
6

Kyrkan tog ett steg 
närmare nytt ämbete
Sidan 5

Stephen Hawkings 
familjeliv blev film
Sidan 13

Om att bli bedragen  
och bli hel igen
Sidan 12

Hälften av prästerna i Borgå stift 
närmar sig pensionsåldern. 

Det råder brist på behöriga kyrko-
herdar. Särskilt på Åland är situa-
tionen alarmerande.  
Sidan 4

Vart tar 
teologerna 
vägen?

 

Ger unga  
ett lyft
Sidan 2

Feminist
Sidan 20

Nu startar 
söndags-  
skola i KP
Sidan 6

Himmel och  
jord möts  
i nya Valamo
Sidan 10

Gud är här 
och då mår 
jag bättre
Sidan 8

TORSDAG 5 FEBRUARI. NR 6/2015

LEDAREN: Ansvaret för att stiftet 
har kyrkoherdar i framtiden är inte 
bara domkapitlets.

 Sid

2

DENNA VECKA: KYRKPRESSENS UTBILDNINGSBILAGA, INSTICK TILL LOJO FÖRSAMLING



2 AKTUELLT KYRKPRESSEN TORSDAG 5.2.2015 • NR 6
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Ansvarig chefredaktör
May Wikström
tfn 040 153 0313
may.wikstrom@
kyrkpressen.fi

Redaktion i Helsingfors
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
tfn (09) 612 615 49/
040 831 6545

E-post: redaktionen@ 
kyrkpressen.fi

Redaktion i Österbotten
Norrmalmsgatan 21 A
68600 Jakobstad
tfn 040 831 3599

Redaktörer:
e-post:  
förnamn.efternamn@
kyrkpressen.fi

Christa Mickelsson
tfn 040 831 6788

Michaela Rosenback
tfn 040 831 6322

Johan Sandberg  
(Österbotten)
tfn 040 831 3599

Sofia Torvalds 
tfn 040 831 6748

Webbredaktör:
webred@kyrkpressen.fi

Layout: Malin Aho
tfn 040 831 6902

Utgivare: 
Fontana Media Ab

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

Paradbild: 
Johan Sandberg

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 rad- 
annonser per telefon, 
mejl eller post tillkommer 
5 euro i serviceavgift.
Kyrkpressen utkommer 
normalt på torsdagar 
och inlämning av annon-
ser sker senast torsdag 
veckan före. Radannon-
ser 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 auto-
matiskt via din församling 
då du gör flyttanmälan. 
Om du har prenumererat 
via Kyrkpressen kontak-
tar du oss. 

Prenumerationspriser: 
Finland & Norden 65 €
Utlandet 84 €

KYRKPRESSEN KONTAKTA REDAKTIONEN KYRKPRESSEN ANNONSINFORMATION

”Prästkragen är 
fortfarande nå-
got som får folk 
att reagera.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Vem ska komma 
efter dem som går?

präStmatuSjkorna i KP:s under-
sökande artikel om strukturen i 
ämbetskåren illustrerar tydligt en 

utmaning för de svenska församlingarna.
Stiftet har en pensionärsboom bakom knuten, 

och tyvärr verkar det som om de som förvän-
tas plocka upp de fallna mantlarna blir allt färre.

Dessutom är konkurrensen om ledarpositio-
nerna, kyrkoherdeposterna, oroväckande liten. 
I jämförelse med hur det ser ut på finskt håll är 
antalet sökande till lediga tjänster få – till råga på 
det har Borgå stifts herdar inte alltid den formella 
kompetens som numera krävs av en kyrkoherde.

det har puffats och lockats från domkapitlets si-
da i flera repriser. Men det är fortfarande inte helt 
klart var problemet egentligen sitter. Varför vill 
de svenska prästerna inte bli chefer? Och varför 
vill de inte göra sig behöriga? Hinner inte? Vill 
inte? Känner sig inte uppmanade och önskade?

Till helhetsbilden hör också den lilla, men syn-
liga grupp i Borgå stift, som inte vill samarbeta 
med kvinnliga prästkolleger och därför inte väljs 
– eller ens söker – kyrkoherdetjänster. De ”fast-
nar” på kaplanspinnhålet och kommer inte själ-
va vidare, samtidigt som de blir en propp i sys-
temet för för yngre präster som eventuellt skul-
le vilja avancera i sin egen församling. Det här är 
olyckligt, både för prästen själv och för försam-
lingen och stiftet.

präStkragen är fortfarande något som får folk att 
reagera, hur tolerant och rentav likgiltigt till olika 
företeelser samhället i dag än har blivit. 

Präster är intressanta när de gör trafikförseel-
ser och begår brott som måste redas ut. Präster 
är också intressanta när de visar sig kunna måla 
tavlor eller sjunga skjortan av medtävlarna i ta-
langjakter på teve.

Gör prästen något illa undrar folk hur han eller 
hon kunde göra det. Gör prästen något bra stäl-
ler man med stor förvåning precis samma fråga.

Det är ett udda ämbete, och de som vigs till 
det tvingas också acceptera 
ett uddaskap som inte går att 
förneka. Därför är det förstå-
eligt att många unga värjer 
sig för den rollen.

och ändå har jobbet liksom 
alla andra jobb sidor som be-
lönar dem som tar det till sig. 
Amanda Audas-Kass, bloggare och ny KP-inkas-
tare, skriver i sin blogg om sin makes prästjobb. 
Hemma hos dem är det jobbet ibland det värsta,  
något som får henne att turvis vara arg på för-
samlingen, Gud och maken. Ändå är det ett jobb 
som ger så mycket. Utbrottet hon delar med sig 
är skönt, inte minst därför att det visar sig att an-
dra också har liknande mönster att brottas med. 

i SiSta hand står och faller allt med känslan av att 
vara på den plats där man ska vara. Där handlar 
det inte bara om vad domkapitlet vill och tyck-
er, så billigt slipper vi inte undan. Varje försam-
ling bär ansvar för sina präster. Inte bara för vad 
de är just nu, utan också för vad de vill bli och ta 
ansvar för senare. I förlängningen också för vil-
ket budskap kyrkan sänder till dem som even-
tuellt ska komma efter dem.

Det Gud 
gett kan 
ingen ta

Redan som barn drömde Charles Ngu-
jo om Europa.

– Medan mina klasskamrater ville bli 
läkare eller lärare var det bara en sak 
som gällde för mig: att gifta mig med en 
vit kvinna och flytta till Europa.

Såväl läraren som klasskamraterna i 
skolan i Mombasa skrattade åt honom 
och tyckte att han var tokig.

– Ingen annan drömde om Europa. 
Min lärare frågade om jag var allvar-
lig. ”Hur ska du kunna flytta till Euro-
pa, du som är från en fattig familj?  Vet 
du ens var det är? Vem kan lita på dig 
där?” Läraren gillade mig inte för min 
positiva attityd. 

Charles Ngujo växte upp i ett kristet 
hem och litade på Gud redan då.

– Jag svarade att Gud inte ser till vem 
som är rik eller fattig. Och det räck-
er för mig att Gud litar på mig. Jag sa-
de till läraren att en dag ska jag kom-
ma till dig och berätta att jag kommer 
från Europa.

När man ser honom skotta snö på 
sin gårdsplan i Jakobstad kan man ba-
ra konstatera att hans dröm gått i upp-
fyllelse. 

– Jag är glad över att drömmen bli-
vit verklighet. Jag känner att Gud väl-
signar mig varje dag. 

Han har aldrig varit rädd att pröva 
nya saker. Det inställningen har hjälpt 
honom utveckla sina många talanger.

– Gud ger mig krafter att testa nya sa-

ker. Jag tackar Gud för mina talanger.
I skolan var det bara gymnastik som 

intresserade honom.
– Jag var bra på sport och gymnastik. 

Jag tränade mycket, inte bara sporter 
utan också komedi och att spela trum-
mor. Jag började tidigt uppträda på ho-
tellen för turisterna. Så hjälpte jag till 
att skaffa pengar till familjen.

Han uppträdde också på gator, på 
fester och evenemang.

– När jag såg en grupp människor 
gick jag fram till dem och sa: ”Sitt där 
ni är så ska jag underhålla er.” 

En flygande panter
I Mombasa fanns den skickliga akrobat-
gruppen Flying Panthers som han blev 
medlem i. De uppträdde på hotellen 
och stränderna i Kenya och Tanzania.

– Jag är en artist, jag gör allt möj-
ligt: volter, limbo, akrobatik, pyrami-
der. Jag jonglerar och spelar trummor. 
Jag uppträder både ensam och i grupp.

Efter några år i Flying Panthers lärde 
han känna en svenska som hade kon-
takter till cirkusskolor i Sverige. Den 
vägen kom han till Europa.

– I Sverige reste jag runt med mi-
na shower. Jag uppträdde också i flera 
andra länder som Tyskland, Spanien, 
Holland och i sydamerikanska länder. 
Jag har fått se många spännande platser 
och träffa många härliga människor.

Charles Ngujo kom till Finland 2011, 

efter elva år i Sverige. Orsaken var Lin-
da, som han mötte på tågstationen i 
Stockholm i januari 2005.  Hon bodde 
då i Stockholm men senare bestämde 
de sig för att flytta till hennes hemstad 
Jakobstad. Nu har de två barn tillsam-
mans, Moa och Agnes.

– Jag har också en 15-årig dotter i 
Kenya, Florence. Hon bor där med sin 
mamma och sin familj.

Vill arbeta med barn
I Finland har han utbildat sig till svet-
sare men har inget fast jobb. Han lever 
mest på att besöka skolor och undervi-
sa barn. Det gör han bland annat inom 
ramen för Cirkuskalaset, som han tur-
nerat med runt om i Finland.

– Det är inte lätt att försörja sig på att 

För Charles Ngujo går det lika bra att göra akrobatik, 
sluka eld, spela afrikanska trummor eller skotta snö. 
Jag har många talanger, säger han. Men helst av allt vill 
han vägleda ungdomar.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

PROFILEN: CHARLES NGUJO 
”Gud inte ser till vem som är rik el-
ler fattig. Det räcker för mig att Gud 
litar på mig.”
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Lindgård befriad från boendeplikt i Domprostgården
domproStgården. Borgå 
svenska domkyrkoförsam-
ling behandlade vid sitt mö-
te förra veckan kyrkoher-
de Mats Lindgårds anhållan 
om personlig befrielse från 
skyldigheten att bo i tjäns-
tebostad, alltså den omdis-
kuterade Domprostgården. 
Församlingsrådet ställde sig 
positivt till hans anhållan.

Att Lindgård nu anhål-
ler om befrielse från boen-

deplikten är en del av ett 
kompromissförslag, som 
ska resultera i att Dom-
prostgården i framtiden an-
vänds som mötes- och 
festutrymme för både den 
svensk- och finskspråkiga 
församlingen och som ar-
betsrum för domkyrkoför-
samlingens präster.

– Men det här är en till-
fällig lösning och betyder 
inte att vi är redo att ge upp 

boendeplikten, säger Anita 
Virtanen, ny viceordföran-
de i domkyrkoförsamling-
ens församlingsråd.

Hon hoppas att renove-
ringen av Domprostgården 
nu kommer igång.

– Vi har hört att så länge 
Pellinge lägergård renoveras 
händer ingenting, men nu är 
lägergården färdigrenove-
rad, säger hon.

 ¶ Sofia TorvaldS

Åstrand kandiderar till riksdagen
rikSdagSval. Bo-Göran 
Åstrand ställer trots allt upp 
som kandidat för Svenska 
Folkpartiet i riksdagsvalet i 
Vasa valkrets.

Tidigare meddelade 
Åstrand han inte kandiderar. 
Men nu har han ändrat sig.

Enligt ett pressmed-
delande från SFP byg-
ger hans  beslut att kan-
didera på övertygelsen att 
dagspolitiken i dag behö-

ver en större dos kristna 
grundvärderingar. ”Bo-Gö-
ran Åstrands goda resultat 
i EU-valet samt den positi-
va responsen efteråt visar 
att det finns en klar efter-
frågan på en kandidat med 
ett varmt kristet och med-
mänskligt hjärta.”

Bo-Göran Åstrand (född 
1964) är kyrkoherde i Ja-
kobstads svenska försam-
ling. 

vara akrobat. Men jag litar på att Gud 
förser mig med det jag behöver. Hit-
tills har han gett mig mitt dagliga bröd. 
Ibland kan det vara kärvt men då ber 
jag och så kan någon skola ringa och 
be mig komma dit.

– Det är svårt för en svart man att 
komma in i den vita mannens samhälle. 
Men barnen jag jobbar med har ingen 
skillnad. Jag älskar att jobba med barn. 
Det är härligt att se glädjen hos barnen 
när de får vara med och göra olika cir-
kuskonster.

Eftersom han har familj i Jakobstad 
vill han inte längre binda sig för långa 
cirkusturnéer.

– Gud har gjort mycket för mig och min 
familj. Då min mamma var mycket sjuk 
för en tid helade Gud henne mirakulöst. 

charleS ngujo 
uppträdde i 
lekmanna-
gudstjänsten 
i Jakobstad på 
söndagen.

CHARLES NGUJO

HEMMA I MOMBASA, KENYA. BOSATT 
I JAKOBSTAD SEDAN 2011.

GIFT MED LINDA. DE HAR TVÅ DÖTT-
RAR, MOA 8 ÅR (PÅ PÄRMBILDEN I DET 
HÄR NUMRET AV KP) OCH AGNES 6 ÅR.

MÅNGSYSSLANDE ARTIST: GÖR 
VOLTER, PYRAMIDER, LIMBO, SLU-
KAR ELD, JONGLERAR OCH SPELAR 
TRUMMOR MED MERA.

UTBILDAD SVETSARE.

Tre av mina yngre bröder har gått i mina 
fotspår och sysslar idag med akrobatik.

Nu drömmer han om att få arbe-
ta med barn och ungdomar, lära dem 
cirkuskonster och berätta om Gud. Han 
ser Guds närvaro i sitt liv hela tiden.

– Gud älskar mig och han överras-
kar mig hela tiden. Han ger mig kon-
takter och leder mig till människor som 
jag kan lita på.

Men han inte alltid varit lika trosviss. 
Flytten till Sverige förändrade hans in-
ställning till Gud.

–  Livet i Sverige var väldigt annor-
lunda än i Kenya. Det var ett nytt land 
och ett nytt liv. Jag glömde bort Gud 
där. Man kan rymma från människ-
or men inte från Gud. Då jag kom till 
Finland knackade Gud på min dörr och 

påminde mig om sin existens. När han 
gjorde det öppnade jag mig för honom. 
Att jag träffade Linda, som är kristen, 
hjälpte också.

Läraren har Charles Ngujo förlåtit. 
Efter några år i Sverige återvände han 
till Kenya. Han träffade sin lärare och 
gjorde det han som barn sagt att han 
skulle göra.

– Jag ville inte hämnas utan berätta 
att jag fortfarande är samma Charles. 
Jag sa att jag är glad över att hon var 
min lärare och lärde mig många nyttiga 
saker. Det som Gud gett mig kan ing-
en ta ifrån mig. Om jag kan hjälpa nå-
gon så gör jag det. Min dröm blev sann 
och jag vill uppmuntra andra att inte ge 
upp utan fortsätta kämpa för att nå si-
na mål. Ingenting är omöjligt för Gud.



4 AKTUELLT KYRKPRESSEN TORSDAG 5.2.2015 • NR 6
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

När en prästtjänst blir ledig i 
Borgå stift söks den i regel av 
ett par-tre personer. Detta kan 
jämföras med 20-30 sökan-
de i finska församlingar, åt-
minstone gällande tjänster i 
södra Finland.

– Vi hade nyligen fyra sö-
kande till en kaplanstjänst 
i Vasa. Det var glädjande 
många, säger notarie Clas Ab-
rahamsson vid domkapitlet 
i Borgå.

Enligt honom har behovet 
och tillgången av präster hit-
tills mötts rätt väl i Borgå stift. 

– Vi talar om en pensione-
ringsboom och visst är det fler 
än vanligt som gått i pension 

under de senaste åren. Men 
det har inte ställt till med 
några större problem efter-
som prästtjänsterna också har 
minskat i relativt snabb takt.

Att dra in tjänster är ett ef-
fektivt sätt att spara peng-
ar. För tillfället dras kyrkan 
med för många tjänster och 
för mycket fastigheter. 

– På tio år har vi haft tret-
ton församlingssammanslag-
ningar i Borgå stift. I förläng-
ningen betyder det oftast att 
tjänster rationaliseras bort. 

Men nästan hälften av de 
aktiva prästerna som nu är 
i tjänst i församlingarna är 
födda under 1950-talet och 

kommer med andra ord att 
gå i pension inom de när-
maste åren.

– Hittills har prästerna 
räckt till. Att det finns obesat-
ta tjänster beror mer på geo-
grafi gissar jag. De flesta vill 
bo i tätorter med bra service. 
Men visst är systemet käns-
ligt. Förändringar kan komma 
snabbt, säger Abrahamsson.

Ansvaret tynger
Behöriga kyrkoherdar råder 
det däremot en klar brist på. 
Totalt finns det 53 kyrkoher-
detjänster i stiftet men en-
dast 43 präster har avlagt de 
tilläggsstudier som krävs för 
tjänsten.

– Det innebär att vi har 
cirka tio obehöriga tillfälliga 
kyrkoherdar för tillfället, sä-
ger Abrahamsson.

Han gissar att det vaga in-
tresset för att vara chef i för-
samlingen beror på den digra 
förvaltningen, att man som 

herde måste syssla mer med 
papper än med människor.

– Lönen anses inte hel-
ler motsvara arbetsinsatsen, 
särskilt i de mindre försam-
lingarna släpar lönerna efter.

Alla de stora centrumför-
samlingarna har nyligen valt 
nya herdar men inte ens där, 
till de relativt prestigefyllda 
posterna som chef för sto-
ra centrumförsamlingar, var 
det någon trängsel med en-
dast två sökande senaste höst 
när Petrus församling ledig-
anslog sin herdetjänst.

– Jag vet inte riktigt vad det 
beror på. Det ställs förstås hö-
ga krav på ledarskapet med de 

stora arbetslagen som jobbar 
i centrum. Kanske känns an-
svaret för tungt. Faktum är att 
det finns behöriga präster som 
ändå inte söker när det finns 
lediga herdetjänster.

Prästbrist hotar Åland
Ett område som oroar notarie 
Clas Abrahamsson är Åland.

– Om 3–5 år kommer där 
att behövas många nya präs-
ter eftersom majoriteten nu 
är runt 60 år gamla.

Åland består dessutom av 
tio församlingar som alla ock-
så behöver en egen, behörig 
kyrkoherde. Domkapitlet 
försöker undvika att förord-
na nyvigda präster till herde.

För tillfället pågår en utred-
ning om att sammanslå för-
samlingarna på norra Åland. 
Det klarnar under våren ifall 
domkapitlet går vidare med 
planen eller förkastar den. 

Några andra samman-
slagningar är inte aktuella i 

Borgå stift för tillfället.
– De flesta avvaktar och in-

väntar vad kyrkomötet be-
stämmer gällande samfällig-
heterna i vår.

Vart tar teologerna vägen?
Enligt Åbo Akademis egna 
uppföljningsenkät arbetar 
endast 33 procent av teolo-
gie magistrarna inom försam-
lingarna ett år efter utexami-
nering.

– En del av magistrarna 
som prästvigs gör det i an-
dra stift än Borgå stift. Några 
vigs inom Missionsstiftet eller 
Missionsprovinsen eller ar-
betar inom frikyrkliga sam-
fund. En del av de färdiga ma-
gistrarna är forskare vid Åbo 
Akademi och fortsätter alltså 
sin utbildning, berättar Mary 
Dahlbacka som är amanuens 
vid fakulteten för humaniora, 
psykologi och teologi.

För tillfället finns det 85 
närvaroanmälda kandidat-

Nedsläpp för 
insamlingen
Esbobiskopen Tapio Luo-
ma släppte ner pucken då 
Blues mötte Ilves senas-
te torsdag. Nedsläppet var 
ett av startskotten för in-
samlingen Gemensamt 
Ansvar. 

Årets insamling under-

stöder finländare som är 
ensamma, sjuka eller har 
ekonomiska problem. 

