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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Kyrkans våndor
och nya vändor
förra veckans politiska thriller
skuffade det annars också inte
alltför mediesexiga kyrkomötet i skymundan. Det oaktat var dramatiken där
minst lika stor. De beslut som fattades är dessutom inte helt fristående från det som skett under förra regeringsperioden och det som eventuellt kommer att hända under den förestående.
Den kyrkliga bubblan är inte så tät att dess trygghetszon inte kan spräckas av världsliga planer.
Därför var den omröstning som ägde rum i kyrkomötets plenum i torsdags både viktig och spännande. Efter en lång debatt röstade mötet ner den
strukturreform som beretts i många omgångar, i
många organ, med bara tre röster ifrån den kvalificerade majoritet som skulle ha krävts för att
driva igenom förslaget.
Lägger man till det faktum att sex av sju stiftsrepresentanter i mötet röstade nej, så kan man
i enlighet med ombudet Max-Olav Lassila säga
att de svenska rösterna avgjorde saken. Men det
är viktigt att slå vakt om kärnan i frågan: Ja, den
planerade modellen kunde ha varit ödesdiger för
Borgå stift. Men orsaken till att den föll är ändå
att kyrkans folkvalda på det stora hela hade börjat tvivla på att modellen var den riktiga. Det sista vi behöver i tider av hårdnande attityder mot
minoriteter och språk är en polarisering också i
kyrkans gemenskap.
grunden till hela det arbete som plöjts ner i beredningen av reformförslaget kan i sin enklaste
form uttryckas i samma mantra som ekar i samhället i stort. Det lyder: ”Något måste göras!” Att
kyrkomötet inte köpte någotmåstegöras-argumentet enbart av dess egen ödesmättade tyngd är, fastän många
säkert kan tycka annorlunda, inte bakåtsträvande utan
ansvarsfullt beslutsfattande.
Det går alltid att börja om, att
tänka om och tänka nytt. Det
arbete som är gjort har också blottlagt de negativa sidorna, om än diskussionen kring dem kom igång i ett beklagligt sent skede. De insikterna kan tas med i matsäcken redan
från början när nästa omgång börjar.

”Det går alltid
att börja om, att
tänka om och
tänka nytt.”

VILKA var då riskerna, på vanligt dödligt språk?
Hårddraget handlar det precis som i alla andra
sammanhang om makt och pengar.
Modellen, där församlingar med tvång skulle ingå i en gemenskap, samfällighet, krävde en
överbyggnad, som beskrevs som enbart administrativ. Men när detta samtidigt innefattar ekonomisk förvaltning och arbetsgivarroll är det ofrånkomligt att det bildas ett nytt skikt. Dilemmat avslöjades tydligast i diskussionen om vem som ska
leda samfälligheten. Den som sitter på pengarna och personalansvaret har naturligtvis också
makt. I det läget är talet om församlingens fortsatta självbestämmande och integritet under paraplyet en chimär. Kyrkomötet slog nu i sin omröstning fast var dessa hör hemma. Det ger församlingarna ingen anledning att sucka och luta
sig tillbaka. Den besvärliga frågan om pengarna,
framtiden, solidariteten och ansvaret har landat
på deras bord.
Något måste göras.

PROFILEN: KAJSA KARLSSON
”Förut var jag blåögd. Nu har jag lärt mig att man
också måste fundera över motpartens baktankar.”

Tjugo år och
styrelseproffs
Sannolikt har Kajsa Karlsson inflytande över just dig
just nu. Åtminstone om du studerar eller hör till kyrkan.
Lägg i alla fall namnet på minnet, hon siktar nämligen
på att bli president.
TEXT OCH FOTO: NINA ÖSTERHOLM

