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Sid LEDAREN: Ungdomens Kyrkodagar är
ett värdefullt, långtidsverkande kitt i
det svenska stiftet.
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PROFILEN: JAKOB NYBÄCK
”Jag behöver varken bry mig om
vad folk anser om mig eller om min
tro.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

UK livsviktigt i
stiftets anatomi
ungdomens KYrkodagar har årligen samlat unga delegater från
hela Borgå stift i över fyra decennier. I och med det får UK också finna sig att – som
organ – uppfylla kriterierna för att vara medelålders. Det syns också i dess spår. UK-ungdomarna från ett par årtionden tillbaka sitter i dag på
betydelsfulla poster i stiftet. De är kyrkoherdar,
administratörer, stiftsledare och kyrkliga påverkare. Ja, det är sant, som det ofta slentrianmässigt sägs, att i Ungdomens Kyrkodagar sitter de
framtida beslutsfattarna i kyrkan.
Samtidigt är den en klyscha som kan modifieras: I UK sitter de nuvarande beslutsfattarna. I den
kyrka som lever och verkar i dag. Det här blev
tydligt inte minst när ”Lex UK” på Borgå stifts initiativ gav grupper av minst trettio röstberättigade församlingsmedlemmar rätt att göra initiativ
till stiftsfullmäktige. I kyrkomötesdiskussionen
kring lagändringen – för det krävdes en sådan –
fick också de finska stiften en glimt av vad organet har betytt för det svenska stiftet, när den då
nyvalde biskopen konstaterade inför plenum att
han i UK, för trettio år sedan, hade fått lära sig hur
beslutsfattandet fungerar även i kyrkans högsta
beslutande organ.
UK ÄR en viktig del av Borgå stifts anatomi, kanske
viktigare än stiftet anar. Det är en del av det alldeles stiftsspecifika kitt som, i likhet med Kyrkpressen, knyter samman en geografiskt och åsiktsmässigt splittrad helhet till ett ”tillsammans – trots
allt”. UK:s främsta styrka ligger inte i att drilla nya
kyrkproffs. Det största är att fostra församlingsmedlemmar som kan och vågar se förbi gränsstolparna till sin egen församling. Dels bygger det
på att man vågar mötas och bryta åsikter mot varandra i ett skede av livet när
tänkande och tyckande ännu
inte har segnat och stelnat i
formen. På UK är det tillåtet att tycka och tänka fritt
– men också att ändra åsikt.
Dels handlar det om att
se att det finns liv och behov också i andras församlingar. Om man inte gläntar på den dörren i ett tidigt
skede av livet kan det vara
svårt att frammana den så
väl behövda stiftssolidariteten längre fram. ”UK får
vara naivt”, konstaterar ordförande Pontus Särs till KP.
Till det som ofta klassas som
naivt när pengarna tryter är tanken om en rättvis
fördelning, länder emellan, människor emellan
– och varför inte – församlingar emellan. Tankar
kring rättvisa har pulserat genom UK lika länge
som organet funnits.

”Det största är
att fostra församlingsmedlemmar som
kan och vågar
se förbi gränsstolparna till sin
egen församling.”

därföR är det viktigt att församlingar slår vakt om
sin framtid genom att sända delegater till Ungdomens Kyrkodagar också i fortsättningen. Alla
åsikter behöver synas och höras, alla landsändor
representeras. Så är det tyvärr inte nu, och det är
kortsiktigt tänkt. Den investering en församling
gör i sina ungdomsdelegater är en investering i
stiftets framtid, och i medlemmarnas engagemang och vilja att hålla samman över gränser.

Slutade
springa
undan

Som tonåring fattade Jakob Nybäck ett aktivt beslut
om att han inte ville ha något med Gud att göra. Men
efter varje revolt kom han till samma slutsats; det går
inte att springa undan.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
– Jag intalade mig att allt som har med
kristen tro att göra är bara bluff och båg,
säger han. Jag gjorde alla slags revolter
och försökte på alla sätt komma så långt
som möjligt från Gud. Men vart jag än
sprang så stod Gud alltid där. Jag var lika irriterad varje gång.
Till sist kom han till en punkt då han
gav upp.
– Det finns en enorm trygghet i att jag
inte kommer undan Gud. Det är basen
för min tro. Kanske det verkar snedvridet men det gör att jag varken behöver bry mig om vad folk anser om
mig eller om min tro.
Han slutade springa undan i gymnasiet i samband med att han träffade sin
blivande fru Nicolina.
– Jag förälskade mig i någon som jag
inte ville bli förälskad i, en prästdotter från Larsmo. Varken Larsmo eller
präster stod högt i kurs hos mig. Nicolina råkade ha en koppling till båda.
När vi träffades utmanade jag hennes
tro. Hon utmanade också mig och jag
började fundera på sådant jag försökt
skjuta undan.
Medan de var förlovade gick de en
fem veckors bibelskola i Lukas församling i Helsingfors.
– Det var min systers och hennes
mans gåva till oss. Att få vistas fem
veckor i Helsingfors med Nicolina lät
bra i mina öron, men jag hade inte räknat med Gud ingick i paketet. Sedan
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dess har jag aldrig riktig repat mig.
Nu, när han vet vad ha ska se på, ser
han tecken på Gud överallt.
– Man brukar säga att de som väntar
barn ser barn överallt. Som troende ser
jag Gud överallt. Man måste nästan vara blind för att inte se det. Det går inte
att tro att allt kommit ur en stor gegga
när man åkt ut till Mässkär (en ö utanför Jakobstad) en sommardag, sett
Blue Mountains i Australien eller sett
solen gå upp i Belize. Det är för vackert för att vara en slump.
Han diskuterar gärna Gud.
– Men jag kan inte kräva att andra
ska förstå varför jag lever som jag gör
om de inte vill tro på Gud.
I samtalet nämner han nämner ofta
sina drömmar, både de som slagit inte och de som inte gjort det.
– Jag har alltid varit en drömmare.
Som liten trodde jag att vissa saker hörde till livet, men mycket av det gick inte att förena med ett kristet liv. Det är
hemskt att vakna upp och upptäckta att
allt är innehållslöst. Men hos Gud ser
man hur meningsfullt livet är.
Han är 27 år och nyutbildad ekonom.
I april fick han jobb som försäljningschef och försäljare av rostfria rör.
– Drömmar formas hela tiden, men
jag var inte beredd på att mina senaste drömmar skulle uppfyllas så snabbt.
Men jag har många drömmar ännu.
– Vi hade stora planer, vi har rest en

del och hade tänkt resa ännu innan vi
flyttar tillbaka till Österbotten. Men
då jobbet öppnade sig var det bara att
packa ihop och flytta. Det känns bra.

Att ge över kontrollen till Gud

Han har inte släppt tanken på att resa.
– Det är inte omöjligt att vi någon
gång i framtiden far utomlands, kanske som missionärer. Jag vill göra något som har ett evighetsvärde och som
bidrar till att livet blir lite bättre för andra människor. Det hoppas jag att jag
gör hela tiden, både direkt och indirekt.
Han har upptäckt att det lönar sig att
ge över kontrollen över sitt liv till Gud.
– Då blir livet både roligare och mera spännande än om man själv försöker bestämma.

KYRKPRESSEN ANNONSINFORMATION
Bank:
Danske Bank
IBAN: FI34 8000
1301 1585 40
BIC: DABAFIHH
Paradbild:
Christa Mickelsson
Tryck:
Botnia Print,
Karleby

Annonsredaktör:
Erika Rönngård
tfn 040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi
Annonspriser:
Färg 2,05 €/spmm
Svart-vit 1,65 €/spmm
Moms 24% tillkommer
Radannonser:
4,50 €/rad inkl. moms.
Familjeannonser:
1 €/spmm inkl. moms.

Lämna in din annons
utan extra kostnader
via annonsverktyget på
www.kyrkpressen.fi!
För familje- och radannonser per telefon,
mejl eller post tillkommer
5 euro i serviceavgift.
Kyrkpressen utkommer
normalt på torsdagar
och inlämning av annonser sker senast torsdag
veckan före. Radannonser bör inlämnas senast
kl.12.00 på torsdag

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

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

AKTUELLT 3

KYRKPRESSEN TORSDAG 22.1.2015 • NR 4
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Men han vet också att det är inte lätt
att släppa kontrollen.
– Den första gången är värst. För mig
kom den största krisen i Australien när
sparkontot underskred en gräns det
aldrig gjort tidigare. Jag behövde alltid ett litet sparkapitel att luta mig mot.
De vistades sju månader i Australien
efter att de gift sig.
– Vi hade fått studieplats på olika studieorter, jag i Åbo och Nicolina i Vasa.
Vi ville inte börja vårt gemensamma
liv på olika håll så vi bestämde oss för
att göra något helt annat. Resan var ett
trossteg för oss.
De har också gjort en lärjungaträningsskola i Belize i Karibien. Belize
beskriver Jakob Nybäck med att hänvisa till Madonna som sjunger ”I fell in

Han växte upp i
ett troende hem,
men ändå gjorde
Jakob Nybäck sitt
yttersta för att
komma undan
Gud.

Härö fick lutherskt kulturpris
ERKÄNSLA. Filmregissören
Klaus Härö har fått 2014 års
pris av den lutherska kulturstiftelsen Luterilaisen
kulttuurin säätiö.
I motiveringarna nämns att
Härö skildrar människor som
är i ett utsatt skede av sitt
liv, ofta ur barnens synvinkel, och hur viktigt det är för
människan att bli sedd och
accepterad som den hon är.
Genom sina filmer visar

Härö hur människan brottas
med samma problem och
moraliska frågor oavsett vilken era hon lever i. Han frågar inte efter olikheter utan
söker efter möjliga möten. I
mötet erbjuder han sina personer en chans att bli av med
barlast som livet gett dem.
Filmerna lyfter fram nåd och
evangelium.
Klaus Härö fick priset av
biskop Jari Jolkkonen i går.

love with San Pedro” i sången Isla Bonita.
– Vi var på ön San Pedro, en paradisö.
I lärjungaskolan ingick en missionsresa på några månader till Venezuela.
– Där skulle vi spela basket med ett
gäng småpojkar. En av pojkarna hade
så ont i benet att han inte kunde stå på
det. Jag ville han skulle få vara med i
spelet, kanske främst för att vi utan honom inte fick jämna lag. Då vi var där
som missionärer tänkte jag att jag kan
be för honom. Benet blev bra och han
kunde spela. Själv var han ganska oberörd av det hela.
Mitt under ett skeende ser Nybäck
vanligtvis inte vad Gud gör.
– Det är lättare att se vad han gjort.
Just nu känner jag att jag inte har något
stort kall. Jag undrar varför han lett oss

till huset i Larsmo. Men i nästa fas av
livet kan jag kanske berätta det. Det är
tryggt att veta att han verkar fast man
inte ser det.
Även om han säger att Gud är den
som verkar så vill Nybäck ändå hjälpa till lite själv.
– Jag kan ge honom lite styrfart
ibland. Om jag stiger upp från soffan
har han lättare att använda mig. Men
det är kanske han som ger mig styrfarten också. Genom tron på honom
kommer ju också viljan att göra något.
– Gud har redan förändrat mig så att
jag ville flytta till Larsmo. Jag är rädd
att Gud vill förändra mig så att jag jättegärna vill fara till Sibirien eller till Seinäjoki. Men det kommer säkert att gå
bra det också. För då vill jag ju göra det.

Nina Åströms skiva mest såld ifjol
Gospel. Fjolårets mest sålda gospelskiva var Nina Åströms Minun aarteeni
enligt den rundringning till
skivaffärerna som webbsajten Seurakuntalainen.
fi gjort.
Minun aarteeni toppade
antalet sålda skivor hos både Sacrum och Aikamedia.
Enligt den senare var även
två andra av Åströms skivor
bland de mest sålda ifjol.

På Sacrum låg också Jaakko Löyttys och Mika Nuorvas skiva Enkelinpiirtäjä och
samlingen Kauneimmat virret ja hengelliset laulut på
topp.
Skivförsäljningen riktar sig främst till över
30-åringar eftersom ungdomar inte köper fysiska
skivor. Ungdomarna föredrar nu rap och elektro, enligt Seurakuntalainen.

JAKOB NYBÄCK
HEMMA I PEDERSÖRE, NU BOSATT I
LARSMO.
GIFT MED NICOLINA SEDAN SJU ÅR
TILLBAKA.
FICK ENONOMIMAGISTERSPAPPREN
FRÅN HANKEN I VASA I JUNI.
JOBBAR SOM FÖRSÄLJNINGSCHEF
OCH FÖRSÄLJARE PÅ OSTP.

SLS vill höra om dina livsfester
Ceremonier. Svenska litteratursällskapet i Finland SLS
samlar in berättelser om
kyrkliga och sekulära livsfester.
Livsloppets första stora
fester, dopet och konfirmationen, firas i dag på olika
sätt. Vid sidan om de traditionella kyrkliga ceremonierna välkomnas många
nyfödda med en namngivningsfest, och en tonår-

ing kan markera ingången i
vuxenlivet genom att delta i
ett livsåskådningsläger.
Litteratursällskapets folkkultursarkiv efterlyser beskrivningar av hur dopet,
namngivningen, konfirmationen och de ungas inträde i vuxenvärlden högtidliggörs i dag.
Ett frågeformulär finns på
litteraturssällskapets hemsida sls.fi.
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”Nu kan
kyrkan
inte tiga
längre”
ÄKTENSKAPET. UK till kyrkomötet:
överväg seriöst att ta ställning för att
viga samkönade par.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON
Äktenskapet diskuterades i
tre omgångar på årets upplaga av Ungdomens kyrkodagar. En av diskussionerna
mynnade ut i ett beslut att
uppmana kyrkomötesombuden att ta ställning för att
viga samkönade par.
UK:s formulering lyder så
här: UK uppmanar kyrkomötet
att seriöst överväga att ta ställning för att viga samkönade par.
Detta eftersom vi anser att kärleken tillhör alla.
Ordförande Pontus Särs
tycker att slutresultatet av
den långa diskussionen var
bra.
– Det är en tydlig åsikt. Vi
kan inte bestämma något i
kyrkomötet men det här är
en uppmaning till ombuden
i kyrkomötet att göra något,
och det är det som är det väsentliga. Det fina med UK är
att vi får vara naiva, ställa
krav och uppmana.
Särs gladde sig över diskussionen om hur vi kan
undvika att äktenskapsdebatten splittrar vår kyrka, som ägde rum under en
skild paragraf.
– Det var en fin diskussion
som lade grunden till ett gott
diskussionsklimat. Hade vi
inte fört den kan det hända
att diskussionen efteråt sett
annorlunda ut.
Förslaget om att skicka
uppmaningen till kyrkomötet vann med tydlig majoritet mot utskottets förslag att
UK ska uppmana kyrkomö-

tet att avsäga sig vigselrätten
och mot ett förslag om förkastande. Däremot uttryckte en del delegater sin tveksamhet.
– Det känns olyckligt att
man måste sträcka upp sin
röstsedel och här på UK ta
ställning för om kyrkan ska
viga samkönade par. Jag
uppmanar er att låta bli att
rösta, om det känns så, sa
Joakim Palmén.
En åsikt som också förekom i talarstolen och på
twitterdiskussionen, som
syntes på skärmar i plenisalen, var att det inte är någon idé för kyrkan att avsäga sig vigselrätten.
– Om vi avsäger oss vigselrätten måste vi fortfarande ta ställning till huruvida
samkönade par ska välsignas eller inte. Varför inte bara viga samkönade från början, lyfte Anton Westerlund
fram.
Rolf Blauberg, ett av de
ombud från Johannes församling som var med och
skrev den ursprungliga motionen, säger att målet med
motionen var att uppmana
till diskussion.
– På ett nationellt plan har
vi kommit överens om att vi
utanför kyrkan jobbar för att
ge alla samma juridiska rättigheter. Vi som kyrka måste avsäga oss rätten att diskriminera.
Kajsa Lassila lyfte fram att
det kan vara ett för stort steg

– Kyrkan kan inte fortsätta att tiga i frågan om äktenskapet, även om processen måste få ta tid, sa Rolf Blauberg som
var med och skrev den ursprungliga motionen om att uppmana kyrkomötet att frånsäga sig vigselrätten.
för kyrkan att viga samkönade.
– Men det är ändå viktigt
att uppmana kyrkan att göra
det, annars kommer vi aldrig
att få en förändring.

Beslutet togs med klar
majoritet.
– Det var också många
som lade ner sin röst, men
en tydlig majoritet var ändå för att uppmana kyrko-

mötet att ta ställning för att
viga samkönade par, säger
vice ordförande Erika Boije.
Omröstningen genomfördes med röstningskorten, som öppen omröstning.

– Det är möjligt att resultatet hade varit ett annorlunda om vi haft sluten
omröstning, men det är förstås omöjligt att veta, fortsätter Boije.

MAT VEGETARISKT

Ombud
tyckte till om
vegematen
På UK i fjol beslöts att en
vegetarisk dag ska införas på forumet. Slagorden i
den livliga diskussionen för
ett år sedan var solidaritet.

I år fick deltagarna njuta
av frukterna av sitt beslut
och avnjuta vegetarisk kost
under hela fredagen. Kyrkpressens redaktör tog pulsen på två deltagare under
middagen, då en smakrik
linssoppa med karelska piroger som tillbehör serverades.

Kim Lindström, Lovisa
– Jag tycker om den vegetariska dagen. Jag tycker att man borde äta mera
vegetariskt annars också.
Det finns en del som tyckte
att det blir besvärligt med
en vegetarisk dag, men jag
har väldigt liten förståelse för det.

Trine Lindström, Esbo
– Jag tror inte att särskilt
många ens märkt att det
varit en vegetarisk dag, om
det inte särskilt lyfts fram.
Men jag gillar dagen, vi
människor borde äta mindre kött än vad vi gör. Och
maten har smakat bra i
dag!
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3 FRÅGOR TILL

Ida-Maria Sola
Du har varit med och
planerat årets UK. Vilka
var tankegångarna i planeringsgruppen?
- Det var roligt att vara med och påverka saker man gått och tänkt på
tidigare år, berättar IdaMaria Sola, som kommer
från Borgå och studerar
litteraturvetenskap i Åbo
och var en av programvärdarna på UK 2015.
– Vi har jobbat utgående från årets tema,
OMG (ungdomligt nätspråk, förkortning för Oh
my God, red.anm). Vi har
bland annat gjort om diskussionsgrupperna till
större så kallade Open
space-diskussioner. Vi
i planeringsgruppen har
fungerat som idékläckare,
medan Simon Lampenius på Kyrkans central för
det svenska arbetet har
verkställt.

Vad tyckete du särskilt
om på årets UK?

– Det har varit jätteroligt att få vara en av programledarna, att ha fått
det förtroendet. Dessutom är jag jätteglad för
att så många unga vågat ställa sig upp i talarstolen. Jag tycker att äktenskapsdebatten varit särskilt viktig. Överhuvudtaget är det fint att så
många vågat skriva motioner och initiativ till diskussioner i år.

Vad betyder UK för dig
och hur många år har du
varit med?

- Det här var mitt fjärde
år på Ungdomens Kyrkodagar. UK är en plats där
man får öva sig i att tycka
och tänka i en miljö som
är varm och stödjande.
För mig är UK en utgångspunkt för annan påverkan i samhället. Här känner jag att min röst faktiskt hörs.

¶¶Christa

Mickelsson

Omröstning med mentometerapparat kartlade vilka sånger som är viktiga för deltagarna på UK. I ett formulär på UK:s webbsida uppmanades ungdomsledarna fylla i vilka sånger som är viktigast i ungdomsarbetet. Resultaten beaktas av arbetsgruppen som ska föreslå fler psalmer för kyrkomötet.

