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”Ukraina har 
flera identiteter, 
ingen av dem 
särskilt stark.”

LEDARE ROLF AF HÄLLSTRÖM

Rosettbanden
i morgon firar den ryskspråkiga 
världen Segerns dag och rosett-
band i det tsartida Georgskor-

sets ordensfärger pryder både folk och fordon. 
Bandet, vars färger något förklenande kallas co-
loradobagge, står för segern över den europeis-
ka fascismen i andra världskriget. Devisen ”Vi 
kommer ihåg och vi är stolta” kan i våra öron lå-
ta som förlegad Runebergsdiktning, men bakom 
rosettbandet står en högst levande folklig tradi-
tion: att hedra tidigare generationer för deras in-
sats i det stora fosterländska kriget. Att den ock-
så passar makthavarna gör den inte mindre äkta.

Att separatisterna på Krim och i Ukraina kör 
med exakt samma Georgsband gör det näst in-
till omöjligt för utomstående att se firandet som 
annat är rysk expansionslusta. Vana som vi är 
att se på världen med kvartalsekonomins glasö-
gon är Ryssland blott och enbart busen som sätter 
de europeiska spelreglerna åt sidan och annek-
terar främmande territorium. För att förstå vad 
rosettbanden vill säga behövs ett mycket läng-
re perspektiv.

det var år 1914 som Europas politiker tappade grep-
pet och släppte lös första världskriget. Det fick på-
gå i fyra blodiga år och villkoren vid fredsslutet i 
Versailles skapade i praktiken förutsättningarna 
för ytterligare ett världskrig. År 1942 stod största 
delen av Europa under fascistiskt eller kommu-
nistiskt styre. Bara tanken på en europeisk de-
mokratisk gemenskap måste ha känts utopisk.

Historiker har använt olika räknesätt för att få 
fram vilken diktatur som var omänskligare, Hit-
lers eller Stalins. Storbritanniens krigstida premi-
ärminister Winston Churchill – han valdes långt 
senare till 1900-talets största europé – hade inga 
sådana uträkningar till hands, men han visste att 
naziriket var det politiskt farligare. Tillsammans 
med USA valde han att gå ihop med ärkefien-
den Sovjet för att slå Hitlers Europa sönder och 
samman.

 
att militärt kämpa ner fascismen kostade ofatt-
bara 46 miljoner människoliv, en stor del av dem 
var ryska och ukrainska. Det är de offren man 
minns. Att segern samtidigt 
skapade förutsättningarna för 
dagens fredsbygge, EU, firas 
inte på Segerns dag, dessvär-
re inte heller inom unionen.

Det är mycket svårt väs-
terifrån – och ännu svårare 
ur strikt finländskt perspek-
tiv – att i dag känna någon 
som helst tacksamhet över 
det sovjetiska maskineriets 
insats för att kämpa ner Nazityskland. Biståndet 
från USA och krigsansträngningarna kring ett ge-
mensamt mål uppdaterade dessutom det sovje-
tiska förtryckssystemet så pass att det fick fyr-
tio år tilläggstid. Hela Östeuropa hölls lika länge 
bakom kalla krigets järnridå. Det var så att säga 
politisk betalning nog.

efter att muren föll återfick ett land som Polen 
sin identitet, Ungern blev Ungern och så vidare. 
DDR, vars identitet byggde på det kalla kriget, 
försvann däremot. Ukraina har flera identiteter, 
ingen av dem särskilt stark. När landet i morgon 
firar Segerns dag och inte kan sluta upp kring en 
gemensam symbol förlorar Ukraina ytterligare 
en sammanhållande faktor.

Tron är ett 
antingen eller 

Bodil Sandells pappa var sjömanspräst 
i Hamburg och därför tillbringade hon 
fem år av sin barndom i Tyskland.

– Jag och min syster talade tyska då 
vi flyttade hem till Finland och Karle-
by. Så småningom blev det bara svens-
ka. Men våra föräldrar har berättat att 
när vi grälade så gjorde vi det på tyska. 
Det är ett effektivt språk att gräla på.

Långt senare, som vuxenstuderan-
de, blev  hon filosofie magister i tys-
ka med biämnet litteraturvetenskap.

– Det var min tyska väninna som 
tyckte att jag borde göra något med mi-
na tyskkunskaper. Jag har jobbat som 
tysklärare i olika skolor i Helsingfors i 
korta perioder.

Direkt efter studenten studerade 
hon till sjukskötare och specialisera-
de sig till diakonissa. Men det var först 
år 1998 som hon började arbeta som  
diakonissa.

– Jag var hemma med barnen i sjut-
ton år och det var något jag själv val-
de och ville.

Bodil gifte sig 1980 med Halvar San-
dell och de har sex barn, varav två flick-
or och fyra pojkar. Det yngsta barnet är 
nu nitton år och det äldsta är 32.

– I dag är det inte längre möjligt att 
försörja en familj på bara en lön. Jag 
tycker det är ledsamt att den möjlighe-
ten inte finns som alternativ för famil-
jer. Speciellt i dessa tider när det ändå 
inte finns tillräckligt med arbete åt alla.

Hon minns de fina stunderna på mor-
gonen när barnen vaknade en efter en.

– Det var det bästa som fanns, att 
dricka sin kaffekopp på morgonen inn-
an barnen vaknade och kröp upp i fam-
nen och mornade sig.

Bara det yngsta barnet har gått i dag-
vård, de övriga har varit med i mera 
kindergarten-aktig verksamhet och 
församlingens klubbverksamhet för 
barn under skolåldern.

Under många år ledde hon tillsam-
mans med en barnledare mamma-
barn-grupper i församlingen. De börja-
de i tidigare Markus församling år 1998.

– Vi lade in en annons och till den 
första träffen kom det bara en mam-
ma, minns hon.

Men ryktet spred sig och som mest 
hade grupperna upp till 80 deltagare.

I dag arbetar hon enbart med tradi-
tionella diakoniuppgifter.

– Det är arbete med såväl äldre som 
yngre. Särskilt svårt är det för stora fa-
miljer som drabbats av arbetslöshet. 
Det blir en ekonomiskt helt ohållbar 
situation. Jag skulle önska att det fanns 
någon form av specialstöd för just den 
här typen av mycket utsatta familjer.

Hon tycker sig ha märkt en klart hår-
dare attityd i samhället till dem som 
har det svårt.

– Jag inser ju att samhällets resur-
ser är begränsade men ändå är det oro-
väckande att i praktiken få se att det 
sociala stödsystemet inte räcker till för 
dem som drabbas.

Kyrkan har glömt bort synden
Sin kristna tro har hon med sig från 
barndomen. En gång när hon var fem–
sex år berättade hennes pappa om en 
prästkollega som inte hade en tradi-
tionell tro.

– Men han är jättetrevlig, sa pappa till 
mig. Jag svarade att ”Vad hjälper det?”. 
Redan tidigt var tron för mig ett an-
tingen eller.

Ungdomsåren tillbringade hon i Kar-
leby församling där pappa var präst ef-
ter att de flyttat hem från Tyskland.

– Vi hade massor med möten och un-
dervisning och jag är tacksam för allt 
de åren gav mig.

Först efter fyllda tjugo gjorde hon ett 
mera medvetet val att följa en kristen 
övertygelse.

– Innan dess var min övertygelse me-
ra på ett åsiktsplan. Men nu kom insik-
ten att det här är allvar och på riktigt.

Hon hade cyklat till ett kristet stu-
dentmöte i Trondheim i Norge.

– Där talade en isländsk präst och 
när han talade om vikten av att bekän-
na sin synd så förstod jag att det rörde 
också mig.

Hon tycker att kyrkan i dag glömt 
bort att tala om synden.

– Alla evangelier talar om vår synd. 
När man bekänner sin synd får man 
samtidigt uppleva nåden och förlåtel-
sen. Jag började se bibeltexterna med 
helt nya ögon.

Hon var med i studentmissionen där 
också hennes blivande man Halvar var 
med.

– Vi prästfamiljer kände ju varan-
dra bra sedan barndom och ungdom. 
Jag tycker det var idealiskt att jag re-
dan kände den person som jag sedan 
började sällskapa med. Vi blev ett par 
i februari, förlovade oss i maj och gif-
te oss i september.

Men att det skulle bli just hon och 
Halvar var inte från början klart.

– Jag minns att jag försökte föreslå en 
lämplig fru åt honom på ett student-
möte. Sedan var det ändå jag som fick 
förbarma mig över honom, säger hon 
och skrattar över minnet och tillägger 
att det är det bästa som hänt henne.

Utvecklingen inom samhället och 
kyrkan oroar henne.

– Vi har förlorat sanningsbegreppet. 
Vi borde ”back to basics” igen.
Har du aldrig tvivlat på din bibelsyn?

– Nej, ju mer jag har läst och hört, de-
sto mer övertygad har jag blivit om att 
Bibeln är Guds ord. Med glädje har jag 
konstaterat att orden som Jesus utta-
lar i Joh. 7:17 är sanna: ”Om någon vill 
göra hans vilja, så ska han förstå, om 
denna lära är från Gud, eller om jag ta-
lar av mig själv.”

Kristendomens huvudsakliga bud-
skap är för henne något vackert och 
ljust.

– Hur har det blivit så fel? Guds bud är 
ju inget annat än kärlek. ”I ditt ljus ser 
vi ljus”, står det i Psaltaren. Evangeliet 
är som ett friskt vatten. Ljuset lyser och 
avslöjar mig, men i ljuset som är Jesus 
finns nåden, förlåtelsen och kärleken.

Efter att själv ha fostrat sex barn och varit hemma i 
sjutton år, känner hon starkt för stora familjer med 
ekonomiska svårigheter. – Jag tycker jag har märkt en 
hårdare attityd i samhället, säger Bodil Sandell.

TEXT OCH FOTO: TOMAS VON MARTENS

PROFILEN: BODIL SANDELL  
”Hur har det blivit så fel? Guds bud är ju inget annat än 
kärlek.”
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Björnberg vill slå ihop församlingarna i Helsingfors
konflikt. Nu krävs nya lös-
ningar för att råda bot på 
konflikterna i Johannes för-
samling, säger församlings-
rådsmedlem Maria Björn-
berg i en intervju för Svens-
ka Yle.

Björnberg förespråkar en 
sammanslagning av de tre 
svenska församlingarna i 
Helsingfors: Johannes för-
samling, Matteus församling 
och Petrus församling.

Stämningen i Johan-
nes församling har varit in-
flammerad länge, och ännu 
har domkapitlet inte lyck-
ats hitta en efterträdare för 
kyrkoherde Stefan Djup-
sjöbacka, som nyss gått i 
pension. För tillfället är det 
pensionerade kyrkoherden 
Henrik Andersén som håller 
i rodret i Johannes.

Maria Björnberg tyck-
er att situationen i Johan-

nes församling bäst kan lö-
sas genom att slå samman 
de tre Helsinforsförsamling-
arna. Hon föreslår att kyr-
koherde Stefan Forsén från 

Matteus församling kun-
de ta över i en ny storför-
samling.

– Det här är väl också en 
väg om inga andra vägar 
finns, säger hon till Yle.

Biskop Björn Vikström 
säger till Yle att en sam-
manslagning av de svens-
ka Helsingforsförsamlingar-
na är en alltför radikal lös-
ning på problemen.

 ¶ SOFIA TORVALDS

Bodil Sandell tycker att vi 
förlorat sanningsbegreppet 
när alla sanningar i vår tid 
är lika gångbara.  – Livet är 
som en saga, men ändå på 
riktigt, säger hon.

BODIL SANDELL

ARBETAR SOM DIAKONIS-
SA I PETRUS FÖRSAMLING.

FIL.MAG. I TYSKA OCH 
LITTERATUR.

MOR TILL TVÅ FLICKOR 
OCH FYRA POJKAR.

TYCKER OM ATT CYKLA.

GILLAR BÖCKER AV C.S. 
LEWIS. 

maria BjörnBergS lösning 
på konflikterna i Johannes 
församling är att slå ihop de 
tre svenska församlingarna 
i Helsingfors. 
FOTO: KP-ARKIV
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I rullstol efter 
Jalovaarabön
En kvinna som uppmana-
des slänga sina kryckor vid 
predikanten Pirkko Jalo-
vaaras förbönskväll i Es-
bovikens kyrka i april i fjol 
sitter nu i rullstol, rappor-
terar tidningen Esse.

Kvinnan och hennes dot-

ter kom bägge till förböns-
kvällen med kryckor: dot-
tern hade en idrottsskada 
i foten och modern stark 
värk i ena benet. Bägge två 
uppmanades efter förbö-
nen att lämna kryckorna. 
Det var en av Jalovaaras 
medhjälpare som inte ville 
att de skulle använda sina 
kryckor på vägen ut.

Både dotterns och mo-
derns skador förvärrades 
efter förbönen. Mamman 
sitter fortfarande i rullstol.

Jalovaara själv ber i tid-
ningen Esse om ursäkt 
för det som hänt och sä-
ger att hon aldrig lovat att 
den som kommit för för-
bön klarar sig utan kryck-
or efteråt.

Kyrkoherde Jouni Turti-
ainen från Espoonlahden 
seurakunta säger att kvin-
nan och dottern blivit ma-
nipulerade och utsatta för 
andligt våld.

– Min övervakning av 
förbönskvällen var inte till-
räcklig och jag är delansva-
rig för det som hänt, säger 
han, men tillägger att Jalo-

vaara bär ansvar både för 
sin egen och sina medhjäl-
pares verksamhet.

För att Jalovaara ska få 
fortsätta ordna förböns-
kvällar i Esbovikens kyr-
ka måste hon offentligt be 
om ursäkt för det som hänt 
och utbilda sina medhjäl-
pare att arbeta på ett an-
svarsfullt sätt.

SKADOR FÖRBÖNSKVÄLL

Ombud vill slimma förvaltning
kyrkoStyrelSen är en del av kyrkans centralförvaltning, men dit hör också Kyrkomötet, Biskopsmötet, Kyrkans arbetsmarknadsverk och Kyrkans utrikesråd. 
ILLUSTRATION: MALIN AHO    KäLLA: KyRKOSTyReLSeN

Det är förståe-
ligt att man un-
der ekonomiskt 
goda år inte har 
förmått förhål-
la sig kritisk till 
den växande 
förvaltningen.
Sami Ojala

Kyrkomötet för den här veckan en re-
missdebatt kring Sami Ojalas ombuds-
initiativ. Ojala, som är administrativ 
chef i Nurmijärvi församling, föreslår 
en revidering av kyrkans organisation .

– Kyrkan har allvarliga ekonomiska 
problem på grund av de förändringar 
som sker i samhället och det krympan-
de medlemsantalet. Vi måste kritiskt 
våga granska det som kyrkans central-
förvaltning gör, säger Ojala.

Han menar att kyrkan står i en situ-
ation där ändamålsenligheten i admi-
nistrationen måste utvärderas.

– Kyrkans organisation är en kopia 
av kommun- och statsförvaltningen. 

KYRKOMÖTET. Ingen vill avstå från 
redan erhållna förmåner. Det tror Sami 
Ojala är orsaken till trögheten i kyrkans 
förvaltning. Nu föreslår han i ett om-
budsinitiativ att kyrkans organisation ses 
över helt och hållet.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON  

dena vuxit till en massiv organisation 
med nästan 300 arbetstagare. Ojala sä-
ger att det är naturligt att organisatio-
nen tillåtits svälla.

– Det har varit goda år för det fin-
ländska samhället och för kyrkan. Vi 
har levt i ständig tillväxt. Det är förstå-
eligt att man under ekonomiskt goda 
år inte har förmått förhålla sig kritisk 
till den växande förvaltningen.

Anser du att det råder en rädsla för 
förändring inom kyrkan?

- Ja. Sist och slutligen handlar det 
om makt och maktkamp. Ingen vill 
avstå från redan erhållna förmåner. 

Vikström: realism behövs
Biskop Björn Vikström är en av de 
drygt tjugo kyrkomötesdelegater som 
undertecknat initiativet. Han han ti-
digare talat om att kyrkan har för sto-
ra kläder.

- Visst kan man skära ner efterhand, 
i takt med att resurserna minskar. Men 
jag tror att vi behöver vara offensiva, 
fundera på hurdan kyrka vi vill ha.

Eftersom det senaste förslaget till re-
videring av centralförvaltningen än-
nu inte rotts i hamn tvekade han än-
då innan han skrev under initiativet.

– Men den pågående revideringen 
är en ganska liten justering. Den för-
enklar lite i strukturen men det är in-
te tillräckligt med tanke på utmaning-
arna på längre sikt. Tanken med Oja-
las initiativ är att titta framåt, tio el-
ler femton år.

Biskopen säger att det i många or-
ganisationer finns en viss misstänk-
samhet mellan gräsrötter och central-
förvaltning.

– Vad gäller kyrkan är den orätt-
vis. De anställda på kyrkostyrelsen har 
hand om viktiga saker och gör ett gott 
arbete. Men det är samtidigt ett fak-
tum att organisationen långsamt vux-
it sig allt större och vi är nu i en situa-
tion där vi måste se över resursfördel-
ningen. Kanske inte kyrkan ska vara 
ett offentligt-rättsligt samfund i den 
bemärkelse som den är i dag. Det be-
hövs ett långsiktigt strategitänkande.

Vad har en eventuellt förnyad för-
valtningsmodell för inverkan på det 
svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen?

- Det är för tidigt att säga något om 
eventuella detaljer. Men det är klart att 
vi på längre sikt måste vara realister 
och se att eventuella minskningar i re-
surser kommer att beröra alla nivåer.

Att det systemet togs i bruk på 70-ta-
let var säkert motiverat. Tidigare hade 
ju kommunerna konstruerats som ko-
pior av församlingarna. Av historiska 
skäl är det fullt förståeligt att kyrkans 
organisation ser ut som den gör, men 
nu bör den ersättas med något annat.

Det som efterlyses är inte ett utveck-
lande av den nuvarande strukturen, 
utan en förnyelse av organisationen. 
Vad som skulle vara en realistisk ny 
modell vill Sami Ojala inte svara på.

– Min åsikt i den här frågan kan leda 
en eventuell kritisk granskning  i en 
viss riktning. Men jag hoppas att kyr-
kan rekryterar kompetenta personer 
för att skissa upp en ny förvaltnings-
organisation.

De frågor som rör kyrkan i sin helhet 
tycker Ojala att centralförvaltningen 
också i framtiden ska sköta.

– Dit hör lärofrågor, kontakt med 
myndigheter och andra kyrkor och 
uppgifter som rör ekonomi och för-
valtning. Men just nu sköter central-
förvaltningen också en hel del utö-
ver det. 

Kyrkostyrelsen, som står för den 
största delen av kyrkans centralför-
valtning, har under de senaste årtion-
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förvaltning 

och ekonomi

Församlings-
registren

Arbetsmarknads-
verket

Ekonomi- 
avdelningen

Verksamhets- 
avdelningen

Utrikes- 
avdelningen

Special- 
enheter

Pirkko jalovaara. FOTO: 
KP-ARKIV/SOFIA TORVALDS
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LOPPIS. 106 000 euro 
på ett år. Så mycket 
har kommit in till Mis-
sionsstugan i Pedersöre 
församling inom ett år. 
Försvarsminister Carl 
Haglund är imponerad av 
verksamheten.

