDRING måndag – onsdag
14-16.4:
Upplev påskens budskap under en
vandring med olika stationer som
levandegör Jesu lidande och uppståndelsens glädje. Start kl. 19.00, 19.20,
19.40 och 20.00 från Församlingscentrets aula.

KRONOBY

Gemensam ungdomssamling: fr 11.4 kl
19.30 i Nedervetil
Korsdrag: lö 12.4 kl 19.00
Gudstjänst: sö 13.4 kl 10.00 Norrback,
Ellfolk-Lasén
Sorgegruppen: må 14.4 kl 13.00
Skolgudstjänst: on 16.4 kl 14.00 Ådalens
skola och Gymnasiet
Nattvard: to 17.4 kl 14.00 på Sandbacka
vårdcenter och Tallgården, kl 17.00 på
Sylviahemmet, kl 17.30 på Storågården
Nattvardsmässa: to 17.4 kl 20.00 i kyrkan, Ventin, Norrback, Ellfolk-Lasén
Passionsandakter: må 14.4 kl 19.00 i
Jeussen byahem, ti 15.4 kl 18.00 i Norrby
skola, kl 19.00 i Bråtö byahem, on 16.4 kl
19.00 i Merjärv byahem
Påskvandringar: startar i fh, sö 13.4 kl
18.00 och 19.00, må 14.4 kl 18.00 och
19.00, ti 15.4 kl 19.00 (finskspråkig) on
16.4 kl 19.00

LARSMO

Sö 13.4 kl. 10 Palmsöndagens gudstjänst: Sjöblom, Wiklund, sång av Mats
Löf. Kyrkvärd: Finholm.
Ons 16.4 kl. 9.30 Påskkyrka för de
minsta: Lassila, Wiklund, servering.
To 17.4 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden:
Lassila, Wiklund
- kl. 20 Skärtorsdagens nattvardsgång:
Sjöblom, Wiklund, musik Ulf Axell.

NEDERVETIL

Gemensam ungdomssamling: fr 11.4 kl.
19.30 i fh.
Skriftskola: lö 12.4 kl. 9.00-12.00.00
i fh.
Gudstjänst: sö 13.4 kl.10.00 i kyrkan.
Store, Smedjebacka.
Sång och vittnesbördskväll : sö 13.4 kl.
18.00 i fh. Happy singers, Eva Fredriksson-Lidsle, Nina Plogman och Stefan
Myrskog. Möjligheter till förbön.
Hiljaisen viikon hartaus: ma 14.4 klo.
19.00 kirkossa, kanttori, Mariat.
Stilla andakt: ti 15.4 kl. 19.00 i Gåsjärv
hos Margit Känsälä.
Påskdrama: on 16.4 kl. 19.00 i kyrkan.
Andakt med nattvard: to 17.4 kl. 13.00
i pensionärshemmet. Store, Smedjebacka.
Kvällsmässa: to 17.4 kl. 19.00 i kyrkan.
Store, Smedjebacka och kyrkokören.

NYKARLEBY

To 24.4 kl 13.30 Gemensam missionsdag: i Munsala fh. Buss 5 e, start kl 12.30

Nkby fh, Östra Åvägen, 12.50 Jeppo
Funkis, kl 13 Pensala UF.
NYKARLEBY
Fr kl 19 Temakväll: fh, ”Esra”, Albert
Häggblom
Lö kl 18 Öppen cellgrupp: fh, för stora
och små. Vittnesbörd, förbön, program
för barnen.
Sö kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Edman,
David Hellman, Trinity Choir
Må kl 20 Passionsandakt: Edman,
Forsman
Ti kl 20 Passionsandakt: Edman, Forsbacka, Birgittakören
On kl 20 Passionsandakt: Sandvik,
Ringwall, kyrkokören
Påskvandring: onsdag 16.4, valbara tider, 17.30, 18, 18.30. Start vid Nkby fh.
MUNSALA
Sö kl 14 Högmässa: Pensala bönehus,
Sandvik, Lönnqvist.
Stilla veckans byaandakter, Forslund:
-Må kl 18: Monäs klubblokal
-Ti kl 18: Kantlax byagård
-On kl 18: Jussila byagård
Aktpredikan i Pensala bönehus:
-Må kl 19: Lars-Erik Björkstrand, JanErik Nyholm
-Ti kl 19: Albert Häggblom, sång JeppoPensala skolas elever
-On kl 19: Leif Erikson, Yrsa Näs
On kl 13.30 Symöte: prästg.
- kl 15 Skriftskola: fh
Påskliljor: beställ till påskgudstj. 20.4 via
Munsala Trädgård.
JEPPO
Bibelhelg 12-13.4
Lö kl 13 Bibelstudium: böneh. Albert
Häggblom, Nådens Vind. (paus med
servering)
Pred. Gustav Åbonde, Nådens Vind.
Sö kl 10 Högmässa: kyrkan. Pred. Albert
Häggblom, Holmberg, Lönnqvist, Jeppo
strängband.
Må kl 19.30 Passionsandakt med aktläsning: Holmberg, Lönnqvist. Karl-Erik
Wikström sång.
Ti kl 19.30 Passionsandakt: Holmberg,
Lönnqvist. Camilla Cederholm sång.
On kl 13 Nattvardsandakt: pensionärshemmet
-kl 19.30 Passionsandakt: Holmberg,
Lönnqvist. Erik Nygård violin.