Kräver fler sånger för
unga i det nya tillägget
PSALMER. UK har utsett
en arbetsgrupp som för
kyrkomötet ska föreslå
fler sånger till psalmbokstillägget.
TEXT OCH FOTO:
CHRISTA MICKELSSON
De 150 förslagen till nya psalmer, som offentliggjordes i
oktober, har väckt kritik
bland en del ungdomar och
församlingsanställda som
jobbar med ungdomar. Orsak: de mest älskade ungdomssångerna saknas.
Till Ungdomens kyrkodagar skrev ombud från Åbo
svenska församling ett initiativ till diskussion om den
upplevda bristen. Efter utskottsarbete omformades
initiativet till diskussion till
en motion om att förmedla
fler förslag till kyrkomötets
svenska ombud.
”Det är tråkigt om det nya
psalmbokstillägget saknar de
sånger som vi unga sjunger i vå-

ra församlingar och på gemensamma evenemang”, skriver
ombuden bakom initiativet.
Stiftssekreterare för musikliv Jan Hellberg, en av
medlemmarna i arbetsgruppen som jobbat med
psalmboksförslaget, har
nåtts av kritiken och medger att arbetet med omtyckta
ungdomssånger blev lite på
hälft. Hellberg var inkallad
som sakkunnig i utskottsarbetet.
– För egen del kan jag säga
att vi kanske hade för få ungdomssånger uppe till förslag.
Om de sånger som ungdomarna upplever att är mest
kännetecknande för dem
saknas så är det ju tråkigt,
säger Hellberg.
Han välkomnar Ungdo-

”Om tillägget inte åtgärdar bristen är det ju väldigt märkligt.”
Daniel Jakobsson

MUSIK CONNY BERGHÄLL

Youtubefenomen rev
ner applåder
I samband med det seminarium om motion, idrott
och kyrka som hölls på UK
uppträdde Conny Berghäll från Ingå. Berghäll
har med låten Revolution,

UK tillsatte en arbetsgrupp som till kyrkomötet ska förmedla fler förslag på nya psalmer till psalmbokstillägget.
Laura Serell och Ida Karlström utgör arbetsgruppen.
mens Kyrkodagars beslut att
tillsätta en grupp som föreslår fler ungdomssånger för
kyrkomötet.
– Om ungdomarna saknar en sång beror det antingen på att den blivit föreslagen men nedröstad, eller så att vi inte ens tänkt på
den. Det senare alternativet
är den svaga punkten. Därför är det som ungdomarna på UK nu gör jätteviktigt.
– Psalmboken är inte

en ungdomssångbok, men
ungdomarnas sånger ska vara deras bidrag till den gemensamma sångskatten.

Tillsatte arbetsgrupp

I den livliga diskussionen på
UK lyfte många fram vikten av att fler sånger för unga
ryms med.
– Psalmboken är inte bara
en sånglista, utan ett ”statement”, det handlar om vilka
sånger det är som vi som ge-

mensam kyrka brinner för.
Jag vet att arbetsgruppen tog
upp till exempel lovsången
Så länge jag lever men att den
förkastades, säger Daniel Jakobsson.
Jakobsson, ungdomsledare i Matteus, poängterar att
bakgrunden till psalmbokstillägget var att det bland annat fanns för få psalmer för
barn och unga.
– Om tillägget inte åtgärdar bristen är det ju väldigt
märkligt.
UK beslöt att utskottets
ordförande och sekreterare,
Laura Serell från Åbo och Ida
Karlström från Hangö, sitter
i den arbetsgrupp som senast
den 25 januari, via Jan Hellberg, förmedlar förslaget till
kyrkomötets svenska delegater. De förbinder sig att beakta UK:s diskussion om vilka sånger ungdomarna tycker att är viktiga.
Kyrkpressen följer i kommande
nummer upp hur de svenskspråkiga delegaterna tar emot UK:s
sångförslag.

FRAMTIDEN TRYGGAD
som han skrivit själv, fått
över 300 000 visningar på
Youtube.
I den populära videon
döljer virtuosen sitt ansikte, men på UK fick alltså deltagarna se hur den
19-åriga Ingåbon ser ut.
Stående ovationer följde på Berghälls framträdande.

Ordförande
ger årets UK
gott betyg
Årets ordförande Pontus Särs tycker att Ungdomens Kyrkodagar 2015
fungerade bra.
– Det är ju plenum och
debatterna som är det vik-

tiga. Det har varit mycket folk i talarstolen, många
för mig nya ansikten. Det
känns som att det är ett
generationsskifte på gång,
vilket är lovande för framtiden, sammanfattar Särs.
Alla diskussionsämnen
och beslut från UK 2015
hittar du på http://kcsa.
fi/uk/.
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Sällan
varningar
för
nepotism

Anställningsbeslut inom kyrkan
ska följa samma
principer som
tjänstemannabeslut inom den
offentliga sektorn.

NEPOTISM. Allt gick inte rätt till då kyrkoherde
Stefan Forséns dotter och hennes fästman
blev anställda i Matteus församling. Kyrkoherden borde ha jävat sig i processen, anser
domkapitlet.
TEXT: SOFIA TORVALDS
ILLUSTRATION: WILFRED HILDONEN
Nepotism – alltså favorisering av släktingar och vänner utan att ta hänsyn till
meriter – förekommer också inom kyrkan. Däremot är det ovanligt att det leder till varningar.
Matteus församlings kyrkoherde Stefan Forsén har fått en varning av domkapitlet i Borgå stift för att han anställt
sin dotter och dennes fästman som
kantorsvikarie och vikarierande musikledare i församlingen.
Domkapitlet konstaterar att Forsén
brutit mot olika bestämmelser på tre
punkter: för det första har han överskridit sina befogenheter när det gäller
de tillfälliga anställningarnas längd, för
det andra har han brutit mot reglerna
om jäv, och för det tredje har han brutit mot god förvaltningssed då han låtit bli att anställa kompetenta vikarier.
Det var en församlingsmedlem som
anmälde Stefan Forsén till domkapitlet.

Kyrkoherden är tjänsteman

Ritva Rasila, som är verksamhetsledare för Kyrkliga sektorn rf, medlemsföreningen för dem som jobbar inom kyrkan, säger att nepotism är ett problem
som hon med jämna mellanrum får
rapporter om från olika församlingar.
– Man förstår ju att det är så: många
kyrkligt anställda kommer från prästeller kantorssläkter, så det finns många
släktingar inom samma bransch.
Hon påpekar att en vd för ett familjeföretag självklart kan anställa sin dotter
som bokförare. Men då en kyrkoherde
anställer en familjemedlem måste han
eller hon komma ihåg att det handlar
om ett tjänstemannabeslut inom den
offentliga sektorn.
– Då går det inte anställa någon till
exempel för att den jobbat där förr och
för att det är lättast så. Det viktigaste är

I kyrkan finns
många släktingar inom samma
branch.
Ritva Rasila

att alla som söker ett jobb behandlas lika, släktingar eller ej. Det betyder förstås att man heller inte ska behöva lida av att man är kyrkoherdens dotter.
Hon ger alla kyrkoherdar ett gott råd:
var jäviga under hela processen om en
släkting är inblandad.
– Själv skulle jag dra mig tillbaka genast efter att kuverten med ansökningshandlingar öppnats, om jag
då skulle märka att en släkting finns
bland de sökande.
Det är viktigt att komma ihåg att alla ska behandlas lika, vilka kontakter
de än har.

– Om man inte följer den principen
kan det leda till mycket bekymmer och
dålig stämning på en arbetsplats.
– Vem är kompetent? Vem har den
rätta arbetserfarenheten? Det är sådana saker som ska avgöra vem som får
ett jobb, säger Rasila.

Ovanligt fall

En rundringning till några domkapitel
visar att fallet är ovanligt.
– Jag minns inte att jag någonsin
skulle ha hört om något liknande, säger Mari Aalto, som är lagfaren assessor i Uleåborgs stift.

BIBELSÄLLSKAPET PROVÖVERSÄTTNING

Bibeln
översätts
på nytt?
Svenska Bibelsällskapet
initierar en diskussion om
behovet av en ny översättning av Nya testamentet genom att publicera en
provöversättning av Luka-

sevangeliet 9:51–19:28 och
Galaterbrevet.
Det här är Bibelsällskapets första egna översättning. Översättningen av
Bibel 2000 var en statlig
offentlig utredning på den
svenska regeringens uppdrag.
Sedan millennieskiftet
är det Bibelsällskapets an-

Jussi Lilja vid Lappo stift har heller
aldrig delat ut varningar i något liknande fall.
– Nepotism är en fråga som kommer
upp främst när man diskuterar sommarjobb inom församlingarna, säger
han.
Sari Anetjärvi, lagfaren assessor i Esbo stift, säger att hon inte hört om några fall av nepotism på kyrkoherdenivå.
– Men om det finns sådana problem
inom en församling och det är kyrkoherden som ger varningen till någon
av sina anställda når det inte nödvändigtvis oss på domkapitlet.

Vill Ni marknadsföra er i svenskfinland?
svar att se till att det finns
en aktuell översättning
som står på vetenskaplig grund och är skriven på
god idiomatisk svenska.
Genom provöversättningen med titeln När tiden
var inne …. vill Bibelsällskapet dels veta om tiden är
mogen för ett nytt projekt
och dels vilket slags över-

sättning som kan behövas.
Skälen att göra en ny
översättning är framför allt
att användningen av det
svenska språket förändras, att bibelforskningen
gör framsteg och inte minst
att översättningsteoretiska förutsättningar och ideal
skiftar, skriver Bibelsällskapet i ett pressmeddelande.

Vi sköter om annonserna till bl.a dessa tidningar:

Kyrkpressen, God Tid, Finlands kommuntidning,
Löntagaren, Pohjalainen Yrittäjä, Folkhälsan, Resonans,
City & Arcipelag, Respons, Replik, Gula Pressen,
Hembygden, Vi hörs, Malax blade, VIFK Magasin,
Sportpressen, + webbannonser.

Ni kan även boka in bilagor till dessa tidningar via oss!

Jonnys Försäljningstjänst / Cjcenter Kb
tfn: 0500 924 528
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Omorganisering
oroar diakoner
– Bland oss ungdomsledare välkomnas barnkonsekvensanalysen, säger Gunilla Nilsson, omgiven av Henrica
Lindholm och Markus Andersson.

Församlingar,
utse barn- och
ungdomsombud!
BARN. Från och med
årsskiftet måste barn
och unga hållas i åtanke i
varje beslut som fattas i
kyrkliga organ.

va en lägergård så finns det
inte. Men nu tvingas man åtminstone att hålla barnen i
åtanke. Beslut som drabbar
barn och unga ska inte fattas
lättvindigt, säger Myrskog.

TEXT OCH FOTO:
CHRISTA MICKELSSON

Mariehamn

– Nu börjar arbetet med att
utse ombuden, säger Stefan
Myrskog som är ledande sakkunnig för enheten för kyrkans verksamhet vid KCSA.
Barnkonsekvensanalysen initierades redan 2009
och godkändes av kyrkomötet i maj förra året. De
invalda som nu inleder sin
period i ett förtroendeorgan
i församlingen ska analysera varje beslut utgående från
vilka konsekvenser det kan
ha för barn och unga.
Att tillsätta ett eller två
barn- och ungdomsombud som för fram de ungas
åsikter i församlingarna är
att systematisera analysen.
2013 fanns det fyra barnombud i Borgå stift, 2014 hade
antalet stigit till cirka 15.
Konsekvensanalysens
svaga punkt är att det inte
leder till några sanktioner
att förbise barnen i analysen.
Finns det en risk för att barnkonsekvensanalysen inte
kommer att ha någon verklig betydelse?
– Det finns det naturligtvis, men vi tänker ändå att
det är ett viktigt steg framåt.
Finns det inte pengar att dri-

Gunilla Nilsson har varit ungdomsarbetsledare sedan slutet av 80-talet, nu i Mariehamns församling på Åland.
Hon tycker att barnkonsekvensanalysen är viktig.
– Men jag tror inte att vi
kommer att utnämna några ombud i vår församling.
Vi har en barn- och en ungdomsdirektion och i princip
är det de som kommer att få
ha den uppgift som motsvarar ombudens.
Hon tycker att konsekvensanalysen är ett steg
i rätt riktning för de unga i
kyrkan. Det gäng ungdomsledare hon jobbar med är alla
positivt inställda till konsekvensanalysen. Ett aktuellt
fall i hennes församling är att
en försäljning av en av de två
kyrkorna i staden planeras.
– Katolska kyrkan är intresserad av att köpa den lokal där vår församlings dagis verkar. Vad kommer det
att ha för konsekvenser för
de barn som går i dagis där?

UK hänger på

Konsekvensanalysen får nu
ytterligare skjuts av Ungdomens Kyrkodagar som under
veckoslutet enhälligt beslöt
att uppmana församlingarna
i Borgå stift att tillsätta barnoch ungdomsombud.

NY ORGANISATION.
En omorganisering av
Kyrkostyrelsens svenska
avdelning KCSA oroar
diakonerna i Borgå stift.
Oron tar sig uttryck i en
skrivelse som tillsänts
både KCSA och domkapitlet.

Omorganiseringen
frigör en ny tjänst
som koordinator
för sociala medier.
Simon Lampenuis
tillträder tjänsten
den 1 februari.

TEXT: JOHAN SANDBERG
FOTO: CHRISTA
MICKELSSON
Vid årsskiftet slog KCSA ihop
två av avdelningens tre ansvarsområden till ett. Kristen fostran samt diakoni och
samhällsansvar bildar numera enheten för kyrkans
verksamhet.
– Vi har haft en ledningstung organisation med
en direktor och tre mellanchefer, säger Sixten Ekstrand, direktor vid KCSA.
Nu får vi en mera strömlinjeformad organisation med en
mellanchef mindre.
Omorganisationen gjordes möjlig då Pia KummelMyrskog som varit enhetschef för diakoni- och samhällsansvar övergick till en
ny tjänst på Finska Missionssällskapet.
– Förr eller senare hade vi
ändå förändrat vår organisation, säger Ekstrand. Kyrkans
ekonomi har blivit sämre och
nu motsvarar också vår organisation det sätt på vilket
Kyrkostyrelsens finska sida
är organiserad.
I och med organisationsförändringen överförs ett
större ansvar för det svenska
diakoniarbetet i kyrkan till
domkapitlet i Borgå. Domkapitlet har en vikarierande stiftssekreterare med ansvar för församlingsdiakoni.
Tjänsten är på heltid men vikarien jobbar på sextio procent. Något beslut på att utöka arbetstiden finns inte.
– Hur det här ska lösas
är ännu inte klart, säger
stiftsdekan Magnus Riska
på domkapitlet. Vi kommer
att fortsätta samtalen med
KCSA.

Diakoner är oroliga

Utvecklingen har fått diakonerna i stiftet att reagera med att uttrycka sin oro

i en skrivelse som är undertecknad av ett femtiotal diakoner. Skrivelsen är
riktad till både KCSA och
domkapitlet.
Sixten Ekstrand medger
att diakonin kommer att försvagas lite av reformen.
– Fanns det pengar skulle
vi naturligtvis anställa en efterträdare till Pia KummelMyrskog, säger Ekstrand.
Till pusslet hör också att
kyrkomötets projekt Andligt liv på webben är slut och
det arbetet förutsätts nu vara integrerat i kyrkan. Det
skapar behov av en ny befattning som koordinator för
sociala media. Organisationsförändringen har gett
KCSA utrymme att överföra Simon Lampenius, som
tidigare haft tjänsten som

sakkunnig inom ungdomsarbetet, till sociala medier.
– Det är något vi måste
satsa på. Och nu hade vi en
möjlighet att göra det innan det rann ut i sanden. Nu
kommer vi att finnas på
bred front på nätet, säger
Ekstrand.
Ekstrand förstår kritiken
från diakonifältet. Han kommer också att närvara på diakoniarbetarnas forum i Karleby i april för att diskutera.
Men han tror inte att diakonin blir misskött.
– Den har fortfarande
mera resurser än till exempel gudstjänstliv och musik,
säger han.
Ekstrand nämner också att domkapitlet har en
ny stiftsekreterartjänst för
mission och internationellt

arbete. I den ingår ansvaret
för den internationella diakonin. Det handlar om att
flytta tyngpunkter på domkapitlet, anser han.
– Våra sakkunniga på KCSA
kommer fortsättningsvis att
ha kontakt med sina kolleger på Kyrkostyrelsens finska sida för att hålla sig uppdaterade med vad som är på
gång där. Liksom tidigare har
vi ansvar för döv- och omsorgsarbetet.
Under våren kommer
KCSA att lediganslå den
tjänst Lampenius lämnar.
Andra personalförändringar inom KCSA detta år är att
både sakkunniga för barnarbetet samt tv-redaktören
går i pension.
Enheten kommunikation
på KCSA berörs inte.

Byggnadsarbeten

BYGGFIX
Utför även dränerings- och
regnvattensarbetenför byggnader
Bygg.ing. Ulf Österback
0400-867 368 www.byggfix.fi

Ski-doo förmånligt
från Nymotors
Välkommen eller ring
och begär offert
Vagnsmakarevägen 19,
Jakobstad
T. 06 781 5000
www.nymotors.fi
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Direktsändning på gång i den kristna tv-kanalen Himlen TV7. I framtiden ska kanalen producera mera material på svenska. FOTO: TV7

TV7 öppnar för svenskan
KRISTEN TEVE. Den kristna tv-kanalen
Taivas TV7 har utökat sitt utbud i Finland.
Nu sänder man också svenska program
på egen kanal.

Utbudet på TV7 definieras som allkristet, kanalen har ingen anknytning
till någon enskild församling.
– Vi samarbetar gärna med alla som
ser Jesus som den enda vägen till Gud
och som tror att Bibeln är sann. Vi vill
föra fram ett klart budskap, målet är
att sprida evangeliet. Då kan man inte
ha en väldigt liberal hållning eller förneka Bibeln.

TEXT NINA ÖSTERHOLM
Den finländska kanalen TV7 har i drygt
ett år producerat webb-tv på svenska
som riktat sig till Sverige. Sedan hösten
syns den svenska produktionen också
i olika tv-nätverk i Finland.
– Alla program finns förstås fortfarande på webben men tv:n har den fördelen vi kan fånga upp tittare som inte
annars skulle hitta oss. Vi sänder dygnet runt och vissa tider på dygnet är det
närmast bara våra kanaler som bjuder
på något vettigt innehåll, säger kanalchef Daniela Persin.
Programutbudet består av undervisningsprogram, debatter, dokumentärer, filmer, serier med mera. Kanalens
flaggskepp är nyheterna från Israel som
produceras av kanalens egen personal
i Jerusalem.
– Vi vill göra balanserade nyheter
från Israel och Mellanöstern som ett
komplement till YLE och andra medier. Vi strävar alltid efter att höra bägge sidorna i en konflikt, säger Persin.
På den nya svenska kanalen är nyheterna textade till svenska, liksom alla andra program som inte är svenskspråkiga.

Vi vill göra balanserade nyheter från Israel och Mellanöstern som ett
komplement till
YLE och andra
medier.
Daniela Persin

Lever på donationer

Daniela Persin är kanalchef för den
nystartade tv-kanalen Himlen TV7.
Huvudkontoret finns i Helsingfors där
också merparten av de egna inspelningarna sker. FOTO: NINA ÖSTERHOLM

– Med tiden hoppas vi kunna börja
producera mera material på svenska
också i Finland. För tillfället har vi inte
råd med det, men vi välkomnar samarbete med till exempel församlingar. Vi
kan bidra med teknik om församlingen vill producera ett program.