– Det brukar jag i alla fall skämtsamt säga när folk frågar vad det ska bli av mig.
Kajsa Karlsson är 20 år och kommer
från Borgå. För tillfället bor hon i Vasa
där hon studerar till speciallärare vid
Åbo Akademi. I verkligheten utgör studierna ändå en bråkdel av vad Karlsson
lyckas trycka in i dygnets 24 timmar.
– Uppdraget som vice ordförande i
Åbo Akademis studentkår tar mycket tid. Det blir många möten och utlåtanden från studentkåren, mycket som
inte syns utåt men som hela tiden pågår. Särskilt nu när Finland ska skära ner på allt måste vi bevaka studerandenas rättigheter. Avgiften för studenthälsan har exempelvis redan höjts
med tio euro.
Att förhandla med politiker bekymrar inte Karlsson. Maktens korridorer
är sedan länge bekanta för henne. Sedan slutet av högstadiet har hon lagt
allt mer tid på förtroendeuppdrag inom varierande områden, allt från Hem
och skola, fakultetsråd och universitetskollegium till församlingens ungdomsdirektion, kyrkoråd och gemensamma kyrkofullmäktige.
Men lyssnar de gamla mötesrävarna verkligen på dig?
– Överlag har jag fått ett väldigt gott
bemötande, jag känner inte att jag
blir sorterad i något slags fack. Inom
kyrkligt beslutsfattande är det vanligen så att man med ålderns rätt får
välja de lite tyngre posterna inom exempelvis arbetsgrupper, där har jag
inte så mycket att säga till om ännu.
Hon säger sig göra fel och misstag
för jämnan, men hon lär sig mycket
genom att vara med och bestämma.
– Förut var jag ganska blåögd. Nu
har jag lärt mig att man ibland också
måste fundera över motpartens baktankar, fastän det kanske inte är så
trevligt att tänka så. Men om jag re-
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presenterar alla studerande inom Åbo
Akademi så måste jag se till att företag till exempel inte försöker sko sig
på studerande.

Rör inte vår lägergård!

Det var genom skriftskolan och hjälpledarutbildningen som Kajsa Karlsson
blev aktiv i församlingen.
– Min familj är inte särskilt kristen,
vi brukar inte ens gå i julkyrkan. Men
mina föräldrar har aldrig ifrågasatt mitt
engagemang i kyrkan.
För två år sen lyckades hos och
kompisen Ida-Maria Sola sätta hela samfälligheten i Borgå på pottan.
Flickorna ställde sig på barrikaderna för sin älskade Pellinge lägergård
och samlade in över 2 000 namn för
gården. Kyrkofullmäktige röstade till
förmån för Pellinge, i dag är gården
nyrenoverad.
– Visst kan unga människor påverka i kyrkan!
För tillfället sitter Kajsa Karlsson själv
som första suppleant i församlingsrådet i Borgå och ordinarie medlem i gemensamma kyrkofullmäktige. I sin nya
studiestad Vasa har hon däremot inte
hittat något församlingssammanhang
som känns bekvämt.
– Studentmissionens samlingar känns väldigt främmande för mig,
jag är van vid ungdomssamlingarna i
Borgå där gemenskapen kanske är lite öppnare.
Av församlingen i Vasa efterlyser hon
till exempel middagar för en symbolisk peng där studerande kunde möta
nya människor i en trygg och accepterande miljö.
– Församlingen borde vara öppen
för alla. Särskilt unga människor har
en felaktig bild av kyrkan som sträng
och tråkig. De flesta vet inte vad kyrkan egentligen gör.

