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”Det är ba-
ra rätt åt oss. 
Så oskyddade 
är också de som 
drabbas i verk-
ligheten.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Blunda inte 
för blåsvart!

MånadenS Stora snackis på sociala 
medier var den randiga klänning-
en. I korthet: ett optiskt fenomen 

delar betraktarna i två grupper, där den ena tyd-
ligt uppfattar en klänning som vit med guldrän-
der. Samtidigt är en minst lika stor grupp över-
tygad om att plagget är blått med svarta ränder. 
Tjejen som annonserade ut sin klänning kunde 
knappast ana vilken social mediestorm hon sat-
te igång. Otaliga är de häftiga åsiktsutbyten som 
förts kring den vit-guld-blå-svarta synvillan.

Futtig frågeställning kan man tycka, när krigen 
blossar och människor svälter och förtrycks. Men 
mänskligt är mänskligt och den lokala Frälsnings-
armén i Sydafrika fångade bollen rakt i hand-
sken och utnyttjar nu klänningen för att synlig-
göra en av de smärtsammaste och mest allmän-
na synvillorna av alla.

i deraS version poserar en vit kvinna i den tydligt 
guld-vit-färgade kreationen. Texten ovanför ly-
der ”Varför är det så svårt att se svart och blått? 
En av sex kvinnor är offer för misshandel”. Kvin-
nan på bilden har stora blåmärken på flera stäl-
len på kroppen, svarta och blå.

Visst finns det säkert de som tycker att det här är 
både osmakligt och publikfrieri, men kampanjen 
sätter strålkastarna just på den märkliga effekt fa-
miljevåldet har. Fastän tecknen många gånger är 
så uppenbara leder de inte till någon åsiktsstorm 
och sorgligt sällan till handling. Kvinnan som blir 
slagen är låst i sin hopplösa situation, bunden i en 
skam som inte egentligen är hennes och förvägrad 
också det självklara – att ens bli sedd. 

de oväntade synliggörandena av familjevåldet är 
de som drabbar oss mest. De 
kommer oftast mitt i det trev-
ligaste trevliga när vi över-
huvudtaget inte är inställ-
da på att serveras sanningar 
och därför är oskyddade för 
dem. Det är bara rätt åt oss. Så 
oskyddade är också de som 
drabbas i verkligheten.

Ett liknande synliggöran-
de stod Star Treks kapten, det 
vill säga den brittiske skåde-
spelaren sir Patrick Stewart, 
för. Återigen är det de sociala 
medierna som står försprid-
ningen. En amatörvideo visar hur Stewart under 
ett publikt framträdande plötsligt får en fråga av 
en kvinna i publiken om hans engagemang mot 
kvinnomisshandel.

Det bottnar i hans egen barndom, där modern 
blev slagen av fadern, själv ett offer för obehand-
lad posttraumatisk stress. ”De i världen som kan 
göra allra mest för att förbättra livet för miljoner 
av kvinnor och barn är män”, slår Stewart fast. 
Och när kvinnan stammande fortsätter och talar 
om den skam hon och andra slagna känt blixtrar 
det värre än i Star Trek. Han hör nämligen den 
fråga som bränner mest:”Var det mitt fel?” Som 
pojke hörde Stewart ambulanspersonal säga till 
modern att hon måste ha gjort något för att pro-
vocera hans far.”Låt mig säga, en gång för alla: 
Det är fel! Våld är aldrig ett alternativ!”

Blindhet är det inte heller. Den binder offer i 
en skam som är vår gemensamma.

Ger sin 
dröm liv

I skolan handlade det mycket om att 
ta hand om dem som var ensamma.

– Eftersom jag själv varit ensam i sko-
lan visste jag hur de kände sig.

Nu har hennes fokus utvidgats till att 
hjälpa flyktingar och prostituerade. I 
höst var Jessika Sundfors nio veckor i 
Aten som volontär för en organisation 
som arbetar med att hjälpa flyktingar.

– Jag har länge haft en dröm att åka 
iväg och hjälpa folk någonstans, men 
jag har skjutit upp det för att jag inte 
funnit den rätta platsen. Genom Mar-
tyrkyrkans vänner fick jag tips om 
Samaria Church och jag kände direkt 
att det var rätt. Organisationen är helt 
beroende av volontärer, säger hon.

Sedan hon kom hem i november har 
hon jobbat  som personlig assistent. Ar-
betet har gett mersmak och nu övervä-
ger hon att utbilda sig till närvårdare.

– Efter grundskolan var jag inte in-
tresserad av vårdutbildning utan blev 
kock i stället. Nu har jag sett att Gud 
också kan använda den utbildningen.

Det såg hon i Samaria där hon job-
bade i köket.

– Två kvällar i veckan bjöd vi flyk-
tingar på middag. De flesta var pap-
perslösa flyktingar från Afghanistan. 
En kväll kom även hemlösa rumäner 
och albaner till Samaria på middag. Jag 
hade också ansvar för luncherna för 
språk- och bibelstuderandena.

Middagarna samlade mellan 200 och 

300 flyktingar till kyrkan, en byggnad 
som egentligen var ett våningshus. 
Middagarna inleddes alltid med andakt 
och efteråt fick de som ville samtala.

– Även om jag mest var i köket fick 
jag ändå rätt bra kontakt med de flyk-
tingar som talade engelska. Många kom 
för ett samtal efter middagarna. De af-
ghanska flyktingarna är väldigt öppna 
för nytt och flera kom till tro.

De som kom till tro hittade genast en 
församling. Det hölls gudstjänst i kyr-
kan varje söndag.

– Jag kom ofta in på samtal om tro, 
men jag var inte med om att någon kon-
kret skulle ha omvänt sig. Men vad som 
hänt efter alla samtalen vet jag inte.

Försöker gå till Tyskland
Hon såg en stor nöd i stadsdelen. 

– Många flyktingar kom gående till 
middagen, långa vägar tillsammans 
med sin familj. De bodde vanligtvis i 
små lägenheter utan bekvämligheter. 
Många flyktingar bodde också i parker-
na eller på gatorna. Till kyrkan kom de 
också för att lära sig språk och därmed 
ha lättare att ta sig vidare.

De papperlösa flyktingarna riskerar 
fängelse i Grekland.

– De blir förföljda och misshandla-
de. Men de kan heller inte lämna lan-
det eftersom de saknar papper. 

Många kommer till Grekland med 
hjälp av människosmugglare som 

lämnar dem när de väl kommit in i 
landet.

– Några försöker ta sig vidare till fots, 
en del försöker gå ända till Tyskland. 
Men om man är papperslös är det svårt. 
Många omkommer eller hamnar i fäng-
else. Jag lärde känna flyktingar som sut-
tit i fängelse i flera år. De släpps ut ut-
an att deras situation förändrats och de 
riskerar att på nytt hamna i fängelse för 
samma brott.

Samaria Church finns i en stadsdel 
som turisterna avråds från att besöka.  
Förutom flyktingar finns där narkoma-
ner, hemlösa och prostituerade.

– De första veckorna var jag lite rädd 
när jag gick ensam hem i mörkret på 
kvällarna. Rekommendationen var att 
inte att röra sig ensam där om kvällar-

Ända sedan hon gick i lågstadiet har Jessika Sundfors  
velat ta hand om andra. Nu ger hon sig iväg till Grek-
land för andra gången inom ett år för att jobba med 
flyktningar och prostituerade i Aten.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

PROFILEN: JESSIKA SUNDFORS
”Jag var beredd på det värsta, men 
det blev ändå en chock för mig  
att se hur dåligt ställt det kan vara 
inom EU.”
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Miss Finland besökte ungdomskväll
UtSeendeideal. – Man får 
sällan höra något positivt 
om sitt utseende när man 
jobbar i skönhetsbranschen. 
Däremot får man många 
falska vänner som tycker 
det skulle vara så roligt att 
gå på kaffe tillsammans.

Det sa Ninna Laaksonen, 
Miss Finland 2006, som be-
sökte en ungdomssamling 
i Matteus församling för-
ra veckan. Det var ungdo-

marna själva som bjudit in 
Laaksonen till den ”think-
show”, en slags blandning 
mellan talkshow och dis-
kussionskväll, som hjälp-
ledarna ordnar. Temat för 
kvällen var utseendeideal.

– Idealen förändras he-
la tiden. Någon drar i väg 
och sätter trender men det 
bästa är om du kan vara dig 
själv, säger Laaksonen.

Också kyrkans kläd-

kod diskuterades. Finns det 
fortfarande regler för hur 
man ska klä sig?

– Förr gällde klädkoderna 
överallt, nu finns de ingen-
stans. Inte heller i kyrkan är 
det längre någon som an-
märker på klädseln, säger 
kyrkoherde Stefan Forsén.

Han uppmanar ungdo-
marna att använda sunt 
förnuft och fundera på vil-
ka signaler de vill ge med 

sin klädsel.
– Klä dig så som du själv 

trivs bäst. Om du känner dig 
bekväm och som dig själv 
så behöver du inte kon-
trollera om du är lämpligt 
klädd, tyckte Forsén.

na, men jag måste ju hem från kyrkan. 
Jag kände att Gud var nära mig och be-
skyddade mig hela tiden. Jag uppfatta-
de inte ens någon farlig situation, men 
jag hörde ju att det hände en del i det 
kvarteret.

Även greker drabbas
Den ekonomiska krisen i Grekland har 
satt sina spår i gatubilden.

– Många greker är hemlösa, speci-
ellt de äldre. Man ser dem ute på ga-
torna där de försöker förtjäna pengar, 
till exempel genom att musicera. Först 
ser det trevligt ut, men när man ser att 
de står där varje dag nästan dygnet runt 
förstår man att de inte gör det frivilligt. 
Man skulle vilja hjälpa dem allihopa, 
men det går ju inte.

Sedan noveMber 
har Jessika Sund-
fors varit hemma 
och jobbat ihop 
pengar för en ny 
volontärsvistelse 
i Aten.

JESSIKA SUNDFORS

KOMMER FRÅN LARSMO, 24 ÅR.

UTBILDAD KOCK, HAR SENAST JOB-
BAT INOM HEMSERVICE.

RESER PÅ LÖRDAG TILL ATEN SOM 
VOLONTÄR FÖR DE KRISTNA ORGA-
NISATIONERNA SAMARIA CHURCH, 
SOM HJÄLPER FLYKTINGAR, OCH 
THREADS OF HOPE HELLAS, SOM 
HJÄLPER PROSTITUERADE.

Under de nio veckorna hon bodde 
i Grekland ordnades tre demonstra-
tionsdagar då allting stod stilla.

– Jag blev vittne till en demonstra-
tion. Den gick ganska lugnt till. I de-
monstrationen deltog också flykting-
ar som bodde på gatan. De tog med sig 
alla sina tillhörigheter. Det var ovanligt 
att de fick vara i fred, de är ofta utsat-
ta för misshandel av polisen.

När hon nu står i beråd att återvända 
vet hon mer om vad som väntar henne.

– Förra gången var jag beredd på det 
värsta, men det blev ändå en chock att 
se hur dåligt ställt det kan vara inom EU.

På lördag ger sig Jessika Sundfors av 
på nästa sejour till Aten.

– Då jag kom hem i november hade 
jag siktet inställt på att återvända på 

våren när de har brist på volontärer. 
Den här gången har jag inte bokat nå-
gon returbiljett och jag hoppas kunna 
stanna i några månader. Jag stannar så 
länge min ekonomi tillåter.

Den här gången ska hon också hjäl-
pa prostituerade till ett annat liv ge-
nom organisationen Threads of Hope.

– Man räknar med att det finns 300 
bordeller i området, av vilka bara en 
handfull är lagliga. Dessutom finns där 
gatuprostitition. De flesta prostituerade 
är offer för trafficking. Jag har förstått 
att många kommer från Ryssland och 
Östeuropa, men också från Afrika. Th-
reads of Hope hjälper kvinnorna bland 
annat genom att lära dem sy och säl-
ja sina hantverk så att de kan finna ett 
annat sätt att försörja sig på.

ninni laakSonen (till höger)  
berättade om realiteterna 
i skönhetsbranschen på 
ungdomssamling i Matteus. 
FOTO: NINA ÖSTERHOLM
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Årets Höstdagar laddar upp 
med affischtävling
Nu är det klart vilket som blir Höst-
dagstemat för HD 2015: vem vet. 
Liksom i fjol utlyses en affischtävling 
i anslutning till temat. Tävlingstiden går 
ut den 20 mars.

Höstdagarna arrangeras av Förbundet 
kristen skolungdom. Årets Höstdagar 
går av stapeln 30.10–1.11 i Toijala.

”En ytterst allvarlig sak”
– Det är ett brott mot hela den ortodoxa världens se-
der och bruk, sa ärkebiskop Leo förra veckan till Koti-
maa24 och syftade på att Metropoliten Ambrosius lå-
tit den lutherska biskopen Irja Askola medverka i en 
prästvigning i Uspenskijkatedralen och också inbjudit 
henne till altaret. 

Ambrosius förklarade inbjudan genom att hänvisa till 
vikten av ekumeniska kontakter. Ortodoksi.net, som var 
först med nyheten, skriver på sin webbplats att det i fle-
ra länder är förbjudet för kvinnor att gå in i altarrummet.

Kristen kvinna bär hijab
Jessey Eagan är en kristen kvinna bosatt i Illinois, USA, 
som bestämt sig för att bära hijab under fyrtio da-
gar. Syftet är att ta reda på hur samhället bemöter en 
kvinna med slöja. På sin blogg chutesandleaves.word-
press.com berättar hon om sina erfarenheter. 

– Folk tenderar att klassa alla muslimer som extre-
mister. Jag vill komma ihåg att alla är unika, och ge-
nom att göra det här påminner jag också andra om att 
välkomna och inkludera människor oberoende av de-
ras utseende, säger Eagan till tidningen Christian Post.

UTMANING SLÖJA ORTODOX KONFLIKTHÖSTDAGAR AFFISCHTÄVLING

Inför ett val uppstår frågor kring syn-
lighet, rättvisa och vem som får kom-
ma till tals i vilka sammanhang. Enligt 
Yles verksamhetsprinciper bör perso-
ner som har direkt publikkontakt eller 
stor inverkan på ett programs innehåll 
behandlas som en kandidat från den 
dag personen meddelar om sin kandi-
datur. För kyrkans anställda finns inga 
sådana regler. 

– Vi har inte något eget regelverk i 
kyrkan som skulle gälla valkarantän. 
Prästerna har en hel del offentliga upp-
drag och de är synliga i samhället, men 
de måste kunna sköta sitt jobb trots att 
de är uppställda, säger Clas Abrahams-
son, notarie vid domkapitlet. 

Stina Lindgård är kyrkoherde i Lapp-
träsks svenska och Liljendal försam-
lingar och kandiderar för SFP i vårens 
riksdagsval. 

– I princip tycker jag att det skulle 
vara okej med en karantän också för 
präster, men jag förstår att det i prak-
tiken kan vara problematiskt till exem-
pel i små församlingar där man kanske 
bara har en enda präst. Hur gör man då 
om den personen är uppställd? 

Stina Lindgård anser inte att det finns 
någon risk för att en uppställd präst skul-
le börja föra kampanj från predikstolen.

– Då är man nog väldigt oansvarig 
som präst och har missförstått hela 
uppdraget. De åsikter man har i poli-
tiken förs fram på annat håll och inte 
inom kyrkans verksamhet. 

Professor i teologisk etik, Tage Kur-
tén, håller med henne om att prediksto-
len inte är en plats för valpropaganda.

– Men det utesluter inte att man får 
säga saker som har politiska implika-
tioner. Här kommer den egna prästens 
omdöme och sunda förnuft in i bilden. 
Personen bör kanske tänka över sina 
ord extra noga i valtider och om man 
inom församlingen upplever att det är 
nödvändigt och möjligt kan man ändra 
på predikoturerna inför valet. Men vi 
behöver inte skapa ett skilt regelverk, 
säger Tage Kurtén. 

Han anser ändå att föreställningen 
om att religion och politik är två skil-
da saker borde revideras. 

– Jag tycker att det är en felaktig 
uppfattning. Man kan inte skilja åt li-
vet som kristen och livet som politiskt 
involverad. Alla är involverade i det 
politiska spelet vare sig vi vill det eller 
inte. Och det är också då våra krist-
na värderingar får betydelse. Tar du 
ställning mot eutanasi, men vill jobba 
för miljön så säger det någonting om 

Ingen kampanj i predikstolen

Man kan in-
te skilja åt livet 
som kristen och 
livet som poli-
tiskt involverad.
Tage Kurtén

VALKARANTÄN. Inför det stundande riksdags-
valet har flera av samhällets ivrigaste debattörer 
försatts i karantän. Det gäller ändå inte präster 
eftersom kyrkan saknar regelverk för karantäntid.

TEXT: MICHAELA ROSENBACK   
ILLUSTRATION: WILFRED HILDONEN

dig som människa 
och som kristen. 

Allas präst
Tage Kurtén är 
ambivalent i frå-
gan om karantän 
inför val. 

– Att vissa per-
soner hindras att 
utöva sitt yrke för att 
de ställer upp i ett val 
är naturligtvis inte bra ur 
en demokratisk synvinkel. 
Samtidigt kan man ur samma 
demokratiska synvinkel för-
stå att de som normalt inte syns 
i medierna uppfattar den synlig-
heten som andra får som orättvis. 

När det gäller just prästers kandida-
tur och hur mycket kyrkan ska blanda 
sig i politiken anser han att frågeställ-
ningen är onödigt snäv. 

– Då måste vi först fråga oss vad och 
vem som är kyrkan? De anställda? Var-
je medlem? Alla kandidater som är 
uppställda och hör till kyrkan repre-
senterar också kyrkan i någon bemär-
kelse, även om de kan höra till olika 
partier och kämpa för olika saker. De 
är ändå en del av kyrkan i politiken. 
Sedan kan man diskutera om det i alla 
sammanhang är klokt att kyrkans an-
ställda ställer upp. Om en profil för den 
kristna tron ställer upp för Samlings-
partiet, betyder det då att kyrkan är hö-
ger? De signalerna kan felaktigt sändas 
ut och däri ligger en svårighet. Men det 
finns heller ingen anledning att förbju-
da eller begränsa aktiva samhällsmed-
borgare som verkar för det goda i värl-
den, säger Tage Kurtén.

Clas Abrahamsson ser en annan 
eventuell problematik i att kyrkans 
anställda ställer upp i val.

– Prästen ska vara hela församlingens 
präst och om man profilerar sig parti-
politiskt kan det leda till att någon kän-
ner ”det där är inte min präst”. Sedan 
beror det på vilken tjänst man har. Är 
man kyrkoherde ska man kanske va-
ra lite försiktigare, säger Abrahamsson.