PEDERSÖRE

Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Esse församling
Konsert: Fr 19 Puolustusvoiminen Varusmiessoittokunnan kynttiläkonsertti,
stråkorkester, kyrkan, fritt inträde,
programblad
Ungdomskväll: Fr 20 i Bennäs kyrkhem,
gäst: Stefan Erikson
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, lit. Erikson,
pred. Häggblom, kantorerna SandstedtGranvik & D. Häggblom, textläsare Kristina Fors, dörrvärdar Edsevö nya
Sammankomster i Flynängens bönehus:
- Sö 15 Staffan Snellman, tolkning
- On 19 Passionsandakt, Rune Östman
Kvällspredikan: Sö 18 i Kållby bönehus,
Rut Åbacka, Kristian Nyman
Andakt och årsmöte: Sö 19 i Lövö bönehus, Häggblom
Nattvardsgudstjänster:
- Må 13.30 i Flyngärdets pensionärshem, Häggblom
- Ti 14 i Pedersheim, Häggblom, Sandstedt-Granvik
- On 18 U-Klubben i kyrkan, efteråt servering i församlingshemmet
Andakter kring Kristi lidande, kyrkan:
- Må 19.30 Akt I, musik Manskören
- Ti 19.30 Akt II, musik duett Cecilia
Åminne & Alex Pollock, cello Daniel
Nylund
- On 19.30 Akt III, musik Kyrkokören
Årsmöte: Må 21.4 kl. 13 och nattvardsgudstjänst i Lepplax bykyrka
Anmäl: till Annika Snellman tfn/sms
040-3100448 el. förs.kansli tfn/sms
040-3100440
- Mat efter familjegudstjänsten annandag påsk 21.4, vuxna 9 €, 5-12 år 5 €,
3-4 år 3 € och under 3 år gratis, familjepris 30 €, anmäl före 15.4.
- Tjejgrupp (åk 4-6) start 24.4 kl. 18 i
Bennäs kyrkhem, fem träffar, materialkostnad 5 €, anmäl före 16.4.
- Dagklubben 2014-15, anmäl före 15.4.

PURMO

Palmsöndagen 13.4 kl 12: Familjegudstjänst i kyrkan. Khden, kantorn. Sång av
dagklubben och ”Häftiskören”.
Missionssamling: i Åvist sö 13.4 kl 14 A
Häggblom, Rut Åbacka o sånggrupp.
Passions andakter: kl 19.30 i kyrkan,
Emaus o Åvist. I kyrkan medv. följande musiker: må Pia Raak/Annette
Forsström-Fellman, ti Erik Nygård och
on Jennie Högberg
On 16.4 kl 14: Nattvardsandakt i Sisbacka pens.bost o to 17.4 kl 14 på Purmohemmet.
Nattvardsgudstjänst: i kyrkan på skärtorsdagen 17.4 kl 19.30 Khden, kantorn o
sång av Linda Andtbacka