Enligt Statistikcentra-
len lever 635 000 finlän-
dare, nästan 12 procent av 
befolkningen, under fattig-
domsgränsen. 

Insamlingen hjälper ock-
så barnen i Haiti att gå i 
skola.

Kyrka till salu i Mariehamn
Mariehamns församling diskuterar en försäljning av S:t 
Mårtens kyrka till den katolska församlingen.

Enligt tidningarna på Åland beslöt kyrkorådet sen-
sate vecka begära en indikativ köpesumma av den 
katolska församlingen. Hittills har församlingen inget 
konkret bud att ta ställning till. 

Nyligen firade den katolska församlingen sin första 
mässa i kyrkan.

S:t Mårtens kyrka är ritad av arkitekterna Stig och 
Myrielle Svahnström och den stod färdig 1969.

ÅLAND S:T MÅRTENINSAMLING GEMENSAMT ANSVAR

Få vill vara chef i kyrkan
PRÄSTER. Genomsnittsprästen i Borgå 
stift är en man i övre medelåldern som 
inte vill bli chef.

TEXT: NINA ÖSTERHOLM  GRAFIK: MALIN AHO

”Särskilt i de mindre 
församlingarna släpar 
lönerna efter.”
Clas Abrahamsson

Borgå Stift har 
knappa 200 präster 
i arbetslivet. En stor 
del av dem närmar sig 
emellertid pension. 
30 procent av stiftets 
präster är kvinnor.

55-64 år,  43%

45-54 år, 25%

35-44 år, 18%

25-34 år, 8 %

färdiga teologie magistrar från ÅA:

präStvigda till Borgå stift:

penSionerade präSter från Borgå stift:

65-74 år, 6%

2012: 18 magistrar

2012: 9

2014: 19 magistrar 2013: 12 magistrar

2014: 
3

2013: 5

2014: 
2

2013: 7 2012: 8

matchen mellan 
Blues och Ilves i 
Esbo gick i Ge-
mensamt Ansvars 
tecken med bi-
skop Tapio Luoma 
som gjorde ned-
släppet.

foTo: Jukka Gran-
STröm/koTimaa
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NYTT ÄMBETE. Efter 
många års manglingar har 
Kyrkostyrelsen nu kom-
mit med ett sista förslag 
på hur det nya diakon-
ämbetet kunde utformas. 
Det finns röster både för 
och emot.

TEXT: SOFIA TORVALDS

– Nu ska förslaget vidare till 
kyrkomötet, som behandlar 
det på sin vårsession. Före 
det ska biskopsmötet ge sitt 
utlåtande i frågan. Sedan får 
vi se hur det går, säger Åsa 
A. Westerlund, medlem av 
Kyrkostyrelsens plenum och 
ombud vid kyrkomötet.

De som omfattas av det 
nya ämbetet är främst ung-
domsarbetsledare, diakoner 
och diakonissor. Enligt pla-
nen ska de vigas på liknande 
sätt som prästerna vigs i dag.

– Och liksom för präster-
na skulle vigningen kopplas 
ihop med en tjänst.

Redan i dag vigs en del av 
diakonerna – men praxis va-
rierar beroende på stift och 
församling.

Hur skulle då arbetsupp-
gifterna för de nya diako-
nerna skilja sig från dagens? 
Främst så att de enligt för-
slaget automatiskt skulle få 
rätt att hålla gudstjänst och 
predika inom sitt eget om-
råde. En diakon som jobbar 
med ungdomar skulle allt-
så kunna ordna och hålla en 
ungdomsgudstjänst till ex-
empel vid ett skriftskolläger, 
så länge det inte handlar om 
en nattvardsgudstjänst. Sa-
kramenten ska också i fram-
tiden förvaltas av präster.

I bland annat Norge och 
Danmark tillåts diakoner 
jordfästa, men några såda-
na planer finns inte för dia-
konerna i Finland.

Förnyelsen har förberetts i 
kyrkan i flera årtionden. Inte 
heller i dag är alla övertyga-
de om att den verkligen be-
hövs. Det är inte heller sä-
kert att det här förslaget går 
igenom i kyrkomötet.

– Frågan har stötts och 
blötts länge, nu är absolut 
sista chansen att få igenom 
förnyelsen. Antagligen dis-
kuterar vi frågan på våren 
och röstar om den på hös-
ten, säger Westerlund.

Själv är hon fortfarande 
tveksam till tanken på ett 
nytt diakonämbete.

– Hur jag röstar beror li-
te på hur förslaget ser ut ef-
ter att det behandlats i kyr-
komötets utskott. Min per-
sonliga åsikt är att de frågor 
som finns kring till exempel 
predikorätt eller välsignelse 
till tjänst borde gå att lösa på 
ett lättare sätt än genom att 
inrätta ett nytt ämbete.

Hon är rädd för att förny-
elsen ska leda till större by-
råkrati och mer komplicerad 
rekrytering av ny personal.

– Dessutom flyttas en del 
av det arbete som nu gjorts 
i församlingarna till domka-
pitlet. Själv tvivlar jag på att 
det här är vad kyrkan behö-
ver i dag.

Hennes förslag är att bi-
skoparna kommer överens 
om vem som ska välsignas 
och hur och att man fattar 
principbeslut om diakoner-
nas predikorätt.

Många tror att det nya ämbetet 
kunde höja diakonernas status. 
Vad tror du om det?

– Tyvärr tror jag inte att 
den här förnyelsen hjälper 
vad gäller den saken. Hur 
man värdesätter diakoni 
och ungdomsarbete hand-
lar inte om att vigas till ett 
ämbete, det handlar om ar-
betsledningen och kulturen 
i en församling. Jag tror in-
te att man med yttre medel 
kan höja värdet på arbetet, 
säger Westerlund.

Ecklesiastikråd Pekka 
Huokuna vid Kyrkostyrel-
sen har följt med diskussio-
nen kring ämbetet länge och 
känner sig nöjd över att frå-
gan nu kommit så långt att 
kyrkomötet tar itu med den.

– Jag har jobbat med frå-
gan i fem år, och det här 
är andra gången frågan tas 

upp vid kyrkomötet. Om 
kyrkan vill ha den här för-
nyelsen finns alla ingredi-
enser här. Bättre än så här 
blir det inte, men det mås-
te också finnas en vilja att 
gå in för det.

Han tror inte att förnyel-
sen leder till ökad byråkrati.

– Jag förstår inte varifrån 
den tanken kommer. Den 
enda ökningen i byråkrati 
som förändringen medför är 
att en del måste vigas – men 
de flesta diakoner har redan 

blivit vigda, och de kommer 
inte att vigas på nytt. Allt de 
behöver göra är att ansöka 
om att få sin tidigare vigning 
godkänd.

Han vågar sig inte på att 
gissa om diakonämbetet nu 
har en chans att bli av.

Men en sak är han och Åsa 
A. Westerlund överens om.

– Går det inte igenom i 
det här kyrkomötet är frå-
gan slutdiskuterad. Då blir 
det inget nytt diakonämbe-
te i Finland.

Tillsammans 
mot hatet
Företrädare för åtta religi-
oner i Sverige genomför-
de i helgen den gemen-
samma manifestationen 
”Vägra hata!”. Under hel-
gen lästes budkavlar från 
Sveriges interreligiösa råd 
upp i samband med bön 

eller gudstjänst i moskéer, 
synagogor, kyrkor och an-
dra heliga rum i bland an-
nat Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Umeå.

– Vi vill tydligt visa att 
religionerna inte är i kon-
flikt med varandra, sä-
ger Elvir Gigovic, ordfö-
rande för Sveriges mus-
limska råd.

– Som religiösa före-
trädare tar vi också av-
stånd från våldshandling-
ar som begås i religionens 
namn, säger Antje Jack-
elén, ärkebiskop i Svens-
ka kyrkan.

Manifestationen sym-
boliseras av en budkavel 
för att den är ett gammalt 
sätt att varna för fara.

HarperCollins 
raderade Israel
I atlasen The Collins Middle 
East Atlas, utgiven av jät-
teförlaget HarperCollins, 
fattas landet Israel. Det 
skriver branschtidning-
en Svensk Bokhandel. Där 
lsrael borde finnas i kart-
boken sträcker sig i stället 

Jordanien och Syrien he-
la vägen ut till Medelhavet, 
med både Gaza och Väst-
banken utmärkt.

Atlasen beskrivs av förla-
get som ”en idealisk skol-
atlas för unga lågstadie-
geografer”. Bolaget försva-
rade först beslutet med att 
det skulle vara ”oaccepta-
belt” för företagets mellan-

österkunder om Israel ta-
gits med. Men efter mas-
siv kritik backar nu förlaget. 
I ett uttalande på sin Face-
book-sida skriver förlaget: 
”Denna produkt har nu ta-
gits bort från försäljning i al-
la territorier och alla kvar-
varande lager ska förstöras. 
HarperCollins ber om ursäkt 
för detta utelämnande.”

CENSUR ATLAS

Diakoner nu eller aldrig

om det nya diakonämbetet godkänns av kyrkomötet innebär det till exempel att en diakoniarbetare får predika vid en 
gudstjänst utan att behöva särskilt tillstånd av kyrkoherden. Alla som omfattas av det nya ämbetet skulle också vigas 
till tjänst. foTo: kP-arkiv

Själv tvivlar jag på 
att det här är vad 
kyrkan behöver i 
dag.
Åsa A. Westerlund

RELIGION FRED

Få vill vara chef i kyrkan
studerande och 28 magister-
studerande i teologi.

– Utöver dessa finns ett 60-
tal studerande som är inskriv-
na för forskarstudier. Det som 
på senare år har tillkommit 
är den begränsade studieti-
den och det gör ibland att en 
del studerande tvingas ut ur 
systemet.

Akademins uppföljnings-
enkät frågar också efter teo-
logernas karriärmål för de 
närmaste fem åren. Under 20 
procent nämner att de vill av-
ancera i uppgifter, den stora 
majoriteten är nöjd med sin 
nuvarande position ett år ef-
ter utexaminering. Knappt 
20 procent överväger att by-
ta bransch.

– Missionen, Kyrkostyrel-
sen och skolvärlden sysselsät-
ter en del teologer men det är 
tydligt att vi har många teolo-
gie magistrar ute i samhället 
som väljer att aldrig blir präs-
ter, säger Abrahamsson.

präSternaS Behörighet 
i Borgå stift (obs pensionä-
rerna medräknade)

antalet präSter i Borgå 
stift är drygt 300, varav 126 
är pensionerade.

Sammanlagt 141 präster är i 
församlingstjänst.

190 präster 
som jobbar/
arbetslösa

126 pen-
sionärer

Examen i 
ledning av 
församlings-
arbete: 43

34 för-
samlings-
pastorer

54 kaplaner

53 kyrko-
herdar

Högre  
pastoral: 24

Pastoralexamen: 243

NYTT ÄMBETE:

• Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkan inrättar ett nytt dia-
konämbete som ett andligt ämbete vid sidan av prästäm-
betet. 

• Det nya diakonämbetet skulle ersätta det nuvarande di-
akoniämbetet. Också personer som är verksamma in-
om kyrkans fostran och mission ska i framtiden kunna vi-
gas till diakoner. 

• I det här skedet föreslås inte att kantorerna inkluderas i 
det nya ämbetet.
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”

”Bön är det 
kristna alterna-
tivet till att vara 
arg på Gud.”
Patrik Hagman

Religion betyder ”att binda samman”. 
Religion binder samman på flera olika 
sätt. Dels handlar det traditionellt om 
att religion binder samman ett samhäl-
le. Det är den roll religionen haft i år-
tusenden: religionen är det som sam-
lar människorna i ett samhälle kring 
ett gemensamt syfte, en gemensam 
världsbild, gemensamma riter och va-
nor. I den meningen är religion något ett 
samhälle inte kan klara sig utan, även 
om den kan se ut på väldigt olika sätt. 
Utan ”religion” av något slag – den må 
sedan involvera tro på gudar eller in-
te – faller samhället sönder.

Om vi ser på religion på det här sät-
tet är frågan om vi tror att det finns gu-
dar inte den mest avgörande. Ateism är 
varken frånvaron av religion eller att 
inte tro att någon gud existerar. Sna-
rare handlar det om att vägra kalla de 
gudar man tror på för gudar. De kraf-
ter som forntidens människor kallade 
gudar, som vädret, havet och skogen, 
var inte påhittade. De var och är verk-
liga krafter som påverkar människors 
liv. Bara namnen var påhittade. 

Men i dag ger vi ogärna namn åt dessa 
gudar, med några undantag. ”Markna-
den” är helt klart en av vår tids mäkti-
gaste gudar och den försöker vi i vårt 
samhälle blidka med en rad metoder 
som inte sällan kommer nära ren vid-
skepelse. ”Modet” är en annan gud 
som många följer rent religiöst. Men 
det finns många fler sådana makter 
som styr våra liv – tron på framgång, 
på hälsa, på sex, på Den Stora Kärleken.

Vi ser inget samband 
Man kan alltså säga att den normala re-
ligionen för människor är något slags 
polyteism, månggudadyrkan. Den här 
typen av religion fanns hos de gamla 
grekerna, det förkristna Norden och 
alltså även i vår tids ”sekulariserade” 
samhälle (månggudadyrkan i nutida 
hinduism är lite mer komplicerad). Vi 
påverkas av – och försöker påverka – 
en rad olika makter eller gudar, men vi 
ser inget direkt samband mellan dem. 
Till och med när sambanden finns, som 
mellan gudar som finansmakterna och 
klimatet, har vi svårt att se dem. Det här 
är det stora problemet med en polyte-
istisk världsbild. Den gör det svårt för 
oss att se sammanhang i världen, att se 
att vi ingår i något slags helhet. Följakt-
ligen blir det svårt att se mening i mitt 
liv, eftersom jag inte hör samman med 
de krafter som formar mitt liv. 

Ett annat vanligt alternativet är ett 
försök att se just sådana koppling-
ar mellan alla dessa krafter. Man tän-
ker sig helt enkelt att allt hör ihop. Alla 
dessa krafter, hela vår värld, är egent-
ligen uttryck för en enda gud som är 
det samma som vår värld. Den teknis-
ka termen för denna livssyn är pante-
ism. Det kan ta sig lite olika uttryck, 
från lite hippieaktiga föreställningar 
om att vi alla är ett, till olika typer av 
materialistiska föreställningar där man 
tänker sig att sanningen om verklighe-

ten är den grundläggande struktur som 
fysiker undersöker och att allt utöver 
det är bestämt av denna struktur. Det 
finns alltså även av denna form både 
varianter som tror på en gud och de 
som inte gör det. 

Man kan säga att denna typ av reli-
gion löser problemet med mening i li-
vet. En panteist ser sitt liv som del av en 
oändligt stor helhet där allt har sin uni-
ka betydelse. Men den synen för med 
sig andra problem i stället. Det viktigas-
te är problemet med ondskan. För om 
allt är ett, och vi ser att det finns ond-
ska i världen, då måste vi sluta oss till 
att världen som helhet är ond. Vi kan 
inte rikta vår vrede över ondskan i värl-
den någon annanstans än mot världen 
som helhet. Det betyder att panteism 
bara går att upprätthålla så länge vi är 
omedvetna om ondskan i världen el-
ler förmår förklara bort den på något 
vis. Det är inte riktigt ärligt.

En koncentrerad form
Det betyder att vi kan räkna med ett 
tredje alternativ, som vi kan kalla mo-
noteism, tron på en gud. Det innebär att 
man avskiljer en del av verkligheten från 
allt det andra och kallar det för ”Gud”. 
Det innebär att vi fortfarande kan se att 
allt hänger ihop på något vis, och där-
för har en mening. Men det betyder att 
vi kan rikta vår frustration och vrede 
mot Gud i stället för världen som helhet. 

Redan det är antagligen en stor för-
bättring. Men kristendomen (och det 
gäller även judendom och islam på lite 
olika sätt) tänker sig att det finns bättre 
sätt att förhålla sig till Gud än att vara 
arg, även om ilska verkar vara helt legi-
timt i Bibeln. Detta annorlunda sätt att 
förhålla sig till Gud kan i ett ord sam-
manfattas som ”bön”. 

Det vi gör när vi ber är enligt detta sätt 
att se en speciellt koncentrerad form av 
ett sätt att leva sitt liv. Hur denna livs-
hållning egentligen ser ut sammanfat-
tas bra i Jesu undervisning om bönen, 
speciellt i bönen Fader vår, där olika 
sidor av detta sätt att leva lyfts fram. 

Bön är det kristna alternativet till att 
vara arg på Gud. Att leva som kristen 
handlar alltså om att se världen så att 
den del av verkligheten vi kallar för 
”Gud” också kan kallas för vår Fader.

Vad är kristen tro bra för? På vilket sätt är ett kristet liv 
annorlunda än ett icke-kristet? Varför är Jesus viktig? 
Hur syns tro på Gud till vardags? 

Söndagsskola för vuxna söker svar genom att ta av-
stamp i bönen Fader vår. Den är en introduktion i kris-
ten tro som börjar från ett lite ovanligt håll, nämligen i 
livet här och nu. Patrik Hagman säger att han riktar sig 
till alla vuxna som känner att det är dags att ta reda på 
mer om kristendomen.

Sådant som treenigheten och Guds egenskaper får 
vänta lite.  Däremot borde det bli klart redan från bör-
jan: Kristen tro, om vi tar den på allvar, är avgörande 
för hur vi lever våra liv. 

Marknaden är vår tids gud

DEL 1: ”Fader vår som är i himmelen”: Vad handlar religion om?

patrik hagman håller söndagsskola för vuxna i Kyrkpressen den här 
våren.

Den försöker vi blidka med en rad metoder som inte sällan kommer  
nära ren vidskepelse. I KP:s söndagsskola ger sig Patrik Hagman  
i kast med bönen Fader vår.  
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PÅ TVÄREN JOHAN SANDBERG

En bananlåda med gospel
Nej, kära vänner. Nu handlar 
det varken om varken kan-
telegospel eller kante/lego/

spel. Nu ska 
det handla om 
vinyler. 

När jag var 
ung för ett par 
år sedan, när-
mare bestämt 

på sjuttiotalet, lade jag ofta 
mina slantar på lp-skivor.

Jag samlade inte på dem, 
men å andra sidan gjor-
de jag mig sällan av med 
dem heller. Så det blev liten 
samling i varje fall. 

Samlingen har jag spa-
rat tills denna dag men se-
dan cd-skivorna gjorde en-

tré har den knappt utökats. 
Ibland sätter jag på en vi-
nyl på skivtallriken, kan-
ske mest för att få uppleva 
nostalin i att hålla i ett or-
dentligt skivfodral och hö-
ra knastret.

Jag trodde mig ha en 
viss koll på sjuttiotalsmu-
siken. Ack nej. Okunska-

pens lucka uppenbara-
des senaste vecka när en 
vän som gjort sig av med 
sin skivspelare lämnade en 
bananlåda full med vinyler i 
min vård. 

Tydligen lyssnade jag in-
te på gospel som ung. För-
visso finns enstaka skivor 
av Don Francisco och Chuck 

Girard, som jag hört tidiga-
re, i bananlådan. 

I lådan finns en också en 
liveinspelning av Kenneth 
Copeland där han till min 
överraskning sjunger och 
inte predikar.  I dag är Co-
peland en av trosrörelsens 
främsta förkunnare och 
äger två jetplan. Han lär ska 

ha varit sångare innan han 
kom till tro.

Men de allra flesta har 
jag aldrig i hört talas om; 
Reba Rambo, Dallas Hol-
mes band, DeGarmas & Key 
Band, 2nd Chapter of Acts.

Men nu vet nu vad jag 
lyssnar på den närmaste ti-
den.

VÅGA FRÅGA

Det är i Guds händer
Jag hör till lutherska kyrkan och min 
fru är ateist. Hon vill inte att våra barn 
ska döpas och jag har inte insiste-
rat på dop. Vad säger den lutherska 
läran: hur skulle det gå för våra barn 
om de råkade ut för en olycka och 
dog innan de hann bli döpta? Skulle 
de komma till himlen?

i frågeStällarenS familj har denna in-
te helt ovanliga situation lösts helt kor-
rekt enligt religionsfrihetslagen. Om 
föräldrarna till ett barn har olika ”tros-
bekännelse” ska man komma överens 
om vilken av föräldrarna barnen följer. 
Kan man inte enas i frågan följer bar-
nen modern.

i det nu aktuella fallet framgår moderns vilja klart och fa-
dern har accepterat den. Det betyder att barnen inte blir 
medlemmar i kyrkan, vilket de skulle bli om de döptes. 
Detta gäller i alla kristna kyrkor och samfund. I en del sam-
fund väntar man med dopet tills dopkandidaten kan avge 
vittnesbörd om sin personliga tro och själv be om att få bli 
döpt. I den lutherska kyrkan betonas den villkorslösa nå-
den i dopet starkt och därför bär man fram barnen i dopet 
redan som små.

