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Det var en tid av missnöje och förväntan. De rika beställde mosaikgolv, 
de fattiga lånade för att kunna äta. Då levde en predikant som hette Jesus. Sidan 8

En folklig man med ovanlig 
karisma dog på ett kors

Biskopskandidat 
avslöjar allt på scen
Sidan 12

Avskedet behöver  
få vara konkret 
Sidan 7

Vandra med i påskens 
drama i radio och tv
Sidan 7

Utsikt i Nepal
Sidan 4

Kravlade 
sig upp ur 
ångesten
Sidan 10

Sjunger 
om livet 
som det är
Sidan 12

Lyckan är 
att vara ett 
redskap
Sidan 2

ONSDAG 1 APRIL. NR 14–15/2015

LEDAREN: Påsken är församlingens chans 
att erövra sin egen stora högtid – och sina 
medlemmars hängivenhet.

 Sid
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DENNA VECKA: BILAGA TILL HELSINGFORS SVENSKA FÖRSAMLINGAR
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”Därigenom har 
man också rivit 
ner den konst-
lade mur som 
skiljer försam-
ling från dess 
medlemmar.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Påsken är 
församlingens

det finns en gräns för hur många 
chokladägg man kan proppa i sig.

Den kommer rätt snabbt emot 
när små, glada påskhäxor delar på bytet. Förut-
om äggen, maten och pyntet har det inte riktigt 
gått att slå mynt av påskfirandet, tack och lov. När 
man är mätt finns det tid över att tänka. Därför 
är långhelgen fortfarande ett gyllene tillfälle för 
församlingen att ta vara på vad påsken handlar 
om, medan största delen av finländarna fortfa-
rande har ett hum om detta.

Påsken är en religiös helg, hur man än vänder 
sig. Döden som ger de ödesmättade stråken på 
långfredagen öppnar sinnet för reflektion kring 
det viktiga och heliga. Fortfarande har vi en gene-
rös rymd av obruten, ledig tid att göra det. Det är 
kanske är den allra största gåvan i en tid av mås-
ten och bråttom. När den kristna trons vara eller 
inte vara i det finländska samhället diskuteras är 
det hälsosamt att göra ett tankeexperiment där 
man städar bort påsken, dess allvar, dess tyngd 
och dess jubel – som hos oss sammanfaller med en 
uppvaknande natur. Skulle motsvarande tanke- 
paus ha unnats oss utan en kristen historia och 
kultur? Traditioner uppstår sällan ur tomma in-
tet, än mindre om de kostar samhällen pengar och 
effektivitet. Också därför är de värda att bevaras.

kunskapen om påskens kärna är antagligen också 
orsaken till att publika gestaltningar av händel-
serna i stilla veckan drar åskådare i stora skaror.

Via Crucis är överlägset störst, på de orter där 
vandringen har ordnats strömmar folk till i tu-
sental, naturligtvis i Helsingfors – men också i 
Borgå, de år när man genomförde vandringen där.  

Även lokala satsningar i något mindre format 
samlar folk: påskspel, konserter, andakter och 
musikaler kan i bästa fall engagera en hel bygd.

Det färskaste exemplet kommer från Sibbo, där 
den svenska församlingen har blåst fart i en ivrig 
och bred uppslutning kring en vandring i påskens 
tecken. Kanske är det den här vägen församlingar-
na borde gå också i andra fall? Hur kan man tänka 
utanför boxen till vardags, så 
att inbjudan till församling-
ens medlemmar känns så an-
gelägen att de beslutar sig för 
att slå följe och vandra med?

nyckeln heter möjligen ”bero-
ende”. För en församling som 
kastar sig in i ett extraordinärt 
projekt av det här slaget finns 
det inget annat alternativ än att 
handlöst kasta sig ut och hop-
pas och be om att församling-
en bär med: syr, hamrar, övar, fixar ljussättning.

Därigenom har man också,kanske utan att veta 
om det, rivit ner den konstlade och i grunden helt 
felaktiga mur som skiljer ”församling” från dess 
medlemmar – den avart där församlingen likställs 
med dem som finns på kyrkans lönelistor och 
”andlighet” blir ekvivalent med ”verksamhet”.  

I grunden borde det ju vara så att vi vandrar 
den här vägen tillsammans. Vare sig det är med 
hammare, fackla eller handbok i handen.Vägen 
via Getsemane till Golgota och den tomma gra-
ven i gryningen handlar ju enkom om att gå den, 
lika ivrigt och trevande som om det var den all-
ra första gången.

Hon ser 
hjälpen 
nå fram

– Nu skrattar jag på alla bilder, säger 
Gunilla Luther-Lindqvist när jag lagt 
ner kameran.

Även om vårt samtal kom att handla 
om mänskligt lidande är det svårt att 
föreställa sig henne som annat än glad.

– Jag har en inre lycka. Man får vara 
glad när man ser Gud verka i allt elän-
de. Varje gång jag kommer hem efter 
en resa till nödställda är jag lycklig över 
att få vara ett redskap. Vi är alla en länk 
i en kedja, även den lilla tanten i stu-
gan som stickar strumpor är värdefull. 
Jag har fått kallelsen att föra ut hjäl-
pen, säger hon. 

Den kallelsen fick hon redan som 
skolflicka i Munksnäs i Helsingfors.

– I fyrtio år bad jag till Gud att jag 
skulle få åka ut i världen och jobba med 
utsatta barn. Men tiden gick, jag gifte 
mig och fick fyra barn som växte upp. 
För femton år sedan gick jag en kurs i 
bistånd i Vasa och tänkte att det kanske 
kommer något ännu. Men även om jag 
var beredd så öppnade Gud inte dör-
ren den gången heller. 

Eter att hon gick i pension 2009 fick 
hennes man Bertel ett erbjudande att 
flytta till Azerbajdzjan för att bygga 
kraftverk.

– Jag var genast med på noterna. Efter 
en vecka i Azerbajdzjan kom jag in som 
volontär på ett barnhem med 150 gravt 
handikappade barn. Sedan den dagen 
var jag tre eller fyra gånger i veckan på 

avdelningen för de fyrtio barnen som 
hade de gravaste handikappen. De var 
fullständigt apatiska och ändrade inte 
en min när vi kom. Jag hade med min 
gitarr och inledde musik- och kram-
terapi. Jag försökte se varje barn och 
visa dem att de har ett värde.

De vistades tre år i Azerbajdzjan.
– När min man blev pensionär kon-

staterade vi att vi inte kan lämna bar-
nen.Men jämna mellanrum har vi åter-
vänt och fortsatt jobba med dem. Vi har 
märkt att barnen blivit gladare. De kän-
ner igen oss och vi möts av glada rop. 
Jag tror att det avgörande varit att de 
fått uppleva Guds kärlek.

Gunilla Luther-Lindqvist vill för-
medla den kärleken.

– Jag ser det som hjälporganisationen 
Nadas största uppgift att besöka dem 
som har det svårt, krama om dem och 
lyssna på dem. Det är viktigt att vi ser 
dem som människor. Maten och peng-
arna som vi har med oss kommer på 
andra plats. När vi besökt de syriska 
flyktinglägren i Turkiet har jag försökt 
förklara att det är många människor i 
Finland som ber för dem.

Följer upp donationerna
I mitten av mars kom hon hem från 
sitt senaste besök i Gaziantep i Tur-
kiet och barnhemmet i Azerbajdzjan.  
Hon blev ordförande för Nada Nord i 
juni 2013 och föreningen påbörjade 

projektet Syriens barn ett halvår senare. 
– Flyktingarna lever i fruktansvär-

da förhållanden. Vi har sett barn som 
lemlästats i kriget och besökt tvårum-
mare i fallfärdiga hus, där det bott upp 
till sextio människor och vatten rinner 
längs med väggarna.

Till Nadas kutym hör att följa upp vad 
som händer med de medel förening-
en skickar iväg eller att själva förmed-
la de insamlade pengarna. Det har gett 
Luther-Lindqvist anledning att besöka 
flyktingar i södra Turkiet nära gränsen 
till Syrien tre gånger. Hon har sett hur 
de bor i Gaziantep, Cizre och Mardin.

– I Cizre var det superfarligt och vi 
hade två säkerhetsmän med oss. Vi 
köpte mat, bland annat tvåhundra ki-
logram kött åt flyktingarna. Efter tre 

Gunilla Luther-Lindqvist var lycklig när hon kom hem 
från sin senaste resa, även om nöden i de länder hon 
rört sig i ännu är stor. 
– Jag upplever att vårt mål med att hjälpa dem är upp-
nått, säger hon. Livet segrar.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

PROFILEN: GUNILLA LUTHER- 
LINDQVIST  
”Man får vara glad när man ser 
Gud verka i allt elände.”
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Församlingen planerar eftis i Nagu
eftis. Om intresset är till-
räckligt stort startar Västå-
bolands församling eftis-
verksamhet för lite äldre 
barn i Nagu till hösten, skri-
ver Åbo Underrättelser.

När Folkhälsan lade ner 
sin eftermiddagsverksam-
het i Nagu för ett år se-
dan uppstod ett tomrum 
och det var då Bodil Blom-
berg, medlem i gemensam-
ma kyrkofullmäktige, fick 

idén om ett eftis i försam-
lingens regi.

Nu har en förfrågan till fa-
miljer med barn i eftisålder 
skickats ut och blir intresset 
tillräckligt stort inleds verk-
samheten till hösten.

Tanken är att eftiset ska 
vara ett komplement till 
kommunens barn- och 
ungdomsverksamhet som 
ordnas 2–3 gånger i veckan.

Esbo tar in portade organisationer
mission. Gemensam-
ma fullmäktige i Esbo be-
slöt förra veckan att bud-
getmedlen för internationell 
diakoni ska fördelas mellan 
alla kyrkans officiella mis-
sionsorganisationer. Be-
slutet föll efter omröstning 
med resultatet 35-22 och 
två blanka röster.

I och med det tas de or-
ganisationer som tidigare 
har hamnat i kylan på grund 

av sin inställning till kvin-
nor i prästämbetet och sex-
uella minoriteter återigen in 
och delar på samfällighe-
tens medel för mission och 
internationell diakoni.

Svenska Lutherska 
Evangeliföreningen (SLEF) 
hör till dem som tidiga-
re blev utan understöd från 
Esbo.

Beslutet motiverades av 
att alla de officiella organi-

sationerna har slutit ett av-
tal med kyrkan, där riktlin-
jerna för arbetet både i Fin-
land och utomlands dras 
upp. Fullmäktige konstate-
rade också att man regel-
bundet följer upp att orga-
nisationerna håller sig till 
det som har avtalats.

Bidragen gick till: Fin-
ska Missionssällskapet 
707 508 euro, Kyrkans Ut-
landshjälp 630 951 euro, 

Folkmissionen 202 032, 
Såningsmannen 125 872, 
Budbärarna 119 310 och 
Finska Bibelsällskapet 77 
552. Den finska evangeli-
föreningen får 109 964 eu-
ro och systerföreningen 
Svenska Lutherska Evang-
eliföreningen får 15 311 eu-
ro. Totalt fördelades en 
budgetpott på knappt 2 
miljoner euro.

 ¶ MAY WIKSTRÖM

nätter kände vi oss otrygga och åkte  
därifrån. Vi körde 190 kilometer längs 
den syriska gränsen och såg byar i Sy-
rien brinna.

I lägren fick de kontakt med flyk-
tingar och fick höra deras livshistorier.

– Rummen de bodde i var hemska. 
De var uppdelade med små persiska 
mattor, de som ansågs vara nära be-
släktade fick dela rum. Nästan varje fa-
milj hade förlorat medlemmar. De ha-
de så tunga erfarenheter i bagaget och 
det fanns inte mycket hopp för framti-
den. På ett ställe förundrades flykting-
arna över att vi kristna kommer hit och 
hjälper dem medan deras egna trosbrö-
der inte gör något för dem.

Många kvinnor i lägren kunde inte 
längre gråta.

Gunilla luther-
lindqvist ord-
nade musik- och 
kramterapi för 
barnhemsbarn 
med grava han-
dikapp i Azer-
bajdzjan.

GUNILLA LUTHER- 
LINDQVIST

ORDFÖRANDE FÖR NADA NORD.

PENSIONERAD DAGHEMSFÖRE-
STÅNDARE .

FÖDD I HELSINGFORS, BODDE I 
AZERBAJDZJAN 2009-2012, NU BO-
SATT I JAKOBSTAD.

GIFT MED BERTEL, HAR FYRA BARN 
OCH TOLV BARNBARN.

– I Mardin hörde vi en mamma be-
rätta att hon måste leta fram sin sons 
huvud bland flera halshuggna. Hon ha-
de också sett sina döttrar bli våldtagna. 

Gått i beredda gärningar
Nu håller Nada Nord på att slutföra 
projektet Syriens barn. 45 000 euro 
netto har samlats in och för pengar-
na har det köpts mat och förnöden-
heter i Turkiet. En del av pengarna 
kommer från två välgörenhetskonser-
ter som Thomas Enroth ordnat med 
Lasse Berghagen och Sanna Nielsen. 
Dessutom  har föreningen sänt ner 
två långtradare med förnödenheter 
som sjukhusutrustning, sovsäckar 
och vinterkläder. 

Av de insamlade medel som inte va-

rit öronmärkta för Syrien har fören-
ingen gett trettio procent till närom-
rådets diakoni.

Luther-Lindqvist upplever också att 
barnhemsprojektet börjar vara slutfört 
för hennes del.

– Det känns bra i hjärtat. Barnhem-
met har fått en ny föreståndare som 
verkar mera mänsklig. Hon vidrör bar-
nen, vilket personalen inte gjort tidi-
gare.

Hon berättar att folk hemma oroat 
sig i deras ställe då de rest.

– Men jag upplevde att vi gick i be-
redda gärningar. Jag blev heller in-
te sjuk fast jag kramade och pussade 
alla dessa människor som bodde där 
sjukdomar florerade. Vi har varit be-
skyddade varje resa.
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Får prästen 
vara sambo?
Tidningen Kotimaa har un-
dersökt hur biskoparna 
ställer sig till att prästviga 
teologer som lever i sam-
boförhållanden.

Kotimaa har intervjuat 
teologer, både studerande 

och sådana som fått eller 
vägrats prästvigning. Deras 
åsikter redovisas anonymt.

– Jag känner flera äkta 
par, vars frieri har skötts av 
biskopen, säger en av dem 
som intervjuats.

Enligt tidningen är 32,9 
procent av de potentiella 
prästerna vid fakulteterna 
i Helsingfors, Joensuu och 

Åbo Akademi gifta medan 
20,1 är samboende.

Frågan har diskuterats i 
Lappo, S:t Michels och Ku-
opio stift. Senast tog bi-
skoparna gemensamt 
ställning i frågan 1997. Då 
ansåg de att det är trovär-
digt att den som ska vi-
ga andra också själv väljer 
att leva i äktenskap och in-

te som sambo.
I Kotimaa betonar samt-

liga biskopar en helhets-
bedömning. Simo Peu-
ra (Lappo) och Seppo Häk-
kinen (S:t Michel) säger 
att prästvigningen försvå-
ras om kandidaten är sam-
bo. Jari Jolkkonen (Kuo-
pio) vill följa överenskomna 
principer. Irja Askola (Hel-

singfors) menar att en en-
skild faktor, som sambo-
ende, inte stjälper präst-
vigningen. Ett par bisko-
par, bland dem Borgå stifts 
Björn Vikström, delger in-
för en prästvigning sin för-
hoppning om att präst-
kandidaterna ska gifta 
sig till exempel inom det 
närmsta året.

– Att uppmuntra någon 
att gifta sig är inte detsam-
ma som att fördöma de-
ras livsstil, preciserar Vik-
ström.

SAMBOENDE PRÄSTER

Mia och Ben Westerling flyttade till Ne-
pal i augusti 2012. De var missionärer i 
Pokhara, Nepal, under åren 1982–1990. 
Ben Westerling är Finska Missionssäll-
skapets regionchef för arbetet i Nepal 
och Pakistan. 

Spänt mellan majoritet och kristna
Ben Westerling har besökt den vålds-
drabbade staden Lahore i Pakistan och 
rapporterar att en allvarlig kris mel-
lan majoritetsbefolkningen och krist-
na uppstått i staden.

– Armén har gått in och kristna har 
flytt området. De är verkligen skakade.

 Krisen har uppstått som en följd 
av de självmordsattacker som rikta-
des mot en katolsk och en protestan-
tisk kyrka söndagen den 15 mars i sta-
dens östra del, Youhanabad. Båda själv-
mordsbombarna stoppades av frivilli-
ga vakter men lyckades ändå detonera 
sina bomber.

– Men nu är det inte längre bomberna 
som upprör. Oroligheterna, med mob-
bar från båda sidorna, har uppstått ef-
ter att kristna lynchat två personer från 
majoritetsbefolkningen som de påstår 
att varit medhjälpare vid attentaten.

 Ben Westerling reste till Pakistan 
bland annat för att träffa medarbetare 
vid  det kristna sjukhuset i Tank, som 
FMS stöder.

– Kristna flyr. Läget i Lahore är all-
varligt, säger han.

 Som chef för FMS arbete både i Ne-
pal och Pakistan, oroar situationen i 
grannlandet honom mest. 

– Peshawar, där FMS samarbetar med 
Pakistans kyrka, klassas nu som en 
krigszon på grund av talibanernas ak-
tivitet. Jag kan inte längre resa dit, ut-

Kris i 
regionen 
drabbar 
kristna

”Krisen är all-
varlig, kristna 
har flytt.”
Ben Westerling

INSTABILT. Läget i Pakistan oroar Ben 
och Mia Westerling, Finska missions-
sällskapets missionärer i Nepal. Också i 
Nepal är freden skör.

TEXT OCH FOTO: JOANNA LINDÉN-MONTES

an åker i stället till Lahore och Islama-
bad och hoppas att kollegorna från Pe-
shawar stift kan resa dit.

En skör demokrati i Nepal
Också i Nepal, där paret Westerling bor, 
finns orosmoln på himlen. Den rådan-
de freden i Nepal är skör. Det utdragna 
arbetet för att få till stånd en ny grund-
lag har lett till politiska oroligheter. I 

februari samlades oppositionen för att 
protestera i Kathmandu. Över 100 000 
maoister deltog för att visa sin styrka.

Speciellt daliterna, den lägsta kas-
ten, har hamnat i kläm i den utdragna 
maktkampen – de överenskommel-
ser som tidigare gjorts för att de ska 
inkluderas i den privata och offentli-
ga sektorn har skuffats allt längre ner 
på agendan.

Det finns omkring två miljoner krist-
na i Nepal. Antalet ökar snabbt.

– Vi hoppas att Nepal ska bevaras som 
en sekulär stat för att olika religioner 
ska kunna samexistera, kommenterar 
Ben Westerling den nya grundlagen.

Fred på gräsrotsnivå
Samtidigt arbetar paret Westerling vi-
dare i Nepal, där de negativa nyheter-

Ben och mia 
westerlinG bor 
i Kathmandu och 
tar sig till jobbet 
med cykel. Jäm-
fört med situa-
tionen i Pakistan 
är de trygga i 
Nepal, men det 
utdragna arbetet 
med ny grundlag 
har lett till poli-
tiska oroligheter i 
landet.
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Saldot på plus 
i februari
Antalet inskrivna med-
lemmar i evangelisk-
lutherska kyrkan i Fin-
land överskred anta-
let utskrivningar i febru-
ari 2015.

Under årets två första 
månader blev 3 797 per-

soner medlemmar i kyr-
kan. Motsvarande siffra 
för samma månader 2014 
var 2 707 personer. 

Siffrorna för mars 2015 
ser också ut att bli po-
sitiva, hittills har kyrkan 
fått fler medlemmar än 
den tappat.

FOTO:ARKIVBILD

KYRKA MEDLEMSANTAL

Nytänk med webben
mi lassila, Stefan Erikson och Lena Sandberg tränar på att ladda upp material med det nya webbverktyget. 

”Det kan vara 
väldigt krångligt 
att hålla webb-
sidorna uppda-
terade.” 
Julia Abebe

PAKISTANS KRISTNA  
MÅLTAVLOR FÖR VÅLD

• Kyrkbombningarna i  Lahore i Pakis-
tan krävde 17 liv och ett sextiotal ska-
dade. Dådet och lynchningen av två 
misstänkta har ökat det religiösa vål-
det i landet. 

• Under en lång tid har landets kristna 
befolkning, som utgör cirka två pro-
cent av invånarna, utsatts för våld.  

• Tvångskonverteringar, beskyllning-
ar om att kristna har smädat profeten 
Mohammed eller påstådda förhål-
landen mellan muslimer och kristna, 
med efterföljande hämnd, är vanliga.  

• Pakistans hädelselagar är bland de 
hårdaste i världen och de används 
som ett vapen i trakasserierna. Lokalt 
blir de kristna som utpekas ofta of-
fentligt straffade eller skändade. 

• Den kristna minoritetsministern 
Shahbaz Bhatti dödades våren 2011. 
Han försökte modifiera hädelselagar-
na och bannlystes av talibanerna. 

• Ärkebiskopen av Karachi och leda-
ren för Pakistans episkopala kyrkor 
har tillsammans uppmanat de kristna 
att inte ta till våld och vädjat till myn-
digheterna att vidta åtgärder för att 
förhindra att våldet eskalerar.

na i regionen vägs upp av positiva var-
dagsglimtar. Mia Westerling koordine-
rar Finska Missionssällskapets kyrkliga 
samarbete i Nepal och jobbar som in-
formatör och tolk vid behov. Hon be-
rättar om unga teologistuderande som 
brinner för att sprida evangeliet, om 
hjälparbetare och förkämpar för de-
mokrati och fred. 

Vid middagsbordet hemma hos Mia 
och Ben Westerling i Kathmandudalen 
sitter Mandira Awale, en av Mias när-
maste kollegor.

– Jag har lärt mig mycket här. Förr vå-
gade jag inte resa till den fattiga lands-
bygden utanför Kathmandu. När jag 
planerade att åka till Mugu, ett avläg-
set län där FMS stöder utbildning, häl-
sovård och fadderverksamhet, sa min 
mormor att jag skulle stanna hemma. 
Men när jag insisterade skrattade hon 
och sa att det måste vara förutbestämt 
att jag ska dit, säger Awale.

Mia Westerling dukar fram flera ne-
palesiska rätter och karelska piroger. 
Nepals och Finlands flagga står bred-
vid varandra. Vid bordsbönen ber de 
för fred i Nepal, för alla dem som in-
te har mat på bordet. Fortfarande liv-
när sig 80 procent av landets invåna-
re på jordbruk och det kan vara hårt.

Awales blick blir plötsligt allvarlig.
– De flesta nepaleser som bor i städer 

är omedvetna om den absoluta fattig-
dom som råder på landsbygden. 

Skribenten är informatör vid FMS. Hon befann 
sig i närheten av Nepal i februari och gjorde en 
kort arbetsresa till Kathmandu.

WEBB. Många församlingar dras 
med långsamma och dåligt pla-
nerade webbplatser. Det här ska 
Kyrkostyrelsens nya webbtjänst 
Klockaren råda bot på.

TEXT: SOFIA TORVALDS 
FOTO: JOHAN SANDBERG

Pedersöre kyrkliga samfällighet är pilot- 
församling när den nya webbtjänsten 
Klockaren introduceras hos försam-
lingarna i Borgå stift.

– I Pedersöre prosteri har vi länge 
haft problem med vår webbserver och 
det är otroligt kostsamt att skapa en ny, 
egen webbplats på egen hand. När vi 
hörde om det här projektet ville vi va-
ra med i ett tidigt skede, berättar Le-
na Sandberg, församlingssekreterare 
i Pedersöre församling och den i för-
samlingen som har ansvaret för webb-
platsen.

I Pedersöre har man kommit så långt 
att man valt vilken av fyra olika sidmo-
deller man vill använda för den egna 
webbplatsen.

– Det handlar också om att tänka på 
ett lite nytt sätt. Vad vill den som sur-
far in på våra sidor veta? Det kanske är 
viktigare att genast presentera prak-
tisk information som kyrkans adress 

och berätta om den har wc, i stället för 
att börja med kyrkans historik, säger 
Sandberg.

Församlingen bestämmer själv vad 
den vill ha för material på webbplat-
sen. Planeringen underlättas av att det 
finns basmaterial om till exempel vig-
sel, dop och jordfästning på helhets-
kyrkans webbsidor.

– Den som surfar på våra sidor i fram-
tiden läser kanske först det vi själva 
skrivit om hur man bokar en vigseltid 
i vår församling. Men vill de läsa mer 
om vigsel kan de klicka sig vidare och 
hitta material som egentligen ligger på 
kyrkans webbplats – utan att lämna vå-
ra webbsidor, säger Sandberg

Lätt att uppdatera
Församlingsanställda från Pedersöre 
och Solf samlades till kurs i Jakobstads 
församlingscentrum förra veckan. På 
plats fanns Julia Abebe, webbredaktör 
vid Kyrkostyrelsens svenska avdelning.

– Vi är glada över att det verkar fin-
nas stort intresse för det här projektet 
i församlingarna, säger Abebe.

Pedersöre kyrkliga samfällighet är 
redan i gång, också Olaus Petri och 
Solf församlingar ska hinna skapa eg-
na webbplatser med det nya verktyget 
i vår. Ingå församling har anmält sig 
till hösten. Andra församlingar kom-
mer med i den ordning de anmäler sig.

– Hur arbetsdryg processen är be-
ror på församlingens storlek. Ju större 
församling, desto mer material finns 
det att bearbeta och flytta över. En li-
ten församling kanske klarar sig med 
att någon gör det vid sidan av sitt egent-
liga arbete.
Hur ser församlingarnas webbsidor i all-
mänhet ut, tycker du?

– Det varierar väldigt mycket. En del 
har inga webbsidor alls, andra har sat-
sat mycket på webben. Alla är kanske 
inte så användarvänliga, det kan vara 
svårt att hitta sådan information som 
vi vet att folk i allmänhet letar efter då 
de går in på en församlings webbplats.

Då tänker hon på praktiska saker som 
till exempel kyrkans adress, eller kon-
taktuppgifter till dem som jobbar i för-
samlingen.

– Många satsar mycket möda på sin 
webbplats, men sedan kan det vara väl-
digt krångligt att hålla dem uppdatera-
de. Vårt system bygger på att det ska va-
ra lätt att lägga till och ta bort material.

KLOCKAREN

• Kyrkostyrelsens webbtjänst Klockaren är gratis för för-
samlingarna åtminstone fram till slutet av år 2016 eller 
2017. Efter det är det möjligt att de betalar en avgift en-
ligt medlemsantal. Det är kyrkomötet som beviljat peng-
ar för projektet.

Stina Lindgård 
Kyrkoherde/arbetshandledare 
Nyland 
 
Vi tillsammans för utveckling och reslutat 
 
Kontakta mig gärna: Tel. 0400438854/ 
http://stinalindgard.simplesite.com 
valbidrag: https://www.lyyti.fi/group/bidragsfpnyland 
Annonsen betalas av Stina Lindgårds stödgrupp 
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”Att leva som 
kristen handlar 
om att försöka 
bli en länk i den 
kedja av goda 
konsekvenser 
som Jesus inle-
der, i stället för 
att vara ännu en 
länk i den de-
struktiva ked-
jan.”
Patrik Hagman

”Handlar om ärlighet

”Förlåt oss våra synder”

Poängen med talet om synd är inte att intala oss att vi är dåliga människor. 
Det handlar om att benämna våra mörka sidor på ett sätt som gör att vi kan 
hantera dem, och därmed låta våra goda sidor komma till sin rätt.

patrik haGman håller söndagsskola för vuxna i Kyrkpressen den här 
våren. ILLUSTRATION: WILFRED HILDONEN

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

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

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

DEL 5

Ingen del av kristen tro är så belastad 
som talet om synd. Det har utnyttjats 
för att styra människor, för att mani-
pulera dem och för att hålla männ-
iskor fångna i olika slag av destruk-
tivt beteende. 