TERJÄRV

Ungdomssamling: i Nedervetil fr 11.4 kl
19.30, avfärd kl 19.
Skriftskola: lö 12.4 kl 9-12, förs.h.
Palmsöndagens Gudstjänst: 13.4 kl 10,
khden, kantorn.
Stilla veckans händeleser:
Andakt: i kyrkan må 14.4 kl 19, A. Lönnquist, kantorn, duettsång.
Andakt: i Småbönders skola, må 14.4 kl
19, B. Söderbacka, Leni Granholm.
Pensionärsträff: ti 15.4 kl 13, förs.h.
Andakt: i kyrkan 15.4 kl 19, khden,
kantorn.
Andakt: på finska i kyrkan 15.4 kl 20,
khden, kantorn.
Kvinnobanken: on 16.4 kl 14 Prästgårdens källare.
Andakt: i kyrkan on 16.4 kl 19, A. Lönnquist, kantorn, Kyrkokören.
Andakt: i Drycksbäck hos Gunnel och
Torsten Lillrank 16.4 kl 19, khden.
Skärtorsdagens mässa: to 17.4 kl 19
khden, kantorn.
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MARKNAD

LEDIGA TJÄNSTER

ÖNSKAS HYRA
Pålitlig äldre kv.söker 1-2r.o
k.+balk.el.uteplats (helst
Drumsö), from.höst/vint.2014.
Rimlig hyra. tel.050-4084447
Önskas hyra: 2:a i Esbo from.
1.8, gärna i närheten av
Mattlidens skolcentrum. . Tel:
0408477078
Skötsam, rökfri 20-åring
önskar hyra bostad i Vasa,
helst inom några km från
brändö. På grund av väldigt
svår allergi är det viktigt att
lägenheten är relativt ny, i bra
skick och att man inte haft
djur i den.
Tel: 040-520 9820
Ett pålitligt och rökfritt
scoutpar i slutskedet av
studierna och med fasta
inkomster söker en central
tvåa i Hfors fr.o.m. 1.6 eller 1.7.
Ring oss på 050 352 1391 eller
0400 682 713.
Ungt par i studiernas
slutskede söker tvåa i
centrala Hfors fr.om. 1.6. Tel:
040-1842917

UTHYRES
2 rum + kök + balkong (47m2)
på Eriksgatan 2 i Åbo uthyres
fr.o.m. 1.5. Hyra 690e/mån.
Ring 040-5941591.
2 bra ettor i Uppby / Degerö,
Hfrs. 600-680€. För
sommaren / för längre tid. Tfn
0443858240

Finlands Sjömanskyrka rf söker en

Borgå svenska domkyrkoförsamling lediganslår två
befattningar som

GENERALSEKRETERARE

BARNLEDARE

som ansvarar för den traditionella organisationen
som ständigt förnyar sig, samt som ansvarar för dess
ledning och utveckling. Tillträde 1.1.2015 när tjänstens
nuvarande innehavare avgår med pension.

på heltid i arbetsavtalsförhållande. Anställning från och
med 11.8.2014 eller enligt överenskommelse.

Sjömanskyrkan som grundades 1875 är en gemenskap och en kyrka för
alla människor i rörelse, som upplever att möten med andra människor och
närvaro är viktigt. Förutom i Finland har vi verksamhet i åtta europeiska
länder samt i Sydostasien. Ansökan bör inlämnas på webbsidan
www.arespartners.fi senast 25.04.2014. Tilläggsuppgifter:
www.merimieskirkko.fi samt Arespartners konsult Pertti Leppäkoski,
pertti.leppakoski@arespartners.fi.

Platsannonsen finns på www.borgaforsamlingar.fi. Ansökan riktas senast 28.4.2014 till Församlingsrådet i Borgå
svenska domkyrkoförsamling, PB 140, 06101 Borgå.

merimieskirkko.fi
Vi fick 4 platser extra till

Optisk specialaffär

ISRAEL

16 – 27 Maj
med Dan Johansson,
Birgitta och Olle
Rosenqvist. Info:

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

tggull@outlook.com
044-9408823

Tekn.arr: Duveskogs Resetjänst

Finlandssvenska kvalitetsresor med svenskspråkig reseledare och max. 20 resenärer.
HURTIGRUTEN, 4-10.8
världens vackraste sjöresa. Flyg
H:fors-Ivalo och en natt i Ivalo
samt besök till Enare. Sedan från
Kirkenäs till Bergen och flyg hem.
Helpension ombord. 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 €
UNDER PLANERING 2015
6-26.1. Australien. Perth-Indian Pacific (tåg i 3 dygn
genom hela landet)-Sydney-Melbourne-Singapore.