Stina Lindgård menar att politisk till-
hörighet i kombination med prästyr-
ket inte kan avgöra om man ska få stäl-
la upp i val eller ej. 

– Det kan finnas flera frågor som gör 
att någon i församlingen känner att jag 
inte är den rätta kyrkoherden för just 
dem. Partipolitisk tillhörighet är ba-
ra en av dem.

Tage Kurtén tycker att den som stäl-
ler upp ska göra det med eftertanke, 
men framhäver också han att situatio-
nen är komplex. 

– De politiska preferenserna är bara 
en sida som prästen visar upp. Att köra 
omkring i en dyr bil är en annan. Det 
sänder också ut signaler.

Katolska och ortodoxa präster får en-
ligt traditionen inte ställa upp i poli-
tiska val.
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Vandra för 
klimatet
I lördags ordnades en pil-
grimsvandring i Helsingfors 
centrum. Orsaken var att 
kyrkan ville uppmärksam-
ma det kommande klimat-
mötet i Paris hösten 2015 
och samtidigt, tillsammans 
med medborgarorganisa-

tioner, uttrycka sin oro för 
klimatförändringarna som 
påverkar stora delar av jor-
dens befolkning.

– Det här är ett evene-
mang som visar hur kyrkan 
tar ställning också i miljö-
frågor, säger Tomas Ray, 
stiftssekreterare för mis-
sion och internationellt ar-
bete.

Kyrkan skriver på sin 
webbplats: ”Klimatföränd-
ringarna kan inte fortgå. I 
år vandrar vi för en livs-
stil som inte stjäl av andra, 
inte parasiterar på andra 
varelser på vår jord eller på 
kommande generationers 
resurser.”

Vandringen startade i 
Berghälls kyrka och av-

slutades på Senatstorget 
där biskop Björn Vikström 
medverkade som talare. 
Efter vandringen samlades 
representanter för bland 
annat kyrkostyrelsen och 
Greenpeace till en panel-
debatt i Domkyrkans kryp-
ta med temat ”Är oljeborr-
ning synd?”.

 ¶ MICHAELA ROSENBACK

PILGRIMSVANDRING STÄLLNINGSTAGANDE

Karleby tvekar 
om uthyrning  
av Yxpila kyrka 

Yxpila kYrka finns på Karleby kyrkliga samfällighets lista 
över fastigheter som kan säljas eller hyras ut. 

FASTIGHETER. Gemen-
samma församlingsrådet 
i Karleby tvekar att hyra 
ut Yxpila kyrka till Sley. 
Efter en omröstning där 
ordförandes röst avgjorde 
förpassades förslaget om 
att inleda förhandlingar 
till ny beredning.

TEXT OCH FOTO:  
JOHAN SANDBERG

Den finska lutherska evang-
eliföreningen Sley har be-
gärt förhandlingar med sam-
fälligheten i syfte att få hyra 
kyrksalen och serverings-
utrymmet.

Men det gemensamma 
kyrkorådet tvekar. Efter en 
diskussion och omröstning 
där rösterna föll 5-5 och ord-
förandes röst avgjorde gick 
man in för att utreda uthyr-
ningen grundligare.

– Vi vill veta tågordning-
en och vad kyrkolagen sä-
ger om att hyra ut kyrkbygg-
nader innan vi börjar disku-
tera en uthyrning, säger rå-
dets ordförande Jouni Sirviö, 
kyrkoherde i Karleby finska 
församling.

Yxpila kyrka hör till de fastighe-
ter som samfälligheten tidiga-
re listat som möjliga objekt att 
sälja eller hyra ut. Borde man 
inte därför ta tillfället i akt när 
man har en hyresgäst?

– Den åsikten framfördes 
också under den grundli-
ga diskussion vi förde, sä-
ger Sirviö. Men vi valde att 
gå in för tilläggsutredningar.

Sirviö vill utreda både 
Sleys önskemål och för-

samlingens framtida behov 
av kyrkan. 

– Yxpila är ett område där 
många flyttar in just nu, det 
byggs nya hus och gamla hus 
byter ägare.  

Någon tidsram för den nya 
beredningen sattes inte. Sir-
viö säger att det inte brådskar.

Sley räknas som en av kyrkans 
konservativa väckelserörelser. 
Finns det någon teologisk tvek-
samhet bakom beslutet?

– Någon teologisk tvek-
samhet hördes inte under 
församlingsrådets möte. 
Det finns förståelse för den 
evangeliska rörelsen inom 
församlingen.

Yxpila kyrka invigdes 
1968. Karleby finska för-
samling använder kyrksa-
len ungefär en gång per må-
nad. I fastigheten finns ock-
så dagklubbsutrymmen som 
är i användning samt uthyr-
da bostäder.

Vill fira högmässa
I Karleby söker Sley utrym-
men att fira högmässa i.

– Vi vill öppna en diskus-
sion med församlingen och 
vi får se vad som händer, 
säger verksamhetsledaren 
Lasse Nikkarikoski.

Han understyrker att den 
mässa som ordnas i kyr-
kan ska vara öppen för alla 
och att den inte arrangeras 
samtidigt som församling-
ens egen mässa.

Sley hyr redan en tidigare 
kyrksal i Helsingfors, Luth-
erkyrkan, som under de 
senaste 20 åren varit natt-
klubb. Den ska återuppstå 
som kyrka i fastigheten som 
ägs av ett försäkringsbolag.

RELIGIONSDIALOG. Mus-
limer, judar och kristna 
samlades förra veckan till 
en vänskapspromenad i 
centrum av Helsingfors.

TEXT OCH FOTO:  
CHRISTA MICKELSSON

I Helsingfors finns Finlands 
Islamska Förbunds moské, 
Gamla kyrkan och en judisk 
synagoga på gångavstånd från 
varandra. På torsdag förmid-
dag förra veckan gick repre-
sentanter för alla de tre re-
ligionerna en vänskapspro-
menad längs det de valde att 
kalla ”en rutt som förenar tre 
helgedomar”.

Fatbardhe Hetemaj är en 
av de omkring hundra per-
soner som står på innergår-
den vid moskén på Lönn-
rotsgatan, där promenaden 
ska starta.

– Jag skräms av den reto-
rik om motsättningar vi hör 
i samhället just nu. Jag är här 
för att visa att det finns ett al-
ternativ, säger Hetemaj.

I sakta mak börjar sällska-

pet röra sig mot Gamla kyr-
kan på Bulevarden. Fotogra-
fer och journalister anslu-
ter sig till vänskapsprome-
naden, och det bildas långa 
köer längs med trottoarer-
na. Polisuppbådet är stort, 
men allt går lugnt till. Alla 
människor, med olika reli-
gioner och övertygelser, har 
välkomnats att gå med i pro-
menaden hand i hand.

När sällskapet når kyrkan 
håller biskop Irja Askola ett 
kort tal.

– ”Tervetuloa” (välkom-
men) är finskans vackras-
te ord. Ni är alla välkomna 
att vara med och bygga ett 
tryggt Finland. Ett Finland 
där människor kan vara in-
tresserade av varandra, stö-
da och hjälpa varandra och 
vara till glädje för varandra, 
säger Askola.

Talet avslutas med ivri-
ga applåder och solen tittar 
fram i det grådaskiga mars-
vädret. Promenaden fortsät-
ter och nu räcker inte läng-

re trottoarerna till. Polisen 
stänger av gator och pro-
menaden fortsätter i körfi-
lerna på väg till synagogan 
i Kampen.

Då sällskapet till slut når 
synagogan på Malmgatan, 
ett stenkast från det sto-
ra köpcentret i Kampen, är 
det dags för trossamfundens 
samarbetsorgan RESA-fo-
rum att offentliggöra de re-
ligiösa samfundens gemen-
samma uttalande inför riks-
dagsvalet: 

”Finland är ett mångre-
ligiöst och mångkulturellt 
samhälle. Den här mångfal-
den är en framgångsfaktor 
och den öppenhet och dyna-
mik den för med sig skapar 
samhällelig och ekonomisk 
utveckling. Mångreligiositet 
och -kulturalitet ska ses som 
en resurs och en möjlighet. 
Finland kan undvika de hot-
bilder om fientlighet hos be-
folkningsgrupper som vi sett 
i västra Europa och i stället 
välja ett fredligt samhälle där 
olika värderingar får plats.”

Videoklipp och fler bilder hittar du 
på kyrkpressen.fi.

Välkommen är 
vårt vackraste ord

poliSen Spärrade av gator så att deltagarna kunde promenera från Gamla kyrkan på Bulevarden till synagogan i Kam-
pen längs med fordonsfilerna.

oMkring hUndra personer gick promenaden för vänskap 
och fred i Helsingfors. 

FOTO: PIIA RyTILä



6 KYRKPRESSEN TORSDAG 12.3.2015 • NR 11
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

HÄLSA / FRISKVÅRD

09-649839 ● www.amoena.fi

Till användare 
av bröstprotes

Nästa gång, se till att välja den bästa

Visste du att du 
har rätt till nya 
bröstproteser 
vid behov. 
Av hygieniska 
skäl skall de 
bytas med 2 års 
mellanrum.

– Bekväm service.

E n kund, som 
omfattas av 
dosdispense-

ringsservicen, får sina 
läkemedel förpackade i dos-
påsar för två veckors bruk per 
gång. Servicen omfattar också en kon-
troll av helhetsmedicineringen gjord av 
apoteket. Där utreder man ifall kunden 
eventuellt har onödiga mediciner eller 
dubbelmedicinering samt kontrollerar 
att de läkemedel som är i användning 
kan användas samtidigt. 

En lätt och trygg  
dosdispensering av mediciner,  

hjälper i vardagen

I den maskinella 
dosdispenseringen be-

talar kunden endast för 
de läkemedel som expedie-

rats till honom / henne – inte 
som vanligt för hela läkemedels-

förpackningar. På detta sätt uppstår 
en inbesparing men också en minsk-
ning av läkemedelsavfall: det samlas 
inte hemma längre onödiga läkemedel.

Fråga på ditt närapotek om 
dosdispensering eller logga in på  
www.pharmaservice.fi

www.pharmaservice.fi

TRYGGHET +

INBESPARINGAR

Vinterns danser
-paket

Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600
www.harmaspa.fi

HÄRMÄ SPA

•  inkvartering i dubbelrum
•  frukost
•  1 x lunch eller middag
    från buffébordet
•  1 x kaffe med dopp
•  fri tillgång till spabadet
   och gymmet
•  inträde till restaurangdansen

Gäller lö-sö till 29.3.2015

74 €
  / pers./ dygn

Nagu Apotek
Nauvon Apteekki

(02)465 1414

Korpo Apotek
Korppoon Apteekki

(02)463 1366

www.naguapotek.fi

Alexandersbågen 1, 
06100 Borgå, 

tfn 019 560 5200 
Vi betjänar

 må - fr 8–20, lö 9–18

Det är lätt 
att komma 

till oss. 

Mät ditt 
blodtryck 

gratis.

Vi betjänar
må-fr 9-18, lö 9-15
Tel. (06) 722 0009
Sollefteågatan 8

66900 NYKARLEBY

Välmående-
rehabilitering och 

livsglädje

www.geritrim.fi

Närpesvägen 16 H
(Mittistan)
64200 Närpes

Tidsbokning
Ajanvaraus
www.citydental.fi
045-605 47 48

Tandläkare
Hammaslääkäri
VERONICA LINDQVIST

TANDKLINIK
HAMMASKLINIKKA

C
i
t
y
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VÅGA FRÅGA

Ni måste tala om det
Min fru har klättrat på karriärstegen 
och har inte tid för mig längre. Jag 
längtar efter barn men hon tycker 
inte att hon hinner med det just nu. 
Vi är 30+. Det här är saker som gör 
mig ledsen varje dag, men jag vill 
ändå leva tillsammans med henne. 
Hur ska jag göra? 

ni verkar ha olika förväntningar på er 
relation. Hon har inte tid för dig. Jag tol-
kar det så att du upplever att ni inte gör 
så mycket tillsammans. Är det kanske så 
att du tänker att ett barn skulle vara en 
lösning på detta att ni har olika förvänt-
ningar på relationen? Jag tror det skul-

le vara klokt att hålla isär de här två frågorna. Att få barn är 
väldigt berikande för en relation, men barnets uppgift ska 
inte vara att hålla ihop relationen.

Din fru har haft framgång i sin yrkeskarriär och du tänker 
att hon därför tappat intresset för dig och för er relation. Det 
är lätt hänt om man får en chans att utveckla en talang och 
dessutom får mycket bekräftelse att allt annat börjar kän-
nas mindre viktigt. Framgången kan också väcka avund-
sjuka hos den som inte har samma utvecklingsmöjligheter 
i yrkeslivet. Jag tror att ni behöver sätta er ner och prata om 
hur ni upplever det. Vad vill ni med er relation? På vilket 
sätt är den viktig för er? Rita gärna upp en linje på ett stort 
vitt papper och sätt in en tidsaxel och saker som ni förvän-
tar er eller vet att ska ske under de närmaste tio–tjugo åren.

Du skriver att ni är 30+. Många är förstagångsföräldrar i 
den åldern. Den gräns som kommer emot för kvinnans del 
är att fruktsamheten avtar efter 40. Också mannens frukt-
samhet avtar med åren. Rent realistiskt är det dags att fun-
dera på de här frågorna även om det inte är någon akut 
brådska. Tala med vad varandra om vad ni vill med era liv. 

Den andra frågan kan ni ta itu med när ni är klara med den 
första frågan. Finns det rum för barn i er relation? Har du 
rum för barn, har din fru rum för ett och kanske flera barn 
i sitt liv? Att bli småbarnsförälder innebär att man upplever 
att det finns ännu mindre tid för parrelationen. Det hand-
lar ju om att bygga upp en ny identitet vid sidan om parre-
lationen, en föräldraidentitet. 

Vad betyder det för dig att din fru kanske inte vill ha barn 
inom den tidsrymd som du tycker att är rimlig? Vad bety-
der det för din fru att du gärna vill ha barn tillsammans med 
henne snart? Ett sätt att gestalta det här är att rita en famil-
jekarta. Med hjälp av kartan ser man dels den familj man 
själv kommer ifrån och den familj som ni kan börja bygga 
upp eller välja bort. Ett annat sätt kan vara att bjuda in ett 
annat par i samma situation.

Våra känslor inför föräldraskapet beror på vår personlig-
het, men också på hur vi har upplevt vår egen ursprungsfa-
milj. Finns det en upplevelse av att föräldrarna trivdes både 
med varandra och med att vara föräldrar, då känner vi att 
det är meningsfullt att själva bygga en familj. Alla vill än-
då av olika anledningar inte bilda familj. Kan ni föra ett öp-
pet och godkännande samtal om det här är mycket vunnet.

 ¶ jAN-ERIK ”NAN-
NE” NyBERg
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

PÅ TVÄREN MALIN AHO

Ljusglimtar i mörkret
Ett inlägg i facebook-flödet  
efterlyste positiva nyheter.  
Skribenten var uppgiven 

över nyhets-
sändningarna 
som alltid gick 
i moll och und-
rade om det 
alls hade hänt 
något posi-

tivt på sistone. Jag kan ock-
så känna igen mig och bli 
nedstämd över nyhetsrubri-
ker som skriker ut budskap 
om krig och våld vecka efter 
vecka. Därför bestämde jag 
mig för att söka upp några 
positiva nyheter. 

Förra veckan marschera-
de omkring 5 000 kvinnor i 

Israel för fred och för ett slut 
på konflikten mellan Isra-
el och Palestina, skrev saj-
ten Good news network. 
Organisationen som stod för 
marschen kallar sig Women 
Wage Peace (ungefär Kvin-
nor utkämpar fred). Gruppen 
har både israeliska och pa-
lestinska medlemmar, judar 

och muslimer, sekulära och 
troende. Budskapet var att 
de är trötta på kriget och vill 
ha en lösning på konflikten.

Också i Norge slog ju-
dar och muslimer följe för 
att bilda en gemensam ring 
runt synagogan i Oslo, skrev 
Dagen. Initiativet kom från 
unga muslimer i Oslo som 

en motreaktion till terrordå-
det i Köpenhamn. ”Vi vill vi-
sa att vi står bakom det ju-
diska folket”, kommentera-
de en av arrangörerna.

På sidan fem i detta num-
mer kan du också läsa om 
vänskapsmarschen som 
ordnades av de kristna, ju-
diska och muslimska sam-

funden i Helsingfors. Arrang-
örerna ville lyfta fram att 
mångreligiositet och -kul-
turalitet kan vara en möjlig-
het för Finland.

Alla dessa människor och 
många fler världen över vi-
sar att fastän mörkret kan 
kännas stort är det aldrig 
ogenomträngligt.

God kaka ger 
god gemenskap
ÄTA TILLSAMMANS. 
Vad är det som går 
fort och enkelt att 
laga, räcker till många 
och älskas av alla? 
Svar: kladdkaka. Den 
kan dessutom ge 
upphov till härlig ge-
menskap i kyrkan.

TEXT OCH FOTO:  
BIANCA HOLMSTRÖM

I Pulsgudstjänsterna i Petrus 
församling i Helsingfors där 
jag brukar gå ingår tre enk-
la men för mig oumbärliga 
trivselingredienser: skön lov-
sång, kort och kärnfull pre-
dikan och varken sist eller 
minst fika med tillhörande 
gemenskap. Det var till stor 
del den trevliga stämningen 
som fick mig att fastna för 
Puls. Därför är jag glad var-
je gång jag har möjlighet att 
bidra med en kaka till ming-

let. Det ställer vissa krav på 
kakan i fråga: den ska räcka 
till många och med tanke på 
studentplånboken inte vara 
alltför dyr att baka. Helst ska 
den bli god också och det är 
ett plus om den inte tar hela 
söndagen att få till. Det själv-
klara valet blir kladdkaka.

Det som finns hemma
Söndagen då jag bakade den 
här kakan råkade jag ha en 
ask Geisha hemma, så den 
fick åka med i kakan. An-
nars är mintchoklad min fa-
vorit, men du kan välja det 
du gillar bäst: olika sorters 
choklad, banan, apelsinjui-
ce, torkad frukt, godis … På 
tio minuter plus gräddning 
åstadkommer du en kaka 
som ingen kommer att rynka 
på näsan åt. Det enda kinki-
ga momentet är gräddning-
en. Kolla noga och med jäm-
na mellanrum, för en av de 
få saker som verkligen kan 
förstöra en kladdkaka är så 
lång gräddningstid att klad-
digheten försvinner.

det viktigaSte med en god kladdkaka är konsistensen, så se till att inte grädda den för länge.