TEXT OCH FOTO:  
JOHAN SANDBERG

Med de pengarna understö-
der församlingen missionen, 
diakonin i Jakobstad och Pe-
dersöre, kvinnojouren och 
andra diakonala projekt. 

– Av pengarna fick diako-
nin 27 000 euro ifjol, säger 
diakon Åsa Eklund som ba-
sar för verksameten.  En stor 
del av diakoniarbetet kan 
göras tack vare Missions-
stugan. Familjer som har 
det svårt får också komma 
hit och handla för ett visst 
belopp.

Vart pengarna går bestäms 
av en ledningsgrupp. I fjol 
sålde man under en veck-
as tid grejer till förmån för 
hjälparbetet i Filippinerna.  

– Folk kan ibland kan ge 
mera för sina inköp när de 
vet att pengarna går till väl-
görande ändamål, säger Ek-
lund.

Cirka 150 frivilliga
Åttio frivilliga håller igång 
den dagliga verksamheten. 
Vid speciella insatser, till ex-
empel då långtradare med 
kläder som sorterats för bi-
stånd ska lastas, kan man in-
kalla lika många till. Lång-
tradarna lastas fyra gånger 
per år.

– Det är jätteroligt att se 
hur många som är med i 
verksamheten och att talko-
andan lever stark, säger Carl 
Haglund. Speciellt med tan-
ke på att talkoandan i Fin-
land överlag är på avtagande.

Haglund bekantade sig  
med Missionsstugan förra 

veckan i samband med att 
han besökte Jakobstad. 

– Vi kom överens med Bo-
Göran Åstrand om att jag 
skulle få se något menings-
fullt och intressant i Jakob-
stad, något som jag inte sett 
förut, säger han. Här görs ett 
värdefullt arbete och det är 
imponerande att man kun-
nat ge 106 000 euro för väl-
görande ändamål.

Haglund lyfter också fram 
de ekologiska aspekten i 
verksamheten.

–  Jag har själv varit i situ-
ationen att jag måste flytta 
och bli av med grejer som är 
för bra för att kastas bort. Det 
är roligt att kunna ge till go-
da ändamål. Och man ser att 
det är en grym kommers här.
Är det ett tecken på vårt över-
flöd?

– Det är en realitet att 
människors livssituation 
förändras. Man flyttar och  
barnen växer ur sina kläder. 
Då är det bra att man ger dem 
vidare så att de i slutändan 
hamnar hos någon som inte 
har råd att köpa nytt.

– Men det är  klart att vi i 
dagens värld köper mycket. 

Men det håller också ekono-
min rullande. Det är en ba-
lansgång att hålla samhället 
i rullning och att tänka eko-
logiskt.

Ökar varje år
Verksamheten bygger på att 
folk donerar användbara klä-
der och saker till Missions-
stugan. Där sorteras de. En del 
säljs i butiken, en del packas 
i lådor som bistånd till Lett-
land och Litauen. Tio procent 
sorteras till återvinningssta-
tionen Ekorosk.

– Verksamheten har ökar 
år för år, säger Eklund. 
Främst tack vare medarbe-
tarskaran. Mitt största pro-
blem just nu är atthitta turer 
att lägga in alla frivilliga på.

Kyrkoherde Hans Hägg-
blom understryker ledar-
skapets roll.

– Här har vi har märkt hur 
viktigt det är med ett fung-
erande ledarskap som ing-
er förtroende. Man ska ha 
handlag med de frivilliga, 
säger han.

– Samma utmaningar gäl-
ler också i partiarbetet, kon-
staterar Haglund. 

Carl Haglund imponerades av Pedersöre församlings verksamhet i Missionsstugan under sitt besök där förra veckan. 
Tillsammans med diakon Åsa Eklund och Bo-Göran Åstrand bär han ut lådor med kläder på väg till Lettland. 

”Man ser att det 
är en grym kom-
mers här.”
Carl Haglund

Gaypar vigdes 
av metodist-
pastor i USA
Diskussioner om bibelsyn 
har på senaste tiden bli-
vit aktuella bland meto-
dister i USA. En pensione-
rad pastor i United Met-
hodist Church (UMC) i USA 

vigde ett homosexuellt par 
trots att UMC tidigare klart 
har tagit avstånd från tan-
ken på vigsel för homo-
sexuella.

Pastor Bill McElvaney 
som vigde paret är 85 år 
och har cancer. Hans bi-
skop Michael McKee med-
delade efter händelsen att 
pastor McElvaneys hand-

ling leder till en disciplinär 
utredning. UMC:s direktiv 
förbjuder vigsel av gaypar 
även i de amerikanska del-
stater där vigsel av gaypar 
är tillåten. 

En adress med 22 000 
namn har samlats in där 
man önskar att disciplinä-
ra åtgärder inte vidtas mot 
pastorn. Flera av kyrkans 

biskopar har tagit ställning 
mot disciplinära åtgärder 
med motiveringen att det 
skulle skada kyrkan.

Samtidigt skakas UMC 
av en annan färsk skan-
dal. Ledaren för den störs-
ta metodistförsamlingen i 
USA, pastor Adam Hamil-
ton, har gett ut en bok där 
han starkt ifrågasätter en 

traditionell och bokstavs-
trogen bibelförståelse. Ha-
milton och hans ”mega-
church”, hör till de störs-
ta och mest inflytelserika 
protestantiska församling-
arna i USA.

Bland annat är pastor 
Hamilton av den åsikten 
att Paulus ord om att skrif-
ten är ”inspirerad” av Gud 

kommer från ett grekiskt 
ord som inte finns någon 
annanstans i Bibeln och har 
skapats av Paulus själv.

Nämnas kan att de fin-
landssvenska metodister-
na är medlemmar i United 
Methodist Church.  
(Källor: The Christian Post och Re-
ligion News Service.)

 ¶ TOMAS VON MARTeNS

BIBELSYN IFRÅGASÄTTANDE

Candelin mottog 
unikt fredspris  
av muslimer

vanligen Ser man Johan Candelin som prisutdelare, som i 
mars 2011 då Bob Fu tog emot Pro Fide-priset i Jakobstad. 
För två veckor sedan tog Candelin emot ett fredspris av 
muslimerna i Georgien.

Haglund imponeras 
av talkoandan

FREDSPRIS. Johan Can-
delin har som represen-
tant för First Step Forum 
tagit emot ett fredspris 
av muslimer i Georgien.

TEXT OCH FOTO: 
JOHAN SANDBERG

Johan Candelin tog mot priset 
i staden Batumi då han besök-
te landet för några veckor se-
dan. Det unika priset gavs av 
Unionen för georgiska musli-
mer som består både av shia- 
och sunnimuslimer.

Bakgrunden till priset är 
en konflikt om en minaret 
i byn Chela. För ett år sedan 
sågade myndigheterna ner 
minareten.

– Det här upplevde musli-
merna som sårande och den 
lokala muftin fick en hjärt-
attack, säger Candelin. 

Redan vid ett tidigare be-
sök i Georgien för ett och ett 
halvt år sedan fick Cande-
lin höra att muslimerna är 
upprörda över att de inte 
har samma rättigheter i lan-
det som den ortodoxa krist-
na majoriteten har.

– Nittio procent av befolk-
ningen är ortodoxa och det 
är förknippat med en stark 
nationalistisk anda.

Muslimerna utgör tio pro-
cent av befolkningen och har 
bott i landet i 400 år.

– Orsaken till att minare-
ten sågades ner var att det 
ortodoxa klostret tre kilo-
meter därifrån inte ville se 
minareten, säger Candelin. 

Eftersom byn ligger endast 

tjugo kilometer från den tur-
kiska gränsen kunde de tur-
kiska grannarna se att mi-
nareten var borta. Det led-
de till att radikala muslimer 
från grannländerna tog kon-
takt med muslimerna i Che-
la och lovade försvara dem 
med vapen.

– Hotet om en väpnad 
konflikt var uppenbart, sä-
ger Candelin. Men vi fick ett 
löfte av imamen att inte ta 
emot vapenhjälp förrän First 
Step Forum först utnyttjat si-
na kontakter för att försöka 
lösa konflikten.

Organisationen tog då 
kontakt med EU-parla-
mentet, regeringar och me-
dia. De georgiska myndighe-
terna insåg sitt misstag och 
två månader efter att min-
arten sågats ner återställde 
man den.

– Fredspriset var en stor 
överraskning och det öpp-
nar intressanta dörrar, säger 
Candelin.

Han blev inbjuden av 
muslimerna att tala för 3 000 
personer om den kristna sy-
nen på demokrati och män-
niskorätt vid en konferens i 
april nästa år.

– Jag har inte fått några be-
gränsningar utan får fritt ta-
la om vad jag tror på.

Organisationen First Step 
Forum arbetar för multikul-
turella och -religiösa part-
nerskap med myndigheter 
och organisationer i olika-
länder. FSF består bland an-
nat av europaparlamentari-
ker, riksdagsmän och poli-
tiska rådgivare. Johan Can-
delin är verksamhetsledare.
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Kaplanen i Kempele församling, Jaak-
ko Tuisku, är aktuell med en avhand-
ling som granskar processen kring kyr-
koherdeval. Vem är det som har makt 
att avgöra valen och vilka egenskaper 
hos kandidaterna är nödvändiga för att 
vinna valet?

Tuisku har använt sig av den fran-
ska filosofen Pierre Bourdieus fältte-
ori för att förstå vilka faktorer det är 
som spelar in.

– Man kan se kyrkoherdevalen som 
verksamhetsfält där man spelar och 
kämpar om kapital. Enligt Bourdieus 
modell finns det tre typer av kapital: 
ekonomiskt, kulturellt och socialt.

Det kulturella kapitalet handlar i det 
här fallet om kandidaternas erfarenhet 
av ledarskap, utbildning och arbetser-
farenhet, men också om kandidatens 
habitus, sätt att vara.

– I prästrollen handlar det om ett 
visst sätt att tala och vara närvarande.

Det sociala kapitalet i sin tur har att 
göra med till exempel kontakter till ett 
politiskt parti, till olika sociala gruppe-
ringar på orten i fråga och de enskilda 
kontakter som kandidaten knutit till 
församlingsmedlemmar, kolleger och 
förtroendevalda.

Sociala kapitalet avgör
Jaakko Tuisku berättar att kandidaten 
måste ha ett rikt kulturellt kapital i form 
av erfarenhet och ålder för att över-
huvudtaget bli uppställd i valet, men 
att det är en helt annan typ att kapital 
som behövs för att verkligen bli vald.

– Kandidatens framträdanden inför 
valet skapar en offentlig arena där det 
sociala kapitalet är det viktiga. För en 
kandidat är det avgörande att sedan ti-
digare vara bekant för församlingen. 

– I de val jag granskat var det kan-
didaternas sociala kapital som avgjor-
de valet. Om en kandidat inte sedan ti-
digare hade något socialt kapital i för-
samlingen i fråga  togs kandidaten inte 
heller in i de lokala nätverk som fanns 
i församlingen.

Enligt Tuisku kan domkapitlen, som 

Det sociala 
kapitalet är 
avgörande

SoCiala nätverk 
och kontakter 
är avgörande i 
kyrkoherdeval. 
Kandidater utan 
socialt kapital 
i församlingen 
klarar sig sällan. 
FOTO: ARKIVBILD/
CHRISTA MICKeLS-
SON 

KYRKOHERDEVAL. Enligt en färsk avhandling är det 
kandidatens sociala och kulturella kapital som avgör 
valet när en församling väljer ny kyrkoherde. 

TEXT: CHRISTA MICKELSSON 

Roger skriver mycket personligt om olika 
upplevelser i barndomen och ungdomen 
på 1960-talet, om intressanta personer 
som gjort intryck och avtryck i hans liv. 
Boken finns i handeln i Österbotten och 
kan beställas via hemsidan 
www.sunlitt.fi
Priset är 22,- 
och kan fås portofritt inför Mors dag.

MORSDAGSGÅVA 
skriven av en FAR

Nu kan du få originalet av det Biomagnetiska armbandet
  

   

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

Lindrar mot huvud-, rygg- 
och muskelvärk. Förbättrar 

cirkulationen. Ökar energinivån 
och minskar stress och trötthet. Arm-

bandet är av hög kvalitet med 
24 K gulddouble. 

Använd armbandet dagligen och 
upplev de positiva fördelarna. 

06-347 0608         cjcenter@malax.fi

Sänd in din 
beställning till:

Jonnys 
Försäljningstjänst

Petalaxvägen 18D, 
66240 Petalax

Antal:

 Namn:

Adress:

Pris 
29,50€ 

inkl. post-
kostnader

väljer ut de kandidater som ställs upp i 
kyrkovalet, utöva makt i valen särskilt 
då antalet sökande är fler än tre och 
det därmed krävs en kandidatgallring.

– Församlingsmedlemmarnas möj-
ligheter att påverka utgången i valet är 
i sin tur störst då de som grupp ställer 
sig bakom en särskild kandidat.

Det som ligger till grund för Tuiskus 
forskning är fyra kyrkoherdeval i Ou-
lujoki, Tyrnävä, Herttoniemi och Salo 
under åren 2009–2011.

Nya vindar
Kyrkoherdevalen har under de senaste 
åren genomgått förändringar. I början 
av 2014 trädde till exempel en ny lag i 
kraft, som möjliggör indirekta val. Det 
betyder att en kyrkoherde i specialfall 
kan väljas av ett kyrkoråd i stället för 
genom omröstning bland alla försam-
lingsmedlemmar. En annan föränd-
ring är att församlingsmedlemmarnas 
möjlighet att ställa sig bakom en kan-
didat för att anhålla om att få denne 
uppställd har fallit bort. Jaakko Tuis-
ku tycker att förändringarna i valsys-
temet är välkomna.

– De finska församlingarna uppvi-
sar en stor variation. Speciellt i stora 
stadsförsamlingar har det låga röstdel-
tagandet orsakat bekymmer. Det blir 
intressant att se hur de första indirek-

ta valen kommer att utformas. Om vi 
ser på valen i ljuset av min forskning 
är det möjligt att spelet om olika typer 
av kapital kommer att förändras, så att 
det sociala kapitalets betydelse mins-
kar. Samtidigt underlättar ett indirekt 
val kandidaternas förberedelser inför 
valet – de kan koncentrera sig på att 
närma sig de förtroendevalda.

Tuisku tycker att församlingarna i 
högre utsträckning bör ta resursmässigt 
ansvar för kyrkoherdevalen. På finskt 
håll, där konkurrensen ofta är betyd-
ligt tuffare än på svenskt, är valen ofta 

utmattande för kandidaterna.
– Ju större ansvar församlingarna 

tar när det gäller informationsgång-
en inför valet, desto enklare blir det 
för kandidaterna. Att göra så här ger 
heder åt traditionen kring kyrkoher-
deval och ger framtidens val en le-
vande men värdig utgångspunkt. 

Jaakko Tuisku disputerade den 2 maj. Avhand-
lingen bär namnet Tuomiokapitulin vai seura-
kuntalaisten valtaa? : Tapaustutkimus kirkko-
herranvaaliprosessista.

jaakko tuiSku har undersökt fyra 
kyrkoherdeval mellan åren 2009–
2011. FOTO: PRIVAT
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VÅGA FRÅGA

Diskutera, tvinga inte
Vår sons flickvän är gravid. De är 
båda sjutton år och vi tycker han är 
för ung för att bli pappa. Flickvän-
nen och hennes föräldrar anser att 
en abort är utesluten. Hur ska vi 
kunna komma fram till en fung-
erande lösning för alla parter, är det 
alls möjligt? 

det Här är en mycket svår fråga. All-
tid när det kommer till situationer då 
det handlar om liv och död så är det så 
fruktansvärt svårt. Den grundläggan-
de principen är att livet alltid är heligt 
och det innebär att en abort är fel, sett 
ur fostrets synvinkel samt ur den krist-
na människosynens synvinkel. Å andra 

sidan kan vi inte heller döma dem som väljer att göra abort. 
Valet görs alltid av den enskilda människan eller tillsam-
mans med någon. Men själva aborten är alltid, i sista hand, 
kvinnans val. Kvinnan som väljer abort måste gå igenom 
ett fruktansvärt val, om hon anser att hon inte kan ta hand 
om ett barn. Orsakerna kan vara personliga, att kvinnan 
anser att hon inte är kapabel att ta hand om ett barn efter-
som hon inte förmår ta hand om sig själv och hennes psy-
kiska mående förhindrar en graviditet och hennes möjlig-
heter att senare kunna ta hand om barnet. 

Andra orsaker till abort kan vara av mera allmän art; att 
man tycker att det inte är lämpligt, att tidpunkten är fel, 
att föräldrarna är för unga eller för gamla, relationen mel-
lan parterna är instabila eller icke-befintliga. Andra orsa-
ker kan vara ekonomiska orsaker.

att välja att inte göra abort som sjuttonåring är ett starkt val. 
Den unga kvinna som väljer att behålla sitt barn behöver 
allt stöd hon kan få. Hennes föräldrar kan antagligen tän-
ka sig att finnas till hands och ta hand om både barn och 
barnbarn. Det behövs mycket stöd, både praktiskt och eko-
nomiskt. Att försöka övertala henne till abort tycker jag är 
onödigt. Det är självklart att man är för ung att bli förälder 
när man är sjutton år, men det är väl inte omöjligt. Er son 
känner sig inte mogen, vilket är förståeligt. Som föräldrar 
kan ni välja att stötta honom i faderskapet eller att backa 
från ansvaret. Det är förstås sonens sak att besluta vad han 
är kapabel till. 

Naturligtvis behöver ni ta en diskussion tillsammans med 
alla berörda parter. Ni får framföra er åsikt, samtidigt som 
ni behöver respektera flickans val. Att komma fram till en 
kompromisslösning är omöjligt: man kan inte föda ett halvt 
barn eller bara litet. Dessutom kan ni inte tvinga flickan 
till abort, det är hjärtlöst. Kompromisser kan naturligtvis 
bli möjliga beträffade vårdnaden av barnet, om så behövs.

Som tur är räcker en graviditet nio månader. Det är en 
lång tid och människor kan hinna mogna mycket på den ti-
den. Ett barn behöver inte alltid vara planerat, det kan vara 
välkommet den dag det föds i alla fall. Den glädje ett barn 
ger är stort och jag tror att ni också kommer att glädjas en 
dag, även om ni inte ännu är där.

 ¶ MARIA SUND-
GReN-LILLQVIST
är kognitiv 
psykoterapeut 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

PÅ TVÄREN TOMAS VON MARTENS

Jesus (3D)
Som nyfrälst nittonåring 
fanns det bara en Jesus för 
mig, den Jesus jag mötte i 

Nya testamen-
tet. Trettiosex 
år och ungefär 
lika många Je-
susböcker se-
nare har jag 
kommit fram 

till att det egentligen finns 
tre ganska olika perspektiv 
på Jesus. 

Det finns den historiska 
personen Jesus från Nasa-
ret, en hängiven judisk hel-
brädgagörare, messiasfigur 
och profet, vars tro, hand-
lingar och ambitioner kan 
förstås och beskrivas som 

en del av det judiska sam-
manhang han levde och 
verkade i. Det här är den Je-
sus jag möter i religionsve-
tenskapliga beskrivningar 
och böcker om Jesus.