Den finskspråkiga kanalen TV7 har
redan sänt program i över tio år. Det
var Martti Ojares, som arbetat som
vice-VD på Sanomakoncernen, som
grundade kanalen efter sin pensionering. Den finska kanalen har i dag runt
300 000 tittare.
Arbetet finansieras till 90 procent av
donationer, 10 procent kommer från
försäljning av sändningstid och olika
material.
– Det är ett stort under att pengarna
har räckt till. Ofta går bokslutet nästan jämnt ut, säger Persin.
TV7 har omkring 70 anställda och en
stor stab frivilliga, exempelvis översättarna är till största del volontärer.
– Översättning på tv är besvärligt för
du måste också komprimera innehållet och då måste du verkligen förstå
vad programmet handlar om. Många
säger att det är deras bibelstudium att
översätta för oss.
Översättarna fungerar också som en
slags kvalitetsgranskare av innehållet, de kontaktar Daniela Persin om

de finner något olämpligt innehåll i
programmen.
Som kanalchef har hon glädjen och
ansvaret att personligen välja ut stora delar av det material som sänds på
kanalen.
– Jag hinner inte titta igenom precis varje program och då är det viktigt med flera ögon som kollar. Någon enstaka gång har vi fått negativ
respons från tittare, majoriteten som
hör av sig är jättetacksamma och glada över kanalen.
Hon tror att tv-programmen kan vara en inkörsport till tron, särskilt om
tröskeln till församlingen känns hög.
– Men vi är ingen församling, vi är
ett komplement. Många vill ha mera
undervisning än vad de får i församlingen. I praktiken riktar vi oss mera till dem som redan har en tro än
till sökare.

HIMLEN TV7
• Ingår i Soneras baspaket på kabelTV, kanalplats 46.
• Kan även ses i Jakobstadsnejdens
Telefons (JNT) baspaket på både kabel, kanalplats 339, och IPTV, kanalplats 246.
• På Åland sänds kanalen på Ålcoms
IPTV (kristna paketet).
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När
händerna
inte slutar
skaka
ALKOHOLISM. Det är fråga om liv och
död och alternativen kan tyckas enkla.
Nykterhet, dårhus eller bårhus? Men för
någon som är fast i alkoholens dimma är
valet inte självklart.
TEXT: MICHAELA ROSENBACK
– När jag började dricka kände jag att det var det här jag
hade saknat hela mitt liv.
Det passade mig som hand
i handske.
Lasse var bara tretton år
när alkoholen kom in i hans
liv. Ett småskaligt drickande
utvecklades ganska fort till
något mer och när kompisarna slutade dricka för att läsa
på ett prov kunde han inte.
– Mamma frågade ”är du
säker på att du har koll på
det här?” och jag svarade,
”ja, det är klart jag har”.
Efter armén tog arbetslivet vid. Svårhanterligt, tungt
och framför allt omöjligt att
kombinera med det oavbrutna supandet.
– Jag satt i baren tills lamporna blinkade och sedan
gick jag hem. Ett par timmar senare, på morgonnatten, kickade spritbehovet in
och jag steg upp och drack.
Klockan nio skulle jag på
jobb och ofta passade jag på
att försena mig lite så att jag
skulle hinna förbi någon av
de lokala pubarna som öppnade nio. Allt för att få händerna att sluta skaka.
Kroppen fordrade mer och
mer.
– Hela tiden var det ett
evinnerligt ordnande så att
jag alltid skulle ha tillräckligt med sprit för nästa dag.
Vännerna slutade höra
av sig och kollegor försökte
blunda för problemet. Lasse
jobbade som möbelförsäljare och om han var i för då-

ligt skick föstes han in i ett
annat rum.
– Man pratade inte så öppet om de här sakerna på
1980-talet. Visst fick jag en
varning, och så en till, som
skulle bli den sista. Men då
kom det ännu en. Då hade
jag nästan önskat att de hade
gett mig foten i stället. Som
drickande alkoholist inser
man inte att man passerat
en gräns förrän man verkligen är över den.
Lasse drack tills han var
i 28-årsåldern. På slutet
handlade det om ett tvångsmässigt intag av alkohol, det
fanns ingen vilja kvar.
– Jag skulle just gå från
jobbet och hade bestämt mig
för att gå direkt hem. När jag
klev ut genom dörren gick
mina fötter till vänster fast
hemmet låg åt höger. Trots
att jag visste att nu går jag till
krogen och det går åt helvete
hade jag ingen kraft att sätta emot spritbegäret. Den
känslan var fruktansvärd.

32 år av nykterhet

Vändpunkten och hjälpen
kom i flera olika former, en
av dem var hans flickvän.
Hennes klasskompis hade en
pappa som gick på AA-möten
och dit fick Lasse följa med.
– Under mötena gick det
upp för mig att en människa kan bli nykter och hålla
sig nykter enbart om han gör
det för sin egen skull. Jag gick
på möten och lyckades vara
nykter i flera veckor, läng-

ANONYMA ALKOHOLISTER
• AA, Anonyma alkoholister är en gemenskap av kvinnor
och män, som delar sin erfarenheter, sina förhoppningar
och sin styrka med varandra för att hålla sig nyktra.
• I Finland finns det omkring 700 grupper för anonyma
alkoholister. Av dem är drygt tio svenskspråkiga.
• Den 31 januari firar AA-Eiragruppen sitt 60-årsjubileum
på Sjötullsgatan 4 B 20 i Helsingfors. Det är ett öppet
möte och alla som vill är välkomna.
Uppskattningsvis konsumerar mellan 300 000–500 000 finländare mer alkohol än de borde. Personen på bilden har
ingenting med personen i texten att göra. FOTO: STOCK XCHNG
re än jag någonsin varit efter
att jag första gången smakade på alkohol.
Lasse fick ett återfall och
började dricka igen, ibland
gick han direkt från ett möte
till krogen. Men han tog sig
ur det, lämnade ett halvt stop
kvar på pubbordet och gick
hem. Sedan dess har han inte druckit en droppe alkohol.
Det är nu 32 år sedan.
AA-mötena, och speciellt Eiragruppen i Helsingfors, har varit en hörnsten
i hans tillvaro ända sedan
dess. Under åren som gått

har han både hunnit vara
deltagare och haft flera förtroendeuppdrag inom gruppen. I år fyller Eiragruppen,
som troligtvis är den äldsta
fungerande svenskspråkiga
AA-gruppen i världen, 60 år.
Det firas med ett öppet möte
för alla som är intresserade.
– Kom och titta, följ med!
Om inte annat kanske det
kan minska dina fördomar.
I dag är Lasse en balanserad människa och lever ett
lyckligt liv med fru och två
vuxna barn. Men det har tagit tid.

– Det fysiska välmåendet
blir bättre efter bara några
veckor, men det psykiska
och andliga är en lång process. Det är svårt att behöva inse hur många människor man sårat, svikit och ljugit för under sitt drickande.
Min mamma levde 25 år av
min nyktra tid, och ändå
kunde jag ibland, i en liten
bimening, läsa in att förtroendet inte fanns där till 100
procent.
Än i dag är Lasse vaksam
med alkoholen som han beskriver som ”en dryck för

andra, men inte för mig”.
– Ska jag gå på en fest där
jag vet att det kommer att
drickas gör det ingenting
för jag hinner förbereda
mig. Det blir svårt först när
en gammal kompis kommer
runt hörnet med en halvfull
vodkaflaska och säger ”Lasse, ta en sup!”. Men jag vet att
jag är på det sista tåget nu,
för faller jag dit igen tror jag
inte att jag skulle ha kraft att
ta mig tillbaka.

de sa kände han ångest.
Det kan tilläggas att familjen Raittila-Kankare varit öppen för andra livsåskådningar och aldrig tvingat in barnen i en trångsynt
andlighet. Det oaktat vägrar sonen idag sätta en fot i
kyrkan, till och med då syskonbarn ska döpas eller då

någon släkting gifter sig.
Den här artikeln tänker
jag på vid sonens säng om
kvällarna. Jag ber aftonbön, han påpekar med jämna mellanrum att han inte
är säker på att han tror på
Gud. Vi ber om något, bönesvaret kommer, följande
kväll vill jag tacka.

Han ser på mig med stadig blick. – Är du säker på
att det inte hade hänt ändå? frågar han.
Han är ett mycket logiskt
barn. Han vill veta hur jag
kan veta att Gud finns. – Jag
känner det! säger jag. – Jag
känner ingenting, svarar han
vänligt.

Och jag tänker att det får
gå hur det går, men än så
länge ber vi varje kväll. Jag
tänker att vad som än händer har han åtminstone
dessa minnen: nattlampans
sken, att vi berättar om
vad vi tror på, att vi tackar för dagen. Det är det som
kallas religionsdialog.

Lasse heter egentligen någonting
annat.

PÅ TVÄREN SOFIA TORVALDS

Om att tro, om att tveka
”Jag grät när mitt barn lämnade kyrkan”, hette det i en
rubrik i Helsingin Sanomat
förra veckan.
Artikeln handlar om den
kristna journalisten Kaisa Raittila och
hennes son

Sore Kankare, som i motsats till sina äldre syskon
aldrig trott på Gud.
Redan som treåring meddelade han att han inte gillar änglar. Några år senare minns han att han satt
i kyrkan och kände att de
vuxna ljög. När han insåg
att de själva trodde på vad
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STORFAMILJ. Många föräldrar känner
att krafterna knappt räcker till för två
eller tre barn. Hur klarar man vardagen i en familj med tio barn? Susanne
Forsblom berättar om solskensdagar
och trötta stunder, om förnöjsamhet
och om en tro som bär genom både
ljusa och mörka tider.

Lever på
skratt
och bön
TEXT OCH FOTO: JOHANNA GRANLUND
Susanne Forsblom och hennes man
Staffan har tio barn i åldrarna fyra till
tjugoett år. Hela familjen, utom äldsta
sonen som har flyttat hemifrån, bor i
ett egnahemshus i Esse. Familjen hör
till den laestadianska väckelserörelsen
och har Punsar Bönehusförening som
sin lokalförsamling.
Susanne är själv uppvuxen i en stor
familj, att ha många barn har aldrig
känts främmande för henne.
– Men någon självklarhet har det ändå inte varit. Om inte annat så kan man
aldrig veta på förhand om man alls kan
få barn, säger hon.
Också Susannes man Staffan var redan från början av deras förhållande
öppen för att ha många barn.

Då tiden och orken inte räcker

Hon sticker inte under stol med att det
många gånger har varit tungt att ha en
stor familj.
– Man kunde räkna upp mycket som
har varit jobbigt, men svårast av allt

tycker jag det är att få tiden att räcka
till så att jag hinner se alla ordentligt.
Krafterna och orken har kommit
och gått under olika perioder. En period som hon minns som extra svår
var den då Staffan byggde huset medan Susanne mest var ensam med barnen, som då var fyra stycken. Sedan
dess har åren gått och nu är situationen en annan.
– Nu är det bara två av barnen som
är små. Det betyder att jag orkar bättre
nu. Då vi hade fem småbarn samtidigt
var det mycket mer krävande. Trötta
stunder har vi nog haft. Samtidigt tycker jag att Staffan och jag har samarbetat väldigt bra. Om jag har orkat mindre någon gång har han i stället gjort
mer, och tvärtom.
En sak som Susanne är väldigt tacksam för är att alla barnen har fått vara
friska. Det har sparat familjen mycket bekymmer.

Glädjen i det lilla håller hela dagen

Susanne Forsblom betonar att hon
tycker att det positiva väger tyngre
än svårigheterna.

Susanne Forsblom gläds över
sin stora familj
och den gemenskap de har.

– De små glädjestunderna och solskensdagarna överväger definitivt.
En helt liten sak som att höra barnen skratta kan få mig att orka hela dagen. Det bästa som finns är då
man märker att barnen är glada och
mår bra.
De finaste minnena hon har är från
ögonblicken då barnen föddes.
– Då var himlen verkligen nära!
Susanne Forsblom tycker att den
stora gemenskapen i familjen är något
av det bästa med att ha många barn.
– Det är alltid någon som är där. Om
bara ett av barnen är borta någonstans känns det som ett stort tomrum.
På loven brukar familjen hitta på
något extra och satsa på att ha gemensam tid. Ofta betyder det att de åker
iväg på en utfärd eller kortare resa.
– I somras for vi till en öde holme
långt ute i skärgården. Det var jättefint
och alldeles vindstilla. Vi kom på att
vi ville stanna över natten, så vi sov
där under bar himmel. Sådana saker
gör vi, säger hon och skrattar.
– Det behövs inte alltid så mycket planering.

Förnöjsamhet är ett ord som hon
vill lyfta fram.
– Det är en gåva att hitta glädje i det
lilla. Mitt motto, som jag också försökt lära barnen, lyder ”rik den som
nöjd är”.

Bönen är källan till nya krafter

Det är väldigt viktigt för Susanne Forsblom att hålla igång bönelivet.
– Jag ber när som helst, varje dag.
Det behövs inga långa och fina böner.
Bönen är en stor kraftkälla. Om hon
vet att en svår dag ligger framför henne ber hon alltid.
– På kvällen kan jag se tillbaka på
den dag som gått och undra över hur
jag orkat igenom dagen. Ibland frågar jag Staffan om han har bett för
mig, och då brukar han svara att det
har han. Då vet jag varifrån krafterna har kommit.
Under tyngre perioder har hon
tyckt att det varit svårt att be med
egna ord.
– Då – men också annars – betyder psalmerna och sångerna otroligt
mycket för mig. Det är en sådan till-
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”Ibland frågar jag Staffan om han har
bett för mig, och då brukar han svara att det har han. Då vet jag varifrån
krafterna har kommit.”
Susanne Forsblom

SUSANNE FORSBLOM
• Ålder: 40+
• Familj: Maken
Staffan, barnen Elias och
hans fru Regina, Evert, Elina,
Leander, Ismael, Evald, Josua,
Matteus, Joas
och Amadeus.
• Intressen:
Trädgårdsarbete,
blommor, att motionera.
• Aktuellt: Studerar till florist via läroavtal sedan i höstas.
om vardagen i hemmet:
• För att vardagen ska fungera hjälps
alla åt. Ansvar och samarbete är viktigt.
• De tre äldsta barnen har eget rum
medan resten delar två och två. Barnen städar rummen själva. Alla har
varsin köksdag då de hjälper till i köket. Pojkarna brukar hjälpas åt med
ved- och utearbeten.
– Det betyder mycket att de hjälper
till där hemma. Fast det går nog inte
automatiskt. Jag brukar få tjata ibland.
• Susanne och Staffan Forsblom delar
på alla sysslor. Då och då samlar de
barnen till familjemöte.
– Det är inget som de brukar uppskatta, men det behövs ibland. Speciellt i höstas då jag började jobba heltid
blev det mer planering än vanligt och
några påminnelser om reglerna.

gång att kunna dem. Barnen är uppvuxna med att mamma sjunger.
Upplevelsen av att få bönesvar
tycker hon är otroligt stärkande.
– Vartefter jag blir äldre ser jag svaren bättre än vad jag gjorde då jag var
ung. Jag har också börjat be om Guds
ledning mera än vad jag gjorde förr.
Till exempel bad jag inför den här intervjun. Jag ville egentligen inte alls
vara i tidningen, men upplevde ändå att det var något som Gud ville att
jag skulle göra.
Hon hann tacka nej, men råkade
läsa en bok där det talades om att i
all enkelhet dela med sig av sin berättelse om livet för att inspirera och
uppmuntra andra. Då visste hon att
det var riktat direkt till henne.
– Om man ber om att få bli använd
får man också vara lydig då Gud vill
något, konstaterar hon.

Färre barn är också okej

Susanne Forsblom konstaterar att man
inom laestadianismen ser barnen som
en gåva från Gud. Stora familjer är vanliga. Men hon poängterar också att det

finns föräldrar som inte orkar med så
många barn.
– Vi är alla olika som individer och
så ska det vara.
På det här området måste var och en
känna sig själv. Att ha många barn är
inget måste.
– Alla har inte lika mycket krafter.
Det handlar trots allt inte bara om att
kunna föda barn, man ska också orka
vårda, fostra och älska dem. Nu då jag
säger det här vill jag framhålla att jag
och Staffan inte är några proffsföräldrar
vi heller, fast vi har en så här stor familj.
Hon konstaterar också att hon aldrig någonsin har känt någon press utifrån på att hon borde ha många barn.
– Abort är jag helt emot. Däremot
anser jag att man bör lyssna till läkare och förstå allvaret i situationen om
en ny graviditet skulle vara en risk för
moderns liv eller fysiska och psykiska
hälsa. Det viktigaste är att finnas där
för de barn man redan har. De behöver sin mamma.

Mer satsning på familjearbete

Susanne upplever att gemenskapen

mellan familjerna i LFF är stark.
– Vi har en stor vänkrets och jag
tycker att kontaktnätet inom församlingen verkligen är en tillgång.
Sedan några år tillbaka satsar församlingen allt mera på familjearbete.
– Det här är en jättebra och viktig sak, tycker jag! Mycket av arbetet
är förebyggande. Föreningen ordnar
barnläger, äktenskapsförberedande
kurser och parweekends. Det finns
också en stödgrupp som kan hjälpa familjer där det finns olika problem. Hjälpen kan vara både praktisk och ekonomisk, beroende på vad
som behövs.
Susanne och Staffan Forsblom brukar se till att få en barnfri helg borta från hemmet ett par gånger om
året. Det stärker relationen och ger
nya krafter.
Susanne har en hälsning till alla
som går igenom tuffa tider.
– Fly till Jesus, där finns kraften!
Det är det viktigaste. Tala också med
någon som du har förtroende för, och
ta vara på den hjälp som bönehusföreningar och församlingar kan ge.

• Mopedkörning och skärmtider är
två områden där Susanne tycker det
behövs tydliga regler i familjen.
om ekonomin i en storfamilj:
• Det kan vara svårt att klara ekonomin i en storfamilj. Själv var Susanne Forsblom hemma med barnen de
första tio åren. Under de följande tio
åren har hon ströjobbat, och sedan
i höstas arbetar hon heltid. Hennes
man Staffan har arbetat heltid under
alla år. Den yngsta pojken är det första av barnen som gått på dagis.
– Jag ångrar inte en endaste dag
som jag varit hemma med barnen!
Man lär sig att vända på slantarna –
och pengar betyder inte allt. Det viktigaste som mat, kläder och värme har
vi aldrig behövt sakna. Gud har välsignat oss rikligt.
• Barnen har börjat tjäna sina egna
pengar ganska tidigt.
– Vi är stolta över våra barn. De
har varit otroligt duktiga på att söka
kvälls- och sommarjobb, berättar Susanne. Många är de mopeder som de
tjänat ihop till på egen hand.
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Samtal från
andra sidan

Den
amerikanska
författaren
Mitch
Albom
gjorde
braksuccé med sin första bok
Tisdagarna med Morrie,
en självbiografisk roman
som handlar om mötet
mellan en ung man mitt i
karriären och hans lärare Morrie Schwartz, som
är döende i ALS. Boken
blev senare filmatiserad
med bland annat Jack
Lemmon i en av huvudrollerna.
Albom har sedermera
gjort sig känd som skribent i feel good-genren
– med böcker som på
olika sätt speglar tankar
om att livet är ändligt,
att det är viktigt att ta
vara på varje stund och
leva det liv man verkligen vill leva och att det
finns ett liv efter detta.
Alboms nyaste bok,
översatt till svenska på
Marcus förlag, heter Första telefonsamtalet från
himlen. Det är en berättelse om den lilla staden
Coldwater där en del av
invånarna plötsligt börjar
få telefonsamtal av anhöriga som dött.
Jag vet inte om man
kan kalla boken för en
kristen roman (och vad
är egentligen en kristen
roman?), men den handlar om människor som
söker efter en mening
med sina liv och kämpar
både med sina felsteg
och med Gud. Den tar
upp frågor som tro och
otro, livet efter detta,
kyrkornas och pastorernas längtan efter att fylla bänkarna. Den är lättsmält och utsätter ingen
för någon särskild teologi – i själva verket stavas gud oftast med liten
bokstav.
För den som vill läsa
något trevligt och tröstande som garanterat inte erbjuder scener som
gnager i en länge efteråt är den här boken en
lämplig bladvändare.