Så den egentliga frågan. Kommer man till himlen även om 
man inte är döpt? Vår kyrkas bekännelseskrifter, som skrevs 
under en tid av tillspetsade trosstrider, har en del skarpa 
formuleringar om dopets nödvändighet för saligheten. Men 
mest betonas ändå hur dopet är en Guds gåva, ett uttryck 
för Guds godhet och barmhärtighet. En stor del av dopets 
betydelse läggs in i orden från Herren: ”Jag har friköpt dig, 
jag har gett dig ditt namn, du är min.” Vi är kända av him-
len och kallas till kristusgemenskap. 

Dopet är inte ett krav, utan en gåva som vi får ta emot och 
ha glädje och nytta av hela livet. Vi kallas att ”leva i dopet”, 
att dagligen kommunicera med Herren och ödmjukt inför 
honom lägga fram våra liv med alla tillkortakommanden 
och framgångar och i frimodig tro ta emot hans nåd. Det 
är ju så vi enligt Jesu dopbefallning ska läras att leva. Tar vi 
detta på allvar blir dopet en livslång process, ett livslångt 
förvaltande av det som innefattas av uttrycket ”Guds nåd”.

Det är kanske på sin plats att påpeka att det till all lycka 
inte är vi människor som ska avgöra vem som kommer 
vart efter jordelivet. Allt detta är i Guds händer och gäller 
alla människor.

Efter de här teologiska förklaringarna vill jag till slut ta 
ner frågan på ett praktiskt plan. Jag minnas de gånger jag 
suttit med djupt bedrövade föräldrar som förlorat barn de 
inte hunnit bära fram i dopet och därför ställt den nu aktu-
ella frågan. De gångerna har jag inte kunnat annat än hål-
la deras händer och tala om Jesus som barnens vän och 
framlägga hoppet om himmelskt återseende. Och jag vill 
tro att det inte har varit fel, varken enligt Bibeln eller be-
kännelseskrifterna.

 ¶ Jan-erik nYman
är prost och 
pensionerad 
kyrkoherde  
och svarar på 
läsarfrågor om  
tro och kyrka. 

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

Marknaden är vår tids gud
Iklädd kippa  
i stadskärnan
PROTEST. Tecknen på 
ökat judehat i Europa 
oroar inte bara be-
slutsfattare. I sam-
band med Minnesda-
gen för Förintelsens 
offer testade två 
män hur det är att gå 
omkring i Helsingfors 
med en judisk symbol 
synlig på huvudet.

TEXT OCH FOTO:  
JOANNA NYLUND

– Hej! Får jag fråga dig en sak? 
Vet du vad det är för dag  i dag?

Heikki Hilvo, pensione-
rad präst, står mitt i Kam-
pens  köpcentrum i Helsing-
fors den 27 januari, på Min-
nesdagen för Förintelsens 
offer, med en judisk kippa 
på huvudet. Tillsammans 
med vännen Petri Kauha-
nen från Suomen Karmel-
yhdistys, också iförd sam-
ma huvudbonad, vill han dra 
uppmärksamhet till att det  
gått 70 år sedan Auschwitz 
befriades. För den intres-
serade vecklar han ut Hel-
singin Sanomats stora arti-
kel om dödslägret från sön-
dagen innan.

– Jag hörde om vad som 
hänt den svenska reporter 
som gick omkring i Mal-
mö med en kippa på hu-
vudet. Jag tror inte att det 
skulle kunna hända här, 
men blev ändå inspirerad 
att testa folks attityder lite. 
Minnesdagen känns som det 
perfekta tillfället. Men ärligt 
talat undrar jag om de flesta 
finländare ens vet vad det är 
för hatt! småskrattar Hilvo.

Judehatet i Malmö
Reporter Petter Ljunggren på 
Sveriges Television filmades 
i hemlighet då han gick om-
kring i Malmö iförd en kip-
pa och med en Davidsstjärna 
runt halsen. Han blev häck-
lad, utsatt för äggkastning 
och varnad att fly området 
för sin egen säkerhets skull. 
Inslaget visades den 21 janu-
ari i ett avsnitt av det under-
sökande faktaprogrammet 

Uppdrag granskning, under 
namnet ”Judehatet i Malmö”. 

Många tittar nyfiket på de 
båda männen. Plötsligt hörs 
ett förtjust ”shalom!” från ett 
israeliskt par som går förbi.  
Hilvo och Kauhanen stannar 
och pratar med några förbi-
passerande. En turkisk mus-
limsk man svarar genast ja-
kande på Heikkis fråga. In-
te alla tillfrågade känner till 
dagen, men alla har däremot 
hört talas om Auschwitz.  En 
vakt som jobbar i köpcentret 
berättar att han till och med 
besökt platsen.

Ett gäng muslimska ton-

årskillar är välvilligt inställ-
da till Hilvo men talar hellre 
om IS och USA:s förbrytelser 
än om Förintelsen. 

– Det ligger starkt i den 
finska kulturen att inte lägga 
sig i vad andra gör. Det skulle 

nog kräva ganska mycket för 
att vi skulle få öppet negati-
va reaktioner, tror Hilvo. Se-
dan ler han lite förläget och 
suckar.

– Jag bor själv i invand-
rartäta Gårdsbacka och tog 
metron hit.  Så feg är jag än-
då att jag inte vågade sätta på 
mig kippan förrän vi kom-
mit några stationer på väg …

Kauhanen nickar instäm-
mande. 

– Det känns nog som en 
mycket större risk att gå med 
kippa i till exempel Östra 
centrum. Man kan inte ve-
ta, men så känns det.

heikki hilvo, pensionerad präst, väcker reaktioner då han går omkring i ett köpcentrum i 
Helsingfors med kippa på huvudet.

”Shalom.”
Ett förbipasserande isra-
eliskt par hälsar på Heik-
ki Hilvo.
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Tillsammans med Gud m
TEXT: SOFIA TORVALDS

– Den som tror på Gud är aldrig ensam.
Så kan man kanske sammanfatta en 

orsak till att religion i de allra flesta fall 
är något som förebygger psykisk sjuk-
dom.

Det här menar den svenska psyko-
terapeuten och teologen Jan Byström 
som har jobbat som präst, personal-
konsulent i flygvapnet och – sedan ett 
par år tillbaka – som legitimerad psy-
koterapeut. Vid sidan av psykoterapi-
studierna har han forskat i hur man kan 
integrera människors gudstro i en psy-
kologbehandling.

– Det var en liten pilotstudie, men 
den visade entydigt att religionen är en 
positiv faktor i terapiprocessen.

Jan Byström har jobbat med Ac-
ceptance and commitment therapy 
(ACT), en form av kognitiv beteende-
terapi (KBT). ACT lägger stor vikt vid 
så kallade kontextuella faktorer som 
kan bidra till en bättre psykisk hälsa.

– Gudstron är en viktig del av livet, 
och den innehåller väldigt många po-
sitiva beståndsdelar, säger Byström.

Han är en av författarna bakom boken 
Din väg ut ur oron. En självhjälpsbok med 
broder Lorens som vägvisare. 1600-tals-
munken och mystikern broder Lorens 
strävade efter att ständigt rikta sina tan-
kar mot Gud, ”att leva i Guds nu”.

– Det handlar om att ta tanken om 
att Gud alltid är med mig på allvar. Som 
terapeut försöker jag stötta och hjälpa 
människor att bygga sin tilltro på in-
sikten att Gud är här.

Människor som har mycket oro ten-
derar att vara i sina tankar, minnen och 
rädslor i stället för att vara i nuet.

– Broder Lorens hade ett tydligt per-
spektiv på medveten närvaro: det är 
att hitta ett sätt att vara mer närvaran-
de i nuet.

Medveten närvaro är en teknik som 
används inom medicinen i dag, den är 
alltså inte religiös i sig. Vad vinner man 
då på att koppla in Gud?

– Det blir en dubbeleffekt. För det 
första befinner jag mig i nuet, för det 
andra får jag en insikt: jag är inte en-
sam, Gud älskar mig, Gud ser mig. Det 
finns en annan aspekt på livet. Den in-
sikten tillför något viktigt.

Ta ut en kompassriktning
Det finns rätt mycket forskning kring 
religion och psykisk hälsa.

– Forskningen visar tydligt att den 
som har en sund gudstro har en bätt-
re psykisk hälsa.

Och vad beror det på? En vanlig upp-
fattning är att religionen erbjuder en 
möjlighet att se sig själv och sitt liv i 
ett sammanhang.

– Men vi fokuserar mer på vad reli-
gionen kan tillföra en vanlig dag. Det 
handlar inte bara om att ”religion är 
en tröst när jag har det svårt” utan om 
att det ger något att veta att det finns 
någon som ständigt är närvarande i 
mitt liv.

Som terapeut arbetar han också 
mycket med att hitta livsvärden eller 
livsmål.

– Min kliniska erfarenhet är att det 
är viktigt att se vart jag är på väg, vil-
ka värderingar jag har. Många männ-
iskor i dag har inte alls arbetat med de 
här frågorna. Det kan vara rätt svårt att 
få syn på vad som egentligen är bety-
delsefullt i tillvaron. Det är inte lätt att 
svara på den frågan. En av mina patien-
ter sa: ”Ja, det är väl pengar.”

Jan Byströms erfarenhet är att det kan 
vara lättare att sammanfatta de egna 
värderingarna om man har en tro.

– Den som tror har tagit ut en kom-
passriktning för sig själv. Det kan vara 
till exempel ett bibelställe: Allt vad ni 
vill att människorna skall göra för er, 

det skall ni också göra för dem. (Mat-
teus 7:12)

Och hur hjälper livsvärderingarna el-
ler livsmålen en människa?

– Man blir till exempel bättre på att 
hantera nederlag.

Det hjälper inte att förstå
Jan Byström har en amerikansk kolle-
ga som gjorde en studie om depressiva 
universitetsstuderande.

– Problemet med depression är att 
det får människor att dra sig undan, vil-
ket i sin tur leder till ännu större de-
pressivitet. Så när min kollega träffade 
sina klienter sa han helt enkelt: aktive-
ra din tro. Gå i kyrkan, prata med pas-
torn, hitta en bibelstudiegrupp.

Att tro handlar oftast om att hitta ett 
socialt sammanhang.

– Det är lättare att sätta upp lång-
siktiga mål om man har någonting att 
falla tillbaka på. Den tryggheten finns 
i kyrkan.

Det låter så enkelt, alltihop.  Finns 
det inga invändningar?

– Det som vi möter bland alla patien-

ter är föreställningar som härstammar 
från Freud. Man tänker att människan 
på något vis är ett resultat av sin barn-
dom och sina upplevelser. Tyvärr har 
den typen av psykologiska inriktning-
ar fortfarande starkt fotfäste.

Själv säger Jan Byström bestämt nej 
till föreställningen att man först mås-
te bearbeta det man varit med om, gå 
tillbaka och jobba med det, innan man 
kan påbörja ett nytt och bättre liv.

– Vi tror att man inte ska uppehålla 
sig vid orsakerna till att man mår då-
ligt. Man måste kunna se hur man ska 
kunna må bättre.

Det händer ofta att folk fastnar i sitt 
förflutna och tror att det är det terapin 
ska handla om.

– Då brukar jag säga: ”Hur mycket tid 
har du ägnat åt att fundera på det som 
hänt?” Då svarar patienten ofta: ”Hur 
mycket som helst.” Då frågar jag: ”Har 
det hjälpt dig?”

– Man fastnar i att man är skadad, 
men det finns inga bevis för att någon 
skulle bli bättre av att förstå varför hon 
mår dåligt.

”Forskning-
en visar tydligt 
att den som har 
en sund guds-
tro har en bättre 
psykisk hälsa.”
Jan Byström

PSYKISK HÄLSA. Jag är inte ensam, Gud ser mig. 
Gud vet hur jag har det, känner den som ber. Psy-
koterapeuten och prästen Jan Byström vet att en 
sund religiositet leder till större psykisk hälsa och  
en känsla av att livet har både mening och riktning.

OM KBT OCH ACT

• KBT står för Kognitiv beteendeterapi. KBT har sin förankring i inlärningspsy-
kologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi. I KBT ligger tonvikten på sam-
spelet mellan individen och omgivningen och mellan en individs tankar, be-
teenden och känslor. Kognitiv beteendeterapi går ut på att man ska må och 
fungera bättre genom att förändra sitt beteende och hur man uppfattar och 
tolkar sig själv och sin omgivning. 

• ACT står för Acceptance and commitment therapy. ACT är en form av KBT 
som skiljer sig från KBT bland annat i sin målsättning. ”Acceptans” syftar på en 
ovillkorlig acceptans av alla ens upplevelser, särskilt smärtsamma sådana. Ett 
grundläggande begrepp i ACT är ”värderad riktning” som innebär att man un-
der en längre tid bör reflektera över och gradera vad man värderar.
(Källor: Vårdguiden, Wikipedia)
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Tillsammans med Gud m
Religion som beteende
De flesta som kommer till Jan Byström 
blir väldigt glada över att få arbeta te-
rapeutiskt med den tro de har.

Är du ensam om att jobba så här?
– De flesta som jobbar med KBT har 

samma syn som jag, de tycker att det 
är viktigt att aktivera en människas 
tro, oberoende av om terapeuten är 
troende eller ej. Man utgår helt enkelt 
från människans hela kontext.

Utgångspunkten är att man ser på 
religion som beteende.

– Jag rotar inte i människors tro och 
undviker allt psykologiserande i stil 
med ”tror du egentligen, innerst in-
ne?”.

– Jag tänker helt enkelt: det är bra 
att be, då får jag en upplevelse av att 
jag inte är ensam. Då ska jag använ-
da mig av det.

Inom den psykodynamiska terapin 
– den som utgår från Freud – tänker 
man sig att religiösa människor har 
större problem är andra för att de käm-
par med frågor kring synd, skuld och 
skam.

– Det finns det inga bevis för. I Sve-
rige är den terapiformen tydligt på väg 
ut.

Men det kan också finnas ett tera-
pimotstånd hos kristna.

– Evangelikala kristna har traditio-
nellt varit misstänksamma mot psy-
koterapi. Men när en kristen männis-
ka får höra att tron kan integreras och 
aktiveras i behandlingen känns det bra 
för de flesta.

Kanske kan man till och med se 
på det hela som en gest av försoning, 
eftersom freudianska terapeuter ofta 
ansett att religionen varit en börda el-
ler ett hinder för patienten.

– Många kristna har under åren bli-
vit illa behandlade i den traditionel-
la psykoterapin. 

ÖVNING I LUGNANDE ANDNING

• Sätt dig bekvämt med fötterna stadigt mot golvet.
• Börja med att ta några djupa andetag. Fokusera sedan på nedre delen av magen. Lägg 
märke till att magen utvidgas när du andas in och dras samman när du andas ut.
• Om du vill kan du välja att vid varje utandning tänka orden ”lugn” eller ”frid”.
• Sitt stilla i fem minuter och andas på detta sätt.
• Om tankar kommer i ditt huvud så registrerar du dem och släpper sedan  
taget om dem. Låt uppmärksamheten vara riktad mot magen.
• När du tränat några dagar sittande kan du göra samma övning när du ligger eller står upp.

”Många krist-
na har under 
åren blivit il-
la behandlade i 
den traditionella 
psykoterapin.”
Jan Byström

år jag bra
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kloSterområdet är samtidigt ett turistcentrum och ett hem för tolv munkar. Kommuniteten får finna sig i att ständigt omges av besökare.

egen tillverkning. Valamo gör både rött och vitt vin och öl av lokala råvaror. 

ortodoxt centrum. Ikonmålare hittar allt de behöver här, såväl material som kunskap. vaxljuSen Brinner nästan oavbrutet i klosterkyrkan som är Valamos hjärta.
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Snövitt änglaliv  
i tidens avkrok
TEXT OCH FOTO: MAY WIKSTRÖM

Nya Valamo kloster i Heinävesi: En so-
vande Törnrosa med rimfrost i ögon-
fransarna. Snön ligger tungt över gårds-
träden och de många byggnaderna. In-
trycket är vitt, vitt. Klosterkyrkan hel-
gad åt Kristi förklaring. De frostblästrade 
träbyggnaderna med spartansk inkvar-
tering. Omedvetet dämpar besökare 
sina gester och röster för att inte bry-
ta stillheten.

– På vintern är det verkligt fridfullt 
här. Då är bönen och gudstjänsten vår 
huvudsakliga uppgift, säger arkimand-
rit Sergei.

Som klostrets föreståndare ansvarar 
han för verksamheten och för den lil-
la skaran på tolv munkbröder. Lågsä-
songen är en tid när bröderna i klos-
tret har möjlighet till stillhet, även om 
det också nu finns grupper på besök. 

Om somrarna är det desto livliga-
re och busslast efter busslast anlän-
der för att bekanta sig med det kloster 
som också bär en del av berättelsen om 
Finlands historia, krig och evakuering. 
Då deltar munkarna i arbetet med att 
guida runt på området.

– Det är ju bara på det sättet att tu-
rismen är klostrets världsliga hjärta. Jag 
har varit här i 25 år och har också hun-
nit vara receptionist när jag var yngre.

Whiskeyproduktion nästa
Souvenirshopen på området erbjuder 
det allmänheten uppfattar som tradi-
tionella klosterprodukter, som ikoner, 
örtblandningar och vaxljus.

Men Nya Valamo har också en egen 
vin- och ölproduktion och det senaste är 
projektet att utöka denna med whiskey.

Arkimandrit Sergei säger att produk-
tionen fortfarande är i försöksstadiet. 
De yttre ramarna finns – men det drö-
jer ännu fyra år innan klosterwhiskeyn 
är mogen.

Helt oomstritt är projektet inte. Det 
har höjts skeptiska röster som undrar 
om försäljningen av starksprit faktiskt 
hör till det ett kloster ska ge sig in på.

– Det är klart att det har väckt blan-
dade känslor. I historien har just klos-
tren producerat vin och sprit. Munkar-
na spred whiskeyn från Scotland och 
Irland. I Mellaneuropa har klostren 
egen vintillverkning och på Cypern 
äger klostret Kykkos ett stort brygge-
ri, säger arkimandrit Sergei.

Utställning blev succé 
I receptionen står Eija Liukko och säljer 
bland annat inträdesbiljetter till konst-
utställningen Mästarens spår. Sedan hös-
ten 2014 har en släkt lånat ut konstverk 
med kristna motiv. Tavlorna spänner 
över fyra århundraden och är signe-
rade med namn som Schjerfbeck och 

Gallen-Kallela, men också av utländ-
ska konstnärer. Utställningen har varit 
en succé för besöksstatistiken och ar-
kimandrit Sergei avslöjar att den pri-
vata samlaren har gett klartecken för 
en uppföljare, eftersom det inte fanns 
plats att ställa ut de över två hundra 
tavlor som erbjöds.

Eija Liukko uppskattar antalet be-
sökare till cirka 100 000 årligen. De 
lockas dit av något av de tre hjul Va-
lamo snurrar kring: det andliga och 
kyrkliga livet, kursverksamheten el-
ler turismen. Själv  hör Liukko till dem 
som finns på klostrets lönelistor. Men 
de senaste åren har de anställda bli-
vit färre. Också Valamo har gått ige-
nom samarbetsförhandlingar, både år 
2012 och 2013. 

– På vintrarna är vi cirka 25 anställ-
da här, sommartid kring 50. Talkoar-
betare kommer och går året om, säger 
Eija Liukko.

Talkoarbetarna är viktiga för upp-
rätthållandet av klostret. Enligt arki-
mandriten är det särskilt de som sökt 
sig till ortodoxa kyrkan i vuxen ålder 
som på det här sättet vill tillägna sig 
kyrkans tradition och också ge ett kon-
kret bidrag till att vara med och bygga 
vidare på den.