Sen finns det kyrkans 
mer teologiska formule-
ringar av Jesus. Det är den 
Jesus jag möter i gudstjäns-

ten och i konfessionell kris-
ten litteratur och apolo-
getik.

Den tredje versionen av 
Jesus är min privata, kon-
templativa, inre böne-Jesus 
som kan beskrivas som en 
dialog med samvetet, som 
intuition och känsla, som 
transcendent förankring och 

som en stor ramberättel-
se som ger mitt liv mening, 
riktning och fokus.

De tre bilderna har en del 
gemensamt med varandra, 
men det verkar också fin-
nas en hel del information i 
dem som gör att det ändå 
blir tre rätt så olika versio-
ner av Jesus. 

Än så länge har jag inte 
hittat de rätta 3D-glasögon 
som skulle ge mig en tydlig 
och skarp bild av Honom. 

Jag tror att det egentligen 
är de glasögonen jag hela 
tiden söker och som driver 
mig. Därför ska vi kanske 
hoppas att jag aldrig hittar 
de perfekta glasögonen.

Scones för att 
glädja andra
VÅRT DAGLIGA 
BRÖD. Scones är 
lätta, snabba och 
goda frukostbröd. 
Dessutom kan man 
variera ingredienserna 
enligt tycke och smak 
eller bara för att få lite 
omväxling.

TEXT OCH FOTO:  
BIANCA HOLMBERG

Ända sedan jag som barn 
upptäckte sconesen på kyr-
kans scoutsamling – det var 
för mer än femton år sedan 
– och kom hem alldeles be-
geistrad över de fantastiska 
bröden, har jag tyckt om att 
lyxa till lördags- och sön-
dagsmorgnarna med den 
enkla men uppskattade 
frukosten. Scones är troli-
gen det enda bakverket jag 
har bakat tillsammans med 
min pappa, eftersom mamma 

påstod att det inte var hen-
nes grej medan pappa är li-
ka förtjust i scones som jag. 
Ganska fort behärskade jag 
konsten så bra att jag inte be-
hövde hjälp längre och bör-
jade experimentera med oli-
ka ingredienser i varierande 
proportioner.

Lägg i lite havre
Mina standardscones bakar 
jag på vanlig mjölk och utan 
ost. Då byter jag också ut en 
del av vetemjölet mot hav-
reflingor – havre är mitt ab-
soluta favoritsädesslag och 
ger en god smak i bröden. 
När jag vill göra riktigt lyx-
iga scones använder jag re-
ceptet jag delar med mig av 
här, men även i det recep-
tet går det bra att byta ut en 
del av vetemjölet mot hav-
re om man vill, eller minska 
mängden ost och öka mäng-
den mjöl.

För mig handlar bakning 
mycket om att göra andra 
glada och min största belö-
ning är när pappa kommer 
in i köket en söndagsmor-

gon, tittar sig omkring och 
sniffar i luften för att sedan 
utbrista: ”Oj, finns det sco-
nes!” Må så vara att ost, smör 
och vetemjöl inte gör scone-
sen till det hälsosammaste 
brödet, men det är min fas-
ta övertygelse att smakupp-
levelsen är väl värd de extra 
kalorierna. Eller för att citera 
Muminmamman: ”Allt som 
är trevligt är bra för magen.”

de Här lyxsconesen är lättlagade men underbart goda till morgonkaffet. 

LYXSCONES 

• 3,5 dl vetemjöl
• 1,5 tsk bakpulver
• 150 g riven ost
• 50–75 g smör
• 1 burk gräddfil 

• Blanda de torra ingredi-
enserna och osten. Arbe-
ta in smöret i mjölet. Tillsätt 
gräddfilen och arbeta ihop till 
en jämn deg, men knåda inte 
mer än nödvändigt. Platta ut 
till 3–4 bröd och nagga dem. 
Grädda mitt i ugnen i 225° i 
ca 15 minuter.

Vårt dagliga 
bröd
är en serie recept och 
tips på hur man får 
till olika sorters läck-
ert matbröd. Serien pu-
bliceras i vartannat 
nummer av Kyrkpres-
sen. Bianca Holmberg, 
Chribbe Aarnio, Gunne-
vi Winberg och Martin 
Nord turas om med att 
bjuda KP-läsarna på si-
na läckraste recept och 
bästa tips.
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Långsamhetens mot ström
TEXT: MAJKEN ÖST-SÖDERLUND

Tiden är oroväckande lik vår egen. 
Snabb samhällsförändring, tilltagande 
kapitalism, hot om krig. Fredsälskaren  
David Petander dog hösten 1914 kort ef-
ter att han blev häktad för att han väg-
rade inställa sig i armén. Hans dröm om 
ett jämställt, jämlikt och fredligt sam-
hälle dog i skottsalvorna från Första 
världskriget. David Petanders radika-
la budskap hotade inte bara samhällets 
kapitalister och protektionister, det ut-
manade också kyrkan. Han menade att 
religionen aldrig får ha några territo-
riella eller andra maktanspråk. Jesus 
predikade ett budskap som vänder upp 
och ner på makt- och ägarstrukturer. 

David Petander samlade stora skaror 
när han predikade, ändå dog han be-
sviken. Han tyckte att människor allt-
för lättvindigt tog till sig hans ord som 
en ny livs- och världsåskådning. Men 
de lyssnade inte till sitt eget hjärta och 
började leva ett annat liv. De förblev 
auktoritetstroende, tog till sig det nya 
som en kunskap, i stället för att gripas 
av budskapet och göra det till sitt eget, 
få en övertygelse som genomsyrade li-
vet och värderingarna.

Att starta en ny kyrka var inte  

Petanders önskan, han predikade över-
allt där han togs emot. Han behövde 
inga kyrkolokaler och samfund, i stället 
önskade han att de som tog budskapet 
på allvar skulle känna igen varandra när 
de möttes – precis som lärkorna kän-
ner igen varandra på sången.

Hemma hos fattigfolket
David Petander var en ensamvarg, men 
ensamheten var inte självvald. Hans 
pappa dog när han var tio år och efter 
sin prästutbildning sökte han sig till 
Härnösands stift, efter att först ha miss-
lyckats med att göra akademisk karriär 
i Uppsala. Hans tid i statskyrkans tjänst 
blev kort. När han gav sig ut på vand-
ring hade han bara varit i kyrkans tjänst 
i tre år. Han reste sig helt sonika från 
en middagsbjudning och sa: ”Här ska 
jag inte vara.” Det var hos fattigfolket 
han hörde hemma. Han ville med sin 
egen kropp visa att han tagit Jesu ord på 
allvar: Den som vill bli störst bland er 

ska vara de andras tjänare. Medan han 
vandrade lagade han skor, sydde klä-
der, högg och bar in ved. När han inte 
fick husrum inomhus sov han i lador 
och ibland under bar himmel.

Att Olle Sahlström grävt fram histo-
rien om denne bortglömde vandrar-
präst, som även kallats Nordens Fran-
ciskus, är ingen tillfällighet. Sahlström 
har själv lämnat en annan kyrka, arbe-
tarrörelsens tempel. Han gick inte fri-

villigt, han blev utslängd för tio år se-
dan, då han försökte utmana maktfull-
komligheten, hierarkierna och ojäm-
ställdheten i fackföreningsrörelsen.

Precis som Petander gjorde han re-
volt när diskrepansen mellan orden 
och handlingarna blev avgrundsdjup.

– I alla år som jag höll föredrag in-
om arbetarrörelsen avslutade jag alltid 
med orden: om det finns ett helvete så 
är det när jag inte längre kan höra min 
egen inre röst. Det tog flera år för mig 
att inse att det var Guds röst, den bul-
tade och slog där inne så starkt att jag 
inte kunde hålla tyst. Ytterst ledde det 
till att jag fick sparken.

I dag kan Sahlström också se brister-
na i sitt eget agerande. Ilskan och vre-
den som drev honom i klasskampen, 
gjorde att han själv var med och ska-
pade det klassamhälle han sa sig vilja 
utrota. Men det tog lång tid att komma 
till insikt. I en tidigare utgiven bok, Gå 
hem, beskriver han hur han pilgrims-
vandrar i Europa och samtidigt kommer 
hem till sig själv. Genom vandringarna 
försonas han med barndomen, min-
nena från den hårt arbetande fadern, 
som ibland sjunker ner i spritdimman 
och tappar allt förnuft. Vandringarna 
gör också att Olle möter Jesus – inte 
bara symboliskt – utan helt konkret.

”Det finns en trötthet över 
alla ord. Vi måste vara var-
samma med dem.”
Olle Sahlström

PILGRIM. Likt en vagabond gav sig 
prästen David Petander ut på vä-
garna. Utan pengar, utan garantier 
för mat och husrum. Han kunde inte 
predika Jesu omvända budskap utan 
att själv omsätta det i praktiken. 
Prästen som vandrade längs vägarna 
i början av 1900-talet föll snabbt 
i glömska efter sin död 1914. Hans 
budskap var alltför obekvämt.

författaren olle SaHlStröm blev så fascinerad av den vandrande prästen David Petander att han gick 55 mil i hans fotspår, från Ånge till Västerås sommaren 2012. Vandringen 
resulterade i en nyutkommen bok – Vi möts i lärkans sång. FOTO: JeSSICA SeGeRBeRG

daviS Petander 
misslyckades 
med att göra 
akademisk kar-
riär i Uppsala. 
Han valde i stället 
att höra hemma 
bland fattigfolket. 
FOTO: FÖRLAGeT 
ATLAS
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Långsamhetens mot ström
Vill inte tala sönder det 
Händelsen, som han beskriver i bo-
ken, är ett vidrörande av Jesus själv. 
Inte en finlemmad, upphöjd Kristus-
gestalt, utan en enkel man förvillande 
lik en uteliggare men med en blick som 
inte går att beskriva. Efter den händel-
sen blir Sahlström försiktig med or-
den. Han vill inte tala sönder det han 
varit med om. 

– Vi lever i skuggan av stororden. Det 
finns en trötthet över alla ord. Vi mås-
te vara varsamma med dem. 

När Olle Sahlström vandrade i Da-
vid Petanders fotspår passerade han 
många nedlagda Folkets hus, böne-
hus och kapell. Gravstenar efter en 
tid som flytt. På hundra år har Sveri-
ge förvandlats. Industrisamhället har 
blivit informationssamhälle. Kollekti-
vism har blivit individualism och folk-
rörelsen tycks ha stannat mitt i steget. 

Men allt är inte mörkt. Olle Sahl-
ström ser en ny rörelse. Den som hellre 
går till kyrkan än i kyrkan. Den rörel-
se som fick honom själv att rent kon-
kret se Jesus: pilgrimsrörelsen. I frihe-
ten, enkelheten, tystnaden, bekym-
merslösheten, långsamheten, andlig-
heten och delandet finns en existens 
som även den ordtrötta västerlänning-
en kan nå ned till.

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs, 
tfn 0400 470 709 & 050 555 3616

FÖRDELAKTIG LEVERANTÖR AV KÖKSMASKINER

JEPPO KRAFT ANDELSLAG

- Vi är trygga och pålitliga 
- Vi installerar det vi  levererar
- Vi har egen service- 
   avdelning för hushålls- 
   maskiner 
- Vi sköter även alla el- 
  arbeten i Ditt hus

info@jeppokraft.fi  
Tfn 788 8700,  
fax 788 8749

Välkommen!

- Vi sköter även 
  elarbeten i Ditt hus

Leschehemmet har för tillfället några rum lediga och 
miljön är hemlik. Hemmet erbjuder tryggt boende 
med utbildad svenskspråkig personal dygnet runt. 
Kosthållet förestås av en egen matglad kock.
Vi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottagning, 
fysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter. 
För kortare perioder erbjuds intervallvård.

Kontakta föreståndare  
för mera information, tfn 09 631 110, 040 582 8442
e-post: info@leschehemmet.org
adress: Villagatan 3, 00150 Helsingfors
hemsida: www.leschehemmet.org

Leschehemmet
Ett svenskspråkigt servicehem, i havs-
nära jugendmiljö, i södra Helsingfors

Hemmet erbjuder tryggt boende med utbildad svensk-
språkig personal dygnet runt. Kosthållet förestås av 
en egen matglad kock.
Vi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottagning, 
fysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter.
För kortare perioder erbjuds intervallvård.

Kontakta föreståndare
för mera information, tfn 040-582 8442
e-post: info@leschehemmet.org
adress: Villagatan 3, 00150 Helsingfors
hemsida: www.leschehemmet.org

www.nordicsale.fi

www.nordicsale.fi

-RAKENNUSTARVIKKEIDEN
VARASTOMYYNTI

Ikkunoita 1500 kpl
Kaakeleita 25.000 m2

Parkettia 10.000 m2

Hallielementtejä
Kodinkoneita

Kuusitie 1 Bosund 
(06) 721 0111
sale@nordicsale.fi

Toimitukset ympäri Suomen!WC kalusteet
Kuusitie 1 Bosund
(06) 721 0111
sale@nordicsale.fi

2500 kpl
uusia eri mittaisia
IKKUNOITA
ja OVIA edullis

esti 

ja heti

2500 st. FÖNSTER 
och DÖRRAR.
Kolla måtten på
nätet! snabbt och

förmånligt
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Res med oss!

Resebyrå Resehaukka Ab 

Dalgatan 1, 10300 Karis 
Tel.019-2782800 

e-mail: karis@matkahaukka.com 

Byråavgift 10,-/ bokning.
Mera resor och program på våra hemsidor 
www.matkahaukka.com eller besök vår byrå!

Visby 26.6-1.7.14

Hansadagar i Tartu 10-12.7.14

Birgitta Festival i Tallinn 15-17.8.14

Musikalresa till Stockholm 3-5.10.14                

Dublin 13-17.10.14

WILLYS 4400

Valmistaja/myyjä • Tillverkare/säljare

Willys boats
H.BJÖRKMAN KB • hannuwillys.bjorkman@hotmail.com • puh/tel: 040 7536 359

Pris fr.
4350€

PS. båtrenoveringar
och specialbyggen.

OBS! 95% 
MINDRE DAMM

*  Metallkonstruktioner
*  Plåt och tegeltak
*  Betong, tegel och träfasader

Tel. 050-3221535 Petalax
www.ob/blastring.fi 

*  Målar även plåttak
*  Glasfi ber + båtar, 
    bottenmålning

Hagalandet 5 10230 Ingå    09-2216644    www.hagalandet.fi

Sedan 1945
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  Kvalitet nära dig               

    Öppet
må-fre 8-19
lö-sö   9-18                

        

NU BLOMMAR DET IGEN!

VÄLKOMMEN!

 FÄRGGRANNA SOMMARBLOMMOR,
GRÖNSAKS- OCH KRYDDPLANTOR
     SAMT INHEMSKA PERENNER
    DIREKT FRÅN TRÄDGÅRDEN.

WWW.MARCUS.FI
BETALD AV STÖDGRIPPEN 186

BORGERLIGT EUROPAVAL. 
RESULTATINRIKTAD FÖR FRAMTIDEN. 
36-årig statssekreterare för försvarsminister 
Carl Haglund. Pol.mag. från Åbo Akademi 
och medlem av Helsingfors stadsfull-
mäktige och stadsstyrelse.

Visste du att ...

Kyrkpressen sparar skog!
Tidningen trycks på ett finländskt 
miljömärkt papper som till största 
delen består av returpapper.
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TEXT OCH FOTO: SVANTE LUNDGREN

Madaba må vara en okänd ort för de 
flesta i dag, men den nämns i Bibeln 
(4 Mos. 21:30, Jos. 13:9, där den stavas 
Medeva), och en gång var staden av stor 
betydelse i den unga kristenheten. Sta-
den var ett biskopssäte och omnämns 
av många tidiga kristna författare. Ar-
keologiska fynd visar att Madaba var 
ett centrum för tillverkning av bysan-
tinsk mosaik.

I dag kommer turistgrupperna fram-
för allt för att se den så kallade Mada-
bakartan i den ortodoxa kyrkan. Mo-
saikkartan från 500-talet är den äldsta 
kartan som finns av det Heliga Landet 
och visar området från Jordanien över 
Jerusalem ända till Egypten. 

Efter en jordbävning på 700-ta-
let övergavs Madaba och återuppstod 
först år 1880 då tre kristna beduinstam-
mar efter konflikter med andra stam-
mar lämnade den sydliga staden Ka-
rak och slog sig ner här. I dag har sta-
den 80 000 invånare av vilka drygt tio 
procent är kristna. De största kyrkor-
na är den grekisk-ortodoxa och den 
romersk-katolska, men det finns ock-
så en grekisk-katolsk (melkitisk) kyr-
ka. Den protestantiska splittringen gör 
sig gällande också här. En evangelisk 
allianskyrka har splittrats: den finns 
själv kvar och därtill har tidigare med-
lemmar startat en pingstkyrka och en 
Church of Nazarene. Dessutom finns 
en grupp som ännu inte bestämt vil-
ken konfessionell benämning den ska 
använda. 

De litar på kungen
Alla kristna jag talar med, oberoende 
av om de är ortodoxa, katoliker eller 
protestanter, säger samma sak: Kung-
en är garanten för vår säkerhet. Kung 
Abdullah är gränslöst populär bland de 
kristna eftersom han förmått hålla lan-
det stabilt i en orolig region. Dessutom 
följer Jordanien en måttfull linje i reli-
giösa frågor och kungen har klart utta-
lat sitt stöd för den kristna minoriteten. 

– Tack och lov skyddar kung Abdul-
lah oss kristna, säger Abouna (Fader) 
Moeen Hillo i den melkitiska kyrkan.

– Men när vi ser vad som händer i re-
gionen blir vi rädda för att Jordanien ska 
gå samma väg. Alla kristna är mycket 
oroade för framtiden. 

Liksom i Israel och Libanon har kyr-
korna i Jordanien byggt upp ett omfat-
tande och högklassigt nät av skolor. De 
bästa skolorna i Madaba är den orto-
doxa och den katolska. I den ortodoxa 

skolan är ungefär hälften av eleverna 
muslimer, i den katolska en fjärdedel. 
Bägge har över tusen elever. 

– Vår skola är så bra att den inte ba-
ra drar elever från regionen utan över 
70 elever kommer från Amman som 
ligger 30 kilometer härifrån, förklarar 
Abouna Innokentios. Han är ansvarig 
för alla ortodoxa skolor i hela Jordanien 
och kan visa upp siffror som skulle få 
vilken businesskonsult som helst att 
bli imponerad.

– År 1997 när jag tog över ansvaret 
för våra skolor hade vi sju skolor med 
1 600 elever och 187 anställda. I dag 
har vi tretton skolor med 6 000 elever 
och 800 anställda. Under denna tid har 
vi byggt ut skolorna med sammanlagt 
30 000 kvadratmeter, antingen i form 
av nya skolor eller utvidgning av gamla. 

Stora drömmar
Abouna Innokentios, som ursprungli-
gen kommer från Grekland men som 
länge har bott i Israel och i Jordanien, 
slår sig inte till ro med vad han hit-
tills åstadkommit utan har planer på 
att öppna en skola som helt och hål-
let undervisar på engelska samt ett ål-
derdomshem. Andra drömmer om ett 
idrottscenter med simhall, gymnastik-
salar och andra faciliteter, något som 
ortodoxa kyrkan redan har i Amman. 