Så varför inte bara sluta prata om 
synd? Kan vi inte fokusera på det po-
sitiva i livet i stället? 

Vi ska självklart vara uppmärksam-
ma på det goda i livet, men om vi helt 
ger upp talet om synd skapar vi stör-
re problem än dem vi löser. Man kan-
ske kunde säga att det är just det vi 
har gjort i vår kultur. 

Många av människans problem i 
dag hänger ihop med att vi helst vill 
tro att världen är hel och människan 
är god ”innerst inne”. Men för att upp-
rätthålla den bilden måste vi blunda 
för verkligheten, ljuga för oss själva.

Kanske vi är mer benägna att åt-
minstone se oss själva som goda, 
medan andra människor minsann är 
både själviska och elaka. Men en så-
dan självbild hotar hela tiden att fal-
la sönder på grund av sin orimlighet.

Och när vi börjar ljuga för oss själ-
va måste vi också lära oss dölja våra 
lögner. Så smyger falskhet in i alla vå-
ra handlingar, i hela vårt sätt att leva. 
Till sist börjar allt handla om att till 
varje pris skydda vår livslögn.

Det kristna talet om synd handlar 
alltså om ärlighet. Poängen är inte att 
intala oss att vi är dåliga människ-
or. Det handlar om att benämna våra 
mörka sidor på ett sätt som gör att vi 
kan hantera dem, och därmed låta vå-
ra goda sidor komma till sin rätt. Och 
inte bara att acceptera att dessa mör-
ka sidor av oss själva finns där, utan 
också att göra något åt dem. 

I kristendomen talar vi nämligen 
aldrig om synd utan att samtidigt tala 
om förlåtelse. Tyvärr har vi ofta redu-
cerat förlåtelse till något väldigt litet, 
något som bara berör mig själv, mi-
na känslor av skuld och kanske den 
som jag gjort illa. 

Men kristendomen handlar om för-
låtelse som en kraft som ska rädda 
hela världen. Den berättar om vår 
värld som en historia där människ-
or från tidernas begynnelse handlar 
på sätt som får konsekvenser, både 
goda och onda. Vi behöver bara titta 
på vår värld i dag, med krig, orättvi-
sor och miljöförstörelse, för att se att 
de onda konsekvenserna överväger. 
Vi människor åstadkommer mera li-
dande, förstörelse och död än skön-
het, godhet och liv.

Därför – lär kristendomen – blev 
Gud människa, för att introducera 
en motrörelse. Vid sidan av alla on-
da kedjor av konsekvenser som vi 

människor skapar, av dumhet, miss-
tag eller ren elakhet, skapar Gud en ny 
kedja när Jesus förlåter dem som för-
råder, överger och dödar honom. Je-
sus drabbas av de yttersta konsekven-
serna av människans onda handling-
ar, och vänder dem till något gott. 

Så startar en ny rörelse i historien. 
Att leva som kristen handlar om att 
försöka bli en länk i den kedja av go-
da konsekvenser som Jesus inleder, i 
stället för att vara ännu en länk i den 
destruktiva kedjan. För att det ska va-
ra möjligt behöver vi både inse att vi 
själva är förlåtna – att vårt värde inte 
är omintetgjort på grund av det dåliga 
vi gjort – och förlåta andra hellre än 
hävda vår rätt med makt eller våld. 

Vår förmåga att förlåta beror av att 
vi klarar av att beskriva verklighe-
ten på ett sanningsenligt sätt. Så länge 
jag ljuger för mig själv kan jag inte på 
riktigt heller förlåta andra. Då blir det 
viktigare att skydda min egen heder, 
min maktposition. Det verkliga mö-
tet, ansikte mot ansikte, som är för-
utsättningen för förlåtelse kan inte 
äga rum. Och så förs destruktivite-
ten vidare igen. 

Att förlåta, skriver Dag Hamma-
skjöld, betyder att jag delar an-
svaret för konsekvenserna av det 
du har gjort. Så är det också med 
Guds förlåtelse. Han deltar i arbe-
tet med att reda upp konsekven-
serna av allt det onda vi männi- 
skor har gjort. Det här är en lång pro-
cess och målet ser vi ännu inte. Till-
sammans med hela skapelsen vän-
tar vi otåligt på skapelsens frälsning.
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VÅGA FRÅGA

Avskedet blir konkret
Jag har en fråga om kremering. Kan 
kroppen kremeras före jordfäst-
ningen, så att prästen jordfäster as-
kan i stället för en hel kropp? Vilken 
är i så fall teologin bakom? 

ser vi till de stora världsreligionerna är 
hinduismen den religion inom vilken 
alla kroppar kremeras. Inom buddis-
men är kremering den vanligaste for-
men av begravning. Inom islam och 
ortodox judendom kremerar man in-
te. Inom kristendomen varierar bruket 
så att man inom den ortodoxa kyrkan 
inte kremerar, medan kremering inom 

den katolska kyrkan numera är tillåten. På protestantiskt 
håll har kremering förekommit sedan slutet av 1800-talet.

De flesta som av religiösa skäl är tveksamma till bruket 
av kremering anför att tron ”på kroppens uppståndelse” 
blir problematisk om man bränner kroppen. Tveksamhe-
ten kan givetvis grunda sig på också andra argument av bå-
de teologiskt och personligt slag.

I Finland kan man helt krasst konstatera att bruket av 
kremering i rätt hög grad är kopplat till tillgängligheten till 
krematorier. I de större städerna där det oftast finns kre-
matorier är kremering vanligare än kistbegravning. I däre-
mot till exempel Jakobstad är det 100 km till närmaste kre-
matorium. I staden var de kremerades andel av alla grav-
lagda år 2014 femton procent. Under de senaste fem åren 
har man där konstaterat en markant ökning i kremerings-
frekvensen och noterat att anhöriga gärna låter kremera si-
na avlidna om det i en familjegrav finns plats för urnor men 
inte för fler kistor.

kan man kremera först och jordfästa sedan? Frågan kan be-
svaras med att detta i princip är möjligt. Men det sker näs-
tan uteslutande i de fall där logistiken har betydelse, till ex-
empel när någon har avlidit utomlands och hemtranspor-
ten skulle vara problematisk utan kremering. Annars und-
viker man den ordningen främst av själavårdande orsaker. 
När man samlas för att ta avsked av en avliden är det av stor 
betydelse för sorgeprocessen att avskedet får bli så kon-
kret som möjligt, vilket underlättas om man har en kista 
på plats med den avlidnes kvarlevor så intakta som möjligt.

Kyrklig begravning dikterar inte var askan måste pla-
ceras efter en kremering. Man kan placera den på en be-
gravningsplats, men man kan också strö den i naturen el-
ler över vatten. Ska askan strös på annan plats än en offi-
ciell begravningsplats, måste man ha mark-/vattenäga-
rens tillstånd för åtgärden. Och man ska också minnas att 
man efter en kremering, vid avhämtningen av urnan, ska 
uppge för krematoriets upprätthållare var urnan kommer 
att placeras, alternativt var askan kommer att strös ut. När 
man tar hand om en avlidens aska ska respekt, värdighet 
och pietet iakttas.

 ¶ jAN-ERIK NYMAN 
är prost och pen-
sionerad kyrko-
herde och svarar 
på läsarfrågor om 
tro och kyrka. 

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

TV OCH RADIO

FOTO: KYRKANS BILDBANK/AARNE ORMIO

PÅ TVÄREN JOHAN SANDBERG

Att ta sig ved över huvudet
Vad rör sig i huvudet på en 
karl? Den frågan ståtar på 
pärmen till boken Mänsk-

ligt som kom 
ut för några år 
sedan.

En av bo-
kens författa-
re inleder sitt 
kapitel med en 

utläggning om veden. Det 
låter lagom träskalligt, men 
denna vinter har veden 
upptagit en rätt stor del av 
min energi och tankeverk-
samhet. Jag känner samhö-
righeten.

Den här vintern har snön 
legat tung över träden och 
böjt dem över vägar som 

blivit oframkomliga. Vägen 
till svärföräldrarnas som-
marstuga var speciellt ut-
satt. Som den raske yng-
ling han är grabbade svär-
far motorsågen och röjde 
upp vägen vartefter träden 
vek sig över den. Han ställ-
de den retoriska frågan om 
jag vill ha ved. Han vet än-

då svaret. Jag har matat mi-
na kakelugnar med åtskilli-
ga träd han fällt på sin tomt 
under åren.

Men i vinter höll det på 
att bli för mycket av det go-
da. Vedtillgången har varit 
exceptionellt god. Det har 
lett till att lagren är överful-
la och jag får börja hitta nya 

platser på tomten där jag 
kan trava upp veden.

Saken blir inte bättre av 
att ett okänt antal okluv-
na klabbar ännu gömmer 
sig under snön längs väg-
kanten.

Sedan har jag ju björ-
ken och alen som ligger på 
den egna stugtomten och 

väntar på yxan. Plus björ-
ken som svärfar fällt på sin 
tomt. Och alla tjugo björkar 
han ännu planerar att fälla.

Det blir inte ved av träden 
genom att tänka på dem. 
Det är bara att hugga i.

Veden värmer flera gång-
er om, brukar man säga. 
Jag vet.

Långfredagens gudstjänst är stram 
och enkel, orgeln är tyst och psal-
merna är mollställda och dramatis-
ka. Altaret saknar blommor och inga 
ljus är tända. I stället är det svart 
och avklätt.

Bibelläsningen, aktläsningen, är 
valda delar ur evangeliernas beskriv-
ningar av Jesus lidande och död. Läs-
ningen varvas med psalmsång. Lång-
fredagens gudstjänster i Radio Vega 
och Yle Fem sänds från Korsholms 
kyrka.

– Gudstjänsten präglas av ett stort 
allvar, eftersom Jesu lidande, korsfäs-
telse och död i sig var mycket grymt, 
säger kyrkoherde Berndt Berg.

Berg är liturg i gudstjänsten och lä-
ser långfredagens aktläsning.

– Förhoppningsvis lyser strimmor 
av ljus fram trots Jesus lidande och 
döden mörker. Det var för oss som 
han gick den tunga vägen, säger Berg.

I gudstjänsten medverkar Adel-
crantz klarinettensemble och kam-
markören Psallite, under ledning av 

kantor Susanne Westerlund.
– Psallite kommer att sjunga två 

sånger: Gunnar Thyrestams Ur djupet 
av mitt hjärta och Kvernos Ave verum 
corpus, berättar Westerlund.

Anette Wollstén-Håkans och Stig 
Håkans medverkar med textläsning 
och Birgit Collander och Hans Lång 
fungerar som förebedjare. Teveregi: 
Lucas Snellman.

Långfredagens tevegudstjänst från 
Korsholms kyrka sänds kl. 13.03 i Ra-
dio Vega och kl. 14.55 i Yle Fem.

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
To 2.4 Ann-Sofi Storbacka, Eke-
näs Lö 4.4 8.53 Familjeandakt. An-
na Brummer berättar om och sjung-
er de sånger hon valt. Ti 7.4 Yvonne 
Terlinden, Karis Ons 8.4 Yvonne Ter-
linden, Karis To 9.4 Yvonne Terlinden, 
Karis Fre 10.4 Yvonne Terlinden, Karis 
Lö 11.4 Familjeandakt. Lars Collmar 
läser ur sin bok Helga Hund i Betle-
hem (repris från 14.5.2005) Må 13.4 
Mia Bäck, Åbo Ti 14.4 Timo Lehmus-
koski, Helsingfors Ons 15.4 Mikael 
Paul, Grankulla To 16.4 Helena Torn-
berg, Limingo.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 2.4 Margareta Puiras, Ekenäs 
Fre 3.4 Margareta Puiras, Ekenäs Lö 
4.4 17.58 Ett ord inför helgen, Kors-
holms kyrka. Sö 5.4 Kristus är upp-
stånden. Textläsare: Helene Lilje-
ström och Öivind Nyquist. Produ-
cent: Patricia Högnabba (repris från 
20.4.2003) Må 6.4 Boris Salo, Ja-
kobstad Ti 7.4 Åsa Westerlund, Eke-
näs (repris från 29.3.2005) Ons 8.4 

Åsa Westerlund, Ekenäs (repris från 
30.3.2005) To 9.4 Åsa Westerlund, 
Ekenäs (repris från 31.3.2005) Fre 
10.4 Åsa Westerlund, Ekenäs (repris 
från 1.4.2005) Lö 11.4 17.58 Ett ord in-
för helgen, Karleby sockenkyrka. Sö 
12.4 Lucas Snellman, Vanda Må 13.4 
Boris Salo, Jakobstad Ti 14.4 Stefan 
Salonen, Helsingfors Ons 15.4 Lars-
Henrik Höglund, Kyrkslätt To 16.4 Ka-
rolin Högberg, Larsmo (repris från 
28.2.2013)

Långfredag 3.4 
Kl. 13.03 Gudstjänst med Kors-
holms svenska församling. Predi-
kant: Berndt Berg. Kantor och di-
rigent: Susanne Westerlund. Sång: 
Kammarkören Psallite. Musik: 
Adelcrantz blockflöjtsensemble. 
Gudstjänsten sänds även i Yle Fem 
kl. 14.55.

Påskdagen sö 5.4
Kl. 13.03 Festgudstjänst för sto-
ra och små med Korsholms svenska 
församling. Predikant: Rune Lind-

blom. Liturg: Jessica Bergström-
Solborg. Organist: Ann-Christine 
Nordqvist-Källström. Kantor och di-
rigent: Susanne Westerlund. Sång: 
Lilla barnkören, körskolan, Germi-
vox och kyrkokören. Musik: Kors-
holms kammarorkester och blåsare. 
Gudstjänsten sänds även i Yle Fem 
kl. 14.25.

Kl. 18 Konsert med Kristoffer Streng, 
direktsändning på arenan.yle.fi.

Annandag påsk må 6.4
Kl. 13.03 Gudstjänst med Jakobstads 
baptistförsamling. Predikant: Pe-
ter Sundqvist. Mötesledare: Anders 
Höglund. Organist: Per-Erik Wing-
ren. Sång: Kristina Knif. Musik: Jennie 
Högberg, flöjt.

Söndag 12.4
Gudstjänst med Karleby svenska för-
samling. Predikant och liturg: Jan Ny-
gård. Organist och kantor: Markku 
Hekkala. Textläsare: Annika Häivälä 
och Janne Häivälä. Förebedjare: Jan- 
Anders Enlund.

Tevegudstjänst utan orgel, ljus och blommor
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Bondtölp, 
vandrare, 
karismatisk
TEXT: SOFIA TORVALDS

Jesus. Judisk predikant. Föddes 6–4 f.Kr., 
dog 30 e.Kr. Korsfästes efter konflikter 
med det judiska prästerskapet och de 
lokala romerska makthavarna.

Till exempel så kunde det stå i nå-
got historiskt uppslagsverk. Vi skulle 
läsa det och sedan gå vidare, och nå-
gon vecka senare skulle vi inte längre 
komma ihåg någonting om den där pre-
dikanten Jesus. Så kunde det vara om 
inte vårt land, vår kultur och vi själva 
var så präglade av den rörelse som Je-
sus grundade.

vad kan vi säga om honom med säker-
het? Det enda som historikerna är helt 
överens om är att han dog på ett kors. 
Men det finns mycket annat som de 
flesta är överens om: Han föddes och 
växte upp i Galileen, i en familj stadigt 
förankrad i den agrara kulturen. Han 
döptes av Johannes Döparen. Han var 
predikant och lärare, han sades he-
la människor.

Han levde i ett samhälle i förändring, 

i ett land ockuperat av Romarriket. Vi 
vet att han talade arameiska, en hebre-
isk dialekt. Vi vet inte om han kunde 
grekiska, men vi vet att det samhälle 
han växte upp i var djupt påverkat av 
det grekisk-romerska arvet.

Vi vet att han växte upp under en tid 
då det fanns lokala härskare – de hero-
diska kungarna – men där det romers-
ka imperiet ändå utövade stark makt 
och kontroll. Han växte upp under en 
tid som var lokalpolitiskt instabil, med 
makttvister och -skiften mellan fari-
séer och sadducéer.

Jesus växte upp i ett samhälle där det 
var omöjligt att skilja åt stat och religi-
on, de var ett.

när herodes doG ersattes hans son och 
efterträdare i Judeen småningom med 
en prefekt, Pontius Pilatus, som styrde 
över Judeen åren 26–36.

I Galileen styrde en annan av Herodes 
söner, Herodes Antipas, och där påbör-
jade han många ambitiösa byggprojekt, 
bland annat i den nya huvudstaden Ti-
berias. Galileen urbaniserades. Männ-
iskor vid Galileiska sjön bodde fortfa-

rande i hus av sten och lera och med 
jordgolv, men i staden Sepphoris bygg-
des hus med mosaikggolv och fresker 
på väggarna. Kanske var Jesus husbyg-
gare i Sepphoris under byggboomen?

Till urbaniseringens mörkare si-
dor hörde ett ökat produktionsbehov 
i jordbruket, och det hände att galile-
iska bönder blev tvångsförflyttade från 
sin mark eller tvingdes ge upp den helt.

Herodes Antipas visade förståelse för 
den judiska befolkningen. Inga hed-
niska tempel byggdes där och det hel-
lenistiska inflytandet syntes främst i 
Sepphoris och Tiberias. Ekonomin och 
handeln blomstrade. Galileen exporte-
rade främst fisk från sjön Gennesaret, 
och olivolja.

Samtidigt växte samhällsklyftorna. I 
städerna skapades nya jobb och de ri-
ka blev allt rikare, men de fattiga ut-
sattes för allt hårdare press och otryg-
ga snuttjobb.

det fanns inGen egentlig medelklass. En 
liten elit levde på det den stora majo-
riteten producerade och som bars upp 
i form av skatter och avgifter. Klyftan 

mellan den eliten och ”vanligt” folk 
var enorm.

Under Jesu tid var den styrande klas-
sen dessutom ganska stor. Den bestod 
av det romerska imperiets represen-
tanter, av de herodiska kungarna och 
av dem som styrde i Templet. Alla dessa 
skulle folket försörja.

Templet var inte bara en religiös in-
stitution utan också en ekonomisk och 
politisk. Torah var lagen, Gud den ul-
timata statschefen. Översteprästerna 
kunde alltså hänvisa till religiösa be-
stämmelser då de drev in sin del av fol-
kets inkomster. De backades upp av det 
romerska imperiet. Översteprästerska-
pet och de viktigaste funktionerna var 
i händerna på fyra familjer och övers-
teprästen var beroende av Roms god-
kännande. De präster som Rom inte gil-
lade fick sparken.

De som styrde levde i en helt an-
nan verklighet än det folk som för-
sörjde dem.

Och de byråkrater, tjänstemän och 
domare som gjorde allt detta möjligt, 
de som såg till att systemet fungerade, 
var fariséerna.

under en period 
då det inte fanns 
massmedier 
spred Jesus sitt 
budskap möj-
ligast effektivt: 
han vandrade 
från plats till plats 
och samlade 
många åhörare. 
FOTO: ISTOCK

JESUS. Jesus gick på jorden en gång, han andades 
och pratade som du och jag. Han predikade, sades 
hela människor, han korsfästes och dog. Men vad 
vet vi om honom och det samhälle han levde i – 
med säkerhet? Kanske mer än du trodde.
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men i Galileen kändes byråkraterna av-
lägsna, och galileerna var långsamma 
och motvilliga att betala avgifter till 
templet och prästerna.

Där bodde största delen av invånarna 
i byar och småstäder. I Jerusalem be-
traktades galileer ofta som bondtölpar. 
Man gjorde sig lustig över deras accent, 
tyckte de lät dumma.

Majoriteten av invånarna brukade 
jorden och skulle försörja inte bara si-
na egna familjer utan också kunna be-
tala skatter. Samtidigt levde de redan 
på marginalerna. Hade de inte tillräck-
ligt för att försörja sin familj fram till 
följande skörd var de tvungna att låna 
av dem som hade stora förråd av ol-
ja, säd eller pengar – antingen av dem 
som ägde förråden eller av förvaltar-
na. Den som inte kunde betala förlo-
rade kanske sitt land eller tvinages ge 
upp en son eller dotter i slaveri.

Petrus hus i Galileen verkar ha va-
rit tillräckligt stort för att rymma stora 
folksamlingar. Jakob och Johannes, Se-
bedaios söner, hörde till en familj som 
hade ett fiskeföretag: de ägde flera bå-
tar och hyrde arbetare vid behov. Je-

sus lärjungar var inte rika, men de var 
heller inga fattiglappar. När lärjungar-
na ställes inför kravet att lämna sina fa-
miljer och sin utkomst och följa Jesus, 
då hade de verkligen något att förlora.

under sin korta tid som predikant och 
profet reste Jesus runt i Galileen. Det 
talade ordet var det viktigaste sättet 
att sprida information under den tid 
Jesus levde. Ordet spreds mest effek-
tivt genom att läraren flyttade på sig. 
Och vart han än reste reste lärjungarna 
med honom, på varje ställe lyssnade de 
till honom och hörde samma budskap 
om och om igen. Är det då underligt 
att de lärde sig budskapet utantill? Att 
de mindes det och att det kunde ned-
tecknas långt senare?

Jesus måste ha varit en mycket karis-
matisk talare. Rörelsen spred sig från by 
till by. Han talade om ett nytt rike, ett 
sådant som Gud styrde över men som 
var lika handfast praktiskt för det. Det 
förde med sig en känsla av hopp, av fri-
het från skuld. Ändå var Jesus budskap 
inte i första hand politiskt eller socialt. 
Det var religiöst.

”Då Jerusalem 
belägrades år 70 
korsfästes om-
kring 500 till-
fångatagna ju-
dar varje dag. Så 
många att det 
inte fanns till-
räckligt mycket 
trä för korsen, 
eller platser att 
ställa dem på.”

när Jesus reste till Jerusalem för att fi-
ra påsk hade han antagligen varit ak-
tiv predikant i bara ett år. 

Han red in i staden på en åsna, och 
det var inte en helt ovanlig syn. Rab-
binsk litteratur avslöjar att åsneuthyra-
re gjorde bra business vid olika festlig-
heter då de hyrde ut djur till pilgrimer.

Då Jesus levde tillämpades fyra straff 
för olika typer av brott: stening, brän-
ning, halshuggning och strypning. 
Korsfästelse hörde inte till de judiska 
straffmetoderna under Jesus tid. Korset 
var en brutal påminnelse om den ro-
merska närvaron i de judiska länderna. 
Efter de uppror som bröt ut efter He-
rodes död vid vår tideräknings början 
korsfästes hela 2 000 judiska revolu-
tionärer. Då Jerusalem belägrades år 70 
korsfästes omkring 500 tillfångatagna 
judar varje dag. Så många att det inte 
fanns tillräckligt mycket trä för korsen, 
eller platser att ställa dem på.

När vi kristna ser Jesus på ett kors är 
det något unikt, men för dem som lev-
de under det första århundradet hand-
lade det om en vidrig romersk speciali-
tet som blivit en sorgligt vardaglig syn.

vad hände under påskhögtiden i Jerusa-
lem? Jesus åt med sina lärjungar. Han gick 
till en trädgård för att be, han arresterades 
av tempelpolisen, som leddes dit av Ju-
das. Han åtalades för det påstått politis-
ka brottet att vara judarnas konung. Han 
var en kandidat för judarnas traditionella 
påskamnesti, men den gick i stället till Ba-
rabbas. Jesus dömdes att bli korsfäst, han 
misshandlades och förlöjligades.

Han korsfästes och dog klockan 15 på 
eftermiddagen den 7 april år 30.

Bibelforskarna diskuterar ofta vad 
Jesus verkligen sagt och vad som an-
tas vara efterkonstruktioner, men hans 
rop på korset tros vara autentiskt. Han 
sa: Eloi, Eloi, lama sabachtani?

Min Gud, min Gud, varför har du 
övergivit mig?

allt det här hände antagligen på riktigt.
Och vem var den här Jeus som kors-

fästes och dog – en profet, en predikant, 
en upprorsmakare – eller Guds son?

För att svara på det måste du tro.

(Källor: texter av bl.a. Richard A. Horsley, Géza 
Vermes, Jens Schröter och Gerd Theissen.)
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”Jag bara 
längtade 
efter att 
få dö”
TEXT OCH FOTO:  
MICHAELA ROSENBACK

När Benjamin Sidorov var sjutton år för-
sökte han ta livet av sig för första gång-
en. Det var nyårsnatten 2008 och han 
svalde sin mammas mediciner, sköljde 
ner dem med alkohol och slocknade. 
Senare skulle han vakna upp på sjuk-
hus, få tala med en psykiater och där-
efter bli hemskickad. Ingen eftervård. 
Ingen barnskyddsanmälan. Ingen hjälp. 

Men problemen hade börjat långt ti-
digare. I en otrygg barndom som tillslut 
ledde fram till den stund när han kän-
de att döden var den lättaste vägen ut. 

– Mamma och pappa skilde sig när 
jag var åtta månader. Pappa hade pro-
blem med alkohol och i perioder bod-
de jag hos mina morföräldrar i Borgå. 
Innan jag började skolan hann jag by-
ta daghem tretton gånger. Min mamma 
var rastlös och vi flyttade ofta. 

I skolan blev han mobbad och ång-
esten för att gå dit kom krypande. När 
Benjamin Sidorov var tio år fick hans 
mamma sin första psykos. 

– Mamma studerade i Vasa och hon 
kom och hälsade på under helgerna. En 
helg var hon väldigt konstig. Jag minns 
att vi läste Sagan om ringen och just när 
Saurons svarta ryttare red över floden 
slog hon igen boken och sa: ”Nu är det 
någon här, de spionerar på oss.” Hon 
började leta efter människor i rummet 
och jag hjälpte till i början tills jag för-
stod att det inte fanns någon där.

Mamman blev intagen på sjukhus 
och Benjamin började i sin ensamhet 
utveckla en dödslängtan. 

– Jag minns att jag försökte gå ut och 
frysa ihjäl. Så jag gick ut och frös, men 
när det blev tråkigt gick jag in igen.

När hans mamma kom hem från 
sjukhuset flyttade de tillsammans till 
Vasa. Hon mådde bättre ett tag men när 

den andra psykosen slog till stängde 
han av sina känslor helt. Då gick han 
i högstadiet.

– Där någonstans kopplade jag bort. 
Det var lättare att inte känna någon-
ting alls. 

I samma veva började en destruk-
tiv period i skolan. Benjamin Sidorov 
började hänga med nynazister och en-
gagerade sig inom den verksamheten. 

– Jag hade blivit väldigt mobbad i 
högstadiet för att jag hade ett ryskt ef-
ternamn och rysk härkomst. Men där 
och då förändrades det så att jag i stället 
blev den som var fördomsfull gentemot 
andra. Folk fick respekt för mig och vå-
gade inte säga någonting elakt längre. 