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

I MIN
FÖRSAM

“ TILLSAMMANS
för ett bättre
och mänskligare
Europa”

Kom med på Facebook!
www.facebook.com/bgastrand

Försäkrings
bolaget
för allt du
bryr dig om.
Bekanta
dig med våra
på
försäkringar

folksam.fi

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 ngen!
äkri com
förs dia.
resew.alan
ww

Folksam Skadeförsäkring erbjuder heltäckande
försäkringar för privat- och företagskunder.
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INKAST BJÖRN VIKSTRÖM

RADBYTET BO-GÖRAN ÅSTRAND

Får tron synas?

Justitiekanslerns resonemang är ohållbart

Debatten om ”Den blomstertid” vid
skolornas skolavslutningar har blivit ett säkert vårtecken. Fritänkarna ifrågasätter enträget bevarandet
av kristna traditioner i skolornas gemensamma samlingar. Tills vidare är
majoriteten positivt inställd till såväl sommarpsalmen som jultraditionerna, men
framtiden är svår att förutsäga.

Hur går det med
psalmen ”Den
blomstertid nu
kommer”? har
många frågat sig
efter att biträdande justitiekanslern Puumalainen tog
ställning mot religiösa inslag vid skolornas fester. Men
det är inte enbart skolavslutningspsalmen det handlar
om. Ställningstagandet riktar sig också mot exempelvis
julfester med läsning av julevangeliet, jultablå med tillhörande psalmer och sånger. Kort sagt är det nu fråga om ett kraftigt försök, på
hög nivå, att städa ut inslag
av kristen tradition och kultur ur skolvärlden.
Biträdande justitiekanslern uppger att han med detta vill främja religionsfrihet,
jämlikhet och opartiskhet.
Hela resonemanget bygger
på antagandet att skolvärlden är en neutral plats där
elever och lärare ska lämna

Lösningen är inte att ängsligt försäkra att psalmerna egentligen inte har ett religiöst innehåll,
för det har de naturligtvis. Skolans uppgift är inte att göra barnen till aktiva kristna, men däremot nog att göra dem förtrogna med sin egen religiösa och kulturella tradition. Där har psalmer
och bibeltexter en central roll.
Barn lär sig vad kristen tro handlar om då de inför kyrkoårets största högtider sjunger sånger,
lyssnar på bibelberättelser och genom att rita och
pyssla återskapar det som berättelserna handlar
om. Förr skedde det här både i hemmen, i skolorna och i församlingens barnklubbar, men i dag
riskerar helgtraditionerna bli allt mer obekanta
för många barn.
Förutom skolans festtraditioner diskuteras nu
också morgonsamlingar och skolgudstjänster.
Folkkyrkans styrka är att de anställda på de flesta håll fortfarande har möjlighet att besöka skolor och daghem. Den här gåvan bör vårdas genom att kontakterna till skolorna sköts väl. De
församlingsanställdas hustavla kunde lyda: Kom i tid.
Tala inte för länge. Var väl
förberedd. Knyt det centrala kristna budskapet till barnens språk och vardagsverklighet. Var lyhörd för rektorernas och lärarnas feedback.

”Församlingen kan bidra till
det förebyggande arbetet som
motverkar utslagning och
psykisk ohälsa.”