Lärarlönen problemet

Förra veckan stod Kajsa Karlsson,
som ordförande för det kyrkliga ungdomsnätverket NAVI, värd för en gemenskapskväll mellan ungdomar och
kyrkomötesdelegater. Utan att blinka
lotsade hon både biskop och garvade
kyrkopolitiker genom en helkväll av
diskussioner kring samfälligheter och
påverkningskanaler i kyrkan. I slutet
av kvällen ville halva sällskapet välja in henne i kyrkomötet på direkten.
Vad är det med dig Kajsa Karlsson? Vad är
det som driver dig?
– Jag vill träffa många människor, lära
mig, utmana mig och skapa nya saker.
Visst är det jobbigt när jag borde vara på
flera ställen samtidigt, då måste jag prioritera. Ansvar lär man sig att leva med.
Vid sidan av studier och uppdrag blir
det knappt med fritid. En kväll i veckan försöker hon hålla ledig för att hinna umgås med sin sambo.
– Annars ses vi mest på nätterna.
Att hitta pojkvän i Vasa har ändå hjälp
henne att få fotfäste i Österbotten. Hon
har blivit varmt mottagen av hans familj i Petalax.
– Jag förstår att vuxna som redan arbetar som lärare och kanske har familj
har svårt att flytta till Vasa för att kunna studera vid pedagogiska fakulteten.
För unga människor tycker jag däremot
inte att det borde vara något problem
att byta ort för att studera.
Hon tycker att beslutet om den
svenskspråkiga lärarutbildningen i
Helsingfors är förhastat.
– Som jag ser det är problemet i första hand den låga lärarlönen som gör
det svårt att försörja sig som lärare i huvudstadsregionen.
Nästa års Vasagulnäbbar kommer
Kajsa Karlsson att välkomna i rollen
som huvudtutor.
– Jag kommer också att jobba för gemenskapen mellan tutorerna själva, för
att de ska ha ett eget bollplank i sin roll
som tutor.
Gemenskapen mellan människor
och viljan att se och uppmärksamma
alla individer i en grupp är något hon
fått med sig från församlingen.
– De kristna värderingarna är viktiga för mig. Alla ska bli accepterade
för den de är.
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– Jag ordnar bara sådana
tillställningar som jag själv
skulle gå på. Kyrkomötet
tycker jag är jätteintressant. Jag vill gärna själv
sitta där någon dag, säger
Kajsa Karlsson, ordförande
för NAVI. Inför kyrkomötet
i Åbo förra veckan arrangerade hon tillsammans med
NAVI en diskussionskväll
där ungdomar hade möjlighet att träffa kyrkomötesdelegater inför veckans
sessioner.

KAJSA KARLSSON
UPPVUXEN I BORGÅ. BOR,
STUDERAR OCH SOMMARJOBBAR I VASA.
VICE ORDFÖRANDE OCH
SOCIALPOLITISKT ANSVARIG I STUDENTKÅREN VID
ÅBO AKADEMI.
ORDFÖRANDE FÖR NAVI,
KYRKOPOLITISKT AKTIV I
BORGÅ.

Mot kyrkans regeringsprogram att skära i biståndet
Politik. Kyrkostyrelsens
kanslichef Jukka Keskitalo
har förtroende för den nya
regeringsbasen. Han säger
till Kotimaa24 att den regering som Centerns ordförande Juha Sipilä vill bilda
tillsammans med Sannfinländarna och Samlingspartiet känns stabil ur kyrkans
synvinkel.
– Alla partier förhåller sig
i grunden positivt till kyr-

Jukka Keskitalo säger att regeringspartierna förhåller sig
positivt till kyrkan. Foto: ARKIVBILD/CHRISTA MICKELSSON

kans roll i samhället och
betonar kristna värderingar.
Han väntar sig inte att de
tre partierna ska genomföra några stora förändringar vad kyrkan beträffar och
påpekar att de största utmaningarna ligger i att få
ekonomin i skick.
– Det är nödvändigt. Det
vore viktigt att infallsvinkeln är social rättvisa och

jag tror att finländarna accepterar ganska radikala
åtgärder om de ser att det
är rättvist för alla parter.
Keskitalo hänvisar i samma intervju med Kotimaa24
till kyrkans egna mål för regeringsprogrammet som
betonar bland annat arbete
för att minska fattigdomen
bland barnfamiljer. Programmet innehåller också
ett anslag för utvecklings-

arbetet och biståndet, någonting som Keskitalo befarar att den nya regeringen
kan skära i.
– Det är klart emot kyrkans önskemål för regeringsprogrammet. Också i svåra ekonomiska tider är Finland ett välmående land och vi kan inte
fly från vårt ansvar, säger
Keskitalo.
¶¶MICHAELA