I högstadiet började han dricka och 
festandet gick ut över skolgången. 

– Jag slutade gå till skolan och var 
borta åtminstone en dag i veckan.

Via skolan fick han tid hos en psy-
kolog, men besöken där hjälpte föga. 

– Snarare var det så att jag fick gå 
till någon som bekräftade att jag hade 
det tungt och jobbigt, men jag fick inga 
redskap för att ändra på det. Istället fick 
jag bekräftelse på att det var synd om 
mig och då kunde jag också rättfärdi-
ga mitt beteende ännu mer snarare än 
att ta mig ur det.

När psykologen varnade honom för 
självskadebeteende gav det honom en 
idé. Det tog bara en vecka efter besö-
ket innan han skar sig för första gång-
en. Men trots hans psykiska illamåen-
de och det faktum att han blev relege-
rad under de sista dagarna av terminen 
fick han ett avgångsbetyg. 

– Och vitsord fem i uppförande. 

Torsdagstolerans
Efter högstadiet började Benjamin Si-
dorov i Vasa gymnasium eftersom han 
inte orkade söka in någonstans och där-
för blev placerad där. 

– Jag isolerade mig framför datorn. 
Mycket våldsamheter hade hänt runt 

omkring mig i och med att jag umgicks 
med nynazister och jag vågade inte gå 
ut. Jag stannade hemma och utveck-
lade ett hat gentemot de flesta.

Det hatet ledde sedan fram till ny-
årsnatten 2008, och efter självmords-
försöket snurrade karusellen med det 
destruktiva beteendet på i ännu snab-
bare takt. En av hans få vänner tog li-

vet av sig och för Benjamin blev det 
en slags bekräftelse på att han också 
måste dö snart. 

– Han var tjugoett år och en mycket 
missförstådd människa. Just där och 
då kände jag inte så mycket men i dag 
tänker jag ofta på honom. Speciellt när 
jag nu har levt längre än han gjorde 
och vet att saker och ting går att fixa, 

i daG har Ben-
jamin Sidorov 
tagit sig ur sitt 
missbruk och 
studerar socialt 
arbete i Helsing-
fors.  

PSYKISK OHÄLSA. – Jag ville inte leva 
i en värld där jag avskydde alla. Jag 
längtade bort till något fint, och tänkte 
att chansen att det blir vackrare när 
man dör gör det värt det. I dag hoppas 
Benjamin Sidorov att hans erfaren- 
heter kan hjälpa andra.
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”Omsorg om 
människan är en 
viktig byggsten i 
vårt samhälle”

Rakt på sak

Christel 
Liljeström

209
Nyland

betald av 
Kampanj Liljeström

www.sfp.fi

ANNA-MAJA
HENRIKSSON
Oberoende av ålder, inkomst 
och språk skall vården 
fungera då vi behöver den!
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Förvärvsarbetande fembarnsmor

  
“Jag vill jobba för Trivsel, 
Trygghet och Tolerans”. 

Nyland 204

15
Annonsen betald av 
Strands stödgrupp

@Jocke_Strand

www.joakimstrand.fi

-En Rejäl Österbottnisk 
KRAFT till Finlands Riksdag.

- Jurist, Ekonom, Stadsfullmäktigeordförande i Vasa

Joakim Strand

ÄKTA ÖSTERBOTTNISK AGENDA:
• 20 000 Nya Jobb
• Kvarkenregionen på världskartan
• Aktiv språkpolitik
• Bort med onödigt förmynderiatt man kan må bättre.

Benjamin Sidorov träffade en flicka 
som missbrukade tunga droger och de 
blev ett par. 

– Jag kunde inte njuta av vardagliga 
saker för jag visste att det känns ännu 
bättre om man går på subutex. Det led-
de till att jag blev deprimerad.

Studenten tog han 2009 och efter att 

– Det kändes som att jag hade fått 
ett helt nytt liv på bara några veckor. 
Jag lärde mig att känna en trygghet i att 
det fanns regler, ramar och strukturer. 
De lärde mig att hantera kritik och jag 
fick en bra grund för att flytta till Hel-
singfors, vilket jag också gjorde sam-
ma dag jag blev utskriven. 

I Helsingfors började Benjamin Sido-
rov studera socialt arbete vid Svenska 
social- och kommunalhögskolan. Efter 
att han själv tog sig ur sitt missbruk och 
destruktiva beteende grodde också tan-
ken på att hjälpa andra. I höstas tog Ann-
Charlott Rastas från Psykosociala för-
bundet kontakt med honom och und-
rade om han var intresserad av att vara 
med och starta en förening för ungdo-
mar som lider av pysiska problem. I bör-
jan av 2015 såg Acceptans rf dagens ljus. 

– Vi har sex styrelsemedlemmar och 
tanken är att det ska vara unga som stö-
der andra unga på en vardaglig nivå. Vi 
kan erbjuda stödgrupper, förläsningar 
och social träning som att till exempel 
gå på kafé. Man kan också be om att 
få träffa bara en av oss om det känns 
jobbigt att umgås i grupp, säger Ben-
jamin Sidorov. 

I dagarna drar föreningen igång en 
stödgrupp i Jakobstad som heter Tors-
dagstolerans och i Helsingfors ordnas 
det regelbundet öppet hus på Eriksga-
tan 8. Utmaningen ligger i att nå ut till 
dem som mår dåligt och få dem att dy-
ka upp vid stödtillfällena. 

– Om det hade funnits något lik-
nande när jag mådde som sämst hade 
jag behövt någon som sa åt mig att jag 
måste gå på en träff. Annars hade min 
stolthet tagit över och jag hade låtit bli.

Bor man på annan ort eller känner 
att man inte vill delta fysiskt går det 
bra att höra av sig via nätet.

– Många har tagit kontakt via mejl el-
ler Facebook. Att sätta ord på hur man 
känner är en början på att acceptera 
att man mår dåligt och behöver hjälp. 

”Jag fick gå till någon som bekräftade att jag hade 
det tungt och jobbigt, men jag fick inga redskap för 
att ändra på det.”
Benjamin Sidorov

ha blivit hemskickad från armén för-
sökte han inleda studier i socialpolitik 
vid Åbo Akademi. 

– Det gick inte alls bra. Jag drack he-
la tiden. Efter att jag varit sjukskriven i 
500 dagar blev jag tillslut sjukpensio-
när som 21-åring.

Där och då kändes det som en lätt-
nad. Att vara sjukpensionär innebar ett 
slut på papperskriget. 

– Jag låg hemma och gjorde det jag 
trodde var hälsosamt. Drack och spela-
de dator. Jag gick upp säkert 30 kilo på 
grund av min livsstil och alla mediciner.

År 2011 åkte Benjamin Sidorov in 
på Roparnäs sjukhus för första gång-
en i samband med ytterligare ett själv-
mordsförsök. Efter en vecka på avdel-
ningen försökte han hänga sig själv.

– Vid det här laget hade jag känt mig 
utanför samhället i över tre år. Jag ville 
inte leva i en värld där jag avskydde alla. 
Jag längtade bort till något vackert och 
fint och tänkte att chansen att det blir 
vackrare när man dör gör det värt det.

Han tvångsvårdades i tre veckor och 
fick sedan permission, en tid av lediga 
dagar som han söp bort. Benjamin Si-
dorov skulle komma att åka in och ut 
på psyket ytterligare några gånger och 
samla på sig ungefär tjugo olika medici-
ner i badrumsskåpet innan vändning-
en äntligen kom. 

– Den 9 maj 2013 fick jag komma till 
Pixnekliniken i Malax och sedan dess 
har jag varit nykter. Där satte de mig på 
plats på ett sätt som var väldigt bra. De 
sa att jag inte verkade vara så destruk-
tiv och ond som jag försökte påskina. 
Det var nästan en förolämpning. Sak-
ta men säkert hjälpte de mig att bryta 
ner en massa lögner som jag hade in-
om mig. De fick mig också att förstå hur 
många av problemen som jag faktiskt 
orsakade själv.

När Pixnekliniken stängde för som-
maren fick Benjamin Sidorov flytta till 
Tolvis Center, också det i Malax. 

H i l k k a  O l k i n u O r a
Hel

sinki

H
elsingfo

rs
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Visan 
berättar 
om livet 
som det är

elever från Svenska folk-
akademin i Borgå sjunger 
in pengar för Namibia. Året 
är 1982. Mats Fontell till 
vänster. FOTO: PRIVAT

Mats ”Matte” Fontells nyaste visa är 
en blues som handlar om att oroa sig.

– Hur väl man än försöker leva sitt 
liv, betala sina räkningar och köpa 
blommor åt sin fru, så finns det ändå 
en slags livsoro som gnager och gnager 
i oss människor. Den ville jag försöka 
fånga i en visa.

Mats Fontell tror på visan, på en äkta 
berättelse där lyssnaren kan känna igen 
sig.

– Vi hör så mycket om hur livet borde 
vara. Jag vill berätta ärligt, utan filter, 
om livet i all sin nakenhet och skörhet.

I stället för loggbok skriver han 
sedan länge tillbaka en slags visdagbok. 
Relationer inspirerar ofta till nya texter.

– Jag är en känslomänniska som lätt 
blir rörd och engagerad, på gott och ont.

Sångerna kommer till honom i 
bitar: en idé, textrader, rim.

– Jag såg en dödsannons, en av mina 
skolkamrater hade gått bort. Vi kände 
inte varandra längre och mina frågor 
blev en sång. Vad var det som hände? 
Vad har det blivit av oss alla sedan 
skoltiden?

Ett tyst jobb
I dag uttrycker hans texter inte längre 
åsikter. Men så har det inte alltid varit.

– Jag fick min första gitarr som 13-åring 
och började dikta fantasihistorier, 
hemska och sorgliga sånger som jag 
märkte att roade publiken.

Jag är så ensam nu handlar om en pojke 
som hamnat på anstalt.

– I samband med min egen 
konfirmation kom jag i kontakt med 

VISOR. Musiken blev hans sociala räddningsplanka, 
gitarren hans passersedel till arbetslivet. När rösten 
inte lyder kan Mats Fontell alltid luta sig mot sången. I 
vår firar han fyrtio år som trubadur. De 200 visor han 
skrivit handlar om livet så som det är på riktigt.

TEXT OCH FOTO: NINA ÖSTERHOLM

journalisten Kjell Ewalds som var 
konfirmandledare i församlingen. 
Han gav stoff till många sånger, jag 
förstod att det fanns mycket man 
kunde protestera mot. Dumma lilla 
värld, som handlar om miljöförstöring 
och fattiga barn, härstammar bland 
annat från den tiden.

Men Kjell Ewalds kom att betyda 
mycket mer än prostestsånger för Matte 
Fontell. Genom sitt engagemang inom 
såväl kyrkan som politiken plockade 
Ewalds upp honom och försökte 
inspirera en uppkäftig och bråkig 
kille att jobba med sin musikaliska 
begåvning.

– Jag blev relegerad från skolan 
(tre dagar i årskurs nio) och var 
fruktansvärt jobbig. När alla andra 
fortsatte på gymnasiet började jag på 
Överby trädgårdsskola. Också det gick 
fullständigt åt pipan.

I bakgrunden ligger Fontells 
medfödda problem med stamning. 
Trädgårdsskolan såg han som en chans 
till ett jobb där man inte behövde prata 
så mycket.

– Men musiken har alltid varit min 
livlina. När jag sjunger stammar jag 
aldrig. Och i församlingen behövdes 
det någon som sjöng och spelade.

Ewalds tog med honom på kyrkans 
sommarläger, på Höstdagar och 
involverade honom i verksamheten.

– Han var den som tog med mig. Han 
trodde på mig.

Intagningskommittén vid kyrkans 
ungdomsledarutbildning var inte lika 
övertygad.

– Men eftersom jag spelade och 
sjöng vågade de chansa. Nästa år är det 
trettio år sedan jag gick ut Lärkkulla. 
Det var den första skolan jag klarade 
med goda betyg.

Prästskurk?
Förra veck-
an hade 
Bengt Ahl-
fors pjäs Gå 
på vatten 
premiär på 
Lilla Teatern 
i Helsing-
fors. 

Som Kyrkpressenre-
daktör sitter jag i salong-
en och är livligt intres-
serad av ämnet: hur ofta 
får man se en pjäs som 
nästan enbart behandlar 
andliga och kyrkliga frå-
gor? Typ aldrig.

När den ena huvud-
personen är kandidat i 
ett biskopsval och den 
andra journalist känns 
det verkligen som om 
jag följde med en dag på 
jobbet – förutom att jag 
(och knappast någon an-
nan finlandssvensk jour-
nalist heller) aldrig skul-
le ställa så personliga 
och påträngande frågor, 
och ingen biskopskandi-
dat heller skulle svara på 
dem så snällt.

Journalisten Trond 
spelas av Sampo Sarkola 
och biskopskandidaten 
Marion av Pia Runnakko. 
Båda gör ett gott jobb, 
Sarkola är knarrig och la-
gom skrämmande och 
Runnakko full av idea-
lism och flickaktig charm.

Jag köper det mesta, 
trots att Ahlfors för intri-
gens skull tvingats vrida 
på verkligheten lite och 
skapa situationer som 
inte skulle kunna uppstå 
i det riktiga livet.

Vad är det då jag opp-
onerar mig mot? Inget i 
det konstnärliga, egentli-
gen, förutom att det ha-
de varit roligt att se en 
tydligare utveckling och 
förändring hos Marion. 
Nej, det som får mig att 
vrida mig plågat i stolen 
är att prästen alltid ska 
visa sig vara den som 
gjort fel.

Det är så tröttsamt. 
Alltid glorian som halkar 
ner. Alltid denna svag-
het, slughet, så myck-
et gott som går till spil-
lo. Alltid en förutsägbar 
känsla av besvikelse.

Jag undrar: när har kyr-
kan förlorat så mycket 
makt och prästerskapet 
blivit så svagt att prästen 
får vara någon med rent 
hjärta?

 ¶ SOFIA TORVALDS

PRESENTATION

Roande politiskt rävspel
TEATER

Valet och kvalet

Viirus 
Regi: Tobias Zilliacus
På scen: Robert Kock, 
Marika Parkkomäki, 
Christoffer Strandberg

Timo Soini (Robert Kock) har 
flytt stressen inför det stun-
dande valet och tagit sig 

ut till Esbos lugna skogar. 
Här slår han sig ner på ”en 
stubb” för att dricka kakao 
men lugnet varar inte länge. 
Snart joggar en överenergisk 
Alexander Stubb (Christof-
fer Strandberg) förbi och få-
gelkvitter byts ut mot sel-
fies och telefonkontakt med 
Angela Merkel. Soinis egen 
”Timotime” blir inte mer 
fridfull av att Päivi Räsänen 
(Marika Parkkomäki) dyker 

upp och uppmanar honom 
att bota valpsykosen genom 
att ”andakt in, andakt ut”. 

I Viirus nya föreställning 
Valet och kvalet sparkas det 
bakut åt både höger och 
vänster. Inledningen är rapp 
och effektfull när Finlands 
historia på några minuter av-

handlas med hjälp av både 
kalinkadans och slowmotion. 
Men sedan saktar tempot in.

Viljan att skämta friskt 
och jämlikt med såväl partier 
som finlandssvenska sam-
hällsikoner gör att föreställ-
ningen ibland känns utdra-
gen. Trådarna blir tillslut för 

många för att bindas ihop på 
ett övertygande sätt. 

Men bortser man från 
en spretig och något 
osammanhängande handling 
finns här guldkorn att hämta. 
Skådespelarprestationerna 
är imponerande och de 
snabba rollbytena sköts 
med bravur. Dialogerna är 
oftast underhållande och 
träffsäkra och sångnumren 
lyfter helhetsupplevelsen.

Li Andersson i tv-sof-
fan, Antti Rinne som servi-
tör på en grekisk herrgårds-

fest och Carl Haglund som 
med näbbar och klor försö-
ker ta sig in i föreställningen 
drar ner stora skrattsalvor. 
Själv roas jag extra mycket 
av Soinis och Räsänens nå-
got överraskande och spi-
rande romans. I denna po-
litiska satir är alla händel-
seutvecklingar möjliga. Som 
Räsänen konstaterar: ”Her-
rens vägar är outgrundliga.” 
Och Soini replikerar: ”Ja, 
men måste de verkligen ha 
svensk vägskylt?”

 ¶ MICHAELA ROSENBACK



KULTUR 13KYRKPRESSEN ONSDAG 1.4.2015 • NR 14-15
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Trubadursyskon på scen
I dag jobbar Matte Fontell i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling. Hela stan verkar 
känna honom, om inte via församlingen 
så genom musiken.

– En stor del av min fritid går åt till 
verksamheten inom föreningen Visans 
Vänner i Östnyland.

Det är också i deras regi han firar 
sina fyrtio år som trubadur med en 
välgörenhetskonsert.

– Vi lever i ett enormt överutbud 
av musik där allt finns tillgängligt 
via nätet. Vad är väl en skiva i dag? 
Men det akustiska framträdandet, en 
människa med sig gitarr ”unplugged”, 
kan fortfarande trollbinda sin publik.

Konserten blir ett urval av egna sånger, 
börjandes från de allra första fantasi- 
alstren på 1970-talet, via protest till 
plock ur dagens visdagbok.

– Med mig har jag min 
samarbetskumpan och mitt bollplank, 
pianisten Jan-Erik Andelin, liksom 
mitt ”trubadursyskon” Siri Widestam. 
Vi sjunger båda egna, personliga 
sånger om våra liv och känner ett slags 
syskonskap genom musiken.

Tacksamheten över livet - så som det 
blev – är ett övergripande tema för hela 
jubileet.

– Under studietiden kom jag i kontakt 
med olika karismatiska rörelser och jag 
upptäckte förbönen och handpålägging. 

Det är därför jag tappade håret tidigt, 
jag har fått förbön säkert hundra gånger 
för min stamning, säger Fontell med 
glimten i ögat.

Den förebedjare från England som 
slutligen gav honom ro i själen var också 
själv stammare. Förebedjaren sa att Gud 
kommer att hela honom steg för steg.

– Så har det också gått. Stamning 
sägs vara tio procent synliga symp-
tom och nittio procent osynliga, som 
ett isberg inom dig där bara toppen 
syns. Men det isberget har nu smul-
tit. Det har varit mycket jobb och ing-
en lätt vandring men i dag är jag oer-
hört tacksam över allt som jag fått. Det 
vill jag också uttrycka genom konser-
ten, att Gud är god.

Jubileumskonsert Trubadur i 40 år! på Grand i 
Borgå den 26 april kl. 18. Biljettinkomsterna går 
till Kyrkans Utlandshjälp.

”Stamning är som ett isberg inom dig där bara top-
pen syns utåt. Men det isberget har nu smultit.”

alla känner matte. I 20 
år har Mats Fontell arbetat 
med barn och ungdomar i 
Borgå svenska domkyrko-
församling. 

Helsingforspräster tvättar trötta fötter
fottvaGninG. På biblisk tid 
var det vanligt att tvätta 
gästers och vänners fötter. 

Det var inte bara en 
praktisk sak som var 
befogad på grund av damm 
och smuts, utan också en 
diakonal kärlekshandling. 

I stilla veckan återupplivar 
några präster traditionen 
i Pappien pesula 
(Prästernas tvättstuga). I 
samarbete mellan Kyrkans 

informationscentral och 
Bassoradio inrättas en 
pop-up-tvättstuga i 
Domkyrkokvarteret. Där 
tvättar jourhavande präster 
besökarnas fötter till 
tonerna av lugn musik.

Kimmo Saares, program- 
chef vid Kyrkans informa-
tionscentral, är en av dem 
som står bakom idén. Han 
ser många motiv till att de 
involverade kastat sig in i 

den ovanliga satsningen. Till 
tidningen Sana säger han att 
en del vill återknyta till en 
gammal tradition, eller tjäna 
andra i stillhet, utan ord.

– Andra ser idén som 
rolig och anarkistisk, och 
någon stiger in i projektet 
för att se vad som händer 
när man gör sig själv så 
här sårbar, säger Saares till 
tidningen.

 ¶ MAY WIKSTRÖM 

192
Nyland

FOTO: SIRPA PäIVINEN
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PÅSKKRYSSET

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 5 maj 
2015 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
Helsingfors. Märk kuvertet ”Påskkrysset”. 
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: 
Viola Korkea-aho, Esse, 
Marianne Kiljander, Hels-
ingfors och Geir Boström, 
Pargas.

LÖSNINGEN

VINN BÖCKER!

TA GÄRNA KONTAKT!
Tel.nr: 045-610 3474/Nina&Nina

info@dhfyren.fi 
Adress: Sjökortsgränden 6 K 79

www.dhfyren.fi 

VI ÖPPNAR ETT NYTT DAGHEM 
I NORDSJÖ 3.8!

www.nordicsale.fi

www.nordicsale.fi

-RAKENNUSTARVIKKEIDEN
VARASTOMYYNTI

Ikkunoita 1500 kpl
Kaakeleita 25.000 m2

Parkettia 10.000 m2

Hallielementtejä
Kodinkoneita

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

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

2500 kpl
uusia eri mittaisia
IKKUNOITA
ja OVIA edullis

esti 

ja heti

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

förmånligt
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
To 2.4. kl 19.30: Skärtorsdagens 
nattvardsgudstjänst i kyrkan, 
Wikstedt, Lehtonen. Pargas kyr-
kokör medverkar, pianoackom-
panjemang av Brita Holmström, 
Johanna Schwela, violin. Kyrktaxi. 
Fr 3.4. kl 10: Långfredagens 
gudstjänst i kyrkan, Wikstedt, 
Lehtonen. Pargas kyrkokör med-
verkar. 
Sö 5.4. kl 12: Påskdagens hög-
mässa i kyrkan, Heikkilä, Lehto-
nen. Pargas kyrkokör medverkar, 
pianoackompanjemang av Brita 
Holmström, Niklas Ekman, trum-
pet. 
Må 6.4. kl 14: Högmässa med 
konfirmation i kyrkan, Wikstedt, 
Sundell, Lehtonen. 
On 8.4. kl 18: Veckomässa i kyr-
kan, Heikkilä, Lehtonen.
Sö 12.4. kl 10: Högmässa i kyrkan, 
Backström, Lehtonen. Predikan 
av Per-Ole Hjulfors från LFF.
On 15.4. kl 18: Veckomässa i kyr-
kan, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
To 2.4. kl 18: Skärtorsdagens 
nattvardsgudstjänst i kyrkan, 
Granström, Taulio. 
Fr 3.4. kl 11: Långfredagens guds-
tjänst i kyrkan, Granström, Taulio. 
Sö 5.4. kl 11: Påskdagens hög-
mässa i kyrkan, Granström, Tau-
lio. – kl 12.30: Finsk högmässa i 
kyrkan, Granström, Taulio.
Sö 12.4. kl 11: Finsk högmässa i 
kyrkan, Granström, Taulio. – kl 
12.45: Sjung med oss i försam-
lingshemmet, Granström, Taulio. 
Före sångstunden kaffeservering.
Korpo kapellförsamling:
To 2.4. kl 19: Skärtorsdagens 
nattvardsgudstjänst i Korpo kyr-
kan, Killström, Granlund.
Fr 3.4. kl 11: Långfredagens guds-
tjänst i Korpo kyrka, Killström, 
Granlund. 
Sö 5.4. kl 11: Påskdagens guds-
tjänst i Korpo kyrka, Killström, 
Granlund.
Sö 12.4. kl 15: Gudstjänst i Korpo 
kyrka, Killström, Granlund. Efter 
gudstjänsten kyrkkaffe i försam-
lingshemmet.
Houtskär kapellförsamling:
To 2.4. kl 18: Påskandakt med 
nattvard i kyrkan, Heikkilä, Heik-
kilä.
Fr 3.4. kl 11: Långfredagens guds-
tjänst i kyrkan, Heikkilä, Heikkilä.
Sö 5.4. kl 11: Påskdagens hög-
mässa i kyrkan, Heikkilä, Heikkilä.
Må 6.4. kl 11: Finsk högmässa i 
kyrkan, Killström, Granlund.
Sö 12.4. kl 11: Högmässa i kyrkan, 
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
To 2.4. kl 18: Skärtorsdagens 
nattvardsgudstjänst i kyrkan, 
Vuola.
Fr 3.4. kl 11: Långfredagens guds-
tjänst i kyrkan, Vuola.
Sö 5.4. kl 11: Påskdagens hög-
mässa i kyrkan, Vuola.

Må 6.4. kl 13: Gudstjänst i Af-
tonro, Vuola.
Sö 12.4. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, 
Vuola.

 ¶ ÅBO
to 2.4 kl.14: Skärtorsdagsmässa 
i Aurelia (1 vån.) Öhman, Grahn. 
Duettsång Christopher Sell & 
Marjo Danielsson. Anpassad för 
rörelsehindrade. 
kl. 18 Skärtorsdagsmässa (åsf) i 
Henrikskyrkan. Bäck (pred), Öh-
man (lit). Åbo Svenska Kyrkokör, 
dir. Marjo Danielsson.
fre 3.4 kl. 12: Gudstjänst i Mar-
tinskyrkan. Mullo, Åbo Svenska 
Kyrkokör, dir. Marjo Danielsson. 
kl. 15 Andakt vid Jesu dödsbädd 
(åsf) i Skarpskyttekapellet. Mullo, 
Danielsson.
sö 5.4 kl.12: Högmässa i Dom-
kyrkan. Öhman (pred), Mullo (lit). 
Kammarkören Tolvan, dir. Birgitta 
Forsman. Barnhörna. Kyrkkaffe.
må 6.4 kl. 12: Högmässa med 
konfirmation i Domkyrkan. Bäck 
(pred), Öhman (lit) 
kl. 16 Mässa i Pikis kyrka. Mullo 
(pred+lit), Forsman
ti 7.4 kl. 18: Tyst meditation i Au-
relia (1 vån.)
ons 8.4 kl. 12: Frukostklubb för 
herrar. (Auragatan 1). Försam-
lingspastor Malena Björkgren: 
“Barnen i gudstjänsten” 
kl. 13 Café Orchidé i Aurelia (1 
vån.) Lunch till förmån för Ge-
mensamt Ansvar. 
kl. 18 Veckomässa i Aurelia (1 
vån.) 
kl. 18:45 Bibelstudiegrupp för 
och med ALLA sinnen med Laura 
Hellsten i Aurelia (1 vån.)
to 9.4 kl. 18 Församlingsafton: 
Patrik Hagman föreläser om sin 
bok “Om sann gemenskap”. Kaf-
feservering. I Aurelia (1 vån.
sö 12.4 kl. 12: Högmässa med 
konfirmation i  Domkyrkan. Bäck 
(pred), Öhman (lit). Barnhörna. 
Kyrkaffe.
må 13.4 kl. 14: Missionkrets i Au-
relia (3 vån.)
ti 14.4 kl. 18: Tyst meditation i 
Aurelia (1 vån.)
ons 15.4 kl. 10.30: Anhörigcafé 
Kvartersklubben 
kl. 13 Café Orchidé i Aurelia (1 
vån.) Haiti, församlingspastor 
Maria Wikstedt berättar om sin 
resa dit. 
kl. 18 Veckomässa i Aurelia (1 
vån.)
to 16.4 kl. 11: Knattekyrka i Aurelia 
(1 vån.)
Anmälningar tas emot till Proste-
riretreaten: på Koupo lägergård i 
Pargas den 17-19.4. 
Retreaten “ Jag är framme, Jag är 
hemma, Paradisgatan 53” inleds 
på fredagen den 17.4 med soppa 
kl. 18 och avslutas på söndagen 
den 19.4 kl. 14.30 med kaffe. 
Avgift för mat och logi: 90 euro 
(egna lakan). Retreatledare: Kent 
Danielsson och Björn Öhman. An-
mälan till församlingssekreteraren 
Andreas von Bergmann senast 
den 10.4: andreas.bergmann@evl.
fi, 040 312 4419. Mera information 
ger Björn Nalle Öhman: bjorn.oh-
man@evl.fi, 040 341 7230.