Församlingen kan också bidra till det förebyggande
arbetet som motverkar utslagning och psykisk ohälsa
bland ungdomar. Ungdomsarbetsledarna gör på många
håll ett viktigt arbete genom
att finnas till hands i skolorna vissa timmar under veckan. Likaså har församlingen
en viktig roll i krisarbetet i skolorna, vilket erfarenheterna från olika tragedier visar.
Ett ofta anfört argument för att de religiösa inslagen bör förbjudas i skolans gemensamma verksamhet är att frivilligheten förverkligas bara i
teorin, men inte i praktiken. I bakgrunden finns
misstankar om att elever som inte vill delta i religiös verksamhet inte erbjuds alternativ. Här är
det viktigt att vi som kyrka aktivt understöder
att föräldrarnas och ungdomarnas livsåskådning
ska respekteras i skolorna. Endast på den vägen
kan vi på ett trovärdigt sätt argumentera för att
de kristna inslagen fortsättningsvis har en plats
i våra skolor.
Björn Vikström är biskop.
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Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
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Fax: (09) 278 4138.
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för redaktionens bruk även adress och telefonnummer.
Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall.
Obs! Insändarnas längd är högst 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.
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sina övertygelser åt sidan
under skoldagen. Att bli påmind om någons övertygelse
kunde upplevas som sårande
eller i värsta fall kränkande.
Dessutom förefaller det som
om justitiekanslern menar
att kristen tradition är något
främmande för vårt samhälle och som hör enbart kyrkan till.
Jag anser att biträdande
justitiekansler Puumalainens resonemang är ohållbart. Det bygger nämligen på
den föråldrade uppfattningen att det finns platser som
är helt neutrala och fria från
övertygelser. Det här skulle då också förutsätta att en
människas övertygelse måste hållas inom den privata
sfären så att den inte kommer till uttryck i det offentliga rummet. Ändå vet alla att
en sådan uppdelning i praktiken inte är möjlig. Värderingar och synsätt har man
med sig var än man finns,
dygnet runt.

I ljuset av vårt lands och
Europas historia kan man
heller inte hävda att den
kristna traditionen är ett
främmande inslag i vårt
samhälle. I själva verket förhåller det ju sig så, att vårt
samhälles grundläggande och identitetsskapande
byggstenar är hämtade ur
antiken, kristendomen och
upplysningstiden. De är
sammanfogade och ger oss
de värderingar som vi hittills gemensamt slagit vakt
om. Till dessa hör demokratin, friheten, människovärdet och kärleken till medmänniskan.
Vad skall man då göra i
mötet med mångfald och
andra religioner? Enligt mig
är det sämsta sättet att försöka göra sig neutral och städa
undan sådant som på ett eller annat sätt är en del av den
kulturella identiteten. En sådan hållning ger inte förutsättningar för ett fungerande
möte med andra kulturer. I

stället borde vi frimodigt och
trovärdigt våga ge uttryck för
det som är vår historia, kultur
och tradition. Då finns förutsättningar för ett givande och
jämbördigt möte med människor som representerar andra synsätt och kulturer.
Skolan är ett ypperligt ställe att visa hur sådana möten
går till i praktiken. Om barnen och ungdomarna, som
är vår framtid, får lära sig hur
man respektfullt möter andra kulturer samtidigt som
man själv också ger uttryck
för sin egen historia och kultur är mycket vunnet. Då är
de rustade för att möta mångfalden i dagens värld.
Jag ställer upp i det kommande EU-valet därför att
jag vill slå vakt om den värdegrund vi gemensamt byggt
upp och som vårt välfärdssamhälle vilar på.
Bo-Göran Åstrand är tjänstledig
kyrkoherde i Jakobstads svenska församling.

SKOLAVSLUTNING TRADITIONER

PSALMSÅNG

Den blomstertid en del av vårt kulturarv

Andligt arv en tillgång

Sommarpsalmen ”Den
blomstertid” har blivit föremål för livlig debatt efter
att biträdande justitiekansler
Mikko Puumalainen uppmanat Utbildningsstyrelsen att
se över sina direktiv till skolorna gällande anordnandet
av traditionella och religiösa fester.
Svenska riksdagsgruppen vill entydigt framhålla att det inte finns orsak
att frångå traditionen att
sjunga sommarpsalmen.
Att våra traditioner har en
kristen bakgrund betyder
enligt vår uppfattning inte
att det handlar om exkluderande religionsutövning
om man sjunger sommarpsalmen vid skolavslutningarna.
- Vi anser att vårt samhälle bygger på multikulturella värden där vars och
ens bakgrund och religion respekteras. På motsvarande sätt ska vi värdesätta och respektera våra egna traditioner och sedvänjor som ofta har en kristen
bakgrund, säger Svenska
riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.
- Vi ser en risk att man
överproblematiserar saken
om sjungandet av sommarpsalmen blir ifrågasatt på lagliga grunder. Om

”Den blomstertid är en del av vårt
gemensamma kulturarv. Den ska inte
glömmas bort eller gömmas undan,
utan måste få ljuda
i våra skolor också i
framtiden.”