Kyrkornas högklassiga skolor skapar 
respekt och uppskattning bland myn-
digheter och allmänhet. Men faktum är 
att de kristnas andel av befolkningen 
stadigt minskar. Orsakerna är de van-
liga: emigration och lägre födelsetal.

– De kristna har i regel ett eller två 
barn, förklarar Yoel Jalil Maayen, as-
sisterande pastor i allianskyrkan och 
själv ännu ogift och barnlös.

– Muslimernas familjer är mycket 
större, även om födelsetalen bland dem 
har minskat under den senaste tiden.

Predikar också för muslimer 
Allianskyrkan är en av få som öppet sä-
ger att man predikar den kristna tron 
också för muslimer, även om det sker 
med låg profil och endast på muslimers 
eget initiativ.

– Vi är en registrerad församling vil-
ket betyder att vi enligt myndigheter-
na har rätt att predika vårt budskap i 
vår kyrka, förklarar Yoel Jalil Maayen.

– Om en muslim kommer hit så hör 
det alltså till vår av myndigheterna god-
kända uppgift att dela den kristna tron 
också med honom eller henne. 

Han berättar också att det i Amman 
finns en stor kristen församling som 
helt består av tidigare muslimer. Det 

är känt att den existerar, men inte var 
och när den samlas eftersom allt sker 
i största hemlighet.

Det handlar om kvalitet
De traditionella kyrkorna koncentre-
rar sig inte på att vinna nya medlem-
mar utan på att tjäna dem som de re-
dan har. Abouna Issa Shomeli i den ka-
tolska kyrkan berättar att de har pla-
ner på nya verksamheter, men att de 
också har fullt upp med att vårda och 
utveckla de redan existerande. Han är 
inte särskilt oroad för framtiden. För-

utom på Gud och på kung Abdullah li-
tar han på de jordanska kristna.

– De kristna i Jordanien är starka, sä-
ger Abouna Issa, som själv är palestini-
er. De står upp för sina rättigheter och 
många kristna har framstående posi-
tioner inom förvaltningen och militä-
ren. När man undrar över framtiden 
handlar det inte bara om kvantitet, ut-
an framför allt om kvalitet. De kristna 
ska vara och är jordens salt som gör ett 
konstruktivt bidrag till samhället. Dä-
ri ligger vår styrka.

”När vi ser vad 
som händer i re-
gionen blir vi 
rädda för att 
Jordanien ska 
gå samma väg. 
Alla kristna är 
mycket oroade 
för framtiden.”
Abouna Moeen 
Hillo

MINORITET. I Jordanien sätter de kristna sin tillit till Gud och till kung-
en. De har med skräck sett hur situationen förvärrats för de kristna i 
angränsande arabländer. Än så länge lever de i säkerhet, men oron 
för framtiden släpper inte taget om dem.

Jordaniens kristna 
oroade för framtiden

• Det som i dag är Jordanien blev ti-
digt kristet, men erövrades av arabis-
ka muslimer i slutet av 630-talet. De 
kristna förblev ändå länge i majoritet. 
Då det Hashemitiska konungariket 
Jordanien utropades år 1948 var ännu 
30 procent av befolkningen kristen. I 
dag räknar man med att omkring tre 
miljoner av landets sju miljoner in-
vånare är kristna. Den största kyrkan 
är den grekisk-ortodoxa följd av den 
katolska och den melkitiska. Därtill 
finns armenier, syrisk-ortodoxa och 
protestanter av olika slag.   

• Situationen för de kristna är bättre 
än överlag i regionen, men Jordanien 
är ändå på plats 26 på Open Doors 
lista över de femtio län-
der där det är värst för 
kristna. Dessutom 
har landet klätt-
rat från 34:e plats 
året innan. Or-
saken är att mer 
extrema krafter 
som Muslimska 
brödraskapet och 
salafisterna stärkt 
sin ställning efter 
den arabiska vå-
ren. Open Doors 
lyfter dessutom 
fram den svåra 
situationen för 
muslimer som 
konverterat 
till kristendo-
men. 

JORDANIEN

Saudiarabien

Jordanien

Israel

Syrien
Libanon

Amman, storstadsområdet: 2 125 000
 

BefolkningSmängd
Hela landet: 6 318 000

Madaba: 84 600

Amman

Madaba

Döda havet

GRAFIK: MALIN AHO    
KäLLA: wIKIPeDIA

Egypten
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elever i ortodoxa skolan. 

de kriStnaS andel av befolkningen minskar stadigt på grund av 
emigration och lägre födelsetal, säger Yoel Jalil Maayen, som är 
assisterande pastor i allianskyrkan. 

aBouna iSSa SHomeli i katolska kyrkan oroar sig inte för framtiden. Han litar på Gud, kung Abdullah och de 
kristna i Jordianien. – Vi är starka, säger han. 
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Ödehusen 
som blev nya 
hem
Stundars-
byn,  
bostads-
området  
med 
gam-
la trä-
hus alldeles invid Stun-
dars museiområde i Solf, 
är lite av en doldis. Inte 
ens jag som är uppvuxen 
i trakten kände till histo-
rien bakom det. Lämpligt 
nog har Sara Bergström 
(text) och Linus Lind-
holm (foto) gett ut bo-
ken Lyckan är en gam-
mal gård – en bok om 
att bo i Stundarsbyn för 
alla andra som inte heller 
visste hur det gick till när 
bostadsområdet kom till.

Lyckan är en gam-
mal gård inleds med den 
osannolika berättel-
sen om hur ett planerat 
höghusområde gav vi-
ka för ett bostadsområ-
de bestående av rädda-
de ödehus.

Sedan träder husens 
nuvarande invånare fram 
och berättar om sitt hem 
och om var huset stått 
innan stockarna plocka-
des ner för att timras upp i 
Stundarsbyn. Läsaren mö-
ter både pionjärerna som 
var med om att grunda 
bostadsområdet och de på 
senare år inflyttade. Mellan 
raderna anar man att den 
täta gemenskapen och 
områdets unika karaktär är 
en källa till både glädje och 
kompromisser.

Tacksamt nog är Linus 
Lindholms bilder snarare 
dokumentära än dröm-
ska à la inredningsmaga-
sinen. Fast visst lyser de 
omsorgsfullt renoverade 
husens charm ändå ige-
nom på varje uppslag.

Det här är en bok för 
den som drömmer om att 
rädda gamla hus (och som 
kanske inte bara behö-
ver inspiration utan ock-
så några ord om det hårda 
arbetet med att renovera 
gamla hus). Likaså är det 
en bok för den som vill lä-
sa om människor som 
gick mot strömmen i en 
tid när nytt var grejen och 
den som valde att bo i ett 
gammalt hus ansågs lite 
ömkansvärd.

 ¶ eRIKA RÖNNGåRD

ELLIPS

En studie i hemmafrun
BOK

Att vara hemma och fru – 
en studie av kvinnligt liv i 
1950-talets Finland

Författare: Lena  
Marander-Eklund
Förlag: Svenska litteratur-
sällskapet 2014

När Lena Marander-Eklund 
ger sig ut för att porträttera 

1950-talets hemmafru-
ar strävar hon efter att göra 
det så som de själva ville bli 

förstådda. Skriftliga gestalt-
ningar från olika årtionden 
och sex intervjuer ligger som 
grund för studien. Marander-
Eklund är docent i nordisk 
folkloristik vid Åbo Akademi 
och angreppsättet är upplät-
tat akademiskt.

Till det intressantare i bo-
ken hör konflikten mellan 
den lyckliga hemmafrun och 
den hårt arbetande, uttröt-
tade modern – en tudelning 
som fortsättningsvis är aktu-
ell. Det bittra eller det ljuva li-
vet är narrativa konventioner 

som framträder i kvinnornas 
berättelser, medan de stere-
otypa egenskaper som ge-
staltar den veckotidnings-
bläddrande hemmafrun inte 
förekommer i hemmafruar-
nas egna berättelser.

Medan downshifting och 
hemmafrun 2.0 (drömmen 
om ett enklare liv, revolt mot 
en karriärsorienterad föräld-
rageneration) har blivit be-
grepp på 2000-talet visar 
Lena Marander-Eklunds stu-
die att 50-talets hemmafru-
ar helt enkelt gjorde det som 

förväntades av dem. Fram-
för allt önskar de bli för-
stådda utifrån den tidsan-
da som rådde då och hell-
re bli bekräftade än uppfattas 
som förtryckta. De indivi-
duella berättelserna länkas 
ihop med utbildning, äkten-
skap, familj, moderskap och 
nationens bästa. På den ti-
den stannande man helt en-
kelt hemma, det var så det 
var. Samtidigt dominie-
ras de skriftliga berättelser-
na, till skillnad från de munt-
ligt berättade, av erfarenhe-

ter av det mera negativa sla-
get – något som tyder på en 
viss försköning av eller kan-
ske försoning med den egna 
berättelsen då den ges vida-
re åt andra.

Så vad lär vi oss då av 
denna studie i hemmafrun? 
Att hemmafruarna var ett led 
i den tidsanda som rådde, att 
det var tungt ibland, härligt 
ibland och att någon homo-
gen skildring av deras liv inte 
finns att tillgå. Föga överras-
kande, egentligen.

 ¶ CHRISTA MICKeLSSON

Fascineras 
av 300 år 
gammalt 
kvinnoöde

i Sitt arbete som ung-
domsledare i Finström-
Geta församling möter 
Katarina Gäddnäs ofta 
frågor om sexualitet. 

– Historien bygger på en sann berät-
telse, säger Gäddnäs. Den är väldo-
kumenterad i de rättegångsprotokoll 
som finns bevarade. Håkan Skogsjö 
har forskat i dem och skrivit tidnings-
artiklar i ämnet.

Historien handlar om Maria Johans-
dotter från Föglö som under ofärds-
åren i början av 1700-talet tog sig till 
Stockholm. Där  klädde hon sig till man 
och började kalla sig Magnus Johans-
son. Utklädd till man verkade hon som 
Sveriges första kvinnliga kantor.

I operan är Magnus-Maria homosex-
uell. Gäddnäs ser inga problem i det. 
Men samtidigt ser hon Magnus-Maria 
som en mera komplicerad person än så.

– Man vet inte om hon var homosex-
uell eller inte. Min syn på sexualitet är 
mera komplicerad är så. Jag tror att det 
finns folk som är födda homosexuella. 
Men jag tror också att det finns de som 
tillfälligt lever som sådana till exem-
pel i fängelse- eller armémiljö. Jag tror 
att hon var pragmatisk, praktisk och 
konstnärlig. Det var ett sätt för henne 
att överleva och syssla med sin musik.

Även om hennes andel av operan, li-
brettot – alltså manus och sångtexterna 
– är färdigt så kommer Katarina Gädd-
näs inte att släppa taget om Magnus-
Maria. Berättelsen fascinerar så pass 
mycket att hon planerar att ge ut en 
roman om henne nästa år.

– I romanen får hon nödvändigtvis 
inte etiketten homosexuell. Där får 
också prästen i församlingen där hon 
verkade en annan profil. Av dramatiska 
orsaker är prästen en ondsint person i 
operan. Jag tycker inte om att prästerna 
så ofta porträtteras som skurkar. Mina 
barn har också frågat mig varför präs-

OPERA. I femton år har berättelsen om Maria Jo-
hansdotter från Föglö fascinerat Katarina Gäddnäs. Av 
berättelsen har hon skrivit librettot till operan Magnus-
Maria som har premiär i Mariehamn den 15 juli. Om ett 
år blir det en roman. 

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

terna är så elaka i populärkulturen. Jag 
vill också ändra på uppfattningen som 
finns bland många att homosexuella le-
ver ett promiskuöst liv. Även om Mag-
nus-Maria inte var den trogna typen.

Maria Johansson växte upp på Föglö 
på Åland under ofärdsåren i slutet av 
1600-talet. Kungen hade tagit ut män-
nen i krig och kvinnorna fick ta över 
deras arbete på hemmaplan.

– Det var svält och nöd och miljon-
tals människor dog i Sverige och Fin-
land. År 1703 följde 19-åriga Maria med 
sin styvfar på en vedskuta till Stock-
holm. Vintern kom tidigt det året och 
båten frös in i Stockholm. Styvfadern 
återvände till Åland men Maria stan-
nade i Stockholm.

Maria fick först tjänst som piga och 
på kvällarna spelade hon nyckelhar-
pa på krogarna. 

– Hon vantrivdes som piga. Pigorna 
fick hälften mindre betalt än drängarna 
och Maria var van att arbeta hårt. Hon 
hade hellre dragit stockar i skogen än 
passat barn.

Maria blev Magnus
Det var vanligt att kvinnor som rör-
de sig ensamma ute i Stockholm om 
kvällarna blev antastade av män. För 
att undgå det klädde många ut sig till 
män. Även Maria blev antastad då hon 
spelade på krogen. Då hon beklaga-
de sig för en gäst föreslog han att hon 
skulle klä sig som en karl.

– På stående fot bytte hon kläder 
till en båtsmansdräkt, säger Gäddnäs. 
Vid den stunden lovade hon att aldrig 
älska en man. Det var farligare att va-
ra utklädd till man och ha en relation 
till en annan man än att vara kvinna 

och har en relation till en kvinna, sä-
ger Gäddnäs.

Hon började kalla sig Magnus Jo-
hansson och skaffade ett förfalskat 
pass med det namnet.

Magnus-Maria blev skomakarlär-
ling och sjöng i kyrkan i Lovö försam-
ling om söndagarna. Då församlingens 
kantor dog erbjöd kyrkoherden henne 
tjänst som kantor.

– Hon visste hur en kvinna skulle 
tas och många kvinnor föll för Magnus. 
Magnus besökte en prästgårdspiga åtta 
nätter. Vid den tiden räknades man som 
trolovad efter tre besök. Kyrkoherden 
uppmanade dem att gifta sig men det 
ville inte Magnus. Pigan tog det så hårt 
att hon gick ut för att hänga sig medan 
folk sökte efter henne. Den natten ut-
bröt ett oväder som blir ett dramatiskt 
inslag i operan.

Det hela sprack då kyrkoherden 
granskade Magnus pass.
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Liten historisk guldgruva
FACKLITTERATUR

Tvivlarens guide till Nya 
testamentet

Författare: Lennart Lund-
mark.
Förlag: Fri Tanke (2013)

Lennart Lundmark är en 
historiker och författa-
re som ägnat sig åt forsk-
ning och kulturjournalistik. 
Hans bok Tvivlarens gui-
de till Nya testamentet är 
en på alla sätt saklig, men 
för en troende också delvis 
psykiskt tung läsning. Bo-
ken går metodiskt och la-
koniskt igenom motsägel-
ser och historiska felak-
tigheter i NT. Lundmark tar 
också upp några riktigt rus-
kiga händelser i kristendo-
mens och kyrkans historia. 
Här ett par exempel: 

Efter biskopsvalet i Rom 
år 361 låg det 130 döda i 
basilikan, så pass häftiga 
var meningsmotsättningar-
na mellan de olika falang-
erna.

En annan nyhet för mig 
var att kyrkan använde sig 
av horder av ökenmunkar 
som vid upprepade tillfäl-
len kallades in för att ge-
nomföra förföljelser, våld 
och mord mot oliktänka-
re. Munkar hade en fram-
trädande roll då den kända 
kvinnliga matematikern Hy-
patia mördades år 417. 

En kristen läser inte Bi-
beln i första hand som en 
historisk faktabok, utan för 
att genom Bibelns ord fö-
ra ett samtal med Gud och 
för att inspireras andligen. 
Därför är det fullt möjligt att 
som troende läsa sin Bi-
bel flitigt från pärm till pärm 
hela sitt liv och upprepa-
de gånger utan att någonsin 
hitta en enda motsägelse 
eller historisk brist i den. 

Uppenbart är att Lund-

mark med sin bok inte rik-
tar sig i första hand till tro-
ende kristna, utan till ”tro-
ende” skeptiker och tvivlare 
som önskar sig mera vatten 
på sin kvarn. 

Men hans bok är definitivt 
inte någon fanatisk anti-
kristen skrift. För de krist-
na som är intresserade av 
frågor om NT:s historicitet 
är Lundmarks bok en liten 
guldruva. Det råder inget 
tvivel om att han ägnat en 
hel del tid åt studier i NT:s 
tillkomst och att han vet 
vad han skriver om. Här hit-
tar man koncist och välfor-
mulerat det mest väsentli-
ga i den historiska diskus-
sionen om Nya testamen-
tets tillkomst. Boken är inte 
någon tröttsam akademisk 
avhandling utan lättläst och 
den riktar sig till vanliga lä-
sare utan förhandskunska-
per i ämnet.

Hur man som kristen tar 
till sig den historiska kun-
skapen och diskussionen 
om Bibelns och Nya testa-
mentets tillkomst och hur 
det påverkar den egna tron 
är ett kapitel för sig. Det 
finns i dag teologer som ta-
git sig an den utmaning-
en på ett förtjänstfullt sätt 
och som skriver populärve-
tenskapligt och -teologiskt. 
Historisk kunskap om Bi-
beln och den tilltagande lit-
teraturen på det området 
fortsätter att utmana oss 
som kyrka och som kristna. 

Fakta-fundamentalis-
men verkar ha kommit för 
att stanna. Det finns skäl 
för oss som kristna att fun-
dera över hur budskapet 
ska presenteras i en tid som 
alltmer ser ut att förlora en 
religiös läskunnighet och 
förståelse. 

Lundmarks bok visar på 
nödvändigheten av en fort-
satt inomkyrklig diskussion 
om olika bibelsyner.

 ¶ TOMAS VON MARTeNS

lennart lundmark vill upplysa läsaren, men antagligen 
når han endast fram till de läsare som redan tycker lika 
och som är ”upplysta”.  FOTO: LyDIA STeNFLO

En fin liten bönbok för både stora och små, som tagits 
fram inför Britt G. Hallqvists 100-årsjubileum. Boken 
innehåller böner för både morgon och kväll och har 
snillrika illustrationer av den kända svenska barn-
boksillustratören Charlotte Ramel. 
Verbum, inb. 56 sidor 

2150

Måne och sol – Böner och texter av Britt G. Hallqvist

I boken ingår bland annat 
Ett litet barn av Davids hus, 
Vaggsång, I Guds famn, Vid 
himmelens grind och Som 

ett sandkorn i en öken.

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

– Magnus-Maria hamnade inför rätta 
för att ha skapat förvillelse genom att 
klä ut sig till man, inte för att hon haft 
en relation till en kvinna. Under rätte-
gången frågade domaren av Magnus-
Maria om hon var man eller kvinna. 
Hon svarade både och, men mera man. 
Då undersökningen visade att hon var 
kvinna till varje lem insisterade hon på 
att hon var man till sinnet.

År 1706 dömdes hon till åtta dagar 
på vatten och bröd. 

– Magnus-Maria var inget offer. Hon 
utnyttjade andra och gjorde dem illa ge-
nom att leka med deras känslor. 

Även om berättelsen är 300 år gam-
mal så har den en aktualitet än i dag.