1/3 sats räcker för en springform, 18–20 cm i diameter, 2/3 
för en som är 24 cm i diameter 

• 6 ägg
• 3 dl socker
• 1,5 dl havregryn
• 3 dl vetemjöl
• 2 dl kakao (2,5 dl 
om du inte tillsätter 
choklad)
• 1 msk vaniljsocker
• 150 g smält smör
• 1,5 dl rypsolja
• 2,5 dl sirap
• en ask (350 g) grovt hackad Geisha eller annan choklad 
 

• Smält smöret. Hacka chokladen grovt. Blanda ihop al-
la ingredienser utan att vispa. Tillsätt den hackade chok-
laden sist.  

• Bred ut i en långpanna klädd med bakplåtspapper (eller 
en smord springform).  

• Grädda i 150 grader i 30–40 minuter (kortare om du an-
vänder en mindre form). Kakan ska hålla ihop men fortfa-
rande vara så kladdig att det fastnar smet på gaffeln som 
du sticker i kakan för att kolla konsistensen.

KLADDKAKA I LÅNGPANNA

Äta
tillsammans
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TEXT OCH FOTO: 
CHRISTA MICKELSSON

För några år sedan besökte John Hedley 
Brooke den nordirländska staden Bel-
fast. Där gav han som professor eme-
ritus i naturvetenskap och religion en 
föreläsning i sitt huvudämne. Då BBC 
frågade honom om de fick intervjua 
honom efteråt svarade han ja, på vill-
koret att han inte skulle få några frå-
gor om det inflammerade politiska lä-
get i regionen.

– Men den första frågan jag fick var 
om katoliker eller protestanter bidra-
git mera till den vetenskapliga utveck-
lingen!

Att han kommer ihåg tillfället så bra 
beror också på att reportern fortsatte 
med följande påstående: ”Vi vet alla att 
Galileo skickades i fängelse för att han 
trodde att jorden var rund.”

– Det påståendet innehåller två my-
ter. De kristna på medeltiden trodde in-
te att jorden var platt. Och Galileo sän-
des inte i fängelse av katolska kyrkan.

John Hedley Brooke är en av de 25 
forskare, filosofer och historiker som 
bidragit till boken Galilo Goes to Jail and 
Other Myths about Science and Religion, 
nyutkommen i finsk översättning.

– Det är en bok som förklarar de van-
ligaste missförstånden gällande religi-
on och vetenskap.

John Hedley Brooke studerade först 
organisk kemi och skrev sin avhand-
ling om den organiska kemins histo-
ria. Först senare i livet blev han expert 
på relationen mellan religion och ve-
tenskap.

– Under tonåren influerades jag av 
den evangeliska teologin och rörde mig 

i rätt konservativa kristna kretsar. På 
ett personligt plan var det viktigt för 
mig att undersöka om tro och veten-
skap går att förena.

I början av 70-talet började han un-
dervisa i ämnet på öppna universitetet 
och producerade vid sidan av sin öv-
riga forskning undervisningsmaterial 
för ändamålet.

– Då märkte jag att förhållandet mel-
lan religion och vetenskap är ett rikt 
och fascinerande område. Efter det 
riktades min forskning mot det hållet.

John Hedley Brookes besökte Hel-
singfors universitet förra veckan och 
föreläste kring påståendet att modern 
naturvetenskap orsakat den väster-
ländska kulturens sekularisering.

– Kärnan i myten är att naturveten-
skapen i högre grad än någon annan 
faktor orsakat sekulariseringen. Att på-
stå det är väldigt vilseledande. 

Men som det är med alla myter så 
innehåller också det påståendet en 
gnutta sanning – vetenskapliga teo-
rier formar samhällets värderingar i 
en viss riktning.

– Men har de ett ofrånkomligt sam-
band? Mitt svar på den frågan är nej. I 
stället för att säga att naturvetenskap 
är den viktigaste orsaken till sekula-
riseringen är det mera exakt att säga 
att vetenskapliga teorier ofta gett upp-
hov till både teistiska och naturalistis-
ka tolkningar.

Användningen av ordet sekulari-
sering är inte entydig, och det är John 
Hedley Brooke mycket medveten om.

– Det är en teoretisk term. Som jag 
ser det kan sekularisering betyda tre 
saker. Den första är att kyrkan förlorar 
sitt inflytande som institution i samhäl-
let. Den andra är att de religiösa doktri-
nerna ifrågasätts, att fler människor blir 

agnostiker eller ateister. Den tredje är 
att religionen privatiseras, att den för-
svinner från den offentliga sfären men 
fortsätter betyda något för människor-
na. I boken använder jag termen som 
en slags kombination av de tre bety-
delserna.

Det John Hedley Brooke ifrågasätter 
är alltså om sekulariseringen och na-
turvetenskapernas framsteg är oskilj-
aktiga.

– Vi måste också komma ihåg att det 
är stor skillnad på att vetenskapen seku-
lariserades och på den sekularisering ve-
tenskapen orsakade.

– Det religiösa språkbruket försvann 
ur den vetenskapliga litteraturen un-
der andra halvan av 1800-talet, men 
det betyder inte att det inte fortsätt-
ningsvis fanns troende vetenskapsut-
övare. Många vetenskapsmän genom 
tiderna har betraktat sina forsknings-
resultat snarare som bevis för Guds ex-
istens än som motbevis.  

Också i dag förenar många forskare 
sin tro med naturvetenskap. Ett exem-
pel på det är den nulevande framstå-
ende molekylärbiologen Francis Col-
lins, som ser framstegen inom genetik 
som ett slags insikt i en ”gudomlig kod”.

– Det sätt på vilket man förutspådde 
att vetenskapens framfart kommer att 
få religionerna att gå under framstår i 
dagens ljus som naiva. Och vad gäller 
frågan om Guds existens så är det vik-
tigt att inse att vetenskapen är neutral.

För att förstå sekulariseringen mås-
te vi enligt John Hedley Brooke gran-
ska hur samhället förändrats.

– Man får inte glömma bort att reli-
giositet har att göra med många andra 
faktorer än hur man uppfattar naturen. 
I modern tid har sekulariseringen mer 
att göra med förändringar i samhälle, 

John hed-
leY brooke är 
emerituspro-
fessor i natur-
vetenskap och 
religion vid Ox-
ford universitet. 
Förra veckan 
föreläste han 
vid Helsingfors 
universitet.

Skyll inte på 
vetenskapen

RELIGION OCH VETENSKAP. 25 myter om  
religion och vetenskap skjuts ner av forskare  
i boken Galileo Goes to Jail.

politik och ekonomi än med naturve-
tenskapens framsteg.

De små samhällen som tidigare bun-
dits ihop av religiösa värderingar har 
splittrats i takt med att människor lätt-
are kunnat röra på sig, både geogra-
fiskt och socialt. 

– Vi lever i en kultur där religions-
utövning körts ut i marginalen, då oli-
ka former av tidsfördriv tävlar om vår 
uppmärksamhet. I en del länder har 
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”Vad gäller frågan om Guds existens så är det viktigt att inse att 
vetenskapen är neutral.”
John Hedley Brooke

KOMMENTAR  
CHRISTA 
MICKELSSON

Myt, som i osann
det är svårt att förbli oberörd då 
människor kastar ur sig tvärsäk-
ra men felaktiga påståenden om 
saker de egentligen inte förstår 
sig på.

Syftet med boken Galileo Goes 
to Jail and Other Myths about Sci-

ence and Religion är inte att försvara kristen-
domen – redaktören Ronald L Numers skriver i 
förordet att hälften av skribenterna är agnos-
tiker eller ateister. Den ska snarare ses som 
ett slags brobygge ”mellan de ateister som är 
övertygade om att kyrkan alltid försökt för-
hindra vetenskapens framfart och de troen-
de som vet att vetenskap är religionens vär-
sta fiende”. 

Det är alltså inte bara påståenden i stil med 
att kyrkan hindrade naturvetenskapen på 
medeltiden som forskarna vill förkasta, ut-
an också en del av de påstådda sanningar som 
slängs fram i vissa religiösa kretsar. Som att 
kristendomen gav upphov till naturvetenska-
pen, att Einstein trodde på en personlig Gud 
eller att kvantfysiken bevisar att den fria viljan 
finns. Läs boken och se om du låter dig över-
tygas.

Och ännu: ordet myt används inte i dess ve-
tenskapliga betydelse av bokens skribenter 
(innehållet i en myt kan ha symbolisk giltighet 
trots att den inte ska ses som historisk san-
ning) utan som vi använder det då vi samtalar 
i vardagen: i betydelsen osann.

politiska ideologier ersatt den känsla 
av tillhörighet som religionen tidiga-
re skapade.

Förändringarna har skett i olika 
snabb takt i olika kulturer.

– Det visar att förändringarna på det 
religiösa fältet inte automatiskt sker i 
samma takt som de vetenskapliga 
framstegen.

Men John Hedley Brooke säger att vi 
också måste studera religionen i sig för 

att förstå sekulariseringen.
Vad är det i kristendomen vi måste 

studera för att förstå varför färre männ-
iskor kallar sig kristna?

– Jag tror att det finns aspekter i den 
kristna undervisningen och doktrinen 
om Guds väsen som moderna männ-
iskor har mycket svårt att acceptera. 
Då talar jag om till exempel treenig-
heten och den eviga fördömelsen för 
dem som inte tror. 

Också läran att Jesus dog för våra 
synder är enligt John Hedley Brooke 
svår för många människor i dag.

– Det är länge sedan vi levt i en värld 
där den religiösa praktiken inkluderat 
offer, och människor har mycket svårt 
att förstå tanken på Jesus som offer.

Men den som vill sålla bland lärorna 
står inför en knepig uppgift.

– Det finns alltid en risk att man kas-
tar bort något som är så viktigt att kris-
tendomen förlorar sitt väsen. Men om 
kyrkan ska kunna föra fram ett bud-
skap med existentiell signifikans för 
människor så tror jag att den måste 
ställa sig själv de här frågorna och un-
dersöka de läror som fossiliserats.

Han berättar att han själv stött och 
blött frågan om Jesu försoningsverk 
(att han dog för våra synder) i änd-
lösa diskussioner med troskamrater i 
de evangeliska kretsar han rörde sig i 
som ung.

– Jag tvekar inte en sekund på att vi 
människor är syndiga. Vi klarar inte att 
leva upp till den standard vi själva sät-
ter och inte minst den Jesus visar på 
med sitt personliga exempel. Men jag 
vet faktiskt inte om försoningen hjäl-
per oss särskilt mycket.

Han tror att kristologin (läran om Je-
sus) kan vara full av betydelse även om 
människans syndiga natur och behov 
av försoning inte står i fokus.

– En kristologi som jag kan omfat-
ta betonar andra sidor av Jesus liv, sä-
ger professorn som beskriver sig själv 
som en agnostiker.

– Jag kan inte ärligt påstå att jag skulle 
vara en rättlärigt utövande kristen. Vad 
gäller delar av den kristna doktrinen 
beskriver jag mig själv som agnostiker. 
Men jag hyser stora sympatier för kris-
ten tradition och kristna värderingar.
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Hjärtan på en tunn tråd  av överenskommelse
TEXT OCH FOTO: MAY WIKSTRÖM

ILLUSTRATION: MALIN AHO

Författaren Risto Saarinen, professor i 
ekumenik, har gett sig i kast med nå-
got av det värsta tänkbara: att skriva 
en bok om kärlek. Det är inte en ro-
man, nej, Oppi rakkaudesta är ett för-
sök att dechiffrera kärlekens väsen på 
ett begripligt språk.

Någonstans har han slagit an rätt 
ton, för boken har snabbt seglat upp 
som universitetsbokhandeln Gaudea-
mus storsäljare kort efter utgivning-
en. I teologiska kretsar har den också 
väckt intresse, därför att han i sina re-
sonemang kring kärlekens väsen drar 
slutsatser om hur kärleksförhållandet 
– förbundet som han definierar det – 
kan se ut och vilka följder det har för 
kyrkans äktenskapssyn. 

Kärlekens många ansikten
Klassiskt sett brukar kärleken beskri-
vas som en kraft med tre ansikten, det 
passionerade eros, den tjänande kärle-
ken agape och den med vänskap be-
släktade kärleken filia.

Risto Saarinen redogör för de här 
begreppen, men han går längre än så 
och analyserar också övertygelser, som 
även de kan betraktas som kärlek.

En passionerad kärlek för sanning-

en kan till exempel göra en människa 
hård och dömande – vare sig överty-
gelsen handlar om att söka sann kris-
tendom eller sann vetenskap.

– I kristna kretsar har man ofta fram-
hållit den ”heta” kärleken som bättre 
och renare. Men risken finns att den ur-
artar i mani. Själv förespråkar jag därför 
den mera moderata och sansade kär-
leken, säger Saarinen. 

Insidergåvor binder samman
En viktig ingrediens i kärleken är gå-
vorna. Vigselringarna som växlas vid 
altaret är kanske den mest rituella gå-
van, men gåvorna går kors och tvärs 
också på andra plan. De utväxlas som 
en bekräftelse av parternas relation 
och det här är något som sker inte ba-
ra i den romantiska kärleken.

Gåvor som delas bara i en inre krets 
har en stark symbolisk laddning. De 
får inte ges till någon utanför kretsen, 
och därför skiljer de sig från andra gå-
vor på det sättet att givaren fortfarande 
har en stark moralisk kontroll över hur 
gåvan används och förvaltas.

Under den här kategorin faller allt 
från dyrbart arvegods som går i släkten 
till immateriella gåvor som kan handla 
om att få tillgång till lösenord eller med-
lemskap till exempel till en Facebook-
grupp där medlemmarna delar med sig 
av åsikter och fotografier som inte de-
las med vem som helst.

Här är de immateriella gåvorna – 
eller bekräftelserna – i religiösa sam-
manhang i en helt egen klass.

Saarinen lyfter fram att de mest lång-
livade och samtidigt mest dynamiska 
gåvorna är trosbekännelser, dogmer 
och sakrament.

I kärlek väljs någon alltid bort
Men till insiderbekräftelsens baksida 
hör också det faktum att valet av sär-
skilda vänner, den inre kretsen, sam-
tidigt innebär att någon annan hamnar 
på utsidan, väljs bort.

Risto Saarinen menar att sann to-
lerans och jämlikhet handlar om att 
aldrig se förbi människan – ”tolerans 
kan inte grunda sig på läror och upp-
fattningar, den riktar sig alltid mot en 
person”. Det handlar om att behålla 
blicken för den andra, att se och er-
känna varandra också om man inte är 
av samma åsikt.

”Att se och vika undan med blicken 
är inte att vara tolerant”, skriver Saa-
rinen. 

Han pekar på att det vanligaste miss-
taget religiösa och övertygade männ-
iskor gör är att tro att de känner till vad 
någon annan tror, bara för att de har 
bekantat sig med deras läror.

”Jag tror att jag vet vad det är att vara 
Jehovas vittne, muslim eller kommu-
nist fastän jag inte känner någon av dem 
personligen. I verkligheten är personen 

den grundenhet som det inte går att för-
bigå – vare sig det gäller en övertygel-
se, religion, ett företag eller en nation.”  

I samma veva lyfter han också fram 
att det är svårt att tvinga fram tolerans 
med våld. I själva verket är det de tys-
ta och långsamma förändringarna som 
har gett resultat. Som exempel ger han 
att vissa av de finländska väckelserö-
relsernas ungdomar i tysthet valde att 
börja klä sig på samma sätt som andra 
unga. Förändringen kom utan kamp 
och ingen ifrågasatte den.

Västerlandets högljudda kamp mot 
beslöjade kvinnor har däremot lett 
till att allt fler kvinnor själva valt eller 
tvingats bära slöja i länder där slöjor-
na inte har varit ett socialt tvång. Kra-
vet på ”valfrihet” från väst har spar-
kat bakut och gett rakt motsatt resultat.

Kuriöst nog lyfter Risto Saarinen 
fram finlandssvenskarna som ett ex-
empel på ett lyckat toleransförhållande 
mellan en minoritet och en majoritet.

Kanske ingen stor katastrof 
Bokens tema och ton gör det oundvik-
ligt att han, som präst och ekumenik-
professor, också har fått ge sig i kast 
med frågan om könsneutrala äkten-
skap, därtill uppmanad av förlaget ef-
tersom saken var brinnande aktuell.

– Jag är ingen aktivist och har inga 
starka känslor för saken. Jag hör till 
kyrkans mittfåra och var själv länge 

”Det moderna 
äktenskapet är 
konsensus mel-
lan två parter.”
Risto Saarinen

KÄRLEKENS ANATOMI. Den som älskar har gett sig 
själv åt en annan i en ömsesidig överenskommelse 
om lek, lust och vänskap. Visst finns möjligheten att 
riva upp kontraktet. Men ångerrätt och återgång av köp 
sker inte lättvindigt. Professor Risto Saarinen har 
analyserat kärleken och dess former. Vilka drag har  
det moderna förbundet mellan älskande?
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Hjärtan på en tunn tråd  av överenskommelse
osäker. För fem år sedan skrev jag för 
första gången en text där jag redovisa-
de skäl till varför man kan hitta grun-
der för ett könsneutralt äktenskap. I 
boken finns nu ytterligare några. De är 
inga djupa teologiska resonemang ut-
an rent rationella skäl, som jag tänker 
mig kan omfattas oberoende av vilken 
tro man tillhör, säger Risto Saarinen.

Han har bjudits in av Helsinfors or-
todoxa stift som en av talarna på ett se-
minarium om äktenskapsbegreppet. 
Både den evangelisk-lutherska kyr-
kan och den ortodoxa kyrkan i Finland 
kommer att bli tvungna att ta ställning 
till hur de hanterar kombinationen of-
ficiell vigselrätt och könsneutral äkten-
skapslagstiftning. 

–  Min slutsats är att det kanske trots 
allt inte är en sådan katastrof för kyrkan 
att omfatta ett utvidgat äktenskapsbe-
grepp, avslutar Saarinen.

I själva verket, menar han, så har 
kyrkorna aldrig haft eller ens krävt 
makten att diktera vem som ska få gif-
ta sig med vem.

Kamratskapet som ny ingrediens 
Enligt Saarinen har den syn på äkten-
skapet som blev allenarådande sedan 
1900-talet byggt på synen på äkten-
skapet som en överenskommelse. I den 
överenskommelsen inneslöts sådant 
som kompanjonskap och vänskap, som 
tidigare inte hade varit självklarheter 

för förbundet. Tvärtom hörde de kva-
liteterna tidigare till umgänget mellan 
parter av samma kön, soldaternas brö-
draskap som ett tydligt exempel. Äk-
tenskapet blev i det avseendet mera 
jämlikt makarna emellan, men också 
mera komplext och utsatt. 

Saarinen varnar för faran att tro att 
äktenskapet ensamt ska ersätta alla de 
sociala behov en människa har, och 
autonomt servera all vänskap, erkäns-
la och passion.

