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Sid LEDAREN: Statistiken om valet är inte bara siffror.
Bakom den finns lokala verkligheter som kan
sporra andra till nya sätt att tänka och jobba.
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Valdeltagandet i församlingsvalet sjönk i hela landet. Men variationerna är
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PROFILEN: MAJVOR NYHOLM
”Vissa nätter har vi suttit uppe med
våra ryggsäckar, klara att springa.
Men vi har aldrig flytt.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Dags att mötas
kring bordet
en dag av lättnad. En dag av glädje - och trötthet efter månader
av förberedelser. Nu är det dags
att plocka ner valaffischer och kandidatlistor till
församlingsvalet.
Som en av de invalda klokt konstaterar är det också
dags för dem som valts in att stuva undan listorna
som skilt dem åt. Den fortsatta resan är gemensam. Fyra år framöver handlar det om att jobba
för sin församlings bästa, oberoende av deviser
och eventuella åsiktsskillnader.
Men vilka är då de invalda? Kyrkans valservice är en guldgruva för den som vill forska i den
saken. Det finns utomordentlig statistik på församlingsvalssidorna och jämförelser mellan stiften. In på skinnet går detaljuppgifterna på församlingsnivå, där kandidaterna inte bara listas
utan också jämförs utifrån ålder, kön och tidigare engagemang. Det materialet är det skäl att
återvända till när det gäller att utveckla valet och
kyrkans lokala beslutsfattande. Plats för visioner finns det trots allt, för även om valet fått bra
synlighet offentligt, så sjönk valdeltagandet från
17 till 15,6 procent i hela landet. Det är en besvikelse och kan också utläsas som att folkkyrkans
koppling till sitt folk obönhörligt blir allt skörare.
I den statistiska verkligheten är den förtroendevalda både i fullmäktige och församlingsrådet en
54-årig kvinna - enligt matematiska beräkningar.
I kyrkofullmäktige i Borgå stift är hon två år
äldre - och av allt att döma en han. Detta är anmärkningsvärt, med tanke på att det är i gemensamma kyrkofullmäktige de stora besluten om
samfälligheternas pengarna tas. Iögonfallande är
till exempel könsfördelningen i de svenskregistrerade kyrkliga samfälligheterna i Pedersörenejden och Korsholm. I bägge överstiger männens
andel 60 procent.
De unga gjorde ett hyfsat bra val till exempel i
Åbo, Helsingfors och Esbo. I huvudstadsförsamlingen Matteus röstade 16-17-åringarna nästan
två procentenheter flitigare än övriga väljare med ett
valdeltagande på 14,5 procent. I och med det sänker
de tre invalda under trettio
år de förtroendevaldas medelålder till 48, trots att det i
samma skara sitter fem beslutsfattare över sextio.
Idealet vore en blandning
av åldersgrupper och här är de yrkesverksamma
mellan 30 och 50 en grupp som är svår att engagera. Här är variationen mellan församlingarna
enorm. I Väståbolands svenska församling gick
21 procent av medlemmarna till val. De har valt
ett församlingsråd där nästan 60 procent representerar just de nämnda åldersgrupperna. Deras
kolleger i Närpes kyrkofullmäktige når inte ens
upp till en femtedel, och där är dessutom över
hälften av fullmäktige över 60 år.
Kyrkan är bra på barn-, ungdoms och pensionärsverksamhet. För dem som nu städar undan valet är det skäl att klicka bland statistiken
och nyfiket glänta på verkligheten bakom sifforna. Frågan ”hur har ni gjort?” är sällan fel för den
som söker nya vägar - oberoende av om man kopierar svaret eller inte.

”För dem som
nu städar undan
valet är det skäl
att klicka bland
statistiken.”

Längtar
tillbaka
till Afrika
Det går inte en dag utan att Majvor Nyholm tänker på
Afrika. Det är dit hon vill och skall återvända. Länder
som Kenya, Sudan, Uganda och Zambia samt folket
där har satt djupa spår i hennes liv.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
Egentligen borde Majvor Nyholm vara
i Zambia just nu. Men hon blev förhindrad då resan sammanföll med utgivningen av hennes bok Afrikanska ögonblick, vilket bland annat betyder att hon
medverkat i bokmässan. Hennes man
Sture reste ensam för tre veckor sedan.
– En gång Afrika alltid Afrika, säger hon.
En av de platser hon längtar till är
Nubabergen på gränsen mellan norra
och södra Sudan.
– Det är ett fantastiskt vackert område som egentligen inte är berg utan
kullar. I Nuba möter man en arabisk
och en afrikansk kultur på ett fint sätt.
Första gången de var där 2003 hade
området nyss öppnats för hjälpverksamhet. De bodde i en hydda av sten
utan fönster.
– Mitt lakan bara lyfte i den kalla vinden för jag sov i höjd med fönstergluggen. Men redan den första kvällen sade
jag åt Sture att här vill jag bo ett helt år
och uppleva årstiderna.
Sedan dess har hon återvänt fyra gånger. Även om hon upplevt olika
årstider har hon ännu inte fått bo där
ett helt år. Frågan är om hon någonsin
kan göra det. Som bäst pågår strider
om det mineralrika området.
– Nubabergen hör egentligen till Norra Sudan men en del av folket där sympatiserar med söder. Regimen i Khartoum vill utrota sympatisörerna. Be-
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folkningen tvingas fly och bosätta sig
i klippgrottor.

Ingen chock hamna i Afrika

Afrika blev en del Majvor Nyholms
verklighet 1996 då hon träffade Sture.
Han besökte Majvors hemförsamling,
Larsmo baptistförsamling flera gånger
för att predika och berätta om sitt arbete.
– Gud hade redan förberett mig på
att ta en ny väg i livet. Jag längtade efter att få göra något i Guds rikes tjänst
eftersom jag upplevde att Gud gjort så
mycket i mig. Åren före jag träffade Sture gick jag ofta och sjöng sången: Låt
mina fötter få gå på vägar du vill jag ska
vandra. Hela mitt liv vill jag tjäna dig och
berätta om dig för andra. När jag träffade Sture var det ingen chock för mig
att det blev Afrika. Även om det kanske var det för andra i min omgivning.
Mötet med Sture var också ett bönesvar.
– Jag hade specifikt bett om en livskamrat, om en man som tjänar Herren. Det var jätteviktigt för mig att vi
skulle kunna tjäna Herren tillsammans.
Den kristna tron har Majvor Nyholm
fått hemifrån som barn.
– Jag minns jag bad en frälsningsbön som nioåring. Eftersom jag kommer från ett baptistiskt sammanhang
blev jag döpt i tonåren.
Ibland ifrågasatte hon Guds existens
Men Gud bevisade motsatsen.

– Jag upplever Guds ord väldigt
starkt. Många gånger har bibelorden
talat direkt till mig. Även om jag innerst inne visste att det var rätt att åka
till Afrika ville jag ändå ha bekräftelse
på det. Då talade människor som inte
visste något om mig, direkt om min situation. Jag minns en predikan på Inremissionshemmet i Larsmo där predikanten ovetande om mina frågor svarade på dem. Det kan bara vara Gud i
det. Han använder vem han vill.
I Afrika har hennes tro vuxit.
– Där är man helt beroende av Gud.
Majvor Nyholm upplever att Gud beskyddat dem medan de rört sig på områden som i FN:s klassificering är näst
intill evakurering.
– Vissa nätter har vi suttit uppe med
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våra ryggsäckar klara att springa. Men
vi har aldrig flytt. Det har varit spännande när bomberna fallit och vi sökte skydd i gropar i marken. Att vi kände trygghet mitt i detta visar på att Gud
varit med.

I afrika har
Majvor Nyholms
Gudstro vuxit.

Svängt tusentals ögonlock

Sedan Majvor och Sture Nyholm gifte
sig 1997 och åkte ut på sin första gemensamma resa året därpå har det blivit åtskilliga resor till Afrika. De har
bott i Kenya, Sudan, Uganda och Zambia.Under regnperioden som försvårar
fältarabetet har de ofta vistats i Jakobstad där de har en fast punkt i Stures
barndomshem.
I Afrika kom trädgårdsmästaren Majvor Nyholm tidigt in på en ny bana, att

assistera vid ögonoperationer. Så småningom lärde hon sig också att själv göra ingrepp.
– Jag assisterar Sture i gråstarrs-operationer men så började han träna mig i
ögonlockssvängning på trakompatienter. Sedan jag gått en kurs om en ny metod för ingreppet som WHO rekommenderar började jag åka till södra Sudan enbart på trakomresor.
Klamydiabakterien som förorsakar
trakom sprids via människor och flugor som lägger ägg i avföring. Flugorna dras till ansiktet och infekterar ögonen. Det leder till att ögonlocken börjar svälla och då svängs ögonfransarna
inåt vilket orsakar ett mekaniskt slitage på hornhinnan. Sårytorna leder till
ärrvävnad som är mycket smärtsamt

Inga Pagréus berättar om frivilligarbete

seminarium. Diakon Inga
Pagréus berättar om det diakonala arbetet och om frivilligarbetet i S:ta Clara församling i Stockholm, på ett
seminarium i Andreaskyrkan i Helsingfors 21–22.11.
Inga Pagréus och S:ta
Clara församling är kända
för sitt arbete bland de ”tilltufsade” på Plattan, Sergels
torg i Stockholm.
S:ta Clara vill vara en kyr-

ka som visar omsorg för
människor i nöd. Varje dag
samlas många människor i kyrkan till bön, gemenskap, undervisning och arbete. Genom denna verksamhet har många personer fått hjälp att komma ur
missbruk och hjälp till gemenskap.
Församlingen har också
många grupper som går ut
på Malmskillnadsgatan för

och kan leda till blindhet.
– Jag gör ett snitt genom hela ögonlocket och syr ihop det så att ögonlocket lyfts tillbaka i sin naturliga postition.
Det har jag gjort på tusentals patienter.
Ingreppet varken vill eller kan hon
få göra i Finland. Men här har trakom
heller inte förekommit sedan mitten av
1800-talet. Trakom förekommer i varma områden där det är brist på vatten
och hygienen dålig.
Upplevelsen av människors reaktioner när de återfått sin syn har berört
Majvor Nyholm starkt.
– Det är helt fantastiskt och går inte
att beskriva med ord; jubel, klang och
gråt. De har svårt att behärska känslorna. Många tackar Gud, inte oss. Och så
ska det vara.

att finnas till bland prostituerade och på fängelser för
att stöda de intagna.
Seminariet i Andreaskyrkan är ett samarbete
mellan Helsingfors diakoni/ prosteri och Helsingfors
samfällighet.
Mera information om seminariet får du av Cecilia
Forsén, tfn 050 380 3976,
e-post: cecilia.forsen@evl.
fi. (Matteus församling).

MAJVOR NYHOLM
AKTUELL MED SIN BOKDEBUT AFRIKANSKA ÖGONBLICK
GIFT MED STURE SEDAN 1997
UTBILDAD TRÄDGÅRDMÄSTARE OCH
HORTONOM
UPPVUXEN I EN FISKARFAMILJ I
KACKUR I LARSMO
INTRESSERAD AV NATUR, VÄXTER
OCH SOCIALA KONTAKTER
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City & Arcipelag, Respons, Replik, Gula Pressen,
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Både stabilitet och förändring ef
FÖRSAMLINGSVALET. Några radikala
kursändingar i Borgå stifts inriktning är
sannolikt inte att förvänta de kommande
fyra åren. Den slutsaten kan man dra efter en rundringning till några församlingar
efter valet.
TEXT: SOFIA TORVALDS OCH JOHAN SANDBERG
FOTO: CHRISTA MICKELSSON
Caroline Sandström, viceordförande i Petrus församlings församlingsråd 2013–
14, var röstmagnet i årets val.
– Jag är helt överväldigad
och otroligt glad över förtroendet.
Sandström ställde upp på
listan ”Petrus för alla”, en
lista som jobbat för större
bredd och öppenhet i Petrus församling. I förra valet
blev fem från den listan invalda, nu fick alla tre som
ställde upp plats i församlingsrådet.
– Vi borde kanske ha haft
fler kandidater, men det blev
så här i år, säger Sandström.
Själv tycker hon att mångfalden, det att det finns något för alla, är betecknande
för Petrus församling.
– Under slutet av förra
perioden hade vi fin stämning i rådet, jag tyckte att alla
lyssnade och visade respekt.
Själv vill jag fortsätta att jobba för att Petrus ska kännas
som en församling som är
öppen för alla. Jag vill också fortsättningsvis jobba för
att församlingen ska få en
kvinnlig präst.
Hon är glad över att det
nya rådet har en bra fördelning av medlemmar i alla åldrar – och över att så
många som valdes, sju av
tolv, är kvinnor.
– Det är en god grund att
jobba vidare på.

Få unga i Mariehamn

Nina Lindfors, viceordförande i Mariehamns församlings
kyrkoråd, var röstmagnet i
kyrkofullmäktigevalet i Mariehamn. I Mariehamns församling ordnas inget skilt val
för kyrkorådet.
– Vi har ett ganska överraskande valresultat i Mariehamn, 12 av 23 är nya. Och
kvinnorna är i överväldigande majoritet, det är jätteroligt!

Valdeltagandet steg en
aning i jämförelse med förra valet och landade den
här gången på 11,4 procent. Det som däremot är
bekymmersamt är att bara
3,4 procent (åtta stycken)
av 16–17-åringarna röstade.
– Vi har ett bra ungdomsarbete och nästan hundra procent av de ungdomar
som tillhör församlingen
konfirmerar sig. Varför röstar de inte? Vad har hänt där?
undrar Lindfors.
När hon tänker efter ser
hon att det finns orsaker.
Den här gången lyckades de
inte få en riktigt ung kandidat att ställa upp.
– Nästa alla 18-åringar har
börjat tröttna på Åland och
flyttar bort för att jobba eller studera. När de kommer
hem igen efter fyra år är de
inte längre bekanta för de
unga röstarna.
I Mariehamn har alla kandidater ställt upp på samma
lista.
– Det har vi gjort för att
komma bort från partipolitiken. Det har blivit ett tydligt personval, och det är bra.
Dessutom är jag väldigt glad
över att så många nya kandidater fått många röster, säger Lindfors.

Jämnt i Ekenäs

Johanna Wasström, viceordförande i församlingsrådet i Snappertuna, ställde
nu upp för nya Ekenäsnejdens svenska församling, och
blev invald både i kyrkofullmäktige och församlingsrådet. En snabb titt på valresultaten visar att alla de gamla
församlingarna, såväl Ekenäs, Tenala som Bromarv,
är representerade i de nya
förtroendeorganen.
– Jag tycker det ser ganska
jämnt ut. De gamla församlingarna har fått representation ungefär enligt befolk-

Unga kandidater samlade röster i många församlingar. Det här fotot är knäppt i Esbo, där den svenska församlingen
hade en egen lista med unga kandidater. Av dem blev tre invalda.
ningsmängden. Dessutom är
det roligt att se att en av valets röstmagneter är 30-åriga Tanja Eriksson från Bromarv, säger Wasström.
Hon uppskattar också att
hälften av församlingsrådets
medlemmar är nya. Också
röstningsprocenten, 15,3,
var högre än i senaste val.
– Jag tror att intresset för
valet var stort i och med
sammanslagningen. Det har
också gjort betydligt mera

Kyrkomötets framtidsutskott har tid på sig till maj
nästa år att hitta medlemmar till den nya kommitté som ska utreda och
ge förslag till ny organisations- och verksamhetsmodell för kyrkan. Det

klarnade vid kyrkomötet
förra veckan.
Kommittén kan ta fram
flera alternativa modeller
om den så önskar. Tanken
är att förslaget ska vara klart senast i november 2016.
– Ingen ser på helheten
fastän det är många reformer på gång i kyrkan.

Stabilt i Karis-Pojo

Kerstin Ilander är viceordförande i församlingrådet i
Karis svenska församling. Nu
blev hon invald i både kyrkofullmäktige och församlingsråd i nya Karis-Pojo svenska
församling.
– Min första reaktion är att
det finns ganska få nya med-

”Och kvinnorna är i överväldigande
majoritet, det är jätteroligt!”
Nina Lindfors, Mariehamn

KYRKOMÖTET FRAMTID

Grunnar vidare
på framtiden

reklam för valet än vad man
gjorde senast, informationen
har varit bättre.

Därför beslöt utskottet att
stöda initiativet, konstaterade biskop Seppo Häkkinen som är utskottsordförande.
Det var i våras som kyrkomötet första gången
diskuterade initiativet om
förnyad centralförvaltning
som lagts fram av 25 kyrkomötesombud.

lemmar. Det var många ur
det gamla gardet som fick
förnyat förtroende.
Också medelåldern i det
nya församlingsrådet är hög:
närmare 70 procent av de invalda är äldre än sextio.
– Ja, kan det vara så att
kyrkans verksamhet i allmänhet ligger de äldre nära hjärtat?
När det gäller Pojobornas
inflytande i de nya organen
påpekar Ilander att Martin
Glader från Pojo var röstmagnet i kyrkofullmäktige
med sina 100 röster.
– Det var en stor framgång. Jag vågar nog säga att
Pojo är välrepresenterat, och
det tycker jag är bra. Det ska

bli spännande att se vad vi
kan göra tillsammans. Själv
tycker jag att församlingssammanslagningen är en
bra sak och jag tror att vi
ska kunna jobba så att vi
blir stolta över den nya församlingen.
Det som är lite bekymmersamt är att även om valdeltagandet var ganska högt
– 15,3 procent – var det bara
2,9 procent av 16–17-åringarna som röstade.
– Vi fick in en ung kandidat i församlingsrådet och
alla rapporter jag hört om
vårt ungdomsarbete säger
att det fungerar bra. Det visar att det är viktigt att satsa ännu mer på ungdoms-

KOSTNADER MÖTE

KYRKOMÖTET PAROKIALPRINCIPEN

Kyrkomötet inklusive alla omkostnader kostar årligen drygt 700 000
euro.

Nej till personförsamlingar

Sakari Sarkimaa har
i Kotimaa rett ut hur
mycket kyrkans högsta beslutsfattande organ kostar.

Kyrkmötet visade tummer ner för det senaste initiativet om att möjliggöra personförsamlingar. Förslaget
om att låta initiativet förfalla skedde utan omröstning.
Biskop Tapio Luoma konstaterade, när han presenterade förvaltningsutskottets betänkande, att frågan om personförsamlingar har utretts tidigare, senast
2011. Utskottet ansåg att det varken finns behov eller möjlighet att frångå parokialprincipen, det vill säga principen att en person hör till den församling som
verkar på det geografiska områden där personen bor.
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fterlyses
lingen sju nya medlemmar.
– Jag tycker att vi har en
bra balans av yngre och äldre
invalda – båda behövs. Vi har
haft ett bra församlingsråd
och jag hoppas att de nya församlingsrådsmedlemmarna
deltar flitigt i mötena, säger
Sjöström.
Bland framtidens utmaningar i Borgå nämner hon
att det finns planer på att
grunda en ny och större
samfällighet från och med
år 2017.
– Vi hoppas att utvecklingen går mot det bättre och
att vi kan möta de nya utmaningarna, säger Sjöström.

Aktivt i Pörtom

arbetet i framtiden.

Ingen dramatik i Borgå

– Det ser bra ut, säger Denice Sjöström, viceordförande i församlingsrådet i
Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Valet i Borgå bjuder inte på
någon större dramatik: församlingsrådet fick fyra nya
medlemmar av de sammanlagt fjorton. I kyrkofullmäktige fick domkyrkoförsam-

Valaktiviteten i de blivande
kapellförsamlingarna Pörtom och Övermark drog upp
röstningsprocenten i Närpes. Aktiviteten gav också
utdelning, Pörtom fick ett
nytt mandat medan Övermark behöll sitt jämfört med
de kvoterade platserna i den
numera nedlagda samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige.
– Aktiviteten i kapellförsamlingarna handlar om att
en lång tradition av sämjoval bröts i kapellförsamlingarna. De Pörtombor som är
under femtio år gamla har
aldrig tidigare röstat i ett församlingsval. Därför har man
varit väldigt aktiva i Pörtom.
säger Johan Pått, viceordförande i kyrkorådet i Närpes.
Aktiviteten tog sig också
uttryck i att Närpes församling är en av de få församlingar i stiftet där röstningsdeltagande ökar jämfört med
valet för föra år sedan. 14,3
procent av Närpesborna röstade. Det är 2,1 procentenheter flera än för fyra år sedan.
Maktbalansen rubbas ändå inte. Moderförsamlingen har fortfarande majoritet i kyrkofullmäktige med
sina fjorton platser. Pörtom
får fem och Övermark fyra
i den nya fullmäktige. Pörtom är den minsta kapellförsamlingen.
Risken för sämjoval var
ändå överhängande stor i
Närpes. Men den här gången var det moderförsamling-

”Nya personer betyder nya, fräscha
idéer.”
Hillevi Bystedt, Karleby

SÅ HÄR SER DET UT I BORGÅ STIFT
Församlingsrådet

Kyrkofullmäktige

Den invalda är i medeltal:			
en som hade problem i nomineringen.
– Vi får vara glada att det
blev ett val. Det hade varit
snopet ifall det blivit sämjoval i den nya sammanslagna församlingen, säger Pått.
Medelåldern i Närpesfullmäktige är 57 år. 9,1 procent
av den invalda är under trettio år. Tretton procent av 1617 åringarna röstade.
– Även om vi har några
yngre med så är åldersstrukturen ändå hög, säger Pått.