ÅBO ÄRKESTIFT

 ¶ BJÖRNEBORG
Påskens svenskspråkiga händel-
ser i Björneborg:
Samskolans påskprocession: i 
Teljä kyrka (obs! plats) to 2.4. kl. 
10, Jarkko Willman, Hanna Sal-
minen
Andakt vid Jesu dödsstund: i 
Norrmark kyrka fr. 3.4. kl. 15, Lu-
kas Brenner, Kari Penttinen, Kris-
tiina Huhtanen, Markku Lahti
Påskmässa: i Teljä kyrka må 6.4. 
kl. 10, Jarkko Willman, Keijo Vättö, 
sensångarna med Tarja Palin.

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
2.4 Skärtorsdag: 
Nattvardsgudstjänst kl 18 
Ingemar Johansson och Sami Im-
monen
3.4 Långfredag: 
Gudstjänst kl 12 
Ingemar Johansson
5.4 Påskdagen: 
HÖGMÄSSA MED KONFIRMATION 
kl 13 (obs tiden) 
Ingemar Johansson och Benita 
Mukkonen. Kyrkokören medverkar
6.4 Annandag påsk: 
Nattvardsgudstjänst på Hammar-
gården kl 13 
Ingemar Johansson och Benita 
Mukkonen
12.4 1 sö efter påsk: 
Aftongudstjänst kl 19 
Ingemar Johansson och Kerstin 
Olsson

 ¶ JOMALA
Skärtorsdagen 2.4 kl.19, nattvar-
dens instiftelsedag: 
Högtidlig nattvardsmässa i S:t 
Olof. S:t Olofs kyrkokör, Kent 
Danielsson, Eva-Helena Hansen, 
konfirmander. Getsemaneandakt 
med altarets avklädande.
Långfredagen den 3.4 kl.11: 
Passionsgudstjänst Peter Blu-
menthal, Fredrik Erlandsson
Stilla lördag 4.4 10-15: 
Retreatdag i prästgården med 
meditation (Kent Danielsson) och 
meditativ sång (Henrika Lax). An-
mälan till kansli.
Påskdagen 5.4: 
Festmässa i S:t Olofs kyrka kl 
11,Kent Danielsson, Eva-Helena 
Hansen, Fredrik Erlandsson, S:t 
Olofskören, Gudstjänstgrupp 3.
Annandag påsk 6.4: kl. 13 
Gudstjänst i Önningeby Kent 
Danielsson, Eva-Helena Hansen, 
fiolgrupp
1 sön e påsk 12.4: kl.11 Högmässa 
i St Olofs kyrka Peter Blumental, 
Fredrik Erlandsson, Blåsgruppen

 ¶ MARIEHAMN
02.04 Skärtorsdag: Lunchmässa/
påsk vandring kl. 11.30 i S:t Gö-
rans, M W, A L. 
(ingen sopplunch)
Finsk mässa: kl. 18 i S:t Mårtens 
kyrka, Sirkka Liisa Enqvist, J D.
Mässa: kl. 19 i S:t Görans, J-E K, G 
K, Linda Söderström – flöjt.
03.04 Långfredag: Gudstjänst 
inför korset kl. 11 i S:t Görans, G 
S, J D.

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 LARS SCHMIDT

Vårt trosarv
Generationer före oss har läst om Jesu korsfästelse. Kors-
fästelsen och uppståndelsen har gett dem kraft att leva 
vidare. Vårt trosarv är något av det dyrbaraste vi fått i 
arv av människor som levt och skapat grunden för det 
samhälle vi nu lever i.

Det är mycket i berättelsen om Jesu korsfästelse som 
är svårt att förstå. Jag tänker till exempel på människorna 
där i Jerusalem. På palmsöndagen hade de tagit emot Je-
sus som en kung. De hade sjungit och dansat, strött palm-
blad på vägen. Så förändrades allt. Man skrek och gjorde 
narr av honom. Fast när vi tänker på hur det går till i dag 
är det förstås ingen omöjlighet. Vi läser ju allt som oftast 
i tidningarna om hur folk protesterar i hundratal, ja till 
och med i tusental, och vi vet nog att en stor del av dem 
som skriker och hojtar inte riktigt vet vad det handlar 
om. Så var det nog också i Jerusalem. Där ackompanje-
rades folket antagligen av översteprästernas anhängare.

Bibelställena om Jesu korsfästelse har varit bekanta för 
många generationer i vårt land, berättelsen om Guds son 
som dör för att försona våra synder. Den har varit våra för-
fäders hopp. Jag funderar ibland på om framtidens männ-
iskor kommer att glömma bort det som innebär en väg in i 
evigheten när det enda som tycks vara viktigt är det man 
ser och kan ta på och som kanske kan värderas i pengar.

Låt mig berätta ett avsnitt ur en mycket gammal rysk 
folksaga som illustrerar det här. Den berättar hur en man 
som tack för det arbete han gjort fick löfte om egen mark 
av en rik godsägare. Han skulle få så mycket han kunde 
gå runt, från soluppgång till solnedgång. När solen steg 
upp började han sin vandring. Hela tiden såg han nya åk-
rar och skogsdungar som han så gärna ville ha. När so-
len stod som högst började han bli trött. Men ännu fanns 
det mycket framför honom som han tyckte var så vack-
ert och attraktivt. Ännu en bit tänkte han – och så ännu 
den där skogsdungen. Till sist var han tvungen att vända. 
Men det var en lång bit att gå. Han hastade iväg, svetten 
rann, han började slänga av sig sina kläder, solen börja-
de gå ner. När 500 meter var kvar började han springa 
allt vad han förmådde, men när 50 meter återstod, just 
när solens sista strålar försvann, sjönk han ihop och dog.

Ibland har jag undrat om det här är den nya männis-
kans framtid. Jakten på allt nytt som finns runtomkring 
henne. Att rusa vidare – hur skulle man då hinna stan-
na upp, se sig omkring, bry sig om de människor man 
möter och tro på Guds löfte om gränslös nåd.

Men det är aldrig försent. Kom ihåg orden Jesus sä-
ger till en av rövarna på korset. Rövaren som plötsligt 
ser och förstår vem Jesus är: ”Sannerligen, redan idag 
skall du vara med mig i paradiset.”
Lars Schmidt är prost och pensionär.

Pesach. Så kallas den 
judiska påsken, som har 
sitt ursprung i den osy-
rade brödets högtid. 

Småningom kom fest-
ligheterna att knytas till 
uttåget ur Egypten, den 
natt då påsklammet 
slaktades och dödsäng-
eln skonade Israels folk.

Ända fram till temp-
lets fall år 70 e.Kr. slak-
tade man lamm i Jerusa-
lems tempel och åt dem 
under en nattlig mål-
tid. I dag har påsklam-
met ersatts med den 
så kallade seder-målti-
den, där de olika rätter-
na har symbolisk bety-
delse och där den yngs-
te sonen ställer frågor 
om högtiden som fadern 
besvarar.

Källa: Wikipedia.

I KLARSPRÅK

”Herre hjälp mig 
att lita på att den 
tomma graven 
innebär en öppen 
väg till det eviga.”

Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

60, 61, 70, 69.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Långfredagens mörker
Långfredagen är kristenhetens smärtpunkt. Den ned-
tonade gudstjänsten på långfredagen påminner oss 
om tillvarons mörkaste stunder. Gud valde att ta 
mänsklig gestalt och lida och dö för människors hän-
der.

Att Jesus dött för varje människas skull öppnar en 
väg till Gud och frälsningen –  men Jesu död på korset 
påminner oss också om att Gud blev människa och 
har känt det mänskliga lidandet i sin egen kropp.

OM HELGEN Påskmusik och 
CD-release

U n g d o m s k ö r e n 
Evangelicum

dir. Niklas Lindvik och 
Matt ias Björkholm

Påskdagen 5.4.2015 kl 19 i Trefaldighetskyrkan, Vasa

tal: Jimmy Österbacka

–   Fritt inträde, kollekt   –

”Då brast för-
hänget i templet i 
två delar, uppifrån 
och ända ner, jor-
den skakade och 
klipporna rämna-
de, och gravarna 
öppnade sig.”
Läs mera i  
Matt. 27:33-54

”Mötet med den 
uppståndne.”
 

Tomasmässa tisdag 
7.4 kl.19 i Johannes-
kyrkan i Helsingfors.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
2–16.4

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 53

ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 5:7-10 
eller Hebr. 10:12-20

EVANGELIUM
Matt. 27:33-54

Långfredagen. Temat är 
”Guds lamm”.

HELGENS TEXTER
ILLUSTRATION: MARIA FORSBLOM
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huset Bengt Forsblom, sång av 
Ingmar o Rolf.
Sö 12.4 kl 14: Högmässa J.Eklöf, 
S.Lindén.
Pörtom
On 1.4 kl 18: Aktläsning i Sidbäck 
bystuga, Sundqvist, G.Lindén, 
To 2.4 kl 18: Nattvardsgudstjänst 
Sundqvist, G.Lindén.
Fr 3.4 kl 10: Långfredagens 
gudstjänst Sundqvist, G.Lindén, 
Pörtomkören.
Sö 5.4 kl 10: Högmässa Sund-
qvist, S.Lindén.
Sö 6.4 kl 12: Gemensam finsk 
högmässa i Övermark kyrka.
Sö 12.4 kl 10: Högmässa Lassus, 
G.Lindén.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
To 2.4 kl 10: Gudstjänst för skola 
och dagis, Englund, Brunell.
To 2.4 kl 19: Skärtorsdagens 
mässa - ”Den heliga nattvarden”. 
Englund, Patrik Vidjeskog. Mässan 
avslutas med altarets avklädning.
Fr 3.4 kl 14: Långfredagens guds-
tjänst - ”Guds Lamm”. Englund, 
Brunell, kyrkokören.
Sö 5.4 kl 14: Påskdagens familje-
vänliga festhögmässa - ”Kristus 
är uppstånden!” Englund, Brunell, 
Iris Sjöberg, kyrkokören konfir-
manderna. Alla barn är välkomna 
med i processionen! (Ta gärna 
med maracas eller andra rytmin-
strument...)
Må 6.4 kl 14: Gudstjänst på an-
nandag påsk - ”Mötet med den 
Uppståndne”. Englund, Brunell.
Ti 7.4 kl 14: Missionssyföreningen 
i församlingshemmet.
Sö 12.4 kl 14: Gudstjänst, Eng-
lund, Patrik Vidjeskog.
Må 13.4 kl 10: Familjeklubb i för-
samlingshemmet.
Må 13.4 kl 13: Minior i försam-
lingshemmet.
Må 13.4 kl 15: Junior i församlings-
hemmet.
Ti 14.4 kl 13: Missionssyfören-
ingen i församlingshemmet.
On 15.4 kl 18: Kyrkokören övar i 
församlingshemmet.
OBS! Fr 17.4 kl 13: Träffpunkten 
i församlingshemmet. Mera info 
kommer!

 ¶ KORSHOLM
Passionsandakt: ons 1.4 kl 20 i 
Korsholms kyrka. Lindblom och 
Nordqvist-Källström
Barnens påskandakt: 2.4 kl 9:30 i 
Smedsby förs.gård, med dagklub-
ben och daghemmen. Lindblom 
och Nordqvist-Källström.
Skärtorsdagsmässa: 2.4 kl 20:15 
i Smedsby förs.gård, (Obs tid och 
plats!). Lindblom, Nordqvist-
Källström och kyrkokören. 
Kyrktaxi, enligt anmälning till: från 
Karkmo Båsk tel 0505426121, från 
Iskmo via Smedsby Lahtinen tel 
0505585984, från Vallvik Öman 
tel 0500312293.
Långfredagsgudstjänst: 3.4 kl 10 
i kyrkan. Berg, Westerlund, Kam-
markören Psallite och Adelcrantz 
blockflöjtsensemble. Gudstjäns-
ten bandas och sänds samma dag 
i YLE5. Kyrktaxi, som ovan.
Konsert: 4.4 kl 18 i kyrkan. 
Medverkande: Kristoffer Streng, 
Stefan Jansson, Erik Nygård och 
Church Hills Boys. Programblad 
10€. Konserten bandas av YLE.
Festgudstjänst för små och stora: 
5.4 kl 10 i kyrkan. Bergström-
Solborg, Lindblom, Westerlund, 
Nordqvist-Källström, Lilla barn-
kören, körskolan, Germivox, 
kyrkokören, Kör för alla, pen-
sionärskören, Korsholms kam-
marorkester, bleckblåsensemble. 
Gudstjänsten bandas och sänds 
samma dag i YLE5. Kyrktaxi, som 
ovan. Kyrkkaffe med ägg jakt för 
barnen.
Annandagens påskgudstjänst: 6.4 
kl 10 i Iskmo bönehus, Iskmovä-
gen 53. Berg och Westerlund.
Påskmässa: 6.4 kl 12 i Smedsby 
förs.gård. Berg och Westerlund. 
Kyrkkaffe o. kyrkvärdsträff.
Pensionärssamling: 7.4 kl 13 i 
Jungsund, Bergström-Solborg. 
Karagruppen: 8.4 kl 14 möte i 
Smedsby förs.gård, ingång E.
Utekul med Öppna Dagklubben: 
10.4 kl 10-12 i Smedsby. Barnen 
åker hästkärra med ponnyhäst.

Gudstjänst: 12.4 kl 10 i kyrkan, 
Berg och Westerlund. Psalmintro 
kl 9:45. Kyrkkaffe.
Pensionärssamlingar: 13.04 kl 13 
i Smedsby förs. gård och 14.04 
kl 13 i Helsingby pensionärshem 
samt 15.04 kl 13 i Veikars pensio-
närshem.
Förmiddagsandakt: 14.4 kl 11 i 
Smedsby förs.gård, Bergström-
Solborg.
Ingen diakonimottagning 16.4 i 
Smedsby.

 ¶ KVEVLAX
Stilla andakt: idag on kl 20 Lund-
ström, Andrén, Pensionärskören, 
Stråkdraget.
Andakt med nattvard på Funis-
gården: skärtorsdag kl 13.30.
Kvällsmässa: skärtorsdag kl 20 
Lundström, Andrén, Kyrkokören.
Gudstjänst: långfredag kl 10 
Lundström, Andrén, Kyrkokören.
Högmässa: påskdagen kl 10 
Lundström, Andrén, Kyrkokören.
Gudstjänst: annandag påsk kl 18 
Byskata, Vidjeskog.
Pensionärssamling: on 8.4. i fh, 
mat fr kl 12.45, samling 13.30.
Taxitidtabell: Ingves buss kl 11.50 
Vassor, 12.10 Kuni. 
Tages taxi, taxi 1 kl 12 Koskö, 12.15 
Petsmo, 12.20 V-Hankmo. 
Taxi 2 kl 12 Ö-Hankmo, 12.20 Fu-
nisgården.
Tonårscafé: lö 11.4. kl 19 i ds.
Gudstjänst: sö 12.4. kl 10 Rune 
Fant, Andrén, Kvevlax gillet.
Missionslunch: sö 12.4. efter 
gudstjänsten i fh.
Andakt på Funisgården: to 16.4. 
kl 13.30.

 ¶ MALAX
Den stora berättelsen: Boris Salo 
berättar passionsberättelsen en-
ligt Markus on 1.4 kl 19 i kyrkan.
Skärtorsdagens Nattvardsmässa: 
2.4 kl 19 i kyrkan. Kyrkokören och 
Trallarna medv. Kyrktaxi.
Långfredagens Stilla gudstjänst: 
3.4 kl 10 i kyrkan. Kyrkokören och 
Trallarna medv.
Påskdagens gudstjänst: sö 5.4 kl 
10 i kyrkan. Petter Eklund trum-
pet. Kyrktaxi. 
Finsk Högmässa: sö 5.4 kl 12 i 
kyrkan. Kyrktaxi.
Ekumenisk gudstjänst: må 6.4 kl 
14 i Betel. Kyrkokören och Tral-
larna medv.
Familjegudstjänst: sö 12.4 kl 18 
i kyrkan. Elever från Yttermalax 
medv.
Ekumenisk bön: ti 14.4 kl 18 i KH.
Diskussiongruppen: Amici in spi-
ritu on 15.4 kl. 19 i KH.

 ¶ PETALAX
Påskandakt med HHN: skär-
torsdag 2 4 kl 13 Solbo, kl 14 
pensionärshemmets samlingssal 
Björklund
Skärtorsdagsmässa: kl 19 i kyrkan 
Björklund, Brunell, kyrkokören, 
taxi
Långfredag: Gudstjänst kl 11 
Björklund, Brunell, Kontakten, taxi
Påskdagen: Högmässa kl 11 Björk-
lund, Brunell, kyrkokören, taxi
Annandag påsk: Gudstjänst kl 11 
Björklund, Brunell
Syföreningen: on 8 4 kl 13
Skriftskola: lö 11 4 kl 10 i Ladan
Gudstjänst: sö 12 4 kl 11 Englund, 
Vidjeskog

 ¶ REPLOT
”Vi över 60”: besöker Kvevlax 
församling ons 8.4. Mat i Kvevlax 
försh. kl.12.45. Buss från Björköby 
kl. 10.30 via Sommarösund kl. 
11.10, Replot hamn kl. 11.40 och 
Replot församlingshem 11.55. Mat 
och buss 20 €. Anm. Till pastors-
kansliet i Replot tel. 3520005 
senast to. 2.4. kl.12.00.
Skärtorsdag. Nattvardsmässa: kl. 
18 i Replot. Kaski, Wargh.
Skärtorsdag. Nattvardsmässa: kl. 
19:30 i Björkö. Kaski, Wargh.
Långfredag. Gudstjänst: kl. 10 i 
Replot. Kaski, Wargh.
Långfredag. Gudstjänst: kl. 12:30 i 
Björkö. Kaski, Wargh.
Påskdagen. Familjegudstjänst: kl. 
10 i Replot. Kaski, Wargh.
Påskdagen. Familjegudstjänst: kl. 
12:30 i Björkö. Kaski, Wargh, sång 
av dagklubbsbarnen.
Annandag påsk. Byagudstjänst: 
kl. 10 i Söderudden på Odd Inn. 
Byskata, Wargh.

Gudstjänst: i Replot sö 12.4 kl. 10. 
Kaski, Mitts.
Skriftskola: efter gudstjänsten sö 
12.4 kl. 11-14.
OBS! Diakonisyföreningen: må 
13.4 kl. 13.
Mathörna: i Björkögården ons 15.4 
kl. 13. Gäst Kaj Kanto. Anmäl för 
maten senast må 13.4 till Barbro 
Lähdesmäki eller Jarl Nystrand. 
Mat 8 €/pers.
Ekumenisk bön för skärgården: 
ons 15.4 kl. 18 i Replot försh.

 ¶ SOLF
Skärtorsdagsmässa: to kl. 19, 
A-M. Audas-Willman, A. Kron-
lund, Fanny Willman, sång.
Gudstjänst: långfredagen kl. 10, H. 
Byskata, A. Kronlund.
Gudstjänst för små och stora: 
påskdagen kl. 10, A-M. Audas-
Willman, A. Kronlund, E-S. Beu-
kelman, sång av barnkören och 
alla barn, påskliljeprocession.  
Påskliljor för utdelning tas emot i 
kyrkan före gudstjänsten.
Gudstjänst: annandag påsk kl. 
10, A-M. Audas-Willman, P. Vid-
jeskog.
Den stora berättelsen: Boris Salo 
framför Markusevangeliet annan-
dag påsk kl. 18 i Sundom kyrka. 
Servering. Kollekt.
Pensionärssamling: on kl. 13. 
”Lästips med Hilde-Ann”, Hilde-
Ann Lall.
Högmässa: sö 12.4 kl. 10, A-M. 
Audas-Willman, Anders Kronlund.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Biskopsvisitation 17-19.4.2015:
Karafrukost: lö 18.4 kl. 9-11 i fh. Vi 
lyssnar till biskop Björn Vikströms 
tankar om manlighet och tro: Är 
kvinnor mer religiösa än män? 
Frukostbuffé 5 €. Anmälan senast 
15.4 till pastorskansliet 06-344 
0026 eller solfs.forsamling@evl.fi.
Psalmafton:18.4 kl. 18 i kyrkan.
Festmässa: sö 19.4 kl. 10. Efteråt 
kyrklunch i fh till förmån för Ge-
mensamt Ansvar.
Visitationsstämma: ca kl. 12.30 i fh.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Skärtorsdag familjemässa: kl 18 
Nord, Store, Stina Riska, Mikael 
Heikius, Trefaldighetskyrkans kör.
Långfredag Jesu sju ord på korset: 
kl 13 Store. Orkestermusik av Jo-
seph Haydn,Ungdomsorkestern, 
dir. Monica Heikius, Mikael Heikius.
Påskdagen högmässa: kl 13. 
Mikael Forslunds kaplansinstalla-
tion. Berndt Berg, Forslund, Store, 
Mikael Heikius, Monica Heikius, 
Andersson, Trefaldighetskyrkans 
kör, Brändö kyrkokör, Steve 
Johnson, trumpet. Välkomstkaffe 
i Kryptan.
Annandag påsk gudstjänst: kl 13 
Forslund, Vidjeskog.
Morgonbön: to 9.4 kl 9 Jern, An-
dersson.
Högmässa: sö 12.4 kl 13 Store, 
Monica Heikius. Församlingens 
75-åringar särskilt inbjudna.
Unggudstjänst: ons 15.4 kl 18 Mä-
kelä, Ihatsu.
BRÄNDÖ KYRKA
Skärtorsdagsmässa: kl 19.30 
Store, Nord, Andersson, Brändö 
kyrkokör.
Easter Service with Holy Com-
munion: 5.4 at 1 pm Tuija Latvala, 
Patrik Vidjeskog.
Sunday Service: 12.4 at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Skärtorsdagsmässa: kl 19.30 Jern, 
Stina Riska, Mikael Heikius.
Långfredagsgudstjänst: kl 10 Sto-
re, Olle Victorzon, Dan Andersson, 
Elisabeth Nedergård, klarinett.
Påskdagen: familjegudstjänst kl 
10 Jern, Andersson, Projektkören.
Högmässa: sö 12.4  kl 10 Nord, 
Monica Heikius. Kyrkkaffe.
Dans i heligt rum: sö 12.4 kl 19, 
Jern.
SUNDOM KYRKA
Skärtorsdagsmässa: kl 19.30 
Sandin, Monica Heikius, Toivo 
Rolser, altviolin.
Långfredagsgudstjänst: kl 10 
Lindblom, Monica Heikius, Sund-
omkören.
Påskdagen familjegudstjänst: 
kl 10 Lindblom, Monica Heikius, 
Sundomkören, dagklubbsbarnen, 
Steve Johnson, trumpet.
Annandag påsk: kl 18 Markus-
evangeliet Monolog av Boris Salo. 
Servering.

Långfredagsmusik: kl. 18 i Marga-
retagården, Freda’kören, Anders 
Laine – orgel, Guy Karlsson – di-
rigent.
04.04 Den stilla lördagen: Mid-
nattsmässa kl. 23 i S:t Görans, M 
W, A L, kören Himlaliv. Servering i 
församlingshemmet.
Påsk Paus – guidning: i S:t Görans 
kl. 14-14.45 med Birgitta Juslin.
05.04 Påskdagen: Festhögmässa 
kl. 11 i S:t Görans, J-E K, G S, G K, 
A L, S:t Mårtenskören, Linda Sö-
derström – flöjt. Kyrkkaffe.
06.04 Annandag påsk: Högmässa 
kl. 11 i S:t Görans, G S, körsamar-
bete mellan Lemland-Lumpar-
lands församling och Mariehamns 
församling, Àdám Kiss - organist 
och piano, Judit Deáki – körle-
dare.
09.04 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t 
Görans, J-E K, J D.
Sopplunch kl. 12: i församlings-
hemmet, pris: 5€.
12.04 Högmässa: kl. 11 i S:t Gö-
rans, M P, J D.
Körkonsert kl. 18: i S:t Görans, 
Carmen Dea Vokalensemble, 
Pärlorna, Àdàm Kiss – orgel, Judit 
Deáki – dirigent.
16.04 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t 
Görans, M P, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlings-
hemmet, pris: 5€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Skärtorsdagen 2.4 kl. 18.30: 
Nattvardsmässa i Vårdö kyrka. 
Juanita Fagerholm-Urch, Kent 
Eriksson.
Kl. 20.00: Nattvardsmässa i 
Sunds kyrka. Juanita Fagerholm-
Urch, Kent Eriksson.
Långfredagen 3.4 kl. 11.00: Pas-
sionsgudstjänst i Vårdö kyrka. 
Juanita Fagerholm-Urch, Kent 
Eriksson.
Påskaftonen 4.4 kl. 23.00: Påsk-
nattsmässa i Sunds kyrka. Juanita 
Fagerholm-Urch, Kent Eriksson.
Påskdagen 5.4 kl. 11.00: Hög-
mässa i Vårdö kyrka. Juanita 
Fagerholm-Urch, Kent Eriksson.
Annandag påsk 6.4 kl. 13.00: 
Påskgudstjänst med nattvard på 
Tallgården i Sund. Juanita Fager-
holm-Urch, Benita Muukkonen.
Kl. 15.00: Påskgudstjänst med 
nattvard på Strömsgården på 
Vårdö. Juanita Fagerholm-Urch, 
Benita Muukkonen.
Söndag 12.4 kl. 11.00: Gudstjänst 
i Sunds kyrka. Jon Lindeman, Kent 
Eriksson.
Torsdag 16.4 kl. 19.00: Konsert 
i Sunds kyrka. Damkör, dirigent 
Judit Déaki, orgel Adam Kiss. Solo: 
Tiina Nordqvist, Erica Daniels-
son. Musik av bl.a. Vivaldi, Bach, 
Mozart m.fl.