Det är inte kyrkans äktenskap
Men om äktenskapet har utvecklats till 
det slag av vänskapspakt som funnits 
i alla tider är Saarinens slutsats att ar-
gumenten för att förbjuda människor 
av samma kön att ingå en sådan rela-
tion har urholkats långt innan den nu-
varande debatten om jämlika äkten-
skap blossade upp.

– Det moderna äktenskapet är kon-
sensus mellan två parter. Det kan vara 
ett sakrament – men behöver inte vara 
det. Kyrkans roll, också i den nuvaran-
de katolska kyrkan, är bara att bevittna 
denna överenskommelse. Men det är 
inte kyrkans äktenskap – utan de män-
niskors som ingår det, säger Saarinen.

Enligt honom borde den här tanken 
kunna göra det lättare för kyrkorna att 
acceptera att de människor det gäller 
också bestämmer ramarna för överens-
kommelsen, precis så som de har gjort 

och valt tidigare utan att fråga kyrkan.
Han hänvisar också till att den orto-

doxa kyrkan tidigare hade ceremonier 
för dem som ville ingå vänskapsför-
bund, ofta mellan människor av sam-
ma kön.

– Men då handlade det inte om sam-
könade äktenskap, preciserar han.

Vigsellöften inte så illa
Om grunden ändå är överenskommel-
sen mellan parterna, vad behövs då ens 
själva ceremonin till? Kvittar det om nå-
gon är gift eller annars bor i hop? und-
rar en av seminarieåhörarna.

– Jag hör själv till dem som anser att 
det är en andrahandsfråga hur de som 
har kommit överens om att leva till-
sammans har ordnat det. Men å andra 
sidan har yttre tecken sin betydelse. 
Tidigare tyckte jag att de vigsellöften 
som amerikanerna gör en stor sak av att 
skriva och läsa upp vid altaret var gan-
ska fjolliga. Numera brukar jag ibland 
säga till dem jag viger att de kan väl-
ja att skriva sina egna vigsellöften, vid 
sidan av handbokens texter, säger Ris-
to Saarinen.
 
 
 
Fotnot: Artikeln bygger på boken 
Oppi rakkaudesta (Gaudeamus 2015) 
samt Risto Saarinens föreläsning på 
kulturcentret Sofia i mars.

koMplicerat nät. Professor Risto Saarinen har försökt 
schemalägga kärlekens väsen. FOTO: MAy WIKSTRÖM

Hjärtan på en tråd
Ceropegia linearis ssp. 
woodii Asclepiadaceae  
Ursprung: Södra Afrika
Övriga namn: Lyktranka 
Övrigt: Lättskött klätter- eller ampelväxt. Rankorna  
är sega och lätta att böja, men var försiktig med 
bladen, som lätt lossnar. Blommar rikligt under stora 
delar av året, men blommorna är ganska oansenliga.
(Källa: Blomsterlandets webbplats)
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Ljusår från snällgospel
CD

Kom hem!

Artist: Mrs Bighill Singers
Producent: Heidi Stor-
backa

När jag gick i församlingens 
dagklubb sjöng vi Det lil-
la ljus jag har och jag kom-
mer alltid att komma ihåg 

hur vi barn med stor vari-
ation imiterade frestaren 
och blåste ut vårt imaginä-
ra ljus med visslande ljud 
och varierande tekniker. Då 
gospelensemblen Mrs Big-

hill Singers gör en version 
av den klassiska sången 
på skivan Kom hem! är det 
orkanvindar och fläktma-
skiner som gäller och inga 
småbarnspustar. 

Men att jämföra Mrs Big-
hill Singers med frestaren är 
förstås missvisande – inget 
kunde vara mer fel. För de-
ras nya skiva är andlig upp-
muntran i högklassig pake-
tering från början till slut.

En av de fina sakerna 
med Mrs Bighill Singers är 
att medelmåttorna (de som 

utgör merparten av sång-
styrkan i de flesta andliga 
körprojekt i Svenskfinland 
och ska få göra det) fattas. 
Primus motor Heidi Stor-
backas dröm 2009 var ut-
tryckligen att samla duk-
tiga sångare och bilda en 
gospelgrupp. Nu, sex år se-
nare, kommer deras för-
sta egna skiva. I början val-
de de mest engelskspråkig 
gospel, men på Kom hem! 
är bara bonusspåret Our 
Father på engelska, resten 
sjungs på svenska.

Jag fastnar genast för ti-
telspåret, en låt som dry-
per av attityd och drama-
tik, ljusår från snällgospel. 
Öppningsspåret Fader Vår 
bär på liknande drag. Här 
händer saker: allt från pop 
till glamrock. Bägge låtarna 
har Heidi Storbacka skrivit, 
liksom musiken till För att 
du inte tog det gudomliga. 
Också den närmast elek-
trisk, låten skulle vilken se-
kund som helst platsa i Me-
tallmässan.

I andra ändan finns det 

mjuka och vilsamma: Gud, 
jag lyssnar (du har kanske 
hört den i Mary Marys ver-
sion Speak to me), Låt mig 
röra dig och Trofasthet.

Samtliga i gruppen har 
utmärkt sig musikaliskt 
på olika håll i Svenskfin-
land som körledare, Voi-
ce of Finland-deltagare och 
soloartister. Lägg till sam-
arbetspartner som Mikael 
Svarvar och Johannes Hä-
ger och du förstår att kvali-
teten inte är ett problem.

 ¶ CHRISTA MICKELSSON

Barnkultur
Kyrkan är inte ett barn-
vänligt rum. Det tänker 
jag när jag ser på barnen 
som leker kyrka i för-
samlingens dagklubb i 
Kyrkslätt (se baksidan).

De flesta gamla kyrkor 
är byggda för att folk ska 
sitta stilla i dem och titta 
framåt, eller snett uppåt, 
mot predikstolen. I vär-
sta fall blir bänkarna en 
sorts fållor som stängs 
med små dörrar och hål-
ler alla snällt därinne. En 
mardröm för en förälder 
som sitter på mitten till-
sammans med ett oroligt 
litet barn.

Den barnvänliga guds-
tjänsten ser ut så här: 
man får placera sin stol 
var man vill, gå ut när det 
behövs, och det finns en 
plats i kyrkorummet där 
barnen kan sysselsätta 
sig utan att störa andra. 
Dessutom finns det sa-
ker man kan göra tillsam-
mans med barnet: tända 
ett ljus till exempel.

Som förälder måste 
man framför allt få kän-
na att man kan komma till 
kyrkan tillsammans med 
ett oroligt barn utan att 
känna skuld eller skam. 
Om man har ett mycket 
livligt, högljutt barn känner 
man ofta skuld och skam 
över sin uppfostrargär-
ning, och jag tycker inte 
att man ska behöva kän-
na den också i kyrkan.

När jag och familjen 
besökte en gudstjänst för 
ett tag sedan var det en 
välmenande dam (en an-
nan kyrkobesökare) som 
genast vid ingången av-
lägsnade sonens möss-
sa och undervisade ho-
nom om att herrar inte 
har mössa på sig i kyr-
kan. Sexåringen blev ge-
nast sur och motvillig och 
jag blev genast skamfylld 
och på dåligt humör.

Nästa gång du är med 
om en gudstjänst: före-
ställ dig att du är sex år 
och inte kan sitta stil-
la och inte ens ville kom-
ma till kyrkan. Hur borde 
kyrkan se ut då?

 ¶ SOFIA TORvALdS

ELLIPS Barnen 
behöver 
vuxna  
här och nu

Märt avandi och Ursula 
Ratasepp är huvudrolls- 
innehavarna i Klaus Härös 
färska film Fäktaren. 

En av Finlands mest hyllade regissö-
rer, Klaus Härö, är aktuell med en ny 
film. Den verklighetsbaserade Fäkta-
ren utspelar sig i Estland under det ti-
diga 1950-talets Stalinera och spelas 
på estniska och ryska.

Synopsis: En man vid namn Endel 
Nelis (Märt Avandi) dyker upp i den 
lilla staden Haapsal och tar tjänst som 
gymnastiklärare på en skola. Han in-
troducerar eleverna till fäktningens 
konst. Skolans rektor, ivrig att hålla sig 
väl med myndigheterna, får snabbt ett 
horn i sidan till Nelis och börjar un-
dersöka hans förflutna. Samtidigt som 
Nelis förälskar sig i lärarinnan Kadri 
(Ursula Ratasepp) blir hans relation till 
skolans många faderlösa barn allt vik-
tigare. Till sist ställs Nelis inför sitt livs 
val: ska han våga riskera sin egen sä-
kerhet för barnens skull? 

För barnens bästa
Barns välbefinnande är ett återkom-
mande tema i Härös filmer och något 
som ligger honom varmt om hjärtat.

– Kärnan i filmen är den positiva roll 
en vuxen kan spela i ett barns liv. Jag 
är själv tacksam för lärare som kun-
de se på denna hyperaktiva pojke och 
säga ”nog kommer vi och ser dina fil-
mer sedan när du gjort dem”. Barnen 
i filmen blir tidigt faderlösa, antingen 
på grund av kriget eller Stalins depor-
tationer. Nelis blir som en fosterfar för 
dem, men inte förrän han själv kom-
mit till en punkt då han väljer att öpp-

FILM. Mina filmer visar livet som det ofta är, inte som 
vi vill att det ska vara, säger regissör Klaus Härö. I sin 
nya film Fäktaren tacklar han aktuella teman som 
politiskt förtryck och utsatta barn, och nya personliga 
utmaningar: att göra en film om en obekant sport på 
ett obekant språk.

TEXT OCH FOTO: JOANNA NYLUND

na sitt hjärta. De behöver honom, men 
han behöver också dem.

Härö anser att de vuxnas närvaro är 
helt avgörande för att barnen ska må bra.

– I den tid som filmen beskriver 
fanns inget val: många var faderlösa på 
grund av omständigheterna, och möd-
rarna var tvungna att jobba mycket.

– Men nu när vi oftast har ett val kan 
jag förundra mig över hur lätt vi lämpar 
över våra barn på andra, för att våra in-
tressen, vårt gymmande eller träff med 
vännerna är viktigare. Många skaffar 
av olika anledningar sina barn ganska 
sent, men trots det vill man snabbt läm-
na över dem i andras vård. Det gör mig 
ledsen att se. 

Hur var det att jobba på ett språk som du 
inte kan, det måste ha varit en utmaning?

– Inte egentligen. Ord inte är så vik-
tiga för mig. Jag avskyr till exempel att 
skriva! Det värsta med att få en idé är 
att jag måste få den på papper på något 
sätt. Jag tänker helt och hållet i bilder.

– Nu hade jag ju replikerna i mitt 
huvud och en föreställning om hur 
de skulle tolkas på film, men jag lita-
de också på skådespelarna. Själv sat-
sar jag på bilden, säger Härö.

– Intressant nog ligger den estniska 
kulturen närmare oss än kulturen i Sve-
rige, där jag filmat en del. Sverige känns 
mera ”utomlands” för mig än Estland. 

Mellan rädsla och glädje
Under presskonferensen nämner Härö 

att han är mycket lättad nu när filmen 
är klar.

– Under inspelningarna vaknar jag 
de flesta morgnar och hoppas att bi-
len ska få punktering så att jag slip-
per åka till inspelningsplatsen. Det 
är en ständig rädsla över allt som kan  
gå fel. 

Hur jobbar du runt den där rädslan?
– Det är ingenting konstigt egent-

ligen. Jag har med tiden lärt mig att 



KULTUR 13KYRKPRESSEN TORSDAG 12.3.2015 • NR 11
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

En första vandringsguide 
i livets landskap
BOK

Pilgrimens sju nyckelord. 
Inspiration för din livsresa

Författare: Hans-Erik 
Lindström 
Förlag: Libris 2015

Hans-Erik Lindström är pil-
grimsvandrare och präst. 

Han har varit med och 
byggt upp Nordens första 
pilgrimscentrum i Vadstena.

Det här är i det närmaste 
en liten andakts- eller väg-
ledningsbok för den som 
är på väg – antingen på en 
konkret vandring eller på en 
inre resa mot större själv-
kännedom och ett liv som 
är lite enklare.

Lindström lyfter fram sju 
ord: Frihet. Enkelhet. Tyst-
nad. Bekymmerslöshet. 
Långsamhet. Andlighet. De-
lande. För många är det här 
längtansord och saknads-
ord. Varje ord får ett eget 
avsnitt i boken.

Pilgrimens sju nyckelord 
är en liten bok till formatet. 
Den ryms med i en ryggsäck 
som inte får bli för tung. För 
att verkligen kunna säga nå-
got om den här boken bor-
de jag naturligtvis ge mig ut 
på långvandring och ta den 

med, använda den längs vä-
gen och se vad som händer. 
Att bara läsa den rakt ige-
nom som jag gjorde nu gör 
den knappast rättvisa. 

Innehållet är i alla fall så 
pass enkelt att jag skul-
le kalla det här en nybörjar-
bok. Eller en slags grund-
kurs för den som sällan har 
tid att ”besöka sig själv”, 
som Lindström uttrycker 
det. Boken väcker inspira-
tion och pekar ut riktningen 
mot ett annorlunda liv, men 
själva vandringen återstår. 

Den måste alla göra själva.
Tyngdpunkten i Pilgri-

mens sju nyckelord lig-
ger på det introspektiva, 
men Lindström lyfter ock-
så fram hur viktigt det är 
att söka sig utåt. Det hand-
lar om att först få och se-
dan ge, om att ta emot för 
att sedan kunna ge vidare. 
En viktig poäng är att kom-
ma ihåg alla ofrivilliga vand-
rare: alla flyktingar, hemlö-
sa och människor som flyr 
undan inre problem. 

 ¶ jOHANNA gRANLuNd

Han får mig att minnas det
BOK

Det är mycket man inte 
måste. 77 krönikor

Författare: Tomas Sjödin
Förlag: Libris 2015

77 krönikor, tidigare publi-
cerade huvudsakligen i Gö-
teborgs-Posten, har sam-
lats i boken Det är myck-
et man inte måste. De är 
skrivna av pastorn, förelä-
saren och författaren To-
mas Sjödin.

Orsaken till att så många 
– också jag – blir entusi-
astiska till och med över en 
Sjödin-bok som luktar li-
te skåpmat är det tonfall, 
den avväpnande värme han 
gjort till sin egen och som 
gör att han gång på gång 
blivit vald till både sommar-
och vinterpratare i Sveri-
ges radio.

I förordet citeras en lä-
sare som skrivit och tack-
at för hans krönikor med 
orden: ”En bra krönika be-
skriver något man redan 
visste, men inte tänkt på.” 
Så är det, tänker jag många 
gånger medan jag läser den 
här boken.

Sjödins styrka är inte 
ett kraftigt, innovativt och 
drabbande andligt språk 
som till exempel hos Martin 
Lönnebo. Nej, han lever i de 
vardagliga associationernas 
värld. Därför är han så till-
gänglig. Också de som ing-
en tro har kan läsa honom 
med uppskattning och jag 
vet att hans böcker är po-
pulära presenter eftersom 
de går hem hos nästan alla.

Det finns vissa teman som 
går igen i hans författarskap. 
Ett är svårigheten i att hit-
ta en lämplig balans mel-
lan arbete och vila, ett an-
nat är sorg och saknad. To-
mas Sjödin och hans fru har 
haft tre söner, varav den 

äldsta och den yngsta dött i 
en framskridande hjärnsjuk-
dom. Texterna om dem hör 
till det som drabbar mig allra 
mest i den här boken.

Han är också bra på att 
skriva om tro som erfaren-
het på ett sätt som får lä-
saren att luta sig tillbaka 
med en ny lätthet i krop-
pen: kanske det inte var så 
svårt ändå? Om det är okej 
att tvivla? Om det går att 
fortsätta tro också då man 
varit med om det värsta?

Den text som berör-
de mig mest den här gång-
en handlar om ett litet häf-
te som Tomas Sjödin och 
hans fru fick från en okänd 
avsändare. Det är en gam-
mal bok av Olof Hartman, 
och den handlar om Getse-
mane och om ångest. Hart-
man skriver att ångesten 
inte bara är vår, den är ock-
så Guds. Ett ställe har den 
okända avsändaren strukit 
under med två färger: ”Inte 
nog med att ångesten inte 
ska skilja oss – den fören-
ar oss, som ett mörkt sa-
krament.”

Sjödin skriver: ”Har du 
kastat ifrån dig evangelium, 
så tro det nu. Du är inte för-
kastad. Ångesten kan in-
te skilja oss från Gud. Stryk 
under det.”

Och när jag läser det tän-
ker jag att bara Sjödin kan 
skriva så rakt utan att bli 
påträngande, utan att ens 
för en sekund kännas som 
en salvelsefull predikant. 
Han är en lågmäld talare, 
och han skriver lågmält. När 
någon viskar lägger man sitt 
åt sidan och börjar lyssna.

Men jag tänker också så 
här om Gud och ångesten: 
så måste det ju vara. Jag 
visste det ju.

Men det hade helt slunkit 
ur mitt minne tills jag läste 
det hos Tomas Sjödin.

 ¶ SOFIA TORvALdS

toMaS SJödin är en skribent som går hem hos nästan alla.  
FOTO: RICKARd L ERIKSSON

släppa lite på min perfektionism och 
ha tillit till att teamet kan sin sak – 
mina första filminspelningar var nog 
ganska glädjelösa, misstänker jag, sä-
ger Härö med ett skratt. 

– Men varje film är ändå ett stort 
projekt och det finns massor som kan 
gå fel. Rädslan finns alltid där, men 
jag har accepterat den. Skulle jag lyss-
na på den skulle jag ju inte göra fil-
mer! Drivkraften att göra film är all-
tid starkare. 

Är det ett kall för dig, att vara regissör?
– Nej, det skulle jag inte säga. Att va-

ra en Kristi lärjunge; att vara make och 
far, det är ett kall.  Att vara regissör är 
ett jobb som jag tycker om och har be-
gåvning för.

Vad letar du efter när du väljer manus?
– En berättelse som jag tror kan orka 

intressera mig i de 2–3 år det tar att göra 
en film. Manuset till Fäktaren, skrivet av 
Anna Heinämaa, var ovanligt bra och 

”Nu när vi oftast har ett 
val kan jag förundra mig 
över hur lätt vi lämpar 
över våra barn på andra.”
Klaus Härö

både produktionsbolaget och jag kän-
de genast att här har vi något. En hel-
gjuten berättelse som är historiskt för-
ankrad men samtidigt universell. När 
jag läst klart hoppades jag innerligt att 
jag skulle få göra filmen.

– Ett annat kriterium är förstås fil-
mens budskap. Jag är tillräckligt brist-
fällig som människa som det är – jag 
vill inte lämna några spår efter mig här 
i världen som jag inte kan stå för. Det 
har jag åtminstone lite inflytande över! 
skrattar Härö. 

Fäktning är vackert att se på, och dina fil-
mer har annars också en visuell skönhet. 
Är det viktigt för dig?