Unik miljö inspirerar
I kurscentret bakom kyrkan finns en 
grupp ikonmålare. De kommer från 
Helsingfors och sitter böjda i djup kon-
centration över sina ikoner av ärke-
ängeln Mikael. De har kommit till ett 
skede av arbetet när det kändes vetti-
gast att stuva in både arbeten och del-
tagare och åka till det centrum som 
har allt det de behöver. Momentet 
är den krävande förgyllningen. Är-

”På vintern 
är bönen och 
gudstjänsten 
vår huvudsakli-
ga uppgift.”
Arkimandrit  
Sergei

KOMMENTAR  
MAY WIKSTRÖM

Mellan andligt och världsligt
när två hund-
ra munkar un-
der vinterkri-
get evakuera-
des från gam-
la Valamo slog 
en rik tradition 

ner bopålarna i Finland, på 
ett sätt som gav den orto-
doxa kyrkan genklang långt 
utöver den en procent stora 
befolkningsgrupp som till-
hör den. Det avskilda heliga 
klosterlivet, som på finska 

kallas enkelielämä (ängla-
liv), lockade mysteriefattiga 
lutheraner. 

I dag kan man krydda 
södernresan med mysteri-
erna på annat håll, där det 
finns större och pråligare 
kloster att besöka. Valamo 
har en allt smalnande stig 
att gå för att slå vakt om 
det andliga livet och sam-
tidigt överleva ekonomiskt. 
Turisterna är välkomna 
och välbehövliga, men de 

framfusigaste får änglalivet 
att krackelera. På skyltar-
na med ordningsregler har 
man sett sig tvungna att 
påpeka att det inte är till-
låtet att fotografera munk-
bröderna eller pågående 
gudstjänst.

Och att hitta den ”rät-
ta” världsliga lönsamhe-
ten är en utmaning. Som 
whiskeyn: Den är käns-
lig. Det handlar inte bara om 
de moraliska frågorna. De 

som säger det rentut und-
rar varför någon i hela fri-
den skulle vilja köpa en ny 
och okänd klosterwhiskey 
från Finland? Varken tradi-
tionen eller kvaliteten ta-
lar för det. De mest pessi-
mistiska förutspår ett eko-
nomiskt fiasko, medan an-
dra ortodoxa uttrycker sin 
besvikelse över att klostret 
har förvandlats till en mark-
nadsplats. Valamos bokslut 
har varit sexsiffrigt röda i 

ett par år och det har funnit 
schismer i klostrets ledning, 
vilka ledde till att kloster-
föreståndaren fick spar-
ken. Han återinsattes efter 
att biträdande justitiekans-
lern förklarat uppsägningen 
olaglig. I samma veva brann 
dessutom en 170-årig hu-
vudbyggnad ner. Restau-
rationsbehoven är oändli-
ga, och utan talkoinsatser 
skulle klostret antagligen ha 
svårt att klara sig.

Krasst sett har Valamo 
nutiden emot sig. 

Ändå vittnar de flesta be-
sökare om det lugn som 
faller över en i avskildhe-
ten. Det finns något ödes-
mättat över det hela, något 
som varken får eller kan gå 
förlorat.

Nej, må vara att den på-
gående tiden inte är för Va-
lamo. Men den eviga tiden 
har fortfarande ett viktigt 
hem där.

keängelns bild  har fått en bakgrund 
av rent guld.

– När ni putsar förgyllningen här 
vid hårlockarna måste ni vara väl-
digt noga, för det är just det här som 
gör att bilden stiger fram, instrue-
rar läraren Marja-Liisa Väättänen.  
Med skalpellen i hand skrapar hon var-
samt bort guldstoft från en ikon där för-
gyllningen har grynat sig en aning.

Hon säger att Valamo är en otroligt 
inspirerande miljö för målarna. Kyr-
kan, konsten som omger dem och det 
andliga livet ger dem nya dimensioner.

Tuula Sääksi är en av deltagarna.
– Jag började med ikonmålning när 

jag blev pensionerad, berättar hon.
I kursgården erbjuder också Vala-

mo folkhögskola kurser, allt ifrån hant-
verkskurser som bokbindning och me-
tallarbeten till retreater och introduk-
tionskurser i ortodox andlighet.

Hur viktigt är nya Valamo i dag för de or-
todoxa själva? Hör det till att komma hit 
åtminstone en gång?

– Visst är det en av våra viktigaste 
kyrkor. Vi har pilgrimer som kommer 
hit regelbundet, till exempel under fas-
tetiden, säger arkimandrit Sergei.

Klostrets betydelse syns också i att 
kyrkomötet för den ortodoxa kyrkan i 
Finland samlas här varje år.

Men resten av Finand? I år är det 75 
år sedan munkarna flydde över isar-
na från gamla Valamo, under skydd av 
finska armén. Minns vi fortfarande?  
Bryr vi oss?

Klosterföreståndaren har sin över-
tygelse klar:

– De flesta som kommer hit har be-
kantat sig med klostrets historia. Nej, 
Valamo är inte bortglömt.

VALAMO. Klostret som evakuerades undan vinter-
kriget lever i dag i spänningen mellan det himmelska 
uppdraget och det jordiska resultatansvaret.

arkimandrit 
Sergei har bott i 
Valamo i 25 år.
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Intet nytt 
under solen
Att jobba på Kyrkpres-

sen kan 
bland an-
nat inne-
bära 
att man 
en helt 

valig ar-
betsdag 

sjunger igenom alla  
Runebergs bidrag till 
psalmboken tillsammans 
med en kollega. Någon 
särskilt njutbar upplevel-
se för åhörarna var det 
inte, då våra kunskaper 
i psalmskatten var or-
dentligt begränsade och 
det där med att sjunga 
främmande melodier in-
te heller lyckades pro-
blemfritt. Vi fick blädd-
ra oss genom minst tjugo 
psalmer, ända till psalm 
492, innan vi hittade Jag 
lyfter ögat mot himme-
len och kunde utbris-
ta: ”Ja just det ja, klart vi 
kan vår Runeberg.” 

I januari har psalm-
bokstillägget, som ska 
finnas i församlingar-
na till advent 2016, dis-
kuterats intensivt bland 
unga församlingsakti-
va som upplever att för 
få ungdomssånger tagits 
med av den arbetsgrupp 
som jobbat fram ett för-
slag. Ett av argumenten 
till att några av de mest 
älskade ungdomssång-
erna föll bort var att tex-
ten inte höll teologiskt. 
Ett öde de unga de-
lar med Runeberg: Un-
der en period på tre år i 
mitten av 1800-talet satt 
han och skrev psalmer 
för brinnkära livet men 
hans psalmboksförslag 
med omkring 60 psal-
mer kritiserades av både 
universitetsteologer och 
pietister för att inte vara 
tillräckligt renlärigt.

I den psalmbok som 
godkändes 1886 togs än-
då hela 53 av national-
skaldens psalmer och 
bearbetningar med. Om 
Ungdomens Kyrkodagars 
psalmförslag vinner ge-
hör hos ombuden i kyr-
komötet återstår att se. 
De 28 svårsjungna Rune-
bergspsalmerna är inte 
på väg någonstans men 
nu finns chansen att göra 
psalmboken lite mer re-
levant för lite fler sångare. 

 ¶ ChriSTa miCkelSSon

ELLIPS Otrohet river itu  
– kan man bli hel?

laila dahl är 
diplomerad par- 
och relations-
terapeut och 
artist. Hon driver 
TerapiStudion 
och Parterapi 
Stockholm. Hon 
har gjort kar-
riär som kristen 
sångare och även 
besökt Finland 
flera gånger.Löpsedlarna skriker om snedsteg och 

otrohet så gott som varje dag. Det finns 
internetsajter som basunerar: Pigga 
upp ditt förhållande med otrohet! Ko-
miker gör narr av saken. Man frestas 
tro att otrohet är så vanligt att det är 
en småsak.

– Så länge man inte varit med om 
det själv kanske det inte verkar vara 
en så stor sak. Men är man i en seriös 
relation så är otrohet i de allra flesta 
fall väldigt svårt att komma över, säger 
Laila Dahl, med ett 25 år långt äkten-
skap bakom sig.

Men hon vill också inge hopp. Det 
behöver inte vara kört efter ett sned-
steg. Det är också därför hon efter no-
ga övervägande och med sin före detta 
mans medverkan valde att berätta om 
det svåra som drabbat dem.

– Man söker ett litet frö i skiten. Den 
här boken är vårt frö och jag hoppas 
att den kan generera något gott, säger 
Laila Dahl som är det före detta parets 
ansikte utåt.

Total chock
Laila Dahl möter mig en vinterdag i 
Stockholm, då naturen pudrats i vit 
skrud. Boken Att gå sönder och bli hel igen 
ska komma från tryckeriet om någ-
ra dagar. Jag har fått ta del av manuset 
som rör om i ett ämne som man inte 
förväntar sig att en kristen artist ska ta 
upp. Otrohet vill man ofta vara tyst om.

För Laila Dahl kom otroheten som en 
total chock. Hennes man erkände en 
dag att han hade ett barn med en annan 

OTROHET. Den svenska sångerskan och terapeuten 
Laila Dahl var med om det som ingen vill att ska hända 
då man lovat varandra trohet i nöd och lust. Hennes 
man var otrogen. Nu har hon skrivit en bok om smär-
tan och skammen – för att hjälpa andra. 

TEXT OCH FOTO: KAJ AALTO

kvinna. Han hade under en tid levt ett 
dubbelliv. Laila Dahls värld gick sön-
der. Hon och hennes man hade ju ut-
ifrån setts som det perfekta paret med 
tre barn. Hon är en känd kristen sång-
erska och låtskrivare. Han var sångare 
och musiker på fritiden och de jobba-
de också tillsammans med musiken.

– När den värsta chocken hade lagt 
sig sökte jag efter litteratur om otrohet 
på internet och i biblioteket. Men det 
fanns bara några korta kapitel i böck-
er om kärleksrelationer.

Då föddes idén att skriva själv. Hon 
hade ju jobbat som parterapeut.

– Det finns en lamhet kring otrohet. 
Det är som om det bara handlade om 
vår sexualdrift och att vi får dras med 
den. Men så gör vi inte med andra pro-
blem. Som mobbning till exempel.

I dag flyttar vi inte bara på mobb-
ningsoffret utan frågar oss vad är det 
som gör att mobbaren mobbar. Laila 
Dahl menar att vi behöver fråga oss var-
för är vi otrogna. Hon vill inte fokuse-
ra på sex eller moral, utan på respek-
ten i ett kärleksförhållande.

– Den som blivit förälskad i en kol-
lega på jobbet står vid ett val. Ska jag 
eller ska jag inte? Då ser man de där 
budskapen skymta förbi. Om alla an-
dra gör det, varför inte jag?

– Om man har något att dölja i ett 
förhållande, oavsett om det är otrohet 
eller att man har svindlat bort pengar, 
så skapas en kil i förhållandet, en kil 
som blir en spricka. Därför tror jag in-
te att det man inte vet inte skadar en.

”Jag led och sörjde och gick sönder, men hade på nå-
got konstigt sätt fått tillgång till en himla massa mer 
kärlek och mod än jag trott var möjligt.”
Laila Dahl

Laila Dahl skriver att man kan för-
störa mycket på några minuter.

– Man kan själv skadas invärtes 
för många år framöver, särskilt om 
man inte söker hjälp. Man kan leva 
i bitterhet eller i skuld. Det är oer-
hört tragiskt.

Fortsätta eller separera
Hur stora är chanserna att man kan fort-
sätta tillsammans efter otrohet?

– Möjligheterna att kunna gå vidare 
står i proportion till hur väl man bear-
betar otroheten. Det är viktigt att bå-
da deltar, inte att bara den ena gör det 
och den andra mest ser på.

Det gäller alltså att gå till botten med 
problemen och försonas. Acceptera att 
det som hänt har hänt även om det var 
fruktansvärt. Att vara överens om sam-
ma mål, göra saker annorlunda och va-
ra ömsesidiga i respekten till varandra.

– Ja, då finns alla möjligheter att kla-
ra det, säger Laila Dahl.

– Men om båda inte gör det helhjär-
tat blir det svårt. Om det bara är en som 
drar relationen framåt blir det för tungt.

Det var ungefär det som hände Laila 
Dahl. Det var inte kärleken som fat-
tades, men hennes man erkände att 
han inte gått till botten med proble-
men och var otrogen igen. Då be-
stämde Laila Dahl sig för att separe-
ra. Hon skrämdes av hans förmåga att 
leva dubbelliv.

Hennes före detta man berättar i bo-
ken att han inte flydde från sin fru, men 
att han flydde från sig själv. Först var det 
en fantasi om något spännande och när 
tillfället kom så hamnade han där hos 
en annan kvinna.

– Otrohet är ofta en flyktväg. Ens in-
re kan vara ett kaos. Eller så är det kaos 
i förhållandet och man saknar närhet 
och kontakt. Det behöver inte handla 
om sex utan kan vara känslomässigt.

– När problem uppstår flyr man hell-
re än tar itu med dem. En del tar till flas-
kan, andra börjar spela poker på nätet. 
Men om du inte löser kaoset så skapar 
du ett nytt kaos, förklarar Laila Dahl.

Hon vill att vi pratar mer om hur man 
förebygger otrohet. Det kan man göra 
genom att bli specialist på sin partner.

– Fråga din partner vad han eller hon 
längtar efter och berätta vad du läng-
tar efter. Vad behöver du? Vad behö-
ver jag? Möt varandra där.

Nya norska perspektiv
BOK

Den överraskande nåden

Författare: Per Arne Dahl 
Förlag: Libris förlag

”Frånvaron av nåd sä-
ger: För sent! Det är inte till 
någon nytta. Vi får skör-
da det vi sår. Nåden sä-
ger: Våga livet en gång till. Vi 
kan skörda mer än vi sått, 

trots allt. Vår skörd påver-
kas av det Jesus sådde.”

Per Arne Dahl är förfat-
tare och biskop och en väl-
känd person i hemlandet 
Norge. När han nu skriver 
en bok om nåden utgår han 
från de olika elementen i 
gudstjänsten, från inled-
ningsorden till postludiet. 
Det är ett litet annorlunda 
grepp som på ett fint sätt 
gör budskapet konkret. 
(Som en av kapitelrubri-
kerna lyder, ”Gudstjäns-
ten är hela livet på en tim-

me.”) Inom dessa ramar 
ryms nästan hur mycket 
som helst, och Dahl lyfter 
fram alla de svåra frågor-
na: vår mänskliga svaghet 
och tendens att döma var-
andra och oss själva, syn-
den, behovet av bikt och 
förlåtelse, våra obesvarade 
frågor till Gud, och beho-
vet att visa – och ta emot 
– nåd, också från varandra. 
Han skriver varmt och är-
ligt utan att skygga för det 
smärtsamma, och entu-
siasmen över evangeliets 

kärnbudskap går inte att ta 
miste på.

Lite stör jag mig på att 
Dahl, speciellt i början, an-
vänder ett förmanan-
de ”borde” lite väl ofta (”vi 
som församling borde verk-
ligen”). Manuset hade ock-
så mått bra av lite stra-
mare redigering. Här finns 
gott om guldkorn, men 
ibland hotar de försvinna i 
ett överflöd av ord. Styr-
kan i boken är de många 
levnadshistorier som Dahl 
kryddar sin undervisning 

med. Det här är en bok att 
läsa bitvis och med efter-
tanke – till exempel som en 
meditativ text i samband 
med just gudstjänsten.

Som en liten fotnot kan 
konstateras att boken (för-
stås) vimlar av citat från 
norsk litteratur och mu-
sik. Nog är vi för det mesta 
ganska Sverigecentrerade 
i våra referensramar? Det 
känns riktigt fräscht att by-
ta ut dem mot nya nordiska 
bekantskaper.

 ¶ Joanna nYlund
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Småmysig stickinspiration
BOK

Garnglädje – mer att 
sticka och skicka

Redaktör: Anna Braw
Förlag: Libris 2014

Kliar det i stickfingrar-
na trots att familj och vän-
ner redan har skåpen ful-
la av handstickat? Har du 

restgarn i mängd men ing-
en aning om vad du ska 
använda dem till? Då kan 
Garnglädje hjälpa till med 
inspiration. Precis som 
de tidigare böckerna i Li-
bris serie om stickning som 
förbättrar världen bjuder 
Garnglädje på både stick- 
och virkbeskrivningar och 
inspirerande berättelser om 
hur det stickade hjälper.

Majoriteten av bokens 

beskrivningar gäller barn-
plagg – behovet av vär-
mande babyplagg är stort 
och babykoftor ger för-
stås snabbt lön för mödan. 
Få plagg har en inveck-
lad design, här är det of-
ta rätstickning som gäller. 
Vill man sticka något som 
känns lite skirare finns ock-
så den i stickbloggarkret-
sar mycket välbekanta pyt-
tipannasjalen med.

Layouten varvar texts-
joken med färgglada helsi-
desbilder. De gör boken in-

bjudande,  men alla gånger 
är bilderna inte de mest in-
formativa. Om man till ex-
empel vill virka restgarns-
filten på sidan 68 behö-
ver man inte bara ett rest-
garnsförråd utan även en 
viss äventyrslusta - för bil-
den på en filt i vardande ger 
inga upplysningar om vilket 
slutresultat man kan vän-
ta sig.

Insprängt mellan beskriv-
ningarna finns också berät-
telser av olika personer som 
jobbar med att föra det 

stickade vidare. I allmän-
het fokuserar de här insla-
gen på volontärerna och 
hjälparbetarna och använd-
ningen av plaggen beskrivs i 
mer allmänna ordalag. För-
argligt nog förekommer 
samma inslag om sjukhuset 
i nepalesiska Dadeldhura på 
två ställen i boken.

Som stickbok betraktad 
är Garnglädje knappast ny-
skapande, men den erbju-
der ändå småmysig inspira-
tionsläsning.

 ¶ erika rönnGård

Hur Hawking blev Hawking
FILM

The Theory of Everything

Regi: James Marsh
I rollerna: Eddie Redmay-
ne, Felicity Jones, Charlie 
Cox m.fl.

The Theory of Everything 
är en film om astrofysikern 
Stephen Hawking och hans 
(första) fru Jane. Den ba-
serar sig på Jane Hawkings 
memoarer om livet med en 
av världens mest kända ve-
tenskapsmän.

Även om Jane Hawking 
får en stor roll i filmen är det 
här ändå i första hand ett 
porträtt på den stora man-
nen själv. Fokus ligger än-
då inte på Hawkings ve-
tenskapliga livsverk – efter 
att ha sett den här filmen 
är den oinsatta fortfarande 
inte helt på det klara med 
precis vad Hawking egentli-
gen upptäckt. Däremot har 
man full koll på varför och 
när det började gå utför i 
parets äktenskap.

När Stephen Hawking var 
21 insjuknade han i ALS, en 
nervsjukdom som leder till 
att de nervceller som styr 
kroppens muskler grad-
vis förtvinar. Prognosen var 
dålig, som den brukar vara 
för ALS-patienter, Hawking 
fick höra att han hade två år 
kvar att leva. I dag är han 73 
och fortfarande aktiv som 
forskare, även om han sitter 
i rullstol och har förlorat tal-
förmågan.

Eddie Desmayne gör ett 
strålande jobb med att por-
trättera en man som förlo-
rar sin kropp men aldrig sitt 
förstånd. Dessvärre får jag 
en känsla av att han inte har 
så mycket att jobba med – 
den åldrande Hawking släp-
per inte in oss, vi får gissa 
oss till vad som gömmer sig 
bakom hans leende.

Märkligt nog känns också 
Jane ganska avlägsen. Det 
är knappast förvånande att 
hon – utmattad av ett liv 
med små barn och en man 
som kräver mer vård än 
barnen – småningom träf-
far och förälskar sig i nå-
gon annan. Senare kommer 
hon att gifta sig med den-
na Jonathan, en vän till fa-
miljen som till en början blir 
en sorts allt-i-allo i famil-
jen Hawking. Filmens kan-
ske starkaste scen är glans-
bilden från en semester vid 
kusten, där Jane och Jonat-
han springer omkring med 
barnen medan Stephen 
Hawking betraktar dem i 
bakgrunden, fjättrad vid sin 
rullstol.