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
On 1/4 19.00: Passionsandakt i 
Taklax bönehus.
To 2/4 19.00: Nattvard i Kyrkan, 
Guy Kronqvist, Deseré Granholm. 
Sång av Projektkören.
Fre 3/4 11.00: Långfredagsguds-

tjänst i Kyrkan, Guy Kronqvist, 
Deseré Granholm. Sång av Kyr-
kokören.
Sö 5/4 11.00: Familjegudstjänst 
på påskdagen i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Deseré och Jan-Ola 
Granholm. Sång av barnen från 
Söndagsskolan och Kyrkans barn-
timme i Molpe och Taklax samt 
Barnkören.
Må 6/4 11.00: Påskannandags-
gudstjänst i Molpe bykyrka. 
Efteråt kyrkkaffe och årsmöte för 
Molpe evangelisk-lutherska bö-
nehusförening rf.
Må 6/4 14.00: Kristen sång och 
musik i Församlingshemmet med 
Sven-Erik Syrén och BB-teamet. 
Kaffeservering m.m.
Ti 7/4 13.00: Vänstuga i Försam-
lingshemmet.
On 8/4 18.00: Skriftskola i För-
samlingshemmet.
To 9/4 13.00: Molpe missionssy-
förening i Bykyrkan.
Fre 10/4 19.00: Karasamling i 
Församlingshemmet, gäst Boris 
Sandberg.
Lö 11/4 14.00: Pysselcafé för 
Nordkorea i Församlingshemmet.
Sö 12/4 11.00: Gudstjänst i 
Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm.
Sö 12/4 18.00: Sång och musik för 
Gemensamt Ansvar i Harrström 
UF-lokal. Medv. Projektkören, 
Silver Sisters, Gun Korsbäck-Orre, 
Deseré Granholm, Marius Gutu, 
Ebba Carling m.fl. Servering och 
lotteri.
Må 13/4 9.30: Morgonbön och 
kaffe i Församlingshemmet.
Må 13/4 13.00: Korsbäck mis-
sionssyförening i Byagården.
On 15/4 12.00: Närstående-
vårdarträff i Församlingshemmet.
To 16/4 13.00: Silvergruppen i 
Församlingshemmet. Gäster från 
Övermark och Pörtom. Medv. Ulf 
Sundqvist, Trygve Erikson, Sång-
grupp ledd av Benita Lidman m.fl.
Fre 17/4 18.30: Fredagscafé för 
kvinnor i Församlingshemmet.
Sö 19/4 18.00: Seminarium om 
nyandlighet i Församlingshem-
met, Gertrud Storsjö.

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi 
Passionsandakter: on 1.4 kl 19 
i Korsbäck uf-lokal, Saarinen, 
Martikainen, sångkvartett, kl 
19 i Skaftung bykyrka Lövdahl, 
Nilsson, kl 19.30 i K:stads kyrka, 
Daniel och Erica.
Skärtorsdagen: 2.4 kl 19 natt-
vardsmässa i L:fjärds kyrka, 
Saarinen, Martikainen, kl 19.30 i 
K:stads kyrka, Lövdahl, Nilsson, 
kl 19.30 i Sideby kyrka, Norrback, 
Ingves.
Långfredagen: 3.4 kl kl 10 guds-
tjänst i Sideby kyrka, Saarinen, 
Nilsson, kl 10 i L:fjärds kyrka, 
Lövdahl, Martikainen, kyrkokören, 
kl 12 i K:stads kyrka, Norrback, 
Nilsson, kyrkokören.
Påskdagen: sö 5.4 kl 10 gudstjänst 
i Sideby kyrka, Saarinen, Nilsson, 
kl 10 i L:fjärds kyrka, Norrback, 
Martikainen, kyrkokören, kl 12 i 
K:stads kyrka Saarinen, Nilsson, 
kyrkokören.
Annandag påsk: må 6.4 kl 10 

gudstjänst i Dagsmark bönehus, 
Lövdahl, Martikainen, kl 12 i Påsk-
mark hembygdsgård, Norrback, 
Nilsson
Kvinnogruppen: ti 7.4 kl 18.30 i 
Sideby
Missionsstugan: on 8.4 kl 12.30 i 
K:stads förs.hem.
Pärlbandet: fr 10.4 kl 19, samling 
för kvinnor i Krs förs.hem. ”Livets 
pärlor”, Kl 21 nattvardsmässa. 
Anmäl senast 8.4 till Siv 040-
7791325 eller pastorskansliet 06-
221 1073.
Söndagsskola: sö 12.4 kl 12 i 
K:stads förs.hem.
Högmässa: sö 12.4 i Skaftung 
bykyrka, Lövdahl, Martikainen, 
Nådehjonen
Familjegudstjänst: sö 12.4 kl 18 i 
L:fjärd, kyrksalen, Daniel, Anna 
Karin, dagklubben, gitarr-kante-
legruppen. Kyrkkaffe
Pensionärssamling: on 15.4 kl 
12.30 i L:fjärds förshem, Lövdahl, 
Martikainen. 
Internationell afton: fr 18.4 kl 19 i 
K:stads förs.hem.
Oasdag: lö 18.4 i Lfds förs.hem. 
”Trygg - nära Jesus.” Kl 15 Semi-
narium, Jan Nygård, diskussion, 
bön. Kl 17.15 mat, kl 18.45 Sing in, 
kl 19 Församlingsafton, Nygård, 
Norrback, lovsångsgrupp, kl 21 
förbön, Nygård m.fl.

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
On 1.4 kl 19: Tvåspråkig passions-
andakt i kyrkan, J.Eklöf, S.Lindén, 
Santa Marian kuoro.
To 2.4 kl 19: Nattvardsgudstjänst 
J.Eklöf, Jakobsson, S.Lindén, S:ta 
Maria förs.kör.
Fre 3.4 kl 12: Långfredagens 
gudstjänst Jakobsson, S.Lindén, 
G.Lindén, Laudate.
Sö 5.4 kl 12: Familjegudstjänst 
J.Eklöf, G.Lindén, S.Lindén, 
J.Långkvist, barnledarna, Glad 
Ton.
Sö 5.4 kl 18: Påsksamling i 
Luthergården R.Fant, S.Lindén, 
Laudate.
Må 6.4 kl 12: Gemensam finsk 
högmässa i Övermark kyrka.
Må 6.4 kl 18: Gemensam hög-
mässa i Rangsby bykyrka Sund-
qvist, S.Lindén, S:ta Maria förs.
kör.
Lö 11.4 kl 18: ”Kvällsmusik i S:ta 
Maria”, S.Lindén.
Sö 12.4 kl 12: Gudstjänst Jakobs-
son, G.Lindén.
Sö 12.4 kl 18: Högmässa i Töjby 
bykyrka, J.Eklöf, S.Lindén.
To 16.4 kl 13: Samling i Böle by-
stuga, Lövdahl, Wikström.
Övermark
On 1.4 kl 18: Aktläsning i Frönäs, 
Lassus, Wikstedt.
On 1.4 kl 19: Aktläsning i Bod-
backa, Lassus, Wikstedt.
To 2.4 kl 19: Nattvardsgudstjänst 
Lassus, Wikstedt.
Fr 3.4 kl 14: Långfredagens guds-
tjänst Lassus,Wikstedt.
Sö 5.4 kl 14: Gudstjänst Lassus, 
Wikstedt.
Sö 6.4 kl 12: Gemensam finsk 
högmässa J.Eklöf, G.Lindén, 
S.Lindén, Santa Marian kuoro.
Må 6.4 kl 18: Påskfest i böne-

Kyrkpressen och Fontana 
Media önskar alla läsare en 
välsignad påsktid. Det här är 
ett dubbelnummer, nästa tid-
ning utkommer den 16 april. 
FOTO: CHRISTA MICKELSSON
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PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
On kl 19: Aktläsning i kyrkan, 
Isaksson, Ravall, sång Ann-Chris-
tin Storrank.
Skärtorsdagen kl 13.30: Natt-
vardsgång i Esselunden.
-kl 14.30: Nattvardsgång i Es-
sehemmet.
-kl 19: Nattvardsmässa i kyrkan, 
Granlund, Ravall, sång GloriEss. 
Textläsare: Birgitta Lind, dörrvär-
dar: Lappfors.
Långfredagen kl 10: Gudstjänst i 
kyrkan, Granlund, Ravall, sång För-
samlingskören. Textläsare: Paula 
Ahlvik, dörrvärdar: Överesse.
-kl 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
Lö kl 9-11: Vi tar emot påskliljor 
i servicehuset bredvid kyrkan. 
Påskliljorna delas ut efter påsk-
dagens familjegudstjänst.
Påskdagen kl 12: (Obs tiden!) 
Familjegudstjänst i kyrkan, Gran-
lund, Ravall, sång Lina Forsblom, 
lovsångsgruppen, barnkören och 
musikverkstaden. Textläsare: 
Ritva Kronqvist, dörrvärdar: Yt-
teresse övre.
-kl 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
-kl 18: Gemensamt möte med 
bapistförsamlingen i församlings-
hemmet, Tommy Nyman, Gran-
lund, Ravall, Qunoskören.
Annandag Påsk kl 11: (Obs tiden!) 
Högmässa med konfirmation i 
kyrkan, Granlund, Ravall, m.fl. 
Textläsare: Riitta Sandbacka, 
dörrvärdar: Ytteresse.
-kl 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
On 8.4 kl 19.30: Bibelhögläs-
ning i församlingshemmet, Aina. 
Isaksson.
To 9.4 kl 18.30: Bibelsits i Ytte-
resse bönehus.
Fr 10.4 kl 20: Ungdomssamling i 
Fyren, Björkman.
Lö 11.4 kl 13-17: Pappa-barndag 
i församlingshemmet, Isaksson. 
Anm. till 0403 100 450 el 0403 
100 452.
-kl 19: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
Sö 12.4 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Isaksson, Ravall. Textläsare: Vi-
veca Björk, dörrvärdar: Slätkulla-
Fors-Gers.
-kl 14 och 19: Sammankomst i 
Punsar bönehus.
On 15.4 kl 19.30: Bibelhögläs-
ning i församlingshemmet, Aina. 
Isaksson.
Körer och musikverksamhet som 
vanligt vecka 16.
On 22.4 kl 12: Lunch för daglediga 
i församlingshemmet. Pensionärer 
medverkar med sång. Purmobor 
på utfärd lunchar med oss. Anmä-
lan senast to 16.4 till 0403 100 458.
Lö 25.4 kl 18: PARAFTON i för-
samlingshemmet. Stina och Janne 
Pettersson, Bill Ravall. Vi äter 
middag + kaffe och efterrätt. An-
mälan om deltagande och dieter 
senast fr 17.4 till 0403 100 458. 
Pris 40 €/par.
ANMÄLNINGAR till nästa års 
DAGKLUBB: tas emot på telefon 
0403 100 456, eller elektroniskt 
via länk på www.pedersorepros-
teri.fi (välj Esse församling), eller 
via Esse församlings Facebook-
sida.

 ¶ JAKOBSTAD
SKÄRTORSDAG 13: Andakt med 
nattvard på Mariahemmet, Krok-
fors, Östman.
13: Andakt med nattvard på 
Ahlbäckhemmet, Lars-Erik Björk-
strand.
14: Andakt med nattvard på De 
Gamlas Hem, Krokfors, Östman.
18: Aktläsning med nattvard i 
kyrkan, Jan-Erik Nyman, Krok-
fors, Södö, Östman, Ann-Christin 
Storrank.
LÅNGFREDAG 12: Gudstjänst i 
kyrkan, Turpeinen, Södö, Östman, 
dubbelkvartett.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Markus Ventin.
18: Möte ”Vid Kristi grav” i 
Vestanlidgården, Krokfors, Södö, 
Vestanlidgårdens strängband.
PÅSKLÖRDAG 10-12: Mottag-
ning av påskblommor i kyrkan. 
Påskblommor delas ut till sjuk-
hus, åldringshem, boenden och 
enskilda.

23: Midnattsmässa i kyrkan, Tur-
peinen, Jan-Erik Nyholm.
PÅSKDAGEN 12: Festmässa i kyr-
kan, Björk, Södö, Östman, Kyr-
kokören, barnkören, barnfokus.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Olavi Forsbacka.
17: Fokus i FC. Lovsång och för-
bön, Ralf Salo.
ANNANDAG PÅSK 15: Samman-
komst i Skutnäs bönehus, Sture 
Wargh.
18: Kvällsgudstjänst med ”De 
vackraste påsksångerna” i kyr-
kan, Krokfors, Södö, Östman, 
Chorus Novus, Hembygdens Vän-
ner, dir. Sirpa Lilius.
Ti (7.4) 13: Tisdagssamling på Sta-
tion I, Bengt Djupsjöbacka.
18: Mässa på finlandssvenskt 
teckenspråk i FC, dövpräst Maria 
Lindberg.
To (9.4) 19: Kvinnocafé i FC. Gud-
run Enkvist berättar om sin konst.
Sö (12.4) 12: Gudstjänst i kyrkan, 
Turpeinen, Södö, Oldboyskören, 
dir. Ann-Christin Storrank.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Martti Vähäkangas.
17: Fokus i FC. Johan Candelin, 
Martyrkyrkans Vänner. Barnfokus.
Ti (14.4): Diakonikansli stängt.
To (16.4): Diakonikansli stängt.
12: Öppet Hus för daglediga i FC. 
Inleds med lunch, 9 €. Program-
stund kl. 13.
18: SLEF:s missionsafton i FC, 
Albert Häggblom.
19: Stickcafé i Bonäs prästgård.

 ¶ KRONOBY
Nattvardsandakt: to 2.4 kl 17.00 i 
Sylviahemmet, 17.30 Storågården, 
Östman
Nattvardsmässa: to 2.4 kl 20.00 i 
kyrkan, Ventin, Henricson, Ellfolk-
Lasén, Öst, Malin Storbjörk, violin, 
Merjärv läslag
Gudstjänst: fr 3.4 kl 10.00, Ventin, 
Ellfolk-Lasén, Kyrkokören, Torgare-
Spikas-Harabacka läslag
Familjegudstjänst: sö 5.4 kl 11.00 
(obs tiden), Ventin, Ellfolk-Lasén, 
Kyrkokören, Barnkören.
Högmässa: må 6.4 kl 10.00 i Söder-
by bönehus, Östman, Ellfolk-Lasén, 
Benjamin Dahlskog, trumpet, Kyr-
kokören, Söderby läslag. Kyrkkaffe
Karagruppen: ti 7.4 kl 18.00 i fh, Bo-
Göran Åstrand
Musiklekis: on 8.4 kl 9.30 i fh 
Kvinnogruppen: to 9.4 kl 18.30 i fh, 
för både män o kvinnor, Kirsti Kirja-
vainen. Mat från Nepal
Musikcafé Lyktan: lö 11.4 kl 20.00 
Högmässa: sö 12.4 kl 10.00, Öst-
man, Heikkilä, Slotte-Bäck-Storå 
läslag. Församlingslunch
Möte och missionsinformation: 
sö 12.4 kl 14.00 i Hopsala byagård, 
Bernhard Söderbacka
Sorgegruppen: må 13.4 kl 13.00 i 
spisrummet
Psalmsång: to 16.4 kl 18.30 hos 
Berit Björklund

 ¶ LARSMO
To 2.4 kl. 14 Nattvard: vid Sand-
lunden, Sjöblom, Wiklund.
- kl. 20 Skärtorsdagens natt-
vardsmässa: Lassila, Wiklund, 
sång Mathias Svenfelt.
Fre 3.4 kl. 10 Långfredagens 
gudstjänst: Lassila, Wiklund, För-
samlingskören. Kyrkvärd: Finholm.
Sö 5.4 kl. 10 Påskdagens hög-
mässa: Sjöblom, Wiklund, För-
samlingskören, Septimen, Okta-
ven, trumpet Benjamin Dahlskog. 
Kyrkvärd: Kaptens.
Må 6.4 kl. 10. Påskannandagens 
gudstjänst: predikant Stig-Erik 
Enkvist, Sjöblom, Enkvist, sång 
Mats Löf. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: 
Murmästar.
- kl. 18 Finsk mässa: Sjöblom, 
Enkvist. Kyrkkaffe.
Lö 11.4 kl. 19 Lördagssamling: i 
församlingshemmet. Barnpass-
ning, servering.
Sö 12.4 kl. 10 Familjegudstjänst: 
Sjöblom, Wiklund, sång av dag-
klubbsbarn. Kyrkvärd: Dagklubbs-
direktionen.

 ¶ NEDERVETIL
Stilla andakt: on 1.4 kl. 19.00 i 
kyrkan.
Andakt med HHN: to 2.4 kl. 12.30 
i pensionärshemmet, Store, 
Smedjebacka.
Andakt med HHN: to 2.4 kl. 14.00 
vid Sandbacka vårdcenter, Store, 
Smedjebacka.

Kvällsmässa: to 2.4 kl. 19.00 i 
kyrkan, Store, Smedjebacka och 
Kyrkokören.
Gudstjänst: fr 3.4 kl. 10.00 i kyr-
kan, Östman, Smedjebacka.
Finsk Gudstjänst: fr 3.4 kl. 12.00 i 
kyrkan, Östman, Smedjebacka.
Påskdagens festgudstjänst: sö 5.4 
kl. 10.00 i kyrkan, Store, Smedje-
backa, Kyrkokören, lovsångsgrup-
pen, procession av barn. Påskliljor 
kan tas med för utdelning.
Högmässa: må 6.4 kl. 10.00 i 
Norrby byagård, Store.
Nepal afton: on 8.4  kl. 19.30 i fh, 
Kirsti Kirjavainen informerar om 
Nepal. Nepalesisk mat, avgift för 
maten tillkommer. Anmälan senast 
2.4 till N. Plogman tel. 045 176 8383.
Inga körer övar to 9.4!
Gudstjänst: sö 12.4 kl. 10.00, P-E 
Häggman, Smedjebacka.

 ¶ NYKARLEBY
Dagklubbsanmälan: barn födda 
2010-2011, senast 30.4 till resp. 
område: Nykarleby 7897217 ti/to 
kl 9-12, Munsala 040-1470123, 
Jeppo 7642120 ti/to kl 9.30-12.30
NYKARLEBY
To kl 18 Messu: Edman, Ringwall
- kl 19.30 Nattvardsgång: Sand-
vik, Ringwall
Fr kl 10 Långfredagsgudstjänst: 
Edman, Ringwall, Kyrkokören
Sö kl 10 Festgudstjänst för stora 
o små: Sandvik, Ringwall, Kyr-
kokören, Sång av barn, påskliljor 
kan föras till kyrkan för utdelning.
-klo 12 Jumalanpalvelus Jepualla: 
kuljetus Uudenkaarlepyyn seura-
kuntakodista klo 11.30 Jepualle.
Må kl 14 Påskfest: fh, Bengt 
Djupsjöbacka, Klingenberg, Sys-
konkören
Ti kl 13.30 Socklot Missionskrets: 
Socklot bönehus
-kl 19.30 Forsby Missionskrets: 
Forsby byagård
To 9.4 kl 13 Samtalsgrupp för 
män: fh
-kl 18.30 Träff för församlings-
faddrar o andra frivilliga: fh. David 
Forsblom
Fr 10.4 kl 10-17 Insamling för Ge-
mensamt Ansvar: Vid affärerna.
Sö 12.4 kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, 
Sandvik, Ringwall 
-kl 19 Nostalgiungdomskören 
övar: fh, inför 18.4. Gamla ung-
domskörsångare välkomna med!
Må 13.4 kl 18 Kenyamissionen: 
sångafton, fh, Leni Granholm, 
Bengt Strengell
MUNSALA
To kl 14 Nattvardsgång: pens.hem
-kl 19 Kvällsmässa: Edman, 
Forsman
Fr kl 10 Långfredagsgudstjänst: 
Sandvik, Lilius, projektkören
-kl 19: Aktpredikan: Pensala bö-
nehus, Albert Häggblom, duett- o 
strängbandssång
Sö 5.4 kl 10 Festgudstjänst: 
Edman,procession, Cantare, pro-
jektkören. Påskblommor för ut-
delning kan beställas via Munsala 
Trädgård el. tas med till kyrkan.
-kl 18.30 Lovsångskväll: fh, Boris 
Salo
Må 6.4 kl 10 Gudstjänst: Pensala 
bönehus, Edman, Ringwall
On 8.4 kl 13.30 Symöte: prästg.
Sö 12.4 kl 12 Gudstjänst: kyrkan 
JEPPO 
To klo 18 Ehtoolliskirkko: kir-
kossa, Klingenberg, Lilius, laulu 
Elisa Norrgård
-kl 19.30 Aktläsning med HHN: 
Klingenberg, Lilius, sång Fanny o 
Linda Andtbacka
Fr kl 10 Långfredagens guds-
tjänst: kyrkan, Klingenberg, Caj 
Nordström, kyrkokören 
Sö 5.4 kl 10 Festgudstjänst: 
Klingenberg, Johanna Sandberg, 
kyrkokören o alla barnen. Påsk-
liljor kan tas med till kyrkan för 
prydande o utdelning.
Klo 12 Pääsiäisjumalanpalvelus: 
kirkossa, Klingenberg, Johanna 
Sandberg
Fr 10.4 kl 18.30 Lovsångs- och 
förbönskväll: fh.
Sö 12.4 kl 10 Gudstjänst: kyrkan, 
Klingenberg, Lönnqvist

 ¶ PEDERSÖRE
Skärtorsdag: 19.30 Nattvards-
gudstjänst i kyrkan, St Olofskö-
ren, Erikson, Häggblom, kantor 
Sandstedt-Granvik, organist Dan 
Lönnqvist, dörrvärdar Edsevö 
gamla

Långfredag:  
- 10 Gudstjänst i kyrkan, Kyr-
kokören, Häggblom, Sandstedt-
Granvik, textläsare Anders Salo, 
dörrvärdar Katternö 
- 14 Nattvardsgudstjänst i Forsby 
bykyrka, Häggblom, Sandstedt-
Granvik
Påskdagen: 10 Festhögmässa i 
kyrkan, Kyrkokören, St Olofskö-
ren, Barnkören, lit. Häggblom, 
pred. Erikson, kantor Sandstedt-
Granvik, organist Dan Lönnqvist, 
textläsare Markus Nylund, dörr-
värdar Sandsund
Uppståndelsegraven: öppnas 5.4 
(finns vid kyrkan, i vintergrav, till 
höger om klockstapeln)
Annandag påsk: 11 Familje-
gudstjänst i kyrkan (obs tiden!), 
söndagsskol- och dagklubbsbarn 
medverkar, Erikson, Sandstedt-
Granvik,  Snellman, barnledarna. 
Efteråt mat i församlingshemmet, 
vuxna 9 €, 5-12 år 5 €, 3-4 år 3 € 
och under 3 år gratis, familjepris 
30 €.
Andakter: 
- Skärtorsdag 2.4 kl 14 med 
nattvard i Hedbo seniorboende, 
Häggblom, Sandstedt-Granvik 
- Fr 10.4 kl 14 i Pedersheim, 
Purmo församling
Ungdomskvällar: 
- Lö 4.4 kl 20 Påskfest 360 för 
ungdomar i Kyrkhemmet i Bennäs 
- Fr 10.4 kl 20 i Kyrkhemmet i 
Bennäs
Närståendevårdarcafé: To 9.4 kl 
13 i Kyrkhemmet i Bennäs
Bönegrupp: To 9.4 kl 18.30 i Kyrk-
hemmet i Bennäs
Parmiddag: Lö 11.4 kl 19 i Kyr-
kostrands församlingshem, arr. 
Kyrkans Ungdom
Gudstjänst: Sö 12.4 kl 10 i kyrkan, 
kören Adorate, dir. N-O Frantz, 
Erikson, kantor Sune Sundelin, 
dörrvärdar Sundby
Sammankomster:  
- Fr 3.4 kl 15 i Flynängens böne-
hus, Rune Östman, tolkning 
- Fr 3.4 kl 19 i Kyrkostrands för-
samlingshem 
- Sö 5.4 kl 15 & 19 i Flynängens 
bönehus, Martti Vähäkangas, 
tolkning, radiering 
- Må 6.4 kl 15 i Flynängens böne-
hus, Martti Vähäkangas, tolkning, 
radiering 
- Sö 12.4 kl 15 i Flynängens böne-
hus, Staffan Snellman
Kvällspredikan: Sö 12.4 kl 18 i 
Kållby bönehus, Tore Jungerstam
Bibelkväll: Ti 14.4 kl 19 i Kyrkhem-
met i Bennäs
Symöten: 
- Ti 7.4 kl 13 i Kållby bönehus 
- On 8.4 kl 13 i Lövö hos Elisabet 
Emet, Eklund 
- Må 13.4 kl 13.30 Karby-Sundby i 
Sundby byahem 
- Ti 14.4 kl 14 i Hedbo seniorbo-
ende, Vestanlidgårdens sträng-
band, lotteri 
- To 16.4 kl 13 i Kyrkhemmet i 
Bennäs, Inger Cederberg
Tjejgrupp (åk 4-6): startar 14.4 
kl 18-20 i Kyrkhemmet i Bennäs, 
anmäl till A. Snellman tfn 040-
3100448
Dagklubben 2015-2016: anmäl 
före 15.4 till A. Snellman tfn 040-
3100448

 ¶ PURMO
On kl 19.30: Aktläsning i kyrkan, 
Emaus bönehus och Åvist bykyrka.
Skärtorsdagen kl 14: Nattvards-
gång i Purmohemmet, Portin, 
Johansson.
-kl 19.30: Nattvardsmässa i kyr-
kan, Portin, Johansson.
Långfredagen kl 11: Gudstjänst 
i kyrkan, Portin, Granvik, påsk-
kören.
Påskdagen kl 11: Högmässa i kyr-
kan, Portin, Johansson, sång Nina 
Djupsjöbacka.
Annandag påsk kl 11: Familje-
gudstjänst med mini-musikal, 
Mathias Forsblom, Portin, Johans-
son, Lassila, Häftiskören, m.fl. Ef-
teråt lunch: köttfärslimpa, efter-
rätt glass. Anm för lunchen senast 
31.3 till Carina, 0403 100 465. 
Lotteri för Gemensamt Ansvar.
-kl 14: Påskfest i Emaus bönehus, 
Hans Sandberg, Joakim Förars, 
sång Britt-Mari och Gun-Helen 
Andtfolk, diktläsning Eivor Hägg-
man.
Ti kl 13: Missionsgrupp i Sisbacka 
pensionärshem, Byskata.

Lö 11.4: Konfirmanddag på Pör-
kenäs.
Sö 12.4 kl 11: Gudstjänst i kyrkan, 
pred. Andrey Heikkilä, Portin, Jo-
hansson, påskkören. Efteråt kaffe 
och saltpaj i Kyrkhemmet.
-kl 13: Missionssamling i Kyrk-
hemmet, familjen Christina och 
Andrey Heikkilä medverkar. Auk-
tion till förmån för missionen.
Må 13.4 kl 19.30: Salamugruppen 
i Prästgården.
To 16.4 kl 14: Andakt i Sisbacka 
pensionärshem, Portin, Johans-
son.
-kl 19: Temakväll i Zion, ”Upple-
velser från Indien”, Frank Isaks-
son. 
-kl 20: Drängstugans personal-
möte i Prästgården.
Sö 19.4: Besök från vänförsam-
lingen i Piirsalu.
On 22.4 UTFÄRD :till Esse för-
samlingshem. Rundvandring i 
församlingshemmet. Vi deltar i 
Lunch för daglediga, musikpro-
gram. Buss: Lillby pens.bost. kl 
10.45, Kyrkhemmet kl 10.50. Pris 
20 €/person. Anmälan om delta-
gande och dieter senast on 15.4 
till kansliet, tfn 0403 100 460.