Borgå stift

Den invalda är i medeltal:
Borgå stift

Hela landet

Hela landet

53 år

56 år
53,5 år

54 år

Kön:

Kön:

Oförändrat i Karleby

I Karleby svenska församling sker ingen drastisk förändring mellan de två listorna. Kristus i Centrum tog
en plats av Alla Gemensamt
i församlingsrådet. Fördelningen är då åtta mot fyra.
I gemensamma kyrkofullmäktige skedde ingen förändring i mandatfördelningen utan styrkeförhållandena
förblir fem mot tre.
– Vi förlorade en del röster.
men vi har varit i underläge tidigare också, säger Hillevi Bystedt, viceordförande
i församlingsrådet som representerar Alla gemensamt.
Men även om representanterna för de bägge listorna har olika åsikter så
vill Bystedt ändå inte tala
om maktkamp.
– Det är bra om alla åsikter kommer fram, säger hon.
En del frågor har också blivit lösta. Jag är nöjd med det
arbete som gjorts i församlingen.
Hon hade hoppats på att
valdeltagandet inte skulle
sjunka i Karleby. Men man
avvek inte från den landsomfattande trenden. Röstningsprocenten i Karleby
blev 19,2 procent.
– Valet hade ju ändå föregåtts av en synlig kampanj.
Men vi kunde kanske ha varit mera ute bland folk inför valet.
Anmärkningsvärt är att
19,4 procent av församlingens ungdomarna mellan 16
och 17 år röstade. Därmed
röstade procentuellt flera
ungdomar än församlingsmedlemmar överlag. Ingen av de invalda i rådet är
ändå under 30 år. Medelåldern bland de invalda i rådet är 53 år.
– Vi får sex nya personer
i församlingsrådet. Nya personer betyder nya fräscha
idéer, säger Hillevi Bystedt.

Män
41,6%

Kvinnor:
58,4 %

Män
51,6%

Kvinnor:
48,4 %

JÄMFÖRELSE, HELA LANDET: 		
Män: 45,7% Kvinnor: 54,3% 		

JÄMFÖRELSE, HELA LANDET:
Män: 46,5% Kvinnor: 53,5%

NYA vs GAMLA FÖRTROENDEVALDA:

NYA vs GAMLA FÖRTROENDEVALDA:

Nya
46,3%

Gamla
53,7%

Nya
43,7%

Gamla
56,3%

JÄMFÖRELSE, HELA LANDET: 		

JÄMFÖRELSE, HELA LANDET:

Nya: 48,8% Gamla: 51,2%			

Nya: 49,1 % Gamla: 50,9%

Stora regionala skillnader i valet
VALET. Röstningsprocenten i hela landet landade
på 15,6. Aktivast i Borgå
stift röstade Esseborna,
lägst blev valdeltagandet
i Finström-Geta.
TEXT: CHRISTA MICKELSSON
GRAFIK: MALIN AHO
De nationella valresultaten
visar att röstningsprocenten

totalt gått ner till 15,5 procent i årets val från 17 procent år 2010.
– På sina håll har det
ställts frågetecken kring
den enskilda medlemmens
möjligheter att påverka i lokalförsamlingen genom valet, säger Lucas Snellman
som är ledande sakkunnig
i information på Kyrkostyrelsens svenska avdelning.
Också i år röstade Esseborna livligast i Borgå stift,

hela 40,8 procent. Den siffran sjönk med cirka 6 procentenheter från 2010.
Ett plock i församlingarna visar att de regionala
skillnaderna i valdeltagandet är stora. Församlingar med hög röstningsprocent är bland annat Purmo
(30,4), Grankulla (25,1),
Kimitoön (21,8), Lappträsk
(29,8), Larsmo (32,9), Petalax (27), Terjärv (26,8) och
Väståboland (21,0).

KYRKOMÖTET SERVICECENTRALEN

Kvalitetskrav
även på Kipa
I samband med att kyrkomötet godkände budgeten för Kyrkans centralfond
för 2015 och verksamhetsoch ekonomiplan för 20152017 fastställdes också avgifterna för Kyrkans servicecentral, Kipa.

Biskop Björn Vikström lyfte i plenum fram att det
saknas praxis för hur församlingar ska framföra sitt
missnöje om de inte anser
sig ha fått den service de
har betalat för.
Det resulterade i att
ekonomiutskottet tog in
en formulering i sitt betänkande, där det sägs att

Kipa:s direktion kan bevilja en församling en sänkt
serviceavgift om centralens service har brustit så
gravt att det kan anses vara ett avtalsbrott.
– Personligen tycker jag
att beslutet är av principiell betydelse. Det innebär
att församlingarna inte stillatigande måste acceptera

om servicen inte håller vad
centralen lovat, säger biskop Vikström.
Församlingarna måste enligt lag måste höra till
Kipa senast 2017.
– Formuleringen sätter
trots allt en press på Kipa
att försöka utveckla sina
funktioner så att de motsvarar behoven. I prakti-

ken kommer det säkert att
vara en hög tröskel för att
nedsättning av avgifterna
beviljas, men möjligheten
finns i alla fall.
Kipa var aktuellt i kyrkomötet också på grund
av Tyska församlingen som
genom Borgå stift har anhållit om dispens att stanna utanför systemet. Ini-

tiativet om en lagändring förföll. I stället försöker
man hitta smidigare lösning då Tyska församlingen ansluts.
– I praktiken kunde det
betyda att Kipa sluter ett
avtal med den bokföringsbyrå som församlingen nu
samarbetar med.

¶¶May

Wikström
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VALRESULTAT

Församlingsvalet avslutades på söndagen. Kyrkpressen publicerar de resultat som har lämnats in före
vår pressläggning på måndagen.
Församlingar som ingår i en
kyrklig samfällighet väljer
sina representanter både till
det gemensamma kyrkofullmäktige och till sitt församlingsråd. Församlingar som är självständiga väljer enbart sitt eget kyrkofullmäktige. I valresultaten
presenteras enbart resultaten från Borgå stift. I många
av de gemensamma fullmäktige sitter också representanter för de finskspråkiga församlingarna på orten.
Resultaten gäller endast de
församlingar där val förrättades. Resultaten från
de församlingar som hade sämjoval publicerades i
Kyrkpressen nr 42.
Alla redovisade resultat publiceras också på
kyrkpressen.fi.

DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ SVENSKA
DOMKYRKOFÖRSAMLING
Röstningsprocent: 15,6

Kyrkofullmäktige:
Benita Ahlnäs (111)
Christer Åberg (152)
Denice Sjöström (58)
Ida-Maria Sola (108)
Ingolf Lindén (173)
Jan Andersson (86)
Kajsa Karlsson (55)
Marcus Henricson (83)
Marina Uddström (87)
Marit Björkbacka (47)
Martina Kastrén (59)
Ole Ekstam (47)
Ove Blomqvist (66)
Rolf Steffansson (129)
Stig Bäcklund (151)
Församlingsrådet:
Anita Virtanen (87)
Anna Henning-Lindblom (127)
Annika Steffansson (107)
Benita Ahlnäs (107)
Denice Sjöström (53)
Ida-Maria Sola (88)
Ingolf Lindén (151)
Marcus Henricson (65)
Marina Uddström (86)
Martina Kastrén (50)
Ove Blomqvist (64)
Rabbe Rosqvist (72)
Stefan Vikström (84)
Stig Bäcklund (140)
¶¶ LAPPTRÄSKS SVENSKA
Röstningsprocent: 29,8

Kyrkofullmäktige:
Anders Mickos (63)
Mikko Suominen (36)
Sten Frondén (31)
Församlingsrådet:
Anita Brusas (21)

Elin Lindroos (21)
Gunnar Enqvist (25)
Håkan Backas (15)
Maria Lill-Smeds (29)
Maria Mårtenson-Antas (35)
Marita Johansson (17)
Rea Svennas (24)
¶¶ LOVISA
Röstningsprocent: 10,8

Kyrkofullmäktige:
Meriheinä Thérèse (73)
Rosenberg Thomas (54)
Stenvall Miriam (26)
Vaenerberg Thord (19)
Boije af Gennäs Malm Maria (17)
Församlingsrådet:
Meriheinä Thérèse (71)
Söderström Nils-Olof (30)
Nilsson-Pesonen Nina (24)
Stenvall Miriam (22)
Dromberg Britta (21)
Boije af Gennäs Malm Maria (14)
Lindström Kim (11)
Hollmén Annina (10)
Vaenerberg Thord (9)
Vaenerberg Anni (8)
¶¶ PERNÅ
Röstningsprocent: 10,6

Kyrkofullmäktige:
Christoffer Sundberg (23)
Fredrika Sundén (57)
Johanna Nyman (9)
Katarina Forsell (24)
Mia Aitokari (67)
Sabina Krogars (32)
Församlingsrådet:
Antti Jokinen (12)
Christoffer Sundberg (22)
Fredrika Sundén (34)
Johanna Nyman (5)
Katarina Forsell (17)
Mia Aitokari (49)
Minna Korhonen (25)

Petri Hyvönen (14)
Satu Hämäläinen (14)
Tove Heinonen (18)
¶¶ SIBBO SVENSKA
Röstningsprocent: 15,2

Kyrkofullmäktige:
Packalén Rune (153)
Packalén Astrid (61)
Lydman Caj-Gustav (59)
Åström Sven Gustav (49)
Backström Anders (45)
Engblom Magnus (41)
Lampenius Hans (40)
Lindholm Ingela (38)
Granberg Margareta (32)
Lindqvist Vidar (31)
Wickholm Hans (27)
Lagerqvist Margareta (25)
Wirtanen Nils (22)
Församlingsrådet:
Packalén Rune (125)
Packalén Astrid (73)
Poutanen Ville (58)
Lydman Caj-Gustav (52)
Backström Anders (40)
Åström Carola (39)
Lampenius Hans (37)
Engblom Magnus (36)
Granberg Margareta (35)
Lindholm Ingela (32)
Lindqvist Vidar (25)
Wickholm Tom (25)
HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Röstningsprocent: 11,2

Kyrkofullmäktige:
Johan Bärlund (208)
Hedvig Långbacka (192)
Anhild Träskman (175)
Församlingsrådet:
Maria Björnberg-Enckell (181)
Anhild Träskman (90)

Karl Gustav Storgårds (88)
Johan Bärlund (87)
Christina Elving-Andersén (74)
Henrik Stenbäck (67)
Nina Gran (66)
Karl Sällström (57)
Pia Öhman (54)
Rolf Blauberg (51)
¶¶ MATTEUS
Röstningsprocent: 12,8

Kyrkofullmäktige:
Andreas Andersson (238)
Kai Ahola (220)
Församlingsrådet:
Andreas Andersson (31)
Annica Söderström (28)
Eva Bruun (34)
Gun Erikson-Blomfelt (41)
Hedvig Stenman (61)
Jan-Anders Salenius (48)
Kai Ahola (66)
Karin Strandberg (27)
Maria Salenius (32)
Markus Lampenius (28)
Sarah Lönnqvist (39)
Stefanie Lindroos (39)
¶¶ PETRUS
Röstningsprocent: 12,2

Kyrkofullmäktige:
Caroline Sandström (246)
Christoffer Perret (127)
Församlingsrådet:
Caroline Sandström (107)
Amanda Audas-Kass (75)
Maria Sten (67)
Kristina Fernström (50)
Ellen Norkko (43)
Jona Granlund (38)
Göran Lindén (34)
Peter Didrichsen (30)
Britta Lassus (30)
Susanna Pimenoff (27)
Christoffer Perret (26)

Jan Järveläinen (20)
¶¶ DEUTSCHE GEMEINDE
Röstningsprocent: 12,8

Kyrkofullmäktige:
Alexander Sannemann (21)
Almut Zoberl-Lahtinen (28)
Anja Caspers (18)
Anne Grote (8)
Ernst-Jürgen Schreiber (13)
Frank Biermann (38)
Jutta Oels (3)
Klaus Graubner (13)
Maria Nelskylä (30)
Norbert Erdmann (15)
Rauli Albert (10)
Renate Rintala (9)
Sari Rantaniva (5)
Susanne Lehikoinen-Weiss (18)
Yann Kempf (21)
MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
¶¶ ESBO SVENSKA
Röstningsprocent: 12,0

Kyrkofullmäktige:
Kankkonen Stig (243)
Träskbacka, Bror (193)
Kujala, Tiina (179)
Björkstén Pehr-Johan (161)
Pawli Brita (143),
Rosenberg-Wikström Solveig
(132)
Marina Malmström och Anders
Blomberg hade samma röstetal
(72) och när Kyrkpressen gick i
tryck var det ännu oklart vem
av dem som blir ordinarie medlem och vem som blir ersättare.
Resultatet fastställdes efter valnämndens möte 12.11.
Församlingsrådet:
Björkstén, Pehr-Johan (175)
Kujala Tiina (86)
Rosenberg-Wikström Solveig
(84)

Alameri Cecilia (52)
Kusénius Thea (82)
Träskbacka Pirkko (68)
Vuoristo Camilla (61)
Olsen Nyberg Annika (60)
Holm Tanja (48)
Lassus Jannika (58)
Juslin-Sandin Heidi (56)
Nygård Hannele (53)
Storås Roger (50)
Paul Heidi (38)
¶¶ GRANKULLA SVENSKA
Röstningsprocent: 25,1

Kyrkofullmäktige:
Susanna Ohls (98)
Mona Ehrström-Tegengren (58)
Oscar Louhija (47)
Tom Sandström (44)
Kjell Nyberg (37)
Theodora Nyberg (34)
Turid Hedlund (30)
Ulla Bäck (30)
Ingrid Ojaluoma (29)
Församlingsrådet:
Jeannette Herold (79)
Susanna Ohls (63)
Ruth Collander (56)
Tom Karlemo (36)
Mona Ehrström-Tegengren (36)
Rebecca Pitkänen (33)
Tom Sandström (23)
Kjell Nyberg (23)
Turid Hedlund (19)
Erkki Uusimäki (18)
¶¶ KYRKSLÄTTS SVENSKA
Röstningsprocent: 15,4

Kyrkofullmäktige:
Bodil Kalmari (58)
Håkan Taubert (52)
Gunnel Hellström (51)
Eja Björkqvist (50)
Thomas Vasenius (48)
Gitty Nurmi (42)
Carl-Johan Kajanti (42)
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Bengt Lindholm (40)
Viveka Ehrnsten (40)
Viveca Lahti (38).
Församlingsråd:
Inger Kullberg (70)
Carina Granholm (52)
Bodil Kalmari (50)
Eja Björkqvist (45)
Gunnel Hellström (44)
Siv Gustafsson (42)
Carl-Johan Kajanti (41)
Ann Lönnberg (37)
Bengt Lindholm (31)
Viveca Lahti (31)
Thomas Vasenius (30)
Sune Jakobsson (28)
¶¶ VANDA SVENSKA
Röstningsprocent: 11,4

Kyrkofullmäktige:
Jan-Erik Eklöf (184)
Marianne Träskman (96)
Tom Sergelius (47)
Församlingsrådet:
Alex Nurmi (9)
Anita Linnamäki (18)
Annika Halmén (71)
Håkan Sandell (13)
Håkan Wikman (51)
Jan Lindqvist (26)
Jan-Erik Eklöf (90)
Marianne Bergström (7)
Marianne Träskman (41)
Maximilian Mannola (14)
Sara Karlsson (23)
Tiina Nurmi-Kokko (8)
RASEBORGS PROSTERI
¶¶ EKENÄSNEJDENS

SVENSKA
Röstningsprocent: 15,3
Kyrkofullmäktige:
Stig Nyberg (84)
Anders Kurman (82)
Margareta Puiras (170)
Johanna Wasström (80)
Camilla Forsström (63)
Ringa Sandelin (61)
Henrik Lindholm (53)
Rita Lindholm-Wirtanen (48)
Karl von Smitten (48)
Mona Böhme (49)
Ann-Christine Forsell (44)
Mikael Metsämäki (32)
Ole Hindrén (44)
Sig-Britt Sahlberg (41)
Torolf Grünn (39)
Bengt Lundström (39)
Ingmar Asplund(38)
Församlingsrådet:
Tanja Eriksson (98)
Johanna Wasström (71)
Margareta Puiras (157)
Stig Nyberg (61)
Camilla Forsström (51)
Ringa Sandelin (53)
Tua Lindqvist (49)
Karl von Smitten (46)
Guy Sundström (51)
Rita Lindholm-Wirtanen (45)
Henrik Lindholm (41)
Mona Böhme (47)
Ole Hindrén (35)
Mikael Metsämäki (34)

¶¶ HANGÖ SVENSKA
Röstningsprocent: 15,4

Kyrkofullmäktige:
Nylund Kirsi (19)
Friman Viking (63)
Lundqvist Kerstin (51)
Idman Britta (39)
Holmberg Birgitta (32)
Helander Gunnel (31)
Lesch-Saarinen Helena (26)Sjödahl Eva-Stina (26)
Wikberg Barbro (22)
Hansen Klaus (20)
Wahlsberg Marita (17)
Församlingsrådet:
Nylund Kirsi (18)
Forsman Benita (46)
Lundqvist Kerstin (45)
Idman Britta (32)
Ingberg-Wiberg Karin (29)
Holmberg Birgitta (29)
Lesch-Saarinen Helena (27)
Sundström Åsa (25)
Sjödahl Eva-Stina (22)
Wikberg Barbro (19)
¶¶ INGÅ
Röstningsprocent: 15,8

Kyrkofullmäktige:
Roger Biström (54)
Eivor Österholm (45)
Ulla Päivärinta (37)
Katarina Nyholm (34)
Agneta Karlsson (33)
Jonna Karlsson-Bergman (32)
Soile Gustafsson (30)
Krister Wasström (25)
Tuire Nyberg (25)
Ethel Björklöf (24)
Karin Österman (24)
Lars Lindholm (22)
Margita Björklöf (19)
Ragni Lehtinen (18)
Lotta Ahlfors (15)
Hans-Anders Unnérus (13)
Eilif Åberg (12)
Mikael Schönberg (12)
Birgitta Schulman (12)
¶¶ KARIS-POJO SVENSKA
Röstningsprocent:15,3

Kyrkofullmäktige:
Martin Glader (100)
Gustav Laxell (73)
Ulrika Wikström (53)
Ritva Isaksson (51)
Kerstin Ilander (51)
Tor Wernér (45)
Tauno Skogberg (42)
Lars Björklund (39)
Ann Storsjö (34)
Karin Svahnström (29)
Gudrun Hinds (25)
Ann-Britt Lindgren (18)
Församlingsrådet:
Gustav Laxell (59)
Bo Holmberg (53)
Ulrika Wikström (52)
Kerstin Ilander (50)
Tor Wernér (48
Lars Björklund (34)
Ritva Isaksson (47)
Monika Wikström (41)
Susanne Grönholm (39)

Ann Storsjö (36)
Gudrun Hinds (34)
Lotta Westerlund (31)
¶¶ SJUNDEÅ SVENSKA
Röstningsprocent:24,3

Kyrkofullmäktige:
Berndt Gottberg (16)
Kurt Sandqvist (25)
Marina Grotell (46)
Martin Lindell (26)
Minna Karle-Wikström (25)
Minna Lindeberg (29)
Sabina Ekström (31)
Åke Holmlund (24)
Församlingsrådet:
Birgitta Måsabacka (45)
Jan-Peter Nygård (25)
Kurt Sandqvist (18)
Marina Grotell (31)
Minna Karle-Wikström (22)
Minna Lindeberg (20)
Sabina Ekström (27)
Åke Holmlund (24)
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ KIMITOÖN
Röstningsprocent: 21,8

Kyrkofullmäktige:
Ben Johansson (41)
Benita Guseff (48)
Birgitta Söderholm (84)
Cathina Wretdal-Lindström (23)
Heidi Wallenius (41)
Janina Kaita (23)
Kaj-Olav Forsén (26)
Leif Lindgren (49)
Mari-Sofi Johansson (40)
Marita Walk (36)
Mayvor Ekholm (58)
Mervi Heiskanen (29)
Pentti Vähätalo (25)
Per-Erik Fihlman (49)
Rabbe Sjöberg (84)
Sonja Jägerskiöld (49)
Tiina Torkkeli-Pitkäranta (32)
Tina Gustafsson (25)
Tryggve Röblom (61)
VÄSTÅBOLANDS SVENSKA
Röstningsprocent: 21,0
Kyrkofullmäktige:
Christer Järnström (127)
Ulf Pakalén (115)
Patrik Hagman (104)
Petra Öhman (104)
Petra Palmroos (99)
Eric Jansson (91)
Rea Åkerfelt (80)
Robert Helin (61)
Jeanette Laaksonen (59)
Gudrun Degerth (58)
Bodil Blomberg (56)
Åke Johansson (52)
Jan Gräsbeck (50)
Eskil Engström (41)
Kim Lindstedt (35)
Jan Eriksson (34)
Helena Hartman (31)
Mikaela Sundman (31)
Jessica Engroos (30)
Johan Kortteinen (28)

Ärkebiskopen tackar på svenska
”Tack alla ni som röstade, ni som ställde upp som kandidater och alla ni som under det
senaste året har arbetat med valet.
Det som förenar oss alla är att vi tror på det goda.
Jag ber Gud välsigna er som har blivit valda och önskar er vishet, mod och glädje.”
Se hela hälsningen på församlingsvalet.fi!