– Den är en manifestation för både 
kvinnors och homosexuellas rättighe-
ter, säger Gäddnäs. I många fall tving-
ar kyrkan dem som är födda homosex-
uella obarmhärtigt in i ett liv i celibat. 
Ingen väljer att bli homosexuell för att 

det är en modefluga. Homosexualitet 
innebär både sorg och kamp.

Gäddnäs tror att det kommer att ta 
hundra år innan vi kommit till rätta 
med homosexualiteten inom kyrkan. 

– Vi kommer ingenvart om vi bara står 
på barrikaderna och skriker. Vi måste 
föra en dialog och lyssna på varandra. 

Att skriva librettot har varit en läro-
rik resa för Gäddnäs.

– För mig har det här varit en otro-
lig skola att få jobba med Suzanne Os-
ten. Hon spelar i en helt annan division. 
Det första librettot jag skrev var på rim 
och det förkastade hon. Men hon trod-
de på mig och jag har skrivit om det tre 
gånger. Jag har också fått hjälp av Ann-
Sofie Bárány.

Osten har valt kvinnor att göra ope-
ran, kvinnor står också för de manli-
ga rollerna. Det kan ses som ett mot-
drag till den mansdominerande ope-
ravärlden.

MAGNUS-MARIA

• Libretto: Katarina Gäddnäs
• Musik: Karólína Eiríksdóttir
• Regi: Suzanne Osten
• Dirigent: Anna-Maria Helsing
• Dramaturgi och bearbetning: Ann-
Sofie Bárány
• I rollerna: Hillevi Berg Niska, Andrea 
Björkholm, Lisa Fornhammar, Ma-
ria Johansson, Ásgerđur Juniusdóttir. 
Therese Karlsson, Annika Sjölund och 
Frida Josefin Österberg
• Föreställningar på Åland 15.7 (pre-
miär), 17.7, 18.7, 19.7 och 20.7
• På turné 26.7 i Jakobstad, 30.7 i 
Stockholm och 7.9 i Esbo.  

– Än i dag är operavärlden otro-
ligt sexistisk. Kvinnor far illa och för-
väntas ibland ligga sig till arbete, sä-
ger Gäddnäs.
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PSALMVÄVEN MAJ

Fyll i de ord som sökes på raderna A-U. 
Motsvarande siffra i kombination med 
radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
Flytta över bokstäverna så att den första 
bokstaven på rad A motsvarar A51, den 
andra A94 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första 
bokstäverna i raderna A-U bildar psal-
mens namn.
    Oftast håller sig Psalmväven till den 
nya psalmboken, men för att det ska 
vara klurigt kan det ibland hända att 
vi använder oss av en äldre version av 
någon psalm. 

Rätt svar på förra psalmväven är psalm 
72, vers 4, som börjar med orden ”Du 
bar ditt kors. Så lär ock mig”. Vinnare  
i förra Psalmväven är: Ann-Mari Snell-
man, Kållby, Isabella Gröning, Marie-
hamn och Camilla Riska, Vasa. Grattis! 
Prisböckerna kommer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
senast 27.5.2014. 
Märk kuvertet ”Maj-psalmväv”. Bland 
de rätta svaren lottar vi ut tre bokpris. 
Lycka till!

PSALMVÄVEN

SKICKA IN!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

VINN BÖCKER!

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

E-post:

A   Ibland friska      ___     ___     ___ 
                                   51        94       137     

B   Förknippas med Lovikka      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                                         24       117       80       63       133      103      43        18        38

C   I båts kölvatten       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                          10        67        97       59       126       36      102       87  

D   Originell       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                             75       105       4         121       27        47       115       65       107 
 
E  Deprimerande      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                     131       99       25        83       60        13       44        76        31        88

F   Sätts att stå       ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                    49       57        33       125      101        3  

G   Har tand       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                              1         85       54       23        118       71        128  

H   Fin skål för blomsterarrangemang
 
      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
       39       109      22        96       124       5         84       48       66  

I   Aktningsvärd förr      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                            68       95       30       127       21        89       113        58      104 

J   Rusning, kanske till jul      ___     ___     ___     ___     ___  
                                                     32        2        120      69       64 

K   Beviljades prästänkor ofta      ___     ___     ___     ___     ___  
                                                             100      53        29      135       82

L   Skär Camembert      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                             91         9        45        34      136       62        15 

M   Rannsakning     ___     ___     ___     ___     ___  
                                    110        8         77        50       35 

N   Förnamn på TV:s dr House      ___     ___     ___     ___ 
                                                              46        7         130      79

O   Enkel manual     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                     61        37        11         108      55       28       132

P   En sådan leder vilse     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                                112       129      52        98       78       86        6  

R   Har god aptit      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                    92       114      123       20        12       42       134       70 

S   Känd för slutenhet     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                             93       73        26       119       41         16    

T   Biträdande officer      ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                             81        56       17        106      111       122       14        72

U   Har staty      ___     ___     ___     ___     ___ 
                              19        40       74        116      90  
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
FR 9.5 KL. 19: VÅRKONSERT I 
DOMKYRKAN 
Varia Voce & Fantasmi, dirigent  
Jarkko Yli-Annala
SÖ 11.5 KL. 10: GUDSTJÄNST I S:T 
OLOFS KAPELL , Pellinge, Audas, 
Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN  
Puska, Audas, Tollander, Ove 
Blomqvists gudstjänstgrupp.
KL. 17: KONSERT I DOMKYRKAN 
Gabriel Faurés Requiem, Laut-
tasaaren Laulajat, solistit: Saara 
Goldhorn, Olga Spitsyna, Ari 
Luoma, Matti Pohjoisaho, orgel, 
dir. Victoria Meerson.
ON 14.5 KL. 13: ANDLIGA ÖNSKE-
SÅNGER, Solist Camilla Wiksten-
Rönnbacka, allsång med Gaudea-
muskören i Svenska församlings-
hemmet, Helenelund

 ¶ LAPPTRÄSK
Sö 11.5 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
Morsdag, Kvartettsång, Håkan 
Djupsjöbacka, Mia Aitokari. Kyrk-
kaffe med tårta i lilla kyrkan, 
Carita Illman
On 14.5 kl. 13.30: Andakt på 
Marttahemmet, kl. 14 Andakt på 
Gyllene Tiders hem
On 14.5 kl. 18: Barnkörskonsert i 
Lovisa kyrka
Sö 18.5 kl. 11: Tvåspråkig hög-
mässa i kyrkan, De stupades 
dag, Tuire Huovinen-Westerlund, 
Hannu Pentti.
Välkommen med!

 ¶ LILJENDAL
Lö 10.5 kl.9-: Diakonin säljer 
morsdagsblommor utanför Sale 
tills blommorna är slut, dock se-
nast kl. 15
Sö 11.5 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Morsdag, Kvartettsång, Håkan 
Djupsjöbacka, Mia Aitokari
Ti 13.5 kl.10-12: Vuxen-barngrup-
pens avslutning. Unga Teatern fö-
revisar Rödluvan på Mariagården
On 14.5 kl. 17.30-: Vinttis- ung-
domssamling avslutning på Kan-
torsgården
On 14.5 kl. 18: Barnkörskonsert i 
Lovisa kyrka
Sö 18.5 kl. 10: Högmässa i Säv-
träsk kapell, De stupades dag, 
Anita Widell, Måns Vikström. 
Uppvaktning vid hjältegravarna.
Sö 18.5 kl. 13: Högmässa i An-
dreaskapellet, Robert Lemberg, 
Camilla Wiksten-Rönnbacka
Pastorskansliet öppet: onsdagar 
9-15. Övriga dagar på nummer 
044 722 9241.

 ¶ LOVISA
Gudstjänst: sö 11.5 kl 12 i kyrkan, 
af Hällström, Tollander
Pensionärerna: ti 13.5 kl 13 i för-
samlingsgården, vårfest
Puzzelkväll: ti 13.5 kl 16:15 i Val-
kom kyrka
Barnkörskonsert: ons 14.5 kl 18 
i kyrkan, barnkörerna i de öst-

nyländska församlingarna, Kalle 
Katz, piano, Patrik Latvala, bas, 
Thomas Törnroos, trummor
Morgonkaffe: to 15.5 kl 8:30 i 
Tikva
Födelsedagsfest: för inbjudna to 
15.5 kl 15 i församlingsgården, ef-
tisbarnen uppträder med sång.

 ¶ PERNÅ
Fre 9.5: Café Mikael, Jorvasvägen 
1, Forsby, kl. 10-13. Sjögård-
Andersson
Sö 11.5: Högmässa i kyrkan kl. 10. 
Silfvergrén, Jokinen
Sö 11.5: Högmässa i Sarfsalö ka-
pell kl. 13. Silfvergrén, Jokinen

 ¶ SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa, 
Camilla Ekholm, Anders Ekberg.
Småbarnskyrka: Fr kl 10, Sibbo 
kyrka. Katja Korpi, Isabella 
Munck, Ekberg.
Närståendevårdarkaffe: Fr kl 13, 
Prästgården. Ann-Christine Wiik, 
Ann-Lis Biström.
Välgörenhetskonsert med an-
ledning av Gösta Steffanssons 
75-årsdag: Lö kl 18, Sibbo kyrka. 
Fritt inträde, kollekt till förmån 
för barnsjukhuset i Helsingfors. 
Kaffeservering i Kyrkoby försam-
lingshem efter konserten. Medar-
rangör: Sibbo svenska församling. 
Vikings veranda: Må kl 19, Präst-
gården. Patrik Frisk.
Samtalsgruppen på Linda: Ti kl 
13:15. Wiik.
Bibelstudium i Norra Paipis 
bykyrka: On kl 18, Stefan Djup-
sjöbacka.
Veckomässa på Linda: To 15.5 kl 
14, Ekholm.
Kvinnor mitt i livet: To 15.5 kl 
18:30, Prästgården. Korpi.
Veckomässa på Elsie: Fr 16.5 kl 
10, Ekholm.
Kyrkobröderna: Fr 16.5 kl 18:30 
hos Hedvig och Pentti Halén, Ra-
jakulmav. 59. Grillfest och lotteri. 
Damerna inbjudes.
50-års konfirmationsjubileum: 
Sö 18.5 ca kl 13:30 (efter mäss-
san), Kyrkoby församl. hem. Träff 
för de som blev konfirmerade 
18.5 1964. Anmälningar till Ritva 
Wickholm (f. Kortelainen) tel. 
0400254230 eller Marita Elfving 
(f. Sandström) tel. 0405058508. 
Även för oanmälda. Du behöver ej 
delta i mässan.
OBS! Pastorsexpeditionen stängd 
torsdag 15.5!

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Fr 9.5
kl. 10–11.30: Familjeträff i Hörnan. 
Ollberg.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i 
Högbergsgatan 10 E. Frivillig av-
gift. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 11.5
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyr-
ka. Sinisalo, Enlund. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyr-
kan. Lindström, Sinisalo, Enlund, 
Löfman. Kyrkkaffe.
kl. 15: Mässa i Folkhälsans senior-
hus. Lindström, Löfman.

Må 12.5
kl. 10–11.30: Familjeträffen har 
våravslutning med picknick i 
lekparken vid Johanneskyrkan. 
Frände.
Ti 13.5
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyr-
kan. Elisa Murtoperä.
kl. 18: Vesper i Johanneskyrkan. 
Lindström, Almqvist.
On 14.5
kl. 14–15.30: Den sista bibeltim-
men om Jobs bok i S:t Jacobs 
församlingssal. Repo-Rostedt, 
Salenius
kl. 18: Veckomässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Anne 
Hätönen.
To 15.5
kl 13: Samtalsgruppen i Majblom-
man. Stefan Djupsjöbacka.
Anmälningar till semesterläger: i 
Labbnäs semesterhem för pensi-
onärer den 9-13.6.2014 tas emot 
ända fram till 16.5. Pris 180 € (inkl. 
resor och helpension i eget rum) 
För mera information och anmä-
lan: karin.salenius@evl.fi, tfn 09 
2340 7724.
Middagsbön i Johanneskyrkan 
må-fr kl. 12.

 ¶ MATTEUS
Sö 4.5 kl. 12: högm, Hallvar, Ma-
rianne Sundroos. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe.
Församlingsresa till Stockholm 
7-8.6: 
Resa till Stockholm med del-
tagande i Finska församlingens 
svenskspråkiga mässa. På båten 
bl.a. eget program. Pris: ca 170 
euro/person i dubbelhytt (ca 230 
euro för enkelhytt). I priset ingår 
resan, buffet båda vägarna och 
morgonmål. Anmäl senast fr 9.5 
till matteus.fors@evl.fi eller tfn 
09-2340 7302 (namn, födelse-
datum och kontaktuppgifter). 
Reseledare Johan Hallvar ger mera 
info, tfn 09-2340 7321 eller johan.
hallvar@evl.fi.
Dagläger för barn (3-6 år): 
2-5.6 dagligen kl. 9.30-12.30. 
Plats: Sjökortsgränden 6, dag-
klubbens utrymmen, Nordsjö. 
Egen matsäck och självtransport. 
Pris 20 €. Ansvarig ledare Marian-
ne Bergström. Anm. senast 23.5 
må-fr kl. 9-13 till dagklubbens tfn 
(09)2340 7331.
Matteus dagklubb: 
för barn i åldern 3-6 år, på Nord-
sjö, Sjökortsgränden 6. Må, on, 
to, fr kl. 9.30 - 12.30, startar 18.8 
och följer därefter skolterminerna. 
Ledare Marianne Bergström. Anm. 
till dagklubbens tfn må-fr kl. 9-13 
i maj, tfn (09) 2340 7331.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
fr 9.5:
- kl. 9.30 Vårtalko på Björkebo: 
anmälan till Bodil Sandell, tel. 09 
2340 7227.
- kl. 10 Musikleken på utfärd till 
Högholmen: träff kl. 10 på Blå-
bergslandet vid kassan. Ledare är 
Sussi Leskinen.
- kl. 10 Babyrytmik: i Månsas 
kyrka. Smörgås, kaffe och saft 
efteråt. Ledare är Liisa Ahlberg.

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

Annonsera i Kyrkpressen! 
Leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi 
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

BETRAKTELSEN MONICA HEIKEL-NYBERG

Hem till framtiden
Hur kan jag längta hem till en verklighet som jag ännu 
inte har upplevt? Tanken känns bakvänd, eller kanske 
är det perspektivet? Min längtan går oftast bakåt, till 
det goda jag minns från de upplevelser jag redan har 
haft. Men i dag talar texterna om längtan som sträcker 
sig framåt, mot det som ska komma en gång. En hem-
längtan till framtiden, den som både finns och inte än-
nu finns. Samtidigt. Inte som dröm eller verklighet, ut-
an som både och.

en dröm, eftersom jag längtar till det jag ännu inte har 
sett och förstått vidden av. En verklighet, eftersom jag 
hela tiden får se små reflexer av den i mitt vardagliga 
knog. En snabb kram, en glad blick. Solen som smälter 
bort vintermörkret ur hjärtat. Den mest intensiva sinn-
liga njutningen och den fysiska avslappningens frid. 
Psalmsången och visorna vid valborgsbrasan. Alltiho-
pa är återsken av den himmelska glädjen som väntar 
en gång. Helt kan jag inte förstå den glädjen ännu, men 
det himmelska ljuset skickar solkatter mot mina sin-
nen, om jag bara förmår vara uppmärksam. Ja, jag tror 
faktiskt att all glädje, all njutning och all gemenskap här 
är en reflex av den allt uppslukande glädje som vän-
tar en gång, när jag får stiga ur tiden in i Guds eviga nu.

ännu får jag inte göra det. Tiden binder mig, och gröper 
varje minut och varje timme en liten bit till ur mitt liv. 
Dag för dag slits jag ned, både till kropp och själ. Den 
yttre verkligheten biter ihop så det knakar i käkarna, 
och jag måste foga mig. Inte bara min kropp utan ock-
så min tanke åldras och grånar. Men min längtan kan 
ingen ta ifrån mig. Den dag då min tid är slut, då bå-
de kropp och själ har tjänat ut, är mitt hopp, min läng-
tan, det enda som bär mig. När jag möter Mästaren, där 
tiden runnit ut, har jag ingenting annat än längtan att 
erbjuda honom. Och ingenting annat vill han ha. Mitt 
solkiga förflutna, den slitna kroppen och de trötta tan-
karna, tar han ömt emot men det är längtan som bin-
der oss samman. Hans längtan efter mig, den som ald-
rig har rubbats eller vacklat. Och mitt hopp, som äntli-
gen brister ut i verklighet. Äntligen hemma!

Monica Heikel-Nyberg är församlingspastor i Kyrkslätts 
svenska församling.

Diakoni är ett ord som 
ursprungligen kommer 
från grekiskan och där 
betyder ”tjänst”. Dia-
konin hör tillsammans 
med gudstjänstlivet och 
missionen till kyrkans 
grundläggande verk-
samhet.

Diakonins plats i kyr-
kan hör ihop både med 
Bibelns undervisning om 
kärleken till nästan och 
med urkyrkans omsorg 
om de fattiga.

Det diakonala arbe-
tet i församlingarna ut-
förs av både anställda 
diakoner och diakonis-
sor och av frivilliga med-
arbetare.
Källa: Wikipedia

I KLARSPRÅK

”Mästare, hjälp 
mig att fånga upp 
de ljusreflexer 
som glädjen i din 
hand kastar i mitt 
liv. Låt hoppet 
och längtan få 
bära ända hem. 
Amen.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

583, 584, 287, 
566: 1-3 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Hemlängtans söndag
Den här söndagen har temat ”Guds folks hemläng-
tan”. Det innebär att vi riktar blicken mot det nya livet 
i himlen, dit Kristus gått för att bereda plats för oss. 

De kristna längtar efter den kommande staden. Ge-
nom Kristi uppståndelse har de redan gjorts till en ny 
skapelse. När Kristus återvänder kommer de att bli lika 
hans förhärligade kropp.

OM HELGEN LUST ATT

- NÄR ER
föRSAmLiNg hAR
NÅgOT EXTRA PÅ gÅNg?

VARA miTT i

SmöR
ögAT

Platsen i högerkrysset 
ger annonsören synlig-
het i hela landet, fri ut-
formning och fyrfärg i 
storlek 81 x 55 mm för 
bara 150 euro inklusive 
moms! 

Gäller endast församlings- 
och kyrkligt realterade 
annonser.

2 X 55 / PRiS 150 ¤

”Jag ber inte att 
du skall ta dem 
ut ur världen ut-
an att du skall be-
vara dem från det 
onda.”

Läs mera i Joh. 17:11-17.

”Älskad!” 

Morsdagskonsert med 
Heidi Storbacka sön-
dag klockan 18 i Es-
se kyrka. 

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
9–15.5

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 54:7-10

ANDRA LÄSNINGEN
1 Petr. 1:3-9 
eller 2 Kor. 4:16-18

EVANGELIUM
Joh. 17:11-17

Tredje söndagen efter 
påsk. Temat är ”Guds 
folks hemlängtan”.