det faktiskt är ett juridiskt
problem är Svenska riksdagsgruppen beredd att ta
initiativ till att precisera lagen.
Enligt Svenska riksdagsgruppen finns det skäl att
uppdatera direktiven till
skolorna gällande religiösa
fester. Alla ska respekteras
för sin trosuppfattning och
i skolorna ska det finnas
fungerande regler för hur
elever från andra trossamfund behandlas om kristna
skolgudstjänster eller annan religionsutövning arrangeras.
Att sjunga ”Den blomstertid” handlar ändå inte
om detta. Det är en vacker och glad tradition, som
man oavsett religiös bak-

Styr ut till havet!

www.kumi-jarvinen.com

grund har lätt att stämma in i.
Justitieminister AnnaMaja Henriksson konstaterar följande:
- Den blomstertid är en
del av vårt gemensamma kulturarv. Den ska inte glömmas bort eller gömmas undan, utan måste få
ljuda i våra skolor också i
framtiden. Vi ska inte vara rädda för att föra viktiga traditioner vidare, och
därför är jag något förvånad över att detta igen blivit aktuellt, säger SFP:s viceordförande minister Anna-Maja Henriksson.
Redan nu informeras alla
om vad julfester eller skolavslutningar innehåller och
var och en kan välja om de
deltar eller inte.
- Jag är glad att grundlagsutskottet nu behandlar
ärendet igen och hoppas
det leder till en enhetlig
tolkning. Vi kan inte fortsätta återkomma till denna fråga en gång i året, slår
minister Henriksson fast.

Svenska riksdagsgruppen
och justitieminister AnnaMaja Henriksson
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Ett osvikligt vårtecknen är den
pågående debatten om ”Den
blomstertid” och andra religiösa inslag på skolavslutningarna här i Finland. Ett argument som ofta framförs är att
sjungandet av den vackra och
traditionsrika psalmen skulle
kränka muslimer. För mig är
det obegripligt. Hur skulle en
hyllning till Gud (på arabiska
Allah)somskaparekunnavara
problematisk för en muslim?
Min erfarenhet från Sverige är att många muslimer
uppfattar att de har betydligt
mer gemensamt med troende kristna än med sekulariserade genomsnittssvenskar.
I en främmande materialistisk miljö finns det något de
känner igen och kan identifiera sig med: människor som
tror på Gud och ber till Honom. De religiösa inslagen i
den svenska kulturen uppfattas inte som konstiga och
obehagliga, utan som naturliga och självklara. De vet att
Norden varit kristet sedan
medeltiden och förväntar sig
inte att nordborna ska avstå
från sin hävdvunna tro för
deras skull. Tänk om vi själva kunde inse att vår kristna
tro och vårt andliga arv är våra största tillgångar när vi möter människor av annan tro!

ANNA LINDÉN
Åbo

 Rubbning av matta och
repiga färger
 Vax med långtidsvax (1-2
års hållbarhet)
 Inredningsstädningar
 Bänktvätt av smutsiga och
fläckiga tygbänkar
 Luktsanering för att få bort
lukter som t.ex. tobaksrök

Dags att vaxa och städa bilen? - Kom till oss nära viadukten i Vasa!





NÄSTA VECKA gör vi en tidsresa till Jesus sista dagar genom att
undersöka de ting och substanser som spelade en roll i påskens
händelser.

Åk buss med

Peter Söderqvist
Vasa
0500-162 120

touring.partner@kolumbus.fi

KYRKHELG. Går Jesus hem i medierna och får det kristna alls vara
synligt i dagens samhälle? En debatt om tro i media öppnar vårens
Kyrkhelg i Syd.
TEXT: NINA ÖSTERHOLM
Huvudstadsbladets chefredaktör Jens
Berg och den svenska journalisten och
författaren Göran Skytte möter Stig
Kankkonen, journalist och kommunalpolitiker, i en debatt om religionens
plats i media. Panelen inleder evenemanget Kyrkhelg i Syd som nu arrangeras för fjärde gången.
– Oftast krävs det en skandal för att
kyrkan ska nå över nyhetströskeln. Det
rapporteras däremot aldrig om vad som
på riktigt händer i församlingarna, säger kyrkoherde Bengt Lassus i Petrus
församling som är huvudarrangör för
helgen.
Han hoppas att vi kunde få en mer
nyanserad och intellektuell diskussion om tro.
– Om jag jämför med exempelvis fransk press så saknar vi helt den
sortens artiklar som behandlar religionens påverkan i vårt samhälle. Där ses
tron som en viktig faktor som påverkar människors liv på riktigt.
Genom panelsamtalet hoppas Lassus också att åhörarna själva ska känna sig styrkta att delta i den offentliga debatten.
– Den kristna tron förs sällan fram
seriöst i medierna. Här har alla kristna en chans att aktivera sig för att bidra till en bättre debatt.