¶¶Sofia

Torvalds
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Barnbibeln
lär mer än
det som
står skrivet
BARN. Barnbibeln är som ett lackmuspapper av tidsandan. I texterna, både de som finns och de som valts
bort, kan man läsa in ett helt samhälles syn på barnet
som individ. – Läs för barnen och skygga inte för de
svåra ämnena, uppmanar bibelvetaren Sören Dalevi.
TEXT: MICHAELA ROSENBACK
– Det finns vissa berättelser som förekommit i nästan alla barnbiblar ända
sedan 1600-talet. En av de skildringarna är Noas ark. Skillnaden är bara den
att på 1600-talet fick Noa vara ett avskräckande exempel och man fokuserade på att han drack sig full och låg
naken utanför sitt tält. Det skulle man
aldrig göra längre. I dag berättar man i
stället om djuren, regnbågen och duvan.
För femton år sedan var bibelvetaren och lektorn i religionsvetenskap
vid Karlstads universitet, Sören Dalevi pappaledig och hemma med sin son.
När han skulle läsa för den då knappt
tvåårige pojken plockade han fram den
bibel han själv vuxit upp med, Barnens
bibel av Anne de Vries, som sålts i nästan 900 000 exemplar i Sverige. I samma takt som han läste högt väcktes också en förundran hos honom, en känsla
av att ”det här ställer jag inte upp på”.
– Det var då jag började intressera
mig för vilka bibelberättelser som valts
ut för barn genom tiderna och hur vi
väljer att berätta dem.
Nyfikenheten ledde så småningom
till avhandlingen Gud som haver barnen
kär?, där Sören Dalevi jämförde två
barnbiblar, Barnens bibel av Anne de
Vries som utkom på svenska 1961 och
Bibeln i berättelser och bilder av Johannes
Møllehave som kom ut i svensk översättning 2006. Slutsatsen var att urvalet av texter har sett väldigt olika ut under olika tider, och att barnbiblarna i
många fall är en tydlig mätare av sin
tids kulturella normer och värderingar.
– Det är väldigt påtagligt att barnbiblarna har en fostrande funktion och
att de ofta säger mer om tidsandan än

om Bibeln. Det är inte själva bibeltexten som är primär utan den berättar
snarare om de föreställningarna man
har om barn i det samhället där barnbibeln skrivs.

Berätta också om det svåra

På 1530-talet kom den första barnbibeln. Ända sedan dess går både urvalet
och sättet att berätta hand i hand med
den övriga historiens gång.
– På 1600-talet var man inte alls lika rädd för hemska och obehagliga bibeltexter och berättade fritt om till exempel Davids otrohet med Bat-Seba (2
Sam 11) och våldtäkten och styckningen av levitens bihustru (Dom 19). Barnens bibel av Anne de Vries är skriven
i Holland 1941, mitt under brinnande
krig, och har därför en väldigt reformert
teologi. I dag däremot väljs texter som
klassas som svåra ofta bort. Vi vill inte skrämma våra barn. Men det skapar
också en problematik. Många av de klassiska skrämmande berättelserna är kulturrelevanta, de är texter man bör känna
till. Kain och Abel är ett exempel på en
berättelse som ofta faller bort i modernare barnbiblar. Det är en hemsk berättelse om avundsjuka och död, men samtidigt visar texten på att det finns förlåtelse även för den som gjort fel.
Sören Dalevi anser att det är viktigt
att vi delar också de svåra och tunga berättelserna med barnen, inte bara för att
det hör till allmänbildningen att känna
till dem, utan också för att den typen
av berättelser öppnar upp för att världen inte enbart är en god plats där alla ständigt är glada.
– Berättelser är ett språk som kan lä-

Sören Dalevis intresse för
barnbiblar väcktes när han
var pappaledig med sin son
och läste för honom.

Skam, hunger, lidande
FILM
Whiplash
Regi och manus: Damien
Chazelle
I rollerna: Miles Teller, J.K.
Simmons, Melissa Benoist
Jag läste en gång en artikel som listade övningstimmarna för en rad musiker.

Listan visade att de som
övade mest var mest framgångsrika.
Vi vet det: ju mer du övar,
desto bättre blir du. Men
det krävs något ytterligare
för att du ska drivas in i det
övandets vansinne som kan
göra dig till en av de riktigt
stora: en hunger. Den hungern kan matas av till exempel skam eller rädsla, och
när den ska tillfredsställas

handlar det inte längre om
att musik är roligt.
Det är det här filmen

Whiplash, regisserad och
skriven av den unga Damien Chazelle, själv trum-

ra både vuxna och barn att hantera en
komplex verklighet. Redan små barn
snappar upp förvånansvärt mycket av
det som händer runt omkring dem och
de ställer tidigt frågor som ”varför ska

mis, handlar om. Andrew
Neiman (spelad av en imponerande Miles Teller) är
an ambitiös ung jazztrummis som studerar vid ett
elitkonservatorium och blir
upptäckt av den ökände
Terence Fletcher (en strålande J.K. Simmons) som
leder skolans elitband med
hård hand.
Fletcher matar sina unga
adepters hunger med offentliga scener vid övningsutrymmets skampåle. Trots
sina utbrott ser han på dem

med beräkning i blicken.
Vem pressas och blir en diamant, vem går under? Är
det värt det?
Filmen intar en agnostisk attityd till metoden.
Den räknar upp de onda
gärningarna – de är nästan outhärdliga! – men den
predikar inte, den observerar. Därför blir Whiplash en
mästerlig berättelse om vår
längtan efter storhet och
om hur långt vi är beredda
att gå för att nå ända fram.
¶¶Sofia

Torvalds
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Läs också de svåra berättelserna för barnen, säger
bibelvetaren Sören Dalevi.
Illustrationen är hämtad ur
boken Bibelberättelser för barn
och är gjord av Elina Warsta.

Böcker om Förintelsen
BÖCKER
Den 27 januari är minnesdagen för Förintelsens offer
– en dag då vi minns alla de
över sex miljoner människor som mördades av nazisterna. Det har skrivits otaliga
böcker om Förintelsen, den
mest kända torde vara Anne Franks dagbok. Men det
finns många andra berättelser som är värda att läsas,
bland dem nedan nämnda åtta.
Schindler’s
List har
många säkert sett på
filmduken,
men det lönar sig också
att läsa Thomas Keneallys originalbok Schindler’s
Ark om den mytomspunna businessmannen Oskar Schindler, som räddade
över 1 200 judar från Förintelsen genom att anställa dem. Filmen vann sju Oscarstatyetter och boken är
minst lika bra.

jag dö?”. Om vi då bara berättar snälla
berättelser där Jesus är glad hela tiden
och alla är snälla mot varandra så narrar
vi barnen. Vi måste öppna upp för att
livet är mångfasetterat, och ett sätt att
göra det är genom bibelberättelserna.

Författaren har stor frihet

Ända sedan barnbibeln låg i sin linda
har bilderna varit en viktig del av berättelserna.
– Barnbiblar har alltid varit illustrerade, men språket har ändrat enormt. I
dagens läge vänder sig texterna till barnen, tidigare klippte man bara ut delar
av Bibeln och förenklade eventuellt lite.

En modern barnbibel kännetecknas
av tre saker: urvalet av texter, berättarspråket och illustrationerna. Och ansvaret för vad som ryms med ligger hos
författaren och förlagen.
– Barnbibelförfattarna i dag tar sig
stora friheter när de skriver. Förlagen
vill förstås sälja och därför gör också
de en avvägning gällande vad som ska
finnas med.
Som förälder tycker Sören Dalevi att
man ska läsa de berättelser man själv
tycker om, men ändå inte skygga för de
tyngre ämnena. Han poängterar också
vikten av att församlingsanställda läser de barnbiblar de delar ut för att va-

”Det är väldigt påtagligt att barnbiblarna har en fostrande funktion och att de ofta säger mer om tidsandan än om Bibeln.”

Hipp, hurra med Jesus
JUBILEUMSBOK
Hän joka on, Kirja
Jeesuksesta
Förlag: Kirjapaja. Bekostad av vänner, institutioner m.fl.
Författare: bl.a. John
Vikström, Sauli Niinistö,
ärkebiskop Leo.
Seden att i hemlighet sam-

ra medvetna om vilken teologi de ger
barnen.

Barnbibelns påverkan

Minnet av den barnbibel som fanns i
bardomshemmet lever ofta med oss hela livet. Färgen på omslaget, en viss bild
som berörde det lilla barnet på djupet
eller en text som gav en ny förståelse.
För de flesta är det genom barnbibeln
man kommer i kontakt med bibeltexten för första gången. För många blir det
också den enda kontakten.
– Barnbiblar är med andra ord fortfarande ett viktigt forskningsområde,
inte minst eftersom det är teologisk litteratur med stor spridning som vänder
sig direkt till barn. Och för att Graham
Greene med största sannolikhet hade
rätt när han skrev: Förmodligen är det
endast under barndomen som böcker
har någon djupare påverkan på våra liv.

manställa en bok till en jubliar är antagligen en företeelse som snart stryker på
foten i den digitala tiden.
För sextioårsjubilaren, ärkebiskop Kari Mäkinen, sitter den fortfarande väldigt
rätt. Hans gåva är den läsvärda antologin Hän joka on
(Han som är) – en bok där
ett trettiotal skribenter, från
författare och teologer till
republikens nuvarande president, ger sig i kast med
temat Jesus, kort och gott.
Välsynkroniserad läsning

blir det av naturliga skäl inte. Samtidigt får boken trots
allt en rytm där det går att
hitta större linjer och gemensamma drag. Inte minst
beror det på de finstämda
dikterna, som redaktionskommittéen utan jubilarens
vetskap återpublicerat ur
hans lyrikdebut 1986.
Mötet med Jesus är en
stor utmaning. Gestalten
är undanglidande och nära samtidigt. Den isländske
biskopen Karl Sigurbjörnsson hittar den träffande be-

Pianisten av
Wladyslaw
Szpilman är
förmodligen
mera känd
som filmversion med
Adrien Brody i huvudrollen, men
lika välskriven i bokform.
Filmen belönades med tre
Oscarstatyetter 2003. Verket handlar om pianisten Szpilman som mot alla odds överlevde nazisternas våldstyre i Warszawa
1939–1945.
Det angår också dig är Herman Sachnowitz dokument
till mänsklighetens minne
och samvete. Sachnowitz
är en norsk-judisk yngling
som tillsammans med sina
familjemedlemmar skickas från Oslo till Stettin och
vidare till Auschwitz. Bara
Herman återvände.
Dealing with
Satan är den
ungersk-judiske författaren professor Ladislaus Löbs
gastkramande bok
som handlar om hur – och
till vilket pris – landsmanskrivningen i kyrkan i Skálholt. Där sitter betraktaren framför altarmosaiken
och har svårt att avgöra om
Jesusgestalten finns inne i
kyrkan eller i det blå landskapet utanför.
Gränsöverskridandet ger
pulsen också i andra texter,
som i de ekumeniska bidragen av ämbetsbröderna i den
katolska och den ortodoxa
kyrkan. Skribenterna delar
generöst med sig av andlighet och personliga tankar.
En efter en återkommer

nen och trosfränden Rezso Kastzner lyckades befria
över 1 700 ungerska judar –
däribland den 11-årige Löb
själv – från en säker död.
Pojken som
överlevde
förintelsen
är skriven av
Thomas Buergenthal
som hamnade på nazisternas koncentrationsläger som tioåring. Han överlevde Auschwitz och Sachsenhausen
och återförenades mirakulöst med sin mor efter kriget. Senare flyttade han till
USA och blev människorättsjurist och internationellt känd domare.
Mila 18 syftar
på en adress
i Warszawas ghetto
där det judiska motståndet mot
de nazityska ockupanterna leds av den polsk-judiske officeren Andrei Androfski. Boken från 1961 är
fiktion men baserar sig på
verkliga händelser. Mila 18
är en av den amerikanske
författaren Leon Uris mest
kända verk.
De fattiga i
Lodz utspelar sig i staden Lodz
där nazisterna inrättat Polens
näst största
ghetto. Huvudpersonen i den svenske författaren Steve SemSandbergs roman är Juderådets äldste Mordechai
Chaim Rumkowski som
sätts i en svår sits, och som
åtminstone i historieböckerna framställs som en tyrann.
Setä Stiller – Valpon ja
Gestapon välissä är den
finsk-judiske journalisten Rony Smolars utmärkta bok om Abraham Stiller, som under krigsåren var
en betydande person inom
Helsingfors judiska samfund. Stiller drog sitt strå till
stacken för att de finländska judarna inte skulle gå
samma öde till mötes som
sina trosfränder i Europa.
¶¶Jesper

von Hertzen

de medverkande till viljan
att äga och definiera Jesus.
Förblindade av våra egna definitioner misslyckas vi
likt Emmausvandrarna med
att ens känna igen honom.
Roligast blir det när författare, som Juha Seppälä, tar
sig friheten att kontextualisera mötet i vår tid. Samtalet mellan ärkebiskopen
och Jesus om hans sunkiga
brand och dåliga primetime
är kittlande läsning med både yta och djup.
¶¶may

wikström
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Mixa och Matcha

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

GRÖNSAKER & PÅSTÅENDEN

MEDTÄVLARE: PEKKA STRANG

a) Kronärtskocka		
b) Fänkål			
c) Broccoli		
d) Morot			
e) Paprika		

TIDIGARE VÄRLDSREKORDDAMER & FRIIDROTTSGRENAR

1) Bra för diabetiker och motverkar problem med gallblåsan
2) Innehåller mycket folsyra,
järn, antioxidanter och zink
3) Innehåller mycket betakaroten
4) Ingår i många kolikmediciner
för barn
5) Är exceptionellt rik på Cvitaminer och karotenoider

a) Stacy Dragila, USA		
b) Mihaela Melinte, Rumänien
c) Heike Drechsler, Tyskland
d) Sally Gunnell, Storbritannien
e) Trine Hattestad, Norge		

1) 400 meter häck
2) Stavhopp
3) Släggkastning
4) Spjutkastning
5) Längdhopp

Resultat: 3/5.

Resultat: 5/5.
KÄNDA CITAT & KÄNDA MÄN

DJURNAMN & OLIKA SPRÅK

Namn: Pekka Strang.
Ålder: 37.
Yrke och/eller titel: Skådespelare, aktuell med Lainavaimo (Kredit) med Sampo Sarkola på Lilla Teatern.
Hemort: Helsingfors.
Favoritmat och -dryck: Just nu faktiskt ettans öl och
bra carbonara.
Lyssnar helst på: Sovande barn.
Favoritidrottsgren- och/eller –lag: Fotboll.
Rekommendera en bok!: Kråkflickan av Jerker Eriksson
och Håkan Axlander.
Skulle vilja resa till: Nordkorea.
Tråkigaste hemgörat: Hänga upp byke.
Min åsikt om frågesporter: De är underhållande.
Om jag vore en biblisk person skulle jag vara: Jag skulle vara skärselden.
Slogan eller motto: ”Om man har en möjlighet att göra
bort sig så ska man ta den.”

Frågesportsresultat: 21/25.

a) Robbe			
b) Canis lupus		
c) Zorro			
d) Élan			
e) Gaupe			

1) Räv på spanska
2) Varg på latin
3) Lo på norska
4) Säl på tyska
5) Älg på franska

Resultat: 5/5.

a) Av historien lär vi oss		
att vi ingenting lär av historien.
b) Det har aldrig funnits ett		
bra krig eller en dålig fred.
c) En lögnare tror man inte, 		
även om han talar sanning.
d) Jag vill mycket som jag helst
skulle vilja att jag inte ville.
e) Aldrig har så många haft		
så få att tacka för så mycket.

1) Marcus Tullius Cicero
2) Benjamin Franklin
3) Hjalmar Söderberg
4) George Bernard
Shaw
5) Winston Churchill

Resultat: 5/5.

GEOGRAFISKA FAKTA & LÄNDER

a) Världens högsta vattenfall
b) Världens djupaste sötvattensjö
c) Världens högsta damm		
d) Världens högsta aktiva vulkan
e) Världens största sjö på en ö
i en sjö

1) Kanada
2) Kina
3) Ryssland
4) Chile
5) Venezuela

Resultat: 3/5.

Svaren:
Grönsaker & Påståenden: a-1, b-4, c-2, d-3, e-5
Djurnamn & Olika språk: a-4, b-2, c-1, d-5, e-3
Geografiska fakta & Länder: a-5, b-3, c-2, d-4, e-1
Tidigare världsrekorddamer & Friidrottsgrenar: a-2, b-3,
c-5, d-1, e-4
Kända citat & Kända män: a-4, b-2, c-1, d-3, e-5

FOTO: Henrik Schütt/HELSINGFORS STADSTEATER

Hej Gud, här bor jag!
Monica Vikström-Jokela – Mervi Lindman

Barnens bönbok

Hej Gud, här bor jag!
Barnens bönbok

Monica Vikström-Jokela
Illustrationer: Mervi Lindman

Hej Gud, här bor jag!

www.fontanamedia.fi

14 KNÅP

Barnens egen bönbok leder in i bönerummet genom ord och bild. Knacka på
dörren – och se var du hamnar! Läsaren tas
med från hallen till morgonrummet, kvällsrummet, vardagsrummet, köket, den mörka
skrubben och andra spännande ställen.

Monica Vikström-Jokela
Illustrationer: Mervi Lindman

FONTANA MEDIA

1890
Inbunden, 56 sidor

Boken innehåller många nyskrivna
böner och några gamla bekanta. Här finns
även texter som kan läsas som meditationer
med små barn. Mervi Lindmans färggranna
collagebilder fyller boken.

1690

Nyvald & frimodig
Nyvald och frimodig är en handbok för de förtroendevalda i Borgå stift – en verktygsback fylld med aktuell
kunskap om församling och kyrka! Här hittar du också
inspiration i form av idéer, böner, bibelord med mera.
Passar både för den som är invald för första gången och
för den som har vanan inne.
Häftad

Mötet

– Årsbok för Borgå stift 2014
Årsbok för Borgå stift 2014 har i år temat ”Mötet”.
Texterna behandlar gudstjänsten ur olika perspektiv.
Stiftskrönika för året som gått samt kontaktuppgifter
till församlingar och kyrkliga organisationer ingår.
Häftad

1990

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi • Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
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UR EVANGELIET
”På kvällen, efter solnedgången, kom man till
honom med alla
sjuka och besatta. Hela stan hade samlats utanför dörren.”

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Tron som en fast grund

Jesus offentliga verksamhet har börjat. Genom att undervisa och bota sjuka uppenbarade Jesus sin gudomliga härlighet. Han gjorde under, och många kunde
vittna om hans makt. Därför väcktes både judar och
hedningar till tro på honom som hjälpare och frälsare.
Denna söndag kallas trons söndag. I tron har en
kristen människa en fast grund för sitt liv.

”Ungdomsgrupp
för dig som är
taggad att lära dig
mera om kristen
tro.”
fredag kl. 15.45 i Aurelia i Åbo.