– Ja, skönhet är viktigt. Jag tänker 
mycket på det när jag väljer inspel-
ningsmiljöer. Fäktning är en uråld-
rig sport, så graciös och nobel på nå-
got vis. Och svår. Jag tog två lektioner 
för att få ett hum om saken, men Märt 
(Avandi, som spelar Nelis) och barnen 
fick slita hårt!

– Fäktaren handlar om livet under 
Sovjetunionens ockupation, och temat 
blev extra allvarstyngt när Ryssland in-
vaderade Krimhalvön strax efter att in-
spelningarna kommit igång.

Dina filmer tar ofta upp utsatthet och för-
tryck, och den lilla människans öde i det 
stora sammanhanget. Hur ser du på det?

– Jag tänker att mina filmer visar li-
vet som det ofta är, inte som vi vill att 
det ska vara. Men det gäller att hitta den 
personliga historien i skuggan av det 
stora skeendet. Här kom den i form av 
främlingen som dyker upp och börjar 
lära barnen fäktning. Det blev ett Da-
vid möter Goljat-tema som på olika sätt 
löper som en tråd genom filmen. Al-
la skådespelare var estniska och vis-
sa hade jobbat i över fyrtio år. Det var 
inte svårt för dem att leva sig in i den 
skräck som präglade livet då. Och som 
otroligt nog känns aktuell igen.

Fäktaren har Finlandspremiär den 13 mars.



14 KNÅP KYRKPRESSEN TORSDAG 12.3.2015 • NR 11
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

KRYSSET MARS

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 24 
mars 2015 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
Helsingfors. Märk kuvertet ”Marskrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med 
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. 
Lycka till!

SKICKA IN!

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-M
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna belönades följande 
med ett bokpris som kommer på posten.  
Vi gratulerar: Myrtle Ström, Vörå, Katarina 
Nikkanen, Mörskom och Siv Järvenkylä, Skuru.

FEBRUARIKRYSSETS LÖSNING

VINN BÖCKER!
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
FRE 13.3 kl. 13.15: SAMLING VID 
HJÄLTEGRAVARNA 
kransnedläggning och andakt, 
Håkan Djupsjöbacka, Timo Ågren, 
Merja Halmetoja  
KL. 14 Kaffeservering i finska för-
samlingshemmet, Lundagatan 5                        
SÖ 15.3 KL. 10: GUDSTJÄNST I 
EMSALÖ KAPELL 
Djupsjöbacka, Tollander, Block-
flöjtsensemblen 
Kapellföreningens årsmöte efter 
mässan.
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN 
Eisentraut-Söderström, Boris 
Salo predikar, Söderström, lä-
gerdeltagare, Sixten och Linnea 
Ekstrand gudstjänstgrupp. Skriv-
tolkad.

 ¶ LAPPTRÄSK
lö 14.3 kl. 10-14: Familjeskoj i 
församlingshemmet. Barnklangen 
uppträder kl. 11. Pyssel, musik, 
lopptorg, lotteri mm. Sopplunch 
kl. 11.30–13. För alla åldrar, kom in 
när det passar!
sö 15.3 kl. 10: Högmässa i kyrkan
on 18.3 kl. 9.30: Vuxen-Barn i fh
on 18.3 kl. 15.15: Barnklangen 
övar i fh

 ¶ LILJENDAL
lö 14.3 kl. 10: Nappeklubben i 
Prästgården
sö 15.3 kl. 12: Högmässa i kapellet
sö 15.3 kl. 14: Högmässa i Andre-
askapellet
må 16.3 kl. 11.30–13.30: 7-euros 
lunch i Mariagården. Intäkterna till 
diakonifonden
on 18.3 kl. 10: Vuxen-Barn i Ma-
riagården
on 18.3 kl. 13: Vårkonsert för seni-
orer i Mariagården. Kaffeservering
on 18.3 kl. 19: Kyrkokören övar i 
Mariagården
to 19.3 kl. 15.15: Ungdomsbandet 
övar i Prästgården

 ¶ LOVISA
Biskopsvisitation: i Lovisa svens-
ka församling 13–15.3 
Öppet hus för ungdomar: fre 13.3 
kl 18 i Prästis, biskop Björn på 
besök
Biskopsmässa: sö 15.3 kl 10 i 
kyrkan, af Hällström, biskop Björn 
Vikström, Blom, Jokinen. Välsig-
nelse av förtroendevalda. Efter 
mässan visitationsstämma med 
lunch i församlingsgården
Jubileumskonsert-I Sibelius fot-
spår: sö 15.3 kl 18 i kyrkan, Harry 
Dahlström & Kaj-Erik Gustafsson, 
baryton & orgel
Pensionärsföreningen: ti 17.3 kl 13 
i församlingsgården
Ungdomskören: ti 17.3 kl 14:30 i 
kyrkan
Puzzelkväll: ti 17.3 kl 16:15 i Val-
kom kyrka
Morgonkaffe: to 19.3 kl. 8:30 i 
Tikva
Gudstjänstkören: to 19.3 kl 18-
19:30 i kyrkan

 ¶ PERNÅ
Café Mikael: fr 13.3 kl. 10-12 i Mi-
kaelsstugan, Jeannette Sjögård-
Andersson.
Gemensamt ansvar sparbössin-
samling: lö 14.3 kl. 10-13 vid K-
butiken i Forsby.
Högmässa: sö 15.3 kl. 10.00 i 
kyrkan, Minna Silfvergrén, Marcus 
Kalliokoski.
Mässa: sö 15.3 kl. 14.00 i Andre-
askapellet, Minna Silfvergrén, 
Marcus Kalliokoski.
Nepalesisk lunch: Kockar från den 
nepalesiska restaurangen Kuhkuri 
i Borgå, sö 22.3 i Sockenstugan 
efter högmässan i kyrkan. Gör 
din bordsreservering senast 17.3 
via församlingens hemsida www.
pernaevl.fi eller ring tel. 044-
7229242 må-on kl. 9-12. Rekom-
menderat pris: vuxna 10 €, barn 
under 12 år 5 €, barn under 5 år 
0 €, familjepris 30 €. På lunchen 
medverkar Ann-Britt Hedman 
som berättar om sin studieresa 
till Nepal där hon träffade Pernå 
församlings avtalsmissionärer Mia 
och Ben Westerling.

 ¶ SIBBO
Sibbo kyrka: Sö kl 12 mässa Katja 
Korpi, Lauri Palin, gudstjänstfri-
villiga. Söndagsskola i Kyrkoby 
församl. hem. kl 12.
OBS! Allsång 15.3 inställd.
Vårkonsert med Sibbo kam-
marorkester: Sö kl 18, Sibbo 
kyrka. Dirigent: Tapio von Boehm. 
Solist: Jonathan Roozeman, cello. 
Program 6/12€. Arr. med Sipoon 
suomalainen seurakunta.
Jenny-Maria: Må kl 17:30, Präst-
gården. Ann-Lis Biström.
Äldre i Söderkulla: On kl 13, 
Manna (Hälsov.2). Korpi.
Bibelstudier i Norra Paipis by-
kyrka: On kl 18. Markusevangeliet 
del 3/5. Stefan Djupsjöbacka.
Meditativ mässa: Fr 20.3 kl 21, 
Sibbo kyrka. Camilla Ekholm, Pa-
lin, Biström, Patrik Frisk.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes 
hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/johannes
Fr 13.3
kl. 10–11.30:Knatterytmik i Hör-
nan, Högbergsgatan 10, gatuni-
vån. För barn över 1 år. Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i 
Högbergsgården, Högbergsgatan 
10 E. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 15.3
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Westerlund, Enlund. Kyrk-
kaffe.
kl.12: Familjemässa i Johannes-
kyrkan. Repo-Rostedt, Heikel-
Nyberg, Fogelberg, Natalie Ball 
med Kronans barnkör. Kyrkkaffe.
kl. 15: Mässa i Folkhälsans Seni-
orhus. Heikel-Nyberg, Almqvist.
Må 16.3
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För 
barn under 1 år. Wiklund.
kl. 11-12: Cellverksamhet ”Guds 
närvaro i vår samvaro” i S:t Jacob. 

Gertrud Strandén.
kl. 13: Samtalsgruppen i Maj-
blomman, Sanitärsgatan 4-6. 
Stefan Djupsjöbacka.
Ti 17.3
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Pilvi Listo.
kl. 13: Träffpunkt. Apotekaren 
Bengt Mattila: ”Apoteken förr och 
nu”. Högbergsgatan 10 E.
kl. 19: Korsvägen i Johanneskyr-
kan. Lindström, Enlund.
On 18.3
kl. 14: Sjötorpet, Högbergsgatan 
10 E, 2 vån. Ollberg.
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t 
Jacobs församlingssal. Salenius
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyr-
kan. Busck-Nielsen, Almqvist.
kl. 17-19: Familjecafé i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivå. Lap-
palainen.
Middagsbön: i Johanneskyrkan 
må-fr kl. 12.
SORGEGRUPP: Träffas 23.4, 7.5 
och 21.5. Anmälningar till gruppen 
senast 27.3 till karin.salenius@evl.
fi eller tfn 09 2340 7724.
OBS! Vid inbetalning till Gemen-
samt Ansvar använd referens-
numret 305721. (Tryckfel i J 12).

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN Åbohusvä-
gen 3
Fr 13.3 kl. 19: samling för män (2 
vån). Magnus Riska: Mellanöstern 
– i stormens öga. Diskussions-
kväll.
Sö 15.3 kl. 12: högm, Hallvar, 
Forsman. Kyrkkaffe.
Må 16.3 kl. 18: Kvinnor mitt i livet. 
Kantor Mimi Sundroos berättar 
om och leder oss i helig dans.
Ti 17.3 ingen körövning.
On 18.3 kl. 8.30-9: morgonmäs-
sa, Ahlfors. Morgonmässa varje 
onsdag i Matteuskyrkan.
On 18.3 kl. 18-19: RostRöst i Öst 
(2 vån). Gruppen övar varje ons-
dag. Mera info: kantor Mimi Sun-
droos, tfn 040-584 0296.
On 18.3 kl. 18: MU-mässa, Mat-
teus Ungdom –mässa, Hallvar. En 
kort mässa med bönevandring, 
kyrkfika efteråt.
To 19.3 kl. 12: Handarbetsgruppen 
samlas (2 vån), Riitakorpi.
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvä-
gen 13
Sö 15.3 kl. 10: högm, Hallvar, 
Forsman. Kyrkkaffe.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fr 13.3:
- 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 
Isaksson.
Sö 15.3:
- kl. 13 Högmässa med kyrko-
herdens avskedspredikan: i Södra 
Haga kyrka, Vesperv. 12. Lassus, 
Björk, Ahlberg, Hilli. Sång och 
musikprogram av Vokalensem-
blen, Rebecka Björk, Erik Abbor 
och Amanda Stenius. Barnpass-
ning. Efter högmässan avtackas 
Bengt. Festkaffe.
Må 16.3:
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka, 

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 PETER KARLSSON

Aptit på livet
vi äger en skatt som många sedan länge har glömt bort. 
Längre söderut öser man ur den skatten, men här har 
den förlorat sin betydelse

Måltiden i vårt samhälle kunde vi lika gärna ersätta med 
en pillerburk innehållande näringsvärde för en måltid. Det 
är som om måltidens innersta väsen skulle ha försvunnit. 
Hela vår ”levnadskultur” skriker åt oss ”ät och spring”.

Hur skulle det vara om vi kunde gå tillbaka till skat-
ten. Den riktiga måltiden med gemenskap, vänskap och 
vila som de väsentligaste kryddorna. Vår hunger driver 
oss till bordet, men också vår längtan efter gemenskap, 
vi vill samlas, vi vill prata, vi vill känna den varma at-
mosfären. Det är inte alls konstigt att köket blir hemmets 
hjärta, den plats där man blir sittande när man kommer 
på besök eller då man själv får gäster.

Vi måste äta för att upprätthålla livsfunktionerna, men 
vad glädje gör en måltid om man inte får dela den med 
någon?

Den inre hungern kan många gånger vara värre. Ma-
ten kan kännas kväljande, trots att magen är tom. Där-
för att längtan efter gemenskap gör att maten bara blir 
ett surrogat för något bättre. Kanske är det så att gemen-
skapen är den verkliga måltiden, att den livgivande fö-
dan sker i ett möte. Då släpper fördämningarna, gråten 
är början på något nytt, tiden då man livnär sig på sop-
pa av tillbakahållen gråt är förbi.

Det är möjligt att tala om nattvarden, men man får inte 
speciellt mycket sagt, eftersom det undandrar sig både 
vårt förnuft och vårt språk. Jesus säger ”Om ni inte äter 
Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte 
livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir 
i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har 
sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den 
som äter mig leva genom mig” Nattvarden är det allra 
djupaste mysteriet i den kristna tron och inte nog med 
att det är ett mysterium, det är ett heligt mysterium och 
den sortens mysterier får sin förklaring först en gång 
hemma hos Gud. När jag talar om nattvarden handlar 
det därför med nödvändighet om det ytvatten där vårt 
förstånd lärt sig simma – djupare än så kommer vi in-
te. Själva mysteriet når vi inte eftersom det finns långt 
därnere i djupet. Det vi vet är att Jesus måste bli en del 
av oss, finnas i oss, ätas av oss, först då mättar Gud sjä-
lens hunger. Då behöver vi inte livnära oss på våra in-
åtvända tårar utan kan gråta ut dem i befrielse.

Peter Karlsson är tillförordnad kyrkoherde i Ålands södra 
skärgårdsförsamling.

Oblat kallar man det lil-
la tunna bröd som oftast 
används som nattvards-
bröd. Oblaten ska mot-
svara det osyrade judis-
ka bröd som Jesus och 
lärjungarna åt vid den 
första påsken.

Osyrat bröd äts tra-
ditionellt vid det judis-
ka påskfirandet, pesach. 
Pesach firas till minne 
av israeliternas uttåg ur 
Egypten, ett uttåg som 
skedde under så stor 
brådska att brödet in-
te hann jäsa färdigt utan 
åts osyrat.

Källa: Wikipedia

I KLARSPRÅK

”Gud, ge oss ap-
tit på livet, låt oss 
bli ett med Dig 
och varandra, så 
kan vi tillsam-
mans föda din 
hungrande ska-
pelse.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

383, 486, 489, 
225 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Mat för kropp och själ
Den här söndagen brukar kallas midfastosöndagen 
eftersom den infaller mitt i fastan. Den kallas också 
brödsöndagen.

Söndagens texter handlar om hur människan behö-
ver inte bara mat för att mätta den kroppsliga hungern 
utan också föda för själen. Jesus själv är livets bröd. 
Han delar ut sina goda gåvor till oss och lär oss att de-
la med oss av det vi har till dem som behöver det.

OM HELGEN Kristus, 
dig är ingen lik
24–26.4 Kyrkhelg-Syd i Södra Haga kyrka
medverkande Peter Östman, Stig Kankkonen,  
Gunnar Weckström, Henrik Perret, Boris och  
Vivian Salo, Kristoffer Streng m.fl. barnprogram 
under hela helgen. Programdetaljer på kyrkhelg.fi

”Jag är det levan-
de brödet, som 
har kommit ner 
från himlen. Den 
som äter av det 
brödet skall leva i 
evighet.”

Läs mera i  
Joh. 6:48–58.

”Allt jag vill är att 
räcka till.”
 
 
 
 
 
 
Kvinnokväll i Esse för-
samlingshem fredag 
klockan 19.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
13–19.3

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 55:1–3

ANDRA LÄSNINGEN
Upp. 21:6–7

EVANGELIUM
Joh. 6:48–58

Fjärde söndagen i fas-
tan, Midfastosöndagen. 
Temat är ”Livets bröd”.

HELGENS TEXTER

ILLuSTRATION: jOHANNA HÖgväg
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Skogsbäcksv. 15. 2 Tessaloniker-
brevet. Sandell.
Ti 17.3:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, 
Kommunalv. 1. Musiklek för barn 
0-4 år med förälder. Vi bjuder på 
kaffe, saft och smörgås. Ledare 
Sussi Isaksson.
- kl. 17 Petrus barnkör: i Munks-
höjdens församlingshem, Rau-
mov. 3. Välkomna alla barn från 5 
år uppåt! Ledare Liisa Ahlberg.
On 18.3:
- kl. 13 Onsdags-söndagsskola: 
i Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15. 
Söndagsskola för dej som är 9 
år och uppåt. Berättar om Jesus, 
mellanmål och lekar. Ledare Sussi 
Isaksson.
- kl. 13 Månadslunch med andakt: 
i Hagasalen, Vesperv. 12 A. Vi bör-
jar med lunch kl. 13 och avslutar 
med andakt när vi ätit färdigt. An-
mälan senast på måndag samma 
vecka till kansliet.
- kl. 18.30 Petrus Koralkör: i Pet-
ruscentret, Vesperv. 12 A. Hilli.
To 19.3:
- kl. 10 Babyrytmik: i Hagasalen, 
Vesperv. 12 A. Babyrytmik för 
0-1-åringar. Välkommen! Ledare 
Liisa Ahlberg.
- kl. 10  Musiklek: i Munkshöjden, 
Björneborgsv. 1. Musiklek för barn 
0-4 år med förälder. Vi bjuder på 
kaffe, saft och smörgås. Ledare 
Sussi Isaksson.
- kl. 13 Öppet hus: i Hagasalen, 
Vesperv. 12 A. Öppet Hus är en 
fri samling för dig som har tid att 
komma in på en kopp kaffe. Vi 
samtalar och delar erfarenheter. 
Ingen förhandsanmälan behövs. 
Ledare diakonissan Gunilla Riska.
- kl. 18 Bönegrupp: i Petruscen-
tret, Klubbrummet, Vesperv. 12 A. 
Ledare Camilla Norkko.
- kl. 18.30 Petrus vokalensemble: 
i Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 
12. Sångövning. Hilli.
Barnläger 1-5 juni: Info o anmälan 
på www.petrusforsamling.net/
barnlager

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Utfärd: Tisdag 17.3. kl. 12-15 besö-
ker vi Ateneum och utställningen 
”Sibelius och konstens värld”. 
Guidning, inträde och kaffe. Avgift 
5 €. Arr. Centralen för försam-
lingsarbete/Handikapparbetet. 
Anmälningar till Kristina Jansson-
Saarela, tfn 09 2340 2540.
Det finns ännu plats på special-
skriftskolan: 9-13.6.2015 på Lärk-
kulla stiftsgård i Karis. Anmäl-
ningartill ledarna, omsorgspastor 
Ben Thilman, tfn 0400602829 el 
Kristina Jansson-Saarela, tfn 09 
2340 2540.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. En webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan  leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och 
veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 15.3. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Beutel), Kinderkirche

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor sö 15.3: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Jäntti, 
Kronlund. Kören Ecoro, dir. Marcel 
Punt. Kyrkkaffe i Sockenstugan. 
Hagalunds kyrka kl. 12. Mässa 
med små och stora. Ertman, 
Malmgren. Kyrkkaffe/saft. 
Kalajärvi kapell kl. 15. Söndags-
samling med dikt och musik. 
Jäntti, Bengts. Gemensamt 
Ansvar-kyrkkaffe. 
Köklax kapell kl. 16. Ertman, Wik-
man. Kyrkkaffe.
Gemensamt Ansvar-middag: 
Mataskärs lägergård 3, fre. 20.3 kl. 
18.30. Musikprogr. Nina Kronlund 
& Pentti Hildén. Kaj-Mikael Wred-
lund, Kyrkans Utlandshjälp, berät-
tar om GA. Pris 40 €. Anm. senast 
13.3, 050 432 7526, ann-christin.
lintula@evl.fi.
Kretsar för pensionärer och dag-
lediga kl. 13-15: Träffdax i Köklax 
kapell ti 17.3, Sökö kapell ti 17.3, 
Södrik kapell on 18.3, Karabacka 
kapell to 19.3.
Lunch och mässa för funktions-
hindrade: Köklax kapell fre 27.3 
kl. 12–14.30 Kanckos, Malmgren, 
Heikkinen, Karlemo. Skjuts ord-
nas. Anm. före 2013, Synnöve 
Heikkinen 040 5471856.