Ett bärande tema i pa-
ret Hawkings förhållande 
är Stephen Hawkings ”in-
telligenta ateism” och Ja-
ne Hawkings gudstro. I Feli-
city Jones skepnad blir Jane 
en arketypisk naiv kristen, 
bedårande i sin oskuldsful-
la kvickhet, bedårande som 
en kattunge eller ett lill-
gammalt barn.

Både då det gäller Ste-
phen Hawkings icke-tro och 
hans teorier om världsalltets 
ursprung och då det gäl-
ler Janes tro på Gud hade jag 
önskat mig fördjupning. De 
måste ju ändå ha fört rikti-
ga diskussioner om frågan, 
sådana som slutar med att 
någon blir sårad eller irrite-
rad och vänder sig bort? Det 
måste ju ändå vara ordent-
ligt smärtsamt någon gång?

Här kommer min största 
invändning mot The Theo-
ry of Everything: den känns 
tillrättalagd, som en sorts 
beundrarporträtt. Den är en 
film om människor som le-
ver och ska godkänna ma-
nuset.

Ändå är berättelsen så 
intressant och osannolik att 
den är värd att berättas.

 ¶ Sofia TorvaldS

jane och Stephen Hawking spelar krocket strax efter att 
Hawking fått sin diagnos. 
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PSALMVÄVEN FEBRUARI

Fyll i de ord som sökes på raderna A-Z. Motsvarande siffra 
i kombination med radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
Flytta över bokstäverna så att den första bokstaven på rad 
A motsvarar A43, den andra A114 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i raderna 
A-Z bildar psalmens namn.
    Oftast håller sig Psalmväven till den nya psalmboken, 
men för att det ska vara klurigt kan det ibland hända att vi 
använder oss av en äldre version av någon psalm. 

Rätt svar på förra Psalmväven är psalm 141, vers 3, som 
börjar med orden ”Guds folk, låt dig kallas”. Vinnare i förra 
Psalmväven är: Britta Isaksson, Mariehamn, Margareta 
Råstu, Petalax och Majlis Lindholm, Ekenäs. Grattis! Pris-
böckerna kommer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors senast 24.2.2014. 
Märk kuvertet ”Februari-Psalmväv”. Bland de rätta svaren 
lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!

PSALMVÄVEN

SKICKA IN!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

A   Lever evigt       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                  43       114       92       85       56        19       67
 
B   Ett klassiskt elemen       ___     ___     ___     ___
                                                  98       12        26        50

C   Tråkig       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                         89       24       110      132       36       80       40       102   

D   Har uttrar och änder       ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                       14        34       112       45        99      121 

E   Mörkbrun konstnärsfärg       ___     ___     ___     ___     ___
                                                        122       64       22       42        133  

F   Vag       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                    21        82       105        6        76        58       91         51   

G   ”En fortsättning av politiken med andra medel” (Clausewitz)     ___     ___     ___     ___   
                                                                                                                         11         111       47        79

H   Frånvaro av smuts       ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                               117       68       84       37         5         131 

I   Kan något väcka       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___    
                                           71        90      127       104      15        118       62       28 

J   Har båt       ___     ___     ___     ___     
                          57       103      83       20  

K   Tättbebyggt område        ___     ___     ___     ___     ___     ___     
                                                    29       55        17        116       96        9

L   Bottensats       ___     ___     ___     ___     ___
                          7          87       30       129      75 

M   **Mirakelspecies?        ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                        81       35        93       119       69       23        13        72     

N   Efter avdrag       ___     ___     ___     ___     ___ 
                           101       86        10       46       63

O   Levnadstid       ___     ___     ___     ___     ___ 
                           2        48        88       113      134    

P   Kräver kräftor även       ___     ___     ___     ___  
                                                106      59        18       49

R   Gav ett anbud        ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                         41       125       3          77        95       27 

S   Har alla fåglar        ___     ___     ___     ___        
                                       60       38        123      97 

T   Nätt       ___     ___     ___ 
                       1          74      126

U   Kan ätas blodig       ___     ___     ___     ___ 
                                         109      32        94       53

V   Sammanhängande       ___     ___     ___     ___     ___   
                                                31        107     100      130      61 

X   ”byxorna, de voro stulna väck,
      ja, stulna de voro utav mina ben, 
      och jag stod så naken och ren.
      Damerna, de kikade,
      de kikade blott mellan fingrarne”   
     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___              
      66       108      73         8        120      16        128      33 

Y   Är ju atlaskota  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___    
                                   52       78       44        115       65       25        4                                       
 
Z   Standard     ___     ___     ___     ___ 
                            39       124      54        70
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 8.2. kl 10: Kyndelsmässo-
dagens familjemässa i kyrkan, 
Wikstedt, Lehtonen. Ljuständning 
för de barn som döptes under 
fjolåret. Efter mässan barnfest 
i församlingshemmet. – kl 18: 
ABI-mässa, en mässa för årets 
abiturienter, i Agricolakapellet, 
Wikstedt, Lehtonen.
On 11.2. kl 18: Veckomässa i kyr-
kan, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 8.2. kl 11: Kyndelsmässoda-
gens familjegudstjänst i kyrkan, 
Granström, Granlund. Ljuständ-
ning för de barn som döptes 
under fjolåret. Efter gudstjänsten 
sopplunch i församlingshemmet.
Korpo kapellförsamling:
Sö 8.2. kl 11: Högmässa i Korpo 
kyrka, Killström, Wright. 
Houtskär kapellförsamling:
Sö 8.2.: Ingen gudstjänst i Hout-
skär denna söndag. 
Iniö kapellförsamling:
Sö 8.2. kl 13: Mässa i Aftonro, 
Vuola.

 ¶ ÅBO
sö 8.2 kl. 12: Familjemässa i 
Domkyrkan. Bäck (pred), Björk-
gren (lit). ÅSFs barnkör, dir. 
Forsman, Liljeström, Danielsson. 
Barnhörna i Agricolakapellet. 
Kyrkkaffe. 
ca. 13:30 (direkt efter mässan), 
Barnfest i Aurelia, Gemensamt 
Ansvar. (1 vån)
ti 10.2 kl. 18: Tyst meditation i 
Aurelia (1 vån)
ons 11.2 kl. 12: Frukostklubben 
(Auragatan 1) 
kl. 13 Café Orchidé i Aurelia (1 
vån). Om berättandets konst, 
Mariella Lindén berätterska och 
författare. 
kl. 18 Veckomässa i Aurelia (1 vån) 
kl. 18:45 Bibelstudiegrupp för 
och med ALLA sinnen med Laura 
Hellsten I Aurelia (1 vån).
to 12.2 kl. 11: Knattekyrka i Aurelia 
(1 vån)

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
8.2 Kyndelsmässodagen:  
Taizégudstjänst kl 18 
Ingemar Johansson,

 ¶ JOMALA
Sön 8.2. kl. 11: Familjemässa, Da-
nielsson, barnkör, radierad.
Tis 10.2 kl. 19: Allsångscafé, 
Triolen, Blåsgruppen, servering, 
sångblad 10€.

 ¶ MARIEHAMN
08.02 Familjegudstjänst kl. 11 i 
S:t Görans, J-E K, A L, barnkören. 
Kyrkkaffe
12.02 Lunchmässa kl. 11.30 i S:t 
Görans, J-E K, GK. 
Sopplunch kl. 12 i församlings-

hemmet. Pris 5€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 8.2 kl. 14.00: Famil-
jegudstjänst i Vårdö försam-
lingshem. Alexandra Äng, Maria 
Sjölund.
Onsdag 11.2 kl. 14.00: ”Tillsam-
mans är man mindre ensam”. 
Träff i Vårdö församlingshem för 
dig som gärna dricker ditt ef-
termiddagskaffe 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
To 5/2 13.00: Solglimten i För-
samlingshemmet.
To 5/2 18.00: Barnkörsövning i 
Församlingshemmet.
To 5/2 19.00: Kyrkokörsövning i 
Församlingshemmet.
Lö 7/2 14.00: Pysselcafé för 
Nordkorea i Församlingshemmet.
Sö 8/2 11.00: Kyndelsmässoguds-
tjänst i Kyrkan, Guy Kronqvist, 
Deseré Granholm.
Må 9/2 13.00: Korsbäck mis-
sionssyförening i Byagården.
Ti 10/2 13.00: Taklax missions-
syförening i Bönehuset.
Ti 10/2 19.00: Träffpunkt i Taklax 
bönehus.
On 11/2 18.00: Projektkören övar i 
Församlingshemmet.
To 12/2 13.00: Molpe missions-
syförening i Bykyrkan.
Fre 13/2 19.00: Karasamling i För-
samlingshemmet. 

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi 
Pärlbandet: fr 6.2 kl 19 samling 
för kvinnor i L:fjärds förs.hem. 
”Ord som berör.” Kl 21 nattvards-
mässa.
Ekumenisk bönesamling: fr 6.2 kl 
19 i Skaftung Metodistkapell
Soppa: lö 7.2 kl 11-14 i K:stads 
förs.hem till förmån för Gemen-
samt Ansvar 
Högmässa: sö 8.2 kl 12 i K:stad, 
Saarinen, Nilsson. kl 16 i Sideby, 
Saarinen, Nilsson
Söndagsskola: sö 1.2 kl 12 i 
K:stads förs.hem.
Kvinnogruppen: må 9.2 kl 18.30 
i Sideby
Församlingsafton: lö 14.2 kl 19 i 
L:fjärds förs.hem, vändagstema, 
Lövdahl m.fl

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 7.2 kl 18: ”Kvällsmusik i S:ta 
Maria” S.Lindén.
Sö 8.2 kl 12: Högmässa Jakobs-
son, S.Lindén, Lina Holmberg 
valthorn.
Må 9.2 kl 13: Symöte i Luther-
gården.
Må 9.2 kl 14: Årsmöte för SLEFs 
avd Norrnäs-Rangsby hos Pia o 
Mats Uppgård.
Må 9.2 kl 14: Årsmöte för SLEFs 
avd Ö.Yttermark i bönehuset. 
Handarbetsgruppen med.

On 11.2 kl 14: Årsmöte för SLEFs 
avd Pjelax i Sparbankens klubb-
lokal.
To 12.2 kl 13: Samling i Böle by-
stuga, Wikström.
Övermark
Lö 7.2 kl 18: Bibelsits o braskväll i 
bönehuset.
Sö 8.2 kl 14: Gudstjänst Lassus, 
S.Lindén.
On 11.2 kl 18: Årsmöte för SLEFs 
avd i Bodbacka hos Helge o Lo-
visa.
Pörtom
To 5.2 kl 19: ”Pörtom kören” ny 
kör inom kapellförsamlingen, 
övning torsdagar i förs.hemmet, 
kantor Gerd Lindén. Möjlighet för 
barnen att leka i angränsande rum 
medan föräldrarna sjunger.
Sö 8.2 kl 10: Gudstjänst Jakobs-
son, G.Lindén.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Sö kl 14: Gudstjänst, Björklund, 
Brunell
Må kl 10: Föräldra-barn i försam-
lingshemmet
Ti kl 13: Missionssyföreningen i 
församlingshemmet
Lö 14.2 kl 9.30: Kvinnofrukost 
i Bergö församlingshem. Gäst: 
Psykoterapeut Birgitta Eklund. 
Tema: Inre balans. Anmäl dig till 
Marika 050-3493517,eller Heddy 
050-4420994 senast 12.2 

 ¶ KORSHOLM
Gudstjänst för stora och små: 8.1 
kl 10 i kyrkan, Bergström-Solborg, 
Lindblom, Westerlund, Körskolan, 
Lilla barnkören o. dagklubben. 
Kyrkkaffe i församlingshemmet. 
Missionssyföreningen: 9.2 kl 13-
15, ingång E.
Förmiddagsandakt: 10.2 kl 11 i 
Smedsby församlinsgård, Berg-
ström-Solborg.
Pensionärssamling: 10.2 kl 13 i 
Jungdund.
Karaträffen: 11.2 kl 14 i Smedsby, 
ingång E. ”Skapelse och veten-
skap”.

 ¶ KVEVLAX
Knattekyrka: sö kl 10, Lundström, 
Andrén, barnkören, ljuständning 
för alla barn som döpts under det 
gångna året. Kyrkkaffe- och saft 
på kyrktorget.
Bön för bygden: må kl 19 i Elim.
Pensionärssamling: on i fh, mat fr 
kl 12.45, samling 13.30, gäst Maria 
Wikstedt, pensionärskören, lot-
teri för Gemensamt Ansvar, gåvor 
mottas med tacksamhet! 
Taxitidtabell: Ingves buss kl 11.50 
Vassor, 12.10 Kuni. 
Tages taxi, taxi 1 kl 12 Koskö, 12.15 
Petsmo, 12.20 V-Hankmo. 
Taxi 2 kl 12 Ö-Hankmo, 12.20 Fu-
nisgården.
Öppen bönedag: to 12.2. kl 10-22 
i ds.

 ¶ MALAX
Psalmkväll: to 5.2 kl 19 i KH. Vi 
sjunger psalmer av Johan Ludvig 
Runeberg. Kyrkokören och Tral-
larna medv. Servering.
Gudstjänst: sö 8.2 kl 12 i Rönn-
holm bystuga. Kyrkkaffe. Predi-

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

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

BETRAKTELSEN GUN LUNDELL

Ljus, ljus!
mmm! vilka härliga dofter redan i farstun! Nygräddat bröd, 
kanel och ingefära. Brorsan bakar. Därför kunde han in-
te möta tåget. Nyckeln sitter i låset. Oj, vad det är ljust här 
inne. Granen står kvar och ljusen är tända. På alla bord och 
fönsterbräden lyser levande ljus. Ute är det beckmörkt.

– Hejsan Brorsan, nu kom jag, vad står på? Det blän-
dar ju riktigt.

– Hösten här i norr har ju varit så eländigt mörk och 
dyster, så jag tänkte att vi kunde fira ljusfest med något 
gott att äta också. Och musik ska vi ha. Roligt att se dig! 
Hur gick resan?

– Tack bra, men inte alls som jag hade planerat. En un-
derbar kvinna bjöd mig helt oväntat på kaffe, och där satt 
vi sen och pratade ända hit.

– Kanske du då helst tar smörgås och mjölk? Sätt dig här 
vid köksbordet. Var kvinnan ung, rik och vacker? undrar 
Brorsan med ett menande leende.

– Nej, inte alls, men något ännu bättre. Det lyste om hen-
ne, förstår du, men inte på samma sätt som din plastjul-
gran med elektriska ljus. Hela hennes inre verkade vara 
ljust som solen, och ljuset spreds över allt och alla, över mig 
också. Sådana ljusa människor behöver vi. Eller minnen, 
och berättelser om sådana. Minns du hur vi som barn på 
julafton satt i ”mörka rummet”, alltså i tamburen, och vän-
tade på att få bländas av julgranen som pappa hade tänt? 
Det var som att komma till himlen, sa mamma.

– På tal om det: ska vi skriva ”I ljust minne bevarad”, 
eller vad har du tänkt? Mamma var ju också en sådan ljus 
människa som kunde lysa upp vilket vintermörker som 
helst. Varifrån fick hon sitt ljus?

– Säg det, och varför hade pappa inget? Han talade så 
mycket om Jesus, som jag föreställer mig som ljus, men 
själv var han så mörk. Konstigt, och motsägelsefullt. Hu-
rudan inre bild får du då du tänker på Jesus?

– Min första bild är att han sitter vid en brunn och talar 
vänligt med en kvinna. Hon har dåligt rykte och två små 
faderlösa barn med sig och dem har Jesus tagit i famnen. 
Den större kallar honom ”pappa” och kvinnan blir gene-
rad och ursäktar honom. Jesus är bara road.

– Jag satt just här mellan plåtarna och läste ur mammas 
understreckade bibel, säger Brorsan, sjöng psalmer och 
läste dikter för att förjaga mörkret och sorgen. 

– Du borde skaffa dig den nya Bibeln. Där finns en stor 
uppslagsdel med kartor och allt, som hjälper en att hitta 
just det rätta. Det gäller bara att leta upp det. Lite får man 
bjuda till själv också, och ta sig tid. Bibeln dyker upp ur 
portföljen. Titta här så fint! Eller här, ur Sonnevis diktbok 
Det omöjliga:”Ljuset finns/hos de människor/som i sig själ-
va/har den makt/som har makt att motstå all makt ...Det 
kan släckas hos nästan alla.”
– Men inte hos henne på tåget, eller hos vår mamma sä-
ger Brorsan.
Gun Lundell är prost och pensionär.

Ljusbärare kallas den 
ljusstake avsedd för 
många mindre ljus som 
tänds till exempel under 
en enskild andakt. Ljus-
stakarna är ofta utfor-
made som glober.

Även människor kan 
kallas ljusbärare. Då 
handlar det om den eller 
de personer som bär ljus 
i en procession.

Källa: Kyrklig ordbok

I KLARSPRÅK

”Gud, du gör ald-
rig några misstag. 
Du kan inte ha 
skapat mörkret 
i misstag. Hjälp 
mig att förstå det 
och stå ut med 
mörkret! Tack att 
ditt ljus har över-
vunnit mörkret 
och fortsätter att 
göra det! Amen”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

53, 437, 52, 51.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

En söndag för ljusen
Kyndelsmässodagens namn kommer från den medel-
tid seden att den här söndagen välsigna alla de ljus som 
ska användas i kyrkan under året. Ordet kyndel bety-
der bloss och kommer från samma ursprung som de is-
ländska och engelska orden för ljus: kyndill och candle.

Dagen kallas också Jungfru marie kyrkogångs-
dag, och hör ihop med frambärandet av Jesusbarnet i 
templet. Enligt judisk sed skedde det här 40 dagar ef-
ter jul, och förr firades kyndelsmässodagen alltid den 
2 februari.

OM HELGEN

EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING

Vardags-
gudstjänst x3
STENMÄSSA tisdag 10.2 kl. 13; Anders Lindström, 
Niels Burgmann m.fl.

GUDSTJÄNST KRING KONST & KULTUR tisdag 
10.2 kl. 19; Anders Lindström, Christer Åberg, Pia 
Nygård

GOSPELGUDSTJÄNST torsdag 12.2 kl. 19.30; 
Claus Terlinden, Christa Katter, Roland Näse,   
             South Point Gospel

Välkom-
men till 

TV-band-
ningarna 
i Ekenäs 

kyrka!

”Hans far och mor 
förundrade sig 
över vad som sa-
des om honom.”

Läs mera i  
Luk. 2:22-33.

”Tillsammans är 
man mindre en-
sam.” 
 
 
 

Eftermiddagskaffe i 
Vårdö församlingshem 
onsdag 11.2 kl. 14.00.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
6–12.2

FÖRSTA LÄSNINGEN
Mal. 3:1-2

ANDRA LÄSNINGEN
1 Joh. 1:5-7

EVANGELIUM
Luk. 2:22-33

Kyndelsmässodagen. 
Temat är ”Kristus, ut-
strålningen av Guds här-
lighet”.

HELGENS TEXTER

illuSTraTion: Johanna höGväG
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förmån för missionen. Ta egna 
kärl med!
Kom med på resa till St Peters-
burg: 20-23.3! Pris 295 €. Vi 
bekantar oss med missionen och 
gatubarnsarbetet. Anm. och info: 
0403 100 421, senast 10.2.