Läs mera i
Mark. 1:29-39

INSIDAN
BETRAKTELSEN GUN LUNDELL

#bönetwitter
”Gud, jag vill vara
en människa som
orkar tro på det
goda och orkar
kämpa för det,
precis som Jesus
gjorde!”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

ILLUSTRATION: Filippa Hella

Livets kraft

– Hur gick det till då du blev troende? Maja tittar vänligt och intresserat på kvinnan hon just har blivit bekant
med i församlingens mamma-barn-grupp. Therese verkar trevlig och har ett rart leende. De skulle kanske kunna bli vänner. Programmet har nyss tagit slut och de har
var sin kaffemugg i handen. Barnen leker och sjunger livligt inne hos ”tanterna”.
– Varför tror du att jag är troende? Här är alla välkomna
har de sagt, svarar Therese undvikande. Efter några klunkar ur muggen fortsätter hon ändå.
– Jag vet inte vad jag är. På sätt och vis tror jag, men på
ett annat sätt tror jag inte. Det beror precis på hur man definierar troende. Hur är det med dig själv då? Har ni låtit
döpa flickan? Röstade du i församlingsvalet?
– Det är klart, det gör man ju, svarar Maja. Tydligen sitter vi i samma båt, du och jag, på skutan ”Beror på”. Båda skrattar.
– På söndagen är temat ”Jesus skapar tro” läste jag. Undrar hur det går till helt konkret. Det var annat på Bibelns
tid. Då trodde ju alla på någon gud och kunde byta ut den
gamla mot en ny, som verkade bättre och kraftfullare. När
brukar du låta dig övertygas? Är du övertygad om något
annat, till exempel politiskt? undrar Maja.
– Det är lättare att svara på. Jag tror på frihet, jämlikhet, broderskap och systerskap. Jag är emot krig och våld
och rasism...
– Jag tror att många övertygade kristna tror på just sådana
saker, men är det samma sak som att tro på Gud och Jesus
och sånt? Jag skulle väldigt gärna delta i en fredsgudstjänst
och sjunga I natt jag drömde och alla de där andra härliga
och inspirerande sångerna. Men var hålls det såna gudstjänster, tror du? Kanske man inte ens får?
– Hm. Men hur fick du dina övertygelser? Hemifrån?
– Nej, nej. De var ganska traditionella och rädda för allt
som kunde vara ”vänster” och därmed farligt, som till exempel fredsengagemanget.
Ett barn måste få blöjan bytt och ett annat få dia, men
samtalet fortsätter, för det känns viktigt.
– Något vill man ju tro på som ger både krafter och mening, säger Therese. Hur kan människor leva utan att tro
på något alls?
– Jag tror på vägen, sanningen och livet, allra mest på
livet. Men är det faktiskt som Jesus säger att han ÄR livet? I så fall tror jag på Jesus-livet. Jag har väl blivit påverkad av härliga kristna som jag känner, och sällan av bara ord. När jag träffar en riktigt varm mänska med ett leende som kommer inifrån och händer som är beredda att
smeka tröstande brukar jag tänka att hen säkert är troende. Då vill jag också bli en sådan människa.

Gun Lundell är prost och pensionär.

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
5 Mos. 32:36-39
ANDRA LÄSNINGEN
2 Kor. 1:3-7
EVANGELIUM
Mark. 1:29-39
Tredje söndagen efter
trettondagen. Temat är
”Jesus väcker tro”.

PSALMFÖRSLAG
278, 206, 341,
224 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

VECKANS PERSON
GUN LUNDELL är pensionär, prost och skolmormor i två skolor. Hon
är bosatt i Sibbo sedan
1978, är gift och har fyra
barn och elva barnbarn.
Hon prästvigdes 1988
och har jobbat bland annat som religionslärare,
lektor och församlingspastor. Hon har också
varit ordförande i fredsföreningar och medverkat i en lärobok i teologisk hermeneutik.
Till hennes intressen
hör bland annat barn,
psykologi, litteratur, att
skriva, konst, lapptäcken, stickning, resor till
exotiska länder, språk
och kontextuell teologi (bland annat feministteologi).

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

KALENDERN
23–29.1
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 25.1. kl 10: Högmässa i kyrkan,
Backström, Ollila.
On 28.1. kl 18: Veckomässa i kyrkan, Wikstedt, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 25.1. kl 11: Psalmgudstjänst
med Birgitta Sarelin.
Korpo kapellförsamling:
Lö 24.1. kl 18.30: Möte i Betania
kring den ekumeniska böneveckan.
Sö 25.1. kl 11: Ingen gudstjänst i
Korpo kyrka.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 25.1. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 25.1. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Vuola.
¶¶ ÅBO
22.1-29.1.2015
to 22.1 kl. 9.30: Familjecafé i Aurelia (2 vån.)
fre 23.1 kl. 15.45: T.A.G.G. Ungdomsgrupp för dig som är taggad
att lära dig mera om Kristen tro, i
Aurelia (2 vån.)
sö 25.1 kl. 12: Högmässa i Domkyrkan. Björkgren (pred), Bäck
(lit), Forsman. Operakören, dir.
Katriina Virta. Barnhörna i Agricolakapellet. Kyrkkaffe.
kl. 16 Mässa (åsf) S:t Karins kyrka.
Björkgren (pred+lit). Kyrkkaffe.
ti 27.1 kl. 13.30: ÅSFs barnkör
Korallerna övar i Sirkkala skola.
kl. 14:30 ÅSFs barnkör SOLA övar i
Sirkkala skola.
kl.18 Tyst meditation, i Aurelia, (1
vån.), Öhman
ons 28.1 kl. 10: Folkhälsan, familjecafé i Papinholma församlingshem, Salla Roiha 040-518 1384
kl. 12 Frukostklubben (Auragatan 1)
kl. 13 Café Orchidé i Aurelia (1
vån.) Mission och internationell
diakoni, gäst stiftssekreterare
Tomas Ray.
kl. 13:30 Barncafé i Aurelia (2 vån.)
kl. 13:45 ÅSFs barnkör Kristallerna
övar (3 vån.)
kl. 14:45 ÅSFs barnkör TIDO övar
( 3 vån.)
kl. 15 Ungdomscafé i Aurelia (2
vån.)
kl. 17 Gudstjänstgrupp 5, möte i
Aurelia (3 vån.)
kl. 18 Veckomässa i Aurelia (1
vån.)
kl. 18:30 Unga vuxna café i Aurelia
(2 vån.)
kl. 18:45 Bibelstudiegrupp för
och med ALLA sinnen med Laura
Hellsten, i Aurelia (1 vån.)
to 29.1 kl. 9:30 Familjecafé i Aurelia (2 vån.)
kl. 18:30 Åbo Svenska Kyrkokörs
övning (3 vån.)

Filmfestivalen EXIsT
30.1–1.2.2015
Kulturhuset DUX Kristinestad
www..lmfestival..
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

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
25.1 Tredje söndagen efter trettondagen:
Gudstjänst kl 12
Mårten Andersson, Carl-Micael
Dan
¶¶ JOMALA
Tors 22.1 kl. 19: Bibelstudiegrupp
Fre 23.1 kl. 14: Rönngården andakt
Sön 25.1 kl. 11: Högmässa
Tis 27.1 kl. 12: Syföreningen börjar
¶¶ MARIEHAMN
24.01 Katolskmässa: kl. 10 i Margaretagården.
25.01: Högmässa kl. 11 i S:t Görans, M P, J D. Kyrkkaffe.
Mässa i gemenskapsdagarna: kl.
16 i S:t Mårtens, J-EK. Servering.
29.01 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t
Görans, M P, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet. Pris 5€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19
500
¶¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 25.1 kl. 11.00: Gudstjänst
i Vårdö församlingshem. Evans
Orari, Kent Eriksson. Kyrkkaffe
efter högmässan.
Onsdag 28.1 kl. 14.00: ”Tillsammans är man mindre ensam”.
Träff i Sunds församlingshem för
dig som gärna dricker ditt eftermiddagskaffe i sällskap med
andra. Skjuts kan ordnas, ring
Therese, tfn 0457 344 9492 eller
pastorskansliet, tfn 43 930.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
Fre. 23/1 18.30: Fredagscafé för
kvinnor i Församlingshemmet.
Gäst: Wivan Norrback.
Sö 25/1 11.00: Gudstjänst, Guy
Kronqvist, Erica Nygård. Efteråt
kyrkkaffe till förmån för missionen.
Må 26/1 13.00: Korsbäck missionssyförening i Byagården.
Må 26/1 16.00: Bibelstudium och
bön i Församlingshemmet.
Må 26/1 18.00: Scoutverksamheten börjar i Församlingshemmet.
Ti 27/1 13.00: Taklax missionssyförening i Bönehuset. I samband
med samlingen hålls bönehusföreningens årsmöte.
Ti 27/1 19.00: Träffpunkt i Taklax
bönehus.
Ti 27/1 19.00: Kyrkofullmäktigesammanträde i Församlingshemmet.
On 28/1 13.00: Silvergruppen i
Församlingshemmet. Gäster: Lisa
och Håkan Enqvist.
To 29/1 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
To 29/1 19.00: Kyrkokören inleder vårterminens övningar. Nya
sångare välkomna!

¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Församlingsafton: lö 24.1 kl 19 i
K:stads förs.hem, Lövdahl, Österback, församlingsorkestern
Högmässa: sö 25.1 kl 10 i L.fjärd,
Saarinen, Martikainen. Kl 16 Obs
tiden! i Sideby, Lövdahl, Nilsson
Söndagsskola: sö 25.1 kl 12 i
K:stads förs.hem. Kl 15 i L:färds
förs.hem
Diakonisyföreningen: må 26.1 kl
14 i L:fjärds förs.hem
Kenyasyföreningen: ti 27.1 kl 13 i
L:fjärds förs.hem
Pensionärssamling: on 28.1 kl 11.15
i K:stads förs.hem, Lövdahl m.fl
Glädjedropparna övar: on 28.1 kl
19 i Sideby
Pensionärssamling: to 29.1 kl
11.30 i Sideby, Saarinen mfl.
Årsmöte: sö 1.2 kl 17 för Slef
L:fjärds avd. i L:fjärds förs.hem
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 22.1 kl 18: Föräldramöte i kyrkan för vinterskriftskolan, Sundqvist, Sjölander.
To 22.1 kl 19: OBS! S:ta Maria
församlingskörs övning ikväll i
Luthergården.
Fr 23.1 kl 16: Glad Ton övar i Arken, G.Lindén.
Lö 24.1 kl 18: Samling i Luthergården, Daniel Norrback, S:ta Maria
församlingskör, S.Lindén, G o B
Skogman.
Sö 25.1 kl 10.30: Söndagsskolan
startar i Luthergården.
Sö 25.1 kl 10.30: Söndagsskolan
startar i Ö.Yttermark bönehus.
Sö 25.1 kl 18: Förbön o lovsång i
kyrkan, Marcus o Anne Jakobsson, C-J Bergman, Bäck.
Må 26.1 kl 9: Föräldra-barngrupp i
Rangsby skola.
Må 26.1 kl 13: Diakonisymöte i
Arken, Wallin.
Må 26.1 kl 14: Handarbetsgruppen
startar i Ö.Yttermark bönehus.
Övermark
Lö 24.1 kl 18: Samling i bönehuset, Bengt Djupsjöbacka.
Sö 25.1 kl 10: Högmässa Lassus,
S.Lindén.
Må 26.1 kl 18.30: Symöte i Räfsbäck byagård, Bäck.
On 28.1 kl 13: SLEF:s lokalavd.
årsmöte hos Else-Maj Sjöblom.
Pörtom
To 22.1 kl 15.15: Barnkör i förs.
hemmet, G.Lindén.
Sö 25.1 kl 14: Högmässa Lassus,
G.Lindén.
Sö 25.1 kl 15: Skriftskola i förs.
hemmet för Övermark o Pörtom,
Sundqvist, Sjölander.

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
Fr kl 20: Ungdomskväll i församlingshemmet. Se Facebook!
Sö kl 14: Gudstjänst, Englund,
Brunell
Må kl 10: Föräldra-barn i församlingshemmet
Ti kl 13: Missionssyföreningen i
församlingshemmet
Fr 30.1 kl 13: Träffpunkten i församlingshemmet. Gäst: Markus
Ventin. Medv: Englund, Brunell.
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RADIO & TV

GUDSTJÄNSTGRUPPER EKENÄS

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 23.1 Amanda Audas-Kass, Helsingfors Lö 24.1 8.53 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin bok
Helga Hund i Betlehem (repris från
26.2.2005) Må 26.1 Karin Saarukka,
Nedervetil Ti 27.1 Monika WinbergNikkola, Nådendal Ons 28.1 Lilian
Sjöberg, Ekenäs To 29.1 Kaikka Växby, Helsingfors.
VEGA

Fre 23.1 Elsa Tenhonen, Ekenäs (repris) Lö 24.1 17.58 Ett ord inför helgen,
Olars kyrka i Esbo. Sö 25.1 Erik Vikström, Borgå Må 26.1 Anders Lindström, Ekenäs (repris) Ti 27.1 Bevarade ord. Berättelser och betraktelser
av Emilia Fogelklou. Uppläsare: Anna Edgren Ons 28.1 Sinikka Rökman,
Helsingfors (repris) To 29.1 Margareta
Puiras, Ekenäs (repris).
VEGA

Sö 25.1 Jakobsmässa med Esbo
svenska församling. Mässa av Erik
Hillestad och Karoline Krüger. Svensk
översättning: Göran Gustafsson. Kör:
Furorna. Körledare: Håkan Wikman.
Musiker: Niklas Nyholm, gitarr, Jesper Eklund, bas och Amanda Henriksson, piano. Textläsning och bön:
Lucas Snellman.

¶¶ KORSHOLM
Gudstjänst: 25.1 kl. 10 i kyrkan,
Berg och Nordqvist-Källström,
kyrkkaffe i sockenstugan. Predikant Stig-Erik Enkvist.
Babykyrka: 25.1 kl. 15 i Smedsby
församlingsgård, kantor Nordqvist-Källström. Servering.
Förmiddagsandakt: i Smedsby
församlinsgård 27.1 kl 11, Bergström-Solborg, andra och fjärde
tisdagen i månaden.
Karaträffen: startar för våren
28.1 kl 14 i Smedsby, ingång E.
Lindblom.
Gemensamma kyrkofullmäktige:
29.1. kl 18:30 sammanträde i
Gamla Vasa.
¶¶ KVEVLAX
Karakaffe: idag to kl 9.15 i ds.
Högmässa: sö kl 10, Lundström,
Andrén.
Bön för bygden: må kl 19 i Krubban.
¶¶ MALAX
Gudstjänst: sö 25.1 kl 10 i kyrkan.
Norrback, Katri Lax.
Bön för alla: sö 25.1 kl 17 i KH.
Servering, barnpassning.
Karacafé: må 26.1 kl 10 i Socken.
Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i
Malax.
Träffpunkt Socken: onsdagar kl
10-14 i Sockenstugan, för vuxna
daglediga i Malax med omnejd.
Vi umgås kring hälsofrämjande
program och blir serverade varm
sopplunch och kaffe för 3 euro.
Loppis.
Diskussiongruppen Amici in spiritu: to 29.1 kl 19 i KH.
¶¶ PETALAX
Samling för pensionärer och
daglediga: fr 23 1 kl 13 Gäst: Ture
Huhtamäki, läkare från Sundom,
har varit i missionens tjänst som
läkare i Makedonien, Jordanien,
Syrien, Nepal. Björklund, Brunell,
Norrgård, servering, taxi
Gudstjänst: sö 25 1 kl 11 Englund,
Brunell
¶¶ REPLOT
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10 och
gudstjänst i Björkö kl. 12:30. Kaski, Wargh.
Lunch till förmån för missionen: i
Replot försh. sö 25.1 kl. 11 -13. Pris
10 €. Anmälan senast lö 24.1 till
pastorskansliet 352 0005 el. Bertel Lindvik tel: 050-5631523.
Ekumenisk bön för skärgården:
må 26.1 kl. 18 i Replot försh.
”Vi över 60”: to 29.1 kl.13 samling
i Replot försh. Gäst: Gunnar Särs,
visar bilder och berättar om sina
resor till Egypten. Serv.gr. Norra
Vallgrund. Välkommen med!
Gemensamma kyrkofullmäktige:
håller sammanträde 29.1.2014 i
Gamla Vasa klockan 18:30.
¶¶ SOLF
Kvinnofrukost: lö kl. 9-11 i fh.
”En sommar med volontärsliv på
Iona”, Amanda Smeds och Lina
Snickars.
Högmässa: sö kl. 10, AudasWillman, Kronlund. Välsignelse
av förtroendevalda och t.f. diakoniarbetare Gun-Lis Landgärds.
Kyrkkaffe.
Pensionärssamling: on kl. 13. Olof
Jern berättar om talkoresa till
Kenya.

¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13, Store, Nord,
Andersson.Välsignelse av förtroendevalda. Kyrkkaffe.
Morgonbön: to 29.1 kl 9 Store,
Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Jessica
Emaus.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö kl 10 Jern, Andersson. Kyrkkaffe.
SUNDOM KYRKA
Ekumenisk kvällssamling: sö kl 18
kören Good News, dir. Benita Lidman, Lindblom, Monica Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
To kl 17.15: PoP-klubben startar i
Fyren, Björkman.
To kl 19: Torsdagsskolan startar i
Punsar bönehus.
Fr kl 13.30: Andakt i Esselunden,
Ravall.
Fr kl 20: Ungdomssamling i Fyren,
Björkman.
Lö kl 9-14: Skriftskola i Fyren,
vintergruppen.
Sö kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Granlund, Frantz. Textläsare: Elisabeth Smeds.
-kl 11: Söndagsskolstart i Bäckby
skola.
-kl 14: Sammankomst i Punsar
bönehus.
-kl 18: Kvällsmöte för alla åldrar
i församlingshemmet, Bernhard
Söderbacka. Söndagsskola för
barnen.
¶¶ JAKOBSTAD
To 13.30: Gemensam terminsstart
för grupper och syföreningar i FC.
Församlingens avtalsmissionär
Christina Heikkilä berättar om
arbetet i Ryssland, Turpeinen,
eftisbarn, Östman. Lotteri.
15: Gemensamt Ansvar materialutdelning i FC, Krokfors.
18: SLEF:s årsmöte i FC, Björk.
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Turpeinen, Östman.
13: Scoutdubbning i Pedersöre
kyrka, Mary Frantz.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Stefan Snellman.
17: Fokus i FC, Thomas Björkman.
Barnfokus.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I,
Stefan Erikson.
On 13.30: Kyrkostrands missionssyförening i K:strands förs.hem,
Björk.
18: Möte i FC ungd.utr. ”Att dela
med sig, del 3”, Harriet Sundström, Ralf Salo.