 ¶ TERJÄRV
Nattvardsmässa: to 2.4 kl.19 H. 
Östman, kantorn, kvartettsång
Gudstjänst: fre 3.4 kl.10, khden, 
kantorn, kyrkokören
Andakt i Högnabba byahem: fre 
3.4 kl.19, H. Östman
Familjegudstjänst: sö 5.4 kl.11, 
khden, kantorn, barn – och 
kyrkokörerna, skolelever, Stig 
Dahlvik; trumpet, Konfirmanderna 
deltar.
Gudstjänst i Småbönders: må 6.4 
kl.10, khden, kantorn
Finsk högmässa: må 6.4 kl.12, 
khden, kantorn, Mariat
Finsk bibel- och samtalsgrupp: 
ons 8.4 kl.18, Anne-Maria Häst-
backa, Småbönders skola
Ungdomssamling: fre 10.4 kl.19-
24, f.h
Gudstjänst: sö 12.4 kl.10, khden, 
Leni Granholm
Finskt möte i kyrkan: sö 12.4 
kl.13, O. Åivo, Kaustisen eläkelä-
iskuoro, Mariat och S. Smedje-
backa, Anne-Maria Hästbacka, 
khden

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
ON 1.4 KL. 19.30: DRAMATISERAD 
ANDAKT I DOMKYRKAN Församlingens 
ungdomar medverkar Geisor, Puska, 
Tollander.
TO 2.4 KL. 18: MÄSSA I DOMKYRKAN, 
Smeds, Wilén, Eisentraut-Söderström, 
Stråhlman, Söderström, Helenelund, 
Gaudeamuskören. Brutet nattvardsbord.
FRE 3.4 KL. 12: GUDSTJÄNST I DOM-
KYRKAN, Puska, Tollander, Geisor, ung-
domar, Gudstjänstkören
KL. 20: VIA CRUCIS-KONSERT I DOM-
KYRKAN, Borgå Oratoriekör & brass-
kvintett, dir. Mikael Helenelund, orgel 
Minna Wesslund, läsning Helena Hassel-
blatt, Kim Gustafsson. Program 10 € till 
förmån för passionsspelet 2016
SÖ 5.4 KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYR-
KAN, Lindgård, Stråhlman, Söderström, 
Helenelund, Tollander, Domkyrkokören, 
Diskanten, Cornicines Borgoensis. 
Färdtjänst.
KL. 18: GUDSTJÄNST I SVART-
BÄCKSPJUTSUNDS SKÄRGÅRDSKYRKA, 
Stråhlman, Helenelund
MÅ 6.4 KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYR-
KAN, Eisentraut-Söderström, Wilén, 
Söderström
0N 8.4 KL. 13: Mässa i Taizéstil i Lunda-
gatans kapell, Djupsjöbacka, Helenelund
SÖ 12.4 KL. 10: GUDSTJÄNST S:T OLOFS 
KAPELL, Pellinge, Djupsjöbacka, Tol-
lander
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, 
Stråhlman, Smeds, Lindgård, Tollander, 
Ove Blomqvists gudstjänstgrupp, väl-
signelse av ledaren för familjearbete och 
hjälpledarna.
kl. 13.30: MISSIONSLUNCH i försam-
lingshemmet. Borgå Sjömansmis-
sionskrets ordnar lotteri. Medverkande 
missionär Christine Björkskog, Smeds, 
G Lindström.

LAPPTRÄSK
to 2.4 kl. 9.15: Skolgudstjänst i kyrkan. 
Välkommen med!
to 2.4 Skärtorsdag: högmässa i kyrkan 
kl. 20
fr 3.4 Långfredag: gudstjänst med 
verket Jesu sju sista ord på korset av 
Schütz kl. 16 i kyrkan, Liljendal kyrkokör
sö 5.4 Påskdagen: högmässa i kyrkan 
kl. 10. Cantando

må 6.4 Påsk annandag: högmässa i 
kyrkan kl. 10
on 8.4 kl. 9.30: Vuxen-Barn i fh
to 9.4 kl. 14: Missionskretsen i fh
sö 12.4: Högmässa i kyrkan kl. 10. Kyrk-
kaffe i lilla kyrkan
on 15.4 kl. 9.30: Vuxen-Barn i fh

LILJENDAL
to 2.4 kl. 18: Skärtorsdagens högmässa 
i kyrkan
fre 3.4 kl. 12: Långfredagen gudstjänst 
med verket Jesu sju sista ord på korset 
av Schütz, Kyrkokören
lö 4.4 kl. 17: Cellis i Mariagården
sö 5.4 kl. 12: Påskdagen, tvåspråkig 
högmässa i kyrkan
må 6.4 kl. 12: Messu kirkossa
on 8.4 kl. 10: Vuxen-Barn i Mariagården
on 8.4 kl. 19: Kyrkokören övar i Maria-
gården
to 9.4 kl. 9.30: Öppet café i Annagården
lö 11.4 kl. 10: Nappeklubben i Präst-
gården
sö 12.4 kl. 12: Högmässa i kyrkan
on 15.4 kl. 10: Vuxen-Barn i Mariagården
on 15.4 kl. 19: Kyrkokören övar i Ma-
riagården

LOVISA
Morgonkaffe: to 2.4 kl 8:30 i Tikva
Skärtorsdagsmässa: to 2.4 kl 20 i kyr-
kan, af Hällström, Jokinen
Långfredagens gudstjänst: fre 3.4 kl 10 i 
kyrkan, af Hällström, Jokinen
Påskmässa: sö 5.4 kl 10 i kyrkan, af 
Hällström, Jokinen, Leo Kylätasku 
trumpet
Gudstjänst med små och stora: må 6.4 
kl 10 i Valkom kyrka, af Hällström, Joki-
nen, Lovisaklangen
Oratoriekörens övning: on 8.4 kl 18 i 
kyrkan
Morgonkaffe: to 9.4 kl 8:30 i Tikva
Ordets och bönens kväll: to 9.4 kl 18:30 
i kyrkan
Ung mässa: fre 10.4 kl 18 i Valkom kyrka, 
af Hällström, Jokinen, Ungdomskören
Gudstjänst: sö 12.4 kl 10 i kyrkan, K af 
Hällström, S af Hällström. Efter guds-
tjänsten vinterskriftskolans lektion i 
församlingsgården
Samkristen förbönstjänst: må 13.4 kl 18 
i församlingsgården
Pensionärsföreningen: ti 14.4 kl 13 i för-
samlingsgården
Ungdomskören: ti 14.4 kl 14:30 i kyrkan
Kejsarens nya kläder, musiksaga för 
barn: ti 14.4 kl 17:30 i församlingsgår-
den, arr. Musikinstitutet och Lovisa 
församlingar
Oratoriekörens övning: ti 14.4 kl 19-22 
i kyrkan
Jubileumskonsert: on 15.4 kl 18 i kyrkan. 
Roland Forsberg: Påskoratorium, op 190. 
Lovisanejdens oratoriekör och orkester, 
dir. Roland Forsberg. Samt vernissage av 
Ragnwei Axellies konstverk
Morgonkaffe: to 16.4 kl 8:30 i Tikva

PERNÅ
Skärtorsdagens andakt med nattvards-
gång: to 2.4 kl. 13.00 på Hemgården och 
kl. 14.00 i Lyckan, Minna Silfvergrén, 
Jeannette Sjögård Andersson, Marcus 
Kalliokoski.
Skärtorsdagens nattvardsgång: to 2.4 
kl. 18.00 i kyrkan, Robert Lemberg, 
Jeannette Sjögård-Andersson, Marcus 
Kalliokoski.
Långfredagens gudstjänst: fr 3.4 kl. 
10.00 i kyrkan, Robert Lemberg, Marcus 
Kalliokoski.
Agios o Theos konsert: fr 3.4 kl. 18.00 i 
kyrkan, Schola Sancti Henrici. Fritt in-
träde, program 10 €.
Festmässa på påskdagen: sö 5.4 kl. 
10.00 i kyrkan, Robert Lemberg, Minna 
Silfvergrén, Marcus Kalliokoski.
Påskannandagens mässa: må 6.4 kl. 
13.00 i Sarvsalö kapell, Robert Lemberg, 
Marcus Kalliokoski.
Gudstjänstkörens övning: to 9.4 kl. 
18.00 i Sockenstugan, Marcus Kal-
liokoski.
Klubins 10-års kalas: to 9.4 kl. 18-20.30 
i prästgården, Dan Krogars. Stand up Oa 
Lönnbäck, tårta.
Café Mikael: fr 10.4 kl. 10-12 i Mikaels-
stugan, Jeannette Sjögård-Andersson.
Gemensamt Ansvar sparböss insamling: 
lö 11.4 kl. 10-13 vid ABC i Gammelby.
Högmässa: sö 12.4 kl. 10.00 i kyrkan, 
Robert Lemberg, Marcus Kalliokoski, 
gudstjänstkören medverkar.
OBS! Ingen mässa i Sarvsalö kapell 12.4.
Baggnäs-Tervik diakonikrets: ti 14.4 
kl. 13.00 hos Iris Tennberg, Jeannette 
Sjögård-Andersson.

SIBBO
Påskhelgens gudstjänster:
SIBBO KYRKA: Skärtorsdag kl 18: 
mässa, Helene Liljeström, Lauri Palin, 
Ann-Christine Wiik. Långfredag kl 12: 
gudstjänst, Camilla Ekholm, Palin, Herr-
kör. Påskdagen kl 12: familjemässa med 
församlingens medarbetare, Barnkör, 
gudstjänstfrivilliga. Tag gärna påskliljor 
med! Ingen söndagsskola.
Söderkulla församlingssal: Annandag 
påsk: Taizémässa kl 18, Korpi, Palin, 
Kyrkokör. OBS! Ingen mässa i Sibbo 
kyrka.
Kärlekens väg: Långfredag kl 19. En 
vandring med två lärjungar i hjärtat av 
Sibbo. Start i Gamla kyrkan.
Samtalsgrupp på Linda: Ti 7.4 kl 13:15. 
Ann-Christine Wiik.
Sjueuroslunch: On 8.4 kl 12, Kyrkoby 
församl. hem. Andakt: Kjell Lönnqvist.
Bibelstudium i Norra Paipis bykyrka: On 
8.4 kl 18. Stefan Djupsjöbacka.
Sibbo kyrka: Sö 12.4 kl 13 (OBS! Tiden) 
konfirmation för sportlovs- och dags-
skriftskolan. Korpi, Mauritz Brunell, 
Patrik Frisk, gudstjänstgrupp. Söndags-
skola.
Sommarens barnlägeranmälningar öpp-
nas: Må kl 9 via www.sibbosvenskafor-
samling.fi. Mer info om lägren finns på 
hemsidan.
Diakonisyföreningen på Kullen: Må 
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13.4 kl 14.
Vikings veranda: Må 13.4 kl 19, Präst-
gården. Frisk.
Kvällsmässa: On 15.4 kl 18:30, Sibbo 
kyrka. Korpi, Palin.
Veckomässa på Linda: To 16.4 kl 14. 
Korpi, Palin.

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
To 2.4
kl. 8.15: Påskgudstjänst med Drumsö 
lågstadium i S:t Jacobs kyrka.
kl. 10: Påskmässa med högstadieskolan 
Lönkan i Tempelplatsens kyrka.
kl. 15: Skärtorsdagsmässa i Folkhälsans 
Seniorhus, Mannerheimvägen 97. Lind-
ström, Böckerman, Passionärerna.
kl. 18: Skärtorsdagsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Almqvist, 
Böckerman.
kl. 19: Skärtorsdagsmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Repo-Rostedt, Fogelberg.
Fr 3.4
kl. 10: Långfredagens gudstjänst i S:t Ja-
cobs kyrka. Terho, Enlund, Fogelberg.
kl. 12: Långfredagens gudstjänst i 
Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Lind-
ström, Johannes passionen med Johan-
nes kantori.
kl. 21.30: Via Crucis - Passionsdrama 
med start från Kajsaniemiparken. Fritt 
inträde. För mer information: www.
viacrucis.fi.
Lö 4.4
kl. 23: Midnattsmässa i Johanneskyrkan. 
Resurrexit av Knut Nystedt. Busck-
Nielsen, Lindström, Johannes kantori 
och Tomas Vokalensemble. Pasha-fest i 
Högbergsgården efter mässan.
Sö 5.4
kl. 12: Påskdagens högmässa i Johan-
neskyrkan. Westerlund, Terho, Johannes 
kantori. Församlingens körer medverkar. 
Kyrkkaffe.
Må 6.4
kl. 12: Högmässa på Annandag påsk i 
Johanneskyrkan. Repo-Rostedt, Wes-
terlund, Almqvist, Fogelberg.
Ti 7.4 
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Anna Pulli.
kl. 13: Träffpunkt. Högbergsgatan 10 E, 
2 våningen. Ossian Enqvist berättar om 
Villa Paulig i Tölö
kl. 19: Tomasmässa i Johanneskyr-
kan. Tomas Ray, Maria Sten och Anne 
Hätönen.
On 8.4
kl. 14: Mariakretsen, Högbergssalen, 
Högbergsgatan 10 E, 2 vån. Frände.
kl. 14: Sjötorpet, Högbergsgatan 10 E, 2 
vån. Ollberg.
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs 
församlingssal. Heikel-Nyberg.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Lindström, Almqvist.
kl. 17-19: Familjecafé i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivå. Lappalainen.
To 9.4
kl. 18: Stillhet i oron – ekon av längtan. 
Bibelmeditation i Johanneskyrkan. 
Böckerman, Repo-Rostedt.
kl. 19: Regnbågscafé. Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivå. Monica Heikel-
Nyberg: ”Den mörka skuggan.” Om 
depression hos Bibelns människor och 
hos oss.  Tomas Ray.
Fr 10.4
kl. 10–11.30:Knatterytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
över 1 år. Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E. Välkom-
men på middagsbön i Johanneskyrkan 
kl. 12.
Sö 12.4
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Almqvist. Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Terho, Repo-Rostedt, Almqvist, 
Böckerman. Furahakören medverkar. 
Kyrkkaffe.
kl. 18: Musik i Johannes. ”I Sibelius 
fotspår” i Johanneskyrkan. Harry Dahl-
ström, baryton, K-E Gustafsson, orgel.
Må 13.4
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
under 1 år. Wiklund.
kl. 11-12: Cellverksamhet ”Guds när-
varo i vår samvaro” i S:t Jacob. Gertrud 
Strandén.
kl. 13: Samtalsgruppen i Majblomman, 
Sanitärsgatan 4-6. Stefan Djupsjöbacka.
Ti 14.4
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Santeri Siimes.
kl. 19: Mariavesper i Johanneskyrkans 
krypta. Busck-Nielsen, Böckerman.
On 15.4
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs 
församlingssal. Terho.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Lindström, Almqvist.
kl. 17-19: Familjecafé i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivå. Lappalainen.
Middagsbön: i Johanneskyrkan ti-fr 
kl. 12.
Församlingens pensionärsläger: hålls 
den 8-12.6.21015 på Labbnäs semes-
terhem. Kom med och fira sommaren 
med trevlig gemenskap och program. 
Pris 200€ (inkl. resa och helpension). 
Anmälningar till Barbro Ollberg, tfn 
050 3800 656, barbro.ollberg@evl.fi, 
senast 15.5.
OBS! Vid inbetalning till Gemensamt 
Ansvar: använd referensnumret 305721. 
(Tryckfel i J 12).

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN  Åbohusvägen 3
To 2.4 kl. 20: skärtorsdagsmässa, For-
sén, Forsman, Anna Westerlund cello. 
Fr 3.4 kl. 12: gudstjänst, Ahlfors, Sun-
droos och Matteus kyrkokör.

Sö 5.4 kl. 12: festmässa, Hallvar lit, 
Forsén pred, Forsman, Sundroos, Mat-
teus kyrkokör och Matteus stråkar. 
Kyrkkaffe.
Må 6.4 kl. 18: kvällsmässa. Efteråt 
kvällste i Matteussalen.
On 8.4 kl. 8.30-9: morgonmässa, 
Forsén.
On 8.4 kl. 17.30: förbönsgruppen samlas 
(2 vån).
On 8.4 kl. 18: MU-mässa, Matteus Ung-
dom –mässa, Rönnberg. En kort mässa 
med bönevandring, kyrkfika efteråt.
On 8.4 kl. 18-19: RostRöst i Öst (2 vån), 
Mimi Sundroos.
To 9.4 kl. 13: torsdagsträffen, Hallvar (2 
vån). Kaffeservering.
Fr 10.4 kl. 12-14: samtalslunch för 65+. 
Tema: Frihet. Anmäl till Matteus försam-
lings kansli, matteus.fors@evl.fi eller tfn 
050-380 3933 senast 7.4 kl. 14. En liten 
lunchavgift.
 Lö 11.4 kl. 12.30-14: Kaffe på plattan 
utanför Matteuskyrkan. Vi bjuder på 
kaffe, te, saft och bulle. 
Vi erbjuder också möjlighet till samtal 
och förbön. Kyrkan är öppen och du kan 
i stillhet sitta där en stund. Du är också 
välkommen att hjälpa till. Vi behöver 
dig som vill bjuda in mänskor som går 
förbi, dig som vill servera kaffe och dig 
som vill samtala och be för mänskor. 
Arr. Matteus församling och Vartiokylän 
seurakunta.
Sö 12.4 kl. 12: högm, Hallvar, Sundroos. 
Kyrkkaffe. 
Sö 12.4 kl. 16: mässa med Fridsför-
eningen i södra Finland (tvåspr.) Kaf-
feservering.
On 15.4 kl. 8.30-9: morgonmässa, 
Forsén.
On 8.4 kl. 18: MU-mässa, Matteus Ung-
dom –mässa, Rönnberg. En kort mässa 
med bönevandring, kyrkfika efteråt.
To 16.4 kl. 12-14: handarbetsgruppen 
samlas, Riitakorpi (2 vån).
BOTBYGÅRDS KAPELL, Botbygårds-
vägen 5
Fr 3.4 kl. 15: musik i vid Jesus döds-
stund, musik: J.S. Bachs solocellosviter 
för altviolin, Jussi Aalto viola, textläs-
ning: Helena Rönnberg, Mikko Alava. 
Fritt inträde.
ÖSTERSUNDOM KYRKA
5.4: Ingen högmässa i Östersundom 
kyrka.
MARIELUNDSKAPELLET I NORDSJÖ 
KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 12.4 kl. 10: högm, Hallvar, Sundroos. 
Kyrkkaffe.

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
To 2.4:
- kl. 17 Kvällsmässa: i Norra Haga kyrka, 
Djäknev. 1. Thylin, Hilli.
- kl. 18 Encounter: i Hagasalen, Vesperv. 
12 A. En kväll av lovsång och bön.
- kl. 18.30 Aktläsning: med nattvard 
i Munksnäs kyrka, Tegelst. 6. Kass, 
Ahlberg.
- kl. 19 Skärtorsdagens mässa: i Åg-
gelby gamla kyrka, Brofogdev. 12. 
Sandell, Hilli.
Fr 3.4:
- kl. 10 Gudstjänst: i Munksnäs kyrka, 
Tegelst. 6. Björk, Ahlberg.
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli.
- kl. 15 Passionsmusik: i Kottby kyrka, 
Metsolav. 14. Ahlberg, Hilli, Thylin.
Lö 4.4:
- kl. 23.30 Påskvigilia: med mässa i 
Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12. 
Sandell, Hilli.
Sö 5.4:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka, 
Tegelst. 6. Thylin, Ahlberg.
- kl. 12 Högmässa: i Malms kyrka, Kom-
munalv. 1. Sandell, Hilli.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Hagasalen, 
Vesperv. 12 A. Barnkyrka.
Må 6.4:
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Mathias 
Sandell.
- kl. 18 Gudstjänst: i Södra Haga kyrka, 
Vesperv. 12. Thylin, Varho.
Ti 7.4:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kom-
munalv. 1. Musiklek för barn 0-4 år med 
förälder. Vi bjuder på kaffe, saft och 
smörgås. Ledare Sussi Isaksson.
- kl. 13 Special-dagscafé: i Månsas 
kyrka, Skogsbäcksv. 15. Arla Nykvist 
berättar om den svenska konstnärinnan 
Eva Spångberg. Kaffe, dopp, andakt, 
program och servering. Bodil och Halvar 
Sandell.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöj-
dens kyrka, Raumov. 3. Daniel Björk, 
Lassus, Ahlberg. Barnpassning. Kyrk-
dörrarna öppnas kl. 18.30.
On 8.4:
- kl. 13.30 Bibeleftermiddag: i Hagasa-
len, Vesperv. 12 A. Stig-Olof Fernström 
undervisar. Kaffe med dopp.
- kl. 19 Litteraturkväll: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksv. 15. Värdar Aicka och Micke 
Nyström. Sigrid Undset: ”Kristin Lav-
ransdotter” behandlas.
To 9.4:
- kl. 10 Babyrytmik: i Hagasalen, Ves-
perv. 12 A. Babyrytmik för 0-1-åringar. 
Välkommen! Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 10 Musiklek: i Munkshöjden, Björ-
neborgsv. 1. Musiklek för 0-4 år med 
förälder. Vi bjuder på kaffe, saft och 
smörgås. Ledare Sussi Isaksson.
- kl. 18 Bönegrupp: i Petruscentret, 
Klubbrummet, Vesperv. 12 A. Ledare 
Camilla Norkko.
Fr 10.4:
- kl. 10 Musiklek: i Haga, Vesperv. 12 
A. Musiklek för 0-4 år med förälder. Vi 
bjuder på kaffe, saft och smörgås. Le-
dare Sussi Isaksson.
Lö 11.4:
- kl. 10.30 Kvinnobrunch: i Hagasalen, 
Vesperv. 12 A. Den här gången har vi en 
hemlig gäst! Anmälan till kansliet 09-
2340 7100 senast 9.4.
Sö 12.4:

- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka, 
Tegelst. 6. Maria Sten, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli. Efter 
avslutad gudstjänst hålls årsmötet för 
Björkebo-sommarhem rf
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Södra Ha-
ga kyrka (Obs!), Vesperv. 12. Barnkyrka.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka, 
Kommunalv. 1. 2 Mos 8. Sandell.
Må 13.4:
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksv. 15. 2 Korintierbrevet. 
Sandell.
- kl. 19 Samtalsgrupp för män: i Pet-
ruscentret, Vesperv. 12 A. Stig-Olof 
Fernström.
Ti 14.4:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kom-
munalv. 1. Musiklek för barn 0-4 år med 
förälder. Vi bjuder på kaffe, saft och 
smörgås. Ledare Sussi Isaksson.
- kl. 17 Petrus barnkör: i Munkshöjdens 
församlingshem, Raumov. 3. Välkomna 
alla barn från 5 år uppåt! Ledare Liisa 
Ahlberg.
On 15.4:
- kl. 13 Månadslunch med andakt: i 
Hagasalen, Vesperv. 12 A. Vi börjar med 
lunch kl. 13.00 och avslutar med andakt 
när vi ätit färdigt. Anmälan senast på 
måndag samma vecka till kansliet 09-
2340 7100.
- kl. 13 Onsdagssöndagsskola: i Månsas 
kyrka, Skogsbäcksv. 15. Söndagsskola 
för dej som är 9 år och uppåt. Vi berät-
tar om Jesus, äter mellanmål och leker. 
Ledare Sussi Isaksson.
To 16.4:
- kl. 10 Babyrytmik: i Hagasalen, Ves-
perv. 12 A. Babyrytmik för 0-1-åringar. 
Välkommen! Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 10 Musiklek: i Munkshöjden, Björ-
neborgsv. 1. Musiklek för 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 erfaren-
heter. Ingen förhandsanmälan behövs. 
Ledare diakonissan Nina Nybergh.
- kl. 18 Bönegrupp: i Petruscentret, 
Klubbrummet, Vesperv. 12 A. Ledare 
Camilla Norkko.
- kl. 19 Vesper: i Åggelby gamla kyrka, 
Brofogdev. 12. Sandell, Hilli.

HELSINGFORS PROSTERI
Via Crucis intar staden: 
Via Crucis passionsdramat uppförs i 
Helsingfors centrum för 20:e gången på 
långfredagen den 3 april. Föreställningen 
startar kl. 21.30 i Kajsaniemi park. Pas-
sionsvandringen fortsätter via Finlands 
bank till Domkyrkan, där passionsdra-
mat kulminerar i korsfästningen. 
Manusförfattaren Veli-Pekka Hänninen 
har gjort en ny tolkning av passions-
dramat med temat ”Åskådarens påsk”, 
som behandlar människans oförmögen-
het att möta lidande. Regissören Ville 
Saukkonen har gett passionsdramat en 
modern anknytning. 
Som Jesus ser vi finsk-kenyanska skå-
despelaren Matti Leino. I passionsdra-
mat uppträder skådespelare och artister 
som t ex Kristiina Halkola, Satu Silvo, 
Oskari Katajisto, Sami Saikkonen, Jorma 
Uotinen och Juha-Pekka Mikkola. 
Heikki Sarmanto har komponerat en ny 
version av Hosianna till passionsdramat. 
Helsingfors filmharmoniska kör samt 
Essi Wuorela uppträder med var sin 
tolkning av Sarmantos version av den 
traditionella psalmen.
Utfärd till Tiilikanoja lägergård: i Tusby 
tisdag 21.4 med start kl.10 från Kiasma 
i Helsingfors med abonnerad taxi. Kaf-
feservering (té) ca kl.11 på Tiilikanoja. 
Vi umgås och njuter av naturen vid 
Tusby träsk. Möjlighet att besöka Lotta 
muséet och Halonens konstnärshem 
i närheten. Lunch ca kl.13 på Onnela 
dit vi promenerar. Kl.16 avfärd. Ledare 
Ulla Gripenberg och Kristina Jansson-
Saarela. I avgiften 10 euro ingår resor, 
mat och vistelse på Tiilikanoja. Anmäl-
ningar till Kristina Jansson-Saarela tfn. 
09-23402540.
Tomasmässa: firas tisdag 7.4 kl.19 i 
Johanneskyrkan. Mötet med den upp-
ståndne. Predikan av Maria Sten. Liturg 
Tomas Ray. Speaker Ritva Saario. Ef-
teråt téstund.
Det finns ännu plats på special-
skriftskolan: 9-13.6.2015 på Lärk-
kulla stiftsgård i Karis. Anmälningartill 
ledarna, omsorgspastor Ben Thilman, 
tfn 0400602829 el Kristina Jansson-
Saarela, tfn 09 2340 2540.
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. Ring eller 
skriv när Du behöver stöd!
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut 
samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

DEUTSCHE GEMEINDE
Do 2.4. um 9 Uhr: Abendmahlsfeier 
in der Krypta der Kirche (Panzig und 
Sentzke)
um 18 Uhr: Abendmahlsgottesdienst 
zum Gründonnerstag (Panzig)
Fr 3.4. um 11 Uhr: Gottesdienst zum 
Karfreitag (Panzig)
So 5.4. um 11 Uhr: Gottesdienst zum 
Ostersonntag (Panzig), Kinderkirche
Mo 6.4. um 11 Uhr: Gottesdienst zum 
Ostermontag (Panzig)
So 12.4. um 11 Uhr: Gottesdienst (Pan-
zig)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Skärtorsdagssamtal i Stillhetens kapell: 
Präst och diakon från Esbo svenska 
församling är närvarande för samtal vid 
Stillhetens kapell i köpcentrumet Iso 
Omena i Mattby på skärtorsdagen 2.4 
kl. 11-12.
Skärtorsdagsmässor to 2.4: Karabacka 
kapell kl. 17, Rönnberg, Malmgren, Esbo 
domkyrka kl. 18, Kanckos, Kronlund, 
Hagalunds kyrka kl. 18, Jäntti, Wikman, 
Sökö kapell kl. 19, Ahlbeck, Malmgren.
Församlingens kansli: på Kyrkogatan 10 
stänger kl. 13 på skärtorsdagen.
Långfredag 3.4: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 gudstjänst. 
Björkholm-Kallio, Kanckos, Wikman, 
Kronlund, Malmgren.
Långfredagskonsert: Esbo domkyrka 
kl. 21. Stabat Mater Dolorosa. Dowland, 
Frescobaldi, Merula, Sances, Vallet. Nina 
Kronlund, sång, Kari Vaattovaara, luta, 
Markus Malmgren, orgel. 
Fritt intr. Friv. kollekt för Gemensamt 
Ansvar.
Den stilla lördagen 4.4: 
Hvittorps lägercentrum kl. 20 påsk-
nattsmässa med påskskriftskolan. von 
Martens, Malmgren. 
Mataskärs kapell kl. 23 påsknattsmässa. 
Ahlbeck, Wikman. Servering.
Påskdagen sö 5.4: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. 
Rönnberg, Kanckos, Wikman, Kronlund, 
påskkören och Jan Takolander, trombon. 
Servering i församlingsgården. 
Olars kyrka kl. 10.30 mässa med små 
och stora. Jäntti, Wikman. Kyrkkaffe/
saft,
Annandag påsk må 6.4: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. 
Rönnberg, Malmgren. Kyrkkaffe i präst-
gården.
Folkmusikfestivalen Juurijuhla/Rotfest: 
Esbo domkyrka må 6.4 kl. 19. Maria 
Kalaniemi, dragspel, sång, Timo Alako-
tila, piano, Panu Savolainen, vibrafon. 
Rotfests startkonsert med vårkänsla. 
Ensemblens premiärkonsert. Fritt intr. 
Arr. i samarb. m. Espoon tuomiokirk-
kosrk och Esbo sv. förs.
Konsert med musik ur Jesus Christ 
Superstar: Tempelplatsens kyrka, Hel-
singfors, ti 7.4. kl. 20. Kammarkören 
Novena, dir. Nina Kronlund. Arr. Töölön 
srk & Sibelius-Akademin.
Församlingens kansli: på Kyrkogatan 10 
stänger kl. 13 på skärtorsdagen.
Dagklubbsamälningar till hösten 2015: 
Dagklubbarna för 3-5-åringar tar 1-30.4 
emot anmäl¬ningar, mer info och  elek-
tronisk anm.  på www.esboforsamlingar.
fi/dagklubbar.
Samtalsgruppen: Olars kyrka, svenska 
sidan, ti 7.4 kl. 18–20. Gäst TD Stefan 
Djupsjöbacka: Franciskansk livsstil i dag.
Andakt på Esbo centrums servicehus: 
to 9.4 kl. 14–15, Björkholm-Kallio.
Kretsar för pensionärer & daglediga 
kl. 13-15: Köklax kapell ti 7.4, Kalajärvi 
kapell to 9.4, träffdax i Köklax kapell ti 
14.4, Sökö kapell ti 14.4, Södrik kapell on 
15.4, Karabacka kapell to 16.4.
Högmässor sö. 12.4: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Ahlbeck, 
Wikman. 
Karabacka kapell kl. 10. Ahlbeck, Wik-
man, Norra distriktets gudstjänstgrupp. 
Kyrkkaffe. 
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 10.30. 
Kanckos, Natalie Ball. Kyrkkaffe.
Lördagskaffe för vuxna funktions-
hindrade: Karabacka kapell lö 11.4 kl. 
15–16.30, Heikkinen.
Braskväll för kvinnor: Mataskär, inter-
natet, to 16.4 kl. 18.30. Gäst är Marianne 
Ly, som berättar om kvinnor i Senegal. 
Kvällste.