Församlingsrådet:
Christer Järnström (132)
Rune Johansson (126)
Ulf Pakalén (125)
Petra Palmroos (112)
Patrik Hagman (94)
Malin Eriksson (79)
Tiina Pöyli (79)
Eric Jansson (67)
Robert Helin (58)
Yngve Lindqvist (51)
Ditte Nordqvist (44)
Eskil Engström (41)

Kvinnostarkt i Esbo

¶¶ ÅBO SVENSKA
Röstningsprocent: 14,6

Kyrkofullmäktige:
Siv Sandberg (234)
Susanne Björkman (93)
Lisa Molander (86)
Göran Wikstedt (74)
Församlingsrådet:
Anna Edgren (115)
Margó Storm (105)
Lars-Runar Knuts (100)
Lisa Molander (74)
Sofia Eklund (71)
Måns Enqvist (70)
Susanne Björkman (66)
Åsa Gustafsson (59)
Lillemor Wennerstrom (52
Lars Nyberg (49)
Anders Järvinen (45)
Petra Lindblad (37)

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ FINSTRÖM-GETA
Röstningsprocent: 9,7

Kyrkofullmäktige:
Agneta Finckenberg-Eriksson
(9) Bo Hellsten (17)
Brita Erlandsson (14)
Camilla Eklund (9)
Erja Nordqvist (14)
Gun-Marie Österlund (3)
Gunbritt Lyngander (29)
Heidi Vuokko (3)
Ingegerd Eklund (5)
Katarina Gäddnäs (15)
Katarina Norrgård (6)
Kenneth Österlund (1)
Kjell Berntsson (14)
Lars Rögård (15)
Lena Swatko (6)
Marine Holm-Johansson (20)
Stefan Salo (3)
Tor-Fjalar Karlsson (13)
¶¶ HAMMARLAND
Vid pressläggning saknades uppgifterna
¶¶ JOMALA
Röstningsprocent: 9,8

Kyrkofullmäktige:
Anders Öhberg (9)
Anne-Marie Koskinen (7)
Birgit Karlsson (15)
Bo-Yngve Karlsson (17)
Christina Sjöbacka-Bäck (13)
Eva-Mari Ekström (18)
Gun Vickström (30)
Gyrid Högman (39)
Harry Jansson (9)
Ingeborg Westerlund (16)
Kenth Häggblom (23)
Markus Metsola (11)
Sune Häggblom (10)
Tor-Erik Johansson (19)
Tore Karlström (19)
¶¶ LEMLAND-LUMPARLAND

Kyrkofullmäktige:
Bo-Erik Söderlund (36)
Tryggve Gustafsson (29)
Maiken Englund (24)
Rainer Fagerholm (22)
Traute Eriksson (17)
Birgitta Williams (19)
Kjell Jonasson (14)
Micael de Haas (12)
Martin Staf (12)
Linda Boman (11)
Bengt-Olof Lindgren (13)
Fredrik Lindqvist (11)
Mikael Ahlgren (7)
Sture Ackrén (4)
Gunnar Sundblom (8)
¶¶ MARIEHAMN
Röstningsprocent: 11,4

Kyrkofullmäktige:
Lindfors Nina (85)
Birney Julia (45)
Beijar Christian (41)
Andersson Ulla (39)

Statsminister Alexander Stubb röstade i Esbo svenska församling.
I det nyvalda församlingsrådet i Esbo svenska församling sitter tolv kvinnor och två män – det innebär att
85,7 procent av rådsmedlemmarna är kvinnor.
I Esse församling är läget det motsatta, men fördelningen är inte lika ojämn som i Esbo. I Esse församlings
nya församlingsråd sitter tre kvinnor och sju män, vilket
innebär att 70 procent av rådsmedlemmarna är män.

Söderström Linda (35)
Sundblom Titti (34)
Fagerholm Inga-Britt (34)
Miiros Ester (34)
Eriksson Karl-Göran (33)
Flink Margareta (32)
Österman Margaretha (30)
Husell-Karlström Anita (30)
Raitanen Leena (30)
Aaltonen Pia (27)
Forsblom Siv (26)
Sundman Elisabeth (25)
Gammals Bror (24)
Sjölund Leena (23)
Eriksson Hans Erik (20)
Landström Rolf (18)
Törnroos Eva (17),
saksson Donny (16)
Andersson Ove (14)
NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
Röstningsprocent: 22,7

Kyrkofullmäktige:
Anna Granås (20)
Benita Bernas (14)
Carina Lagerström (27)
Caroline Åbacka (45)
Doris Stenholm (20)
Helena Kulp (20)
Jimmy Sahlberg (17)
Johanna Svedström-Söderman
(23)
Karl-Gustav Häggdahl (21)
Mikael Södersund (7)
Måns Holming (22)
Roger Lindholm (14)
Stefan Vesten (24)
Sture Södergran (27)
Åke-Sören Nylund (23)
¶¶ KRISTINESTADS SVENSKA
Röstningsprocent: 20,4

Kyrkofullmäktige:
Bo-Göran Ingves (111)
Hans Ingvesgård (86)
Anders Österback (63)
Kenneth Bergqvist (42)

Tony Westerlund (38)
Eva Mattila (38)
Gunilla Teir (37)
Eva-Stina Berg (37)
Stig Kronlöf (29)
Cia Rönnqvist (25)
Britt-Marie Teir (25)
Jens Tåg (24)
Sonja Grönholm (10)
Församlingsrådet:
Bo-Göran Ingves (108)
Hans Ingvesgård (88)
Carina Jansson (56)
Anders Österback (48)
Tom Lövdahl (47)
Kenneth Bergqvist (34)
Eva Mattila (31)
Gunilla Sjöblom (28)
Cia Rönnqvist (24)
Gunilla Teir (24)
¶¶ NÄRPES
Röstningsprocent: 14,3

Kyrkofullmäktige:
Bo Skogman (20)
Jan-Erik Widjeskog (43)
Emma Sjöström (46)
Riitta Niemelä (33)
Bernt Snickars (24)
Inga-Britt Söderman (33)
Martin Wikström (21)
Per Göthelid (23)
Carola Antfolk (37)
Mikaela Björklund (40)
Bengt Engelqvist (50)
Johan Pått (69)
Kerstin Lillbåsk (16)
Boris Yljens (35)
Sven Backlund (44)
Jan-Erik Asp (56)
Lisen Åkerman (59)
Birgit Kosonen (23)
Susanna Nordlund (23)
Boris Björklund (19)
Kristian Sjöbacka (42)
Ralf Ek (30)
Heddy Norrgård (24)
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Unga tar rum i Matteus församling

Tre blev en ny

Matteus församling i Helsingfors ordnade en konsert på valdagen – den vägen lockade man både unga väljare och
deras föräldrar. I Matteus röstade hela 14,5 procent av 16–17-åringarna, medan röstningsprocenten för hela församlingens del var 12,8 procent. I Matteus nya församlingsråd är en fjärdedel av medlemmarna under 30 år.

Lars-Johan Sandvik och Gun Sandberg tömmer valurnan i Nykarleby. De tidigare församlingarna Nykarleby,
Munsala och Jeppo gick nu till val för första gången som
en gemensam församling. 905 röster gavs i församlingen, vilket ger ett röstningsdeltagande på 17,8 procent.
För fyra år sedan var deltagandet 19,7 procent i Nykarleby medan det blev sämjoval i Munsala och Jeppo.

Det yngsta församlingsrådet i Borgå stift finns ändå i Pedersöre: där är medelåldern bara 40 år.
De äldsta råden finns i Karis-Pojo, Bergö, Kvevlax och Terjärv, där råden har en medelålder på 61 år.

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ KORSHOLMS SVENSKA
Röstningsprocent: 11,4

Kyrkofullmäktige:
Jussi Lahti (73)
Tarja Boström (85)
Hans Lång (55)
Ossi Pursiainen (64)
Per-Henrik Lithén (37)
Hans Boije (50)
Jonas Wikström (36)
Henrik Lindgrén (30)
Ann-Helén Sandvik (32)
Vivan Lygdbäck (23)
Församlingsrådet:
Kerstin Lång (53)
Tarja Boström (61)
Jussi Lahti (45)
Ossi Pursiainen (45)
Anette Wollstén-Håkans (27)
Isak Westerlund (32)
Hans Lång (27)
Rune Björkstrand (29)
Ann-Helén Sandvik (27)
Vivan Lygdbäck (25)
Kristina Sand (27)
Mikael Ventin (18)
¶¶ KVEVLAX
Röstningsprocent: 11,2

Kyrkofullmäktige:
Alf Burman (70)
Gun Louise Bergfors (44)
Bjarne Melin (36)
Lars Småros (28)
Lars-Erik Åkerholm (26)
Församlingsrådet:
Gunilla Asplund (48)
Eva Grop (32)
Viola Mitts (24)
Bengt-Eric Rönn (19)
Olav Sandberg (18)
Maj-Lis Backman (17)
Elisabeth Forsén (13)
Alf Burman (13)
Lars Burman (12)
Lars-Erik Åkerholm (9)
¶¶ MALAX
Röstningsprocent: 20,0

Kyrkofullmäktige:
Sämjoval
Församlingsrådet:
Melin Sabina (54)

Granholm-Mäkinen Nina (49)
Piispanen Jessica (43)
Udd Rita (42)
Ljungkvist Ros-Marie (39)
Hemming Helena (38)
Nylund Jonas (33)
Styris Mikael (33)
Flygar Teija (32)
Häggblom Anna-Lena (30)
¶¶ PETALAX
Röstningsprocent: 27,0

Kyrkofullmäktige:
Iris Bäck-Sjökvist (55)
Stefan Granqvist (46)
Lena-Karin Hofman (30)
Bengt Broo (27).
Församlingsrådet:
Iris Bäck-Sjökvist (32)
Stefan Granqvist (28)
Börje Snickars (20)
Lena-Karin Hofman (19)
Susie Ribacka (17)
Sofia Storsjö (13)
Liselott Forsman (12)
Susanna Dahlström (11)
¶¶ REPLOT
Röstningsprocent: 15,2

Kyrkofullmäktige:
Lena Nystrand (76)
Bertel Lindvik (49)
Stina Björkqvist (46)
Kristian Ohls (31)
Församlingsrådet:
Elisabeth Backman (38)
Anne Ohls (25)
Maj-Helen Nyback (23)
Helge Martois (22)
Niklas Lindvik (20)
Leif Moliis (20)
Lilian Westerlund (16)
Marianne Saarela (11)
¶¶ VASA SVENSKA
Röstningsprocent: 12,2

Kyrkofullmäktige:
Anderssén Maj-Britt (139)
Lax Christel (123)
Stenlund Göran (113)
Jern Olav (111)
Kronlund Anders (99)
Öhman Thomas (73)
Jungner Folke (69)
Backholm Johan (60)
Victorzon Olle (57)

Östergårds Monica (56)
Sundback Anna (54)
Jungerstam Dick (51)
Huhta Harri (51)
Församlingsrådet:
Åsvik John (140)
Höglund Siv-Britt (124)
Wallin Solveig (111)
Kronlund Anders (100)
Victorzon Olle (92)
Björklund Björn (85)
Särs Lisa (74)
Söderholm Johanna (58)
Backholm Johan (55)
Enges Birger (53)
Jungerstam Dick (52)
Sjöberg Gunborg (48)
Salmenheimo-West Ulla (43),
Sundback Anna (42)
¶¶ VÖRÅ
Röstningsprocent: 19,6

Kyrkofullmäktige:
Friman Susanne (72)
Nybäck Lisen (47)
Järn Mats (68)
Eriksson Jan-Ingmar (51)
Heikius Ingmar (43)
Engström Ann-Louise (38)
Lillas Tom (36)
Ek Bo-Erik (36)
Pesonen Pentti (35)
Backman Eva (34)
Andersson Bjarne (33)
Nyqvist Lonny (31)
Nylund Håkan (33)
Johansson Christer (29)
Frände Karin (31)
Felin Lise (29)
Holmlund Jenny (27)
Rosenberg Seija (26)
Backlund Johannes (26)

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
Röstningsprocent: 40,8

Kyrkofullmäktige:
Johansson Erik (178)
Snellman Alf (155)
Borgmästars Görel (145)
Lassfolk Fredrik (142)LillmånsBacklund Ann-Marie (110)
Ahlvik Jonas (80)
Församlingsrådet:
Värnström Anders (142)
Lind Birgitta (93)

Eriksson Petter (93)
Gunell Susanne (90)
Ahlvik Anders (91)
Södö Anders (60)
Byskata Mona (61)
Vähäkangas Matti (55)
Nykung Folke (50)
Forsblom David (40)
¶¶ JAKOBSTADS SVENSKA
Röstningsprocent: 13,6

Kyrkofullmäktige:
Bjarne Kull (35)
Carin Hagman (44)
Cecilia Åminne (87)
Greta Granbacka (49)
Gunilla Nybäck (54)
Kim Mäenpää (85)
Maire Paavola (46)
Markus Karlsson (49)
Mia Anderssén-Löf (35)
Monika Nyman (72)
Märta-Lisa Westman (59)
Rainer Karvonen (103)
Tom Smeds (52)
Tommy Joensuu (44)
Församlingsrådet:
Cecilia Åminne (63)
Greta Granbacka (35)
Gunilla Nybäck (45)
Harald Wester (60)
Maire Paavola (48)
Margareta Liljestrand (35)
Marika Lassfolk (96)
Markus Gädda (42)
Monika Nyman (56)
Märta-Lisa Westman (46)
Niklas Storbacka (119)
Rainer Karvonen (78)
¶¶ KARLEBY SVENSKA
Röstningsprocent: 19,2

Kyrkofullmäktige:
Benita Haals (33)
Carina Nilsson (63)
Hans Snellman (157)
Kim Ventin (38)
Kristina Holmqvist (98)
Kurt Nyman (59)
Mikael Lindqvist (97)
Torbjörn Sandell (212)
Församlingsrådet:
Anders Kankkonen (32)
Anders Nyberg (42)
Bodil Sjöberg (31)
Carina Nilsson (45)
Hillevi Bystedt (100)
Johan Kortell (30)

Johan Candelin (77)
Kurt Hjulfors (52)
Lars-Johan Häggblom (54)
Tom Nygård (133)
Torbjörn Sandell (58)
Yvonne Åkerlund (34)
¶¶ KRONOBY
Röstningsprocent: 24,6

Kyrkofullmäktige:
Ann-Sofi Kouri (31)
Barbro Berglund (108)
Björn Gripenberg (34)
Dag Strandvall (83)
Gabriella Lövsund (38)
Sune Krokfors (80)
Tom Björklund (26)
Veronica Finnila-Lindvall (29)
Församlingsrådet:
Barbro Berglund (61)
Eivor Kangas (20)
Harriet Bäck (27)
Håkan Björklund (22)
Majvor Kronqvist (21)
Malin Storbjörk (75)
Marit Brunell (46)
Rolf Drycksbäck (29)
Solveig Bjong (30)
Viola Storbacka (75)
¶¶ LARSMO
Röstningsprocent: 32,9

Kyrkofullmäktige:
Anders Snellman (54)
Ann-Mari Ekstrand (36)
Carola Löf (70)
Eva-Maria Svenlin (28)
Gerd Söderlund (44)
Heidi Ahlö (33)
Heidi Tyni (31)
Kent Brännbacka (75)
Kurt Finholm (36)
Lennart Töyrä (60)
Mikael Svenfelt (26)
Patrik Ahlskog (54)
Peter Thylin (68)
Pia Grankulla (34)
Stig-Erik Enkvist (126)
Terese Grankulla (28)
Thomas Fagerholm (44)
Tony Granholm (35)
Ulf Holgers (53)
¶¶ NYKARLEBY SVENSKA
Röstningsprocent: 17,8

Kyrkofullmäktige:
Rudnäs Anne- Marie (99)

Forsbacka Tony (66)
Fors Christer (70)
Åhman Glenn (39)
Holmgård Maria (38)
Ahlnäs Håkan (34)
Wistbacka Jan-Ola (46)
Krokvik Tommy (30)
Solvin Lars (37)
Blomqvist Anders (28)
Portin Peter (28)
Sandvik Bernt (37)
Koski Anne-Marie (28)
Holmlund Marita (31)
Häggblom Sol-Britt (26)
Grahn Stefan (30)
Häger Carita (23)
Emet Yvonne (19)
Nilsström Karin (24)
¶¶ PURMO
Röstningsprocent: 30,4

Kyrkofullmäktige:
Fredrik Djupsjöbacka (68)
Mats Källman (33)
Rejd Nylund (117)
Församlingsrådet:
Carola Åman (25)
Gerd Långnabba (26)
Gun-Marie Backlund (23)
Håkan Mattjus (24)
Jan-Erik Sandström (30)
Jonas Löv (20)
Mathias Forsblom (39)
Therese Granvik (18)
¶¶ TERJÄRV
Röstningsprocent: 26,8

Kyrkofullmäktige:
Boris Särs (44)
Eva-Maria Stenbäck (58)
Joel Nilsson (37)
Karl-Gustav Grahn (50)
Lars Vistbacka (43)
Marjatta Ahlsved (44)
Nils-Anders Granvik (75)
Församlingsrådet:
Anita Forsbacka (54)
Christian Storrank (36)
Greta Jakobsson (48)
Hans-Erik Furu (61)
Johnny Vidjeskog (36)
Lisen Söderbacka (41)
Mårten Byskata (39)
Tuula Furu (25)
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VÅGA FRÅGA

Bibeln om likbränning
När jag blivit äldre kommer tankarna på döden och hur jag vill ha
det efter min död. Min fråga är: Vad
säger Bibeln om kremering, hur går
det med själen?

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

Vilken angelägen fråga! Hur svårt det än
kan vara är det viktigt att tänka igenom
hur man vill att den egna begravningen ska ordnas och att man också berättar för någon anhörig om sina tankar och önskemål.

Bibeln säger egentligen mycket litet om
begravningssätt och seder. Visst skymtar det fram en hel del indirekt information om hur man gjorde med de avlidna. Vanligast i sammanhangen som skildras i Bibeln är, att
man med stor omsorg svepte de döda och lade dem i gravkammare, ofta uthuggna i klippor eller liknande.

Agneta Lagercrantz vill lära oss att tycka om oss själva också när vi misslyckas.

Var snäll med dig
själv i motgången
PSYKOLOGI. Har du
någon gång anklagat
dig själv för något du
sagt eller gjort? Byt
ut självkritiken mot
självmedkänsla.
TEXT OCH FOTO:
CHRISTA MICKELSSON
Ett: Var uppmärksam på din
kritiska röst och lär dig känna
igen att du kritiserar dig själv.
Två: Lägg händerna på hjärtat
med den medvetna avsikten
att lugna ner dig själv. Tre:
Säg något vänligt till dig själv.
Den här övningen rekommenderar Agneta Lagercrantz, fristående journalist och skribent, till den
som vill lära sig självmedkänsla.
Lagercrantz har länge följt
med vad som händer inom
hjärnforskningen på självmedkänslans område.
– Självmedkänsla är ett
nytt begrepp som nu vinner mark inom psykotera-

pi och akademisk forskning.
Det är ett stort forskningsområde i USA.
Ett viss mått av självkritik
behövs för att vi människor
ska kunna fungera i grupp.
– Lite mild skam är okej,
den måste vi ha för att känna
hur vi ska fungera på jobbet,
på middagen och få trevligt
tillsammans. Men gränsen går när dålighetskänslor börjar följa en i vardagen. Då är det dags att börja
öva sig i att vara vänlig mot
sig själv.
Forskare vet att det är
samma områden i hjärnan
som aktiveras vid yttre hot
som går igång också då vi
kritiserar oss själva.
– Stresshormonerna noradrenalin och kortisol utsöndras, men det är vi själva som är hotet.
Då vi känner medkänsla med oss själva är det må
bra-hormonet oxytocin och
endorfiner som utsöndras.
Det systemet kan blockera
stressystemet. Fysisk beröring sätter oss i kontakt med
oxytocinsystemet – därför

är det bra om vi berör oss
själva genom att till exempel lägga händerna på bröstet när vi identifierat självanklagelsen.
– Försök säga något vänligt till dig själv, till exempel ”Det där var inte så farligt, jag är ju bara människa”. Det handlar om att vara sin egen bästa vän, att vara
på sin egen sida.
Lagercrantz, aktuell med boken Självmedkänsla. Hur du kan
stoppa självkritik och förbättra
relationen till dig själv och andra (Natur & Kultur) tror att
vi måste inse att det är okej
att inte alltid lyckas, att vara sårbar.
– Jag tror det här är ett
sätt att beskriva att det är
okej att vara människa, det
är okej att snubbla fram. I det
finns det också en möjlighet
till gemenskap: om vi delar
sårbarheten med varandra
skapas en enorm möjlighet
till samhörighet och gemenskap.
Hon efterlyser fler röster i

samhället som säger att vi är
bra som vi är.
– Vi ska inte vara nöjda för
då stannar ekonomin av. Vi
lever i en kultur som överkonsumerar på grund av
människornas rädsla för att
inte räcka till.
Ibland frågar hon människor vad som skulle hända om de slutade kritisera
sig själva. En del svarar att
de då knappt skulle orka resa sig ur sängen, att det är
deras självkritik som håller
dem igång.
– Man tror att man måste
piska sig själv för att få något
gjort. Men då har man glömt
att människan har en naturlig upptäckarlust och nyfikenhet.
Vad är det då för skillnad
på självkänsla och självmedkänsla? Agneta Lagercrantz
säger att självkänslan finns
med i framgången men kanske inte i motgången.
– Medkänslan är med mig
också i motgången. Självkänsla är att vila i sig själv
och den kan man få på köpet
med mer självmedkänsla.

det är inlandsklimat så blir
det kallt där. Men i oktober
var det några grader kallare
än hemma. Sibirien är dock
stort och klimatet varierar.
Landskapet är otroligt
vackert. Det påminner om
Toscana; kullar och träd i
rader. Björkarna har planterats för att förhindra att

snön yr fram och tillbaka
över fälten. Längst borta i
horisonten reser sig bergen.
Färska spår av björn såg
vi i bergen. Sannolikt hade
vi skrämt upp björnen. Men
björnspår ser man ju allt oftare på hemmaplan också.
Livet på landsbygden i Sibirien liknar livet på lands-

Okej att snubbla fram

Ordet kremering nämns inte i Bibeln. Likbränning och bränning som straff för svår synd nämns dock och betraktas som
en skam som tillgreps när man slutgiltigt ville utplåna fiender eller förbrytare.
Ett undantag är kung Salomo och hans söner som stupade i strid mot filisteerna. Enligt Första Samuelsboken hämtades de av invånarna i Jabesch, som brände liken och begravde deras ben. I parallellstället i Krönikeboken nämns
bränningen inte. De här anteckningarna antyder att bruket
av och synen på likbränning kunde vara vacklande.
Vår tids kremering accepteras i de flesta kristna kyrkor
och samfund. Bibelns texter uppfattas så, att kremeringen
är möjlig. Rent fysiskt är det ju också så, att samma process i kroppen sker i kremeringen som vid kistbegravning i
jord. Processen framskrider bara snabbare vid kremeringen. Och, resonerar man, om bara jordbegravning är acceptabel, hur går det då med dem som omkommit i eldsvådor,
förintats i explosioner eller av syror, försvunnit i haven eller ätits upp av vilda djur?
Hur går det med själen? När man undrar över detta kan man
med fördel läsa Paulus tankar om livet efter döden i 1 Kor.
15. Oberoende av begravningssätt eller avsaknad av begravning får vi se fram emot en uppståndelse. I sammanhanget
framgår det tydligt att uppståndelsen är förvandling. ”Kött
och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan
inte ärva oförgänglighet.”
Vår tro är att vi tack vare det som Kristus gjort för oss får
möjligheten att leva vidare efter döden i andlig och ny gestalt, i Kristuslikhet och Gudsgemenskap.