ROSENBACK
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Sorti för
framtvingad
omdaning
KYRKOMÖTET. Alla församlingar behöver inte tillhöra
en samfällighet i framtiden. Modellen röstades ner i
kyrkans beslutande organ förra veckan. Nu återstår att
se vad som händer – att allt inte kan fortsätta som förr
råder det fortsättningsvis enighet kring.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON
Efter långa remissdiskussioner i Åbo
förra veckan blev det slutligen dags att
rösta i ödesfrågan om samfälligheterna. Kyrkostyrelsen har drivit på frågan att inga församlingar i framtiden
får vara självständiga, utan måste inordna sig under samfälligheter, ledda
av samfällighetsprostar.
När det slutligen blev dags för omröstning på torsdag eftermiddag var den
spända stämningen påtaglig i plenisalen. Antalet ja-röster blev slutligen 78,
men eftersom beslutet krävde kvalificerad majoritet, räckte de 31 nej-rösterna till för att fälla lagändringen.
Bland Borgå stifts ombud rådde till
största delen lättnad. Peter Lindbäck,
som varit med och förberett frågan i
lagutskottet, meddelade redan tidigare i vår för Kyrkpressen att han tänker
föreslå förkastande. Under onsdagen
försökte han ännu tillsammans med
bland annat Stig Kankkonen bordlägga hela ärendet, men det förslaget röstades ner med rösterna 89–17.
Biskop Björn Vikström röstade efter
långt övervägande nej och låter förstå
att det för honom var ett mycket svårt
beslut att fatta.
– Jag har suttit med i arbetsgruppen
som förberett frågan och i biskopsmötet som gett utlåtande. Jag har velat vara med och konstruktivt skapa en modell som är så bra som möjligt för kyrkan som helhet.
Men han säger att det faktum att modellen innebär att en del av bestämmanderätten flyttas upp till samfällighetsnivå väckt farhågor inte bara i Borgå
stift utan också på annat håll.
– Jag har kommit till att det bästa för
Borgå stift och vår kyrka är att fortsätta
med den gamla modellen och utveckla den med de goda delarna i den modell som nu röstades ner.
Efter att lagändringen fallit tog Vikström initiativ till att ge kyrkostyrelsen i uppgift att förbereda ändringar i

kyrkolagen och kyrkoordningen som
ger domkapitlen rätt att väcka initiativ inte bara som nu till sammanslagningar av församlingar, utan även till
grundandet av samfälligheter av nuvarande modell.
– Det skulle gälla församlingar som
har svårt att klara sig själva i dagens läge. Det är också ett slags tvång och påverkar naturligtvis i sin tur också de
omkringliggande församlingarna. Men
jag tror att lösningarna är lättare att acceptera om församlingarna själva får
vara med och diskutera olika alternativ.

Man kan alltid vänta

Kyrkomötesombudet Åsa A Westerlund
var den enda av ombuden från Borgå stift
som röstade för de nya strukturerna. Westerlund är lekmannaombud i Kyrkostyrelsens plenum och säger att frågan varit välberedd. Men bland dem som satt
sig på tvären har många menat att det
är fel tid för en reform av det här slaget.
– Men det blir aldrig rätt tid för en
reform om man väntar och väntar. Inom kyrkan pågår just nu många processer, vilket gör att det är svårt att gestalta helheten. Det finns alltid något
betänkande från någon instans man
kan vänta på.
Motståndarna har lyft fram att kyrkan måste vänta och se hur den nya
regeringen kommer att lägga om hela landets kommunstruktur.
– Ursprungligen var hela tanken
att vi måste förändra kyrkan utgående från våra egna behov. Ekonomiförvaltningen och centralregistren är saker som församlingar kan samarbeta
kring, oberoende av vad som händer
i kommunerna.
Hon säger att tanken med reformen
var att församlingarna, av solidaritetsskäl, skulle tvingas att samarbeta med
varandra.
– Nu har de som behöver det mest
ingen att samarbeta med, och de för-

Biskop Björn
Vikström och
lekmannaombud
Åsa A Westerlund lämnar
kyrkomötets
öppningsgudstjänst i S:ta Maria
kyrka i Åbo.

samlingar som inte är beroende av
samarbete med andra är inte intresserade av samtal.
Hon är orolig för att de alternativ som
stakas ut i framtiden kan vara sämre
för församlingarna i Borgå stift än den
modell som nu röstades ner.
– De närmaste åren måste vi därför
vara mycket aktiva själva. Kanske det
är dags att göra en heltäckande analys
av vilka problem stiftets församlingar
har och sedan dra slutsatser om huru-

dana strukturer som bäst skulle stöda
våra församlingar?