 ¶ GRANKULLA
To 12.3 kl. 10-11 Lovsång och bön: 
i övre brasrummet.
Sö 15.3 kl. 12 Högmässa: Jo-
hanna Björkholm-Kallio, Anne 
Hätönen, Marlen Talus-Puzesh, 
Daniel Nyberg. Konfirmander från 
Enä-Seppägruppen medverkar. 
Skriftskolans föräldrasamling i 
övre salen efter högmässan. Kaffe 
i nedre salen.
Må 16.3 kl. 16-18 Ungdomskväll: 
i Klubb 97.
Ti 17.3 kl. 9.30 Familjelyktan: i 
Sebastos, Yvonne Fransman, Bar-
bro Smeds.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: 
och brödutdelning.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårds-
grupp: i Sebastos.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre 
salen.
On 18.3 kl. 13.30 Kyrkosyfören-
ingen: i övre brasrummet.
Kl. 18.30 Onsdagsbön: i kyrkan, 
Kjell Granlund.
To 19.3 kl. 10-11 Lovsång och bön: 
i övre brasrummet.
Kl. 18.30 Bibelkväll: i Sebastos.

 ¶ KYRKSLÄTT
Till minnet av vinterkrigets slut: 
fre 13.3 kl. 11 tvåspråkig gudstjänst i 
Kyrkslätts kyrka. Kransnedläggning 
kl. 10.45 vid hjältegravarna. Kaffe i 
församlingshemmet.
EFFA öppnar åter på Lyan för åk 
3-4: fredagar kl.13.15-16 under 
tiden 13-27.3. Info: Jenny Åkerlund 
tel. 050 376 1488
Slöjdgruppen för vuxna: lö 14.3 
kl. 13 Sjökulla skola, Sjökullavä-
gen 285. Biltransport kl. 12 från 
församlingshemmets i centrum 
parkeringsplats.
Söndagsskola för barn: lördagar kl. 
10 på Lyan. Ingen anmälan.
Söndagsskola för barn: söndagar 
kl. 12 med start i Kyrkslätts kyrka. 
Ingen anmälan.
Högmässa: sö 15.3 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. Linus Stråhlman, 
Susann Joki.
Sång och bön: må 16.3 kl. 18.30 i 
Kyrkslätts kyrka.

Kontaktgruppen: ti 17.3 kl. 14-15 i 
Servicehusets aula. Vi handarbetar 
under ledning av Kaja Lindberg.
Påskpyssel&Våfflor: ti 17.3 kl. 14-
17 på Hörnan.
Tovningsgruppen möts nästa 
gång: ti 31.3 kl. 17-19.30 på Oasen.
Sång&Gitarr: ons 18.3 kl. 15.30-
16.30 på Hörnan.
Barockens påskpärlor: to 19.3 
kl. 18 konsert i Kyrkslätts kyrka. 
Bl.a. Pergolesis Stabat Mater. Fritt 
inträde. Programblad 10 €. Info på 
hemsidan.
Resa till vänförsamlingen Harju-
Risti i Estland: 24-26.4. Pris: 100 
€ för församlingens medlemmar. 
Info på hemsidan. Anmälningar 
senast 20.3: carola.lupander@evl.
fi, tel. 050 376 1489.
SommarDax: dagläger 1-18.6 på 
Lyan för barn i åk 1-4. Pris: 50 €/
vecka för församlingens medlem-
mar. Info och anmälningar: www.
kyrkslattsvenska.fi. Frågor: jenny.
akerlund@evl.fi, tel. 050 376 
1488.
SensommarDax: dagläger 3-7.8 
på Lyan för barn i åk 1-4. Pris: 50 
€/vecka för församlingens med-
lemmar. Info och anmälningar: 
www.kyrkslattsvenska.fi. Frågor: 
jenny.akerlund@evl.fi, tel. 050 
376 1488.
Kyrkoherdeämbetets tfn (09) 
8050 8292: Stängt ons 18.3. 
Epost kyrkslatts.svenska.forsam-
ling@evl.fi
Mera info på www.kyrkslatt-
svenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 15.3: 4 söndagen i fastan, hög-
mässa kl 11 i SvH, Antero Eskolin 
och Paula Sirén. Kyrkkaffe.
Ti 17.3: Mammor, pappor o barn, 
kl 10 SvG
Ti 17.3: Tisdagsklubben SvG kl 
13-15.30 
Ons 18.3: Diakonikretsen kl 13 
SvH; Tomas Byström, konstnär

 ¶ VANDA
Högmässa: sö 15.3 kl. 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. Konfirman-
derna medverkar. M. Fagerudd, H. 
Åberg-Ylivaara.
Babykyrka: sö 15.3 kl. 12 i S:t 
Martins kapell. Vi inbjuder de barn 
som döpts under det senaste året 
tillsammans med sina föräldrar, 
syskon, faddrar, mor-och far-
föräldrar. Även andra vuxna och 
barn är välkomna. A. Paavola, H. 
Åberg-Ylivaara, U. Laxström.
Familjecafé: i samarbete med 
Folkhälsan må 16.3 kl. 9.30 -12 i 
Martinristi församlingscentrum.
Sankt Martins diakoni- och pen-
sionärskrets: samlas ti 17.3 kl. 
13 i S:t Martins kapell. Gäst: Rea 
Lundström, som berättar om sin 
änglasamling.
ViAnda-kören: övar ons 18.3 kl. 
12-14 på Helsinggård, Konungs-
vägen 2.
Dickursbykretsen: samlas ons 
18.3 kl. 14 i Folkhälsanhuset, Vall-
movägen 28.
Ungdomskväll: ons 18.3 kl. 18 i 
Bagarstugan, Kurirvägen 1.
Församlingens födelsedagsfest: 
to 9.4 kl. 13 i Prostgården, Kyr-
kovägen 45, för alla som fyller 
75,80,85,90-100 år i januari-juni 
2015. Anmälan senast 27.3 till 
pastorskansliet tfn 09 - 8306262 
eller till diakon Heidi Salminen 
050-3301828.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Högmässor och gudstjänster 15.3: 
kl. 10 i Ekenäs kyrka, T.Wilman, 
P.Nygård. 
kl. 10 i Bromarv kyrka (ej HHN), 
S.Söderlund, S.Lindroos. 
kl. 12 i Tenala kyrka, S.Söderlund, 
S.Lindroos. Ansvarslunch efter 
högmässan. 
kl. 18 i Snappertuna kyrka, 
T.Wilman, P.Nygård.
Symfonikonsert: sö 15.3 kl. 16 i 
Ekenäs kyrka. Akademiska or-
kester vid ÅA framför med anl. av 
Sibelius jubileumsår Symfoni nr. 
3 och den stora violinkonserten. 
Biljetter v. dörren 25/20 €. För-
köp: Bromans Optik, Ekenäs. Arr. 
Ekenäs konsertgarantiförening.
”Så ska det låta”: to 19.3 kl. 19 i 
Tenala FH. Lekfull kväll i sångens 
tecken till förm. för GA. Ami As-
pelund, Olav Söderström, Håkan 
Streng, Sixten Lundberg m.fl. In-
träde 10/5€ inkl.servering.

 ¶ INGÅ
Fre 13.3 kl 18: israeliska danser i 
församlingshemmets källarvåning.
Sö 15.3, 4 s. i fastan, kl 10: famil-
jegudstjänst med barnpredikan i 
Ingå kyrka. Hellsten, Gustafsson 
Burgmann.
Ons 18.3 kl 14: syföreningen i 
Prästgården.
To 19.3 kl 9.30-11.30: familjecafé i 
församlingshemmets källarvåning.
Verksamhet på finska:
La 14.3 klo 9.30: pyhäkoulu 
seurakuntatalon alakerrassa.
Tii 17.3 klo 17.30: varhaisnuorten 
kerho seurakuntatalon alaker-
rassa.
Ke 18.3 klo 18: Raamattupiiri 
Bläckhornetissa.
To 19.3 klo 19: Pyhän Patrikin 
kelttiläinen messu Inkoon kir-
kossa. Sjöblom, Gustafsson Burg-
mann, Gaudete-kuoro.

 ¶ KARIS-POJO
Gudstjänster sö 15.3
kl. 10: Högmässa med dop i S:ta 
Katarina kyrka, Karis.
kl. 12: Gudstjänst i S:ta Maria 
kyrka, Pojo.
On 18.3 kl. 18: Kvällsbön i fasteti-
den i S:ta Katarina kyrka.
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Veckoverksamheten fortsätter.
Närmare info: www.lohjanseura-
kunta.fi/verksamhet
Sö 15.3. kl.12.00: Familjeguds-
tjänst i Lilla Lars, Lojo. Kuismanen 
och Saario, kyrkavärd Nurmi. 
Soppa efter gudstjänsten i för-
samlingssalen. Kyrktaxi.
Sö 22.3. kl.13.00: Högmässa i 
Virkby kyrka. Kuismanen och 
Kerko. Marthorna medverkar. 
Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Ti 31.3. kl 13.30: Stilla veckans 
nattvardsgudstjänst i svenska 
kretsen. Virkby kyrka. Kuismanen 
och Nurmi. Taxi.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 15.3. kl 10: Högmässa i kyrkan, 
Wikstedt, Lehtonen. Predikan av Patrik 
Hagman.
On 18.3. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 15.3. kl 11: Psalmgudstjänst med 
Birgitta Sarelin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 15.3. kl 11: Högmässa i Korpo kyrka, 
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 15.3. kl 11: Högmässa i kyrkan, Heik-
kilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 15.3. kl 13: Gudstjänst med nattvard i 
Aftonro, Backström.

ÅBO
to 12.3 kl. 18: Öppen bönegrupp i Aurelia 
(3 vån.) Ansvarsperson pia.siegfrids@
turku.fi 
kl. 18.30 Åbo Svenska Kyrkokörs övning i 
Aurelia (3 vån.)
lö 14.3 kl. 15.30: Musikandakt i Mika-
elskyrkan. Körer från Åbolands svenska 
kyrkosångskrets r.f. förbundsdirigent 
Nina Kronlund, orgel Markus Malmgren, 
andakt Johan Mullo.
sö 15.3 kl. 12: Högmässa i Domkyr-
kan. Bäck (pred), Mullo (lit). Åbolands 
Kammarkör, dir. Pia Kulla. Barnhörna. 
Kyrkkaffe. 
kl. 16 Mässa i S:t Karins kyrka. Skolkören 
Kakofoni, dir. Maria Engblom. Öhman 
(pred), Danielsson. Kyrkkaffe.
må 16.3 kl. 16.30: Missionskretsen i 
Aurelia (1 vån)
ti 17.3 kl. 18: Tyst meditation i Aurelia 
(1 vån)
ons 18.3 kl. 13: Café Orchidé i Aurelia (1 
vån). Kaarderoopi, församlingens kläd-
hjälp till stödbehövande, Tuula Salonen 
berättar. 
kl. 18 Veckomässa i Aurelia (1 vån)
to 19.3 kl. 18.00: Musikinspirerad för-
samlingskväll i Aurelia (1 vån.) 
kl.18.30 Åbo Svenska Kyrkokörs övning i 
Aurelia (3 vån.)

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
15.3 Midfastosöndagen/Brödsöndagen: 
Högmässa kl 12 
Mårten Andersson och Kerstin Olsson

JOMALA
Söndag den 15.3 kl.18.00: Förbönsmäs-
sa i S:t Olofs kyrka. Kent Danielsson, 
Eva-Helena Hansen, Laudamus kören.
Söndag den 22.3 kl.11.00: Familjemässa 
i S:t Olofs kyrka kl.11.00 Kent Daniels-
son, Eva-Helena Hansen, Fredrik 
Erlandsson
Vuxna, barn och äldre
Tystnad och sinnesro i fastan: 
Önskar du vara med och måla ägg i den 
ukrainska traditionen. Måndagarna den 
16; 23; 31 mars kl. 18.30 i Prästgårdssa-
len. Anmäl dig pastorskansliet. tel 32830

MARIEHAMN
15.03 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, G 
S, J D.
19.03 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t Görans, 
G S, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet. 
Pris 5€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Torsdag 12.3 kl. 17.00: Soppmiddag 
till förmån för Gemensamt Ansvar på 
Strömsgården, Vårdö. Vuxna 12 euro, 
barn 6 euro. Lotteri med fina vinster.
Söndag 15.3 kl. 11.00: Högmässa i Sunds 
församlingshem. Jon Lindeman, Kent 
Eriksson.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 12/3 13.00: Molpe missionssyförening 
i Bykyrkan.
Fre 13/3 19.00: Karasamling i Försam-
lingshemmet. Gäst: Lars Nisula.
Sö 15/3 11.00: Högmässa i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Erica Nygård. Efteråt kyrk-

kaffe i Församlingshemmet.
Ti 17/3 13.00: Vänstugan i Församlings-
hemmet.
To 19/3 13.00: Silvergruppen i Försam-
lingshemmet. Gäst Carina Blom från 
Folkhälsan. Tema: Matglädje för äldre.
Fre 20/3 18.30: Fredagscafé för kvinnor 
i Församlingshemmet. 

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi 
Ekumenisk bönesamling: fr 13.3 kl 19 
i Salem
Församlingsafton: lö 14.3 kl 19 i Sideby. 
Tema: ”Människa – vad är du värd?” 
Nanna Rosengård berättar om mission 
mitt i människohandeln. Glädjedrop-
parna m.fl. medverkar. Kollekt för Ge-
mensamt Ansvar
Gudstjänst: sö 15.3 kl 10 i L:fjärd, L Erik-
son, Martikainen
Söndagsskola: sö 15.3 kl 12 i K:stads 
förs.hem. Kl 15 i L:fjärds förs.hem
Möte: sö 15.3 kl 14 i Dagsmark bönehus, 
L Erikson, J Martikainen
Högmässa: sö 15.3 kl 16 i Sideby, Norr-
back, Martikainen
Pensionärssamling: on 18.3 kl 12.30 i 
L:fjärds förs.hem, Lövdahl m.fl
Prosteriets inspirationsdag: ti 24.3 kl 
16.30 kring kristen fostran i Närpes förs.
hem. Mera info och anmälan till Jeanette 
Ribacka-Berg tel: 040-5040139
Årsmöte: ti 31.3 kl 19 i L:fjärds förs.hem 
för Understödsföreningen för dagklub-
ben i K:stads svenska förs. r.f.

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Fr 13.3 kl 18: Församlingsafton i förs.
hemmet, tema: ”Bilder från Nepal” 
Ann-Marie Strang berättar o visar bil-
der från sitt besök i Nepal. Jakobsson, 
S.Lindén.
Sö 15.3 kl 12: Gudstjänst Kurt Hjulfors, 
Jakobsson, S.Lindén, Legato.
Sö 15.3 kl 19: Konsert i kyrkan med Lena 
Maria Klingvall o FKF-kören.
Må 16.3 kl 18: Evangelifest på Luther-
gården ”Tillsammans i Herrens tjänst” G. 
Stenlund, L.Erikson, B.Jern.
To 19.3 kl 13: Samling i Böle bystuga, 
Wikström.
To 19.3 kl 18: Ortodox liturgi i förs.
hemmet.
Lö 21.3 kl 9.30: Kvinnofrukost i Norrnäs 
bönehus, Gun-Lis Landgärds berättar 
om sin resa till Israel o Ryssland. Anmäl 
senast 17.3 till 050 5711966. Avgift 5 €.
Ti 24.3 kl 16.30-21: Workshop kring 
kristen fostran i förs.hemmet för frivil-
liga ledare, förtroendevalda och an-
ställda i prosteriets församlingar. Medv. 
G.Kronqvist, Sundqvist m.fl. Anmäl 
senast 17.3 till 220 4200.
Övermark
Sö 15.3 kl 10: Familjegudstjänst Sund-
qvist, Wikstedt.
Fr 20.3 kl 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet, tema: ”Livsvandring” Dorothy 
Röj. Lassus, Wikstedt, Bäck.
Pörtom
Sö 15.3 kl 14: Familjegudstjänst Sund-
qvist, Wikstedt.
Sö 15.3 kl 12: Gemensamt Ansvar lunch i 
skolan, klimpsoppa, glutenfri soppa förs. 
i kannor. Vuxna 8€, barn u. 12 år 4€.
To 19.3 kl 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet, tema: ”Livsvandring” Dorothy 
Röj. Sundqvist, G.Lindén, Bäck. Varbla 
lotteri.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Sö kl 14: Högmässa, Björklund, Patrik 
Vidjeskog.
Må kl 10: Familjeklubben.
Må kl 13: Minior.
Må kl 15: Junior.
Ti kl 13: Missionssyföreningen.
On kl 18: Kyrkokören övar.

KORSHOLM
Gudstjänst: 15.3 kl 10 i kyrkan, Rune 
Lindblom och Susanne Westerlund.
Högmässa: 15.3 kl 12 i Smedsby förs.
gård, Hans Boije och Rainer Holmgård.
Allsångskväll: för Gemensamt Ansvar 
insamlingen 15.3 kl 18 i förs.hemmet. Vi 
sjunger psalmer som är föreslagna till 
tillägget till vår psalmbok samt gamla 
psalmer. Medverkande: Rune Lindblom, 
Rainer Holmgård och Susanne Wes-
terlund samt kyrkokören. Andakt och 
servering.
Pensionärssamling: i Smedsby förs.gård 
16.03. kl 13 och i Helsingby pensionärs-
hem 17.03 kl 13 med R Lindblom samt i 
Veikars pensionärshem 18.03. kl 13. 
Musikskolans Matiné: 18.3 kl 18:15 i 
Sockenstugan.