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

PÅ TVÄREN JOHAN SANDBERG

Lärdomen från Sibirien
Siperia opettaa. Av förekommen anledning har jag
den senaste tiden blivit påmind om det
gamla finska
talesättet.
Vad har jag
då lärt mig av
Sibirien efter
att ha besökt

denna ur finländsk synpunkt historiskt både ökända och okända, mytiska och
mystiska plats?
De flesta finländare lever, liksom jag gjorde, i tron
att det är kallt i Sibirien. De
södra delarna av Sibirien
ligger på samma breddgrad
som Köpenhamn. Eftersom

bygden överlag i Ryssland. I
byn vi bodde i finns rinnande vatten, elektricitet och
toaletter.
Vattnet rinner ur två
brunnar på byavägen. Ur
den ena brunnen rinner
vattnet ur en slang rakt ner
i leran på vägen. Toaletterna består av fyra hål i gol-

vet i ett utedass. Elektricitet
finns så mycket man vågar använda. Använder man
för mycket börjar det slå
gnistor om ledningarna, för
några säkringar finns inte.
Sibirien lärde mig framför
allt att vara tacksam till Gud
över det välsignade liv han
gett oss här i Finland.

10 LIV & TRO

KYRKPRESSEN TORSDAG 13.11.2014 • NR 46
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

DUV-LÄGER I PARGAS. Två gånger per år ordnar De utvecklingsstördas väl i Västra Åboland
ett andligt läger där alla får vara sig själva. Då
träffar man vänner, sjunger och deltar i nattvard,
om man vill. Deltagarna väntar otåligt på datumet för nästa läger.

Höstens
höjdpunkt
har högt
i tak
TEXT OCH FOTO: NADINE KARELL
Så fort jag stiger in genom dörren till
Koupo lägergård bemöts jag av glada miner, kramar och nyfikna frågor.
– Vad heter du? Kom du med bil?
Aha, du bor i Åbo, på vilken gata?
DUV, De utvecklingsstördas väl i
Västra Åboland, ordnar lägret för trettioförsta året i rad tillsammans med
Väståbolands svenska församling som
kom med några år senare. Lägret är till
för vuxna personer med någon slags
utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning. I höstens läger deltar 19
personer mellan 20 och 80 år.
Det har blivit dags för eftermiddagens samling med sånger och nattvard. Omsorgsprästen Ben Thilman
och diakonissan Brita Holmström delar ut nattvarden. De religiösa inslagen på lägret är helt frivilliga, ingen
ser snett på en om man vill avlägsna sig mitt i. På det här lägret får alla
vara sig själva och man behöver inte
sitta knäpptyst under en andakt utan man får delta, skratta och prata lite mellan varven.

”I mitt arbete möter jag
människor som
kommunicerar
på ett annorlunda sätt.”
Ben Thilman

Drömyrket är präst

Deltagaren Ann-Christine Ullner har
varit på lägret så många gånger att hon
inte minns hur många.
– Vi går ut och gå, vi sjunger men
det bästa är nog nattvarden. Då kommer man nära Jesus.
Ullner har alltid varit troende, sedan hon var fyra år gammal och hennes mamma sjöng psalmer för henne
och de bad tillsammans.
Hon tar fram ett litet anteckningsblock och bläddrar fram till en sida där
hon poserar vid Åbo domkyrkas altare
iklädd liturgiska kläder. Bilden är fotograferad av en proffsfotograf.
– Vi hade ett projekt vid mitt boende
i Åbo där vi fick klä ut oss till våra drömyrken. Jag skulle vilja vara präst eftersom man får hjälpa människor och
dela deras glädje och sorg.
Tron är viktig för Ann-Christine Ullner, den ger henne kraft att orka. Hon
brukar läsa Bibeln och sjunga psalmer
tillsammans med en kompis.
Hon ber både till Gud och Jesus, båda känns lika naturligt. Hon ber om det
hon har behov för, tackar för det hon
har och ber förböner för sina handledare, kompisar och till och med pre-

Prästen pysslar. Ben Thilman visar
igelkotten som är ett slags minnesspel.
sidenten, riksdagen och regeringen.
– Jag ber för att det ska gå bra i vårt
land.
Ullner har fått svar av Gud och varit
med om andliga upplevelser. För fjorton år sedan vaknade hon hemma hos
sin mamma av att Gud varskodde henne om att mamman skulle dö. Några
timmar senare dog mamman, hon var
då 84 år gammal.
– Det var nog Gud som ville förvarna mig om att det skulle ske, så att jag
inte skulle bli så chockad.

Otålig väntan

Snart är det dags för middag och jag
sätter mig bredvid 28-åriga Benny Talling från Åbo. Han var med på ett DUVsommarläger år 2007 och fick då veta om lägren på Koupo som ordnas två
gånger per år, varje höst och vår. Hösten 2007 var han med för första gången och sedan dess har han inte missat ett läger.
– Det är så roligt att vara här. Man
är inte med boendepersonalen utan
man är med sina kompisar.
Direkt efter avslutat läger börjar han
fråga när nästa läger ordnas.
– Jag fick veta i augusti att det här

lägret ordnas nu i november. Jag har
väntat så mycket på det här ända sen
dess.
Benny Talling säger att han är troende och brukar be. Han går till kyrkan på söndagarna. Tron kom till honom som vuxen, vid samma tid som
det första lägret han var med på.

Fyra resor av och an

En veteran på lägret är Yngve Sandell.
Han har jobbat som vårdare vid Kårkulla i Pargas och har varit med på lägren från starten 1984.
– I början skötte jag transporterna hit.
Det var ett digert arbete att skjutsa alla
deltagare till lägret. Jag gjorde fyra resor
fram och tillbaka.
Också efter pensioneringen har Sandell velat besöka lägren och delta i programmet några timmar.
– Det var så många med som jag känner och som jag vill träffa. Det är roligt att
träffa gamla bekanta och utbyta tankar.
Det mest givande för Yngve Sandell
är att se att deltagarna får ut så mycket av lägret.
– Alla förstår nödvändigtvis inte predikan men de njuter verkligen av sångerna och av gemenskapen.
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FRAMTIDEN. DUV-lägren
på Koupo gård firar 30-årsjubileum i år. Arrangörerna
hoppas på minst 30 år till av
DUV-läger trots kärvare tider.
Vinnaren i stolleken
är Johan Engström
(till höger). Adem
Berisha och AnnChristine Ullner blev
god tvåa och trea.

Verksamhetsledaren Anna Öhman
från DUV i Västra Åboland och Johan
Hedberg sjunger psalmer.

Ann-Christine Ullner visar upp
bilden där hon är klädd som präst,
hennes drömyrke.

Är alla skapade till Guds avbild?

te gav rätt svar, kanske det känns helt
främmande för en muslim att vara skapad till Guds avbild. Jag ska ännu diskutera med honom och fråga hur mitt svar
kändes och om han kan leva med tanken.
Lägren är speciella tillfällen för Ben
Thilman. Man umgås intensivt, pratar
mycket med varandra, badar bastu och
äter tillsammans.
– Då jag kommer hem från lägren är
jag mycket trött.
Men en sak är säker: lägren behövs och
är mycket viktiga för deltagarna. Ett av
kyrkans ledord är människovärdet och
det är ytterst viktigt att kyrkan också ser
de människor som har en utvecklingsstörning.
Kvällsprogrammet kommer igång
och deltagarna börjar leka stolleken,
eller ”Hela havet stormar”. Då musiken
tar slut ska man sätta sig på en stol. Stolarnas antal minskar med en åt gången
och till slut är det bara en kvar. Deltagarna klappar och skrattar, emellanåt sitter
någon i någon annans famn då de tävlar
om stolarna. Till slut står kampen mellan Adem Berisha och Johan Engström.
Johan lyckas få den sista sittplatsen, jublar glatt och ger ”high five” till kompisen Adem.

Ben Thilman har varit präst på lägret sedan han blev omsorgspräst i november 2012.
– I mitt arbete möter jag människor
som kommunicerar på ett annorlunda
sätt. För att få fram mitt budskap bör jag
fatta mig kort, söka det centrala och konkret visa en bild på det jag talar om, något man kan fästa blicken på.
Under lägret har han bland annat fått
frågan varför Gud inte gör något åt ondskan i världen.
– Om jag hade vetat det skulle jag inte sitta här. Jag skulle antagligen vara berömd.
Han förklarar att Gud har gett oss förmågan att göra ont och gott. Det vi kan
göra för att råda bot på ondskan i världen är att göra det goda. Gud griper inte
in på annat sätt än genom oss.
En av deltagarna är muslim och då Ben
Thilman talade om att vi alla är skapade till Guds avbild frågade deltagaren
om han också är Guds avbild då han är
muslim.
– Jag svarade att han självklart också är
skapad till Guds avbild. Det är lättare för
oss kristna att ta till oss tanken då också Jesus var människa. Kanske jag in-

TEXT: NADINE KARELL
Eskil Engström jobbade inom omsorgen på den tiden och han var en av initiativtagarna till lägren.
– Det var några föräldrar till de utvecklingsstörda och jag som kom på
idén. I början ordnade vi allt själva och
det var mammor som stod i köket och
lagade maten.
I början var det fråga om ett mer eller mindre icke-andligt läger. Några år
senare kom Björn Nalle Öhman med på
lägren som omsorgspräst. Han är från
och med 2012 kyrkoherde i Åbo svenska församling.
– Lägren blev väldigt fort populära och är en uppskattad verksamhet
också idag.
En stram struktur på lägren är bra, så
att deltagarna vet vad som sker och när.
Ändå råder en stor öppenhet på lägren.
De som vill vara med på promenader
och bastubad får göra det men alla behöver inte delta i allt.
Nalle Öhman har hållit skriftskola
för gravt funktionshindrade personer
och han säger att de, på samma sätt som
vem som helst, kan uppfatta innebörden i till exempel nattvarden. Man blir
en del av något större än sig själv.
På de andliga lägren gäller det som
präst att betona det man gör istället för
det man säger. Man ska vara konkret.
Frågor om döden har kommit upp
då deltagarna mist vänner under året
som gått. Då har man tänt ljus för de
som gått bort.
– Nalle är bra på att tala om ångestkänslor och på att lära deltagarna att
ställa sig själv i relation till döden, säger Eskil Engström.
Det är svårt att plocka fram de finaste minnen från lägren, de är så många.
– Det är fint då deltagarna känner
sig hemma i det andliga och får vara
sig själva, säger Nalle Öhman. Då lägret
är slut väntar de redan på nästa. De har
inte lämnat mig i fred förrän jag kunnat
säga datumet för nästa läger.
Eskil Engström är orolig för ekonomin kring lägret. Nu är det Väståbolands
svenska församling som står för kalaset. Deltagarna betalar en deltagaravgift men den täcker inte allt.
– I och med det nya beslutet om samfundsskatterna står församlingen inför
ännu kärvare ekonomiska tider. Jag vill
kasta bollen till stiftet så att man fattar
ett beslut om att trygga lägren för ytterligare 30 år framåt.
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Björkstrands
samlade tal

Gustav
Björkstrand
har samlat ett urval
av sina föredrag, tal och
predikningar under åren 2005–2012
i en och samma volym
med titeln Från parnassen och predikstolen
(Åbo Akademi 2014).
I boken ingår föreläsningar i teologi och humaniora, tal som gäller
kyrkligt arbete och predikningar från hans biskopstid.
Ämnen som tas upp är
bland annat den teologiska fakultetens utveckling under fem decennier,
kyrkorummets utformning, behovet av humanistisk bildning, Anders
Chydenius livsgärning,
prästgårdarna som kulturhärdar och Finska bibelsällskapets tillkomst.
Han fördjupar sig i kyrkomusikens roll, behovet
av inspiration i församlingsarbetet, karismatiskt
ledarskap i kyrkan och
Borgå stifts betydelse för
det svenska kyrkolivet.

Postsekulärt
Tage Kurtén
har publicerat
en samling
med artiklar och essäer han skrivit
under drygt
femton år: På väg mot
det postsekulära. Tankar
under femton år (Uppsala
universitet 2014).
Texterna i boken rör sig
inom religionsfilosofins
och livsåskådningsforskningens område. Boken
avspeglar genomgående
Kurténs försök att tänka vidare utifrån filosofen Ludwig Wittgensteins
senare tankar. Det här
har, skriver Kurtén i sitt
förord, resulterat i ett intresse för självklara förutsättningar, inte minst
på ett övergripande kulturellt plan, i form av
senmodernitet, sekulärt
och och postsekulärt.
Tage Kurtén är sedan
1998 ordinarie professor i
teologisk etik med religionsfilosofi vid ÅA.
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Kyrkan borde våga
KLASS. I sin färska bok
om överklassen behandlar Laura Kolbe också
finlandssvenskheten och
prästernas uppgång och
fall. Hon påminner om att
klasskänslan oftast är en
fråga om identitet – och
att du är fri att välja den.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
När författaren och historikern Laura
Kolbe började intressera sig för frågor
som hade att göra med klass förstod hennes journalistmamma inte alls varför
hon skulle hålla på med något sådant.
– So what! tyckte min mor om klassdiskussionen, det där spelar ingen roll,
det är historia, nu är vi fria.
60-talets etos handlade om att frigöra sig från rötterna och kyrkan och
gamla normer. Samhället var i rörelse
och optimismen var stor. De som kom
från landsbygden kände ofta att det varit trångt där. I stan var det annorlunda, bättre.
– Finland urbaniserades, och då ville
man bli klasslös. Den här utvecklingen
har fortsatt till våra dagar, också med
tanke på de frågor forskningen fokuserat på. Min generation har forskat i
fenomen som jämlikhet och arbetarrörelse och kvinnorörelse, alla de här
dynamiska masskrafterna som medförde en enorm förändring. Att tala om
klass eller sin bakgrund har inte känts
intressant, lämpligt eller ens önskvärt.
Laura Kolbes erfarenhet är att frågor
som har att göra med identitet och bakgrund börjar kännas viktiga och relevanta med åren. Riksarkivet fylls med
pensionärer som gräver i sin släkt och
hittar överraskande saker.
– Med åldern kommer minnet, man
kommer ihåg förändringar och vill placera sig själv i en större kontext. Man
inser att den egna familjens historia hör
ihop med landets historia.

Överklassens arv

Laura Kolbes färska bok heter Yläluokka, överklass. Vem är överklass i ett
land där ingen skulle använda ordet
som en definition på sig själv?
– Jag tolkar överklassidentiteten utgånde från dess kontinuitet, som en del
av det gamla ståndssamhällets arv, arvet från adeln och borgerskapet, som
hade en ledande position i samhället
under 1800-talet ända fram till självständigheten. Även efter att deras politiska eller ekonomiska makt minskade
behöll de den här klasskänslan. Det är

Aktuellt utvisningsdrama
BOK
Utvisningen
Författare: Ingemar Olsson
Förlag: Libris 2014
Musikern Ingemar Olsson
åtar sig ett pastorsvikariat på 25 procent i Fellingsbro. Där blir han indragen i
dramat att försöka stoppa
utvisningen av två försam-

Själv har Laura Kolbe
också en invandraridentitet. – Under riksdagsvalet
2011 insåg jag plötsligt att
jag är invandrarens dotter.
Min farmor Larissa, som
evakuerades från Viborg,
var evigt tacksam över
den vänlighet hon mötte i
Finland.

lingsmedlemmar till Iran.
De bägge kvinnorna, mor
och dotter, har sedan de
kom till Sverige döpt sig och
konverterat från islam, ett
faktum som redan det är
förknippat med dödsstraff i
sitt hemland.
I boken berättar Olsson om de dramatiska händelserna kring utvisningen.
Det är en spännande berättelse ur det verkliga livet
som väcker många tankar.
De svenska myndigheternas inställning till konverte-

en identitet mer än social tillhörighet.
I det gamla ståndssamhället hörde också en stor del av prästerskapet
självklart till överklassen. Det fanns
en prästgård i de flesta kommuner och
gradvis började också kyrkoherdarna
leva herrgårdsliv.
– Prästen var ofta en innovativ figur som hade studerat i Tyskland eller Sverige. En aktiv kyrkoherde kunde verkligen påverka ortens utveckling. Dessutom var ju församlingen
den kommunala enheten också förvaltningsmässigt och kulturellt fram

ringen, att de misstror dem
och anser att de inte behöver berätta om sin kristna
för någon i Iran visar på en
skrämmande okunskap om
religionens betydelse.
Skrämmande är också att
kvinnornas advokat i boken
kallar beviljandet av asyl i
Sverige för ett lotteri.
Men framför frågar man
sig om det här också händer i Finland. Vilken är våra
myndigheters kunskap om
konsekvenserna av att konvertera från islam till kris-

till kommunreformen år 1863. Fram
till mitten av 1800-talet var prästgården ortens absoluta sociala, politiska
och kulturella centrum.
Kyrkans fall började med moderniseringen. Nya sociala grupper, närmast från
den finsktalande landsbygden, slog sig
fram i universitetsvärlden, det uppstod
spänningar kring hur man skulle tolka
kyrkans budskap. Nya partier, tidningar och böcker såg dagens ljus. På landsbygden uppstod nya eliter och också de
ekonomiska förutsättningarna för prästgårdskulturen började vittra samman.

ten tro? Också här bygger
besluten långt på det enda
förhöret som görs då den
asylsökande anländer till
Finland. Finner myndigheterna ”fel” i berättelsen är
den asylsökande stämplad
som en lögnare i den fortsatta behandlingen.
På grund av sitt tema är
det en aktuell bok vars frågor borde få svar. Även här
i Finland.
Tempot är högt, man
kastas direkt in i handlingen som håller en fängslad

även om tempot avtar mot
slutet. Men det finns också några obesvarade frågor
i handlingen som jag hade
önskat svar på: Vad hände
bakom kulisserna i Frankfurt? Vem tog beslutet att
stoppa utvisningen och föra kvinnorna tillbaka till Göteborg?
Jag saknar också en tydligare tidsbestämning av
händelserna. Att dramat utspelade sig 2012 fann jag
inte i boken.
¶¶Johan

Sandberg
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ta lite plats igen
”Någon fyller hela tiden
det tomrum som uppstår
om kyrkan inte tar sin
plats som kulturell och
etisk institution, och det
kan vara till exempel politikern Räsänen.”

”de konservativa”. Just för att samhället polariserades i radikaler och konservativa lade man alla präster i samma fack, tyckte att kyrkan som helhet
representerade den gamla tiden ochskulle kritiseras. Kyrkan har tyvärr inte kommit bort från den här positionen. Trots det viktiga den gör skäms
den och ber om ursäkt för sin existens.