– Sandahl kommer under Kyrkhelgen att tala kring folkkyrkan. Vilken
är folkkyrkans framtid och vilken
profil ska den ha rent teologiskt?

Viktigt samarbete

Vårens Kyrkhelg i Syd ordnas i Munksnäs kyrka. Som arrangörer står utöver
Petrus församling bland andra Skolungdomsmissionen, Teologiska Institutet, Förbundet Kyrkans Ungdom och
Oas-rörelsen i Svenskfinland.
– Alla arrangörer har kanske inte
samma åsikter i alla frågor, det finns lite
olika chatteringar, men det väsentliga
i den kristna tron förenas oss. Svenskfinland är litet och de kristna är inte så
många. Det är viktigt med samarbete,
säger Bengt Lassus.
Han väntar mycket folk till helgen,
i fjol deltog 300 personer i lördagens
kvällsmöte.
– I år har vi EU-parlamentarikern
och VM-guldmedaljören Sari Essayah med som en av talarna på kvällen.
Söndagens gudstjänst kommer också
att sändas i radio Vega.
För barnen vill Lassus särskilt lyfta fram lördagens musikprogram för
9–15-åringar.
– Utöver vanligt barnprogram för
de mindre så har vi också en gospeldag, Joykids Festival, med Anna-Pia
och Mikael Svarvar i Munksnäs högstadieskola.

Varför behandlas den kristna tron inte seriöst i medierna? Det debatterar den svenska journalisten Göran Skytte med bland annat Huvudstadsbladets chefredaktör Jens Berg.

Sandahl om folkkyrkan

Årets huvudtalare är Göran Skytte
som bland annat predikar i söndagens gudstjänst.
Som andra huvudtalare är Dag Sandahl, också han från Sverige, inbjuden.
– Sandahl är en känd kyrkoman
som suttit i många organ inom rikskyrkan i Sverige, berättar Lassus.
Sandahl är också en av förgrundsgestalterna i Svenska kyrkans fria synod, en högkyrklig organisation där
frågan om kvinnors tillträde till prästämbetet stått i centrum när synoden
nämnts.

KYRKHELG I NORD
OCH SYD
• Kyrkhelgerna är de finlandsvenska väckelserörelsernas gemensamma satsning. Samlingen har arrangerats sex gånger ”i nord”, i Karleby. På
på hösten blir det en sjunde gång:
12-14.9 2014.
• Den fjärde samlingen i ”i syd” äger
rum den 11–13 april i Munksnäs kyrka.

Kyrkpressens tidigare chefredaktör Stig Kankkonen deltar i fredagens paneldebatt kring kyrkan
och media. Dag Sandahl talar under rubriken ”Finns det hopp för folkkyrkan?”.

EVANGELIUM ENLIGT MARCUS
MARCUS BIRRO

”
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Jag vill leva mitt liv vidöppet. Jag tar inte det
här nyktra, starka livet för givet. Jag vet att
det är bönens kraft som håller sönderfallet
borta. Någon kanske tycker att det är en svag
garant, men den är tusen gånger starkare än
världsliga löften, mänskliga garantier och tio
tusen ton godhjärtade förmaningar.

Marcus Birros sätt att skriva om tro, kyrka och
samhälle, och hans villighet att berätta om sin egen
väg till tro, har fått många att fråga efter en bok. Nu
finns den. Här berättar han om sin väg till Bibeln och
sedan till Gud. Familjen, fotbollen och kampen mot
missbruksproblemen har varit hans ständiga följeslagare.
Marcus Birro är författare, krönikör och en känd mediepersonlighet i Sverige.
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Vad måste Noa lära sig innan han började bygga arken? Svar: arkitektur.

Debatt om tro efterlyses