 ¶ TERJÄRV
Läsmöte med Kyrkoby läslag hos 
Asta och Bernt Storbacka: to 
5.2 kl.19
Ungdomssamling: fre 6.2 kl.19-24
Sångkväll i kyrkan med körerna 
Cantate, Gloria och Adorate (Ja-
kobstad): lö 7.2 kl.19, dir. Lisen 
Södö och Nils-Oscar Frantz; Roy 
Pettersen, solist; Stig Dahlvik, 
trumpet; khden, kantorn. Kollekt 
för kyrkrenovering i Sibirien. 
Familjegudstjänst i fh: sö 8.2 kl.11, 
khden, kantorn, barnkören, dag-
klubben. Servering. Konfirmand-
föräldrasamling efter gtj. 
Läsmöte med Emet läslag hos 
Åsa och Ronni Söderbacka: sö 
8.2 kl.19
Läsmöte med Bredbacka läslag i 
fh: ti 10.2 kl.19, värdar: Gunlis och 
Kaj Österlund, Ing-Mari och Stig-
Gustav Bredbacka

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
KYNDELSMÄSSODAGEN 8.2
SÖ 8.2 KL. 10: GUDSTJÄNST I S:T 
OLOFSKAPELL, Pellinge, Eisentraut-
Söderström, Tollander
KL. 12: JAZZMÄSSA I DOMKYRKAN, Jan 
Takolanders ”Sjung till Herrens Ära”, 
Lindgård, Stråhlman, Söderström, He-
lenelund, Borgå Kammarkör, Johanna 
Almark-Mannila, Anna Henning-Lind-
bloms gudstjänstgrupp.
KL. 18: KVÄLLSMÄSSA I LILLA KYRKAN, 
Puska, Evening Mess
KL. 19: KONSERT I DOMKYRKAN, Fanny 
Söderström & Sauli Lämsä, piano, Sibe-
lius-Ligeti-Prokofjev-Medtner. Program 
10 € till förmån för GA-insamlingen

LAPPTRÄSK
sö 8.2 Kyndelsmässosöndag: familje-
mässa i kyrkan kl. 10. De nya förtro-
endevalda välsignas till sitt uppdrag. 
Kyrkkaffe i församlingshemmet
on 11.2 kl. 9.30: Vuxen-Barn i försam-
lingshemmet, Elin Lindroos
on 11.2 kl. 11-12: Melodiekören i försam-
lingshemmets källare
on 11.2 kl. 14.15 och 15.15: Barnklangen 
övar i församlingshemmet
on 11.2 kl. 16.30–18.30: Ungdomsban-
det övar i tidigare kansliet
to 12.2 kl. 18.30: CaraVoce övar i för-
samlingshemmet

LILJENDAL
fr 6.2 kl. 10.30: Kråksångarna på Maria-
gården. Ny kör för dig som sjunger hellre 
än bra, välkommen med!
sö 8.2 kl. 12: Mässa i kapellet, de nya 
förtroendevalda välsignas till sitt upp-
drag. Kyrkkaffe i Mariagården
ti 10.2 kl. 13-16: AfterSchool i Maria-
gården
on 11.2 kl.10-12: Vuxen-Barn i Maria-
gården
on 11.2 kl. 19-21: Kyrkokören övar i 
Mariagården

LOVISA
Öppet hus för ungdomar: fre 6.2 kl 18 
i Prästis
Mässa med små och stora: sö 8.2 kl 10 i 
kyrkan, Blom, Tollander, Lovisaklangen, 
Ungdomskören. Efter mässan Gemen-
samt Ansvar-lunch i församlingsgården
Vinterskriftskolans lektion: sö 8.2 kl 
11-14 i Tikva
Ungdomskören: ti 10.2 kl 14:30 i kyrkan
Kvinnorna i Bibeln: on 11.2 kl 18 i för-
samlingsgården
Bibelstudiegruppen: on 11.2 kl 18 i Tikva
Morgonkaffe: to 12.2 kl 8:30 i Tikva
Ordets och bönens kväll: to 12.2 kl 18:30 
i kyrkan 
På kommande: 
Jubileumskonsert sö 15.2 kl 18 i kyrkan, 
Dag-Ulrik Almqvist

PERNÅ
Högmässa: sö 8.2 kl. 10.00 i kyrkan, Ro-
bert Lemberg, Marcus  Kalliokoski.
Mässa: sö 8.2 kl. 13.00 i Sarvsalö kapell, 
Robert Lemberg, Marcus  Kalliokoski
Baggnäs-Tervik diakonikrets: ti 10.2 
kl. 13.00 i Mikaelsstugan, Jeannette 
Sjögård-Andersson.

SIBBO
Sibbo kyrka: Sö kl 12 familjemässa. 
Församlingens medarbetare, Barnkör, 
Meant to Be. Gudstjänstgruppernas 
startsöndag. Kyrkkaffe och samling i 
Prästgården efter mässan. Obs! Ingen 
söndagsskola.
Kaffe för närståendevårdare: Fr 6.2 kl 
13, Prästgården. Anmälan behövs inte. 
Ann-Christine Wiik, Ann-Lis Biström.
Småbarnskyrka: Fr 6.2 kl 10, Sibbo 
kyrka. Camilla Ekholm, Isabella Munck, 
Lauri Palin.
Kungens klubb: Må kl 15:30, Kyrkoby 
församl. hem. Munck, Kjell Lönnqvist.
Vikings veranda: Må kl 19, Prästgården. 
Patrik Frisk.
Samtalsgrupp på Linda: Ti kl 13:15. 
Biström.
Sjueuroslunch: On kl 12, Kyrkoby för-
saml. hem. Andakt: Katja Korpi.
Kvällsmässa: On kl 18:30, Sibbo kyrka. 
Helene Liljeström, Palin.
Kaffekör: To 12.2 kl 10:30, Prästgården. 
Camilla Wiksten-Rönnbacka.
Kvinnor mitt i livet: To 12.2 kl 18:30, 
Prästgården. Korpi.
Kyrkobröderna: Fr 13.2 kl 18:30, Kyr-
koby församl. hem. Föredrag om Sibbo 
kyrklandskap med Bengt Gustafsson.

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 6.2
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
över 1 år. Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E. Välkom-
men på middagsbön i Johanneskyrkan 
kl. 12.
Sö 8.2
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Westerlund., Almqvist, 
Böckerman. Tomas Vokalensemble. 
Kyrkkaffe.
kl. 16: Familjemässa i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Fogelberg, Ball. S:t Ja-
cobs barnkör. Servering.
Må 9.2
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
under 1 år. Wiklund. 
kl. 10-12: Café Kardemumma, tvåsprå-
kigt café i S:t Jacob. Salenius.
Ti 10.2
kl. 12: Lunchmusik I Gamla kyrkan med 
Pekka Suikkanen.
kl. 19: Mariavesper i Johanneskyrkans 
krypta. Busck-Nielsen, Böckerman.
On 11.2
kl. 14: Mariakretsen, Högbergssalen, 
Högbergsgatan 10 E, 2 vån. Frände.
kl. 14–15.30: Diakoniträffen med Benita 
Ahlnäs: ”I diktens värld”. S:t Jacobs för-
samlingssal. Salenius
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.  
Lindström, Almqvist.
kl. 17-19: Familjecafé i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivå. Lappalainen.
To 12.2
kl. 19: Regnbågscafé. Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivå. Tomas Ray. 
Skådespelaren Simon Häger berättar 
om boken ”I skuggan av Nathan” skri-
ven av Omi Söderblom.
Middagsbön i Johanneskyrkan må-fr 
kl. 12

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Lö 7.2 kl. 10 – 10.45: Lördags klapp & 
klang (9 mån-4 år med vuxen) med 
Catarina Bärlund-Palm. Denna gång 
i övre våningen, ingång via kansliet. 
Ingen anm.
Lö 7.2 kl. 10-12: vinterpyssel i Matteus-
salen (2 vån). Kom med hela familjen, 
med en kompis eller på egen hand 
oberoende om du är liten eller stor. 
Församlingens hjälpledare finns på 
plats för att hjälpa till när det behövs. 
Frivillig material- och serveringsavgift. 
Ingen anm.
Lö 7.2 kl. 12.30-14: Kaffe på plattan ut-
anför Matteuskyrkan. Vi bjuder på kaffe, 
te, saft och bulle. Vi erbjuder också 
möjlighet till samtal och förbön. Kyrkan 
är öppen och du kan i stillhet sitta där 
en stund. Du är också välkommen att 
hjälpa till. Vi behöver dig som vill bjuda 
in mänskor som går förbi, dig som vill 
servera kaffe och dig som vill samtala 
och be för mänskor. Arr. Matteus för-
samling och Vartiokylän seurakunta.

Sö 8.2 kl. 12: högm, Forsén, Forsman. 
Kyrkkaffe.
On 11.2 kl. 8.30-9: morgonmässa, 
Rönnberg. Morgonmässa varje onsdag i 
Matteuskyrkan.
On 11.2 kl. 18-19: RostRösten i Öst (2 
vån) varje onsdag. Vi sjunger enkla 
och trevliga sånger samt jobbar med 
hållning, andning och gehör. Info: Mimi 
Sundroos 040-584 0296.
On 11.2 kl. 18: MU-mässa, Matteus Ung-
dom –mässa, Hallvar. En kort mässa 
med bönevandring, kyrkfika efteråt.
Torsdagsträff, se infot nedan.
To 12.2 kl. 12-14: handarbetsgruppen (2 
vån), Riitakorpi.
MARIELUNDSKAPELLET I NORDSJÖ 
KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 8.2 kl. 10: högm, Hallvar, Forsman, 
Sundroos, Matteus kyrkokör. Kyrkkaffe.
Torsdagsträff + Samtalslunch för 70+: 
fr 13.2.2015, kl. 12-14 i Matteussalen 
Denna vecka ordnas Torsdagsträffen 
på en fredag istället, tillsammans med 
samtalslunch-gemenskapen. Under 
träffen kommer Olle Eriksson att berätta 
om sina äventyr i Afrika. Lunchavgift 5 
euro. Anmäl senast ti 10.2 kl. 14 till Mat-
teus kansli tel. 050 380 3933 eller mat-
teus.fors@evl.fi.

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fr 6.2: 
- 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.
Sö 8.2:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka, 
Tegelst. 6. Maria Sten, Ahlberg. Ka-
tekumenatgudstjänst – Kallelsens 
gudstjänst.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Petruscen-
tret, Vesperv. 12 A.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka, 
Kommunalv. 1. 2 Mos. 5. Sandell.
Ti 10.2:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kom-
munalv. 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 Munkshöj-
dens kyrka, Raumov. 3. Pirkko Jalo-
vaara, Sjöman, Ahlberg. Barnpassning. 
Kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30.
On 11.2:
- kl. 13.30 Bibeleftermiddag: i Haga-
salen. Stig-Olof Fernström undervisar, 
kaffe och dopp.
To 12.2:
- kl. 10 Babyrytmik: i Hagasalen, Ves-
perv. 12 A. Babyrytmik för 0-1-åringar. 
Välkommen! Ledare Liisa Ahlberg 050-
5229690.
- kl. 10 Musiklek: i Munkshöjden, Björ-
neborgsv. 1.  Musiklek för barn 0-4 år 
med förälder. Vi bjuder på kaffe, saft 
och smörgås. Ledare Sussi Leskinen.
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
Gemensamt Ansvar insamlingen: öpp-
nades 1.2.2015. Stöd hjälpbehövande 
i hemlandet t.ex. mindre bemedlade, 
ensamma och människor som råkat i 
svårigheter samt barns skolgång i Haiti: 
genom att delta i insamlingen. Mer info: 
www.helsingforsforsamlingar.fi
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen 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.helsingforsforsam-
lingar.fi

DEUTSCHE GEMEINDE
So 8.2. 11 Uhr: Gottesdienst zum 5. 
Sonntag nach Epiphanias (Panzig)

kant Jari Lehtola från gammel-
laestadianerna. Norrback, Katri 
Lax.
Karacafé: må 9.2 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 spi-
ritu on 11.2 kl. 19 i KH.

 ¶ PETALAX
Gudstjänst: sö 8 2 kl 11 Björklund, 
Brunell
Andakter: to 12 2 kl 13 Solbo, kl 14 
pensionärshemmets samlingssal 
Englund
Kontakten: 12.2 kl 17.30
Kyrkokören: 12 2 kl 18.30
Pastorskansliet är stängt 10 och 
11.2 p.g.a.skolning

 ¶ REPLOT
Familjegudstjänst: i Replot sö 
kl. 10. Kaski, Wargh, barnkören 
medverkar.
Familjegudstjänst: i Björkö sö kl. 
12:30. Kaski, Wargh.
Mathörna: i Björkögården ons 11.2 
kl. 13. Gäst Gunnar Särs. Anmäl för 
maten senast må 9.2 till Barbro 
Lähdesmäki eller Jarl Nystrand. 
Mat 8 €/pers.

 ¶ SOLF
Gudstjänst för små och stora: sö 
kl. 10, Ann-Mari Audas-Willman, 
Anders Kronlund, predikan av Olof 
Jern, barnkören. Ljuständning för 
döpta barn. Kyrkkaffe.
Samtalscafé: sö kl. 18 i präst-
gården. 
K-E Borg: Den fasta punkten.
Fader vår-kväll: ti kl. 19 i präst-
gården. ”Vårt dagliga bröd giv oss 
i dag”, Gun-Lis Landgärds, serve-
ring, samtal.
Pensionärssamling: on kl. 13. 
”Kulturarv i nutid”, Henrik Wes-
terback.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Forslund, 
Jern, Mikael Heikius. Gemensamt 
Ansvar insamlingen öppnas. Kyrk-
kaffe o info i Kryptan.
Unggudstjänst: ons 11.2 kl 18 Mä-
kelä, Ihatsu, hjälpledarna.
Morgonbön: to 12.2 kl 9  Mäkelä, 
Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm David 
Oliver.
GERBY FÖRSAMLINGSHEM
Söndagsskola för hela familjen: 
sö kl 10.30 Hänninen, Andersson. 
Lunch 5€/vuxna, 2.50€/barn.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Dans i heligt rum: sö kl 19 Jern.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
Fr kl 13.30: Nattvardsgång i Es-
selunden, Granlund, Ravall.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Björkman.
Sö kl 10: Familjegudstjänst i kyr-
kan, Isaksson, Ravall, sång av 
dagklubbsbarnen. Ljuständning 
för döpta år 2014. Dörrvärdar: Yt-
teresse övre.
-kl 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
-kl 18: Kvällspredikan i Ytteresse 
bönehus, Gustav Åbonde.
Må kl 13.30: Symöte i Fyren, 
Smeds.
Ti kl 18: Kvällssamling i Achreni-

ussalen, Majvor och Sven-Erik 
Forsblom berättar om talkoresan 
till missionsfältet i Kenya hösten 
2014.
On kl 19.30: BIBELHÖGLÄS-
NINGSGRUPP startar i försam-
lingshemmet, Frank Isaksson. 
Gruppen samlas varje onsdag.
To 12.2 kl 18.30: SÅNG- OCH 
MUSIKVERKSTAD för barn 7-12 år 
startar i Fyren (direkt efter Pop-
klubben), Linda Eriksson och Bill 
Ravall. 
- Kl 18.30: BIBELSITS i Ytteresse 
bönehus. Vi läser Apostlagärning-
arna, kap. 9 om Saulus omvän-
delse och samtalar en stund. Inga 
förhandskunskaper krävs! Även 
nya deltagare är välkomna. Leda-
re: Bengt Forsblom. Bibelsitsarna 
hålls varannan vecka.
Sö 15.2 kl 19: KU:s årsmöte hos 
Peter och Christel Gunell.
On 18.2 kl 12: Lunch för daglediga 
i församlingshemmet, Kerstin 
Vikström. Anm. Senast 13.2 till 
0403100458.

 ¶ JAKOBSTAD
Lö 19: Sammankomst i Skutnäs 
bönehus, Heino Kouva.
Sö 12: Gudstjänst med små och 
stora i kyrkan, Turpeinen, Öst-
man, Frantz, dagklubbsbarn och 
-barnledare medverkar.
14: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Heino Kouva, Sture Wargh.
17: Fokus i FC. Lovsång och för-
bön, Mats Sjölinds lovsångsteam, 
Ralf Salo.
18: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Heino Kouva.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, 
Charles Isaksson.
To 10-18: Bönedag för Finland 
i FC.
12: Öppet Hus för daglediga i FC. 
Inleds med lunch, 9 €. Program-
stund kl. 13. Gäster: ”Vårt besök 
hos påven”, Karin och Bo-Göran 
Åstrand.
18.30: Lärjungakursen i Kyr-
kostrands förs.hem. Anmälan vid 
kurstillfället.
19: Stickcafé i Bonäs förs.stuga.
Fr (13.2) 18: Jakobstads Frids-
förening r.f. årsmöte i Skutnäs 
bönehus.

 ¶ KRONOBY
Sportdax:  fr 6.2 kl 17.30 idr.h.
Musikcafé Lyktan: fr 6.2 kl 19.30 
Familjegudstjänst: sö 8.2 kl 11.00 
(obs tiden), Henricson, Ellfolk-
Lasén, Barnkören
Pianomatiné: sö 8.2 kl 15.00 i fh, 
Stefan Lindgren
Finskt läsmöte: ti 10.2 kl 19.00 i 
lilla salen
Kvinnogruppen: to 12.2 kl 18.30 
hos Inger Nilsson, Kerstin Vik-
ström medv.
Söderby SLEF årsmöte: må 16.2 
kl 19.00 i Söderby bönehus

 ¶ LARSMO
To 5.2 kl. 18 Nattvard: vid Sand-
lunden, Lassila, Wiklund.
Lö 7.2 kl. 19 Lördagssamling: i 
församlingshemmet. Tuula Vilo 
medverkar. Barnpassning. Ser-
vering.
Sö 8.2 kl. 10 Gudstjänst: Lassila, 
Enkvist, sång Jenny Sund. Kyrk-
kaffe.
Ons 11.2 kl. 18.30 Klubbledarsam-
ling: i Xodus.
To 12.2 kl. 19 Dagklubbsföräldra-
samling: i församlingshemmet. 
Dana Fagerholm medverkar. 
Tema: ”Våga vara förälder”.
Obs! Kansliet stängt: torsdag 12.2 
p.g.a. skolning.

 ¶ NEDERVETIL
Andakt: fr 6.2 kl. 13.00 vid pen-
sionärshemmet, Smedjebacka.
Kyndelsmässodagens famil-
jegudstjänst: sö 8.2 kl. 10.00 i 
kyrkan. Ljuständning för de döpta 
och välsignelse av barn. Sång av 
barn, procession.
KUs årsmöte: sö 8.2 kl. 11.00 i fh.
Läsmöte: sö 8.2 kl. 14.00 Bast 
läslag hos Ulla och Gunder Bränn-
kärr.
Andakt: to 12.2 kl. 14.00 vid 
Sandbacka vårdcenter, Smedje-
backa och Kyrkokören.
Varor och lotterivinster till fast-
lagstisdagens auktion 17.2 tas 
emot med tacksamhet.

 ¶ NYKARLEBY
NYKARLEBY
Sö kl 18 Kvällsgudstjänst/Ljus-
mässa: fh, Edman, Sandvik
-kl 19.15 KU-kretsens årsmöte: 
fh
Må kl 15 Skriftskola: fh
To kl 18.30 Träff för frivilliga: fh. 
Gäst: Leif Erikson.
Nykarleby forsfarares årsmöte: 
sö 15.2 kl. 13.00 i fh.
Sportlovsläger åk 1-6: 23-24.2. 
Anmäl senast 16.2 till Maria Fors-
blom, se hemsidan.
MUNSALA
Sö kl 18.30 Lovsångskväll: fh, Jo-
hanna Häggblom, servering. Obs 
ersätter gudstjänst.
JEPPO 
Sö kl 10 Familjegudstjänst: kyr-
kan, Edman, sång av alla barn.
Ti kl 17.30 Juniorstart: fh. Taxi kör 
vanliga rutten.
- kl 17.30 Scoutstart: fh

 ¶ PEDERSÖRE
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Frank 
Isaksson
Ung mässa: Fr 20 i kyrkan, ef-
teråt kaffe i församlingshemmet, 
Häggblom, Lassila (Obs ingen 
ungdomssamling i Kyrkhemmet!)
Missionskväll: Lö 19 i Kyr-
kostrands församlingshem, Ann-
Britt Hedman och Birgitta Abborr 
berättar om Nepal, St Olofskören, 
lotteri, servering, Häggblom, 
Sandstedt-Granvik, Eklund, A-C 
Österholm 
Sammankomster: 
- Lö 19 i Kyrkhemmet i Bennäs, 
Staffan Snellman 
- Sö 15 i Flynängens bönehus, 
Rune Östman, tolkning
Gudstjänst och ljuständning för 
döpta 2014 i Pedersöre försam-
ling: Sö 10 i kyrkan, Barnkören, lit. 
Häggblom, pred. Ann-Britt Hed-
man, kantor Sandstedt-Granvik, 
textläsare Yvonne Löf, dörrvärdar 
Lövö
Bönegrupp: To 12.2 kl. 18.30 i 
Kyrkhemmet i Bennäs (Obs ny tid, 
torsdagar udda veckor!)
Symöten: 
- Må 13 i Forsby bykyrka  
- Må 13.30 Karby-Sundby hos 
Ann-Mari Skeppar, Eklund 
- Ti 13 i Kållby bönehus, Emet 
- To 12.2 kl. 13 i Kyrkhemmet i 
Bennäs, Eklund
Årsmöte: sö 15.2 kl. 11.15 KU-
kretsen i Pedersöre, Kyrkostrands 
församlingshem

 ¶ PURMO
Sö kl 11: Gudstjänst i kyrkan, Ralf 
Salo, Portin, Johansson. Efteråt 
kyrkkaffe i Kyrkhemmet.
-kl 13: Möte i Kyrkhemmet, Ralf 
Salo.
To 12.2 kl 17: Drängstugans perso-
nalmöte i Prästgården.
Ti 17.2 kl 11-13: SOPPDAG i Kyrk-
hemmet. Försäljning av soppa 
(5€/l) och hembakt bröd till 

Mission tillsammans 17.2
Tisdagen den 17.2. kl 13–17 hålls en temadag kring mis-
sion på KREDU i Nykarleby. Temat är: ”Mission tillsam-
mans – alltid och överallt.”