HELGENS TEXTERILLUSTRATION: JOSePHINe MICKeLSSON
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sö 11.5:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka. Thylin, vikarie. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, Hilli. 
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Ha-
gasalen, Vespervägen 12 A. Tips: 
Kom lite tidigare och umgås över 
en kopp kaffe före gudstjänsten!  
En chans att träffa nya och gamla 
vänner. Vi ses. :-)
ti 13.5:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka. 
För 0-5 åringar och föräldrar. 
Smörgås, kaffe och saft efteråt. 
Ledare  är Sussi Leskinen.
- kl. 17 Församlingens vårfest: i 
Södra Haga kyrka, Vespervägen 
12. Hela församlingens vårfest på 
kyrkbacken i Södra Haga. Kl. 17:  
Programinslag och Servering av 
hotdog, glass, kaffe och saft. Kl. 
18 : gemensam samling. Välkom-
men! Ingen anmälan behövs.
on 14.5:
- kl. 18: Lägerinfo (skriftskolläger 
1): i Södra Haga kyrka, Vespervä-
gen 12. Lägerinfo för föräldrar och 
konfirmander inför sommarens 
läger. Kass.
to 15.5:
- kl. 18 Lägerinfo (skriftskolläger 
2): i Hagasalen, Vespervägen 12 A. 
Info för konfirmander och föräld-
rar inför sommarens läger. 
Pro Markus församling r.f. hål-
ler sitt stadgeenliga årsmöte: sö 
18.5.2014 i Åggelby gamla kyrka 
efter avslutad högmässa.

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Församlingsvalet 2014: har temat 
”Tro på det goda”. Kandidatupp-
ställningen, som inletts, avslutas 
15.9. Förhandsröstningen äger 
rum 27-31.10. Valdagen är söndag 
9.11. dvs. på fars dag.
Kampens kapell: är öppet varda-
gar 7-20 och veckoslut och helg-
dagar 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. En webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 

uppgifter som kan  leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd!

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 11.5. um 11 Uhr: Abendmahls-
gottesdienst (M. Röker)

 ¶ INTERNATIONAL EVANGELI-
CAL CHURCH
Sunday Service in English 
10.00: Mellunmäki Parish Cen-
ter, address: Korvatunturintie 2, 
Helsinki
14.00: Christ Church, address: 
Apollonkatu 5, Helsinki
16.30: Espoo Cathedral Parish, 
address: Kirkkoranta 2, Espoo
Sunday School arranged. Join 
us for church coffee after the 
service!

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor: 
Esbo domkyrka lö 10.5 kl. 10 kon-
firmation av påskskriftskolan. von 
Martens, Lindberg, Malmgren. 
Esbo domkyrka sö 11.5 kl. 12.15 
mässa med små och stora. Ahl-
beck, Bengts, Malmgren, barnkö-
ren. Morsdagslunch i förs.gården. 
Friv. avgift för missionen.
Taizémässa: Olars kyrka, svenska 
sidan, on 14.5 kl. 19. Rönnberg, 
Kronlund.
Latinamerikansk mässa med 
Esbo Arbis kammarkör: Köklax 
kapell fre 9.5 kl. 19. T-J Kyllönen, 
dirigent & kapellmästare. Fritt 
inträde. Program 10 €.
Väntjänstträff: Hagalunds kyrka 
to 15.5 kl. 18.
Öppen diakonimottagning: Kyrk-
tian, Kyrkog.10, varje må kl. 11-13.
Öppet hus för daglediga: Haga-
lunds kyrka varje ti kl. 12-14 till 
slutet av maj.
Handarbetsgruppen: Vita huset, 
Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 16-19 
till slutet av maj,
Kretsar för pensionärer & dag-
lediga kl. 13-15: Köklax kapell ti 
13.5, Södrik kapell on 14.5, Kara-

backa kapell to 15.5.
Pensionärsläger: Mataskärs lä-
gercentrum 18-21.7. Pris 70 € inkl. 
taxitransport. Anmälan senast 
30.6 till Synnöve Heikkinen, 040 
547 1856 el. Bea Karlemo, 040 
513 0828.
Vårjippo: Tunaberg servicehus, 
Framnäsängen 4, to 22.5 kl. 
14.30 - 17.30. Musik med Swing 
it. Försäljning av sommarblom-
mor, perenner, Aloe Vera-prod. 
Handarbeten, bakverk, potatis-
gröt, våfflor, kaffe m.m. Förevisn. 
av möbelrestaurering., lopptorg, 
lotteri.
Församlings utfärd: Strömfors 
bruk fre. 23.5. Möjlighet att 
stiga på bussen: Olars kyrka kl. 
9.45,Sökö kapell 9.10, Köklax ka-
pell 9.20,Södrik kapell 9.25, Kara-
backa kapell 9.40, Kalajärvi kapell 
10.00. Kl. 11.30 Andakt i Strömfors 
kyrka, guidning på bruksområdet 
och lunch fr. kl. 12.15. Vi startar 
hemåt vid 14.30-tiden. Pris: 25 €.  
Anm. senast 15.5: Kimi Lindström, 
040 531 1045, Synnöve Heikkinen 
040 547 1856, Bea Karlemo  040 
513 0828, Majvi Andersson-
Sjögren 040 531 1044.

 ¶ GRANKULLA
To 8.5 kl 10-11 Lovsång och bön: i 
övre brasrummet.
Sö 11.5 kl 10 Singelföräldracafé-
träff: i Sebastos, Marina Paqvalén.
Kl 12 Högmässa: Johanna Södö, 
Barbro Smeds. Kaffe i nedre 
salen.
Ti 13.5 kl 9.30 Familjelyktan: i 
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli 
Peitsalo.
Kl 9.30- 11 Diakonimottagning: 
och brödutdelning.
Kl 15 Tvåspråkiga mentalvårds-
gruppens vårfest: i Sebastos.
Kl 17.30 Smyckeskväll: i dagklub-
bens kök, Yvonne Fransman.
On 14.5 kl 10-14.30 Närstående-
vårdarutfärd: till Haltia i Noux.
Kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
To 15.5 kl 10-11 Lovsång och bön: 
i övre brasrummet.
Kl 18.30 Bibelkväll: i Sebastos.
Barnläger på Högsand i Hangö: 
Läger 1. För barn i åk 1-3. Tid 
2-4.6.2014. Pris 55 €. 
Läger 2. För barn i åk 4-6. Tid 
4-7.6.2014. Pris 70 €. 
Anm. till kyrkoherdeämbetet 
tel. 09-512 3722 eller grankulla.
sv.fors@evl.fi 
Sista anmälningsdagen är 22.5! 
Mer info: Daniel ”Faffen” Nyberg, 
050-301 7467. 
Vid anmälningen behöver vi veta, 
barnets namn, adress, ålder, 
dieter, allergier samt vårdnadsha-
varens kontaktuppgifter.

 ¶ KYRKSLÄTT
Slöjdgruppen för vuxna: lö 10.5 
kl. 13 Sjökulla skola, Sjökullavä-
gen 285. Biltransport kl. 12 från 
församlingshemmets i centrum 
parkeringsplats.
Högmässa: sö 11.5 kl. 10 i Haa-
pajärvi kyrka. Heikel-Nyberg och 
Joki. Mikaelikören medverkar.
Högmässa: sö 11.5 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. Heikel-Nyberg och 
Joki. Mikaelikören medverkar.
Sång och bön: må 12.5 kl. 18.30 i 
sal 7 i Kyrkslätts kyrka.
Mässa med Taizé: ons 14.5 kl. 
18.00 i Kyrkslätts kyrka.
Infotillfälle om församlingsvalet 
2014: ons 14.5 kl. 18.30 i försam-
lingshemmet, Församlingsvägen 
1. Info för alla, som är intres-

serade av att kandidera, veta 
mera om valet eller om hur man 
kan påverka som förtroendevald. 
Välkomna!
Kyrkoherdeämbetets tel. (09) 
8050 8292:
www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 11.5: Högmässa kl 10.30 i 
Pyynikki församlingshem, Hans 
Cederqvist predikar, liturg Kim 
Rantala och kantor Paula Sirén.
Ti 13.5:Mammor, pappor o barn 
kl 10 SvG
Ti 13.5: Tisdagsklubben SvG kl 
13.30-14.30 och kl 14.30-15.30
Ons 14.5: Diakonikretsen kl 13 
SvH. Vårens sista träff! Vi besöker 
Stallgården/Tallipiha och dricker 
vårt kaffe där.
Ons 14.5: Bröllopsmusik kl 18 i 
Viinikka kyrka med Paula Sirén, 
Maiju Häyrynen och Nice Voice, 
för alla som gillar vacker musik!
Lö 17.5: Lasaruslördag kl 12-15. 
Konfirmanderna besöker åldringar 
på Koukkuniemi.

 ¶ VANDA
Barnens kyrkostund: fre 9.5 kl. 
9.30 i dagklubbsutrymmet i Mar-
tinristi församlingslokal. En stund 
med sång, berättelse och bön. 
Kyrkostunden hålls i samband 
med vår dagklubb, men är öppen 
för alla att delta i.
Högmässa: sö 11.5 kl 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. A.Paavola, 
I.Hokkanen.
Högmässa: sö 11.5 kl 12 i S:t Mar-
tins kapell. A.Paavola, I.Hokkanen.
Familjecafé: i samarbete med 
Folkhälsan må 12.5 kl. 9-12 i Mar-
tinristi församlingscentrum.
ViAnda-kören: övar ti 13.5 kl. 13.15 
-17 på Helsinggård, Konungsv. 2.
De Vackraste Andliga Sångerna: 
ons 14.5 kl. 14 i Folkhälsanhuset, 
Vallmov. 28. Tillsammans med 
Nina Fogelberg sjunger vi och 
lyssnar till andliga sånger och 
psalmer.
Ungdomskväll: ons 14.5 kl. 18 i 
Bagarstugan. Våravslutning.
Holma skribans startkväll: to 15.5 
kl. 18 i Bagarstugan.
”Visor vid vindens änglar”: - Se-
niorkören ViAnda bjuder in till kaf-
fekonsert ti 20.5 kl. 16 på Helsing-
gård, Konungsv 2. Sommarsånger 
och allsång. Entré 10 e inkl. kaffe 
med dopp. Dir. Nina Fogelberg, 
vid pianot Ingmar Hokkanen.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ BROMARV
Sö 11.5 kl. 10: Gudstjänst, Staffan 
Söderlund/Sofia Lindroos.
Ti 13.5 kl. 13.30: Andakt på Bro-
marvhemmet.
Pensionärernas vårutfärd: till 
Skatafé 21.5. Tenala-Bromarf 
Lions bjuder på kaffe med dopp. 
Skjuts från kyrkan kl. 13.30. An-
mälan senast 16.5 till Manne, tel. 
0408274583.

 ¶ EKENÄS
Högmässa: sö 11.5 kl.10 i Ekenäs 
kyrka, M.Cleve, N.Burgmann.
Se hela annonsen i VN samt på 
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ INGÅ
To 8.5 kl 14-16: församlingsträff i 
församlingshemmet.
Fre 9.5 kl 18: israeliska danser i 
församlingshemmets källare.
Fre 9.5 kl 18-24: ungdomshuset 
öppet.
Sö 11.5 kl 10, 3 s. e. påsk: hög-

mässa i Degerby kyrka. Sjöblom, 
Storbacka.
Må 12.5 kl 18.30: bibelgrupp i 
Prästgården.
Ons 14.5 kl 14: syföreningen i 
Prästgården.
Ons 14.5 kl 17: Emma-café i ung-
domshuset.
Verksamhet på finska:
Ke 14.5 klo 16.45: rukouspiiri 
Bläckhornetissa.
Ke 14.5 klo 18: raamattupiiri 
Bläckhornetissa.
To 15.5 klo 19: Nikolausmessu 
Inkoon kirkossa.

 ¶ KARIS
Koralkör för erfarna: Lö 10.5 kl. 
16-17 övar i Församlingshemmet. 
Anmäl ditt deltagande till Åsa 050 
300 3671.
Gudstjänst: Sö 11.5 kl. 12 i S:ta Ka-
tarina kyrka. Koralkör för erfarna 
medverkar. Kyrkkaffe.
Tisdagens mission: Ti  13.5 kl. 13-
15 i Församlingshemmet, nedre 
våningen.
Förbön och lovsång: To 15.5 kl. 19 
Förbön och lovsång i S:ta Katarina 
kyrka.

 ¶ SJUNDEÅ
Mässa: sö 11.5 kl. 12 i kyrkan, 
Riitta Mäenpää, Anna Karlsen.
Bönegruppen: to 15.5 kl. 18 i Ca-
pella, Gun Venäläinen.
Välkommen med på Pensio-
närsläger till Räfsö, Kyrkslätt: 
11-14 augusti tillsammans med 
Kyrkslätt svenska församling. Vi 
får njuta av vacker natur, god mat 
och trevligt sällskap. Pris 80€. 
Info och anmälning senast 6.6 till 
Gun Venäläinen 040 533 6946 el-
ler gun.venalainen@evl.fi

 ¶ SNAPPERTUNA
to 8.5 kl 13.30: Dagträff i Präst-
gården. Gäst är Ann-Sofi Stor-
backa som talar om att åldras 
med värdighet. Välkomna!
sö 11.5 kl 18: Kvällsmässa med 
Staffan Söderlund och Pia Nygård. 
Tanja Kauppnen-Savijoki med-
verkar med sång.
Församlingsutfärd: den 24 maj 
till Ingå och Sjundeå (se tidi-
gare annonsering). Förfrågningar 
och anmälningar till diakonen 
Marie-Louise Nordberg tel: 040-
5728075; eller till pastorskansliet i 
Ekenäs.  Anmälan senast 19.5.

 ¶ TENALA
Sö 11.5 kl. 13: Högmässa, Staffan 
Söderlund/Sofia Lindroos.

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 18.5. kl. 11.00: De stupades 
minnedags tvåspråkiga gudstjänst 
i Virkby kyrka.
Sö 25.5. kl. 13.00: Högmässa i 
Lojo kyrka. Kuismanen, Rajalin-
Tymura. Sånggruppen Guldkanten 
medverkar. Kyrkvärd Christer 
Isaksson. Kyrktaxi.
Anmälning till Lojo församlings 
svenskspråkiga dagklubb: på-
går fram till 18.5.2014 via nätet 
(http://www.lohjanseurakunta.
fi/1210-dagklubben), blanketter 
fås också från dagklubben i Virkby 
kyrka, Virkbyvägen 1. Tilläggsinfo 
Beatrice Österman 050 370 6015 
eller beatrice.osterman@evl.fi
Vid behov av taxi till gudstjänst, 
mässa eller svenska kretsen: 
kontakta chauffören Marko Kytölä 
tel 040 546 5549 senast dagen 
innan. Taxin kostar 5,00€ tur och 
retur.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 11.5. kl 10: Högmässa i kyrkan, Wik-
stedt, Lehtonen.
On 14.5. kl 18: Kretsarna våravslutning 
på Koupo, busstransport från försam-
lingshemmet kl 17.30. – kl 20: Vecko-
mässa i Koupo kapell i samband med 
våravslutningen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 11.5. kl 11: Finsk högmässa i kyrkan, 
Granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 11.5. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, Kill-
ström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 11.5. kl 11: Högmässa i kyrkan, Heik-
kilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 11.5. kl 13: Högmässa i kyrkan, Back-
ström. Kyrkkaffe efter högmässan.

ÅBO
to. 8.5: kl. 19 Vesper, Skarpskytteka-
pellet. Öhman. Camerata Aboensis 
medverkar.
sö. 11.5: kl. 12 Högmässa, Domkyrkan. 
Mullo (pred), Bäck (lit), Forsman. En-
semble Vida (dir. Martin Segerstråle) 
medverkar.
må. 12.5: kl. 15 Vårkonsert i Aurelia med 
Åbo svenska pensionärsklubbs 60+ kör 
(dir. Harry Dahlström) och Silverkören 
Argentum (dir. Kurt-Erik Långbacka). 
Kaffeservering, fritt inträde, program-
blad 10€/st till förmån för insamlingen 
Gemensamt Ansvar.
ons. 14.5: kl. 18 Veckomässa, Aurelia. 
Öhman.

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
11.5 Tredje söndagen efter påsk: 
Sångstund Hammargården kl 13.
14.4 Måndag kl 13: inbjuds alla missions 
intresserade till Catharinagården. 
Biskop e.m Erik och Kerstin Vikström 
berättar om Senegal. Servering, Sene-
gal-inspirerad. 
Varmt Välkomna.
26.4 Forum för Mission och Internatio-
nell Diakoni: 
Mikaelsgården i Finström kl 15-21. 
Tema: Församlingarnas arbete bland 
invandrare och Sjömanskyrkans verk-
samhet. Bibelundervisning, berättelser, 
idéer och diskussion. Anmälan senast 
11.4 till byråsekreterare Christine Tall-
berg, tfn 040 142 5218.

JOMALA
To 8.5 kl 19 Konsert: med barnkörerna 
och Laudamus
Sö 11.5 kl 11 Vandringsgudstjänst: till 
Ingbybergen, start i kyrkan. Vid regn i 
kyrkan. Syrén, Rehn-Isaksson, Erlands-
son. Tag kaffe med!
Ons 14.5 kl 18.30 Gruppavslutning: på 
Gregersö

MARIEHAMN
11.05 Ortodoxmässa: kl. 10 på Marga-
retagården.
Högmässa: kl. 11 i S.t Görans, J-E K, A L, 
kyrkkaffe.
14.05 Morgonmässa: kl. 08.30 i S:t Gö-
rans, J-E K, G K.
Konsert: kl. 19 i S:t Görans kyrka till 
förmån för MatBanken med damkören 
Magnificat, dir. Guy Karlsson.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 11.5 kl. 11.00: Högmässa i Vårdö 
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, Benita 
Muukkonen.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
Lö 10/5 16.00: Samling med Lahden-
pohja församling på Strandhyddan. Den 
karelska församlingen presenterar sig i 
ord och bild. Rune Fant, Guy Kronqvist 
m.fl. medv. Servering.
Sö 11/5 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm.
Må 12/5 16.00: Bibelstudie- och böne-
gruppen i Församlingshemmet.
Ti 13/5 18.00: Vårfest för hela familjen 
i Taklax bönehus. Medv. barnen från 
Kyrkans Barntimme, sånggruppen Silver 
Sisters, Ebba Carling, Deseré och Jan-
Ola Granholm, Guy Kronqvist m.fl. Kaffe 
och saft serveras.
On 14/4 18.00: Promenad för Gemen-
samt Ansvar med korvgrillning, kaffe 

Välgörenhetskonsert i Sibbo
Välkommen på en välgörenhetskonsert lö 10 maj kl 18 
i Sibbo kyrka med anledning av Gösta Steffanssons 
75-årsdag. Medverkande: Borgby skolas barnkör, Sibbo 
kyrkokör, Sibbo vokalensemble, Borgå kammarkör samt 
överraskningsgäster. Inträdet är fritt, kollekt uppbärs till 
förmån för barnsjukhuset i Helsingfors. Du kan även gö-
ra en donation till Stödföreningen Nya barnsjukhuset r.f.:s 
donationskonto OP-Pohjola FI 93 5541 2820 019967 och 
skriva ”Gösta 75” samt ditt eget namn i meddelandefäl-
tet. Efter konserten kaffe i Kyrkoby församlingshem.