Om att välja identitet

– Prästerna förlorade inte bara de
materiella förutsättningarna, någonting hände också med den andliga stoltheten, med att vara närvarande i det
finska samhället. Där krossades hela
kyrkans inflytande på något sätt. Enligt min uppfattning har kyrkan inte
återtagit sin position.
Laura Kolbe påpekar att alla vet hur
Päivi Räsänen ser ut, men vem skulle känna igen ärkebiskopen om man
mötte honom på gatan?
– Någon fyller hela tiden det tomrum som uppstår om kyrkan inte tar

sin plats som kulturell och etisk institution, och det kan vara till exempel
politikern Räsänen. Man misstar henne
för kyrkan just för att så få har naturliga
beröringspunkter till kyrkans arbete.
Kolbe kommer själv från ett hem där
föräldrarna odlade en bohem borgerlig kultur, där det var naturligt att sympatisera med vänstern. Det var också naturligt att anamma den kyrkliga
kritiken.
– Vi skrattade åt församlingens präst
som kom till skolan, vi löjliggjorde dem
som vi uppfattade att representerade

När den blomstertid
inte kommer
FILM
Återträffen
Regi: Anna Odell
Alla har vi gått i skola,
många av oss länge och
(förhoppningsvis) väl. Att
gå på klassträff är därför

helt naturligt – låt sen vara att alla inte är lika förtjusta i idén.
Det är här som Anna
Odells Guldbagge-vinnare, Återträffen, kommer
in i bilden. Det är en minst
sagt provokativ ”dramadokumentär” om k-ar-a-k-t-ä-r-e-n Anna
Odell, den i skolan mob-

Kolbes bok om överklassen har ett
helt kapitel om finlandssvenskarna –
ett faktum som får många finlandssvenskar som inte identifierar sig med
överklassen att resa ragg. Givetvis finns
det många finlandssvenskar som inte är
överklass, men samtidigt är överklassen fortfarande ganska svenskspråkig,
menar Kolbe.
– Historiskt har herrskapet varit
svenskspråkigt. Insjöfinlands herrgårdskultur har varit svenskspråkig
kanske till och med ända fram till våra dagar. Och när man tittar på vad
som hände adeln och borgerskapet så
ser man att den sociala kontinuiteten
i den gruppen fortsättningsvis präglas
åtminstone av tvåspråkighet. Sedan är
det förstås en annan sak hur en människa i dag uppfattar sin identitet, sin
familjs historia. Många familjers ekonomi har kollapsat och herrgårdarna
hart bytt ägare många gånger. Men ändå finns där en historisk kontinuitet.
Vilken klassidentitet har då Laura Kolbe själv? Flera, säger hon. Hon
har en överklassidentitet via sin ryska farmor Larissa, vars familj mördades under revolutionen och som upprätthöll en värdig tjechoviansk stämning i hemmen i Hangö och Stockholm.
Men hon känner sig också som stadsbo, som helsingforsare, och dessutom
som torparättling med rötter i Sysmä.
– Så svaret på frågan är att jag inte
vet. Men jag tycker det är en rikedom.
Att vi inte är födda in i en viss klass gör
oss fria, och det medför ju en hel del
dynamik. Du kan förverkliga sig själv.
I dag är du det här och i morgon något
annat. Du gör vad du vill.

bade unga kvinnan som
utan inbjudan dyker upp
på 20-årsträffen.
Där Anders, Erik, Robban och allt vad de heter
talar om sammanhållningen och gemenskapen erinrar sig Anna någonting
helt annat. ”Jag var den
som man skrattade åt och
knuffade på”, heter det i
hennes festtal, en kanonad som inte direkt faller
i god jord. Nu är det fest,
kom igen, och så vidare.
I den andra akten, do-

De sju dödssynderna
enligt svenska folket
BOK
De nya dödssynderna.
Våra mörkaste sidor och
hur vi kan hantera dem.
Författare: Stefan Einhorn
Förlag: Forum
Allt sedan tidig kristendom
har beskrivningen av olika
dödssynder använts vid sidan om budorden för att få
människor att förstå allvaret i och konsekvensen av
att begå en grov synd. Inom populärkultur och media används dödssynderna
för att ge tyngd åt olika resonemang eller intriger. Vi
glömmer lätt dödssyndens
väsen som en spegel av
själen i tanke och handling.
En synd kan liknas vid ett sår
som behöver rengöring och
plåster. Men dödssynden går
djupare. Den leder till andlig
blodförgiftning och död och
avskiljer människan för evigt
från Gud om den inte behandlas med ånger, bekännelse och avlösning. Enligt
katolska kyrkans katekes har
dödssynden tre delar: den är
ett allvarligt brott mot exempelvis ett budord, som begås fullt medvetet och med
full avsikt.
Professor Stefan Einhorn
har under åren profilerat sig
som författare inom livsåskådningsområdet. Det agnostiska manifestet (DN
2009) var ett försök till brobygge mellan troende och
ateister.
Einhorns nya bok utgår från ett undersökningsarbete med djupintervjuer,
expertpanelers utlåtanden
och en större grupp människors enkätsvar. Det är
en kartläggning av de synder som i dag anses vara
mest nedbrytande männ-

iskor emellan. De klassiska
dödssynderna får inte plats
på listan över nya så kallade
dödssynder såsom falskhet och främlingsfientlighet. Girigheten är det enda
undantaget. Men högmodet, som C S Lewis menade kom direkt från helvetet,
platsar inte längre bland de
sju. Det visar på sekulariseringen i vårt samhälle.
Einhorn menar att alla bär
på mörka egenskaper. Genom att lära oss att hantera dem förhindrar vi att de
leder till nya synder i mellanmänskliga relationer.
Här blir studien problematisk eftersom dödssyndens
kontext är Gudsrelationen.
Einhorn förklarar inte varför
dödssynder för evigt skiljer
människan från Gud. Kan en
läkare behandla utan en diagnos? Kan Einhorns syndakatalog egentligen kallas
för dödssynder?
Många skribenter utgår
från dödssynderna för att
sedan formulera egna tankegångar. Einhorn lyfter fram
nutidsmänniskans brist och
visar på vägar vidare. Exemplen ur människors liv känns
relevanta och har hög igenkänningsfaktor. Jag saknar
ändå en analys av den andliga innebörden i exempelvis
kapitlet om Dickens En julsaga, som Einhorn borde ha
gått mer på djupet med.
Boken kunde ha gjorts
mer essäistisk än den är.
Som reflektion är den ändå en av årets viktigaste böcker och lämpar sig väl
för höstens bokcirklar. Stefan Einhorn är en ärlig och
intellektuell agnostiker som
skriver om det många vill
men inte vågar beröra. Han
är den apologet som kyrkan saknar.
¶¶NIKLAS

BONDE

recensenten tycker att Stefan Einhorn i sin diskussion
om dödssynderna förbigår den andliga dimensionen.
FOTO: Thron Ullberg
kumentär till formen, och
enligt uppgift verklighetsbaserad, letar Odell sedan
upp sina forna klasskamrater (som fortsättningsvis
gestaltas av skådespelare), detta för att fånga upp
deras kommentarer till den
fiktiva inledningen.
Bäst är Återträffen när
den pekar på det strukturella våldet, det som ”ingen” gör sig skyldig till men
som ändå finns där – i termer av grupptryck och utfrysning. Sämst är filmen

när Anna Odell tar sig friheten att ställa till med
något som liknar en offentlig rättegång, iscensatt av en mediapersonlighet som kanske inte är
helt lottlös.
Ett är säkert: Anna
Odells sätt att bryta tystnaden kring mobbningen förtjänar uppmärksamhet. Vi var ju bara barn duger inte som ursäkt. Inte längre.
¶¶Krister

Uggeldahl
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Mixa och Matcha

AMERIKANSKA VIKTIGA HERRAR & TITEL

Namn: Charlotte Elisabeth Helene Nauclér.
Ålder: Född 1952.
Yrke och/eller titel:
Riksdagsledamot
och jur. kand.
Hemort: Mariehamn.
Favoritmat och dryck:
Äter allt,
men favoritmat är
nog grönsaker, fisk
och kött. Det enda
jag inte kan leva
utan är te.
Lyssnar helst på:
Klassisk musik.
Favoritidrottsgren- och/eller –lag: Totalt ointresserad
men ska man svara ett lag så blir det Åland United.
Rekommendera en bok!: Jag tycker att alla i Riksdagen
borde läsa Practicing Self-Government: A Comparative
Study of Autonomous Regions. Vill man ha något lättare
så är boken Ali and Nino läsvärd. Den handlar om vad civilisation är.
Skulle vilja resa till: Jag skulle gärna följa i den röda generalen Eyolf Mattssons spår till Perm i Ryssland.
Tråkigaste hemgörat: Städa upp efter andra.
Min åsikt om frågesporter: Att man ska säga nej till att
delta i finska frågesporter om man inte är uppvuxen i
Finland.
Om jag vore en biblisk person skulle jag vara: Eva, hon
var först och fick säkert uppleva mest.

a) Bill de Blasio		
b) Chuck Hagel		
c) Ralph Nader		
d) Warren Buffett		
e) Dick Cheney		

KÄNDA MUSÉER & EUROPEISKA STÄDER

1) Storinvesterare och
mångmiljardär
2) Obunden presidentkandidat och miljöaktivist
3) Tidigare vice president
4) New Yorks borgmästare
5) USA:s försvarsminister

a) Saatchi			
1) Rom
b) Thyssen-Bornemisza		
2) Madrid
c) MAXXI				3) Berlin
d) Picasso			
4) London
e) Pergamon			
5) Paris
Resultat: 2/5

Resultat: 5/5

FINLANDSSVENSKA STIFTELSER OCH SÄLLSKAP & VD,
DIREKTÖR OCH KANSLICHEF

a) Stiftelsen Tre Smeder		
b) Svenska Kulturfonden		
c) Svenska folkskolans vänner
d) Svenska Litteratursällskapet
i Finland
e) Konstsamfundet		

1) Dag Wallgren
2) Kaj-Gustaf
Bergh
3) Patrick Lerche
4) Leif Jakobsson

FINLÄNDSKA VARUHUS & HEMORT

a) Tokmanni 			
b) Hong Kong 			
c) Veljekset Keskinen 		
d) Löytötavaratalo 		
e) Halpa-Halli 			

1) Tammerfors
2) Karleby
3) Vanda
4) Alavus
5) Mäntsälä

Resultat: 0/5

5) Johan Aura

Resultat: 2/5
KVINNLIGA NOBELPRISTAGARE I LITTERATUR & HEMLAND

a) Nelly Sachs, 1966		
b) Nadine Gordimer, 1991		
c) Toni Morrison, 1993		
d) Elfriede Jelinek, 2004		
e) Alice Munro, 2013		
Resultat: 5/5

1) Tyskland/Sverige
2) Kanada
3) USA
4) Sydafrika
5) Österrike

Svaren:
Amerikanska viktiga herrar & Titel: a-4, b-5, c-2, d-1,
e-3
Stiftelser och Sällskap & VD, direktör och kanslichef:
a-3, b-4, c-5, d-1, e-2
Kvinnliga Nobelpristagare i litteratur & Hemland: a-1,
b-4, c-3, d-5, e-2
Muséer & Stad: a-4, b-2, c-1, d-5, e-3
Finländska varuhus & Hemort: a-5, b-3, c-4, d-1, e-2

MEDTÄVLARE: ELISABETH NAUCLÉR

Frågesportsresultat: 14/25

FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens frågesport. Vår tävlande
den här veckan är Elisabeth Nauclér. Konstruerad av Jesper von Hertzen.

Crosspoint
ICEJ:s musikledare Raymond Ramirez
och Ariseledaren Jani Salokangas
i Gamlakarleby stadskyrka,
Västra Kyrkogatan 12
lör 15.11. kl 19.00.
Arr. ICEJ:s Finländska avdelning och Karleby svenska församling

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

RÖRSANERING
i 60 och 70-tals hus

Har ni gamla
kopparrör
i väggar
och golv?
Vi fixar nya rör,
synliga.
Snabbt och
förmånligt

Tfn 050-3383 481
Lillby

ÖNSKEKLAPPEN
den generösa tankens gåva

Finns det någon i din omgivning som
verkligen är värd en bra bok? Skicka in och
berätta!
Fontana Media vill hjälpa till att sprida julglädje. Välj ut en bok bland våra höstnyheter
och motivera vem du vill att ska få boken i
julklapp. Kanske din farmor som alltid ställer
upp och hämtar dig från pianolektionen eller
din granne som brukar ta hand om din post
när du är borta?
Bokens titel, motiveringen och en liten hälsning kan
skickas till Fontana Media, Sandvikskajen 13, 00180
Helsingfors eller mejlas in på adressen
redaktionen@fontanamedia.fi
Bland motiveringarna väljer
Fontana Media ut några som
får en bok hemskickad på posten. Kom därför ihåg att ange
adressen till den person som
du vill att ska få boken!

www.fontanamedia.fi
tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi

LJUSGLIMTAR I HÖSTMÖRKRET
Vi har en härlig skara frivilliga, som med sina besök
sprider glädje bland seniorer i Helsingfors. Våra seniorer
är så nöjda, och nu har vi möjlighet att möta ännu fler.

Tillsammans blir vintern ljusare.
Ring oss om du önskar sällskap!
Telefon: 045 8690 945
E-post: volontarverksamhet@helsinkimissio.fi
helsingforsmission.fi
HelsingforsMission är en organisation inom
socialbranschen, som bekämpar ensamhet.
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UR EVANGELIET
”Se till att ni håller
er vakna, ni vet
inte när tiden är
inne.”

Läs mera i
Mark. 13:33-37

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Löftet om nya himlar

Uppbrottets söndag är kyrkoårets näst sista söndag.
Den handlar om det andliga vakandet och väntan på
Jesu återkomst.
Att vaka innebär ändå inte en tärande oro för det
kommande, utan en trygg förvissning om att Gud fullbordar det goda verk som han har påbörjat i oss. Enligt
Guds löfte väntar oss nya himlar och en ny jord, där
rättfärdighet bor.

INSIDAN
BETRAKTELSEN MARKO SJÖBLOM

#bönetwitter
”Herre, hör min
röst, låt dina öron
lyssna till mina
rop om nåd.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Mal. 3:13-18
ILLUSTRATION: Filippa Hella

Håll ut i tron
Har vi någon gång funderat på om vi egentligen har nytta av vår kristna tro? Åtminstone under profeten Malakis tid, på 400-talet före Kristi födelse, var dessa funderingar aktuella bland de troende. ”Det är meningslöst
att tjäna Gud” klagade några. ”Vad har vi för nytta av att
rätta oss efter vad han har befallt och gå i säck och aska inför Herren?” frågade andra. De som öppet struntade i trosfrågor i sina liv tycktes må bra och var tydligen
framgångsrika. Däremot verkade de som tog Guds vilja
på allvar och sörjde över sina synder ha all anledning att
känna sig missmodiga. De gudlösa gick ju framåt i livet
medan de rättfärdiga, som trodde på Gud och ville rätta sig efter hans vilja, fick det allt sämre ställt. Det var
väl inte meningen att det skulle gå till på det här sättet?
Gud gav ett svar genom sin profet: Jag följer noggrant med
ert sätt att leva. Det kommer en dag, antingen er egen
dödsdag eller domedagen vid tidernas slut, när ni ska
upptäcka: det lönade sig ändå att ni tjänade Mig, trodde på Mig och rättade er efter Min vilja.
Den kristna tron är inte en universalnyckel till ett lyckligt och välbärgat liv här på jorden. Ett kristet levnadssätt där man följer de tio buden och Jesu exempel i vardagen för visserligen ofta en välsignelse med sig. Den
kristna tron kan ändå föra med sig mer svårigheter än
uppenbar nytta.
Tron är inte heller en dygd vars anammande och noga
efterföljelse berättigar oss till att en gång träda in i Guds
himmelska rike. Ändå är tron helt nödvändig för vår
frälsning. Genom tron som Gud själv låter verka i oss
genom ordet och sakramenten kan vi tillägna oss Jesus
Kristus och den fullständiga frälsning som han har berett oss. Endast på detta sätt blir vi gudlösa rättfärdiga
inför Gud. Vi är inte kristna för att bli lyckliga i det här
livet utan för att bli saliga i det kommande, eviga livet.
Därför lönar det sig att trots allt hålla fast vid Jesus och
tro sina synder förlåtna i hans namn och blod. Därför
lönar det sig också att rannsaka sitt eget liv inför Herren och vända om när han påminner oss om våra synder, fel och brister. Nu kan vi ännu omvända oss och få
förlåtelse. En gång är det nämligen för sent.

Marko Sjöblom är kaplan i Larsmo församling.

ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 3:12-15
eller Upp. 22:10.17
EVANGELIUM
Mark. 13:33-37
Uppbrottets söndag. Temat är ”Vaka!”.

PSALMFÖRSLAG
468, 141, 487,
142 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Dödahavsrullarna är en
samling handskrifter som
hittades i Qumran (13 km
söder om Jeriko) av en
herdepojke 1974. Skrifterna fanns i lerkrus som
placerats i grottor ungefär
vid vår tideräknings början. De har fått stor betydelse för forskningen eftersom de äldsta versionerna av Gamla testamentet tidigare var från
omkring 900 efter Kristus. I och med fyndet av
rullarna i Qumran fick
man tillgång till material
som var omkring 1000 år
äldre.
Sammanlagt har man
hittat cirka 900 dokument. Många av dem är
texter ur Gamla Testamentet men en del hör
ihop med ett judiskt
samfund som verkat i
trakten.
Källor: Kyrklig Ordbok, Wikipedia

”Öppet hus och
drop-in-rådgivning.”

Onsdag 19.11 kl 10-15
på familjerådgivningsbyrån i Vasa.

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

KALENDERN
14–20.11
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 16.11. kl 10: Högmässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. Pargas
damkör medverkar. – kl 18: Schuberts Tyska mässa i kyrkan, med
körer och kantorer från Åbolands
svenska kyrkosångskrets.
On 19.11. kl 18: Veckomässa i kyrkan, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 16.11.: Ingen kvällskyrka i
församlingshemmet, vi deltar i
kyrkosångskretsen konsert i Pargas kyrka.
Korpo kapellförsamling:
Sö 16.11.: Ingen gudstjänst i Korpo
kyrka.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 16.11. kl 11: Högmässa i kyrkan,
Killström, Granlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 16.11. kl 11: Högmässa i kyrkan,
Vuola.
¶¶ ÅBO
tors 13.11 kl.11: Knattekyrka i Aurelia (1 vån.)
sö 16.11 kl.16: Mässa i S:t Karins
kyrka. Kyrkkaffe serveras efter
mässan. Gudstjänstgruppen för
S:t Karins och skolkören Kakofoni
medverkar (dir.Maria Engblom).
må 17.11 kl.18: Tyst meditation i
Aurelia (1 vån.)
ons 19.11 kl.12-13: Frukostklubben
på Svenska Klubben (Auragatan
1). Docent Jarl Ahlbeck: ”Ideal,
sanning och ekonomi i miljövården. ”
kl.13: Café Orchidé i Aurelia (1
vån.). ”Relationer som förändrade
– Ett år i kommunitet ” Carolin
Ahlvik-Harju och Marco Harju berättar om ett år på Irland.
kl.18: Veckomässa i Aurelia (1
vån.)

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
16.11 Uppbrottets söndag:
Barn – och familjegudstjänst kl 18
Sång- och dansgruppen medverkar
Ingemar Johansson, John-Adam
Sjölund, Julia Westerberg.
¶¶ MARIEHAMN
14.11 Konsert: kl. 19 i S:t Görans,
Sami Junnonen – flöjt, Pertti Rasilainen – piano.
16.11 Ungmässa: kl. 11 i S:t Görans,
G S, A L, ungdomar medverkar,
kören Himlaliv. Kyrkkaffe.
20.11 Lunchmässa: kl. 11.30 i S.t
Göras, G S, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet. Pris 5€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn
19500.

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

¶¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 16.11 kl. 11.00: Högmässa
i Vårdö kyrka. Juanita FagerholmUrch, Benita Muukkonen. Kyrkkaffe i kyrkan efter högmässan.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
To 13/11 13.00: Silvergruppen i
Församlingshemmet. Gäst: Kristian Sjöbacka, rektor för EFÖ.
Sö 16/11 11.00: Högmässa i Kyrkan, predikan Rune Östman.
Sö 16/11 13.30: Andakt i Bukettens matsal, Rune Östman, Tore
Töyrä och Guy Kronqvist.
Sö 16/11 15.00: Andakt i Taklax
bönehus, Rune Östman, Tore Töyrä och Guy Kronqvist.
Må 17/11 13.00: Korsbäck missionssyförening i Byagården.
Må 17/11 16.00: Bibelstudie- och
bönegruppen i Församlingshemmet.
On 19/11 13.00: Harrström Sjömansmissionssyförening i Andelsbankens klubblokal.
On 19/11 13.00: Vänstugan i Församlingshemmet.
To 20/11 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
Fre 21/11 19.00: Missionskväll i
Församlingshemmet med Anna
och Magnus Dahlbacka.
¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Karaträff: fr 14.11 kl 19.30 i K:stads
församling. ”Vem är man när livet
förändras?”, Jan-Erik Lindqvist,
Torolf Back, sång Daniel Norrback
”Sången i mitt liv”: lö 15.11 kl
19 i K:stads förs.hem, Jan-Erik
Lindqvist, kvällens husband. Kl 21
Nattvardsmässa i K:stads kyrka,
Lindqvist, Norrback, Nilsson
Gudstjänst: sö 16.11 kl 10 i L:fjärd,
Norrback, Martikainen
Högmässa: sö 16.11 kl 12 i K:stad,
Saarinen, Nilsson
Bibelsamtal: sö 16.11 kl 18 i L:fjärds
förs.hem, J Martikainen
Vård och omsorg i livets slutskede: on 19.11 kl 18 med cancerskötare Berit Honga i K:stads förs.
hem. Anmälning till Anna-Lisa
040-5277611. Alla intresserade
välkomna!
Pensionärssamling: to 20.11 kl
11.30 i Sideby
Körövning: to 20.11 kl 19 i L:fjärds
förs.hem, L:fjärds dam-, mansoch kyrkokör samövar
Internationell afton: fr 21.11 kl 19 i
K:stads förs.hem
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 15.11 kl 19: Tonårssamling kring
musik på Luthergården, Emilia
Enlund.
Sö 16.11 kl 12: Högmässa Sundqvist, Lindén.
Sö 16.11 kl 18: Högmässa i Töjby
bykyrka, Lassus, Lindén.
Övermark
Sö 16.11 kl 10: Familjegudstjänst
Sundqvist, Lidman, dagklubben,
minior, junior, Sångstjärnorna,
Legato-elever.

Sö 16.11 kl 18: Samling i brasrummet i bönehuset.
Pörtom
Sö 16.11 kl 14: Gudstjänst Lassus,
Lidman, Legato-elever. Gideoniterna på besök.
Sö 16.11 kl 18: Förbön och lovsång
i kyrkan, Sundqvist, Bäck, Lidman, Fyrklövern, Anne Jakobsson.
Julpaket till Varbla: inlämnas senast 21.11 till Helena Nylund eller
gamla pastorskansliet i Pörtom ti
18.11 och to 20.11 kl 16-18.