GRANKULLA
To 2.4 kl. 18 Skärtorsdagsmässa: Ulrik 
Sandell, Anne Hätönen, damkören Gra-
zia medverkar.
Fre 3.4 kl. 12 Långfredagens pas-
sionsgudstjänst: Daniel Nyberg, Barbro 
Smeds.
Kl. 15 Tvåspråkig musikandakt: J. Haydn: 
Jesu sju ord på korset. ZAGROS-kvar-
tetten. Daniel Nyberg och Anna-Kaisa 
Tuomi, textläsare.
Sö 5.4 kl. 12 Påskdagens familjemässa 
med dop: Ulrik Sandell, Barbro Smeds, 
Anne Hätönen. Kyrkkaffe i övre salen.
Må 6.4 kl.12 Påsk annandagens hög-
mässa: Johanna Björkholm-Kallio, 
Barbro Smeds. 
Kaffe i nedre salen.
Ti 7.4 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebastos, 
Yvonne Fransman, Barbro Smeds.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: 
Kl. 13 Pensionärskören: i nedre salen, 
Barbro Smeds.
Kl. 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen. 
Församlingspastor Maria Wikstedt be-
rättar om Gemensamt Ansvar 2015 och 
sin resa till Haiti.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i 
Sebastos.
On 8.4 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
OBS! Närståendevårdarträffen: är 
undantagsvis kl. 15.30-17.30 i Villa 
Junghans, tékväll. Närmare info av Grani 
Närhjälp och anmälningar på numret 
040-518 9281.
Kl. 18.30 Onsdagsbön: i kyrkan, Ulrik 
Sandell.
Kl. 20-21 Facebook-mottagning: Marlen 
Talus-Puzesh.
To 9.4 kl.10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet.
Sö 12.4 kl.12 Högmässa: Gunborg Lind-
qvist, Anne Hätönen. Kaffe i nedre salen.
Kl. 12 Söndagsskola: i Klubb 97, Pippi 
Collander och Märta Backman.
Kl. 10 Singelföräldracaféträff: i Sebas-
tos, Marina Paqvalén.
Må 13.4 kl. 16-18 Ungdomskväll: i 
Klubb 97.
Ti 14.4 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebas-
tos, Yvonne Fransman, Barbro Smeds.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i 
Sebastos.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre salen.
On 15.4 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
Kl. 18.30 Onsdagsbön: i kyrkan, Kjell 
Granlund.
Kl. 20-21 Facebook-mottagning: Marlen 
Talus-Puzesh.
To 16.4 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet.
Kl. 18.30 Bibelkväll: i Sebastos.
Retreat 8-10.5.2015 på Snoan i Lapp-
vik: 
Välkommen på retreat till Snoan i Lapp-
vik, Hangö. Retreatledare Gunnar Särs. 
Anmälningar till kyrkoherdeämbetet se-
nast 30.4.2015. Tfn (09) 5123 722
Barnläger på Högsand i Hangö: 
Läger 1. För barn i åk 1-3. Tid 1-3.6.2015. 
Pris 55 €. 
Läger 2. För barn i åk 4-6. Tid 
3-6.6.2015. Pris 70 €. 
Anm. till kyrkoherdeämbetet tfn. 09-512 
3722: eller grankulla.sv.fors@evl.fi 
Mer info: Marlen ”Maami” Talus-Puzesh, 
050-301 7467. 
Vid anmälningen behöver vi veta, 
barnets namn, adress, ålder, dieter, 
allergier samt vårdnadshavarens kon-
taktuppgifter.
Pensionärsläger 1-4.6 på Högsand i 
Lappvik: Temat är att lyssna. Vi har 
gensamma träffar med barnen på 
barnlägret. Välkommen! Vi tar emot 
anmälningar fram till 22.4.2015. Pris: 80 
euro/dubbelrum, 100 euro/enkelrum. 
(andra än grankullabor: 120 respektive 
160 euro). Grankullabor har företräde. 
Möjligheter till ekonomiskt stöd för läg-
ret finns. Kontakta Catherine Granlund 
050-439 3208 eller Karin Nordberg 
050-343 6885.

KYRKSLÄTT
Passionsandakt på Stor-Raula i Lapp-
böle: ons 1.4 kl. 18. Stråhlman, Joki.
Påskberättelse för alla barnasinnade: to 
2.4 kl. 9.30 i Masaby kyrka.
Skärtorsdagsmässa: to 2.4 kl. 18 i Kyrk-
slätts kyrka. Anton Kukkonen, cello. 
Höglund, Joki.
Gudstjänst: fre 3.4 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. Ingrid Grande,solosång. Mikaeli-
kören medverkar. Höglund, Joki.
Högmässa: sö 5.4 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. L. Stråhlman, M. Punt.
Psalmgudstjänst: må 6.4 kl. 18 (OBS 
tiden!) i Kyrkslätts kyrka. L. Stråhlman, 
S. Joki.
Mässa med Taizé: on 8.4 kl. 18.00 i 
Kyrkslätt kyrka. Därefter te i koret.
Biljard&Chill: to 9.4 kl. 14-17.30. Öppet 
hus på Hörnan.
Ung gudstjänst: to 9.4 kl. 18 i Kyrkslätts 
kyrka.
Slöjdgruppen för vuxna: lö 11.4 kl. 
13 Sjökulla skola, Sjökullavägen 285. 
Biltransport kl. 12 från församlingshem-
mets i centrum parkeringsplats.
Högmässa: sö 12.4 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. L. Stråhlman, S. Joki.
Högmässa för hela familjen: sö 19.4 kl. 
12 i Kyrkslätts kyrka. Därefter kyrksaft 
på Hörnan. Högmässan radieras.
Måndagsgruppen: må 13.4 kl. 10-13. 
OBS! I församlingshemmet. Transport.
Seniorgruppen – samtalsgrupp för män: 
må 13.4 kl. 13.30. OBS! På prästgården.
Sång och bön: må 13.4 kl. 18.30 i koret i 
Kyrkslätts kyrka.
Skriftskolans föräldrasamling Räfsö 1: ti 
14.4 kl. 18-19.30 på Hörnan.
Skriftskolans föräldrasamling Räfsö 2: 
to 16.4 kl. 18-19.30 på Hörnan.
Skriftskolans föräldrasamling Räfsö 3: 
må 20.4 kl. 18-19.30 på Hörnan.
SommarDax: dagläger 1-18.6 på Lyan 
för barn i åk 1-4. Pris: 50 €/vecka för 
församlingens medlemmar. 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 medlemmar. Info och 
anmälningar: www.kyrkslattsvenska.fi. 
Frågor: jenny.akerlund@evl.fi, tel. 050 
376 1488.
Kyrkoherdeämbetets tfn (09) 8050 
8292: Epost kyrkslatts.svenska.forsam-
ling@evl.fi
Mera info på www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
To 2.4: Skärtorsdagens kvällsbön med 
nattvard kl 18 i SvH, Kim Rantala, Paula 
Sirén och Marjukka Manner, altfiol
Fre 3.4: Långfredagens gudstjänst kl 11 i 
SvH, Kim Rantala, liturg Kaj Fagerholm, 
predikan och Paula Sirén, musik
Sö 5.4: Påskdagens högmässa kl 11 i 
SvH, Kim Rantala, Paula Sirén och Mari-
anne Roponen, cello
Må 6.4: Annandag påsk. Kvällsbön med 
taize-sånger kl 18 i SvH, Hanne von 
Weissenberg, Paula Sirén och Escamilla
Ti 7.4: Mammor, pappor o barn, kl 10 
i SvG
Ti 7.4: Tisdagsklubben kl 13-15.30 i SvG
Ons 8.4: Diakonikretsen kl 13 i SvH, Ro-
mernas national-dag
Ons 8.4: A-män bastukväll kl 18.30 i 
Ilkko. Skjuts kl 18 från Gamla kyrkan.
Sö 12.4: 1 söndagen efter påsk, guds-
tjänst kl 11 i SvH, Kim Rantala och Mari-
anne Hesthammer
Ti 14.4: Mammor, pappor o barn, kl 
10 i SvG
Ti 14.4: Tisdagsklubben kl 13-15.30 i SvG
Ons 15.4: Diakonikretsen kl 13 i SvH, 
kyrkoherden har ordet

VANDA
Skärtorsdagens nattvardsgång: to 2.4 
kl. 18 i Helsinge kyrka S:t Lars och kl. 
19.30 i S:t Martins kapell. M. Fagerudd, 
A. Ekberg.
Långfredagens gudstjänst: fre 3.4 kl. 10 
i Helsinge kyrka S:t Lars. K. Andersson, 
A. Ekberg. Heidi Åberg-Ylivaara, violin 
och sång.

Påskdagens festmässa: sö 5.4 kl. 10 i 
Helsinge kyrka S:t Lars. M. Fagerudd, 
K. Andersson, A. Paavola, A. Ekberg. 
Johanna Fernholm, sång.
Nattvardsgudstjänst på finlands-
svenskt och finskt teckenspråk: sö 5.4 
kl. 13 i S:t Martins kapell. Medverkande: 
Dövprästerna Maria Lindberg och Janne 
Rissanen, dövdiakon Seija Einola. Tema: 
Påskdagen. Kyrkkaffe.
Musikandakt: annandag påsk må 6.4 kl. 
16 i Helsinge kyrka S:t Lars. M. Fagerudd, 
A. Ekberg. Laura Koskelo, violin.
Ingen ViAnda- körövning: ons 8.4.
De vackraste andliga sångerna: ons 
8.4 kl. 14.15 i Folkhälsanhuset, Vallmo-
vägen 28.
Ungdomskväll: ons 8.4 kl. 18 i Bagarstu-
gan, Kurirvägen 1.
Barnens kyrkostund: to 9.4 kl. 9.30 i 
dagklubbsutrymmet i Brännmalmen, 
Kornvägen 10.
Församlingens födelsedagsfest: to 9.4 
kl. 13 i Prostgården, Kyrkovägen 45.
Barnens kyrkostund: fre 10.4 kl. 9.30 i 
dagklubben i Martinristi församlingscen-
trum, Bredängsvägen 2.
Veckomässa: fre 10.4 kl. 14 i Folkhälsan-
huset, Vallmovägen 28. K. Andersson.
Högmässa: sö 12.4 kl. 10 i Helsinge kyrka 
S:t Lars. Konfirmanderna medverkar. K. 
Andersson, A. Ekberg.
Taizémässa: sö 12.4 kl. 18 i S:t Martins 
kapell. K. Andersson, A. Ekberg.
Familjecafé: i samarbete med Folk-
hälsan må 13.4 kl. 9.30 -12 i Martinristi 
församlingscentrum.
S:t Martins diakoni- och pensionärs-
krets samlas ti 14.4 kl. 13 i S:t Martins 
kapell.
ViAnda-kören: övar ons 15.4 kl. 12-14 på 
Helsinggård, Konungsvägen 2.
Dickursbykretsen: samlas ons 15.4 kl. 14 
i Folkhälsanhuset, Vallmovägen 28.
Ungdomskväll: ons 15.4 kl. 18 i Bagar-
stugan, Kurirvägen 1.
Vardagsrummet: ons 15.4 kl. 18-19.30 
i Kivistö kyrka, församlingssalen. En 
svenskspråkig träff för människor i alla 
åldrar.
Församlingens dagsläger i sommar: 
Dagsläger för barn i förskolan och 
årskurs 1-6 ordnas 1-5.6, 8-12.6 och 
15-18.6 kl. 8.30- 16.30 på Helsing-
gård, Konungsvägen 2. Lägret kostar 
60 euro/vecka. 3-7.8 kl. 9-15 håller vi 
drama-och konstklubb i Bagarstugan, 
Kurirvägen 1. 
Priset för klubben är 50 euro. Anmäl-
ningsblankett finns på www.vandasven-
skaforsamling.fi , anmälan senast 19.4.

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Ungdomsgudstjänst: on 1.4 kl. 18.30 i 
Tenala kyrka, T.Blomfelt.
Skärtorsdagens nattvardsmässor 2.4: 
Kl. 18 Tenala kyrka, S.Söderlund, 
S.Lindroos. 
Kl. 18 Snappertuna kyrka, A-S.Stor-
backa, P.Nygård. 
Kl. 19.30 Ekenäs kyrka, A.Lindström, 
N.Burgmann. 
Kl. 20 Bromarvs kyrka, S.Söderlund, 
S.Lindroos.
Långfredagens stilla gudstjänster 3.4: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, A.Lindström, 
K.Wikström, P.Nygård, kyrkokören. 
Kl. 10 Tenala kyrka, S.Söderlund, 
S.Lindroos. 
Kl. 12 Snappertuna kyrka, A-S.Stor-
backa, P.Nygård, kyrkokören. 
Kl. 12 Bromarvs kyrka, S.Söderlund, 
S.Lindroos.
Musik på långfredag: 3.4 kl. 18 i Ekenäs 
kyrka, Bach Cantatas Ensemble, dir. 
Irina Kim, Petr Potchinchtchikov, kör 
och orkester. Program 10€.
Påsknattsmässa: lö 4.4 kl. 23 i Ekenäs 
kyrka, A.Lindström, N.Burgmann.
Påskdagens fest- och familjemäs-
sor 5.4: 
Kl. 10 festhögmässa i Ekenäs kyrka, 
M.Cleve, N.Burgmann, P.Nygård, kyr-
kokören. 
Kl. 10 familjemässa i Tenala kyrka, A-S.
Storbacka, S.Lindroos. 
Kl. 12 festhögmässa i Snappertuna 
kyrka, M.Cleve, N.Burgmann, P.Nygård, 
kyrkokören. 
Kl. 12 familjemässa i Bromarvs kyrka, 
A-S.Storbacka, S.Lindroos.
Påskannandagens kvällsmässa: må 
6.4 kl. 18 i Ekenäs kyrka, T.Wilman, 
N.Burgmann.
Högmässor och gudstjänster 12.4: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, T.Wilman,N.Burg-
mann. 
Kl. 12 Bromarvs kyrka (ej HHN), A-S.
Storbacka, N.Burgmann. 
Kl. 18 Snappertuna kyrka, T.Wilman, 
S.Lindroos.
Ytterligare info: www.ekenasnejdens-
forsamling.fi

INGÅ
To 2.4 kl 10: Skärtorsdagens skolkyrka i 
Ingå kyrka. Hellsten, Gustafsson Burg-
mann.
To 2.4 kl 19: Skärtorsdagsmässa i Ingå 
kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
Fre 3.4 kl 10: Långfredagsgudstjänst i 
Ingå kyrka. Hellsten, Gustafsson Burg-
mann, kyrkokören.
Fre 3.4 kl 16: konsert i Ingå kyrka: Kaari-
ensemble, dir. Saara Aittakumpu. G.B. 
Pergolesi: Stabat Mater.
Sö 5.4 kl 10: Påskdagens högmässa i In-
gå kyrka. Sjöblom, Hellsten, kyrkokören.
Må 6.4 kl 10: Påskannandagens guds-
tjänst i Degerby kyrka. Sjöblom, Gus-
tafsson Burgmann. Kaffe på Rosenberg 
efter mässan.
Ti 7.4 kl 18.30: Bibelgruppen i Prästgår-
den. Hellsten.
To 9.4 och to 16.4 kl 9.30: Familjecafé i 
församlingshemmets källarvåning.
To 9.4 kl 14: Församlingsträff i försam-
lingshemmet. Lindström, Hellsten.
Fre 10.4 kl 18: Israeliska danser i för-
samlingshemmets källarvåning.
Sö 12.4 kl 10: 1 s. e. påsk, högmässa i 
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Degerby kyrka. Degerby byaråd bjuder 
på kyrkkaffe i kyrkan efter mässan.
Ons 15.4 kl 14: Syföreningen i Präst-
gården.
Tis 14.4 kl 9-12: inskrivningstillfälle till 
församlingens dagklubb för verksam-
hetsåret 2015-16 i dagklubbens verk-
samhetsutrymmen. Inskrivningen gäller 
barn i åldern 3-5 år, som fyller 3 år före 
30.6.2015. Anmälningar tas också emot 
per e-post: karin.eklund@evl.fi.
Verksamhet på finska:
To 2.4 klo 9: Kiirastorstain koulukirkko 
Inkoon kirkossa. Hellsten, Gustafsson 
Burgmann.
To 2.4 klo 20: Kiirastorstain messu 
Inkoon kirkossa. Sjöblom, Gustafsson 
Burgmann, Gaudete-kuoro.
Su 5.4 klo 12: Pääsiäispäivän messu 
Inkoon kirkossa. Sjöblom, Hellsten, 
Gaudete-kuoro.
Tii 7.4 klo 13: laulupiiri seurakuntasa-
lissa. Gustafsson Burgmann.
Ke 8.4 ja 15.4 klo 18: Raamattupiiri 
Bläckhornetissa.
Tii 14.4 klo 17.30: varhaisnuorten kerho 
seurakuntatalon alakerrassa.
Perheleiri: järjestetään 25-26.4 Rö-
vassin leirikeskuksessa. Ohjelmassa 
keskustelua ja yhdessäoloa. Mukana 
Barbro Näse, Tom Sjöblom ja Seija Kor-
honen. Ilmoittautumiset 10.4. mennessä 
puh 040-4851045 tai sähköpostitse: 
tom.sjoblom@evl.fi.

KARIS-POJO
Skärtorsdagen 2.4 kvällsmässor: 
kl. 18 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
kl. 19.30 i S:ta Maria kyrka, Pojo.  
kl. 19.30 i Svartå kyrka. Kyrktaxi från pe-
riferin, ring pastorskansliet tfn 019 279 
3000, senast onsdag 1.4.2015.
Långfredagen 3.4 gudstjänster: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. Koral-
kör medverkar. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Påskdagen 5.4 högmässor: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis.  Sång-
festkören medverkar. Barnpredikan. 
Kyrktaxi från centrum. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo. Försam-
lingskören medverkar. Barnpredikan. 
Kyrktaxi kan beställas direkt från taxi-
chaufförerna.
Annandag påsk 6.4 högmässor och 
gudstjänster: 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.  
kl. 18 i Svartå kyrka. Kyrktaxi från pe-
riferin, ring pastorskansliet tfn 019 279 
3000, senast onsdag 1.4.2015. Kyrktaxi 
från centrum, start Råckers torg kl. 17, 
kör vanliga rutten vidare till Svartå.
Högmässor och gudstjänster  sö 12.4: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT

LOJO
Veckoverksamheten fortsätter: 
http://www.lohjanseurakunta.fi/verk-
samhet
Fre 3.4. kl.13.00: Långfredagens guds-
tjänst i Virkby kyrka. Kuismanen och 
Saario. Kyrktaxi.
Sö 5.4. kl.13.00: Påskdagens Högmässa 
i Lojo kyrka.Kuismanen och Saario, 
kyrkvärd Susanna Jääskeläinen. Kyrk-
kaffe och kyrktaxi.
Sö 19.4. kl.13.00: Högmässa i Virkby 
kyrka. Kuismanen och Rajalin-Tymura. 
Lojo svenska seniorer medverkar i 
högmässan. Sånggruppen Guldkanten 
uppträder i högmässan. Kyrkkaffe och 
kyrktaxi.
Ti 21.4. kl.13.30: Svenska kretsen i Virk-
by kyrka. Kuismanen och Nurmi. Taxi.

TUSBY
5.4 kl 13 Påskdagens högmässa: i Tusby 
kyrka. Klemetskogs Kyrkosångare och 
kantor Enni Pöykkö, pastor Tiina Parta-
nen. Kyrkkaffe.

VICHTIS
Må 06.04. kl 14 Svensk högmässa: i 
Nummela församlingscenter, präst: 
Maria Sten, kantor: Kaisa-Leena Har-
junmaa-Hannikainen 
Svenska Smågruppen medverkar med 
sång. Kaffeservering.

BETRAKTELSEN LARS SCHMIDT

Gränslös kärlek
man hade mycket att tala om i Jerusalem den första 
påsken. Ryktena korsade varandra. Somliga påstod 
att Jesus levde och att han stått upp ur graven. Andra 
hade hört att lärjungarna stulit den döda kroppen. 
Det var inte gott att veta vad man skulle tro. Många 
gick omkring oroliga. Men det fanns också många 
som inte brydde sig om hela händelsen.

Situationen är fortfarande densamma. Diskussio-
nen har inte slutat ännu och meningarna går isär. Än 
idag skrivs det böcker som vill bevisa att Jesus le-
ver och böcker som försöker bevisa att han är död. 
Det finns enskilda delar i berättelsen om såväl kors-
fästelsen och uppståndelsen som gör att människor 
har svårt att tro. Hur kan Gud offra sin son för vår 
skull? Till och med en av de rövare som hänger där 
tillsammans med Jesus funderar på det här när han 
säger: ”Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.”

JaG minns en berättelse som jag träffade på för många år 
sedan som i all sin enkelhet visar vad det handlar om 
– nämligen gränslös kärlek. Berättelsen handlar om en 
liten flicka som ser på sin mammas händer och frågar:

– Varför är dina händer så fula?
Barnets mamma svarar:
– En dag när du var liten och satt och lekte vid bor-

det välte du omkull stearinljuset på bordet. Det föll 
till golvet och elden spreds på ett ögonblick. Det tog 
eld i dina kläder, men jag släckte ljuset med händerna 
och räddade dig. Det är därför jag har så fula händer.

Med den här lilla berättelsen i minnet kan vi fråga 
oss varför Jesus måste lida och dö på ett kors. Var-
för ska vi ha en blödande Frälsare? Svaret blir; för 
att världen är full av orättvisor, full av barn som blir 
mobbade, full av människor som misshandlar var-
andra. För att Gud ska kunna förlåta alla dem som 
ber om förlåtelse behövs det oändligt mycket kär-
lek, likt mamman hade till det lilla barnet som hon 
älskade mer än allt annat. Berättelsen om det lilla 
barnet och hennes mamma slutar så här:
 Då tog den lilla flickan mammans händer och kys-
ste dem gång på gång. Medan tårarna rann utefter 
hennes kinder, sa hon:

– Mamma, ingen har så vackra händer som du!
Du som läser det här, kom ihåg att påskens be-

rättelser handlar om Guds gränslösa kärlek till dig!

Lars Schmidt är prost och pensionär.

ILLUSTRATION: MARIA FORSBLOM

”En tom grav! 
Hjälp mig att tro 
fast jag inte alltid 
förstår.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

98: 1-3, 90, 101, 
102.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

FÖRSTA LÄSNINGEN
Hos. 6:1–3 
eller Jes. 25:8–9

ANDRA LÄSNINGEN
1 Kor. 5:6–8

EVANGELIUM
Matt. 28:1–8

Påskdagen. Temat är 
”Kristus är uppstånden”.

HELGENS TEXTER

”Jag vet att ni sö-
ker efter Jesus, 
som blev korsfäst. 
Han är inte här, 
han har uppstått, 
så som han sade.”

Läs mera i  
Matt. 28:1–8

UR EVANGELIET

Kungsg. 7, 10600 Ekenäs
henricson.kietz@surfnet.fi

050-555 3616
0400-470 709

Ålands södra skärgårdsförsamling
söker kantor 80% av heltid.