KONSERT KÖRMUSIK

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 9.5 Erika Forsblom, Vasa Lö 10.5 
8.53 Familjeandakt. Noas ark. Ca-
tarina Olin och barn berättar om li-
vet i Noas ark. Må 12.5 Öivind Ny-
quist, Helsingfors Ti 13.5 Patrik Hell-
ström, Vasa Ons 14.5 Jan-Erik Karl-
ström, Föglö To 15.5 Emma Audas, 
Helsingfors.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 9.5 Minna Silfvergrén, Lovisa Lö 
10.5 17.58 Ett ord inför helgen, Trefal-
dighetskyrkan i Vasa. Sö 11.5 Albert 
Häggblom, Pedersöre Må 12.5 Hilkka 
Olkinuora, Ingå (repris från 7.5.2012) 
Ti 13.5 Heidi Salonen, Esbo Ons 14.5 
Maria Sten, Helsingfors (repris från 
10.7.2012) To 15.5 Sissel Lund-Sten-
bäck, Esbo.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 11.5 Gloria Dei-mässa från Evang-
eliska folkhögskolan i Vasa. Predi-
kant: Jimmy Österbacka. Liturg: Leif 
Erikson. Pianist: Niklas Lindvik. För-
sångare: Juliana Andersson och 
Samuel Erikson. Solosång: Samuel 
Erikson. Kompgrupp: Jonathan Sten-
lund, bas, Samuel Erikson, gitarr och 
David Forsblom, percussion.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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och saft vid Waterloo.
On 14/4 18.00: Skriftskola i Försam-
lingshemmet.
Fre 16/5 19.00: Karasamling på Strand-
hyddan. Gäst: Lars-Erik Björkstrand.  
Gemensam avfärd från Församlings-
hemmet 18.45.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Internationell afton: fr 9.5 kl 19 i K:stads 
förs.hem
Kyrkokonsert: lö 10.5 kl 16 i K:stads 
kyrka, Pedersöre prosteris kyrkokörer 
och kantorskör, solister, sångare från 
församlingens kyrkokörer, andakt Hans 
Häggblom
Högmässa: sö 11.5 kl 12 i Kristinestad, 
Saarinen, Nilsson
Högmässa: sö 11.5 kl 18 i Sideby, Saari-
nen, Martikainen
Sideby syförenings- och pensionärs-
samlingar: to 15.5 kl 11.30 Gemensam 
avslutning i Sideby kyrka, Hellman, 
Nilsson
Anmälan till dagklubben: to 22.5 för 
barn födda 2009 och 2010. Kl 16.30-
17.30 i K.stads förs.hem, kl 18.30-19.30 
i L:fjärds förs.hem eller per tel: 0400-
218199/Caldén-Back
75-års jubilarer: sö 25.5 sista anm.dag 
16.5 till kansliet: 2211073

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 11.5 kl 12: Gudstjänst Lassus, Lindén.
Sö 11.5 kl 18: Gudstjänst i Rangsby 
bykyrka, Jessica Bergström-Solborg, 
Gerd Lindén.
Övermark
Sö 11.5 kl 10: Gudstjänst Sundqvist, 
Lindén.
Sö 11.5 kl 11-13: Morsdagslunch i bö-
nehuset.
Pörtom
Sö 11.5 kl 14: Gudstjänst Sundqvist, 
Lidman. 
On 14.5 kl 18.15: Finska gruppen, kvälls-
bit på Mäntyläs gård, start kl 18 från 
kyrkan. 16 euro/pers.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
To kl 18: Kyrkokörernas samövning i 
Malax
Fr kl 20: Ungdomskväll i församlings-
hemmet, se Facebook!
Sö kl 14: Högmässa, Björklund , Brunell
Sö kl 16.30: Kyrkokörernas samövning 
i Malax
Sö kl 18: Kyrkokören medverkar i Kör-
mässa i Malax
Må kl 10: Föräldra-barn
On kl 18: Kyrkokören övar

KORSHOLM
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Smedsby 
förs.gård.
Församlingsafton: fre kl 18.30 i försam-
lingshemmet, medv gäster fr Karelens 
lutherska kyrka, Berg m.fl.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, Aleksander 

Kuznetsov, Berg, Nordqvist-Källström.
Högmässa: sö kl 12 i Smedsby förs.gård, 
Aleksander Kuznetsov, Berg, Nordqvist-
Källström, pensionärskören.
Öppen dagklubb: må kl 9.30 i Singsby.

KVEVLAX
Junior: to kl 14 i ds.
Hjälpledarskolning: to kl 18 i ds.
Barnkören: övar to kl 18 i fh.
Öppet hus för tonåringar: fr kl 18-21 
i Fyren.
Gudstjänst: sö kl 10, Lundström, An-
drén.
Bön för bygden: må kl 19 i Betesda.

MALAX
Gudstjänst: sö 11.5 kl 10 i kyrkan. 
Kyrktaxi. Tornberg, Brunell.
Lions Morsdagskonsert: sö 11.5 kl 18.30 
i kyrkan.
Bibel- och bönegrupp: måndagar kl 10 i 
sockenstugan.
Träffpunkt Socken: Loppisförsäljning 
måndagar kl 15-19. Onsdagar kl 10-14 
aktiviteter och samvaro för daglediga, 
soppa och kaffe till självkostnadspris. 
Barnens våravslutning: ti 13.5 kl 18 i FH. 
Robin Hund medv.
Gemensamma kyrkofullmäkige: sam-
manträder on 14.5 kl 19 i Bergö FH.

PETALAX
Gudstjänst: sö 11 5 kl 11 Björklund, Patrik 
Vidjeskog

REPLOT
Talko: vid Björkö begravningsplats lö. 
kl. 10.
Talko: vid Replot begravningsplats lö. 
kl. 10.
Gudstjänst: i Replot sö. kl. 10. Kaski, 
Wargh.
Högmässa: i Björkö sö kl. 12.30. Kaski, 
Wargh.

SOLF
Kvinnofrukost: lö kl. 9-11 i fh. ”Att pröva 
sina vingar.” Gun-Lis Landgärds berät-
tar personligt om sitt år på bibelskola 
och visar bilder från de resor utbild-
ningen fört med sig.
Gudstjänst: sö kl. 10, Audas-Willman, 
Kronlund.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl. 13, Tor-Erik Store, Tia-
Maria Nord, Mikael Heikius.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Prayer: at 1 pm, Sari Nieminen.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Sånggudstjänst: sö kl. 10, Siv Jern, 
Brändö kyrkokör, dir. Dan Andersson. 
Kyrkkaffe.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
To 8.5 kl.17.15: POP-klubb i försam-
lingsstugan.
Fr 9.5 kl.9.30: Småbarnens vårandakt i 
Esse kyrka, Granlund, Johansson. Barn 
från förskolan Snäckan sjunger.
-kl.19: STUGO-kväll i församlingsstu-
gan, Björkman.

Nordiska körsångare i Åbo
Över 400 damkörssångare från Finland (både finska 
och finlandssvenska körer), Sverige, Norge och Island 
samlas till festival i Åbo 8-11 maj.

Under både fredagen och lördagen ger de deltagan-
de körerna gratiskonserter i Betelkyrkan och i Gamla 
Rådhuset mellan cirka klockan 15 – 17.30. Festivalens 
höjdpunkt är samarbetet med The Real Group och Ra-
jaton som tillsammans uppträder under namnet  
Leveleleven. På fredag kväll ger de en konsert i Åbo 
konserthus som också är öppen för allmänheten.

Dagläger i Vasa
På Evangeliska folkhögskolan i Vasa ordnas dagläger 
den 2-6 juni för barn i åldern 6-11 år.

De gemensamma samlingarna innehåller bibelbitar, 
sång- och lekstunder, utflykter med mera. Varje dag 
kan barnen välja mellan olika workshopar enligt eget 
intresse. Lägret kostar 85 euro per barn, eller 20 euro/
dag/barn. Syskonrabatt: första syskonet 85 euro, där-
på följande syskon 70 euro/barn. Mer information och 
anmälan (senast 20.5): www.efo.fi eller  
kurssekreterare@efo.fi, tfn 010-327 1612.

KONSERTER DAMKÖRER SOMMARLÄGER BARN

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltning-
en, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-luth-
erska kyrkan i Finland. Enheten för gudstjänst och 
samhälle är verksamhetsavdelningens expertenhet, 
vars uppgift är att stödja församlingarna inom 
gudstjänstlivet och kristendomen i vardagen.

Vi söker en

MUSIKEXPERT
till en ordinarie tjänst vid Kyrkostyrelsens enhet för 
gudstjänst och samhälle. Musikexperten har i uppgift att 
utveckla och stödja församlingarnas gudstjänstliv i 
synnerhet med avseende på kyrkomusiken, utveckla 
kyrkans övriga musikliv och följa den nationella och 
internationella utvecklingen inom sitt område. Arbets-
uppgifterna omfattar också frågor med anknytning till 
musik- och i synnerhet kantorsutbildningen. Vi söker en 
person med ett mångsidigt musikaliskt kunnande, 
gedigen kännedom om gudstjänstmusik och praktisk 
erfarenhet av församlingens gudstjänstliv. Vi värdesätter 
behörighet för kantorstjänst som förutsätter omfattande 
universitetsexamen samt god samarbetsförmåga och 
förmåga att arbeta i team och olika slags nätverk. Vi 
förutsätter att musikexperten har lämplig högre 
högskoleexamen.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och 
lämnas i första hand via den elektroniska rekryterings-
tjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat eller till 
Kyrkostyrelsens registratorskontor, PB 185, 00161 
Helsingfors, besöksadress Lotsgatan 1 B eller kyrkosty-
relsen@evl.fi senast torsdagen 15.5.2014 kl. 16.00. 
Ansökningshandlingarna returneras inte.

Johannes församling i Helsingfors söker en

KYRKOHERDE

att leda församlingen och dess team av medarbetare samt 
att utveckla församlingen enligt de strategiska mål som 
församlingsrådet ställt upp.

Vi förväntar oss att du utöver den formella kompetensen har

  prövade ledaregenskaper inom kyrkan eller andra 
organisationer
  gedigen erfarenhet av administration och ekonomi
stresstålighet
  förmåga till dialogbaserat samarbete med församlingsbor 
och medarbetare
  förmåga att vara församlingens ansikte utåt i medier och 
offentligheten

Du bör ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska samt även goda kunskaper i finska. Övriga 
språkkunskaper räknas som merit. Den som väljs till 
tjänsten skall i enlighet med KL 6:33 visa upp straffregister-
utdrag. Valet förrättas av församlingsrådet som indirekt val
efter intervju och psykologiskt test.

Tjänsten söks hos Domkapitlet i Borgå stift senast 
23.5.2014 klockan 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå.

Den fullständiga annonsen finns på församlingens 
webbplats: 
http://www.helsingforsforsamlingar.fi/index/forsamlingar/
johannes/forvaltning.html 

Eventuella frågor besvaras av t.f. kyrkoherde Henrik 
Andersén, tel. 050-521 3573

•

•

•

•

LEDIGA TJÄNSTER

Sö 11.5 kl.10: Högmässa, Granlund, Jo-
hansson. Dörrvärdar: Överesse.
-kl.14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus.
-kl.18: ’Älskad’ – morsdagskonsert med 
Heidi Storbacka i Esse kyrka.
On 14.5: Föräldra-barngruppernas vår-
utflykt till Touhutalo - anmäl om delta-
gande senast 9.5 till Linda! Se hemsidan 
eller facebook för mera detaljer!

JAKOBSTAD
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Turpeinen, 
Östman, Jacob Gospel.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus.
18: Fokus i FC. Lovsång och förbön, Ralf 
Salo, Mats Sjölinds lovsångsteam.
To 17: Gemensamt Ansvar avslutning i 
FC, andakt Björk.
12-15: Församlingskansliet stängt på 
grund av skolning.
19: Kvinnocafé i FC, Turpeinen, Södö.

KRONOBY
Gudstjänst: sö 11.5 kl 10.00, Norrback, 
Ellfolk-Lasén
Städtalko vid Sommarhemmet: ti 13.5 
kl 13.00

LARSMO
To 8.5 kl. 17 Städtalko: vid kyrka, grav-
gård, församlingshem och drängstuga. 
Servering
Fre 9.5 kl. 20 Ungdomssamling: vid 
Xodus med Dana Fagerholm. Tema: 
Ungdomar och Internet
Sö 11.5 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Wik-
lund. Sång: Mikael Svarvar. Kyrkvärd: 
Risö, Grev
Må 12.5 kl. 19 Skriftskolinfo: i försam-
lingshemmet för sommarens konfir-
mander med föräldrar. Servering
Ti 13.5 kl. 18 Städtalko: vid Västerby 
bönehus samt vid Holm bönehus och 
missionsstuga. Servering
To 15.5 kl. 12.15 Intresserad av vinter-
skriftskolan 2014-15?: Info i Cronhjelm-
skolans auditorium, Sjöblom
To 22.5 Syföreningarnas utfärd: till 
Klippan i Munsala. Lunch, kaffe och pro-
gram. Pris 30,- Anmälan till Carina tel. 
040-7074062 senast 15.5. Bussen kör 
enligt följande: 8.45 Bosund bönehus, 
8.50 Näs bönehus, 9.00 Holm bönehus, 
9.05 Risöhäll bönehus.

NEDERVETIL
Ungdomssamling: fr 9.5 kl. 19.30 i fh.
Skriftskola: lö 10.5 kl. 9-15 i fh
Högmässa: sö 11.5 kl. 10.00. Store, 
Smedjebacka. Saxofon Ellinor Bäck och 
S-G Jansson.
Barnfest: ti 13.5 kl. 18.00 i fh.
Dagklubbens avslutning: on 14.5 kl. 
18.30 i fh.
Gemensam bön för vårt land: to 15.5 kl. 
10.00 i fh.

NYKARLEBY
Estlandsresa 13-15.6: bussresa till Tal-
linn o Növa. Pris ca 275 €, anmäl genast: 
tfn 040-1470120.
NYKARLEBY
Sö kl 18 Kvällsmässa: kyrkan. Sandvik, 
Edman, Ringwall, Rebecca Holmgård 
sång, David Hellman piano.

Må kl 15-18 Missionsstugans säsong-
öppning: servering o andakt
To kl 19 Kvällsmässa: för församlings-
faddrar o besöksvänner, kyrkan. Efteråt 
samling i fh.
MUNSALA
Lö kl 10-12 Våravslutning: Små o Stora 
samt Tornagenterna, prästg. Korvgrill-
ning o lekar.
Sö kl 12 Högmässa: Forslund, Sirius, 
nya hjälpledare välsignas, sång Christel 
Nyman 
JEPPO 
Fr kl 13 Talko: i/utanför böneh.
Sö kl 19 Kvällsgudstjänst: fh. Holmberg, 
Lönnqvist. Kyrkokören, servering.

PEDERSÖRE
Vårbasar: To 18.30 i Forsby bykyrka, 
program, servering, lotterier, auktion
Andakt: 
- Fr 14 i Pedersheim, Purmo församling 
- Må 13.30 i Flyngärdets pensionärs-
hem, Eklund
Ungdomskväll: Fr 20 i Bennäs kyrkhem
Högmässa: Sö 10 med nattvard i kyrkan, 
sång The Cantet, Erikson, D. Häggblom, 
textläsare Monica Cederberg, dörrvärdar 
Kållby
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bö-
nehus, Staffan Snellman
Sommarens barnläger: 
- Dagläger (åk 1-3) 2-6.6 i Bennäs 
kyrkhem kl. 7.30-16.30, pris 12 €/dag, 
anmäl före 15.5. 
- Sommarläger (åk 1-6) 23-25.6 på 
Pörkenäs lägergård, pris 55 €, anmäl 
före 31.5. 
Anmäl till Annika Snellman tfn/sms 
040-3100448 eller förs.kansli tfn/sms 
040-3100440

PURMO
Skriftskola lö 10.5 kl 10-12: i Prästgår-
den och kl 12 samling för konfirmander-
nas föräldrar i Kyrkhemmet.
Tvåspråkigt möte: i Emaus lö 10.5 kl 
19.30 Albert Häggblom, Matti Vanhanen, 
sånggruppen Vaeltajat. Tolkning.
Högmässa: sö 11.5 kl 10 Hans Häggblom 
o kantorn
Missionskväll: i Kyrkhemmet ti 13.5 kl 
19.00 Rut Åbacka, Isabella Wiklund o 
kantorn.
Andakt: i Sisbacka pens.bost to 15.5 
kl 14
Temakväll: i Åvist to 15.5 kl 19 Gospel 
Riders. Livsberättelser.
Karautfärd: to 22.5 till Prevex, Nykar-
leby. Start kl 18.30 fr. Kyrkhemmet.

TERJÄRV
Ungdomssamling: fr 9.5 kl 19, förs.h.
Skriftskola: lö 10.5 kl 9, förs.h.
Gudstjänst: sö 11.5 kl 10, khden, kantorn.
Föräldra- barngruppens utfärd till 
Kälviä: må 12.5  start kl 9.30 från 
förs.h. anm. till diakonissan telnr. 050-
3089468.
Födelsedagsfest för 70- och 80-åring-
ar: to 15.5 kl 13 förs.h.
Konfirmandföräldraträff: to 15.5 kl 19, 
förs.h.

Annonsera i Kyrkpressen!
Kontakta våra annonsförsäljare: 

 Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528

Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi

Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi
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ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skötsamt, rökfritt och arbetan-
de ungt par önskar hyra tvåa 
eller trea i Helsingfors fr.o.m 
juli 2014. Tel: 0405647655/
Lemberg, 0407212802/Grön-
blom 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Nyrenoverad 2 r + k + balk 53 
m2 i Botby/Helsingfors, ledig. 
Tel. 050-5245047

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVERSE

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

I MIN
FÖRSAMLING

Boende i Stockholm i som-
mar? Från 6 juni-1 sept.är
mitt rum i en läg. i Hornstull
på Södermalm ledig.Hör av
dig, email: alexander.gragg
@gmail.com

Lägenhet uthyres i H:fors.
42m2 i Munksnäs. 1.6-31.8 2r
o kokvrå m. inglasad balkong.
900€/mån inkl. vatten el o
bredband. tfn:04573424489

Utf stugmålning trädgårdj
StorHfors t0400768121

Fräsch etta på 33 m2 uthyres
på Rödbergsgatan perioden
15 maj-31 juli, flexibla datum.
Hyra 800e/månad exkl. el
julia.holmstrom@shs.fi
eller telefon; 0406703343

Uthyres sommar 2014 -
sommar 2015. Möblerad
3r+grönrum+kök+badrum+ba
stu+separat wc+ingl.balk.
81m2. Husdjur välkomna.
Tillgång till bilplats i hall 25
€/mån. Hyra 1.400 €/mån.
Radiogatan 10 C, Helsingfors.
Stina Sirén Tel: 040 53 500 51.

Bostad i Helsingfors sökes!
Två skötsamma och trevliga
unga män från Nykarleby
söker en lägenhet, gärna tvåa,
i Helsingfors-regionen.
Inleder universitetsstudier till
hösten.
Hör av er till Jonas Forsbacka
050-9132465 eller Joakim
Häger 044-2855995.