Medverkande är biskop em. Erik Vikström, Thomas 
Ingo, Jan-Erik Sandström. Dagen tar bland annat upp 
studentmission och korttidsmission. Frågor kring mis-
sion och islam tas också upp. Dagen kommer också att 
bjuda på en missionärsintervju med Kerstin Vikström. 
Anmälan senast 10.2. till 045-2348073 eller kansliet@
kyrkansungdom.nu.

TEMA MISSION

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 6.2 Amanda Audas-Kass, Hel-
singfors Lö 7.2 8.53 Familjeandakt.
Lars Collmar läser ur sin bok Hel-
ga Hund i Betlehem (repris från 
12.3.2005) Må 9.2 Birgitta Udd, Karis 
(repris från 8.9.2003) Ti 10.2 Monika 
Winberg-Nikkola, Nådendal Ons 11.2 
Marina Wiik, Helsingfors To 12.2 Mar-
kus Linde, Vasa.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 6.2 Elsa Tenhonen, Ekenäs (repris 
från 1.10.2004) Lö 7.2 17.58 Ett ord in-
för helgen, Jomala kyrka. Sö 8.2 Jan-
Erik Karlström, Mariehamn Må 9.2 
Silva Lahti, Helsingfors Ti 10.2 Beva-
rade ord. Berättelser och betraktelser 
av Emilia Fogelklou. Uppläsare: An-
na Edgren Ons 11.2 Lars-Johan Sand-
vik, Nykarleby (repris från 17.2.2012) 
To 12.2 Catarina Olin, Sundom.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 8.2 Högmässa för hela familjen med 
Jomala församling. Predikant och liturg: 
Kent Danielsson. Organist och kantor: 
Eva-Helena Hansen. Sång: Barnkö-
rerna Dominanten, Kvinten och Joma-
la Joy. Körledare: Eva-Helena Hansen 
och Fredrik Erlandsson. Musik: Fredrik 
Erlandsson, trumpet. Textläsare: Marie 
Häggblom. Församlingens konfirman-
der deltar i kyrkobönen.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Gudstjänst med små och stora:sö 8.2. 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Ertman, 
Bengts, Malmgren, barnkören Stäm-
sökarna, ungdomsbandet Malmgren & 
Sons och dagklubbsbarnen. Gemensamt 
Ansvar-lunch i församlingsgården, buf-
fébord för barn och vuxna, 7 €/vuxna, 
3 € barn. Mete 2 €, ansiktsmålning 1 €, 
lotteri och försäljning av GA-produkter.
Församlingsretreat med temat ”Ljuset 
är gott”: Retreatgården Snoan, Hangö 
10-12.4. Ledare är kyrkoherde Roger 
Rönnberg. Pris 75 € för esbobor, 120 
€ för övriga. Anm. senast 1.4 till Claire 
Broberg, claire.broberg@evl.fi.
Sommarläger för barn:
Dagsläger för 7-10-åringar: Mattby 
kapell, 1 – 5.6  och  8 – 12.6  kl. 8.30 – 
16.30. Max. 25 barn. Pris: 1 vecka 70 €, 
2 veckor 125 €, Syskonrabatt 25 %. Mer 
info: Helena Aitti-Lindberg, 040 763 
6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi 
Övernattningsläger för 7-12-åringar: 
Solvalla 15 – 18.6. Max. 20 barn. Pris: 
120 €, syskonrabatt 25 %. Mataskär 
3-7.8.2015. Max 25 barn. Pris 90 €, 
syskonrabatt 25 %. Mer info: Camilla 
Dannholm, 040 709 9446, camilla.
dannholm@evl.fi 
Lägerdeltagarna har möjlighet att 
delta i Missionsfestens dagsläger för7-
12-åringar som ordnas i Lagstads skola i 
Esbo lö. 6.6 kl. 9-16. Elektronisk anmäl-
ning till alla läger på www.esboforsam-
lingar.fi, vecka 9-10, 23.2 – 8.3.Senast 
v. 13 bekräftas lägerplatsen.
Familjeklubbar för föräldrar med små-
barn: 
Familjecafé i Köklax kapell må kl. 
9.30–11.30. Sång och lek i Sökö kapell ti 
9.30–11. Imse-Vimse-klubben i Mattby 
kapell on 9.30–11.30.
Bönekvarten: Olars kyrka, svenska 
sidan, följande tisdagar kl. 18: 10.2, 24.2, 
10.3 och 24.3. Bönekvarten räcker ca 
20 minuter. Stillhet och bön. Vi ber för 
kyrkan, världen, för våra medmän-
niskor och oss själva. Man kan lämna in 
förbönslappar i början av bönestunden. 
Ledare är Roger Rönnberg.
Samtalsgruppen i Olars kyrka: ti 10.2 
kl. 18.
Braskväll för kvinnor: Mataskär, inter-
natet, to 12.2 kl. 18.30. Kvällens gäst är 
Johanna Södö, som bl.a. berättar om 
Namibia. Kvällste.
Öppen diakonimottagning: varje må kl. 
11-13 på Kyrktian, Kyrkog. 10.
Handarbetsgruppen: Vita huset, Präst-
gårdsgr. 1, varje ti kl. 16-18.30.
Kretsar för pensionärer och daglediga 
kl. 13-15: Köklax kapell ti 10.2, Kalajärvi 
kapell to 12.2.
Församlingslunch: Olars kyrka varje ti kl. 
12–14. Pris 5 €.
www.esboforsamlingar.fi

GRANKULLA
To 5.2 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet.
Kl. 18.30 Bibelkväll: i Sebastos, Johanna 
Södö.
Sö 8.2 kl.12 Kyndelsmässodagens 
familjemässa: Ulrik Sandell, Johanna 
Södö, Anne Hätönen, Yvonne Fransman, 
Catherine Granlund, Karin Nordberg. 
Mataskärsgruppens konfirmander 
medverkar i mässan och föräldra-
samling i över salen efter högmässan. 
Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds. 
Lunchservering i övre salen till förmån 
för GA: Kreolsk kycklingsås/vegetariskt 
alternativ, sallad, bröd, kaffe/té. 
Pris: 7€/ vuxna, 3€/ barn 5-12 år, yngre 
barn gratis (max 15 €/familj). Försäljning 
av GA-produkter. Bytesdag för barn- 
och ungdomskläder, barnböcker, spel 
och leksaker. Förfrågningar diakonias-
sistent Karin Nordberg, 0503436885.
Må 9.2 kl.16-18 Ungdomskväll: i Klubb 
97.
Ti 10.2 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebas-
tos, Daniel Nyberg, Barbro Smeds.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 13 Pensionärskören: i nedre salen, 
Barbro Smeds.
Kl. 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen. På 
besök i det heliga landet, Johanna Södö.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i 
Sebastos.
Kl. 18 Damkören Grazia: i nedre salen.
On 11.2 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
Kl. 16-18 Närståendevårdarnas stöd-
grupp: i Sebastos.
Kl. 18.30 Onsdagsbön: i kyrkan, Ulrik 
Sandell.
Kl. 20-21 Facebook-mottagning: Marlen 
Talus-Puzesh.
To 12.2 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet.

KYRKSLÄTT
Sportlovsläger för åk 1-4: må-fre 16-
20.2 kl. 9-16 på Lyan. Vi pysslar, leker 
och är ute mycket. Temat för lägret är 
Haiti. Anmälningar och info: jenny.aker-
lund@evl.fi, tel. 050 376 1488.
Söndagsskola för barn: lö 7.2 kl. 10 på 
Lyan. Ingen anmälan.
Söndagsskola för barn: sö 8.2 kl. 12 på 
Hörnan. Ingen anmälan.
Familjegudstjänst med Gemensamt 
Ansvar jippo: sö 8.2 kl. 11-14 i Masaby 
kyrka. Pop up loppis, buffé, pyssel och 
sagor. Mera info: www.kyrkslattsven-
ska.fi. Heikel-Nyberg och Joki. OBS! 
Ingen högmässa i Kyrkslätts kyrka!
Seniorgruppen – samtalsgrupp för män: 
må 9.2 kl. 13.30 på Mikaeligården. Gäst: 
Viveca Lahti som berättar om prästgår-
dens trädgårdsprojekt.
Temasamling för ungdomar: tis 10.2 
kl.15.30 på Hörnan.
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.
Knatterytmiken har lediga platser: ons 
kl.9.30-11.45 på Lyan. Info: Teresia Ka-
janti tel. 050 343 7887, teresia.kajanti@
gmail.com
Dagklubb i Masaby kyrka för 3-5 åring-
ar: Lediga platser! Info: Jenny Åkerlund 
tel. 050 376 1488
Fastegrupp: start sö 15.2 efter högmäs-
san som börjar kl. 12. Därefter en gång/
vecka med Linus Stråhlman. Ingen för-
handsanmälan.
Effa öppnar åter på Lyan för åk 3-4: 
fredagar kl.13.15-16 under tiden 27.2-
27.3. Info: Jenny Åkerlund tel. 050 376 
1488
Stick- och virkcafé: onsdagar kl. 18 i 
Oasen, Prästgårdsbacken 11 C.
Lopptorget i Gesterby: öppet onsdagar 
kl. 15-17, Silverhagen 6.
Kyrkoherdeämbetets tfn (09) 8050 
8292: Stängt 10-11.2. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi
Mera info på www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
Sö 8.2: Kyndelsmässodagens högmässa 
kl 11 i SvH, Kim Rantala och Hanna-
Maarit Kohta-mäki.
Ti 10.2: Mammor, pappor o barn, kl 
10 SvG
Ti 10.2: Tisdagsklubben SvG kl 13-15.30 
Ons 11.2: Diakonikretsen kl 13 SvH, 
Vändagen
Ons 11.2: A-män bastukväll i Ilkko kl 
18.30. Skjuts kl 18 från Gamla kyrkan. 
Kari Niemi berättar om strandtunneln.

VANDA
Barnens kyrkostund: fre 6.2 kl. 9.30 i 
dagklubben i Martinristi församlingscen-
trum, Bredängsvägen 2.
Veckomässa: fre 6.2 kl. 14 i Folhälsan-
huset, Vallmovägen 28. K. Andersson.
Hjälpledarutbildningen börjar: lö 7.2 kl. 
10 i Bagarstugan, Kurirvägen 1.
Högmässa: sö 8.2 kl. 10 i Helsinge kyrka 
S:t Lars. M. Fagerudd, I. Hokkanen.
Kivistö på svenska!: sö 8.2 kl. 12-15 i 
Kivistö kyrka, Lavavägen 1. Kom och 
bekanta dig med andra svenskspråkiga 
i närområdet. Fritt inträde, soppa 5e/
pers. och 10e/familj. Intäkterna går till 
förmån för Gemensamt Ansvar.
Familjecafé: i samarbete med Folk-
hälsan må 9.2 kl. 9.30 -12 i Martinristi 
församlingscentrum.
ViAnda-kören: övar ons 11.2 kl. 12-14 på 
Helsinggård, Konungsvägen 2.
De vackraste andliga sångerna: ons 
11.2 kl. 14.15 i Folkhälsanhuset, Vallmo-
vägen 28.
Ungdomskväll: ons 11.2 kl. 18 i Bagarstu-
gan, Kurirvägen 1.
Vanda västra diakoniförenings årsmöte: 
sö 15.2 kl. 11.15, efter högmässan, i 
Bagarstugan, Kurirvägen 1. Diakoniför-
eningen bjuder alla kyrkobesökare på 
kyrkkaffe innan mötet inleds.

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Högmässor och gudstjänster sö 8.2: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, A.Lindström, 

En nyinrättad C-kantorstjänst i Sibbo svenska församling 
förklaras ledig att sökas. Församlingen har drygt 5700 
medlemmar och vi har 13 anställda i församlingen. Arbetet 
i vår aktiva församling är mångsidigt med ett gudstjänstliv 
i utveckling, förrättningar och övrigt musikarbete för olika 
åldersgrupper.
     Av den sökande förutsätts av biskopsmötet godkänd exa-
men som berättigar till C-kantorstjänst, utmärkta kunskaper 
i det svenska språket och nöjaktiga kunskaper i det finska 
språket. För behörighet förutsätts också att sökande är kon-
firmerad medlem i den evangelisk lutherska kyrkan.
Avlöning enligt kravgrupp 502. Ansökningar riktas senast 
20.02 2015 kl 16 till Församlingsrådet i Sibbo svenska för-
samling, Stora byvägen 1, 04130 SIBBO. Märk kuvertet 
”Ansökan till kantorstjänst”. Godtagbart läkarintyg bör 
inlämnas då arbetet inleds. Tjänsten tillträds 01.04 2015 eller 
enligt överenskommelse. Prövotid 4 månader.
     Närmare uppgifter ger kyrkoherde Helene Liljeström, 
tfn 050 566 3692.

C-kantor till Sibbo!

Sibbo svenska församling

Petalax församling 
lediganslår tjänsten som församlingssekreterare. 
Se närmare uppgifter på www.petalaxforsamling.fi/

Ansökningstiden går ut 26.2.2015.

Närmare information och ansökningsblanketter finns på:
www.suomenlahetysseura.fi/rekry 

Tilläggsinformation ges av rekryteringskoordinator Raila Mantere,
+358 43 8243 272, raila.mantere@suomenlahetysseura.fi

 En regional koordinator för det kyrkliga arbetet 
     i Latinamerika

 En regional koordinator för det kyrkliga arbetet 
     i Mekong-området 

 En koordinator för utvecklingssamarbetet i Nepal

 En koordinator för det kyrkliga arbetet i Nepal

 En präst till Kambodja 

KÄRLEK  TRO  HOPP
- från människa till människa

Finska 
Missionssällskapet 

söker
Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 

 

Blomster- och Begravningstjänst 

P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080

I sorgens stund är du inte ensam

En byrå med komplett service.

hok-elannonhautauspalvelu.fi • perunkirjoitustoimisto.fi

HELSINGFORS
FORUM tel. 010 76 66620
HAGNÄS tel. 010 76 66500
MALM tel. 010 76 66630 
TÖLÖ tel. 010 76 66530
ÖSTRA CENTRUM  
tel. 010 76 66590

ESBO
ALBERGA tel. 010 76 66610
ESBOVIKEN tel. 010 76 66640
HAGALUND tel. 010 76 66570

VANDA
DICKURSBY tel. 010 76 66560
MYRBACKA tel. 010 76 66600

KERVO tel. 010 76 66550

HYVINGE tel. 010 76 66580
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

TELEFONJOUR 24 H: 050 347 1555 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min) 

TELEFONJOUR 24 h: 

050 347 1555

Med omtanke och värdighet  
ombesörjer vi allt i samband med begravningar

ENEBERGS
B E G R AV N I N G S B Y R Å

Strandgatan 2, Mariehamn  
Tel 19 028 Jour 24 h
www.enebergs.ax

Medlem av Finlands  
begravningsbyråers förbund

Sedan 
1957

LEDIGA TJÄNSTER

M.Cleve, Niels Burgmann, P. Nygård, 
kyrkokören. Kaplan Monica Cleve instal-
leras i sin tjänst av kontraktsprosten 
Anders Lindström m.fl. Kyrkkaffe i FH 
efteråt. 
Kl. 12 Bromarvs kyrka (ej HHN), 
S.Söderlund, S.Lindroos.  
Kl. 16 (Obs. tiden!) Tenala kyrka, 
S.Söderlund, S.Lindroos, T.Blomfelt, 
H.Hollmérus, juniorerna. Familjeguds-
tjänst med utdeln. av barnbiblar till 
4-åringar (födda 2011). Korvgrillning och 
saft efteråt. Ungdomsgudstjänst: on 11.2 
kl. 18.30 i Tenala kyrka.
VÄLKOMMEN TILL TV-BANDNING AV 
GUDSTJÄNSTER I EKENÄS KYRKA:
Stenmässa: ti 10.2 kl. 13; Anders Lind-
ström, Niels Burgmann m.fl.
Gudstjänst kring konst & kultur: ti 10.2 
kl. 19; Anders Lindström, Christer Åberg, 
Pia Nygård.
Gospelgudstjänst: to 12.2 kl. 19.30, 
Claus Terlinden, Christa Katter, Niels 
Burgmann, Roland Näse, South Point 
Gospel.
Ytterligare info: www.ekenasnejdens-
forsamling.fi

INGÅ
Lö 7.2 Gemensamt Ansvar –jippo: i 
församlingshemmet med lopptorg kl 
10-14 och lunch kl 11.30-13 (vuxna 5 €, 
barn 3 €).
Sö 8.2, Kyndelsmässodagen: kl 10 
Högmässa i Degerby kyrka. Hellsten, 
Forsman. Efter högmässan kaffe på 
Rosenberg.
Må 9.2 kl 18.30: bibelgruppen i Präst-
gården. Hellsten.
To 12.2 kl 9.30-11.30: familjecafé i för-
samlingshemmets källarvåning. 
To 12.2 kl 14: Församlingsträff i försam-
lingshemmet, Jan-Erik Lindqvist med-
verkar. Lindström.
Verksamhet på finska:
Pe 6.2 klo 18-20: Monitoimikerho 
seurakuntatalon alakerrassa.
Su 8.2. klo 12.00: Kynttilänpäivän per-
hemessu Degerbyn kirkossa. Hellsten, 
Forsman. Kirkkokahvit Rosenbergilla.
Tii 10.2 klo 13: laulupiiri seurakuntasa-
lissa. Korhonen.
Tii 10.2 klo 17.30: varhaisnuorten kerho 
seurakuntatalon alakerrassa.
Ke 11.2 klo 18: raamattupiiri Bläckhor-
netissa.

To 12.2 klo 19: Nikolausmessu Inkoon 
kirkossa. Sjöblom, Gustafsson Burg-
mann, Gaudete-kuoro.

ESBO STIFT

LOJO
Veckoverksamheten fortsätter. När-
mare info: www.lohjanseurakunta.fi/
verksamhet
OBS! Kören har ändrat övningsdag och 
tid: Onsdagar i Virkby kyrkas finska 
barnklubb lokal kl. 17.45-19.15
Sö 8.2. kl.13.00: Högmässa i Virkby 

kyrka.Kuismanen, Saario, hjälpledarna 
och konfirmanderna medverkar i hög-
mässan.Kyrktaxi och kyrkkaffe.
Ti 10.2. kl.13.30: Svenska kretsen i 
Virkby kyrka. Gemensamt ansvar 2015, 
Kuismanen och Nurmi. Taxi.
Sö 15.2. kl.13.00: Högmässa i Virkby 
kyrka. Tuija Wilman och kantor 
Harri Kerko, kyrkvärd Teddy Kullberg. 
Kyrktaxi.
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MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 

UTHYRES
Etta 28 m2, med glasad balkong 
i centrala Åbo, Nylandsgatan 
8. Ledig från 1.3. Tel. 0400-
720097

 
 
 
 

KÖPES
Köpes dödsbon samt källar- 
och vindstömningar. Ring Ste-
fan 0400 313970 (Esbo)

Uthyres renoverad trea i Åbo
centrum. Hyra: 900 €+el och
vatten 15€/ pers. Tel. 044
3251053

Djur- och rökfritt par (sista
årets Hanken studerande och
ingenjör i arbetslivet) söker
tvårummare i Helsingfors.
Vänligen kontakta
0500472552.