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
Fr kl 13: Träffpunkten i församlingshemmet. Gäst: Kurt Söderberg (Gideoniterna). Englund,
Norrgård.
Sö kl 14: Högmässa, Per-Erik
Häggman (pred.), Englund, Brunell.
Må kl 10: Föräldra-barn i församlingshemmet.
Ti kl 13: Missionssyföreningen
samlas i församlingshemmet.
On kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet.
¶¶ KORSHOLM
Högmässa: kl 10 i kyrkan och
gudstjänst: kl 12 i Smedsby förs.
gård, Linblom och Mitts. Gudstjänsten bandas av Radio Fyren
och sänds kl 20:30 samma kväll i
Radio Vasa
Smedsby Missionssyförening:
träff 17.11 kl 13-15 i Smedsby förs.
gård, i rum Glöd
Pensionärscirkel: i Jungsbopensionärshem, 18.11. kl 13-15,
Valdemar Stolpe; Norrskär, en ö
i kvarken
”Karagruppen”: samlas i Smedsby förs.gård, ingång E. Ons 19.11
kl 14
Morgonfrukost för kvinnor, Dolce
Donna: 22.11. kl. 9:30-11:30 Hotell Vallonia. Tema ”Bilden och
Självbilden”, Emma Westerlund,
lektor i fotografi. Förhandsanmälan senast fyra dagar innan
frukosten, Febe Westerlund tel
0443226707 eller pastorskansl. tel
06-3560500
¶¶ KVEVLAX
Lewis-träff: to, studiebesök till
Blombergs i Solf, bilar från ds kl
18. ”Kan man vara kristen?”.
Hjälpledarskolning: to kl 18-19.30
i ds.
Öppet hus för tonåringar: fr kl 1821 i Fyren.
Högmässa: sö kl 10, lit. Lundström, pred. Ingemar Helmner,
Andrén, Ekumeniska kören.
Bön för bygden: må kl 10 i Elim.
Junior: ti kl 13.15 i ds.
Symöte: on kl 18 i ds.
Karakaffe: to 20.11 kl 9.15 i ds.
Andakt på Funisgården: to 20.11 kl
13.30, Lundström.
Ekumenisk mötesserie: 14-16.11
i Kvevlax. Huvudtalare Ingemar
Helmner. Fr kl 19 inledningsmöte i
Missionskyrkan, lö kl 16 seminarium i Elim, mat kl 17.30 (anmäl dig
0440340022), kvällmöte kl 19, sö
kl 10 högmässa i Kvevlax kyrka,
kl 14 avslutningsmöte i Missions-
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RADIO & TV

HIMLALIV

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 14.11 Mia Anderssén-Löf, Jakobstad Lö 15.11 8.53 Familjeandakt. Lars
Collmar läser ur sin bok Helga Hund
i Paradiset (repris från 27.11.2004)
Må 17.11 Patrik Hagman, Åbo Ti 18.11
Fredrik Martin, Ekenäs Ons 19.11
Fredrik Portin, Åbo To 20.11 Mikael
Sundkvist, Helsingfors.

Fre 14.11 Camilla Ekholm, Borgå Lö
15.11 17.58 Ett ord inför helgen, Olaus
Petri kyrka i Helsingfors. Sö 16.11
Yvonne Terlinden, Karis (repris från
25.4.2006) Må 17.11 Kristina Klingenberg, Karleby (repris från 25.9.2013)
18.11 Kjell Blomberg, Vasa Ons 19.11
Stefan Salonen, Esbo To 20.11 Carola
Engblom, Kimito.

Sö 16.11 Högmässa med Rikssvenska Olaus Petri-församlingen i Helsingfors. Predikant: Ola Byfält. Liturg:
Timo Viinikka. Organist och kantor:
Hanna Laakkonen-Yang. Körledare: Jukka Jokitalo och Valter Maasalo. Körer: Olaus Petrikören och Schola Olaus Petri. Textläsare: Stina Salingre och Patrick Stelwagen.

VEGA

kyrkan. Barnprogram ordnas på
kvällsmötena och sö efterm. Arr:
Elimförs. i Kvevlax, Kvevlax förs.,
Kvevlax missionskyrka, Betesdaförs. i Kuni.
¶¶ MALAX
Högmässa: sö 16.11 kl 10 i kyrkan.
Norrback, Erica Nygård.
Träffpunkt Socken: onsdagar kl
10-14, aktiviteter och samvaro
för daglediga, soppa och kaffe till
självkostnadspris. Loppis.
¶¶ PETALAX
Högmässa: sö 16 11 kl 11 CayHåkan Englund liturg, Per-Erik
Häggman predikan, Peter Brunell
kantor
Syföreningen : on 19 11 kl 13 i församlingshemmet
Samling för pensionärer och daglediga: fr 21 11 kl 13 Gäst: Gun-Lis
Langgärds. Björklund, Brunell,
Kontakten, Norrgård, servering,
taxi
¶¶ REPLOT
Högmässa: i Replot sö kl. 10. Kaski, Wargh.
Gudstjänst: i Björkö sö kl. 12.30.
Kaski, Wargh.
Biskopsvisitation 21-23.11.2014
¶¶ SOLF
Kvinnofrukost: lö kl. 9 i förs.hemmet. ”Kallad att vara kvinna”,
Wivan Nygård-Fagerudd. Frukostbuffé: 5 €.
Högmässa: sö kl. 10, Ann-Mari
Audas-Willman, Anders Kronlund.
Samling: ti kl. 19 i prästgården.
”Helgat varde ditt namn”, inledare Ebba-Stina Beukelman, samtal
och servering.
Pensionärssamling: on kl. 13.
”Det finns en pojke i Guatemala”,
Bengt-Eric Rönn.
Koralkör: övar on kl. 18.30 i
prästg.
¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
KU:s höstdagar 15-16.11 Bibelstudium lö kl 15.45 i stora förs.salen,
Skolhusg. 28. Magnus Riska.
Hela kyrkan sjunger: lö kl 19 Magnus Riska, Jan-Erik Sandström,
Tor-Erik Store, Ichtys, Joykids,
Churchill boys.
Högmässa: sö kl 13 Magnus
Riska, Tor-Erik Store, Monica
Heikius. Kyrkkaffe.
Kvällsmässa: sö 16.11 kl 18 med
Korsholms prosteris kyrkosångskrets, dir. Nina Kronlund, organist
Markus Malmgren, Janne Hänninen.
Öppet hus o drop-in-rådgivning:
ons 19.11 kl 10-15 på familjerådgivningsbyrån.
Morgonbön: to 20.11 kl 9 Nord,
Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Holy Communion: at 1 pm. Nord,
Andersson.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl 18, Store.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10, Lindblom,
Monica Heikius, Kyrkkaffe.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
Fr kl 14.15: Andakt i Essehemmet,
Frank Isaksson, Sven-Olof Ray.
-kl 19: Ungdomssamling i Fyren i
församlingshemmet, Björkman.
Lö kl 19: Sammankomst i Punsar
bönehus, Timo Orre.
Sö kl 13: (Obs tiden!) Gudstjänst,
Portin, Sven-Olof Ray. Dörrvär-

dar: konfirmandgrupp 7.
- kl 14 och 19: Sammankomst i
Punsar bönehus, Orre.
-kl 18: Kvällspredikan i Ytteresse
bönehus, David Forsblom.
On kl 15.30-19: Vinterskriftskolan
samlas i församlingshemmet.
On kl 19: Församlingskören övar i
församlingshemmet, Ravall.
¶¶ JAKOBSTAD
Lö 19: Välkommen på sång- och
musikafton i FC. Kyrkoherde
Bo-Göran Åstrand 50 år. Frivillig
kollekt uppbärs till förmån för församlingens diakoni och mission.
Eventuella inbetalningar kan göras
till Pedersörenejdens kyrkliga
samfällighet, konto FI62 2015
1800 0204 37, märke: BG 50 år.
Gåvan går oavkortat till diakonin
och mission. Möjlighet till officiell
uppvaktning kl. 18-19 i Församlingscentret.
Sö 12: Högmässa i kyrkan, Turpeinen, Björk, Södö, Pedersöre
församlingsmanskör, dir. NilsOscar Frantz.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Olavi Forsbacka.
16: Sammankomst i Vestanlidgården, Kimmo Puolitaival, Taneli
Kalliokoski. Arr.: Rauhan Yhdistys.
17: Fokus Fest i FC. Tema: Gemenskap, Björk, drama.
To 18: SLEF:s missionsafton i FC,
Jan-Erik Sandström.
¶¶ KRONOBY
Gudstjänst: sö 16.11 kl 10.00 prosten Olof Henricson, Ellfolk-Lasén
Skriftskola: on 19.11 kl 18.0020.30 i fh
¶¶ LARSMO
Sö 16.11 kl. 10 Familjegudstjänst:
Sjöblom, Wiklund, sång av Septimen och Oktaven. Kyrkvärd:
Fagernäs, Fagerudd.
- klo. 18 Messu: Sjöblom, Wiklund. Kirkkokahvit.
Ons 19.11 kl. 18.30 Kvinnocafé:
i församlingshemmet. Garn får
tas med till Christine Björkskogs
kvinnoprojekt.
To 20.11 kl. 18 Nattvard vid Sandlunden: Sjöblom, Wiklund.
¶¶ NEDERVETIL
Skriftskola: lö 15.11 kl. 9.00-12.00
i fh.
Finsk mässa med lovsång: sö
16.11 kl. 10.00 i fh, Store, Smedjebacka och lovsångsgruppen.
¶¶ NYKARLEBY
NYKARLEBY
Sö kl 10 Högmässa: kyrkan,
Forslund, Lilius, sång Madeleine
Björkman.
Må kl 18 Kenyamission: Missionsauktion, Börje Sandberg
Ti kl 13 Missionssymöte: fh.
Helena Söderbacka berättar om
Lettland.
On kl 15 – 17.30 Skriftskola: fh
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
-kl 13 Besökstjänsten: Florahemmet
MUNSALA
Lö kl.10-15 Skriftskolans gemenskapsdag: fh
Sö kl 12 Högmässa: Forslund, Lilius, sång Madeleine Björkman,
On kl.13-30 Symöte: prästg
-kl.18 Sorgegrupp: prästg
JEPPO
Sö kl 18 Kvällsgudstjänst: fh.
Holmberg, Lönnqvist. Gideoniterna medv.
Ti kl 19.30 Bibelkväll: böneh.
Holmberg
On kl 13 Nattvardsgång: pens.
bost. matsal

VEGA

¶¶ PEDERSÖRE
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Eklund
Ungdomskväll: Fr 20 i Lyjo, Purmo (Obs ingen samling i Bennäs!)
Name of the game: Lö 19 Volleybollturnering Name of the Game
i Sportis
Sammankomst: Lö 19 i Lepplax
bykyrka, Tomas Gäddnäs, servering
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, Forsbykören, Erikson, SandstedtGranvik, textläsare Monica Holmgård, dörrvärdar Karby
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Staffan Snellman
Kyrkokonsert: Sö 18 i kyrkan,
Pedersörebygdens sång- och
musikförbund, andakt Erikson
Bibelkväll: Ti 19 i Bennäs kyrkhem, vi läser bibeln tillsammans
Pensionärssamling: On 12 i Kyrkostrands församlingshem, Håkan
Granvik, mat 12 € (lunch, efterrätt
& eftermiddagskaffe + dopp)
Symöten:
- Ti 13.30 Karby-Sundby i Sundby
byahem
- Ti 14 i Hedbo seniorboende,
Emet
¶¶ PURMO
To kl 19: Temakväll i Åvist bykyrka
– själavård. Portin.
Fr 19: Ungdomskväll i Lyjo, Magnus Åman, Lassila.
Fr 19.30: Samling för sörjande i
Kyrkhemmet, Portin, Sandström.
Hjördis Förars berättar och läser
dikter om sin sorgeprocess.
Lö 10-13: Skriftskola i Kyrkhemmet.
Sö 11: Gudstjänst, pred. Stig-Erik
Enqvist, Portin, Johansson.
Må 19: Drängstugans personalmöte i Prästgården.
Ti 13.30: Kenya-symöte hos Ines
Hagman.
On 19.30: Projektkör inför julen
med Håkan, övn. i Kyrkhemmet.
Alla intresserade är välkomna
med!
To 20.11 kl 14: Nattvard i Sisbacka
pensionärshem, Portin, Johansson.
¶¶ TERJÄRV
Bön och lovsång: fre 14.11 kl.19,
Emma Kaitajärvi, M. Broberg, khden, barnprogram, servering.
Finskt möte: i kyrkan, sö 16.11
kl.14, L. Laasanen, A. Lieska, I.
Suonsyrjä, A-M. Hästbacka, O.
Åivo. Sångprogram. Servering.
Gudstjänst: sö 16.11 kl.19 Henrik
Östman, kantorn, Mini-Gniders
och Mampa.
Församlingskväll:, to 20.11
kl.18.30 (OBS tiden). Tema: Mission. Fam. Dahlbacka, barnkören,
barnpassning. Servering.

REGION 2
DOMPROSTERIET
BORGÅ

LÖ 15.11 KL. 18: KONSERT I DOMKYRKAN, Domkyrkomusikens 90-årsjubileum, Östra Nylands kyrkosångskrets,
domkyrkoförsamlingens körer, Cornicines Borgoensis.
SÖ 16.11 KL. 10: MÄSSA I EMSALÖ
KAPELL
Maria Lindberg, Eric-Olof Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN
Puska, Eisentraut-Söderström, Tollander, Ove Blomqvists gudstjänstgrupp,
lägerdeltagare.
KL. 18: KVÄLLSMÄSSA I LILLA KYRKAN
Djupsjöbacka, Eveningmess

Gud leder businessmannen

Då Kurt-Erik Nordin, vd för
Närpes trä och metall, var
35 år slutade han säga nej till
Gud. Idag ångrar han att han
inte vågade ta det steget tidigare i livet.
Se Himlaliv i Yle Fem måndag
17.11 kl. kl. 18.30, repris söndag 23.11 kl. 14.30.

VEGA

LAPPTRÄSK

Sö 16.11 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Stina
Lindgård, Karmen Kelk, Refrängen under
ledning av Janne Slätis. Efter högmässan
fest för 75-80 åringar som fyllt år efter
1.7 i år i församlingshemmet.
On 19.11 kl. 9.30: Vuxen–barn i församlingshemmet, Elin Lindroos
Församlingsvalets resultat kan ses på
vår hemsida www.lapptraskevl.fi

LILJENDAL

Sö 16.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan(OBS!
platsen), Stina Lindgård, Susann Stenberg, Karmen Kelk
Sö 16.11 kl. 14: Högmässa i Andreaskapellet med Pernå församling
Mån 17.11 kl. 18: De ensammas middag
på Mariagården, Susann Stenberg
Ti 18.11 kl. 10: Vuxen-barngrupp på Mariagården, Gina Nyholm
Sprid julglädje!: Kom och ge din gåva
genom Hoppets stjärna. Vi tar emot
livsmedel, nya leksaker, kläder osv.
Carina Fredriksson tfn. 0408333319 ger
mer uppgifter. Gåvor tas emot: Fredag
14.11 kl. 18-20 på Mariagården, lördag
15.11 kl. 10-12 på Kantorsgården (Obs!
Platsen!)

LOVISA

Ung mässa: fre 14.11 kl 18.30 i Valkom
kyrka, af Hällström, Blom, Tollander,
Karlsson, ungdomskören
Högmässa: sö 16.11 kl 12 i kyrkan, Blom,
Aalto. Efter mässan sommar- och
vinterskriftskolans lektion i församlingsgården
Ljuständning: sö 16.11 kl 18 i kyrkan, för
dem som tagit sitt liv
Morgonkaffe: to 20.11 kl 8:30 i Tikva
Födelsedagsfest: för inbjudna to 20.11
kl 15 i församlingsgården. Eftisbarnen
uppträder med sång

PERNÅ

Högmässa: sö 16.11 kl. 10.00 i kyrkan,
Anita Widell, Marcus Kalliokoski.
Mässa: sö 16.11 kl. 13.00 i Andreaskapellet, Anita Widell, Marcus Kalliokoski.
Tvåspråkig söndagsskola: sö 16.11 kl.
13.00 i Isnäs Solbacka, Katarina Forsell.

SIBBO

Sibbo kyrka: Sö kl 12 familjemässa Katja
Korpi, Lauri Palin, Barnkör, gudstjänstfrivilliga. Obs! Ingen söndagsskola.
Allsång: Sö kl 16, Kyrkoby församl. hem.
Korpi, Palin, Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist,
Isabella Munck.
Sexeuroslunch: On kl 12, Kyrkoby församl. hem.
Veckomässa på Linda: On kl 14, Stefan
Djupsjöbacka.
Kvällsmässa: On kl 18:30, Sibbo kyrka.
Korpi, Palin.
Diakonisyföreningens julauktion: To
20.11 kl 19, Kyrkoby församl. hem. Andakt: Djupsjöbacka.
Veckomässa på Elsie: Fr 21.11 kl 10:30,
Djupsjöbacka, Palin.
Kyrkobröderna: Fr 21.11 kl 18:30, Kyrkoby församl. hem. Mikael Grönroos:
En pilgrimsvandring till Santiago de
Compostela.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

Mer information på Johannes hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 14.11
kl. 10–11.30: Familjefredag i Hörnan.
Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan
kl. 12.
Sö 16.11
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Terho, Hätönen. Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Terho, Westerlund, Almqvist, Löfman.
Chorus Sanctae Ceciliae. Kyrkkaffe.
Må 17.11
kl. 10–11.30:Familjemåndag i Hörnan.
Wiklund.
kl. 10-12: Café Kardemumma. Tvåspråkigt café i S:t Jacob. Salenius.
Ti 18.11
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med
Santeri Siimes.
kl. 13: Träffpunkt för seniorer & daglediga i Högbergsgården, Högbergsgatan
10 E. ”Spefågel, snuggla och trask - Britt
G. Hallqvist 100 år.” Visor av Laci Boldemann och James Krüss, översatta av
Britt G. Hallqvist. Minna Nyberg, sopran
och Dag-Ulrik Almqvist, piano.
kl. 19: Vesper i Johanneskyrkan. Lindström, Enlund.

On 19.11
kl. 14–15.30: Sjötorpet, Högbergsgatan
10 E, 2 vån. Ollberg.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Enlund.
To 20.11
kl. 13: Samtalsgruppen i Majblomman,
Sanitärsgatan 4. Stefan Djupsjöbacka.
kl. 19: Regnbågscafé i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivå. Tomas Ray.
Middagsbön i Johanneskyrkan må-fr
kl. 12
Utfärd i adventstid: med festmiddag
och program för Johannes församlings medlemmar på restaurang ALIA,
Blåbärslandet, tisdag 16.12 kl. 15-19.
Pris 20€. Avfärd från Kiasma kl. 14.30.
Anmälningar senast 26.11 till Barbro Ollberg per tfn 050 380 0656 eller barbro.
ollberg@evl.fi.

MATTEUS

Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Fr 14.11 kl. 19: samling för män (2 vån).
14.11 Joseph Haydn - skapelsen: Marianne Sundroos. Diskussionskväll.
Sö 16.11 kl. 12: högm, Hallvar, Brunell.
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Sö 16.11 kl. 18: kvällsmässa,
Matteus&Arbis Gospel, Daniela & Staffan medverkar. Barnpassning och -program. Kvällste i Matteussalen
On 19.11 kl. 8.30-9: morgonmässa.
Morgonmässa varje onsdag i Matteuskyrkan.
On 19.11 kl. 14-20: Öppet hus för ungdomar. Häng, läxläsning, spel, prat...
Mellanmål kl.16.
On 19.11 kl. 18: MU-mässa, Matteus
Ungdom –mässa, Forsén. En kort mässa
med bönevandring, kyrkfika efteråt.
On 19.11 kl. 18-19: RostRöst i Öst (1 vån),
Mimi Sundroos.
To 20.11 kl. 12-14: halvfärdiga handarbeten, Riitakorpi (2 vån).
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvägen 13
Sö 16.11 kl. 10: högmässa, Stefan Forsén, Mauriz Brunell. Kyrkkaffe.
Seminarium med diakon Inga Pagréus:
från S:ta Clara kyrka i Stockholm 2122.11 2014, Andreaskyrkan i Helsingfors,
Högbergsgatan 22
Fr 21.11 kl. 18: diakon Inga Pagréus berättar om det diakonala arbetet i S:ta
Clara församling, möjlighet till frågor.
Sång av Daniela Forsén och Staffan
Strömsholm, kollekt till arbetet i S:ta
Clara, aftonandakt, kvällste.
Lö 22.11 kl. 15: diakon Inga Pagréus
berättar om frivilligarbetet i S:ta Clara
församling, möjlighet till frågor. Helig
dans med kantor Marianne Sundroos,
kollekt till arbetet i S:ta Clara. Frivilligarbetare är speciellt välkomna till den
här samlingen.
Kl. 17: Servering av sallad och bröd,
kaffe.
Kl. 18: Diakon Inga Pagréus berättar om
bönen i S:ta Clara församling, möjlighet till frågor. Lovsång med Andreas
Forsberg. Förbön, nattvard, kollekt till
arbetet i S:ta Clara, kvällste.
Inga Pagréus´ alla tal simultantolkas till
finska. Ingen anmälan. Gratis servering.
Arrangör: Helsingfors prosteri/diakoniarbetet, Helsingfors kyrkliga samfällighet, Andreaskyrkan.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Fr 14.11:
- kl. 10 Musiklek i Haga: Vesperv. 12, 2
vån. Musiklek för 0-4 åringar med förälder. Ledare Sussi Leskinen.
Lö 15.11:
- kl. 15 Furahakörens jubileumskonsert:
i Munkshöjdens kyrka. Furahakörens
40-års jubileumskonsert. Programblad
5 € vid dörren.
Sö 16.11:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka.
Björk, Ahlberg. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla
kyrka. Predikan: Magnus Dahlbacka,
Sandell, Varho.
- kl. 12 Högmässa: i Kårböle kapell. Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Petruscentret, Vesperv. 12 A, 2 vån.
- kl. 18 Missionskväll: i Hagasalen. Anna
och Magnus Dahlbacka talar och berättar om sitt arbetet bland Samburu folket
i Kenya. Lotteri
Ti 18.11:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kommunalv. 1. Musiklek för 0-4 åringar med
förälder. Ledare Sussi Leskinen.
- kl. 17 Petrus Barnkör: i Munkshöjdens
församlingshem. Välkomna alla barn
från 5 år uppåt! Ledare Liisa Ahlberg
050-522 9690.
- kl. 18 Vuxenväg till tro: (Vuxenkatekumenatet) vänder sig till vuxna som
vill ta reda på mer om den kristna tron
med start i sina egna frågor. Mer info

ger ledaren Maria Sten, maria.sten@evl.
fi, 040-703 0344.
To 20.11:
- kl. 10 Babyrytmik: i Hagasalen, Vesperv. 12 A. Babyrytmik för 0-1-åringar.
Ledare Liisa Ahlberg. Välkommen!
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs, Björneborgsv. 1. Musiklek för 0-4 åringar med
förälder. Ledare Sussi Leskinen.
- kl. 13 Öppet hus: i Hagasalen, Vesperv.
12 A. Fri samvaro och samtal med diakonissorna.
- kl. 17 Samtalsgrupp: i Hagasalen,
Vesperv. 12 A. Samtalsgrupp med Ruth
Franzén.
- kl. 19 Vesper: i Åggelby gamla kyrka.
Sandell, Hilli.
Seminarium: med diakon Inga Pagréus
från St.Clara kyrka i Stockholm 21-22.11 i
Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22.
Julbuffét och De Vackraste Julsångerna:
på Kuntokallio 4.12. Anmälning till kansliet senast 20.11.
Petrus har nya kanslitider: öppet måfre kl. 10-14. Tfn. 09 2340 7100.