Må 26.1 kl. 18.30 Kvinnocafé: vid
Inremissionshemmet.
To 29.1 kl. 11 – 13 Sopplunch: i
Holm bönehus.
- kl. 19 Karasamling: vid Inremissionshemmet. Afrikakväll! Sture
Nyholm, Bengt Svenfors och Guy
Ahlsved medverkar.
¶¶ NEDERVETIL
Andakt med HHN: fr 23.1 kl. 13.00
vid pensionärshemmet, Store,
Smedjebacka.
Högmässa: sö 25.1 kl. 10.00 i fh,
Store, Smedjebacka.
Gemenskapskväll: sö 25.1 kl.
18.00 i fh, Boris Salo, sång av Eivor och Nisse Johansson.
Bön: må 26.1 kl. 19.00 i fh, fortsätter varannan måndag.
¶¶ NYKARLEBY
För utförliga program: www.nykarlebyforsamling.fi
NYKARLEBY
Fr kl 21.30 Kvällsmässa: kyrkan.
Arr: Kredu
Sö kl 10 Gudstjänst: Sandvik,
Ringwall, Ann-Lis Lillas, sång
-kl 12 Byagudstjänst: Markby.
Sandvik
Må kl 18 Kenyamissionen: fh.
Sångafton.
Ti kl 13 FMS Missionsmöte: fh
On kl 15 Barnkören övar: fh, varje
onsdag
-kl 19 Kyrkokören övar: fh, varje
onsdag
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
MUNSALA
Sö kl 12 Högmässa: Forslunds
avskedspredikan, projektkören.
Konfirmanderna deltar, kyrkkaffe i fh.
-kl 16 Lovsångsmöte: fh, för alla
åldrar, undervisn. förbön, servering
JEPPO
Fr kl 18.30 Lovsångs- o förbönskväll: fh
Sö kl 10 Finskspråkig högmässa:
kyrkan, Forslund, Lönnqvist
On kl 19.30 Kyrkokören: fh
To kl 18.30 Källans månadsmöte:
lokalen

¶¶ KRONOBY
Sportdax: fr 23.1 kl 17.30 i idr.h.
Musikcafé Lyktan: lö 24.1 kl
20.00-24.00
Gudstjänst: sö 25.1 kl 10.00 i fh,
Ventin, Ellfolk-Lasén
Läsmöten: sö 25.1 kl 13.00 hos
Birgitta och Nils-Erik Långbacka,
Hästö läslag. Kl 15.00 i traktormuseet, Ulla-Maj och Bjarne Holmlund, Holmans läslag. On 28.1 kl
19.00 i Bråtö byahem, Ytterbråtö
läslag. To 29.1 kl 19.00 hos Margareta och Göran Strandvall, Söderpåras läslag.

¶¶ PEDERSÖRE
Andakt i Pedersheim:
- Fr 14 Kaj Granlund
- To 29.1 kl. 17.30 Kållby fridsförening
Ungdomskväll: Fr 20 i Lyjo, Purmo (Obs inge samling i Kyrkhemmet, Bennäs!)
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, lit.
Häggblom, pred. Erikson, kantor
S. Sundelin, textläsare Jan Rikberg, dörrvärdar Östensö
Scoutdubbning: Sö 13 i kyrkan
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Marko Sjöblom,
tolkning
Kvällspredikan: Sö 18 i Kållby
bönehus, Bengt Forsblom, efteråt
avdelningens årsmöte
Bönegrupp: Ti 18.30 i Kyrkhemmet, Bennäs
Tjejgrupp (13 år uppåt): Ti 19 i
Kyrkhemmet, Bennäs
Barnkören: övar onsdagar kl. 17
i Kyrkhemmet, Bennäs, Sandstedt-Granvik, välkommen med!
Symöten:
- Må 13 i Forsby bykyrka
- Ti 13 i Kållby bönehus, Inger
Cederberg

¶¶ LARSMO
23.1 kl. 20 Ungdomssamling:
i prästgården. Marko Sjöblom
medverkar.
Sö 25.1 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Enkvist. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Slussnäs, Brask, Käld.

¶¶ PURMO
Fr kl 20: Ungdomskväll vid Lyjo.
Sö kl 11: Gudstjänst, Portin, Johansson. Välsignelse av församlingens nya förtroendevalda.
Sö kl 19.30: SLEF Åvist:s årsmöte
i bykyrkan.

Kom med och gör gudstjänst!

I Ekenäsnejdens svenska församling planerar man
starta upp gudstjänstgrupper kring församlingens kyrkor i Bromarv, Tenala, Snappertuna och Ekenäs.
Var och en som vill vara med och inledningsvis utarbeta en vardagsgudstjänst är välkommen till det första infotillfället i Ekenäs församlingshem torsdag 22.1
kl. 18.

VEGA

Ti kl 13: Missionsgrupp i Lillby
pensionärhem, Byskata.
-kl 19: SLEF Emaus årsmöte i
Lillby pensionärshem.
To 29.1 kl 19: MariaMoment i
Kyrkhemmet. Dana Fagerholm,
”Om kvinnors rädslor”.
¶¶ TERJÄRV
Barnkören startar: to 22.1 kl.18
Bön och lovsång: fre 23.1 kl. 19
Kerstin Krook. Tema: Relationer.
Barnprogram. Servering.
Gudstjänst: sö 25.1 kl.10 Henrik
Östman, kantorn
Finsk högmässa: sö 25.1 kl. 12
Raimo Aspfors, Sonja Smedjebacka, Mariat
Karasamling: må 26.1 kl. 19 Bosse
Alvin
Missionscafé: ti 27.1 kl. 13, Alf
Lönnquist och hemlig gäst
Läsmöte med Skytte läslag hos
Helena och Harry Dahlvik: to 29.1
kl. 19

REGION 2
DOMPROSTERIET
BORGÅ

SÖ 25.1 KL. 10: GUDSTJÄNST I KULLO
BYKYRKA, Rebecka Stråhlman, Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN
Puska, Wilén, Tollander, Gunvor Flykts
gudstjänstgrupp. Kollekt: Förbundet
Kristen Skolungdom r.f.
KL. 16: SAMKVÄM I EKUMENISKA BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET
Medv. pastor Mitro Repo, ortodoxa kyrkan i Finland, domprost Mats Lindgård,
kontraktsprost Heikki Hakamies, kaplan
Johana Sihvo och kantor Merja Halmetoja-Sivonen. Arrangörer är Porvoon
suomalainen seurakunta och Borgå
svenska domkyrkoförsamling.
KL. 18: KVÄLLSMÄSSA I LILLA KYRKAN
Eisentraut-Söderström, Evening Mess,
testund
ON 28.1 KL. 19.30: GUDSTJÄNSTFORUM,
Diskussionstillfälle i församlingshemmet
kring frågan Hurdana ska våra gudstjänstagendor vara?
FR 30.1 KL. 18: BORGÅ ORATORIEKÖR
inleder övningarna av Jean Gilles Requiem fr 30.1 kl. 18-21 och lö 31.1 kl. 1117. Platsen är Finska församlingshemmet, Lundagatan 5. Från och med 10.2
övar kören tisdagar kl. 18-21. Requiem
framförs i domkyrkan på palmsöndagen
29.3. Kom med och sjung ett av den
franska barockens främsta körverk! Mer
information ger Eric-Olof Söderström
0400-933 106

LAPPTRÄSK

sö 25.1 kl. 10, 2 s e trettondagen: högmässa i kyrkan, ELB, KK
on 28.1 kl. 9.30: Vuxen-barn i församlingshemmet, Elin Lindroos
on 28.1 kl. 14.15 och 15.15: Barnklangen
övar i församlingshemmet, KK
to 23.1 kl. 10-11: Melodikören i församlingshemmet, ny kör för dig som sjunger
hellre än bra, KK
to 29.1 kl. 18.30: Tjejgruppen i församlingshemmet, Elin Lindroos

LILJENDAL

fr 23.1 kl. 10.30: Kråksångarna på Mariagården, KK. Ny kör för dig som sjunger
hellre än bra, välkommen med!
sö 25 kl. 12: Högmässa i Mariagården,
ELB, KK, kyrkkaffe
ti 27.1 kl. 13-16: AfterSchool i Mariagården, GN
on 28.1 kl.10-12: Vuxen-Barn i Mariagården, GN
on 28.1 kl. 19-21: Kyrkokören övar i Mariagården, KK
to 29 kl. 18: i Prästis, Kvinnor i Bibeln
(Hagar), bibelstudiegrupp, ELB
Liljendal församling finns nu också på
Facebook!

LOVISA

Öppet hus för ungdomar: fre 23.1 kl 18
i Prästis
Lovisanejdens oratoriekör: lö 24.1 kl.
10-15 i församlingsgården
Högmässa: sö 25.1 kl 10 i kyrkan, af
Hällström, Tollander, Gudstjänstkören.
Efter mässan sommar- och vinterskriftskolans lektion i församlingsgården
Bisagruppen: må 26.1 kl 18 i Vesperhemmet – 1 Joh 3-5
Puzzelkväll: on 28.1 kl 16:15 i Valkom
kyrka
Bibelstudiegruppen: on 28.1 kl 18 i församlingsgården
Morgonkaffe: to 29.1 kl 8:30 i Tikva

PERNÅ

Taizémässa: sö 25.1 kl. 18.00 i kyrkan,
Minna Silfvergrén, Marcus Kalliokoski.
Sarvsalö pensionärskrets: to 29.1 kl.
12.00 i Byagården, Jeannette SjögårdAndersson, gäst: Carina Fredriksson.

SIBBO

Sibbo kyrka: Sö kl 12 mässa Katja Korpi,
Lauri Palin. Söndagsskola kl 12 i Kyrkoby
församl. hem. Juni 1-startsöndag. Träff i
Prästgården kl 10:30 m. Camilla Ekholm,
Patrik Frisk.
Ekumenisk förbönsgudstjänst med
Ulla-Christina Sjöman: To 22.1 kl 19,
Sibbo kyrka.
Barnmötena inleds: Fr 23.1 kl 17 i Bykyrkan Tabor i Box, Grönkullav. 142. Carita
Furu, Ulla-Britt Granfelt-Lindqvist, Allan
Lindqvist.
Kungens klubb: Må kl 15:30, Kyrkoby
församl. hem. Isabella Munck, Kjell
Lönnqvist. Församlingsutfärd: Vi åker på
utfärd till sportiga Lahtis ons 28.1. Buss
för anmälda: Buss 1: Boxvägen/ Gesterby vsk 7.45, Linda 8.00, Söderkullavägen till Nickby Matkahuolto kl 8.20.
Buss 2: Skogsv. busshållplats 8.00,
församl. hem. 8.05, Paipisvägen till
Hollola. Utfärdens pris 45 euro, inkluderar buss, guidning, mat och kaffe samt
trevlig samvaro. Tillbaka i Nickby är vi
ca. 16.30. Mer info fås av Kristina Holm,
tel. 0445663650.
Kyrkobrödernas årsmöte: Fr 30.1 kl
18:30, Kyrkoby församl. hem.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

Mer information på Johannes hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 23.1
kl. 10–11.30: kl. 10–11.30:Knatterytmik
med kaffestund i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn över 1 år.
Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan
kl. 12.
Sö 25.1
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Lindström. Böckerman. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Repo-Rostedt, Lindström, Almqvist.
Chorus Sanctae Ceciliae.
Må 26.1
kl. 10–11.30:Babyrytmik med kaffestund
i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån.
För barn under 1 år. Wiklund.
kl. 10-12: Café Kardemumma. Tvåspråkigt café i S:t Jacob. Salenius.
Ti 27.1
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med
Santeri Siimes.
kl. 19: Bordsmässa i Johanneskyrkan.
Lindström, Enlund.
On 28.1
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs
församlingssal. Salenius
kl. 16–18.30: Family Fun i S:t Jacob,
Kvarnbergsbrinken 1. Mer info: nenne.
lappalainen@evl.fi.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Almqvist.
kl. 18-20: Familjecafé i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivå. Mer info:
nenne.lappalainen@evl.fi.
To 29.1
kl. 19: Regnbågscafé. Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivå. Tomas Ray.
Middagsbön i Johanneskyrkan må-fr
kl. 12
OBS! Pastorsexpeditionen har nya öppettider: Må, ti och to 10-14, on 13-17
och fr 9-13.
NY VERKSAMHET: Att minnas ger
styrka, Högbergsgatan 10 E, 2 vån.
Chrisitne Zitting Må: 9.2, 23.2, 9.3, 23.3,
13.4, 20.4, 4.5 och 18.5, För närmare
information och anmälan senast 30.1:
Barbro Ollberg: 09 2340 7704 eller barbro.ollberg@evl.fi.

MATTEUS

Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 25.1 kl. 12: högm, Forsén, Sundroos.
Kyrkkaffe.
Sö 25.1 kl. 18: kvällsmässa, bla Stefan
Forsén, Matteus & Arbis Gospel med
Daniela & Staffan medverkar.
Barnpassning - och program. Efteråt
kvällste i Matteussalen.
On 28.1 kl. 8.30-9: morgonmässa,
Forsén. Morgonmässa varje onsdag i
Matteuskyrkan.
On 25.1 kl. 18-19: RostRösten i Öst
(2 vån) varje onsdag. Kom med för
att upptäcka din sångröst eller för att
uppdatera din sångkondition. Vi sjunger
enkla och trevliga sånger samt jobbar
med hållning, andning och gehör. Info:
Mimi Sundroos 040-584 0296.
On 28.1 kl. 18: MU-mässa, Matteus
Ungdom –mässa. En kort mässa med
bönevandring, kyrkfika efteråt.
To 29.1 kl. 13-14.30: torsdagsträffen,
Hallvar. En grupp för Dig som vill ha
trevlig gemenskap med sång och samtal. Kaffeservering.
DEGERÖ KYRKA Rävsundvägen 13
Må 26.1 kl. 14-16: Sofia café. Fyra eftermiddagar i ekumenisk anda kring våra
rötter i den odelade kyrkan.
26.1. Maria, vår moder, 23.2. Ikonen,
ett fönster mot himlen, 23.3. Böner
nära Jesus (Hippolytus, Origenes),
27.4. Änglamark och himlajord. Kaffe,
inledning (Maj-Britt Palmgren), samtal.
Välkommen du som är dagledig eller
pensionär. Kom en gång eller flera. Ingen
anmälning.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Fr 23.1:
- kl. 10 Musiklek: i Haga, Vesperv. 12 A.
Musiklek för barn 0-4 år med förälder.
Vi bjuder på kaffe, saft och smörgås.
Ledare Sussi Leskinen.
Lö 24.1:
- kl. 13 Skriftskola: Startdag för läger 2,
Hagasalen, Vesperv. 12 A. Dagen avslutas med en infosamling för konfirmander och föräldrar kl. 18-18.30.
Sö 25.1:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka,
Tegelst. 6. Kass, Ahlberg. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Varho.
- kl. 12 Högmässa: i Malms kyrka, Kommunalv. 1. Kass, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Petruscentret, Vesperv. 12 A.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka,
Markusrummet, Kommunalv. 1. Sandell.
Ti 27.1:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kommunalv. 1. Musiklek för barn 0-4 år med
förälder. Vi bjuder på kaffe, saft och
smörgås. Ledare Sussi Leskinen.
- kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka,
Skogsbäcksv. 15. Kaffe, dopp, andakt,
program och servering. Bodil och Halvar
Sandell.
- kl. 17 Petrus barnkör: i Munkshöjdens
församlingshem, Raumov. 3. Välkomna
alla barn från 5 år uppåt! Ledare Liisa
Ahlberg 050-5229690.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3. Bengt Lassus,
Sjöman, Ahlberg. Barnpassning. Kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30.
To 29.1:
- kl. 10 Babyrytmik: i Hagasalen, Vesperv. 12 A. Babyrytmik för 0-1-åringar.
Välkommen! Ledare Liisa Ahlberg 0505229690.
- kl. 10 Musiklek: i Munkshöjden, Björneborgsv. 1. Musiklek för barn 0-4 år
med förälder. Vi bjuder på kaffe, saft
och smörgås. Ledare Sussi Leskinen.
GA-talko: tis 3.2 i Petruscentret,
Vesperv. 12 A. Postningstalko för insamlingen Gemensamt Ansvar 2015.
Diakoniarbetarna på plats från kl. 12.30,
andakt kl. 13, kaffe kl. 14.30. Ring gärna
och anmäl dig till kansliet tfn. 09 2340
7100 senast 29.1.
Barnläger: Nu kan man anmäla sig till
församlingens dagläger för barn 6–11 år.
Lägret ordnas 1 - 5 juni på Vespervägen
12A. Program varje dag kl. 9.30–16.00.
Avgift 50€, syskon 35€. Mer info och
anmälan på www.petrusforsamling.net/
barnlager

HELSINGFORS PROSTERI

En grupp för personer med depressioner: hålls i samarbete med föreningen
Sympati på deras kansli, Eriksgatan
8, 4 vån. Gruppen samlas nästa gång
måndagen d 26.1. kl. 17-18.30 och sedan
varannan måndag. Efter det tar man inte
emot nya medlemmar. Ledare är Kristina Jansson-Saarela från Centralen för
församlingsarbete, tfn 09 2340 2540.
Gruppen är avgiftsfri.
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
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UTBILDNINGSDAGAR
FÖR FÖRTROENDEVALDA

BIBELHELG VASA

Reflektioner från lejongropen

Bibelhelgen ”Med evigheten i sikte” ordnas på Evangeliska folkhögskolan, Vasa, den 30.1–1.2. Årets tema är
”Reflektioner från lejongropen” och huvudtalare är Rune Imberg från Sverige. Svante Lundgren håller en föreläsning om situationen för de kristna i Mellanöstern.
Dessutom blir det valbara seminarier, festkväll, mässa
med mera. Nytt för i år är möjligheten att delta i en körworkshop med Camilla Cederholm lördag eftermiddag.
Det ordnas program för barnen under de flesta av vuxentillfällena. Se www.slef.fi för mer information.

erar 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 25.1. um 11 Uhr: Gottesdienst (Panzig)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor sö 25.1:
Esbo domkyrka kl. 12.15. Södö, Malmgren. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Olars kyrka kl. 10.30. Kanckos, Kronlund.
Kyrkkaffe.
Lördagskaffe för vuxna med funktionsnedsättning: Karabacka kapell lö 24.1
kl. 15–16.30.
Samtalsgruppen: Olars kyrka ti 27.1 kl.
18–19.30. Vid träffarna 10.2, 24.2, 10.3
och 24.3 inleds gruppens samtal med
en s.k. bönekvart med khde Roger
Rönnberg. Mer info: Berit RosenqvistLundberg, 040 822 6863.
Sorgegruppen: Kyrktian, Kyrkog. 10,
samtalsrummet i 2 vån, to 29.1 kl. 18.
OBS! Ny plats!
Familjeklubbar: Familjecafé i Köklax
kapell må kl. 9.30–11.30. Sång och lek
i Sökö kapell ti 9.30–11. Imse-Vimseklubben i Mattby kapell on 9.30–11.30.
Sportlovsläger för 7-12-åringar 16–
20.2: Övernattningsläger på Mataskär,
max. 22 barn. Pris 90 €, syskonrabatt
25 % /syskon. Mer info: camilla.dannholm@evl.fi, 040 709 9446. Anmälning
21.1- 1.2, www.esboforsamlingar.fi/
barnlager
Skriftskolkonsert: Alberga kyrka må
26.1 kl. 18–19.
Handarbetsgruppen: Vita huset, Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 16–18.30.
Församlingslunch: Olars kyrka varje ti kl.
12–14. Pris 5 €.
Kretsar för pensionärer & daglediga
kl. 13-15: Köklax kapell ti 27.1, Kalajärvi
kapell to 29.1.
Öppen diakonimottagning: Kyrktian,
Kyrkog. 10 varje må kl. 11-13.
www.esboforsamlingar.fi

KYRKSLÄTT

Sportlovsläger för åk 1-4: må-fre 1620.2 kl. 9-16 på Lyan. Vi pysslar, leker
och är ute mycket. Temat för lägret är
Haiti. Anmälningar och info: jenny.akerlund@evl.fi, tel. 050 376 1488.
Högmässa: sö 25.1 kl. 12 i Kyrkslätts
kyrka. Monica Heikel-Nyberg och Marcel
Punt.
Missionsbasar: sö 25.1 kl. 14 på StorRaula Marthagård. Ann-Britt Hedman
berättar om Nepal. Försäljning, servering, lotteri och lyckohjul. Arr.: Norra
Kyrkslätts Missionskrets.
Föräldra-barn grupper: ny grupp i Masaby kyrka måndagar kl. 14-16, på Lyan
tisdagar kl. 9.30-11.30, på Stor-Raula
torsdagar kl. 9.30-11.30. Ingen anmälan
behövs.
Dagklubbarna för 3-5 åringar: Fråga om
lediga platser! Info: Jenny Åkerlund tel.
050 376 1488
Måndagsgruppen: måndagar kl. 10-13 i
Oasen, Prästgårdsbacken 11 C.
Tisdagsgruppen: tisdagar kl. 10-14 i
Oasen.
Bibelgruppen: tisdagar kl. 18.30 i församlingshemmet.
Stick- och virkcafé för unga mammor:
onsdagar kl. 18 i Oasen, Prästgårdsbacken 11 C.
Lopptorget i Gesterby: öppet onsdagar
kl. 15-17, Silverhagen 6.
Kyrkoherdeämbetets tfn (09) 8050
8292:
Mera info på www.kyrkslattsvenska.fi

To 22.1 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre
brasrummet.
Sö 25.1 kl. 12 Högmässa: Ulrik Sandell,
Anne Hätönen. Konfirmander från Mataskärsgruppen medverkar. Skriftskolans föräldrasamling i övre salen efter
högmässan.
Kaffe i nedre salen.
Kl. 12 Söndagsskola: i Klubb 97, Pippi
Collander och Märta Backman.
Kl. 18 Konsert: i Grankulla kyrka. AnnaMaaria & Olli Varonen, celloduo.
De spelar verk av Couperin, Händel,
Haydn, Schubert, Bartók, Wessman och
Sibelius.
Fritt inträde, programblad 10/5 € till förmån för Kyrkans Utlandshjälp.
Må 26.1 kl. 14.30 Barnkören: i övre salen, Barbro Smeds.
Kl. 16 Ungdomskväll: i Klubb 97.
Ti 27.1 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebastos, Yvonne Fransman.
Kl 9.30- 11 Diakonimottagning: och
brödutdelning.
Kl 13 Pensionärskören: i nedre salen,
Barbro Smeds.
Kl 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen.
Hurtigruten, Aulis Boström berättar och
visar bilder.
Kl 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i
Sebastos.
Kl 15 Ledarutbildning åk 1: i Klubb 97.
Kl 18 Damkören Grazia: i övre salen,
Anne Hätönen.
On 28.1 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i
övre brasrummet.
Kl 18.30 Onsdagsbön: i kyrkan, Kjell
Granlund.
Kl 20-21 Facebook-mottagning: Marlen
Talus-Puzesh.
To 29.1 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre
brasrummet.
Kl. 17 Må-Bra kväll: i Sebastos, Yvonne
Fransman.