Kyrkans ungdoms seniordag
Kyrkans Ungdom arrangerar en seniordag onsdagen 
den 18.3 i Vörå församlingshem. Medverkar gör Johan 
Eklöf, Ulf Sundstén, Jan-Erik Sandström, Kristoffer 
Streng och Church Hill Boys. 

Dagen börjar med lunch kl 12. Sedan blir det en pro-
gramdel som avslutas 15.30 med mässa i kyrkan. 

Anmälningar för mat och buss, som går såväl från 
norr som söder, görs med det snaraste till tel. 045-
2348073 eller kansliet@kyrkansungdom.nu. Alla är 
varmt välkomna!

SAMVARO VÖRÅ

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 13.3 Patrik Frisk, Sibbo Lö 14.3 
8.53 Familjeandakt. Lars Collmar lä-
ser ur sin bok Helga Hund i Betlehem 
(repris från 16.4.2005). Må 16.3 So-
fia Torvalds, Esbo Ti 17.3 Erika Boi-
je, Åbo Ons Tommy Nyman, Esse To 
18.3 Jan Tunér, Ekenäs.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 13.3 Psaltarens poesi. Uppläsa-
re: Vivi-Ann Rehnström (repris från 
16.10.2002) Lö 14.3 17.58 Ett ord inför 
helgen, Sundom kyrka. Sö 15.3 Gus-
tav Björkstrand, Åbo Må 16.3 Cate-
rina Stenius, Helsingfors (repris från 
11.3.2013) Ti 17.3 Björn Elfving, Va-
sa Ons 18.3 Anders Hamberg, Åbo To 
19.3 Anders Hamberg, Åbo.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 15.3 Gudstjänst med Sundom 
Missionsförsamling. Predikant: Cata-
rina Olin. Mötesledare: Anders Lind-
man. Pianist: Björn Ahlsved. Kör: 
söndagsskolbarnen. Solist: Christel 
Lindman. Textläsare: Christina Gran-
lund. Vittnesbörd: David Skagersten.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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To kl 18.30 Årsmöte: Socklot bönehus
- kl 19.30 Läsmöte: Socklot läslag i bö-
nehuset, Edman
MUNSALA
Fr kl 11 Fredagslunch: fh, Jarl Dahlbacka, 
”Emigrationen från Monå”
Sö kl 12 Gudstjänst: Edman, Lilius, 
projektkören
Ti kl 19 Missionskafé: Pensala bönehus, 
Monica Borgmästars, tema: Estland
Munsala Musikvecka 16-20.3:
Må kl 19 Sång/orgelafton: kyrkan, sång 
Markku Hekkala, orgel Janos Gyulveszi, 
programblad 10 €
Ti kl 19 Allsångskväll: Hirvlax baptist-
kyrka, projektkör o sånggrupp
On kl 19 Sångafton för Gemensamt An-
svar: kyrkan, församlingens kyrkokörer, 
Birgittakören, Sirius Singers
Fr kl 19 Orgelafton: kyrkan, Karolin 
Wargh o Martin Klemets, programblad 
10 €
JEPPO 
Sö kl 10 Familjemässa: Klingenberg, 
Lilius. Efteråt Missionslunch i fh, kalops, 
potatis, efterrätt. Pris 8 e, u. 4 år gratis, 
barnfamiljer 20 e.
-kl 14 Möte: bönehuset, Åke Lillas, Bo-
Greger Nygård, predikan o sång.

PEDERSÖRE
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Purmo 
församling
Ungdomskväll: Fr 20 i Kyrkhemmet i 
Bennäs, gäst: Mats Björklund
Högmässa: Sö 10 med nattvard i kyrkan, 
Häggblom, Sandstedt-Granvik, dörrvär-
dar Bennäs
Byagudstjänst: Sö 14 i Lövö bönehus, 
sång av söndagsskolbarnen, Häggblom, 
Sandstedt-Granvik
Sammankomst: Sö 18 i Kyrkostrands 
församlingshem
Bibelkväll: Ti 19 i Kyrkhemmet i Bennäs
Pensionärssamling: On 12 i Kyrkostrands 
församlingshem, Albert Häggblom, 
Gunvor Källman, lunch + eftermiddags-
kaffe 12 €
Symöten: 
- Ti 13 i Lövö bönehus 
- Ti 14 i Hedbo seniorboende, Häggblom

PURMO
To kl 17: Drängstugans personalmöte i 
Prästgården.

Lö kl 19: Lovsångs- och förbönskväll i 
kyrkan, Johansson m.fl.
Sö kl 11: Högmässa i kyrkan, Portin, 
Johansson.
Ti kl 13.30: Kenya-symöte hos Ines 
Hagman.
On kl 19.30: Projektkör inför påsken 
startar i Kyrkhemmet, Granvik. Alla in-
tresserade välkomna med!
To 19.3 kl 14: Andakt i Sisbacka pensio-
närshem, Byskata.
To 19.3 kl 19: Temakväll i Kyrkhemmet. 
”Kristen idrottsverksamhet”, Lucas 
Nylund.

TERJÄRV
Bön och lovsång i förs.h: fre 13.3 kl. 19, 
Henrik Östman. Eget program för bar-
nen. Servering.
Skriftskola: lö 14.3 kl.9-12, förs.h
Familjemässa: sö 15.3 kl.11, khden, 
kantorn
Karasamling i förs.h: må 16.3 kl.19, Al-
bert Häggblom
Finskspråkig bibel- och samtalsgrupp 
i förs.h: ons 18.3 kl.14, Osmo Åivo (Jer. 5)

70- och 75års födelsedagsfest: 19.3 kl 
13-15 i församl.hemmet i Gamla Vasa. 
Du som jubilarer under året inbjuds med 
maka/make eller vän.

KVEVLAX
Tonårscafé: fr kl 19 i ds.
Högmässa: sö kl 10, Byskata, Andrén.
Karakaffe: to 19.3. kl 9.15 i ds.
Andakt på Funisgården: to 19.3. kl 13.30.

MALAX
Psalmkväll: i fastan to 12.3 kl. 19 i kyr-
kan. Vi sjunger fastepsalmer. Kyrkokö-
ren och Trallarna medv.
Högmässa: sö 15.3 kl 10 i FH. Tornberg, 
Lax.
Finsk gudstjänst: sö 15.3 kl 12 i Kolina. 
Trallarna och Kyrkokören medv. Kyrk-
kaffe. Tornberg, Lax.
Konsert: sö 15.3 kl 18 i kyrkan med kyr-
komusikstuderande i Novia.
Träffpunkt Socken: Loppis må 15-19, 
ti-on 10-14. 
Onsdagar kl 10-14 för vuxna daglediga i 
Malax med omnejd. Vi umgås kring häl-
sofrämjande program och blir serverade 
varm sopplunch och kaffe för 3 euro.
Legatos elevkonsert: to 19.3 kl 19 i KH.
Diskussiongruppen: Amici in spiritu kl. 
19 i KH.
Ingen diakonimottagning i mars 2015. 
Ring kyrkoherde Tomi Tornberg, 050-
559 7757.

PETALAX
Högmässa: sö 15 3 kl 11 Björklund, 
Vidjeskog
Syföreningen: on 18 3 kl 13 i försam-
lingshemmet
Samling för pensionärer och daglediga: 
fr 20 3 kl 13 Gäst: Emina  Arnautovic. 
Björklund, Brunell, Kontakten, Norrgård, 
servering, taxi

REPLOT
Kom med och sjung i projektkör: till 
påsk! Kören medv. vid gudstjänsterna i 
Replot kyrka på långfredagen och påsk-
dagen. Övningar torsdagar kl. 19 i försh. 
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Kaski, 
Wargh.
Skriftskola: efter gudstjänsten sö kl. 
11-14.
Ekumenisk bön för skärgården: ons 18.3 
kl. 18 i Replot försh.
”Vi över 60”: samling to 19.3 kl.13 i 
Björkögården, gäst Henry Byskata, M-L 
Örn, W Wargh.

SOLF
Kvinnofrukost: lö kl. 9 i fh.  Helig dans – 
dans som rit och bön, Siv Jern.
Gudstjänst: sö kl. 10, Audas-Willman, 
Kronlund.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Missionsvännerna: on kl. 13.
Lewisgruppen: to 19.3 kl. 18.30 hos A. 
Blomberg, Solfvägen 101. Disk.: C.S. Le-
wis bok ”Utflykt från tyst planet”. Nya 
deltagare välkomna.
Sommararbete på begravningsplan: kan 
sökas senast 23.3.2015 på den blankett 
som fås från pastorskansliet, solfs.for-
samling@evl.fi eller tel: 06 - 344 0026.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Missionslunch: lö 14.3 kl 11.30-13.30 i 
stora förs.salen, Skolhusg. 28.
Ungdomsmässa: sö kl 13 Heidi Mäkelä, 
Mikael Forslund, Mikael Heikius.
Unggudstjänst: ons 18.3 kl 18 Mäkelä, 
Ihatsu, hjälpledarna.
Morgonbön: to 19.3 kl 9 Sandin, An-
dersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Latvala, Tuo-
misto.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl 18 Siv Jern, Gudrun 
Särs, Berit Kurtén-Finnäs, Hanna Jern.
Allsångskväll: ons 18.3 kl 18.30 i Väs-
tervik bystuga. AV-kören, dir Petter 
Eklund.
SUNDOM KYRKA
Familjegudstjänst: sö kl 10 Lindblom, 
Monica Heikius. Efteråt lunch o program 
i prästgården.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Fr kl 19: Kvinnokväll i församlingshem-
met. ”Allt jag vill är att räcka till”. Maria 
Holmgård, Rebecca Ekman. Salt och 
sött på menyn, 10 €.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Björkman.

Lö kl 13-17: Pappa-barndag i Fyren, 
Isaksson. För pappor (eller annan manlig 
släkting) med barn. Program inne och 
ute, enligt önskemål. Anmälan till tfn 
0403 100 452 eller 0403 100 450.
-kl 19: Sammankomst i kyrkan, Antero 
Heikkilä.
Sö kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Isaksson, 
Gunell. Textläsare: Majvor Forsblom, 
dörrvärdar: Slätkulla-Fors-Gers.
-kl 14 och 19: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
Ti kl 18.30: Bibelstudium i Fyren, Isaks-
son.
On kl 15.30-ca 18: Konfirmandernas 
(sommargruppen) pyssel, bakning och 
sångövning inför påsken, i församlings-
hemmet.
-kl 18: Församlingskören övar i försam-
lingshemmet (Obs – vanlig tid!).
-kl 19.30: Bibelhögläsning i Aina, Isaks-
son.
On 25.3 kl 12: (Obs – ändrat datum!) 
Lunch för daglediga i församlingshem-
met, Christina och Andrey Heikkilä. An-
mälan senast 20.2 till 0403100458.

JAKOBSTAD
To 19: Stickcafé i Bonäs prästgård.
Lö 10.30-13.30: Finska Missionssäll-
skapets inspirationsdag kring mission i 
FC ungd.utr. Andakt Björk, brunch, info. 
Anm. Ingrid Björkskog tfn 040-1692418 
eller ingrid.bjorkskog@finskamissions-
sallskapet.fi 
18: Musikandakt med kören Evangeli-
cum i FC. Niklas Lindvik, Samuel Erik-
son. Servering och lotteri efteråt.
19: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Per Svenfelt. Radiering.
Sö 12: Högmässa i kyrkan, Björk, Krok-
fors, Östman, Kyrkokören.
14: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Per Svenfelt, Sture Wargh. Radiering.
17: Fokus FEST i FC. ”Bönekarneval”. 
Knytkalas.
18: Sångstund med berättelser i Skutnäs 
bönehus, Per Svenfelt. Radiering.
To 18: SLEF:s missionsafton i FC. “Till-
sammans i Herrens tjänst”, Leif Eriks-
son, Göran Stenlund, Brita Jern, Solveig 
Nylund.

KRONOBY
Ungdomarnas körövning: fr 13.3 kl 
19.30 i fh
Fort Knox: lö 14.3 kl 18.00-22.30 vid 
Sommarhemmet
Gudstjänst: sö 15.3 kl 10.00, Ventin, 
Heikkilä. Församlingslunch
Sorgegruppen: må 16.3 kl 13.00 i lilla 
salen
Psalmsång: to 19.3 kl 18.30 hos Berit 
Björklund

LARSMO
Fre 13.3 kl. 18-20 Konfirmandsamling: i 
församlingshemmet för sommarskrift-
skolan.
Lö 14.3 kl. 18 Parkväll: i församlings-
hemmet, med Sanna-Maria och Roope 
Laukkonen från Ruurikkala, m.fl. Serve-
ring. Tolkning.
Sö 15.3 kl. 10 Söndagsskolgudstjänst: 
Sjöblom, Wiklund, sång av Bosund sön-
dagsskola. Kyrkvärd: Gädda, Gäddnäs.
Må 16.3 kl. 18.30 Kvinnocafé: i försam-
lingshemmet.
Ons 1.4 kl.18 Sedermåltid: i försam-
lingshemmet. Vi firar det gamla för-
bundets måltid enligt kristen tradition, 
med textläsning, bön och sång samt 
nattvardsgång kl. 21. Bindande anmälan 
till pastorskansliet tel. 728 1555 eller 
larsmo.forsamling@evl.fi, senast to 
26.3. Pris 10 €.

NEDERVETIL
Sångandakt: fr 13.3 kl. 13.00 vid pensio-
närshemmet, Smedjebacka.
Finsk mässa: sö 15.3 kl. 10.00 i fh, 
Östman, Smedjebacka. Kinkerit kl. 
12.00 i fh.
Läsmöte: on 18.3 kl. 19.00, Emmes 
läslag hos Cecilia och Samuel Ekfors.
Andakt: to 19.3 kl. 14.15 vid Terjärv vård-
center, Smedjebacka och Kyrkokören.

NYKARLEBY
Sommarjobb: lämna in blankett senast 
27.3 till resp. pastorskansli, se hem-
sidan.
Buss till konsert: Munsala kyrka 18.3. 
Anmäl: diakon M Eklöv, 050-4095825
NYKARLEBY
To kl 18.30 Träff för frivilliga: fh, Mats 
Edman
Sö kl 10 Högmässa: Edman, Ringwall
Må kl 18 Kenyamissionen: fh, Thomas 
Björkman
On kl 19 Läsmöte: Kyrkoby övre läslag 
hos Linda o Mårten Andtbacka, Sandvik

Konevits i 
Finland igen
Konevits-kvartetten är på 
konsertturné i Finland igen. 
Det mångsidiga program-
met som ingår i konser-
ten är ett genomsnitt av de 
ryska manliga kammarkö-
rernas rika tradition. Cen-
tralt i Konevits-kvartet-

tens program är den rys-
ka kyrkomusiken, allt från 
forna klosterkompositio-
ner till moderna verk. Den 
äldsta kyrkomusiken sjungs 
enstämmigt. De lite nyare 
sångerna har anpassats för 
2-3 stämmor. De fyrstäm-
miga bearbetningar vi nu får 
höra har kören själv gjort.

Förutom kyrkomusik in-

går rysk folk- och militär-
musik i programmet. Mar-
scherna från tsartiden har 
återkommit efter att ha va-
rit totalt försvunna under 
sovjettiden.

Kvartetten uppträder i 
Vanda 21.3. 16.00 (Orto-
doxa kyrkan), i Helsing-
fors 22.3. 19.00 (Roihu-
vuori kyrka) och i Träskän-

da 23.3. 19.00 (Träskän-
da kyrka).

Gratis inträde, program-
blad 10 €. Intäkterna går 
till återuppbyggandet av 
Konevits-klostret vid La-
doga.

RYSK-ORTODOX KÖRMUSIK

Vid Helsingfors kyrkliga samfällighet jobbar 20 
sjukhuspräster i 25 olika sjukhus och vårdinrätt-
ningar och en polispräst alla underställda den 
ledande sjukhusprästen. Inom det gemensamma 
församlingsarbetet lediganslås nu en

Ledande sjukhusprästtjänst

Ansökningstiden löper ut den 31.3.2015 kl 15.00. 
På adressen evl.fi/rekrytointi eller 
helsinginseurakunnat.fi/rekrytointi hittar 
Du platsannonsen i sin helhet på finska.

Helsingfors kyrkliga samfällighet
Enheten för gemensamt församlingsarbete

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet söker en 

SJUKHUSPRÄST (50 %)
Den sökande skall vara präst och ha avlagt eller förbinder sig 
att avlägga kyrkans specialutbildning för sjukhussjälavårdare. 
Tjänsteuppgifterna fastställs i instruktionen för tjänsten.
Sjukhusprästen skall ha utmärkt förmåga att använda svenska 
i tal och skrift samt god förmåga att använda finska i tal och 
skrift alternativt god förmåga att använda svenska i tal och 
skrift samt utmärkt förmåga att använda finska i tal och skrift.
Lön enligt KyrkTAK kravnivå 602. Tjänsten tillträds 1.6.2015 
eller enligt överenskommelse. Prövotiden är 6 månader.
Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av evang-
elisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan tjänsten tillträds 
ska den som valts visa ett godtagbart läkarintyg över sitt 
hälsotillstånd. Sökande bör vara beredda på att genomgå ett 
lämplighetstest.
      Ansökan med meritförteckning riktas till gemensamma 
kyrkorådet, Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ebba 
Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad eller 
pedersorenejdens@evl.fi, senast 15.4.2015 kl 14.00. 
Märk kuvertet ”Ansökan sjukhuspräst”. Ansökningshandling- 
arna returneras inte. Tidigare inkomna ansökningar beaktas.
      Ytterligare information fås av sjukhuspräst Catharina 
Englund, tfn 0403 100 414.

Jakobstad, 2.3.2015
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

EDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

 ”Du som söker en alkohol- och drogfri miljö med möj-
lighet till Personlig utveckling – då har vi något för dig!”

En inkluderande gemenskap med ledorden,
SANNING, KÄRLEK, RENHET OCH TROHET.

Kristendom och Nykterhet! 

Nykterhet med traditioner.
Mer information: 
Henry J. Ahlberg, 040-844 76 40
eller 

Glutenfria nattvardsoblater
Vi har bakat oblater i 106 år. Numera är våra 
oblater glutenfria och bakade på KRAV- 
märkta råvaror. De är ett hantverk där allt görs 
för hand. 

Välkommen att beställa Era oblater från vårt 
oblatbageri!  www. erstadiakoni.se/oblatbageri

Ersta diakoni

oblaten_annons.indd   1 2015-02-17   12:51:20

LEDIGA TJÄNSTER

Finlands svenska 
prästhemsförbund rf. 
ÅRSMÖTE & VISOR
Lörd. 28.3. kl. 15.00
på Biskopsgården i Borgå
Vissångaren Henrik Huldén 
Helgmålsbön med biskop 
Björn i domkyrkan. 
Middag & samvaro på rest. 
Rafael’s steakhouse i Borgå. 
Anmälan senast 23.3. till 
maria.b.vikstrom@gmail.com, 
tel. 040-5622585 

Välkommen!