HELSINGFORS PROSTERI

Tomasmässan nu i Johanneskyrkan:
TOMASMÄSSA
Tomasmässa inför advent
Din konung kommer i ödmjukhet
Johanneskyrkan tisdag 25.11 kl. 19.00
predikant biskop Björn Vikström
liturg Minna Sifvergrén
Mässan är den svenska Tomasmässans
20-årsjubileum.
Församlingarnas samtalstjänst: dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En
webbaserad hjälptjänst finns på adressen http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte uppge namn,
e-postadress eller andra uppgifter som
kan leda till identifiering utan väljer själv
en signatur och ett lösenord. Ring eller
skriv när Du behöver stöd!
KAMPENS KAPELL:
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut
samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

DEUTSCHE GEMEINDE

So 23.11. 11 Uhr: Gottesdienst zum
Ewigkeitssonntag (Panzig)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor sö 16.11. Uppbrottets
söndag:
Esbo domkyrka kl. 12.15. Ertman,
Bengts. Pensionärerna inbjuds speciellt.
Kyrkkaffe i församlingsgården.
Hagalunds kyrka kl. 12 mässa med små
och stora. von Martens, Wikman. Kyrkkaffe och kyrksaft.
Köklax kapell kl. 16 lovsångsmässa.
Kanckos, Wikman. Parallellprogram för
barn. Servering.
Ungdomsmässa: Sökö kapell on 19.11 kl.
20, Kanckos, Kronlund, Sundqvist, Lund.
Förbönskväll med Ulla-Christina Sjöman: Kalajärvi kapell to 20.11 kl. 19. Arr. i
samarb. m. Espoon tuomiokirkkosrk.
Konsert med Ecoro - Hear my prayer:
Esbovikens kyrka lö 15.11 kl. 19. Dir.
Henrico Stewen. Pia Rantasaari, sopran,
Niall Chorell, tenor, Rabbe Österholm,
bas, Anna Pulli, orgel. Bruckner, Duruflé,
Mendelssohn, Mozart, Schubert, Verdi.
Arr. Understödsföreningen för Esbo
Kammarkör.
Samtalsgruppen: i Olars kyrka, svenska
sidan, samlas tisdag 18.11 kl. 18. Kyrkoherde Roger Rönnberg berättar om
”Brevhälsningar i Nya testamentet”.
Kvällste.
Bastukväll för män: Mataskär on 19.11 kl.
18, Kvällens gäst är Jonas Waxlax, lektor
i fysik. Bastu kl. 18-19, därefter kvällste
och diskussion.
Församlingsretreat med temat ”Ljuset
är gott”: Retreatgården Snoan, Lappvik, Hangö, 10-12.4.2015. Ledare är
kyrkoherde Roger Rönnberg. Pris 75 €
för esbobor, 120 € för övriga. Anmälan
senast 26.4 till Claire Broberg, claire.
broberg@evl.fi.
Kretsar för pensionärer & daglediga kl.
13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 18.11,
Sökö kapell ti 18.11, Södrik kapell on
19.11, Kalajärvi kapell to 20.11.
Esbo kyrkomusikvecka: 23-30.11 i
kyrkorna i Esbo. temat är Kohtaamisia – Möten. Mer info: www.espoonseurakunnat.fi/web/kyrkomusikvecka/
startsida.
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TV LOVSÅNG

KONFERENS LEDARSKAP

Sjung av glädje

Fjärde avsnittet av sång-och musikandaktsserien Sjung av glädje sänds i Yle Fem söndagen den
16.11.2014.
Programvärd är Per Stenberg. Ungdomskören
Evangelicum, dirigent Niklas Lindvik. Solosång: Lina
Forsblom. Vittnesbörd: Emma Lönnqvist. Läsning: Maria Forsblom. Gäst: Brita Jern. Regi: Leif Lindgren.
Yle Fem söndag 16.11 kl 14.17, repris onsdag 19.11 kl
15.36.

GRANKULLA

To 13.11 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre
brasrummet.
Kl. 18.30 Bibelkväll: i Sebastos, Carola
Tonberg-Skogström.
Kl. 19-21 Facebook-mottagning: Marlen
Talus-Puzesh.
Sö 16.11 kl.10 Singelföräldracaféträff: i
Sebastos, Marina Paqvalén.
Kl. 12 Högmässa: med konfirmandstart,
Ulrik Sandell, Johanna Södö, Anne Hätönen, Marlen Talus-Puzesh, hjälpledare
medverkar. Kyrkkaffe och föräldrasamling i övre salen. Aulakaffe.
Kl 12 Söndagsskola: i Klubb 97.
Ti 18.11 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebastos.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och
brödutdelning.
Kl. 13 Pensionärskören: i nedre salen,
Barbro Smeds.
Kl. 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen,
Brita Pawli berättar om sin resa till
Neapel.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i
Sebastos.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre salen,
Anne Hätönen.
On 19.11 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i
övre brasrummet.
Kl. 18.30 Meditativ andakt med taizésånger: i kyrkan (sångövning kl.18 ).
Carola Tonberg-Skogström, Anne
Hätönen.
To 20.11 kl. 10-11 Lovsång och bön: i
övre brasrummet.
Kl. 19-21 Facebook-mottagning: Marlen
Talus-Puzesh.

KYRKSLÄTT

EFFA Öppen klubb för elever i åk 3-4:
fredagar 7.11-12.12 kl.13.30-16 på Lyan,
Prästgårdsbacken 5. Bl.a. lek, pyssel och
mellanmål. Ingen anmälan behövs.
Högmässa: sö 16.11 kl. 12 i Kyrkslätts
kyrka. Linus Stråhlman och Susann Joki.
Därefter missionsarbetets utjämningsdags sopplunch i församlingshemmet
med information och foton från Nepal
med Maria Borg-Karlsson.
Till minnet av dem som gjort självmord:
sö 16.11. Kl. 14 i Katinkontti, Kungsvägen
5-7 A. Kl. 15.30 ljusprocession till klockstapeln. Kl. 16 kort andakt i Oasen.
En kväll om sorg och saknad: ons 19.11
kl. 18-20 i Oasen med Monica HeikelNyberg, Linus Stråhlman, och diakoniarbetarna. Speciellt inbjuder vi dig
som under det senaste året har mist en
anhörig eller vän.
Norra Kyrkslätts Missionskrets: ons
19.11 kl. 19 på Stor Raula Marthagård.
Info om församlingens missionsprojekt i
Ryssland. Välkommen!
Adventsbasar: lör 29.11 kl. 10-13 i församlingshemmet, Församlingsvägen 1.
Bordsreserveringar: carola.lupander@
evl.fi, tel. 050 376 1489. Bordets pris 10
euro går till Kyrkans utlandshjälp.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-fre kl.
9-15, tel. (09) 8050 8292:
www.kyrkslattsvenska.fi:

TAMMERFORS

Sö 16.11: Gudstjänst kl 10.30 i SvH,
Rainer Backström och Hanna-Maarit
Kohtamäki
Ti 18.11: Mammor, pappor o barn, kl
10 SvG
Ti 18.11: Tisdagsklubben SvG kl 13-14.30
och kl 14.30-15.30
Ons 19.11: Diakonikretsen kl 13 SvH,
Svenska Barn-daghemmet, föreståndare Maria Välimäki

VANDA

Konfirmationsmässa: sö 16.11 kl. 9.30
i Helsinge kyrka S:t Lars. Holmalägrets
konfirmation.
M. Fagerudd, A. Paavola, H. ÅbergYlivaara.
Ingen högmässa: sö 16.11 i S:t Martins
kapell.
Familjecafé: i samarbete med Folkhälsan må 17.11 kl. 9.30 -12 i Martinristi
församlingscentrum.
S:t Martins diakoni- och pensionärskrets samlas ti 18.11 kl. 13 i S:t Martins
kapell. Gäst: arkeolog Andreas Koivisto.
ViAnda-kören: övar ons 19.11 kl. 12-14
på Helsinggård, Konungsvägen 2.
Dickursbykretsen: samlas ons 19.11 kl.
14 i Folkhälsanhuset, Vallmovägen 28.
Ungdomskväll: ons 19.11 kl. 18 i Bagarstugan, Kurirvägen 1.

RASEBORGS PROSTERI
BROMARV

Sö. 16.11 kl. 10: högmässa, Staffan Söderlund och Sofia Lindroos.
Ti. 18.11, kl. 15-16.30: Skriftskolan i
Tenala församlingshem. Intervjun bör
redovisas!

EKENÄS

Högmässa: sö 16.11 kl. 10 i Ekenäs kyrka,
M.Cleve, N.Burgmann.
Se hela annonsen i VN samt på www.
ekenasforsamling.fi

INGÅ

Fre 14.11 kl 18: israeliska danser i församlingshemmets källare.
Sö 16.11, uppbrottets söndag: kl 10 högmässa i Ingå kyrka. Hellsten.
Ons 19.11 kl 14: syföreningen i Prästgården.
To 20.11 kl 9.30-11.30: familjecafé i församlingshemmets källarvåning.
Verksamhet på finska:
Pe 14.11 klo 19: äijäsauna. Kokoontumispaikkana Pappila.
La 15.11 klo 9.30: pyhäkoulu seurakuntatalon kellarikerroksessa.
Tii 18.11 klo 13: laulupiiri seurakuntasalissa.
To 20.11 klo 19: Nikolausmessu Inkoon
kirkossa. Sjöblom, Gustafsson Burgmann, Gaudete-kuoro.

KARIS

Pensionärskören: To 13.11 kl. 15.30 i församlingshemmet. Kom med och sjung,
vi behöver mera sångare.
Kvällsmusik: To 13.11 kl. 18.30 med Raseborgs kyrkosångkrets i Svartå kyrka.
Konsert: Lö 15.11 kl. 16 i S:ta Katarina
kyrka med barnkören Legenda från S:t
Peterburg, dirigent Elena Svetozarova.
Högmässa: Sö 16.11 kl. 12 i S:ta Katarina
kyrka. Terlinden; Lindroos.
Bibelgruppen: Må 17.11 kl. 14 i Svartå
samlas i kyrkstugan.
Bibelsamtalsgrupp: On 19.11 kl. 19 i församlingshemmet, nya flygeln.

SNAPPERTUNA

to 13.11 kl 18.30: Raseborgs kyrkosångkrets höstkonsert i Svartå kyrka. Efter
konserten årsmöte i FBK´s utrymmen
to 13.11 kl 18-21: ungdomskväll i
Langansböle
sö 16.11 kl 18: Högmässa med Tom
Bergman och Niels Burgmann

GLS i Jakobstad

Global Leadership Summit, en kristen internationell ledarskapskonferens ordnas i Jakobstad 21-22.11 i Campus
Allegro. Konferensen förverkligas genom videprojektion
på storbildskärm med svenskspråkig textning. Målgruppen är personer med ledarfunktion i företag, inom tredje
sektorn, kommuner och kyrka. Bill Hybells, Patrick Lencioni och Susan Cain är några av föreläsarna. Johan Candelin föreläser live.
Jakobstad svenska församling är lokal arrangör. För
mera information och anmälan: GLSsuomi.fi.

PÅ GÅNG
ÖKENMÄSSA – mässan för alla sinnen!
Ökenmässan introducerades i Vasa svenska församling för 8 år sedan och
återspeglar något av fornkyrkans andliga liv och gudstjänsttraditioner, där
bl.a. ljuständning och bön framför ikoner ingår. I Ökenmässan får symbolerna rum att tala. De levande ljusen med sitt skuggspel, ikonerna med sitt
glimmande guld, nattvardens bröd och vin – allt bidrar till ett heligt möte.
När församlingen stämmer in i rysk ortodox-inspirerad sång, Taizé-sånger,
nya andliga visor och traditionella psalmer fylls kyrkan av lovsång. Bilden av
mässan som en helig lek inför Gud tonar fram. Under ökenmässan 23.11 kl 13
i Trefaldighetskyrkan medverkar Trefaldighetskyrkans kör, dir. Mikael Heikius, Siv Jern, Gunborg Sjöberg, Kerstin M Borg, Gunnar Särs med flera. Efter
mässan blir det avskedskaffe för Gunnar Särs i Stora församlingssalen.

LEDIGA TJÄNSTER
Varför inte bli

ledande ungdomsarbetsledare

i ESBO SVENSKA FÖRSAMLING¤om Du har kyrkans ungdoms-

arbetsledarexamen och god förmåga att använda svenska och
finska i tal och skrift och dessutom visioner och intresse för
arbete med ungdomar? Ansökningar till församlingsrådet i Esbo
svenska församling, PB 202, 02771 Esbo, senast 21.11.2014 före
kl. 15.00. Annonsen i sin helhet: www.esboforsamlingar.fi/jobb

Vi söker

sjömanspräst till Rotterdam
till Sjömanskyrkans mångskiftande och
ekumeniska arbetsfält i en mångkulturell
omgivning.
Mera information och ansökningsblankett
www.merimieskirkko.fi/tyopaikat.

Välkommen med på ett seminarium om

diakoni, bön och frivilligarbete

med diakon Inga Pagréus från S:ta Clara kyrka i Stockholm

21-22.11. i Andreaskyrkan, Högbergsgatan
22, Helsingfors

Fredag 21 november kl.18
Diakon Inga Pagréus berättar om det diakonala arbetet i S:ta
Clara församling. Sång av Daniela Forsén och Staffan Strömsholm, aftonandakt, kvällste.
Lördagen 22 november
Kl. 15 Diakon Inga Pagréus berättar om frivilligarbetet i S:ta
Clara församling. Helig dans med kantor Marianne Sundroos.
Kl. 17 Servering av sallad och bröd, kaffe.
Kl. 18 Diakon Inga Pagréus berättar om bönen i S:ta Clara
församling. Lovsång med Andreas Forsberg. Förbön, nattvard,
kvällste.
Inga Pagréus´ alla tal simultantolkas till finska. Ingen anmälan. Gratis servering. Kollekt till arbetet i S:ta Clara.
Arr: Helsingfors prosteri/diakoni, Andreaskyrkan och Helsingfors kyrkliga samfällighet

tvåspråkig diakon
Ruotsin kirkko Uppsalassa etsii diakonia suomenkielisten
parissa tehtävään työhön. Tarjoamme sinulle inspiroivaa
diakoniatyötä aktiivisessa seurakuntaryhmässä.
Lue lisää: www.svenskakyrkan.se/uppsala/ledigajobb.
Hakemukset viimeistään 28 marraskuuta.

TENALA

Sö. 16.11 kl. 13: Gudstjänst, Staffan Söderlund och Sofia Lindroos.
Ti. 18.11, kl. 15-16.30: Skriftskolan i
församlingshemmet. Intervjun bör
redovisas!
Ti. 18.11, kl. 17-19: Studiegruppen i församlingshemmet.
On. 19.11, kl. 14: Pensionärsträff i församlingshemmet. Gäster: Juniorerna
med Tomppa. Skjutsar som vanligt.

ESBO STIFT
LOJO

Veckoverksamheten:
Dagklubb: för 3-5 åringar i Virkby kyrka
på tisdagar och torsdagar kl.9.00 12.00. (Virkby kyrka, Virkbyvägen 1,
08700 Lojo)
Familjeklubb: i Virkby kyrka. Onsdagar
kl.9.00 - 11.30.
Juniorklubb: i Virkby kyrkas källare på
måndagar kl.13.15-15.00 för 3-4 klassister.
Ungdomskvällar: i Virkby kyrkas källare
på torsdagar kl.18.00-20.00.
Kör i församlingen: Kören övar i Virkby
kyrka på måndagar kl.18.20-19.50 i ledning av Katja Wiklund.
Handarbetscafé: i Virkby kyrkas källare.
Tisdagar kl.18.00-20.00.
Juniorklubb: i Lindkulla, Karstunraitti 4,
på måndagar kl.13.30-16.00 för åk 3-6.
Familjeklubb: i Lindkulla, Karstunraitti 4,
på fredagar kl.9-11.30.
Sö 16.11. kl.13.00: Gudstjänst i Virkby
kyrka. Kuismanen och Kerko. Kyrkvärd
Mari Nurmi. Konfirmandernas första
möte. Kören. Kyrkkaffe, kyrktaxi.
Sö 30.11. kl.13.00: 1. s i Advent högmässa i Lojo kyrka. Kuismanen. Svenska
föreningen i Lojo medverkar. Gröt på
Åsvalla efter högmässan. Kyrktaxi.

LEDIGA TJÄNSTER
EDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet söker en

SJUKHUSPRÄST (50 %)

Den sökande skall vara präst och ha avlagt eller förbinder sig
att avlägga kyrkans specialutbildning för sjukhussjälavårdare.
Tjänsteuppgifterna fastställs i instruktionen för tjänsten.
Sjukhusprästen skall ha utmärkt förmåga att använda
svenska i tal och skrift samt god förmåga att använda finska
i tal och skrift alternativt god förmåga att använda svenska i
tal och skrift samt utmärkt förmåga att använda finska i tal
och skrift.
Lön enligt KyrkTAK kravnivå 602. Tjänsten tillträds 1.1.2015
eller enligt överenskommelse. Prövotiden är 6 månader.
Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan tjänsten tillträds ska den
som valts visa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
Sökande bör vara beredda på att genomgå ett lämplighetstest.
Ansökan med meritförteckning riktas till gemensamma
kyrkorådet, Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ebba
Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad eller pedersorenejdens@evl.fi, senast 1.12.2014 kl 14.00. Märk kuvertet ”Ansökan sjukhuspräst”. Ansökningshandlingarna returneras inte.
Ytterligare information fås av sjukhuspräst Catharina
Englund, tfn 0403 100 414.
Jakobstad, 5.11.2014
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Vill du vara med och utveckla
frivilligarbetet i Matteus församling?
Vi är redan på gång med ett aktivt frivilligarbete i
församlingen men behöver nu en projektkoordinator
för frivilligarbetet för år 2015.
Din uppgift är att i nära samarbete med i främsta
hand diakoniarbetet men också med de andra
verksamhetsformerna utveckla arbetet och planera
utbildning för frivilliga. Du håller kontakt med
frivilliga, koordinerar verksamheten, informerar och
samarbetar.
Du ska vara initiativrik, social och ha god samarbetsförmåga. Du behöver ha en mänskonära utbildning,
gärna med erfarenhet av att utbilda och leda.
Du ska ha en kristen livssyn, vara konfirmerad
medlem av kyrkan och vara villig att jobba både
kvällar och veckoslut.
Arbetsplatsen finns i Matteuskyrkan på Åbohusvägen
3 i Östra Centrum. Tjänsten är tidsbunden och
besätts till 60% eller enligt överenskommelse.
Ansökningshandlingar kan riktas till församlingsrådet i Matteus församling senast 28.11 2014 kl.16
på adress Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors
eller per mail matteus.fors@evl.fi
På närmare frågor angående tjänsten svarar
Christine Westerholm tfn 050 407 0181 eller
christine.westerholm@evl.fi.
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Söndagsskola i Jeppo
Medan Jeppo kapellförsamlings kaplan Harry Holmberg
blev installerad hölls söndagsskola i församlingshemmet. Temat var Daniel i Lejongropen. Daniel höll fast
vid sin tro att be till Gud. Han
gjorde inte vad den nya lagen
bestämt, nämligen att be till
kungen själv. Hans straff blev
att kastas i lejongropen. Men
Gud sände en ängel att täppa
till munnen på lejonen. Daniel blev räddad. Gud räddade honom.
Barnen på bilderna är: Daniela, Amos, Silas, Jacob,
Liam. Ledare var: Kati och
Gun-Viol. Många fler barn är
inskrivna i söndagsskolan.
¶¶Gun-Viol Lindborg

I MIN

LING
FÖRSAM

Barnen i Jeppo söndagsskola pysslade lejon till berättelsen om Daniel i lejongropen.