Önskas hyra etta i Vasa
centrum av skötsam
klasslärarstuderande.
Tel.040-7088289
/Ellen Husberg

P.g.a rörreparation önsskar vi
hyra en mindre bostad för
tiden aug.-november gärna
möblerad i H:fors regionen.
Astrid och Bo Segersven
Tel.0400 601693

Skötsam, akademisk kvinna
(54) önskar hyra en förmånlig
bostad i centrala H:fors.
Stadigt jobb.
Leila Ståhl, 050-5919239,
leilastahl@hotmail.com

Välkommen till miljödag! 

I maj arrangerar Helsingfors kyrkliga samfällig-
het miljödagar på följande begravningsplatser: 

Furumo begravningsplats, må 2.5 kl 9-14.  
Månsas urnlund, fre 16.5 kl 9-14.  
Östersundom begravningsplats, fre 16.5 kl 9-15.

På programmet står:
•  Servering av rättvisemärkt kaffe 
•  Rådgivning i frågor som gäller återvinning 
•  Råd och hjälp med gravskötsel samt  

möjlighet att låna trädgårdsredskap 
•  Särskilda inslag som är specifika för  

respektive begravningsplats, bl a musik och 
guidade promenader. 

Tilläggsinformation
www.kirkkohelsingissä.fi/hautausmaat

Vanda svenska församling förvaltar  testamentsmedel 
och avkastningen av stiftelsemedel, ur vilka medel kan 
delas  i  enlighet  med  testamentets  föreskrifter  och 
stiftelsens regler. 

Församlingsrådet i Vanda svenska församling
meddelar att

MEDEL FÖR VERKSAMHET

kan  sökas  för  att  stöda  och  utveckla  den  lokala 
församlingsverksamheten,  åldringsarbetet  och 
pensionärsarbetet inom Vanda svenska församling.

Medel  kan  ansökas  i  första  hand  av  församlings-
medlemmarna,  grupper,  grupperingar  samt  anställda 
inom  Vanda  svenska  församling  för  att  stöda  den 
lokala verksamheten.

Ansökan  skall  vara  inlämnad  till  pastorskansliet  tre 
veckor  före  ett  rådsmöte  (tisdag  27.5.2014).  Medel 
beviljas i regel inte för redan genomförda projekt.

Ansökningar  riktas  till  Församlingsrådet  i  Vanda 
svenska  församling,  PB  69,  01301  Vanda. 
Anvisningarna  för  ansökan  finns  på  församlingens 

hemsida   www.  vandasvenskaforsamling.fi  /förvaltning/   
protokoll  ochdokument  .  Upplysningar  ges  också  av 
kyrkoherde Martin Fagerudd 050-4661183.

Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 
 

Blomster- och Begravningstjänst 

P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080

Hagnäs • Tölö • Östra centrum • Malm • Forum • Alberga
Hagalund • Esboviken • Dickursby • Myrbacka • Kervo • Hyvinge

TELEFONJOUR 24 h: 050 347 1555 (0,0828 €/samtal + 0,1199 €/min)

Läs mER:

hok-elannonhautauspalvelu.fi     
perunkirjoitustoimisto.fi

I sorgens stund är 
du inte ensam

En byrå med komplett service. År

Hautaustoimisto - Begravningsbyrå

ZZZ
Lindqvist
Kuningattarenkatu 17, Loviisa

Drottninggatan 17, Lovisa

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

Bibelgrupp i Kyrkslätt
Sex år har bibelgruppen i 
Kyrkslätts svenska försam-
ling samlats kring Bibeln. 
Gamla testamentet, Nya tes-
tamentet samt Apokryfer-
na till GT och NT har vi läst 
igenom, kommenterat och 
diskuterat. Senaste år gick 
vi genom Bo Giertz bok Med 
egna ögon. För tillfället stu-
derar vi Växa i lärjungaskap 
enligt Reuven och Yanit Ross, 
men direkta bibeltexter till-
talar oss mera.

På träffen för några veck-
or sedan deltog tio personer. 
Under åren har tre personer 
avlidit och några deltog  ba-
ra i början. Pensionerade 
ungdomsarbetsledare Ru-
ne Lith fungerar som leda-
re och kyrkoherde Lars-

Henrik Höglund har besökt 
gruppen några gånger.

Gemenskapen vilar på 
ekumenisk grund och in-
tresse för Ordet, som var, är 
och håller för framtiden.

 ¶ RUNe LITH

BiBelgruPPen i Kyrkslätt 
har samlats under sex års 
tid.

MARKNAD

Kanslipersonal, kyrkoherdar, informatörer, 
valnämndsmedlemmar, alla som är med och arrangerar  

Församlingsvalet 2014 - välkommen på:
      VALRÅDGIVNINGSDAG
Tisdagen 13.5 i Helsingfors, Högbergsgården
Torsdagen 15.5 i Vasa, Lilla församlingssalen 
Onsdagen 21.5 i Mariehamn, Margaretagården

Vi går igenom allt du behöver veta för att ordna valet smidigt 
och snyggt, tidtabellen, kommunikation, resultaträkning, mm.
Program:
10      Välkommen, andakt, presentation, inledning
10.15 Att genomföra församlingsvalet 2014: tidtabeller, förberedelser, vallängd,  
          valförrättningen och resultaträkning
12       Lunch
12.45  Valkommunikation
13.30  Församlingsvalet - många möjligheter att göra gott
14       Unga och församlingsvalet
14.30  Kaffe med dopp
           Valklinik, har något ännu blivit oklart - experterna ger svar!
15       Slutord

Deltagaravgift för program, lunch och kaffe: 30 €.
Info och anmälningar: kontakt@forsamlingsforbundet.fi, 
verksamhetsledare Kalle Sällström 050-3562 475
Arrangörer: Borgå domkapitel och Kyrkans central för det 
svenska arbetet i samarbete med Församlingsförbundet
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Om Israel-
bojkott
Chefredaktör Patrik Hell-
ström skriver i pingst-
väckelsens tidning Li-
vet om Svenska kyr-
kans kampanj för att 
urprungsmärka israeliska 
varor med syftet att kon-
sumenter tryggt ska kun-

na köpa varor som in-
te kommer från ockupe-
rad mark.

– Märkligt att kyr-
kans kampanj inte riktas 
mot diktaturer som Kina 
och Nordkorea som kon-
sekvent bryter mot FN-
konventioner för mänsk-
liga rättigheter, skriver 
Hellström.

KLIPP LIVET

”Se nu bara på 
vilka skeden den 
kristna kyrkan 
genomgått och 
överlevt. Är det 
dessutom oss det 
hänger på? Kristus 
är kyrkans Herre.”
Eila Helander i Koti-
maa om framtiden.

KYRKA FRAMTID

Orka ett steg 
i taget

när alla fåglar fnittrar, sjunger, 
kvittrar i påskglädje och en ängel 
har strött konfetti över vårens hagar, 
då är det tid att klättra upp i kyrk-
tornet med konfirmanderna. Dels för 
att beundra utsikten och dels för att 
skriva sitt namn på en träbjälke. Jag 

var här! Det här är också min kyrka! 
Just det här kyrktornet hör till de mest utma-

nande jag någonsin klättrat i. Det är förstås frivil-
ligt. Jag frågar alltid i förväg om någon har klaus-
trofobi eller höjdskräck, då rekommenderar jag 
att man avstår. 

Den första etappen är värst: en mycket smal 
och mycket brant stentrappa med korta inhugg-
na steg. Massiva stenväggar på båda sidor, låg 
takhöjd och inga fönster, en liten lampa högst 
upp. Jag besluter mig för att gå sist. Kolla att ing-
en blir efter eller ramlar. De 
ivrigaste rusar snabbt upp-
åt. De följande trappavsat-
serna är mindre klaustrofo-
biska, men värre höjdmäs-
sigt, man ser rakt ner genom 
trätrapporna. 

Vi kommer alla upp med 
pumpande hjärtan och vär-
kande lungor, öppnar torn-
luckorna och tittar ut över 
glittrande kyrksund och ny-
utslagna björkar. Så långt allt 
gott.

Det är sen det händer, när 
vi ska gå tillbaka ner. När vi 
ska ta de första trappstegen 
är det tvärstopp för en kon-
firmand. Golvet tycks gunga, 
tornet vingla. Hon andas häftigt. Kan inte ta ett 
steg. Kompisen försöker övertala. Det går inte. 

”Gud, Gud jag klarar det inte?! Herre Gud hjälp!” 
Det är inte fromhetens inövade repliker utan blo-
digt allvar när hon kvider. Jag ser i mardrömssyn 
en panikattack på kommande. Också jag ber tyst 
med i hennes ord.

 
någonStanS ifrån kommer lugnet och orden till mig: 

”Jag går före och backar ner för trappan så du 
kan se på mig hela tiden. Se mig i ansiktet, se in-
te neråt! ” 

”Men jag klarar aldrig hela vägen ner, alla tu-
sen trappsteg!”

”Ingen orkar ta alla trappsteg på en gång! Så är 
det med livet också! Bara ett steg i taget!”

Hon tvekar, försöker, ångrar sig, tar sedan det 
första steget. Och så börjar vår långsamma färd 
neråt. Ibland klarar vi flera trappsteg, ibland mås-
te vi stanna, andas och titta på varandra en lång 
stund innan vi går vidare. 

Vi kommer ner. Lika skakade båda två. Vi sit-
ter en god stund i gräset, pustar och fnissar till-
sammans med de andra. 

Den dagen fick vi alla skriftskolans viktigaste 
lärdom: Man måste bara våga och orka ett steg i 
taget! Fäst blicken på tryggheten och inte på fa-
ran! Det finns alltid, alltid någon som går före.

(Tack snälla du för att jag fick berätta vår his-
toria! Den allra modigaste är den som varit mest 
rädd!)

Katarina Gäddnäs är författare och församlingsassistent.

”Fäst blicken på 
tryggheten och 
inte på faran! 
Det finns alltid, 
alltid någon som 
går före.”

INKAST KATARINA GÄDDNÄS

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

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

Standardlängden för de kortare insän-
darna är 1 200 tecken. Redaktionen för-
behåller sig rätten att förkorta insändar-
na. Insänd text returneras inte.

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

OPINION INFORMATION

INVANDRARE KRISTENDOM

Nog ska!
”Inte är det vi invandrare som 
kräver att ni finländare ska 
avlägsna alla kristna inslag i 
skola och undervisning. Det 
är ni själva som ställer de kra-
ven.” Orden är uttalade av 
invandrare, nyfinländare i 
vårt land.

I vårt samhälle finns 
nu aggressiva krafter som 
använder sin förmena-
de omsorg om invandra-
re och flyktingar som täck-
mantel för sina egna syf-
ten: Att avkristna Finland 
och beröva oss vår kultu-
rella grund. Vad erbjuds 
som ger ett bättre samhälle 
än det som bygger på kris-
tendom? Vilka länder i vår 
värld visar upp mer funge-
rande strukturer och sam-
hällsskick än vårt? Vilka 
ideologier är förhärskande 
i de länder våra flykting-
ar och invandrare kommer 
från? Varför är de tvung-
na att byta hemland och/
eller fly?

”Det är ett faktum att 
demokrati har haft svårt att 
få fotfäste i länder med an-
dra religioner än kristen-
dom”, konstaterar Carsten 
Anckar, professor i stats-

vetenskap vid Åbo Akade-
mi, som i sin forskning un-
dersökt förhållandet mel-
lan demokrati och religion. 
Ett faktum vi behöver be-
grunda! Och att sträva ef-
ter ett samhälle utan reli-
gion är en utopi, eftersom 
vi människor föds med en 
inneboende Gudsaning.

Nog ska vårt land fort-
sätta bygga på det kristna 
fundamentet! 

Nog ska vårt land, en kris-
ten demokrati, fortsätta ta 
emot invandrare och flyk-
tingar från de icke-demo-
kratier de mestadels flyr 
från, utan att ge avkall på 
den egna värdegrunden! 

Benita finne
Studiehandledare

”Vad erbjuds som 
ger ett bättre sam-
hälle än det som 
bygger på kristen-
dom?”

STRATEGI

Språkstrategin gäller 
nationalspråken, finska 
och svenska

En liten kommentar med an-
ledning av Johan Sandbergs  
artikel ”Vilken tjänst på vil-
ket språk?” och ledaren i KP 
30.4, som handlar om försla-
get till kyrkans språkstrategi. 

I artikeln uttalar sig lek-
tor Marja-Liisa Olthuis 
som lämnade en avvikan-
de åsikt till arbetsgruppens 
protokoll. De åsikter hon 
framför så här i efterhand 
känner jag inte helt igen. I 
arbetet framförde Olthuis 
sitt missnöje över att upp-
draget begränsade sig sig till 
de två nationalspråken, fin-
ska och svenska. Hon ha-
de velat utvidga språkstra-
tegin till att också omfatta 
samiskan. Det är också ut-
ifrån den samiska minori-
tetens behov hennes avvi-
kande åsikt ska förstås. 

olav S melin
medlem i Kyrkans 
språkstrategiarbetsgrupp

VILKA VÄRDERINGAR
GÄLLER I EUROPA I DAG?
MÅNDAG, 12.5 KL. 12-13:30
KULTURHUSET GRAND I BORGÅ
BISKOPSGATAN 28

KRISTET SAMHÄLLSANSVAR

ÖPPEN DISKUSSION MED 
FÖRSVARSMINISTER CARL 
HAGLUND OCH BISKOP
BJÖRN VIKSTRÖM.
DISKUSSIONEN MODERERAS AV 
STIG KANKKONEN.

EU-VALSKANDIDATERNA 
WIVAN NYGÅRD-FAGERUDD, 
BO-GÖRAN ÅSTRAND OCH 
KARL VON  SMITTEN 
MEDVERKAR.

BETALD AV SVENSKA FOLKPARTIETS SPECIAL-
FÖRENING KRISTET SAMHÄLLSANSVAR r.f.

KULTURHUSET GRAND I BORGÅ

179



–
 Har du hört att de försöker få ett slut på D

en blom
stertid på våravslutningarna?

–
 Vad då, m

uslim
erna?

–
 N

ej, Allergiförbundet. (Saxat ur Sm
åböndersrevyn.)

NÄSTA VECKA bollar vi frågor om det kristna arvet i Europa 
till kandidater i EU-valet.

Åk buss med Peter Söderqvist
Vasa

0500-162 120
touring.partner@kolumbus.fi

Väntar tiotusen till Vasa

i ett år har budkavlen för FMS svenska missionsfest varit i Vasa. I juni får Sven Lindholm, Martin Sandberg och Outi Laukkanen ge den vidare 
till Esbo. 

Häromveck-
an märkte vi att 
hotellen redan 
börjar bli fullbo-
kade.
Martin Sandberg

– Häromveckan märkte vi att hotellen 
redan börjar bli fullbokade. Vi har för-
handsbokat alla drygt tusen hotellplatser  
i staden för festbesökarna. Men det finns 
också möjlighet för inkvartering i hem 
och på lägergårdar. Jag tror nog inkvar-
teringen ordnar sig, säger festens svens-
ka generalsekreterare Martin Sandberg

De finska besökarna är naturligtvis i 
majoritet, men man räknar med att mel-
lan 1 000 och 1 200 personer ska ta del 
av det svenska programutbudet.

– Vasa profilerar sig som en tvåsprå-
kig stad och jag har upplevt att man ock-
så i finska församlingen är måna om att 
få den tvåspråkiga helheten att funge-
ra. Man vill verkligen att det här ska bli 
en gemensam fest och att språkgupper-
na inte ska hålla sig för sig själva, säger 
Sandberg.

Sjutton arbetsgrupper förbereder
I Vasaförsamlingarna pågår just nu en 
febril aktivitet för inför festen. Arrange- 
manget är organiserat i en huvudkom-
mitté samt separata kommittéer för bå-
de de svensk- och finskspråkiga de-
larna. Därutöver har det bildats olika 
arbetsgrupper med olika ansvarsom-
råden. Det finns arbetsgrupper för mat 
och restaurang,  inkvartering, parke-
ring, information, musik, barn- och 
ungdomsprogram, för att nämna några.

– Jag blev överraskad av det höga an-
talet arbetsgrupper. De är sammanlagt 
sjutton, säger Sandberg.

Då grupperna består av mellan fem 
och tio personer är det en hel del männis- 
kor som engageras, både anställda 
och frivilliga. Församlingarna har re-
dan kopplat in mellan femhundra och 
sjuhundra personer beroende på hur 
man räknar.

– På svenska sidan hoppas vi få 120 
frivilliga, säger Sven Lindholm, en av 
de frivilliga.

MISSIONSFEST. Mel-
lan åtta- och tiotusen 
besökare väntas till Vasa 
där Finska Missionssäll-
skapets tvåspråkiga mis-
sionsfest ordnas i juni.

TEXT OCH FOTO:  JOHAN SANDBERG

ten är Hansacampus, där allt program 
på svenska hålls. En kilometer däri-
från, i huvudarenan Ishallen, hålls det 
finska- och tvåspråkiga programmet. I 
stort sett är dagsprogrammet ensprå-
kigt och kvällsprogrammet tvåspråkigt.  
Bussar trafikerar mellan festplatserna.

– Flera av de utländska gästerna job-
bar med handikappfrågor, så det blir 
ett av festens teman, säger Sandberg.

I fredagens program ingår också fi-
nalen i en talangtävling för barn och 
ungomar som hållits i vinter.

– Tyvärr fick vi inte alltför många 
deltagare i tävlingen, men den slutförs 
oavsett, säger kantor Dan Andersson. 
Första priset är en dag i en musikstudio.

Melodi på lager
Andersson har också skrivit en tema-
sång för festen, Du som törstar. Den kan 
man redan bekanta sig med på försam-
lingens hemsida.

– Jag skriver musik som hobby och 
har vanligtvis några melodier på lager. I 
musikkommittén fick jag frågan om jag 
hade någon lämplig temasång.Texten till 
sången är kopplad till bibelberättelsen 
om kvinnan vid brunnen.

Han har kastat ut krokar till 650 per-
soner från hela prosteriet med en för-
hoppning om att de ställer upp. Hit-
tills har ett sextiotal anmält sig. Så ännu 
finns det plats för fler frivilliga.

– Det är inte så lätt att få frivilliga 
i juni då Vasaborna gillar villaliv, sä-
ger Lindholm. Men vi kommer nog att 
lyckas. Nu är det läge för alla sånggrup-
per och körer som vill hålla konserter i 
vår vackra kyrka att hjälpa till.

Engagerar folk för kyrkan
Sven Lindholm tycker om att jobba in-
om församlingen.

– Jag har suttit i församlingsrådet i 
flera perioder och blivit bekant med 
människorna som jobbar i församling-
en. Jag tycker om utmaningar och vill 
försöka engagera folk för kyrkan. Ge-
nom att visa att jag är med i kyrkan  
kommer kanske också andra med.  

Det svenska högkvarteret under fes-

MISSIONSFESTEN

• Ordnas i Vasa 6–8 juni 2014. 

• Festens tema är Vägar till vattnet. 

• Utländska gäster är massajbiskop 
Jacob Moreto, rektor Anneth Munga 
och massajkören Loruvani från Tan-
zania, generalsekreterare He Wen från 
Kina, teckenspråkstolken Khalil Alawi 
från Palestina samt grupper från Thai-
land och Hongkong. 
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B R O BYG G A R E N  -  S I L L A N R A K E N TA J A

Vi ska hålla det lokalt 
trots EU

Paikallista hallintoa 
EU:sta huolimatta
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