Lördagen 31.1 Pargas kyrkliga samfällighet
- i Väståbolands svenska församling
Lördagen 7.2 Helsingfors, Mellersta Nyland och
Domprosteriet - i Johannes församling
Mera information på www.forsamlingsforbundet.fi
Arrangör: Församlingsförbundet i samarbete med prosterierna,
Domkapitlet i Borgå och Svenska studiecentralen

Verksamhet på finska:
Pe 23.1 klo 18-20: uusi monitoimikerho
1-4 luokan oppilaille alkaa seurakuntatalon kellarikerroksessa. Lisätietoja
Anu Harttunen-Rytkönen, puh 0503835646.
Tii 27.1: laulupiiri seurakuntasalissa.
Gustafsson Burgmann.
Tii 27.1 klo 17.30: varhaisnuorten kerho
seurakuntatalon kellarikerroksessa.
Lisätiedot Anni Mäntymäki, puh 0505717367.
Ke 28.1 klo 18: raamattupiiri Bläckhornetissa.

Annonsera i

Sö 25.1. 3söndagen efter trettondagen:
gudstjänst kl 11, Kim Rantala och Hanna-Maarit Kohtamäki. Skriba-eleverna
med föräldrar är med.
Sö 25.1: Scouternas Vinterfest kl 18 i
Finlaysons kyrka, Kim Rantala, Linda
Leskinen
Ti 27.1: Mammor, pappor o barn, kl
10 SvG
Ti 27.1: Tisdagsklubben SvG kl 13-15.30
Ons 28.1: Diakonikretsen kl 13 SvH, Essi
berättar om årets GA insamling som
börjar i februari
Ons 28.1: Skriba för vuxna kl 18 i SvH
med kyrkoherden.
Blockflöjt spel för alla!: Kom med och
lär dig spela blockflöjt med Kaisu Hynninen. Vi samlas i Svenska Hemmet
måndagarna: 2.2., 9.2., 16.2., 2.3., 9.3.
och 16.3.2015 kl 16.00-16.45
Du behöver inte ha eget instrument!
Frågor och anmälningar till Paula Sirén
050-4337373 p.s. kostar ingenting

Högmässa: sö 25.1 kl. 10 i Helsinge kyrka
S:t Lars. M. Fagerudd, A. Ekberg.
Högmässa: sö 25.1 kl. 12 i S:t Martins
kapell. M. Fagerudd, A. Ekberg.
Familjecafé: i samarbete med Folkhälsan må 26.1 kl. 9.30 -12 i Martinristi
församlingscentrum.
Sjöskog pensionärskrets: samlas ti 27.1
kl. 13 hos Ragnhild Åstrand.
ViAnda-kören: övar ons 28.1 kl. 12-14 på
Helsinggård, Konungsvägen 2.
Allsång: ons 28.1 kl. 14.30 i Folkhälsanhuset, Vallmovägen 28, med Gunnar
Weckström och Anders Ekberg.
Sottungsby-Håkansböle pensionärskrets: samlas to 29.1 kl. 13 i Håkansböle
kyrka. Gäst: arkeolog Andreas Koivisto.

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Högmässor och gudstjänster sö 25.1
Kl. 10: Ekenäs kyrka, T.Wilman,
S.Lindroos.
Alternativ i Ekenäs kyrka kl. 16: Ungdomsgudstjänst. Konfirmanderna på
området Ekenäs-Snappertuna får sina
biblar.
Kl. 12: Bromarvs kyrka (ej HHN), A-S.
Storbacka, S.Lindroos.
Kl. 18: Tenala kyrka, A-S.Storbacka,
N.Burgmann.
Ung gudstjänst: on 28.1 kl. 18 i Ekenäs
kyrka, K.Wikström.
Ytterligare info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Sö 25.1, 3 s. e. trettondag: kl 10 högmässa i Ingå kyrka. Sjöblom, Gustafsson
Burgmann.
Må 26.1 kl 18.30: bibelgruppen i Prästgården.
Ti 27.1 kl 19: tvåspråkig församlingskväll
i församlingshemmet. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
To 29.1 kl 9.30-11.30: familjecafé i församlingshemmets källarvåning.
To 29.1 kl 14: församlingsträff i församlingshemmet. Lindström, Hellsten.

”Du som söker en alkohol- och drogfri miljö med möjlighet till Personlig utveckling – då har vi något för dig!”
En inkluderande gemenskap med ledorden,
SANNING, KÄRLEK, RENHET OCH TROHET.
Nykterhet med traditioner.
Mer information:
Henry J. Ahlberg, 040-844 76 40
eller

Gemenskapsboende i Seniora i Ekenäs
På vårt gemenskapsboende kan du bo om din funktionsförmåga och ditt hälsotillstånd är sådant att du kan klara dig med på förhand överenskomna tjänster
dagtid.

Med en annons
når du hela
Svenskfinland.

Du bor i ett eget, trivsamt rum med badrum och toalett och helinackordering.
I det ingår bland annat samtliga måltider, städning, tvätt av kläder och trygghetsalarm.

Du når oss på:
050 329 4444,
050 092 4528

Beträffande övrig service, omsorg och tillsyn kan du välja ett alternativ som
motsvarar dina önskemål.
Mer info: Susanne Lindgren 044 788 6041, susanne.lindgren@folkhalsan.fi
Bo hemma – på Folkhälsan

Eller via e-post:
annons@kyrkpressen.fi

ESBO STIFT
LOJO

Veckoverksamheten fortsätter. Närmare info: www.lohjanseurakunta.fi/
verksamhet
Sö 25.1 kl. 13.00: Högmässa i Lojo kyrka. Kuismanen, Kerko, kyrkvärd Birgitta
Piippo. Kyrktaxi.
Sö 8.2. kl.13.00: Högmässa i Virkby
kyrka.Kuismanen, Saario, hjälpledarna
och konfirmanderna medverkar i högmässan.Kyrktaxi och kyrkkaffe.

www.kyrkpressen.fi

FAMILJEANNONSER
Ett varmt tack

till Er alla
som hedrat minnet
av vår kära
Lisbeth Steffansson
och deltagit i vår stora sorg.
De anhöriga

TAMMERFORS

VANDA

GRANKULLA

Kom ihåg att anmäla dig:
Lördagen 31.1 Närpes prosteri - i Kristinestads svenska
församling

Kristendom och Nykterhet!

LEDIGA TJÄNSTER
Kyrkpressen når över 90 000
finlandssvenska hem varje torsdag.

Vi söker nu en energisk och initiativrik

SOMMARREDAKTÖR

på vår centralredaktion i Helsingfors från 1.6 till 31.8 2015.

LEDIGA TJÄNSTER

Den vi söker har journalistisk erfarenhet och är van att
jobba självständigt med både text och foto. Du är språkglad och intresserad av människors tankar om tro och liv.
Du är nyfiken och rör dig också gärna utanför huvudstadsregionen på reportage och uppdrag. Kännedom om
kyrkan och församlingarna i Borgå stift är ett plus.
Sänd en fritt formulerad ansökan senast 2.2 2015 till:

Johannes församling är en av tre svenskspråkiga
församlingar i Helsingfors. Församlingen har sitt
område över hela Helsingfors centrum, drygt 11 000
medlemmar och verksamhetspunkter främst i Johanneskyrkan, Högbergården intill kyrkan samt på
Drumsö. Församlingen har ca 35 anställda. Vi söker
nu till vårt arbetslag en

Övervaktmästare
Övervaktmästaren är förman för 3-5 personer.
Till uppgifterna hör att organisera arbetsturerna och
ansvara för att helheten fungerar ändamålsenligt, att
möta människor som kommer in och hjälpa folk tillrätta
i kyrkan och församlingshemmet.
Vi förväntar oss att du
• Har erfarenhet av förmansuppgifter och arbetsledning.
• Trivs bland människor och är snabb att rycka in där
det behövs.
• Är beredd att göra olika sorters jobb från städning
och möblering till administration och betjäning.
Den som söker bör vara konfirmerad medlem av
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Lönegrupp 403 (2097,31 €/mån)
Tillträde från maj, eller enligt överenskommelse.
Ansökan bör vara hos oss senast den 16.2.2015 kl. 14.00
Adress:
Johannes församling
Johan Westerlund
Högbergsgatan 10 A
00120 HELSINGFORS
Närmare upplysningar ger kyrkoherde Johan Westerlund, johan.westerlund@evl.fi, 050 5213573 och
övervaktmästare Bo Ekman 0503087545.

Chefredaktör May Wikström
Kyrkpressen
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
may.wikstrom@kyrkpressen.fi, tfn 040 153 0313.
Bifoga också CV och textprov på en artikel eller något
annat du har skrivit.

LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET
Kyrkoherdetjänsten i Sjundeå svenska församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i
svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.
En kaplanstjänst i Pörtoms kapellförsamling i Närpes
församling
Språkkraven är fullständigt behärskande av svenska och
nöjaktig förmåga att använda finska i tal och skrift.
En kaplanstjänst i Övermarks kapellförsamling i Närpes
församling
Språkkraven är fullständigt behärskande av svenska och
nöjaktig förmåga att använda finska i tal och skrift.
En kaplanstjänst i Munsala kapellförsamling i Nykarleby
församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper
i svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal och
skrift.
De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens
6 § avsett straffregisterutdrag.
Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 13.2.2015
kl. 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå
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MARKNAD
OT-resor 2015
Vårens Europaresor
Almuñecar med Göran
Temavecka med vandring
och avkoppling

Resa 20-28.2.
Rundresa i Portugal
Lissabon, Porto och
Dourodalen

Resa 14-22.3.
Rundresa i Andalusien
Spaniens själ och hjärta
Gibraltar, Sevilla och
Granada

Resa 23-30.3.
Barcelona –
Franska Rivieran
Resa 6-13.4.
Italien – Gardasjön

ÖNSKAS HYRA

Vi hjälper dig i livets alla skeden!
* Gåvobrev
* Testamenten
* Arvskiften

* Äktenskapsförord
* Bouppteckningar
* Rättegångar mm.

Vicehäradshövding Filip Markelin
Brändövägen 4, gatunivå, 00570 Helsingfors
Tel. 0400-464899, www.perhejuridiikka.fi

Norditaliens smycke

Resa 13-19.4.
Holland med
Blomstertåget

Amsterdam med kanaltur,
Keukenhof, Blomstermarknad, träskor och Edam

Resa 22-26.4.
Holland – Paris

Blomster, konst och trädgård

Resa 24-30.4
Kroatien – Bosnien Hercegovina
med Split, Sarajevo
och Mostar

Resa 5-12.5.
Sloveniens pärlor och
Istrien
Resa 13-20.5.
London med Bryssel
Över Engelska kanalen
till London

Resa 5-10.5.
Skottland

Historiens och
romantikens land

Resa 11-17.5.

Några av
höstens resor…

Litauen – rundresa
16-23.8.
Warszawa och Krakow
26.8-1.9.
Vandringsresa till
Österrike
27.8-5.9.
Transsylvanien
5-13.9.
Vandringsresa till
Dolomiterna
5-13.9.
Ligurien & Maggioresjön
14-20.9.
Toscana
21-28.9.
Kalabrien-Rom
29.9-7.10.

Azorerna

Ponta Delgada,
flyg från Vasa
20-27.4.2015
OT på turné i
Svenskfinland

Välkommen in i OT-bussen
och träffa oss och
diskutera resor!

Nyland och Åboland
26-29.1.
Österbotten 4-7.2. och
11-12.2.

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

Närmare tidtabell i resekatalogen, vår annonsering och
på vår hemsida!
Resekatalogen utkommer
i mitten av januari!
Se flera resmål på vår hemsida!

www.ot-resor.fi
06- 318 4000

DOMKAPITLET

Semesterdagar
för närståendevårdare och vårdtagare

Önskar hyra 1:a el 2:a i
västra/södra Hfors. Tel.
050-5892495 kvällstid
Etta i Stockholm önskas hyra
från augusti 2015 av ungt
skötsamt åländskt par som
skall studera medicin och
ekonomi. 0407195873
peggy.smulter@aland.net
Skötsam Hankeit söker
hyreslägenhet på Drumsö/ i
västra Helsingfors.
Tel: 0440-838583/Julia

DIVERSE
Erbjuder hjälp i hemmet :
Tillfällig barntillsyn, lättare
städning, klädvård, sällskap
och stöd åt åldring eller konvalescent m.m. Närmast inom
Esbo & Grankulla. Ersättning
per timme (minimi 2h)
Turunen.T t:mi
tel: 046 5610093

Alternativ 1: 20–24.4.2015 på badhotell Päiväkumpu
i Karislojo eller
Alternativ 2: 18–22.5.2015 på Härmä Spa i Ylihärmä

BERÄTTA OM DIN
FÖRSAMLING!

Är du närståendevårdare? Vårdar du eller har du omsorg om någon
närstående? Vill ni åka på semester tillsammans?
Svenska semesterförbundet ordnar i samarbete med Folkhälsans
förbund fyra dygns semester som är anpassad för både
närståendevårdare och vårdtagare. Semestern gäller också er som
inte får stöd för närståendevård från kommunen.
Vi erbjuder trevligt program och god mat i vacker omgivning.

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

Susanna Stenman, Svenska semesterförbundet, tfn 019 278 6876
besvarar frågor om ansökningsförfarandet. Sista ansökningsdag
är 28.2.2015.
Information och ansökningsblankett finns på
www.folkhalsan.fi/semesterstod
Mera information ger också:
Folkhälsan i Österbotten, Pia Nabb tfn 050 542 8175
Folkhälsan i Nyland, Daniela Spring tfn 044 788 3738
Folkhälsan i Åboland, Eva Björkqvist tfn 040 516 5679

Forum för mission
och internationellt arbete 2015
i Tallinn 14-16.05.
Tema: Frivilligverksamhet i församlingar
Målsättningen med Forum för mission och internationellt
arbete 2015 är att tillsammans kunna diskutera aktuella
frågeställningar inom mission och internationellt arbete,
samt att lära se hur man använder sig av frivilliga som
resurser i ett par församlingarna i Tallinn. Forumet riktar sig
till både anställda och frivilligarbetare inom verksamhetsområdet. Vi bekantar oss med ett par församlingars frivilligarbete
i Tallinn och med kyrkans familjerådgivningsverksamhet.
Medverkande: Missionskommitténs medlemmar och
missionärerna Tero och Pia Ruotsala (FMS).
Resor och inkvartering: Resorna sker med Viking Line.
Vi bor på Original Sokos Hotel Viru i centrala Tallinn.
Övernattning i dubbelrum. Enkelrum kan fås för en tilläggsavgift på 90€.
Pris: Resans pris är 240€. I priset ingår båtresor med lunch
och middag, inkvartering, tre gemensamma måltider och
bussresorna inom Tallinn. I priset ingår inte försäkringar
eller avbeställningsförsäkringar och avbeställningsskydd.
Tidpunkt: 14.05.2015 kl. 11:30 Vi är tillbaka i Helsingfors
16.05.2015 kl. 20:30.
Anmälning: Till Christine Tallberg, christine.tallberg@evl.fi
eller 040 142 5218. Anmälningar senast 27.02.2015.
Resan skall betalas efter anmälningsdagen innan resan.
Förfrågningar: Övrig information om resan kan fås av
stiftssekreterare Tomas Ray, tomas.ray@evl.fi 040 142 5222.

MISSIONSKOMMITTÉN I BORGÅ STIFT

I MIN

LING
FÖRSAM

Kaplanstjänsten i Övermarks kapellförsamling i Närpes församling har
förklarats ledig att sökas senast 13.2.2015 kl. 15.
Kaplanstjänsten i Pörtoms kapellförsamling i Närpes församling har förklarats ledig att sökas senast 13.2.2015 kl. 15.
Tjänsteförordnande har utfärdats åt pastor Rose-Maj Friman att sköta
den ledande tjänsten för sjukhussjälavården i Vasa kyrkliga samfällighet
från 1.10.2014.
Tjänsteförordnande har utfärdats åt pastor Catharina Englund att sköta
en sjukhussjälavårdstjänst i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet från
1.1.2015.
Tjänsteförordnande har utfärdats åt pastor Jessica Högnabba att sköta
den svenska prästtjänsten för det gemensamma församlingsarbetet i Helsingfors kyrkliga samfällighet 1.1.2015 - 31.10.2016.
Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kaplanen i Munsala kapellförsamling i Nykarleby församling Mikael Forslund upphör
31.3.2015 på grund av egen uppsägning.
Kaplanstjänsten i Munsala kapellförsamling i Nykarleby församling har
förklarats ledig att sökas senast 13.2.2015 kl. 15.
Kaplanen i Munsala kapellförsamling i Nykarleby församling Mikael Forslund har beviljats tjänstledighet 1.2 - 31.3.2015, och förordnats för samma
tid att sköta en kaplanstjänst i Vasa svenska församling.
Tjänsteförordnande har utfärdats åt kaplanen i Munsala kapellförsamling i Nykarleby församling Mikael Forslund till en kaplanstjänst i Vasa
svenska församling från 1.4.2015.
Kyrkoherdetjänsten i Sjundeå svenska församling har förklarats ledig att
sökas senast 13.2.2015 kl. 15.
Prosten Henry Byskata har förordnats att sköta kaplanstjänsten i Kvevlax församling 1.2 - 30.4.2015.
Sökanden till en kaplanstjänst i Johannes församling pastor Monica
Heikel-Nyberg har förklarats behörig för tjänsten.
Sökanden till kyrkoherdetjänsten i Närpes församling kyrkoherden i
Kaskö församling Tom Ingvesgård har förklarats behörig för tjänsten.