Lön enligt kravgrupp 503. 
Ansökan skickas per post till: Kyrkvägen 106, AX-22710 FÖGLÖ

LEDIGA TJÄNSTER

Cheftjänsten för familjerådgivningscentralen är en prästtjänst, 
tjänsteuppgifterna är fastställda i instruktionen för familjeråd-
givningscentralen. Chefen för familjerådgivningscentralen bör 
inneha utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i det ena 
inhemska språket samt goda skriftliga och muntliga kunskaper 
i det andra inhemska språket. Sökanden bör dessutom ha en 
sådan utbildning till familjerådgivare som officiellt godkänts av 
kyrkan eller förbinda sig att genomgå en sådan utbildning. Av-
lagd examen i Kyrkans ledarskapsutbildning räknas som merit. 
Skötseln av tjänsten på ett framgångsrikt sätt förutsätter samar-
betsförmåga och erfarenhet som förman och av ledarskap.
        Sökande bör vara beredda på att genomgå en lämplighet-
stest. Tjänsten besätts 1.9.2015 eller enligt överenskommelse.  
I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex månader. 
Grundlönen bestäms enligt kravgrupp 603. 
     Ansökningarna riktas till gemensamma kyrkorådet och 
bör inlämnas senast 30.4.2015 kl. 16.00 till Vasa kyrkliga 
samfällighets ekonomikontor, adress Vasa kyrkliga samfällig-
het, Skolhusg. 26, PB 78, 65101 Vasa. Till ansökan bör bifogas 
meritförteckning eller motsvarande. Den sökande bör förete 
godtagbart språkintyg. Den som väljs till tjänsten bör före fast-
ställandet av valet förete läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt 
i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag. 
         Närmare upplysningar ges av chef för familjerådgivnings-
centralen Leif Westerlund tfn 044-4808490 och byråchef 
Anneli Dahlbäck tfn 044-4808410.
Gemensamma kyrkorådet

VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET 
ledigförklarar en tjänst som

CHEF FÖR 
FAMILJERÅDGIVNINGSCENTRALEN

PÅSK RADIO

Från död till liv
I påskveckans Aftonandakter hör vi Åsa Westerlund 
berätta om olika påskpsalmer, psalmer om nytt liv och 
ny glädje. I påskveckans Andrum utgår familjerådgiva-
ren Yvonne Terlinden från sina erfarenheter av hur det 
påsken berättar om blir verklighet, hur gott kan kom-
ma ur ont och liv kan spira ur död. 

Andrum sänds dagligen klockan 6.54 (repris 9.10), 
aftonandakterna kl. 19.10 i Radio Vega. 

Hela periodens radioandakter hittar du på sidan 7 i 
denna tidning.

Soluppgångens glädje
På påskdagens morgon byts långfredagens mörker och 
påskaftonens väntan i ett glädjerop: Han lever!

Budskapet har färdats till oss genom kyrkohistorien 
ända från kvinnorna som kom till graven och fick se den 
bortrullade stenen och den uppståndne Jesus. 

Fastan är över, festen är här. Jesus har uppstått från 
det döda, nattens mörker har bytts ut mot morgonens 
strålande ljus.

OM HELGEN

JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING är en dynamisk för-
samling med en mångsidig verksamhetsmiljö och ett inspi-
rerat medarbetarlag.

Vi söker en diakoniarbetare med arbetstiden 100 %. 

Vi söker dig som har den av kyrkan fastställda diakonissexamen eller diakoniexamen. Din upp-
gift är att hjälpa och vårda människor, minimera eller lindra alla former av lidande. Målet är att 
människorna finner en trygg relation till Gud, kommer i balans med sig själva och sin omgivning.
Vi vill att du kan inspirera och engagera människor. Du behöver vara lyhörd, empatisk och kommu-
nikativ. Du behöver också kunna leda grupper och ha förmåga till nytänkande. Du ska vara konfir-
merad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Lön enligt kravgrupp 502. Prövotiden 
är 6 månader. Ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet ska uppvisas innan tjänsten tillträds.

Närmare uppgifter fås av kyrkoherden Bo-Göran Åstrand tfn 0403 100 411, 
bo-goran.astrand@evl.fi

Ansökningshandlingarna sänds till Jakobstads svenska församling, Ebba Brahe esplanaden 2, 
68600 Jakobstad. Märk kuvertet ”Diakoniarbetare”. Du kan också sända din ansökan till: 
jsv@evl.fi Ansökningstiden går ut 27.4 kl. 16.00.

Församlingsrådet i Jakobstads svenska församling

Påsknattsmässa firas på 
natten mellan påskafto-
nen och påskdagen. 

Den här gudstjänsten 
har sina rötter i fornkyr-
kan där man vakade he-
la påsknatten för att se-
dan fira nattvard i sol-
uppgången.

I samband med den 
här vakan brukade man 
också döpa nya försam-
lingsmedlemmar.

Påsknattsmässans li-
turgi koncentrerar sig 
på Jesu resa från död till 
liv. Under mässan tänds 
påskljuset för att sym-
bolisera den uppstånd-
ne Kristus.
Källa: Kyrklig ordbok,  
Kyrkohandboken

I KLARSPRÅK
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Landsbygdens val

Mats Nylund

PMS 360 C

PMS 359 C

Lands-
bygdens 
röst

Annonsen  
betalas av:  
Landsbygdens Väl

13

MAN BEHÖVER INTE  
SKRIKA UT SITT BUDSKAP. 

DET ÄR BÄTTRE ATT LYSSNA.

BO-GÖRAN ÅSTRAND, RIKSDAGSKANDIDAT
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Visor på väg
Turné 2015

Påskens psalmer och sånger bär på ett 
trotsigt budskap. Liv bortom död. Ge-
menskap bortom ensamhet. Tröst mitt 
i lidandet: ”Likt vårdagssol i morgon-
glöd gick Jesus fram ur natt och död till 
liv förutan like.”

Men ser vi på händelserna i världen 
tycks budskapet om Guds seger över 
ondska och död vara något förhastat. 
Det verkar ju tvärtom som om högmod 
och maktbegär skulle löna sig.

Terrororganisationer skryter i pro-
pagandavideon om sina våldsdåd, och 
oskyldiga civila får sätta livet till i in-
bördeskrig och självmordsattacker. I 
vår egen del av världen växer klyftor-
na mellan rika och fattiga, och allt fler 
känner att hoppet om en bättre fram-
tid rinner dem ur händerna.

Men kanske vi ser åt fel håll, då vi 

följer med hur människor tävlar om 
makt, rikedom och inflytande. Kan-
ske det inte alls är där som vi kan upp-
täcka spåren av Guds handlande. Det 
går inte en direkt väg från Guds allmakt 
till mänsklig framgång. Det är tvärtom 
i svaghet, i ofullkomlighet och i var-
dagens mödor som vi kan möta Gud.

Jesu liv började med att han sköttes 
om av Maria, som bytte blöjor på ho-
nom, ammade och tvättade och kläd-
de honom. Påskmorgonen berättar om 
hur några kvinnor var på väg för att vi-
sa motsvarande omsorg om hans döda 
kropp. Det är i sådana vardagliga hand-
lingar av omtanke och kärlek som vi 
kan ana Guds nåd, som vill oss väl bå-
de till kropp och själ.

Luther använde bilden av ett blöj-
byte för att illustrera hur Gud förlåter 

oss. Det är ett språk som känns nästan 
allt för konkret – men samtidigt visar 
det med brutal tydlighet hur Gud inte 
väjer för livets kroppslighet. Gud vill 
tvätta oss rena från de synder vi bär 
på, likt en god förälder som tar hand 
om sitt barn.

Att Gud möter oss i vardagens gläd-
jeämnen och motgångar ger oss ing-
et svar på lidandets gåta. Men det vi-
sar hur vi genom enkla men tydli-
ga kärlekshandlingar kan göra mot-
stånd mot orättvisor och förtryck. När 
vi gör det tillsammans bryter livets 
seger fram i vår värld, inte på grund 
av vår förträfflighet, utan tack vare 
Gud som ensam kan bryta dödens och 
ondskans makt.

Björn Vikström, biskop i Borgå

Han lever

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland
V a s a  C a m p u s H a n g ö  C a m p u s

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2015
Medlemmar i Garantiföreningen för Evangeliska folkhög-
skolan i Svenskfinland rf kallas till årsmöte tisdagen den 
28.4.2015 kl. 18 på Strandgatan 21-22 Vasa.
Stadgeenliga ärenden. I tur att avgå är ordinarie 
medlemmen Boris Sandberg och hans ersättare Lars-
Eric Henricson.

Styrelsen, Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i 
Svenskfinland rf.

för sitt arbete att stöda svensk högskoleverksamhet i
Österbotten. Hjälp vid uppgörande av testamenten 
och donationsbrev. 
Tag kontakt med VD Katarina Heikius,
tel. 0500-167 063 Vasaesplanaden 16, Vasa

Högskolestiftelsen i Österbotten mottar

DONATIONER OCH TESTAMENTEN

FOTO: STOCK XCHNG
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Med mera 
erfarenhet, 

fötterna 
stadigt

på jorden.

Mikko till riksdagen!

Österbottning 
- På riktigt! .nu

Annonsen betalas av Enat Österbotten r.f

www.mikko.nu

   nr.

Rösta på

14

Nyland  

Arkitekt, Fullmäktigeordförande, 
Grankulla

Du gör ett viktigt val.
Nästa riksdag kommer att göra beslut i frågor, som har avgörande 
betydelse för våra kommuner, för nivån på servicen, för Dig och mig.

Jag vill arbeta för att vår vardag fungerar och för att vi lätt kan få de 
tjänster vi behöver, nära och tryggt. Social- och bashälsovården samt 
äldreomsorgen ska också i framtiden handhas av de enskilda  
kommunerna, som bäst känner till behoven.

För närdemokrati, trygghet och rättvisa!

Annonsen är betald av Veronica Rehn-Kivis stödförening

Veronica Rehn-Kivi

219

Komoch träffa mig, kolla min kalender på www.rehnkivi.fi   
Följ mig på facebook.com/rehnkivi

annonsen betald av stödgruppen

Kunnig. 

Erfaren. 

Pålitlig.

Stig in.

KRISTET SAMHÄLLSANSVAR

Stig Kankkonen
Din kandidat i Nyland. 

www.kankkonen.net

206.
NYLAND

Står på stabil 
kristen grund

BJARNE 
KALLIS

Vasa valkrets
www.bjarnekallis.fi
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Patrik jobbar för;
Barn- och unga  (skolföreståndare  mm)
De äldre  (arbetande ledamot i Samfundet Folkhälsan)
Kulturen  (förbundsordförande för FSSMF)

Kandidat i Nylands valkrets

Annonsen betald av Patriks stödgrupp

207
Gör ett gott val!

Välj
 Patrik 

Karlsson
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MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
ÖNSKAS HYRA I Hfrs centrum, 
möbl.etta eller lugnt rum m. 
br, kokvrå, ca 10/dgr varan-
nan mån.för arb.resor. Bra 
hyresgäst, seriösa svar, 040 
5349771.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÄLJES

BASERAD PÅ LARS SUNDS ROMAN!
DRAMATISERING AV ERIK NORBERG
URPREMIÄR PÅ WASA TEATER 
7 NOVEMBER 2015

BILJETTSLÄPP 18.4.2015!
FÖRMÅNLIGA BILJETTER 
TILL DE FÖRSTA 
FÖRESTÄLLNINGARNA.

WASA TEATERS BILJETTKASSA
Sandögatan 7, 06-3209330

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

Suomi m/31 I:sta modellen 775,-
Suomi m/31 III:e modellen 675,-
Degtjarev m/27 “Emma” 625,-
m/44 “Peltiheikki” 575,-
Inkl.moms och Deaktiveringsbevis
samt hjälm & spade

ÄKTA FÖRSVARS MINNESOBJEKT
Deaktiverade, licensfria, kan ej göras skjutdugliga.

Norra kajen 22C Helsingfors, tel 09 135 1358

 www.finnenterprise.fi

Suomi m/31 III:e modellen

Skötsam och trevlig 20 årig
man önskar hyra etta i
Helsingfors. Hyra max
600€/Mån. Börjar studera vid
Yrkeshögskolan Arcada till
hösten.
Tel. 0400864969 Kevin

Uthyres i
Åbo,fredsg.2r+k.600e/mån.
Tel.0408458847

Möblerad tvåa i Munksnäs
uthyres 1.6-31.8. 42m2,
kokvrå, inglasad balkong, hiss.
Hyra 1000€ inkl. vatten, el &
bredband. Tel: 0457 342 5759

Söndagen den 19 april 2015 17.00 i Johanneskyrkan, Helsingfors

Lyran, Akademen & Helsingfors Barockorkester

Biljetter 30/15 € av korister och vid dörren
32,50/17,50 € via Luckan och på lippu.fi

www.lyran-rf.com / www.akademen.com

J. S. Bach:
Mässa i h-moll 

Vår skola ska skapa 
jämlika förutsättningar 
för alla barn.
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NYLAND

mikaelaNYLANDER
mikaela.nylander@riksdagen.fi • 050 511 3029 • www.mikaelanylander.fi
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riksdagsledamot

Etta i Oravais centrum.
42 m² , alkov, litet kök
Butik,banker,apotek nära
intill. Hyra 350€/mån
Ring Agneta 040-5017000

Ung, pålitlig och skötsam
rökfri kvinna, jobbar på
Finska missionssällskapet,
söker förmånlig
etta/tvåa/trea i Helsingfors
med omnejd. Ring gärna
Johanna på 0442066910.

Rymlig etta i Mattby 33,5m2.
Gott skick, inglasad balkong
mot väster, 3/3 vån.
Anjasgränd 2, Esbo. Pris 134
000, tel. 0451267034

Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 
 

Blomster- och Begravningstjänst 

P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080

Med omtanke och värdighet  
ombesörjer vi allt i samband med begravningar

ENEBERGS
B E G R AV N I N G S B Y R Å

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

Medlem av Finlands  
begravningsbyråers förbund

Sedan 
1957

Medlemmarna i Pörke-
näs sällskapet r.f. kallas 
till årsmöte tisdagen 
7.4.2015 kl. 18.00 vid 
Pörkenäs lägergård. 
Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen

I sorgens stund är du inte ensam

En byrå med komplett service.

hok-elannonhautauspalvelu.fi • perunkirjoitustoimisto.fi

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

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

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

KERVO tel. 010 76 66550

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

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

TELEFONJOUR 24 h: 

050 347 1555
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SAMHÄLLE SOLIDARITET

Med allas värde för ögonen
Det är många som i dag med 
hjälp av ekonomiska mätare 
försöker mäta i vilket skick 
Finland är. Resultatet av mät-
ningarna ser vi snart sagt över 
allt. Vi hör och läser om dåli-
ga tider, stagnation, ökande 
statsskuld och långsam till-
växt. Att läget är allvarligt är 
det knappast någon som be-
tvivlar. Trots det har majo-
riteten av befolkningen det 
bra ställt i många avseenden.

Men det finns också ett 
annat sätt att mäta i vilket 
tillstånd vårt land befinner 
sig i för närvarande. Mät-
ningsprincipen finns an-
given i Matteusevangeli-
ets 25 kapitel där Jesus sä-
ger: ”Vad ni har gjort för 
någon av dessa minsta som 
är mina bröder, det har ni 
gjort för mig ...  och vad ni 
inte har gjort för någon av 

dessa minsta, det har ni in-
te heller gjort för mig”. De 
här orden gäller såväl na-
tionens som våra egna liv. 
Här mäts alltså graden av 
omsorg, rättvisa och viljan 
att se dem som är utanför.

En mätning utgående 
från den principen ger vid 
handen att en tydlig för-
ändring till det sämre har 
ägt rum. Enligt OECD har 
samhällsklyftorna under 
2000-talet ökat snabbast 
i Finland. Detta oroar mig 
mycket.  Vi har ett ökat an-
tal människor, bland dem 
också unga människor, 
som blir marginaliserade 
och aldrig får en chans att 
bli en del av samhället. De 
ensamma, arbetslösa, ut-
slagna och utbrända har 
blivit fler. De som arbe-
tar på församlingarnas di-

akonimottagningar, i soci-
albyråernas betjäningsut-
rymmen och i kuratorer-
nas samtalsrum ser det här 
med sina egna ögon. 

Det här är ingen tillfäl-
lighet som plötsligt kommit 
över oss. Det är resultatet 
av en serie politiska beslut 
och en ekonomisk utveck-
ling som fått fortgå. Jag an-
ser att den här utveckling-
en måste stoppas. Det är 
inte människovärdigt att 
inte få ett jämlikt och rätt-
vist bemötande. Det är inte 
kristet att människor läm-
nas åt sitt öde eller aldrig 
får en chans. Ett samhäl-
le splittras, blir svagt och 
saknar handlingskraft när 
människor lämnas utan-
för. Vill vi se ett samhäl-
le präglat av kristen tro, är 
det här saker vi måste våga 

tala mera om och söka lös-
ningar på.

Politik handlar om hu-
rudant samhälle vi bygger 
tillsammans. Jag vill som 
motvikt till den pågåen-
de utvecklingen lyfta fram 
varje människas värde, 
jämlikheten och jämställd-
heten, solidariteten och 
respekten för mångfalden. 
Det är med dessa värden 
för ögonen som politiken 
ska bedrivas. Jag vill arbe-
ta för ett rättvist samhälle 
där vi ger rum för varandra 
och värnar om att alla har 
en plats, så att frihet och 
ansvar går hand i hand. 
Vårt samhälle är starkt en-
dast om vi håller ihop.

Bo-Göran åstrand
SFP, kandidat i riksdagsvalet

Tiggarna är en 
bild av Jesus
De avståndstagande re-
aktionerna inför tiggare 
och tiggeri är trist tidlösa, 
skriver Anders Ekenberg 
i den katolska tidskriften 
Signum. Han citerar Jo-
hannes Chrysostomos i 
Konstantinopel, som om-

kring år 400 gisslar lik-
giltigheten inför armodet 
och de rikas aggressivitet 
mot dem som inget har.

Så här skrev Johan-
nes Chrysostomos: ”Om 
ni inte kan finna Kristus i 
tiggaren vid kyrkporten, 
kommer ni inte heller att 
finna honom i kalken (på 
altaret).”

TIGGERI REAKTIONER
”Barn sysslar med 
stora frågor, som li-
vet och döden. Det 
intresset tvärdör 
när de kommer in i 
puberteten. Vuxna 
funderar mest över 
praktiska saker.”
Författaren Petter Lid-
beck i tidningen Åland

RELIGIÖST NYFIKEN

Respekt! 
församlinGens unGdomsledare An-
na-Lisa var en viktig person för mig 
och många av mina kompisar när vi 
växte upp. Hon talade ett språk som 
vi förstod.

”RESPEKT!” dånade Anna-Lisas 
röst över de församlade konfirman-

derna. Vi är människor, och därför visar vi var-
andra respekt!

Nyligen ekade den uppmaningen på nytt i mitt 
huvud. Jag satt och småfnös åt en insändare som 
klagade över att kyrkan jämt ändrar på allt. För-
söker kyrkan vara trendig och inställsam? fråga-
de skribenten. Jag greps av en vild lust att skriva 
och be om adressen till skribentens församling, 
eftersom det hon beskrev är något som jag har 
längtat efter de senaste 40 åren. Inte en inställ-
sam kyrka, men en som vågar ändra sitt språk 
och sina ritualer mycket, mycket frejdigare än 
nu. Jag försökte mellan raderna utläsa om skri-
benten representerade dem som vill att kyrkan 
står för näpen och stämningsfull tradition och an-
ser att sommaren är förstörd om någon har änd-
rat rytmen i Den blomstertid, eller om hon hörde 
till dem som tycker att det enda acceptabla sättet 
att förmedla kyrkans budskap är via välpatine-
rad frälsningsfraseologi. Men innan jag på allvar 
hade hunnit börja gotta mig åt alla andras enögd-
het hörde jag som sagt Anna-Lisas röst:

”RESPEKT!”
Så jag backade och tänkte om, för det gjorde 

man om Anna-Lisa krävde skärpning.
Och jo – visst finns det skäl att respektera ock-

så så kallad kulturkristendom. Den bär inom sig 
en längtan efter att knyta an till en levande tra-
dition, en längtan som ofta går mycket djupa-
re än kravet på oförändrade psalmtexter. Svåra-
re har jag att förstå att någon som ser kristendo-
men som en aktiv gudsrelation, en fråga om liv 
och död, kan nöja sig med att förmedla sin tro i 
en föråldrad förpackning som är svår att öppna. 
Det är faktiskt ett tecken på bristande respekt 
gentemot både budskapet och dem man talar till. 

Kort därefter satt jag som ensam gudstjänst-
veteran i en kyrka full av pinfärska konfirman-
der. Det slog mig att hela 
gudstjänsten präglades av 
en dubbelsidig brist på re-
spekt. Ungdomarna förvän-
tades genomgående anpas-
sa sig till liturgin och psal-
merna, i stället för tvärtom. 
De var som middagsgäster 
som i stället för något ätbart 
får höra värdinnan recitera 
gammaldags recept, såna där 
som innehåller vackra men 
tyvärr inte tidlösa råd i stil med ”tvätta smöret 
och elda ugnen väl”. När det sedan blev dags för 
nattvarden stövlade många fram under prat och 
skämt och någon lyckades visst få bröd och vin 
två gånger, till allmän förtjusning. Å, vad jag öns-
kade att Anna-Lisa hade varit där. Hon skulle ha 
fått oss både att förstå gudstjänsten och att visa 
respekt för det som är viktigt för någon annan. 

Vårt bondförnuft säger oss att respekt är något 
man ska förtjäna. Gud är inte förnuftig på det vi-
set: Han visar oss alla enorm respekt, ger oss till 
och med en fri vilja. Antagligen för att respekt 
är kärlek.

Monica Vikström-Jokela är redaktör, författare och 
regissör.

”Det slog mig 
att hela guds-
tjänsten prägla-
des av en dub-
belsidig brist på 
respekt.”

INKAST MONICA VIKSTRÖM-JOKELA

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.
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FÖRFÖLJELSE TYSTNAD

Vi får inte tiga om 
förföljelsen av kristna!
Idag, år 2015, inbillar vi 
kanske oss att folkmordens 
tid är förbi. Men ur en mo-
dern upplyst värld har rest 
sig militanta islamistiska 
grupper i Irak och Syrien 
som beslutsamt driver ige-
nom sin ideologi att icke-
muslimer ska omvända sig, 
landsförvisas eller dö. Och 
på Gazaremsan fortsätter 
Hamas att basunera ut att de 
kommer att fortsätta strida 
till den dag då den judiska 
staten har förintats.

För sju decennier sedan 
var ”Förintelsen” ett full-
bordat faktum. Den gång-
en mördades sex miljoner 
oskyldiga. Världen våga-
de inte ingripa. Det är all-
tid lättare att fördöma 
gårdagen än att ta ställ-
ning i dag. Kristallnatten 
1938 var ett konkret bevis 
på nazismens ondska, och 
fördöms i dag av de flesta. 
Men den ondska som vi 
ser i dag år 2015 avviker 
inte från tidigare mönster. 
Formerna för förföljelser 
förändras, men intoleran-
sen är densamma.

Det våldsamma hat som 
drabbar kristna och ju-
dar i vår tid är inte märk-
bart annorlunda än det 

som drabbade judarna 
under andra världskriget. 
Det värsta är att ideologi-
er och regimer som i dag 
förespråkar exakt samma 
sak som under nazitiden, 
möts med samma tystnad 
som Europa visade före 
och under andra världs-
kriget, men för vilken al-
la i dag har en djup skam-
känsla.

Hur världen stillatigan-
de kan se den pågående 
antisemitismen och folk-
mordet mot assyrier och 
andra icke-muslimer i 
Mellanöstern, utan att gö-
ra mera, är svårt att förstå. 
Därför är det viktigt att 
Finlands regering på al-
la sätt, både inom och ut-
om EU, fördömer och ak-
tivt bekämpar ambitionen 
som radikala islamister 
idkar och som går ut på 
att fördriva alla judar och 
kristna i sin omgivning. 

peter östman
Riksdagsledamot,  
Ordf. Kristdemokratiska  
riksdagsgruppen

KONSTNÄREN FATTADES
I förra numret av KP ingick en  
illustration i anslutning till stilla  
veckans församlingsannonser. 
Den var gjord av Rea Anner, vil-
ket beklagligt nog inte framkom.

 

 
 

 

 
 

 
 

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. 



En präst avslutade påskdagens gudstjänst m
ed följande ord: –

 D
et är roligt att se så m

ånga av er här i dag. 
Då de flesta av er inte kom

m
er att kom

m
a igen förrän på julafton vill jag passa på att önska en glad pingst.

NÄSTA VECKA firar vi påsk. Det här är ett dubbelnummer.  
Följande tidning utkommer den 16 april. FJÄLLGÅRD MED FULL SERVICE

0400 126 830

Påskresa 2-6.4
www.raitismaja.fi

Vi försvarar modigt familjer

Vi vill skapa ett familjevänligt 
samhälle. Servicen skall möta 
familjernas behov särskilt vad 
gäller uppfostran. De viktigaste 
serviceformerna bör ordnas 
lokalt. Familjer bör få valfrihet 
att själva bestämma hur 
barnavårdsstödet skall fördelas 
mellan föräldrarna. Vi värnar 
om kristliga familjevärderingar 
och betonar betydelsen av 
ansvar för vår nästa.

Ekonomisk tillväxt nås genom 
satsning på företagsamhet

Arbete är grunden för ekonomi 
och välfärd. Nya arbetsplatser 
uppstår främst i små och 
medelstora företag. Vi vill 
sänka tröskeln för att starta 
företag och framförallt 
förbättra förutsättningarna 
för kvinnliga företagare. 
Det behövs mer flexibilitet 
på arbetsmarknaden för att 
förbättra sysselsättningen. Vi 
riktar vårt innovations- och 
finansieringsstöd till små och 
medelstora företag.

Vi vill ha ett tryggare Finland 
för alla

Trygghet skapas genom att 
bry sig om. Ingen får lämnas 
ensam. Vi måste fokusera på 
att förebygga marginalisering. 
För att garantera en trygg 
ålderdom vill vi förbättra 
seniormedborgarnas 
funktionsförmåga genom att 
erbjuda tillräckligt stöd, ge vård 
och rehabilitering i rätt tid. 
Också polisen och rättsväsendet 
bör få tillräckliga resurser. 
För att säkra freden stöder 
vi försvarssamarbete med de 
Nordiska länderna, FN, Nato och 
EU.

Helsingfors:

HANNA-KAISA
SIMOJOKI
Företagare, 
doktorand

Helsingfors:

ANDREAS
FORSBERG
Hum.kand, freelancer206

Savolax-Karelen:

BJÖRN
CEDERBERG
Företagsläkare,
pastor69

Nyland:

JUHA
KAUNISMAA
Tekn. lic., rektor35

Nyland:

EDWARD
KROGIUS
Lärare, MBA39

Nyland:

ARI HENRIK
PALOHEIMO
Byggentreprenör47

Nyland:

MARKKU
TENHUNEN
Informationschef,
journalist53

Egentliga Finland:

JAANA
SHELBY
Företagare,
översättare99

Egentliga Finland:

HÅKAN
WESTERGÅRD
Media-arbetare,
pastor103

Vasa:

MAY-GRET
AXELL
FM, lärare50

Vasa:

PATRIK
HELLSTRÖM
Pastor52

Vasa:

PÄIVI
ISULS
Projektledare, 
verksamhetsledare55

Vasa:

JEANETTE
LJUNGARS
Företagare

57

Vasa:

IDA ANNA-LIISA
PUNTO
Hälsocentralläkare59

Vasa:

TEIJA
MUURAISKANGAS
Studerande,
Ped.kand58

Nyland:

MARKUS
KALMI
Inrikesministerns 
specialmedarbetare34220

Vasa:

PETER
ÖSTMAN
Riksdagsledamot

65
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PMS VÄRIOHJEET.

SININEN, PMS 2935 C
ORANSSI, PMS 1375 C
HUOM: VALKOINEN VÄRI 
PAINETAAN AINA LOGON 
SISÄÄN, JOS PAINETTAVA
TAUSTA EI OLE VALKOINEN!