Välgörenhetskonsert för Estland och Irak
Ett varmt tack till artisterna
och alla som bidrog till välgörenhetskonserten i Kvevlax kyrka 25.10!
Det var en uppskattad
och musikalisk konsert
där kvällens stjärna var
Sonja Biskop med ackompanjör Andreas Slotte, pianisten Isak Sand, Kvevlax
sångkör under ledning av
Simon Granlund och stråkoch blåsorkestern Stråkdraget under ledning av Svante Nylund.
Ett extra varmt tack till
bygdens bagare Andreas
Knip som hade skänkt äppelkakorna som alla fick
avnjuta efter konserten.
Insamlingen gav sammanlagt 1 500 euro till Estlandsarbetet och flyktingarna i
Irak/FMS katastroffond.
¶¶Viola MItts, Estlandskommittén

Rökfri, djurfri studerande flicka
från Ekenäs önskar hyra etttvå rum och kök i Åbo centrum
tel.0442138391
Skötsamt par med fasta
arbeten och två barn söker
hyresbostad i Esbo. Minst
70kvm och max 950e/mån.
Helst radhus/parhus men allt
beaktas. Intresserade även
av lägenheter som blir lediga först under nästa år. Ring
0505376352/0405695547.
Arbetande och nybliven
ekon.mag. med sunda vanor
söker förmånlig etta
(600-700€/mån) i god skick i
huvudstadsregionen. Kontakt:
040-5638842/Lasse

UTHYRES
ETTA 23m2 i gott skick i centrum av Åbo. Ledig 1.12.
t. 040-5710054
I stället för STUGA hyr
radhusläg. med sjöutsikt i
centrum av Houtskär
tel 040 7591844

Svalkar mig i
cederns skugga
I Paris finns ett träd som jag gärna besöker. Besöka är nog fel ord, man besöker inte träd. Jag tycker helt enkelt
om att vara i dess närhet och omslutas av dess skugga. Trädet finns i en
trädgård i Paris centrum, Jardin des
Plantes. Trädet, en ceder som är en
gåva från Libanon, planterades där år
1734. De gånger jag står vid trädet uppfylls jag av
högtidlighet och anar något jag inte riktigt förstår.
Cedern är inte lastgammal, men den kommer från
en nation vars symbol den varit mer än tusen år.
Om cedern kan vi läsa i Bibeln i olika sammanhang. Salomos tempel byggdes delvis av cederträ. Det ger nästan en känsla av helighet där jag
står under grenarna. I min inre värld föreställer
jag mig att cederns rottrådar bildar ett skyddsnät kring jorden tillsammans med världens alla
andra träd. Också med den anspråkslösa strandbjörken uppe i högan Nord som sett mina förfäder ro i egenhändigt byggda båtar från Kronoby till Jakobstad.
För några år sedan firade jag kvinnornas böndag
i en maronitkyrka (en libanesisk katolsk kyrka).
Våra afrikanska systrar var försenade, vi västerlänningar och de libanesiska kvinnorna satt i den
vackra kyrkan och väntade.
Plötsligt började en kvinna
sjunga. Det var den vackraste
och mest berörande sång jag
någonsin hört, även om jag
inte förstod ett ord. Heligheten var påtagbar. Efter samlingen frågade jag en kvinna
vilket språk kvinnan sjungit
på, jag hörde att det inte var
arabiska. Hon sjöng på arameiska, Jesus eget språk. I
kyrkan med kvinnor av olika slag och med olika kultur kom Jesus nära genom
kvinnan som sjöng på Hans
språk. Upplevelsen berörde
mig djupt och än en gång anade jag den världsvida samhörigheten, även om jag inte nu heller till fullo förstod
vad jag upplevde. I hemkyrkan har jag inte ännu upplevt något liknande – men så väntar vi sällan på
systrar eller bröder här. Alla kommer i god tid.
Kanske vi missar en och annan upplevelse genom vår punktlighet.

”I min inre värld
föreställer jag
mig att cederns
rottrådar bildar
ett skyddsnät
kring jorden tillsammans med
världens alla andra träd.”

Höjdpunkten på konserten var Sonja Biskops andra sång The things you are to me. På
bilden syns även ackompanjör Andreas Slotte.

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA

INKAST ANN-KATRIN STORE

FORTBILDNING
KÖPES
Ung man söker sitt första hem.
Etta eller tvåa i Borgå. Gör
inget om den är i dåligt skick.
Ring och erbjud
Andreas 0405265329

DIVERSE

Kvalificerad fortbildning i Predikan 2015-2017
För dig som vill utvecklas i predikandets konst
Utbildningen är en processinriktad och pastoralteologisk
fortbildning under två och ett halvt år med 40 dygn internat
i Uppsala. Kursen anordnas av Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Stiftelsen Fjellstedtska skolan.
Mer information: www.svenskakyrkan.se/utbildningpredikan

Stiftelsen Lillesgården erbjuder
förmånliga pensionärsbostäder
(ettor) i Nordsjö. Tel. 050 590
3780, mån-tors 9–12.
Förmånligt seniorboende
med helpension för Herrar
på stiftelsen Fridhäll i Kottby,
Helsingfors. Lägenheterna är
ca 30 m2. Fridfullt område med
bra kommunikationer. Förfrågningar per Tfn. 09-777 12 213.
Vardagar 9-12.

Visste du att...
du kan lämna in din
hyresannons
via webben?

När du lämnar in via webben
sparar du också serviceavgiften på 5 euro.
www.kyrkpressen.fi

I mörka november är det gott att tänka på cedern
från Libanon och den arameiska sången. När våra tidningsspalter fylls av den ena (tröstlösa) kyrko- och lärodebatten efter den andra, föredrar jag
att påminna mig själv om att vi människor hör
ihop vare sig vi kommer från en urgammal kristen tradition eller en något yngre sådan. I tanken
svalkar jag mig i cederns skugga och ber om vishet att leva så att väven av gemenskap blir starkare både i min närmiljö och kring hela vår jord.
Ann-Katrin Store har varit missionär i Senegal.

I sorgens ögonblick, står vi till Er tjänst

BEGRAVNINGSTJÄNST

Kalmari

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

www.hautauspalvelukalmari.fi

www.energicertifikat.fi

Värmefotografering
Oy H Enberg Ab
050-4962416
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DISKUSSION LIDANDE

DISKUSSION LIDANDE

Vi har fått en fri vilja att välja sida

Synden har alltid konsekvenser

Varför måste vi lida är en fråga som vi knappast får något tillfredställande svar på.
Men att skylla lidandet på
Gud, som är godhetens ursprung kan inte vara rätt. I Bibeln står det också om mörkrets furste, som är Guds motståndare, som försöker få så
många anhängare som möjligt i kampen mot godheten.
Han njuter säkert av att plåga andra.
Jesus lät sig födas till
människa för att kunna förkunna Guds vilja för
folket. Han visste vad som
väntade honom men ändå fullföljde han sitt uppdrag. Han behandlades

svar till ingvar forsén: Nej,
vi måste faktiskt inte prestera svar på allt, men nog
ställa existentiella frågor, för
att om möjligt finna vägen
till sanningen – Ljuset, Ordet, Livets vatten och bröd
– Gud. Vad det än kostar oss
här i världen
Gud vill säkert inte lidandet, men måste tillåta
det, för att uppmärksamma oss på att synden alltid
har konsekvenser. Det vi
gör mot andra som vi inte vill att andra skall göra mot oss, har alltid allvarliga följder för allas vår
välmåga. Eftersom synden
hör hemma i mörkret, så

”Gud har inte ändrat på naturlagarna eller utplånat lidandet men
han har lovat att vi
får be om krafter i
svårigheterna.”
som vilken människa som
helst och måste lida en dag
på korset. Men när han var
i gravkammaren tog Gud
hand om sin utsände och
gav honom styrka att gå ut
och träffa sina lärjungar.
Efter att ha talat med dem
på olika platser blev han

upptagen till sitt rätta hem.
Gud har inte ändrat på
naturlagarna eller utplånat lidandet men han har
lovat att vi får be om krafter i svårigheterna och vi
ska bli styrkta. När vi sedan dör och själen lämnar kroppen så får vi hoppas att den kommer till en
bättre tillvaro i Guds rike,
där kärleken råder och det
finns varken ondska eller
lidande. Men vi har fått en
fri vilja och får välja sida.
Guds eller motståndarens.

alice stolpe
Vasa

hindras vi genom den att
blomma i Ljuset. Vi vissnar och dör.
Visst finns det medicin
mot synden – bön och åter
bön. Men den kan ingen tvinga i oss, utan att vi
själv väljer att ta den. Inte ens Han som ger svar
på våra böner. Och ju fler
som vägrar att ta sin medicin desto fler blir offer för
farsoten.
Därför ser världen ut
som den gör idag. Även
om Jesus, Guds Son tog
hela vår skuldbörda på sig
och dog för vår skull, så lider Han för och med oss
än i dag, i vår oförmåga att

på allvar ”medicinera” oss.
Korset är borta. Men
Golgata finns kvar. Det
är dit vi skall bära all vår
nöd, vårt problemavfall
till utplåningsprocessen.
Och vi måste inte prestera någonting i gengäld! Allt
är betalt. Och allt ligger i
Guds händer.

HÅKAN STRENG
Jakobstad

FÖRSAMLINGSVAL SYNLIGHET

KYRKAN FÖRMYNDERI

Smygreklam av ung kandidat?

Alla bör få välja fritt
sin församling

I Ky rkp re s s e n n r 4 4
30.10.2014 skriver Stefanie Lindroos bl.a. ”Själv är
jag ung kandidat i Matteus församling i Helsingfors
och svarar entydigt ja både
till ett könsneutralt prästämbete och vigselrätt för
samkönade”. Det här uppfattar jag som smygreklam
för en kandidat vilken anser att ”Kyrkan(s) ... traditioner inte längre passar in
i dagens utveckling”. Varför tar Kyrkpressen in en sådan artikel före valet? Andra
kandidater får inte medver-

ka på Bokmässan och i Esbo
får kandidater inte ens dela
ut psalmböcker (KP nr 44,
Aktuellt s.5).
Själv är jag äldre medlem av Esbo svenska församling och svarar entydigt nej till vigselrätt för
samkönade. Äktenskapet är ett förbund mellan
kvinna och man. Så enkelt
är det.

Göran Ekholm
Esbo

SVAR TILL EKHOLM

Stefanie Lindroos har tagit
till vara den chans som alla kandidater i församlingsvalet har haft, nämligen att
uttrycka sig på vår insändarsida och berätta vad hon
står för. Det har också andra kandidater gjort under
de senaste veckorna. Det är
inte smygreklam, utan en
öppen varudeklaration till
väljarnas kännedom som
bygger på yttrandefrihet och
tryckfrihet. Det sker enligt
journalistiska och demokratiska principer, tydligt

åtskilt från redaktionell text.
Kyrkans central för den
svenska verksamheten fattar sina egna beslut gällande
anställdas och engagerades
medverkan i olika sammanhang, församlingar har också sina egna riktlinjer. Deras bedömningar ska ses mot
bakgrund av deras verksamhet och är inte något som styr
Kyrkpressens policy.

Kristian Nyman
Esse

Per-Olof Öller (KP 30.10) tar
upp frågor som är till skada
för valet av församlingsorgan. Han hänvisar även till
att de som nu väljs till förtroendevalda väljer delegaterna till kyrkomötet som är
kyrkans högsta beslutsfattande organ. Kyrkan har varit rädd för att låta medlemmarna välda det direkt.
Så länge kyrkan inte
kommer loss f rån sin förmyndarmentalitet skadar
den sin egen verksamhet i
strid med både Jesus budskap och kyrkolagens syften. Den kräver av de förtroendevalda att arbeta till
kyrkans bästa, det gör man
inte med mörkläggning av
beslutsfattandet och genom att beröva valfrihet
och demokrati.
Öller hänvisar till hur
Petrus församling mörklägger beslut för församlingen så att man inte vet
hur de förtroendevalda
handlar i skötseln av församlingen. Släckta lyktor korrelerar inte med valets devis om att ”tro på det
goda”.
Jag har under många år
fördömt kyrkans förmynderi med att bestämma till
vilken församling inom
folkkyrkan medlemmarna får höra. Sådant strider
mot grundlagens krav på
förenings- och samfunds-

UNDER KÄRLEK

VALET KOM ALLA

May Wikström
Chefredaktör

NYA LAGAR

Tänk om det inte handlar om rättigheter?
Nyorden haglar i bästa Orwelliansk anda på debattsidan på senaste nummer av
KP. Bo Holmberg, Stefanie
Lindroos och Per-Olof Öller
skriver om ”(köns)diskriminering”, ”förtryck”, ”motarbetande av jämställdhet
i arbetsliv och samhälle”,
”utveckling” och ”rum för
mångfald”.
Det som stör de tre
nämnda debattörerna är
oviljan att omfatta den nya
synen på prästämbetet (i
vardagligt tal: motståndet mot kvinnliga präster) och oviljan gå in för
att välsigna/viga samkönade par. Det är här nyorden får falla som släggor.

”Tänk om det i
grund och botten
handlar om kärlek
till Guds ord och till
den Herre som ordet talar?”
Den som således inte bejakar de nya ordningarna
förtrycker och diskriminerar, motarbetar jämställdhet och förhindrar utvecklingen. Men tänk om detta inte i grund och botten
är någon jämställdhetsfråga? Tänk om det inte
handlar om rättigheter, ut-

an om Bibeln? Tänk om det
i grund och botten handlar om kärlek till Guds ord
och till den Herre som ordet talar om? Tänk om utrymmet för mångfalden de
facto inte ökar utan i stället krymper om och när vi
stiftar lagar som går tvärt
emot Guds ord? Tänk om
Gud inte bekänner sig till
en kyrka som lever i uppror mot det han har sagt
och de ordningar han har
instiftat – både när det gäller förkunnelsen och äktenskapet?
Det finns helt enkelt ingen framtid för en kyrka som överger Guds ord.
Den kan kanske överle-

TJÄNSTEBOSTAD SALTVIK

Blumenhtal
måste flytta

Tidigare kyrkoherden i
Saltvik Peter Blumenthal
har vräkts från sin tjänstebostad i prästgården, skriver Nya Åland.
Vräkningen slogs fast i
en tredskodom i tingsrätten. En stämningsansökan

hade tidigare i år lämnats
in av Peter Lindbäck som
är kyrkofullmäktiges ordförande i Saltvik församling. I den yrkades att Blumenthals hyresrätt skulle fastställas förverkad
och att han skulle dömas
att flytta ut ur tjänstebostaden.
Blumenthal hade å sin

sida lämnat in en processinvändning som gick ut på
att Lindbäck inte skulle ha
rätt att föra församlingens talan.
Tingsrätten gav församlingen rätt och den tidigare
kyrkoherdens hyresrätt är
förverkad. Blumenthal kan
inom 30 dagar ansöka om
ändring av domen.

va som mänsklig organisation, men det liv som den
bär och som den är tänkt
att förmedla kommer att
fly bort ifrån den. När saltet
mister sin sälta duger det
inte till annat än att kastas bort och trampas ner av
människorna. Det är detta
vi ser hända idag. Kyrkan
och dess budskap trampas
ner av människorna, och
den medicin som Holmberg, Lindroos och Öller
ordinerar kommer inte att
göra situationen bättre utan tvärtom.

”Jesus gjorde under av kärlek och
medkänsla. Om
du öppnar ditt
hjärta för kärlek
och medkänsla
kommer du kanske att se oräkneliga under.”
Freija Özcan i Sana

Färre röstade
på ”Kom alla”

Den kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla stärkte sina positioner i Helsingfors i församlingsvalet, men gick bakåt i resten av landet.
– I finska församlingar
i Helsingfors, där rörelsen

”Jag har under
många år fördömt
kyrkans förmynderi med att bestämma till vilken församling inom folkkyrkan medlemmarna får höra.”

frihet. Naturligtvis bör alla
få välja fritt till vilken församling de vill höra och inte tvingas höra till sådana som står för mörka värderingar som hör en dyster och förgången tid till då
förtryck och diskriminering härjade hårt. Genom
valfrihet skulle även utträdet minska.
Som alternativ till utträde finns dock i Helsingfors
både en svenskspråkig församling inom Borgå stift
och en internationell församling som alla kan tillhöra utan avseende till hemort och adress.

bo holmberg
Karis

är tillräckligt stark för att
påverka beslutsfattandet,
fick den fler anhängare än
tidigare, säger Ulf Särs,
en av kontaktpersonerna
för rörelsen i Borgå stift.
– Det blir spännande att se vilka följder resultatet i församlingsvalet
som helhet får i valet av
kyrkomöte om två år.

NÄSTA VECKA ger vi dig som blev invald i församlingens
förtroendeorgan våra bästa mötestips.

Julresa 22-27.12
FJÄLLGÅRD MED FULL SERVICE
0400 126 830

www.raitismaja.fi

Beställ vårt nya kortpaket 48 st. för endast

25€

1 € / styck____st.

Foto: Christine Eliasson

Andaktsbok
Dagens lösen

2015

Foto: Christine Eliasson

för hela årets alla
dagar 2015

Finlandssvenskväggkalender

9,20€
Änglar
som
gäster
finns
mer än 60 berättelser från
svenskar som
upplevt änglabesök och
oförklarliga
bönesvar. En
inspirerande
och fascinerade bok

Pris 10€
3st. 25€
Foto: Christine
Eliasson med
bilder från
Maxmo med
omnejd
Himlen är mycket mer än du
kan föreställa
dig innehåller
tio
personers
upplevelser av
att ha besökt
himlen.
Som
handlar
om
verkliga händelser.

T

E
NYH

170 s. 23,90€
Kirja Kävin
Taivaasa
och Boken Jag
såg in i himlen
för endast 2€/.
Vid beställning
av 20 st. för du
2 st. gratis

Alla tiders julkortspaket 40 stycken
blandade motiv såsom landskap, blommor, Jesu födelse,
barn m.fl samt 5 st.
dubbla kort. Pris
endast

inb. 111 s.

21,50€

Ken underskattade utmaningen i att gifta sig
med en kvinna med
ryggmärgsförlamning. Inte ens smekmånaden var enkel.
Under åren tillsammans blev Ken steg
för steg överväldigad
av de aldrig sinande
omsorgskraven hos
en kvinna med stark
kronisk smärta.

ET

NYH

22€

217 s. 24,90€

ET

Kapten Frosts livsberättelse är spännande
med öppenhjärtliga exempel från sitt eget liv
beskriver han sin resa
från andligt utanförskap till andligt barnaskap. Han fann till slut
en säker och skyddad
hamn i Guds trygga fadersfamn.

NYH

Finska
Svenska

7,40€
Julen är som
bäst när du firar
den genom att
ge kärlek till
dem som
behöver den
som mest.

Följande trevliga askar med tänkvärda kort, mycket omtyckta:

9,90€

60 kort med bibelverser

9,90€

Vänskapskort som lyser upp
tillvaron och sprider glädje!
Tänkvärda texter och vackra
färgfoton. 9,90€

60 kort med texter
om kärlek

9,90€

ET

Boken du håller i din hand
är en öppenhjärtlig bok.
Med finkänslig integritet
skildras kärlek, saknad, tro
och glädje över att ha fått
uppleva det finaste som två
människor kan dela genom
ett liv tillsammans. Jag vill
visa att kärlek kan bestå genom ett långt
liv, där trohetens blommor får blomma vid
kärleksstigens dikeskant.

Namn:__________________________________
_______________________________________

Paul Salo

EAN kod

sor aldrig dör, Sammanlagt
12 sånger
CD 17€

Paul Salo

Adress:______________________________
____________________________________
____________________________________ Barnatro, Härlighetens morTel:_________________________________ gon, Mitt hjärta sång, Där ro10 dagars betalningstid, faktura kommer med.

Kärlekens melodi genom livet

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

229 s. 24,90€

ET

Dagens tonåringar utsätts för mycket stress
och press från omvärlden. De påverkas
av vänner, internet,
musik och filmer. Men
trots allt detta är det
ändå du som förälder
som har störst möjlighet att påverka din
tonåring.

NYH

Se det
osynliga

ET

Ask med 60 kort med
tänkvärda texter

NYHET

7,90€

217 s. 24,90€

64 s.

Hur går hjälparbetet
till i några av de fattigaste och mest krigshärjade områdena i
världen?
Majvor Nyholm arbetade under åren 1998
- 2011 med att rädda
synen på människor i
Kenya och Södra Sudan tillsammans med
sin man, ögonkirurgen Sture Nyholm.

Till en underbar
dotter.
Alltid
omtäksamskänker glädje,
kärlek och vänlighet. Och värd
alla kramar som
finns.

NYH

315 s. 24,90€
Behöver du uppmuntran? Undrar du om änglar finns och om mirakler kan ske? Vill du läsa
om dråpliga händelser som får dig att skratta?
I ett antal krönikor berättar Anita Barker Andersen från den osynliga världen. Anita har sagt
att ”livets mest dyrbara ting kan inte köpas för
pengar eller byggas av människor”

Boken du håller i din
hand är en öppenhjärtKärlekens melodi genom livet lig bok. Med finkänslig
integritet skildras kärPaul Salo
lek, saknad, tro och
glädje över att ha fått
uppleva det finaste
som två människor
kan dela genom ett liv
tillsammans. Jag vill
visa att kärlek kan bestå genom ett långt liv,
där trohetens blommor
208 s. 22,00€ får blomma vid kärleksPaul Salos bok stigens dikeskant.

NYH

217 s. 17,00€

ET
NYH

Jag känner
inte till någon
bok som med
en
sådan
bredd och ett
sådant djup
tar upp hur
vi ska se på
och bemöta
barn i familj
och församling

150 s.

22,00€

Hur många kristna behövs det för att byta en glödlampa? Svar: Tre, men egentligen är de bara en.

NYHET