Låt barnen
komma till
Fonden för kristet arbete bland barn

förvaltas av Församlingsförbundet och ska främja svenskspråkiga
barns kristna fostran och stöda kristet barnarbete i Borgå stift.

Understöd för kristen barnverksamhet i Borgå stift
anslås att sökas, särskilt för projekt eller materialproduktion av
projektkaraktär. Verksamhet som berör hela stiftet prioriteras.
Till ansökan bör detaljerad budget bifogas, föreningar och sammanslutningar bör till sin ansökan bifoga budget och senaste
bokslut. Ansökan bör vara fondens styrelse tillhanda senast
16.2.2015, adress nedan.
Ansökningsblanketter ﬁnns på www.forsamlingsforbundet.ﬁ.
Fonden för kristet arbete bland barn
Församlingsförbundet
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
kontakt@forsamlingsforbundet.ﬁ

Får vi trycka
er valtidning?
(lysande)

Riksdagsvalet närmar

sig.

a Print i Karleby trycker
Tidningstryckeriet Botni
gar.
va och ekologiska tidnin
landets mest högkvalitati
w.botniaprint.fi
Gå in på vår hemsida ww
a produkter.
och bekanta dig med vår
vi er.
Kontakta oss så hjälper
Botnia Print Oy Ab
PB 45, 67101 KARLEBY
Tel. 020 750 4700
www.botniaprint.fi
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INKAST ANN-KATRIN STORE

KÖNSNEUTRALA ÄKTENSKAP

Framåt
tillsammans

Låt saltet vara salt!

Traditionsenligt tänkte jag att julen
städas ut Tjugondag Knut. Då söndagmorgon grydde strax innan, såg
julgranen malplacerad ut i vårt Vasa-hem, det blev ändring i planerna. Ikväll åker den ut, var tanken.
På eftermiddagen följde jag med den
stora marschen i världens huvudstad för en dag,
Paris, via TV. Stämningen tog mig helt, ögonen
blev lite skumma av tårar medan jag betraktade de många ledarna som var samlade. Och blev
oförklarligt berörd.
Där stod fransmännens inte helt populära president i armkrok med sina kolleger. Palestinas och
Israels ledare hade endast några personer emellan sig, de gick i första led, tillsammans. Malis
president med sin hatt stod och höll i president
Holland. Jag har det inte bekräftat till 100 procent, men mannen som tog gisslan i den judiska affären torde ha sina rötter i Mali. Jag såg ett
osynligt men starkt band av solidaritet från den
muslimska afrikanske ledaren. Jordaniens kung
var med. Många från Saudi-Arabien var med. Vår
förra granne från Senegal var med. (Vi bodde en
tid i samma kvarter i Dakar som presidenten.)
Och många andra.
Mest berördes jag av de olika affischerna som
syntes. Jag är jude. Jag är kristen. Jag är muslim.
Just den stunden var alla ett. På en affisch kunde man läsa ”vi skall vara olika, men vi är eniga”.
Och folkmängden, så många som ville vara
med.
Följande dag konstaterade en parisiska i nyhetssändningen att ännu i dag
står världens ledare eniga
och med oss. I morgon har
de antagligen glömt och börjar tvista som vanligt igen. Ett
krasst konstaterande, antagligen grundat på livserfarenhet.
Och visst – jag har läst om
protester mot marschen och
dem som deltog. Jag förstår
att det inte är så ljusrött enigt
som det såg ut.
– De gör bara politik, de
tänker på sitt omval, sades
det om de afrikanske ledarnas deltagande. Malis president glömmer att han satt
oliktänkande i fängelse. Bara spel för kulisserna. Ja, jag håller med om att en
marsch borde hållas i Nigeria. Eller Syrien. På alla de platser där oskyldiga människor lider och
dör på grund av ondska.

”Men tänk, en
halv dag stod
kristna, muslimer, judar och
andra religioner
i armkrok och
vandrade tillsammans, framåt.”

Men tänk, en halv dag stod kristna, muslimer, judar och andra religioner i armkrok och vandrade
tillsammans, framåt. Orättvisor, ojämlikhet, och
oförrätter kvarstår i världen, ändå tänker jag med
förundran på de timmar enighet och gemenskap
var i förgrunden bland världens ledare.
Julgranen kom sig ut, kraftigt försenad. Bönen
om frid och fred på vår jord kvarstår.
Ann-Katrin Store har varit missionär i Senegal.
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I KP nummer 3 argumenterar Nina af Hällström för
att vår kyrka borde gå in för
könsneutrala äktenskap. Det
finns dock ett stort problem
med det som af Hällström
skriver: ingenstans kan hon
stöda sin uppfattning på Bibeln, Guds Ord. I stället menar hon att det sekulära samhället ska vara riktgivande för
kyrkan. Guds Ords auktoritet
som vår kyrka är grundad på
(i alla fall officiellt!) avfärdar
af Hällström lättvindigt med
att konstatera: ”Vi ska komma ihåg att Bibeln är ett omfattande verk där man kan
hitta citat för olika syften.”
Visst kan man hitta mycket
i Bibeln, men visa mig gärna
det bibelcitat som skulle säga att Gud vill se äktenskap
mellan man och man (eller
kvinna och kvinna)! Hittills
har jag aldrig sett något sådant
i Bibeln. Tvärtom bekräftar
Jesus i Matt. 19:4–6 den äktenskapssyn som finns med

”Om kyrkan enbart
blir en spegel för
sin samtid och omvärld, har den absolut ingenting att
komma med.”
redan i skapelsen, dvs. att en
man ska lämna sin far och sin
mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött (1
Mos .2:24). af Hällström skriver vidare att ”en kristen ska
inte döma en annan och förkunna vad som är synd”. Här
vill jag gärna uppmana till ett
studium av vad Jesus säger i
Matt 18:15–18. Där säger vår
Herre klart och tydligt att vi
ska tillrättavisa dem som är
på fel väg. Och det är vi ju alla emellanåt. Därför behöver
vi hålla oss till Bibeln både
vad gäller lag och evangelium. Lag: vi ska ge Gud rätt i
Hans definition på synden och

inte gå emot Gud och Hans
Ord! Evangelium: Gud förklarar oss för Jesu Kristi offergänrnings skull för rättfärdiga, då vi bekänner synden
och tror på Jesus. Alla behöver vi tillrättavisning och alla
behöver vi nåd och förlåtelse. Hetero- likaväl som homosexuella. Det som är liberalteologins lömskhet är
att den vill nedvärdera Guds
Ord till förmån för det sekulära samhällets okristna värderingar. Och att nedvärdera Guds Ord är att nedvärdera Gud själv! För hur kan man
älska någon om man inte bryr
sig om vad den ”älskade” säger?! Om kyrkan enbart blir
en spegel för sin samtid och
omvärld, har den absolut ingenting att komma med. I stället måste vi som kyrka verkligen ”våga vara kyrka” fullt
ut, om vi ska överleva! En kameleont-kyrka är ingenting
att ha. Jag vill citera Jesu Ord
från Matt 5:13: ”Ni är jordens

salt. Men om saltet mister sin
sälta, hur skall man då göra
det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor.” Vad
är ”saltet” Jesus talar om? Jo,
det är Bibeln, Guds Ord! Om
vi som kyrka bara blir en spegel av vår samtid och överger
Bibeln, då mister vi vår sälta!
Då kommer vår kyrka bara att
duga till en sak: att kastas ut
och trampas ner av människor! Vi såg ju vad ärkebiskopens uttalande ledde till nyligen, då han tog ställning för
homovigslar. Tiotusentals utskrivningar. Kära vänner: vill
vi verkligen mista vår sälta,
och göra så att många av de
mest aktiva medlemmarna i
vår kyrka skriver ut sig? Må
vi få en bibelväckelse i Finland, innan kyrkan gräver sin
egen grav.

Pastor Daniel Norrback
Kristinestad

KOMMENTAR LÄROSYN

TOLKA BIBELN

Guds Ord står fast

Kärlekslös lära

Gud har utvalt kvinnor till
många uppgifter i sin församling genom historien. De har
alla hjälpt till att föra Guds
verk framåt i sina uppgifter, var och en i sin tid. Inför
Gud är kvinnan och mannen
av lika värde och båda har
samma rätt till saligheten,
utan egen förtjänst för Jesu skull. Men när det kommer till lärarämbetet så har
Gud i sitt allvisa råd beslutat
lägga denna uppgift på mannen, oberoende om Monika Pensar anser att kvinnor
både kan och får, så ändrar
det inte på saken. Guds Ord
står fast. Gud utvalde Aron
och hans söner till präster
och i det prästämbetet har
ingen kvinna någonsin tjänat eller blivit kallad att tjäna. Jesus hade bland sina efterföljare många kvinnor vilka han älskade lika mycket
som de manliga lärjungarna
men utvalde endast män till
apostlar. Paulus skriver om
saken både i 1Tim. 2:11–12
och 1Kor. 14:34–35 och där
framkommer det tydligt att
kvinnan inte är satt till denna uppgift. Vi förstår inte alltid Guds vägar men Hans Ord
är klart om vi vill tro det så
enkelt som det är.
Ännu lite om homosexualiteten trots att SG:s insändare (9.1) redan gjorde
saken klar. Homosexualitet
är mot Guds vilja och Gud
skapar inte mot sin egen
vilja. Gud skapar aldrig någon synd. Han har skapat oss fullkomliga, till sin
egen avbild, och han kunde konstatera när aftonen
randades på den sjätte dagen att han var nöjd med
det han såg. Han hade skapat människan till man och
kvinna, uppmanat dem att
föröka sig och uppfylla jorden (1Mos. 1:27–28) och

”Vi förstår inte alltid Guds vägar men
Hans Ord är klart
om vi vill tro det så
enkelt som det är.”

sedan gett uppmaningen
om hur en man skall hålla
sig till sin hustru och de två
skall vara ett kött. (1Mos.
2:24) Gud instiftade förhållandet mellan man och
kvinna och ingenting annat. Andra alternativa förhållanden kan inte heller
uppfylla befallningen om
att föröka sig enär det behövs både man och kvinna därtill. Genom syndafallet kom dock synden in i världen. Rom. 1:26
vittnar att homosexualitet är ”mot naturen”, ordagrant citerat. Alltså är det
mot Guds skapelse och inte skapat av Gud utan genom den ondes verkan såsom också all annan synd.
Oberoende om vi blir frestade till homosexualitet,
stöld, hordom eller någon
annan synd så behöver vi
strida emot synden så att vi
inte blir dess tjänare enligt
Jesu och apostlarnas lärdom. Bibeln ger oss aldrig
löfte att leva ut dessa syndiga begär. (Rom. 8:12–13)
Vi kan inte heller beskylla Gud för dessa begärelser
utan var och en blir frestad till synd genom det egna köttets begärelser och
lockelser. (Jak. 1:14)
Förutom omnämnda
ställen i 1 Mosebok så förbjuder Gud denna synd
också i 3 Mosebok kapitel 18 och 20. Vidare talas
om Sodom 1 Mos. kap.18

och 19 där samma synd
blev orsak till två städers
undergång. Domareboken
19:22 talar om hur det i Gibea också hade gått så illa att man hade börjat leva
efter dessa begärelser och
dessa Gibeas synder omtalas ännu genom profeten Hosea som ett varnande exempel. Romarbrevet
1 fördömer denna samma
synd helt klart utan några förtäckta ord. Nämnda ställen visar att det inte är fråga om lösa citat
för ett visst syfte utan att
samma budskap är gällande genom hela Skriften. Den mest sansade debatten i dessa frågor får vi
nog om alla skribenter stöder sina inlägg på Guds
evigt förblivande ord, inte på samhällsutvecklingen
och samhällets normer eller kyrkomötesbeslut vilka
inte betyder någonting på
den yttersta dagen när alla skall dömas enligt Guds
Ord.
Kan ändå inte avsluta insändaren utan att ta fram
det viktigaste. Syndens lön
är döden, men Guds gåva
är evigt liv i Kristus Jesus,
vår Herre. Det finns här i
nådens tid möjlighet för alla människor att bli delaktiga av en sådan förlåtelse som genom tron utskrapar alla synder och bär ända in i evighetens himmel.
Denna förlåtelse har man
emellertid inte behov av
så länge synd inte får vara synd. Därför hörs ännu
lärjungarnas predikan enligt Mästarens befallning:
Gör bättring och tro evangelium!

Kim Enkvist
Larsmo

Ska Bibeln eller Nya testamentet bli ett rättesnöre att
följa, räcker det inte att endast förbjuda homosexualitet och avskaffa kvinnliga präster. Många rättigheter
som i dag anses självklara bör
avskaffas. Rätten till skilsmässa, förutom vid otukt,
bör förbjudas, likaså omgifte och en man får ej gifta sig
med en fråskild kvinna för
då begår han äktenskapsbrott med henne. Dessa är
ju Jesus egna ord.
Dessutom bör kvinnan underordna sig mannen och även om hon lever i tro, helgelse och tuktighet kan hon vinna frälsning endast genom att föda
barn. (1 Tim:15)
Slavar var ju helt OK att
äga och dessa uppmanades att lyda och underkasta sig sina herrar, även och
framför allt de orättvisa
slavägarna.
Så ska man bokstavligt följa vad NT lär och inte
tolka det så blir det nog en
mycket kärlekslös lära.

Carita Fogde
Helsingfors

Något vi
borde
skriva om?
Tfn 09-61261549
e-post: redaktionen@
kyrkpressen.fi

NÄSTA VECKA får vi läsa om mannen som satsade allt
för att kämpa för kristen enhet.

Sportlovsresor
FJÄLLGÅRD MED FULL SERVICE
0400 126 830

www.raitismaja.fi

Internet bjuder på miljontals intryck och möjligheter, men hur ska vi kunna
sortera dem? Bröderna
Joakim och Viktor Asplund
vill göra oss medvetna
om hur tiden framför olika
skärmar påverkar oss,
både andligt och fysiskt.
TEXT OCH FOTO:
HANNA SANDBERG
Berätta lite om er själva!
– Jag är 28 år gammal, bor i Jakobstad
med min fru Viktoria och jobbar i Karleby som processutvecklare, säger Joakim Asplund.
– Jag är 26 år och studerar ekonomi på
magisternivå i Vasa, där jag bor med
min fru, som också heter Victoria. Jag
jobbar också lite vid sidan om studierna, säger Viktor Asplund.
Under bibelhelgen Med evigheten i sikte
kommer ni att hålla ett ungdomsseminarium med rubriken ”I medias grepp”. Hur
började ni intressera er för detta ämne?
Joakim: – Jag sitter med i en planeringsgrupp vid Jakobstads Fridsförening där vi verkställer initiativ från LFF:s
(Laestadianernas Fridsföreningars Förbund) ungdomsråd. Under ett planeringsmöte blev jag tillfrågad om jag och
Viktor kunde undervisa om medier under en ungdomssamling, och vi tänkte
”Varför inte?”.
Viktor: - Från början visste vi inte så
mycket, men vi läste på och försökte
sätta ord på våra egna tankar. Vartefter vi läste in oss på ämnet blev vi mer
och mer intresserade av det, eftersom
det är ett aktuellt ämne i dag.
Vad kommer ni att prata om under seminariet?
– Vi kommer att prata om vad media är, hur vi kan använda media och
hur vi påverkas av det, både andligt och
fysiskt. Vi ska också prata om marknadsföring och kroppsideal. Vi vill få
med både positiva och negativa aspekter gällande media. Det vi säger tar stöd
av Bibeln, forskning och våra egna erfarenheter, säger Viktor.
Vad anser ni att är positivt med sociala
medier?
Viktor: – Det positiva med sociala
medier är att det är ett stort forum där
man når ut till många människor. Om
man till exempel behöver förbön för
något når man kristna över hela världen på några minuter.
Joakim: – Det är ett väldigt bra verktyg för olika saker. Man når lätt ut till
folk och kan använda det som ett verktyg för evangelisation. Man kan också
hålla kontakt med människor och sprida information om evenemang, till exempel i församlingsarbetet.
Vilka negativa sidor finns det med sociala medier?
Viktor: – Något som jag anser att är
negativt är att det lätt blir en distraktion, när man sitter framför datorn
byter man mellan så många flikar och
fönster att det kan bli en överbelastning. Som studerande glömmer man

Joakim och
Viktor använder
själva flera olika
sociala medier
såsom Facebook, Whatsapp,
Instagram och
Linked In.

lätt bort vad man egentligen håller på
med när Facebook och Youtube finns
på i bakgrunden.
Joakim: – Tidsanvändningen är ett
stort minus med sociala medier. När
man kommer hem från jobbet där man
suttit framför datorn hela dagen är det
lätt att man sätter sig i soffan med en
skärm och försvinner i flera timmar.
Då glömmer man ofta bort att fokusera på det viktigaste, nämligen relationerna till våra medmänniskor och Gud.
Viktor: – Man måste själv sätta sina gränser. Till exempel kan man bestämma sig för att inte koppla upp sig
före en viss tid på dygnet eller förbjuda skärmar i sovrummet.

närhet minskar, att man börjar dra sig
undan människor. Ens stressnivå kan
också öka.
Viktor: - Vi är hela tiden uppkopplade i dag, och man ser skärmar överallt.
Vi får välja om vi är kontaktbara eller
inte. Vi behöver alla vila, och vila kan
vara att stänga av mobilen.
– Medier påverkar också belöningssystemet. När vi sitter länge framför olika skärmar känner vi oss så småningom också belönade. Ju mera tid vi satsar
på medier desto mer behöver vi dessa
medier. Personligen tycker jag också
att man blir lite känslomässigt avtrubbad efter några timmar framför en teveserie.

Vilka negativa följder kan för mycket tid
framför skärmar ha?
Joakim: – Olika hormoner i kroppen påverkas. Det kan bland annat resultera i att ens behov av emotionell

Hur kan man som kristen tänka när man
använder medier?
Joakim: – Vi kristna ska delta i det
som händer i samhället och sociala medier gör det enkelt att delta. Men det är

svårt att veta hur mycket man ska delta i debatter på sociala medier.
Viktor: – Som kristen är det viktigt
att inte falla i mediernas grepp. Vi behöver inte skrämmas av medier och
det som skrivs om kristna där.
– Som kristen kan man också fundera över om man ska sitta och titta på
katter som fastnat i en fläkt eller fördjupa sin kunskap om Bibeln och Jesus. Uttrycket ”Man blir vad man äter”
passar också när det gäller nätsurfande.
Joakim: – Med alla intryck vi får hela tiden blir det svårare att urskilja vad
som är Guds röst och vilja. Det finns
också risk för att man som kristen visar en bild av sig själv på sociala medier där Jesus inte inkluderas. Man vill
ogärna visa upp sina brustna sidor, trots
att alla människor är brustna.
Svenska lutherska evangeliföreningens bibelhelg
Med evigheten i sikte går av stapeln den 30.1–1.2
på Efo i Vasa.

Hur får man Gud att skratta?
Man berättar att man har egna planer.

Man blir vad man surfar