ÅRSMÖTEN

konevitS-kvartetten 
beSöker huvudstads-
regionen.

DOMKAPITLET

Kaplanstjänsten i Hangö svenska 
församling har inom utsatt ansök-
ningstid sökts av stiftssekreteraren 
för personalvård och utbildning vid 
domkapitlet i Borgå stift Margareta 
Puiras.
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ÖNSKAS HYRA

SE VENDE 
Idylliskt SEMESTER-HEM i Spanien 

TILL SALU
i Torrevieja på den vackra Costa Blanca-kusten. 

Se närmare www.Etuovi.com / nr a88448.

26-årig Otnäs mag.stud.
söker lägenhet i H:fors-Otnäs
-trakten. Jag är rökfri och
utan husdjur.
Tel. 044-5394602/Niklas

Flitig studerande söker
förmånlig hyreslägenhet i
Borgå.
Tel. 041 505 789 Alexandra

Skötsam, troende, scout-
och köraktiv tjej, jobbar på
barnhem. Söker etta, tvåa att
hyra i centrala H:fors. Hör av
dig! 040-8335541/Sofia

Matematiker och
juridikstuderande söker
hyresbostad i centrala
Helsingfors/Drumsö. Ett
icke-rökande, pålitligt par
utan husdjur. Sökes tvåa,
hyra max 1100 e/mån. Tel.
0505951355/Raymond

Klobbskogsvägen 9, 02630 Esbo • 09-86208200
www.ungateatern.fi • info@ungateatern.fi

Från 5 år uppåt
Speltid 2 h inkl. paus

Premiär 19 SePtember 2015 

Christian Lindroos • Sofia Finnilä

ett  musika l i skt  svampäventyr

MARKNAD

 

 
 

 

 
 

 
 

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller i Esbo 
servicehusboende på Tunaberg och vårdhemmet  

Tunaro för svenska pensionärer.
Hör dig för om vi har lediga servicebostäder.

 Vi behöver dina frivilligainsatser, 
kontakta Mona Sandberg,  050-520 2700.

Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten, 
kontakta Ken Thilman 040-5568 312. 

     I sorgens ögonblick, står vi till Er tjänst

BEGRAVNINGSTJÄNST

Kalmari
Torgvägen 1, 02400 Kyrkslätt

tel: 010 2194550 eller Bodil Kalmari 050 4084460
info@hautauspalvelukalmari.fi     www.hautauspalvelukalmari.fi

Inspirationsdag för församlingens förtroendevalda 
FÖRTROENDEFORUM 9.5.2015

Välkommen med på båten till Tallinn för att diskutera 
församling och kyrka från ett förtroendeperspektiv.
Mera information www.forsamlingsforbundet.fi

Biskop emeritus Gustav Björkstrand 
medverkar med föredraget Läge och 
tendenser i stiftet och kyrkan
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Teologiska 
motiv
Joel Halldorf skriver i tid-
ningen Dagen att religion, 
inklusive islam, aldrig är 
en isolerad faktor.

”Religion samspelar 
med ekonomiska, politis-
ka och sociala förhållan-
den. Också detta omöj-

liggör generalisering-
ar av typen religion orsa-
kar våld.”

”Det går inte att för-
stå en organisation som 
IS skilt ifrån islam. Deras 
handlingar har teologis-
ka motiv. Som utomstå-
ende kan man dock häv-
da att IS inte är represen-
tativt för islam.”

ISLAM GENERALISERINGAR

”En ekologisk be-
gravning handlar 
inte om att sor-
tera rätt in i det 
sista.”

Jan-Erik Andelin skri-
ver i Hufvudstads-
bladet om vår 
inställning till död 
och begravningar.

DÖD BEGRAVNING

Trygga Räkan 
det är nattning men den enda som 
verkligen vill sova är jag själv. Hop-
knölad i en barnsäng försöker jag dra 
ner dem under täcket för att äntligen 
få dela lite ”bäst och sämst i dag” och 
aftonbön. Men jag hinner inte ens börja 
med Gud som haver för redan på haver 

skriker de unisont: – Neej, inte den! Den är såå trå-
ååkig. – Men om mamma sjunger då? försöker jag. 
– Det hjälper inte mamma, den är tråkig ändååå. 
Men Rockspindeln är bra och Var bor du lilla råtta!

Med mina två första barn var jag verkligt ambi-
tiös, så där som tvåbarnsmödrar ofta är. Jag inte 
bara dramatiserade Barnens Bibel om kvällarna, 
jag skrev också dockteaterpjäser med andliga te-
man och jag gungade dem i gudstjänsten och pe-
kade på lampor och ljus innan de ens kunde fo-
kusera. Jag ville ge dem känsla för helighet och 
andliga kartor i detta svåra att vara människa.

Med större familj blev det också färre pjäser 
och dramatiseringarna blev allt kortare. Böner-
na blev nästan enstaviga och många gånger var 
det snarare plikt än lust och nöd som fick mig att 
knäppa händerna tillsammans med dem under 
skrynkliga och otvättade lakan. Jag ville så gärna 
ge dem samma andlighet som de äldre men kraf-
ten och tron hade ändrats på tio år och det märk-
tes förstås. Trots denna religiösa, psykiska och fy-
siska svacka tog jag dem ändå med på gudstjänst. 
Men just för att de inte var så insatta och intres-
serade tvingades jag nu betrakta gudstjänsten ur 
deras sekulariserade och barnsliga blick. ”Var-
för sjunger vi sånger som ingen verkar kunna?”, 
”Jag förstår inte vad de pratar om.”, ”Varför tar 
det så länge?”, ”Varför får prästerna gå omkring 
och vi måste sitta stilla?”, ”Har ingen annan barn 
än du?”, ”Varför får man bara ett kex?” …Guds-
tjänsten var kanske en vacker och annorlunda 
upplevelse men nästan helt obegripligt ur en li-
ten människas perspektiv, märkte jag nu. 

Gudstjänsten behöver inte vara underhållande 
för en vuxen. Den kan vara givande på så många 
andra plan men om den inte är givande känner 
man sig ofta ensam och tom. För barn måste guds-
tjänsten däremot vara magisk,underhållande el-
ler lekfull precis som små-
barnspedagogiken i dagis 
och skola måste vara det för 
att alls väcka barnens intres-
se. Att det är roligt eller spän-
nande är ju det som är givan-
de för dem. Jag kunde skrat-
ta bort mina barns märkliga 
kommentarer men de är fullvärdiga församlings-
medlemmar och deras frågor är berättigade. Jag 
är skyldig att tänka till hur jag och kyrkan ska 
kunna förmedla något som de förstår och upp-
lever att är viktigt. Förr i tiden var kanske sön-
dagsskolan och gudstjänsten det roligaste som 
hände i byn. En plats där man träffade jämnåri-
ga. I dag är situationen den motsatta och barnen 
förväntar sig att få vara med.

Det är påsk och jag tvingar alla på påskvand-
ring. Prästen ursäktar sig redan i dörren att ”det 
här är inte för barn” men efter att ha fått iväg sex 
motsträviga finns det inte en tanke på att vända. 
Efteråt frågar jag inte hur det hade varit utan vad 
som var bäst. De är tysta i baksätet men så säger 
Ivar, 7 år: Bäst … ja, det var väl det att hon prata-
de så mycket om Zlatan …

Maria Sundblom-Lindberg är psykoterapeut, präst 
och publicist.

”För barn mås-
te gudstjänsten 
vara magisk.”

INKAST MARIA SUNDBLOM-LINDBERG

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

SEXUALITET UNGA

Inget sex före äktenskapet gäller än
Joachim von Weissenberg 
skriver i KP 26.2.2015 om 
ungdomar och sexualitet. 
Trots en försiktig början och 
hänvisningar till Gud spå-
rar det ordentligt ur på slu-
tet. Sexualiteten är inget vi 
uppfunnit i västvärlden un-
der den senaste generatio-
nen. Vad gäller giftasålder är 
den jämfört med övriga värl-
den (=majoriteten av värl-
dens människor) onaturligt 
hög bland annat på grund av 
lång utbildning som skjutit 
på familjebildningen ona-
turligt. Fertiliteten avtar ef-
ter att man fyllt 30 och risken 
för genetiska missbildningar 
ökar –  den biologiska klock-
an tickar. Som motvikt till att 

personligheten inte mognat 
kan hävdas att unga männ-
iskor har lättare att anpassa 
sig till varandra. Jag vill för-
alldel inte föreskriva någon 
bestämd giftasålder.

Det här är kanske in-
te huvudtemat för skriben-
ten och inte heller för mig. 
Jag vill dock opponera mig 

starkt mot hans angrepp på 
den kristna devisen; ”ing-
et sex före äktenskapet”. 
Det är just så det ska va-
ra och alla andra påståen-
den är att predika avfall  
från Gud. Det här grundar 
sig inte på bibelcitat ryck-
ta ur sitt sammanhang ut-
an står helt klart i både GT 
(där ung kvinna= jungfru, 
virgin) och NT (jfr t.ex ju-
levangeliet och hur viktigt 
det var för Josef att hans 
blivande hustru var jung-
fru). Preventivmedlen har 
inte ändrat på de moraliska 
konsekvenserna.

Visst syndades det re-
dan då mot Guds vilja och 
det finns hela kulturer som 

gått mot sin undergång på 
grund av sexuell lössläppt-
het, våld  och perverst sex 
(Sodom, Gibea).

Det finns också nu för-
låtelse för synd – om vi er-
känner den som synd. Om 
vi tänker att vi gör som vi 
vill nu och ber om förlå-
telse efteråt begår vi synd 
med berått mod och ham-
nar i ett större mörker än 
vi räknat med.

Ungdomar, läs Bibeln- 
den är rykande aktuell! 
Där hittas också svaret på 
livets mening! 

FJalar SUni
Vasa

”Preventivmedlen 
har inte ändrat på 
de moraliska kon-
sekvenserna.”

VALDEBATT SDP

Var Rinne helt tyst? 

Läste i Kyrkpressen  om val-
debatten angående religio-
nens plats i det offentliga 
rummet mellan våra parti-
ledare. Artikeln beskriver al-
la andra partiledares uttalan-
den men inget om socialde-
mokraternas ordförande Antti  
Rinne. Hade han faktiskt inga 
åsikter i frågorna, eller vill 
man inte återge dem?

ella bJörkMan, Borgå

KP SVARAR
Ett referat av en paneldebatt 
blir ofrånkomligt alltid ett 
plock och fokuserande på 
vissa ordväxlingar och passa-
ger som känns särskilt intres-
santa – på grund av utrym-
messkäl och materialöver-
flöd. Att Antti Rinnes kom-
mentarer föll för saxen var 
inte ett medvetet val, men jag 
beklagar om det tolkats så.

MaY WikStröM, Chefredaktör

SEXUALITET KYRKAN

Kroppen är Andens tempel
I Kyrkpressen torsdagen 26 
februari presenterade dok-
torand Joachim von Weis-
senberg sina åsikter angå-
ende ungdomarnas sexu-
alitet och kyrkans proble-
matiska hållning till detta. 
Hans främsta bekymmer 
tycks vara att kyrkan med 
sin undervisning kan för-
hindra ungdomarna att lära 
känna sin kropp, som enligt 
Weissenberg betyder bland 
annat att de ska uppmunt-
ras att skaffa sexuella erfa-
renheter före äktenskapet. 
Hans tanke är att kyrkan 
borde förändra sin under-
visning på detta område så 
att den skulle motsvara da-
gens vetenskapliga standar-
der, som enligt honom be-
tyder att avhållsamhet här 
är av ondo.

Weissenberg anser att 
Gud har skapat alla lagbun-
denheter som råder i uni-
versum, också den sexuel-
la driften. Hans enkla slut-
sats är dock minst sagt kon-

stig: när Gud har skapat den 
sexuella driften är det fritt 
fram att tillfredsställa den. 
Han säger att dessa frågor 
inte hör till kyrkans kärn-
kompetens, och därför bor-
de kyrkans lärare anpassa 
sin undervisning till veten-
skapsgrenarna medicin och 
psykologi?

Nu skulle jag gärna vända 
på steken och fråga varför 
herr Weissenberg överhu-
vudtaget vill uttala sig om 
Guds vilja i sammanhang-
et då han saligt blandar hu-
manismen med sin tros-

uppfattning. Humanism är 
dock inte alls kristendom.  
Weissenberg betonar ung-
domarnas rätt till sin egen 
kropp, men Gud tycks ha en 
annorlunda syn på saken, 
och den gäller både gam-
la och unga: ”Flyn otuk-
ten. All annan synd, som en 
människa kan begå, är ut-
om kroppen; men den som 
bedriver otukt, han syndar 
på sin egen kropp. Veten I 
då icke, att eder kropp är ett 
tempel åt den helige Ande, 
som bor i eder och som I ha-
ven undfått av Gud, och att i 
icke ären era egna? I ären ju 
köpta, och betalning är gi-
ven. Så förhärliga då Gud i 
eder kropp”, 1Kor 6:18-20.

Om Gud har skapat lag-
bundenheterna i hela uni-
versum, står Han säkert för 
sitt eget Ord också. Att påstå 
annat vore konstigt.

antti häMäläinen,  
missionär

”Weissenberg be-
tonar ungdomar-
nas rätt till sin 
egen kropp, men 
Gud tycks ha en 
annorlunda syn på 
saken.”

Afrikanska ögonblick

Hur ser hjälparbetet ut i några av världens 
fattigaste områden? Majvor Nyholm 
arbetade under många år tillsammans 
med sin man, ögonkirurgen Sture 
Nyholm, med att rädda synen på 
människor i de fattigaste delarna  
av Kenya och södra Sudan. 

2490

– andra upplagan ute nu!
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 VR ska visst inrätta andaktsrum

 på IC-tågen. –
 Så skenheligt!

NÄSTA VECKA frågar vi partierna om Jesus får vara med 
på skolans julfest. FJÄLLGÅRD MED FULL SERVICE

0400 126 830

Påskresa 2-6.4
www.raitismaja.fi

Ska vi leka kyrka? I Kyrk-
slätts svenska församlings 
dagklubb kan man döpa 
barn eller gifta sig varje 
dag, om det känns så.

TEXT OCH FOTO:  
SOFIA TORVALDS

En efter en samlas barnen till lekhör-
nan under trappan i Lyans dagklubb 
i Kyrkslätt. En tittar kritiskt på altar-
duken – den är blå, som den ska vara 
den här tiden på kyrkoåret – och by-
ter ut den mot en vit. En annan plock-
ar fram ljus och en tredje öppnar en 
psalmbok och börjar leta fram de rätta 
siffrorna som ska upplysa församling-
en om vilken psalm som ska sjungas. 
Olyckligtvis suckar både barnleda-
re Yvonne Metsämäki och Kyrkpres-
sens redaktör uppgivet då de slår upp 
sina psalmböcker.

– Den var svår. Kan vi ta något lätt-
are? Kanske Måne och sol?

Vi sjunger.

De leker gudstjänst
Kyrkleken är något alldeles unikt, nå-
got lite annorlunda än de altarskåp för 
barn som finns i en del församlingar. 
Det började med att Yvonne Metsämä-
ki skaffade en kyrknalle med egen li-
ten liturgisk garderob och en tillhöran-
de nallekantor.

– Prästnallen heter Lasse efter vår 
kyrkoherde Lars-Henrik och kantors-
nallen Ann har fått sitt namn efter för-
samlingens kantor Susanne.

Nallarna deltar i den andakt som står 
på programmet på fredagarna. Då bru-
kar nalle Lasse berätta en bibelberättel-
se som han själv valt medan nalle Ann 
i sin tur står för sångvalet.

Men det slutar inte där. Småningom 
har ett litet altare, kyrkfönster och en 
barngarderob med mässhakar vux-
it fram. Här finns också en brudklän-
ning och brudgumsutstyrsel för den 
som känner för att gifta sig. Under en 
period då här fanns en lämplig papp-
låda ordnades också många jordfäst-
ningar.

– Vi besöker ”stora kyrkan” med 
jämna mellanrum och det ger inspi-
ration för lekarna. En del av barnen 
håller ofta till här. Jag har varit gud-
mor på många dop, berättar Metsämä-
ki och tittar ner på dagens dopbarn, en 
docka iklädd dopklänning.

Ofta leker barnen gudstjänst eller an-
dakt. De yngstas bibel, en bönbok och 
Barnens bibel plockas fram och många 
studerar dem intensivt.

– Jag vill att leken ska vara fri här, 
att barnen inte ska behöva känna att 
man måste leka på ett visst sätt i kyr-
kan. Om man vill leka med småbilar 
under altaret är det också okej.

Vana kyrkobesökare
Yvonne Metsämäki har satsat myck-
et på kyrkleken: sytt och broderat och 
planerat. Många medarbetare i försam-
lingen har hjälp till med att samla ihop 
material och sy kläderna. Församling-
ens fastighetsarbetare Anders Nyqvist 
har byggt altaret och bänkarna. Yvon-
ne Metsämäkis man byggde dopfunten 
efter hennes instruktioner.

– Jag drömmer om riktiga små natt-

Nu leker vi kyrka

viggo WeckStröM 
funderar på vad 
man kan göra med 
processionskorset.

vardskärl. Kanske någon som stude-
rar konsthantverk skulle vilja göra så-
dana som studiearbete?

Hon hoppas att kyrkleken ska gö-
ra barnen till vana kyrkobesökare, 
sådana som inte känner att kyrkan 

är främmande och lite skrämmande.
– Och så hoppas jag ju att de ska 

lära sig någonting, att de omedvetet 
plockar upp små bitar information, 
som till exempel vilka färger som an-
vänds under kyrkoåret. När dagen är 

slut och leken plockas undan ser jag 
alltid till att altarduken har rätt färg.

Nästa familjegudstjänst i Kyrkslätts kyrka går av 
stapeln den 19 april. Då firas att församlingarnas 
dagklubbsarbete fyller 70 år.

Yvonne MetSäMäki tillsammans med (från vänster) Wilhelm Nygård, Cassandra 
Weckström, Hanna Vasenius, Viggo Weckström och Heidi Pernaa.

WilhelM nYgård organiserar psalmnumren så försam-
lingen vet vad den ska sjunga.

caSSandra WeckStröM i brudgumsutstyrsel.det FinnS nattvardskärl för kyrkleken, men Yvonne Metsämäki drömmer om 
mindre och sirligare bägare.

”Jag vill att 
leken ska 
vara fri.” 

Yvonne 
Metsämäki