Varmt tack
till er alla som hedrat

minnet av vår käre
ÅKE ERIKSSON

och deltagit i vår sorg
De anhöriga

FAMILJEANNONSER

Karleby UFs 
60:de revy

Text: Fritz-Olle Slotte m.fl .
Musik: Alf Mylläri

Scenograf:
Christer Lågland

Koreograf:
Ida ”Inxi” Holmlund

Gästspel i Helsingfors
söndagen den 22.2 kl.15

på Alexandersteatern
Biljetter:

Alexandersteatern
 tfn 09 676 980

www.lippupalvelu.fi 
 tfn 0600 10 800
(1,98 euro/min+pvm) 

Regi: Mats Holmqvist 
 & Anders Hassel

WASA TEATERS BILJETTKASSA
Sandögatan 7, 06-3209330

öppen må-lö kl 12-14.30 & 15-17
WWW.NETTICKET.FI | WWW.WASATEATER.FI

“ En rak och ärlig monolog om 
vad som händer då någon i 

familjen får cancer.”

PREMIÄR 19.2.2015

VASALLEN & TURNÉ

www.valioravinto.fi

Apotekare Bertil Pomoell grundade 
Valioravinto år 1960 för att befrämja 
hälsa och välmående med naturliga 
ämnen. Valioravinto är fortsättningsvis 
ett familjeföretag som utvecklar, tillverkar 
och säljer naturprodukter av hög kvalitet.

KELASIN
zink

• Stärker motståndskraften
• Bra för huden och håret
• Viktig för prostatan

I Kelasin Zink är zinken bunden till 
aminosyror vilket förbättrar och 
påskyndar zinkens upptagning.

I naturkostaffärer och på apotek.

Stoppa upp den sega 
flunssan med zink!

www.cash-in.fi
Cash-In är en del av DL Software bolagen.

Ring nu 0207 701 501 

Effektiv inkassoInhemsk - Privatägd

RESETRÄFF 14-15.3.2015
- Kryssning med Viking Grace 
Välkommen med på vår reseträff, 
som i år görs i form av minikryssning 
Åbo-Stockholm t/r.
Kontakta oss för bokning och mer 
information!

14.2 Öppna portarnas dag,  
         Dragsvik

Resor på sportlovet: 
21-22.2 Ikea, Haparanda 
23.2 Himos 
24.2 Vuokatti
27-28.2 Barnens Umeå med 
 bl.a. Leo’s Lekland
27.2-1.3 Pangerbjudande! 
 Tallinn
27.2-1.3 En dag i Stockholm
28.2 Vuokatti

Vasa 020 7434520
Närpes 020 7434530

Nykarleby 020 7815360
www.Istravel.fi

Öst eller väst-
Touring Partner 

ger mest!

Peter Söderqvist  0500-162 120  
Vasa,      

touring.partner@kolumbus.fi

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

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

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

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

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

Unikt serviceboende
invid Brunnsparken i Helsingfors.

Förtjusande lägenheter
med öppen havsutsikt lediga.

För närmare information:
Lisbeth Blomqvist tfn. 040-5828442

eller toimisto@villaensi.fi
se gärna www.villaensi.fi
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www.lindelltravel.fi   
0443 14 15 16

i Helsingfors
Sportlovet 27-28.2
Höstlovet 16-17.10
November 14-15.11 

och 21-22.11

Må bra på Spa!
Vår 7-14 mars och 2-9 maj

Sommarresa 5-11 juni 
och 9-14 aug

Höst 8 dagar 26 sept 
och 14 nov

Lååånga Spa 12 dagar 14 nov
Prova på 5 dagar 21 nov

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

Nykarleby Syncenter
Topeliusespl. 12, Nykarleby
tel. 06-722 0770
fax 06-722 1572

Beställ tid!

Frostpriser
   Bågar -50% - 70%
Ögonläkare, optiker hos oss!
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OFFERDÖD NÅD

Dödsskulden är betald
Alice Stolpe skrev i sin in-
sändare ”Ingen betalning” 
(KP 3, 15.1.2015), att hon inte 
läst att Gud skulle ha behövt 
någon betalning för att för-
sona sig med människorna, 
men att man får rätta hen-
ne om man vet bättre. Det 
är inte svårt.

I Romarbrevet 6:23 står 
det: ”Syndens lön (följd) 
är döden, men Guds gåva 
är evigt liv i Kristus Jesus, 
vår herre.” Vi stod alltså i 
dödsskuld till Gud för våra 
synder (eller finns det nå-

gon syndfri utom Jesus?). 
Jesus betalade vår döds-
skuld med sin egen of-
ferdöd enligt Faderns vil-
ja, men uppväcktes från de 
döda för vårt rättfärdigan-
de: dödsskulden är betald. 
Det är bara att tro.

Bertil tikkanen
Helsingfors

”Också kyrkans 
roll som förvalta-
re av vårt gemen-
samma kulturarv 
är viktig och re-
surskrävande.”
Martin Glader, ordfö-
rande för Raseborgs 
kyrkofullmäktige, i 
Västra Nyland

KULTUR ARV

Kärlek och 
snömodd

Snön yr över Åbo. På barnsängs- 
avdelningen på sjunde våningen på 
stora sjukhuset lever vi i en ficka i 
tiden. Klocktiden har fått kapitule-
ra för ett annorlunda varande. Nu är 
tiden länkar av ögonblick. Amning, 
blöjbyte, sömn, blöjbyte, amning. 

Den oemotståndliga doften av spädbarn fyller 
hela rummet. Skrik och tårar, däremellan still-
het, sömn. Jag har fått förtroendet att vara med 
vid mitt barnbarns födelse och första tid på BB. 
Minnena kommer tillbaka från min egen mam-
matid. Euforin och oron är den samma, hormo-
nerna rusar i kroppen. Det verkar faktiskt som 
om min egen kropp påverkas av det nyfödda bar-
net också nu - det starka behovet av att skydda 
och värna det nya livet mot allt ont. Även jag är 
lättrörd, gråtmild och sover fjäderlätt. 

Den här babyn flög länge under radarn. Han 
kom överraskande och mot alla medicinska odds, 
glädjen och tacksamheten är oändlig. Barnet är en 
gåva, ett mirakel. Vi räknar tår och fingrar, skrat-
tar åt att han har sin fars långa fötter. Vi smeker 
det lilla huvudet, funderar på om det fjuniga kom-
mer att bli svart och krulligt.

Trots all ljuvlighet kan jag inte låta bli att tänka 
på att under andra omständigheter, i ett land med 
otillräcklig sjuk- och mödravård, är det osanno-
likt att både barn och moder hade klarat den här 
graviditeten. Om hon inte fått sitt insulin, sina tä-
ta blodsockermätningar, om kejsarsnitt inte ha-
de varit möjligt. Jag tänker på medsystrar världen 
över som dör i barnsäng eller efter illegala abor-
ter. Jag tänker på alla de barn som dör av svält och 
sjukdomar. Jag tänker på att vi faktiskt kan göra 
väldigt mycket här och nu, genom att till exem-
pel skänka pengar till Kyrkans utlandshjälp. Jag 
tänker att den vård som vi i vårt samhälle tar för 
given, saknas i stora delar av världen. 

Snön yr över Åbo. Jag måste slita mig från vår 
BB-bubbla för att göra några ärenden på stan 
med barnbarnets far. Väglaget är eländigt. Ga-
torna täcks av blöt snömodd. 
Vi sneddar över gatukors-
ningen vid Åbo svenska te-
ater. Plötsligt är mitt sällskap 
försvunnet. Jag ser mig för-
virrat omkring. Så får jag syn 
på honom. Han sitter på huk 
mittemot den tiggande kvin-
nan på torget. Det är som en 
scen ur en svart-vit film. Människorna gör en om-
väg runt dem, skyndar oseende förbi den unga 
killen och den tiggande kvinnan på knä i den 
gråa sörjan. De talar, han på portugisiska, hon 
på knagglig italienska. Hon är absolut inte rom, 
säger hon, för folk tror att romer luras. Hon har ett 
litet sjukt barn därhemma som hennes föräldrar 
tar hand om. Hon reste iväg för att få pengar till 
medicin, nu har hon suttit här på torget i Åbo en 
lång tid. Jag såg henne inte ens, jag skulle ännu 
mindre ha vågat stanna och tala, eller sätta mig 
på huk för att kunna se henne i ögonen.

Mina ögon svämmar över där vid övergångs-
stället på Eriksgatan i Åbo. Hur eländig världen 
än ser ut, så finns det också kärlek, empati och 
solidaritet. Och mitt barnbarn har en pappa med 
klar blick och stort hjärta.

Katarina Gäddnäs är författare och journalist.

”Euforin och 
oron är den 
samma.”

INKAST KATARINA GÄDDNÄS

Skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 

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

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

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

OPINION INFORMATION

FÖRVALTNING MAKT

Blunda inte för maktmissbruk
Maj Tuomela verkar inte ha 
läst samma artikel i KP (29.1) 
som jag. Enligt KP  har domka-
pitlet i Borgå utfärdat en var-
ning åt kyrkoherden i Matte-
us församling för överskri-
dande av befogenheter (det 
vill säga maktmissbruk), brott 
mot jävregler (det vill säga ne-
potism) samt brott mot god 
förvaltningssed. DK har en-
ligt artikeln i KP inte ifråga-
satt gärningen hos de perso-
ner, som genom kyrkoher-
dens klandervärda förfarande 
anställts och verkat i försam-
lingen. Kyrkoherden har fällts 
på tre olika punkter –  uppen-
barligen är det inte fråga om 
olycksfall i arbetet eller slarv, 
utan om bristande respekt för 
lag och rätt i tjänsteutövande.

Att framställa det som 
skett som något slags civil 
olydnad till förmån för en 
behjärtansvärd sak håller 
inte. Kyrkoherden är inte ett 
offer för orättmätig makt-
utövning, utan har själv ur 
maktposition utövat god-

tycke. Makt innebär ansvar, 
vilket domkapitlet sent om-
sider tog tag i, veterligen i 
maj 2014, enligt uppgift två 
år efter att den nepotism 
som beivrats inleddes i Mat-
teus församling.

Att låta ändamålet helga 
medlen är en så farlig för-
valtningsprincip att riks-
dag och regering i lag velat 
skydda medborgare genom 
att begränsa beslutsfattares 
befogenheter i fall som det 
aktuella. När kommunala 
eller statliga tjänstemän och 
beslutsfattare visat sig agera 
som om lagar och bestäm-
melser inte gällde dem, har 
de blivit bötfällda och till 

och med avsatta. För mot-
svarande överträdelse har 
i det aktuella fallet endast 
getts en varning. Maj Tuo-
mela bör således utgå ifrån 
att DK uttryckligen låtit nåd 
gå före rätt.

I KP 29.1 uttrycker även 
ett antal anställda och för-
troendevalda i Matteus för-
samling att man bör lå-
ta kyrkoherdens mål helga 
hans medel. Att i efterhand 
rättfärdiga lagbrott med 
“folkets vilja” är medlöperi 
och strider därmed mot fol-
kets, det vill säga de skatte-
betalande församlingsbor-
nas intressen. Inget hade 
hindrat att behovsprövade 
tjänster hade inrättats i laga 
ordning och offentligen ut-
lysts att sökas. Kyrkoherden 
kunde och borde då ha jävat 
sig under hela beslutspro-
cessen. Så skedde uppen-
barligen inte.

Jag vill offentligt tacka 
den anonyma församlings-
medlem som fäste DK:s 

uppmärksamhet på de oe-
gentligheter som beivrats. 
Allt maktmissbruk, från 
mobbning och pimsning till 
förföljelse av oliktänkan-
de och slavdrift, grundar 
sig på att ingen säger ifrån. 
Det är ett samhällets sund-
hetstecken att medborga-
ren vågar göra en anmälan, 
att rättsinstanser utreder 
och utfärdar påföljder samt 
att den tredje statsmakten, i 
detta fall KP, övervakar bå-
de beslutsfattare och rätts-
väsende. Det handlar näm-
ligen inte om barn- och 
ungdomsarbetet i Matteus 
församling. Det handlar om 
att inte ge fan – egenmäk-
tigheten – ens så mycket 
som ett lillfinger. Ansvaret 
för god förvaltning är en na-
tionell angelägenhet.

markuS malmgren, 
Esbo. Är inte och har aldrig  
varit medlem av Matteus  
församling

”Att framställa det 
som skett som nå-
got slags civil olyd-
nad till förmån för 
en behjärtansvärd 
sak håller inte.”

RÄTTELSE

Ber, välsignar inte

I Kyrkpressens Bröllops-
bilaga, som utkom den 22 
januari, stod det felaktigt 
att personer i samkönade 
förhållanden kan få kyrk-
lig välsignelse. För tillfäl-
let erbjuder kyrkan inte 
välsignelse, utan en för-
bönsstund tillsammans 
med samkönade par. Bi-
skoparna har kommit med 

anvisningar om hur för-
bön för par som registre-
rat sitt partnerskap kan 
utformas. Det finns ing-
et exakt formulär för hur 
bönen ska se ut, men en 
del församlingar har utar-
betat en ram för förböns-
stunden.

Redaktionen beklagar 
misstaget.
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tsläck inte trons gnista i edra hjärtan, utan vattna den så att den bär m
ycken frukt! var söndagens budskap från predikstolen.

NÄSTA VECKA ser vi på hur djävulens aktier dalat.

Feminismen är 
inget som kommer 
till kyrkan utifrån. 
– Vi som är femi-
nister och vill ha 
jämställdhet finns 
inne i kyrkan, säger 
Ylva Vikström.

TEXT OCH FOTO:  
CHRISTA MICKELSSON

Du är kristen feminist. Varför? 
– Kristendomen har jag vux-
it upp med, feminismen har 
kommit in senare i livet. Nu-
mera kan jag inte få min tro 
att fungera utan feminismen. 
Förenklat handlar feminism 
om vikten av att stå på den 
svagares sida och det är kär-
nan också i Jesus budskap, 
säger Ylva Vikström som stu-
derar litteraturvetenskap vid 
Åbo akademi och i vår skriver 
sin pro gradu-avhandling om 
kroppslighet och berättande.

Varför behövs feminism i kyrkan? 
– Feminismen behövs över-
allt i samhället, och kyrkan 
är en del av samhället. Om 
man tittar på kyrkans bud-

skap så finns feminismen re-
dan där, men när det gäller 
hur vi tillämpar den och hur 
kyrkan fungerar i praktiken 
finns det mycket att jobba på. 
En viktig poäng i kristendo-
men är att människor inte ska 
behandlas olika enligt kön, 
men också enligt andra ka-
tegorier som till exempel ras 
och klass.

– I dag är samhället struk-
turerat så att manliga krop-
par inte bara behandlas an-
norlunda än kvinnliga krop-
par, men ”manliga” egen-
skaper värderas också högre 
än ”kvinnliga” egenskaper. 
Som jag ser det handlar inte 
feminismen om att kvinnor 
ska bli mer ”manliga”. Inte 
för att inte kvinnor skulle få 
ta för sig och ha skinn på nä-
san, men det är viktigare att 
uppvärdera länge förtryckta 

egenskaper som till exem-
pel omtanke och omvård-
nad. Feminismen vill kom-
ma bort från att vissa egen-
skaper ska vara knutna till 
vissa kroppar. Där fungerar 
feminismen väldigt bra ihop 
med det kristna budskapet.

Så det är inget självändamål att 
vi till exempel ska få fler kvinn-
liga kyrkoherdar? 
– Jag tycker att kvotering är 
ett viktigt verktyg för att nå 
en punkt där vi på lika grun-
der kan fundera på hur vi 
skapar andra strukturer än 
de där mannen automatiskt 
anses var mera lämpad att 
predika, tala och sköta den 
intellektuella biten. Men på 
ett större plan önskar jag att 
kyrkan inte hade en så hie-
rarkisk struktur. Jag förstår 
att vi behöver ledare, men 
ledarskapet kan vara min-
dre auktoritärt. Att leda kan 
vara att tjäna.

Vilka är de största bristerna i 
kyrkan/församlingen när vi ta-
lar jämställdhet?
– Min magkänsla säger att det 
i kyrkan finns en syn på fe-
minism som något som kom-
mer utifrån och pockar på 
uppmärksamhet, i stället för 
något som kommer inifrån. 
Men vi som är feminister och 

vill ha jämställdhet finns in-
ne i kyrkan. Det samma gäl-
ler hbtq-rörelsen. Vi vill inte 
förändra kyrkans budskap, 
utan vi som är kristna femi-
nister ser att det här ÄR kyr-
kans budskap. Det är ing-
et vi inkorporerat, även vi 
står i dialog med resten av 
samhället.

– Jag tycker över hu-
vud taget att kyrkan fast-
nat i tvåkönstänkandet och 
på det planet finns mycket 
att göra till exempel i skri-
baverksamheten. Proble-
met är kanske att man tän-
ker att vi förlorar något på 
att sluta värna om könsrol-
ler. Det är inte så att man inte 
får vara en flickig flicka, men 
man ska inte behöva vara det 
bara för att det finns en så-
dan förväntning. Vi ska stöda 
unga att vara sig själva. Och 
det har egentligen väldigt li-
te att göra med vår könsroll.

Hur kan man i vardagen jobba 
för jämställdhet i församlingen?
– Vi kan se på vem som gör 
vilka saker i församlingen, 
variera så mycket som möj-
ligt och jobba med kvote-
ring. Vem kokar kaffe, vem 
läser texten, vem tar hand 
om barnen? Undersökningar 
visar att när ordet är fritt ta-
lar männen. I förtroendeor-

gan kan man börja med att 
fråga sig vem det är som ta-
lar mest. Blir det jämlikt av 
sig självt eller behöver vi lä-
ra oss? Det handlar inte om 
att någon har en ond agen-
da och med flit upprätthål-
ler strukturer. Också vi som 
vill förändra systemet måste 
rannsaka oss själva.

– Jag är också för att luck-
ra upp hur vi talar om Gud. 
Vi är överens om att Gud 
står ovanom könskatego-
rier, men ändå talar vi om 
”Herren” och ”Fadern”, för 
att det är invant. Finns det 
något att vinna på att i hö-
gre utsträckning tala om Gud 
som ”Modern”?

– Som jag ser det handlar 
feminism om att stå på den 
svagares sida. En konkret sak 
är att hela tiden fundera om 
vi gör det. Är vi på den sva-
gares sida? Eller finns det ut-
satta grupper som vi inte br-
yr oss om? Här är det viktigt 
att gå i dialog och jobba till-
sammans med den man vill 
hjälpa i stället för att komma 
med hjälp ovanifrån.

Händer det att du missförstås av 
feminister som inte är kristna?
– Många av mina närmaste 
vänner hör inte till kyrkan. 
Visst händer det att männ-
iskor förvånas när de hör att 

jag är kristen. En del fun-
derar på hur jag får det att 
gå ihop. Folk har en bild av 
kyrkan som väldigt konser-
vativ, patriarkal och värnan-
de om könsrollerna. Men det 
är orättvist att kyrkan får den 
stämpeln. Inte för att det inte 
skulle stämma i många fall, 
men för att kyrkan är en 
bland många med samma 
problem. Konst- och kul-
turfältet kämpar med sam-
ma problem, där finns också 
snäva ramar. Kyrkan är in-
te ensam bärare av patriar-
kala strukturer, utan en del 
av samhället, men kyrkans 
budskap bygger inte på det 
konservativa i sig.

På Ungdomens Kyrkodagar led-
de du workshopen ”Flickigt – 
tjejgrupp och kristen feminism”. 
Vad diskuterade ni där?
– Vi höll det enkelt och jord-
nära och vi talade bland an-
nat om skillnaden mellan kön 
och könsroll och fundera-
de på vilka egenskaper som 
deltagarna upplevde att var 
kvinnliga och okvinnliga och 
vilka laddningar de har. Vi 
talade också om att femi-
nism kan se ut på olika sätt. 
Det handlar inte om att hit-
ta ett nytt ideal för hur man 
ska vara, utan att befrias från 
rollerna.

Vill befria från könsroller
ylva vikStröm säger att det finns mycket som förenar kristen tro och feminism. På Ungdomens Kyrkodagar tidigare i år höll hon en workshop på temat.

”Femnismen vill 
komma bort från 
att vissa egenska-
per ska vara knut-
na till vissa krop-
par.”
Ylva Vikström
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