Vad händer nu?

Ombudet Bo-Göran Åstrand motiverar sin nej-röst med att församlingarna
byggt upp sitt liv och sin verksamhet
kring självbestämmanderätten.
– Jag är själv förvånad över att varken lagutskottet eller Kyrkostyrelsen i
högre grad belyst vad det faktiskt innebär om församlingarna fråntas sin be-

KYRKOMÖTET DIAKONATET

Diakoner i
samlad tropp
i Åbo

Det nya diakoniämbetet
diskuterades livligt under
kyrkomötet förra veckan
och en samlad tropp diakoniarbetare hade tagit sig till Åbo för att följa

med diskussionerna.
Carita Riitakorpi, medlem i diakoniarbetarnas
förbundsstyrelse och diakonissa i Matteus församling, var en av dem som
tagit sig till Åbo.
– Förbundet har skickat
ett brev till alla kyrkomötesombud om det vi anser
att är viktigt när besluten

om det nya diakoniämbetet fattas.
Under debatten i plenum
lyfte kyrkomötesombudet
Bo-Göran Åstrand fram
att det är viktigt att diakonerna också representeras i kyrkans alla strukturer, även i kyrkomötet, om
det skapas ett nytt diakoniämbete.

– Allt annat vore att behandla diakonerna styvmoderligt. Jag vill själv
fördjupa mig mer i ämnet innan jag är beredd att
rösta ja för det nya diakoniämbetet, men om det
blir av ska det innefatta
alla rättigheter och skyldigheter.
¶¶CHRISTA

MICKELSSON
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”Det inte är här i kyrkomötet vi kan rädda församlingens liv.”
Bo-Göran Åstrand

Körsången förenar Svenskfinland och för sångarna
samman i Raseborg i maj. FOTO:ARKIVBILD/MAY WIKSTRÖM

600 korister på
väg till Ekenäs
KÖRFEST. Om några
veckor samlar kyrkomusikfesten 600 körsångare
och musiker till Ekenäs.
TEXT: SOFIA TORVALDS
stämmanderätt. Det här är inte rätt väg
för att få dem att gå in för en reform.
Han säger att om reformen faktiskt ger
allt det goda som utlovats, så borde den
ha en sådan dragningskraft att församlingarna dras till den av egen fri vilja.
– Kyrkomötet höll på att fatta ett beslut åt cirka 250 församlingar om att
de inte själva kan besluta om sin framtid. Tittar vi på Borgå stift hade det här
kommit som en stor överraskning för
många. I till exempel Närpes och Nykarleby har nya sammanslutna församlingar precis bildats. Hade strukturfrågan gått igenom, skulle de nu behöva
se sig om efter någon att ingå i en samfällighet med. Jag tror att ett ja hade lett
till stor trötthet ute i församlingarna.
Åstrand ser nu tre vägar framåt.
– Antingen tar allt nu slut i och med
kyrkomötets nej och ingen orkar höra
mer om strukturer på ett bra tag. Eller
så går vi in för att jobba utgående från
de strukturer vi har i dag och utvecklar de nuvarande samfälligheterna och
församlingarna. Det tredje alternativet, som jag tror är det mest realistiska, är att vi jobbar fram ett system där
domkapitlen och stiften får vara aktiva i skapandet av den typ av samfälligheter vi känner i dag.
I Biskop Vikströms initiativ, undertecknat av bland annat Bo-Göran
Åstrand, är avsikten just denna. Initiativet tas upp i kyrkomötet i november.
– Nu har vi kommit till något slags
milstolpe. Den här processen har tagit mycket energi och i framtiden behövs krafter för att hitta en väg framåt.
Men som församlingsarbetare i en lokalförsamling vill jag ännu understryka
att det inte är här i kyrkomötet vi kan
rädda församlingens liv. Nu behöver vi
stöd och uppmuntran från domkapitlet och Kyrkans central för den svenska arbetet för att våga tro att det arbete vi gör i vardagen, det som pågår hela tiden, är det viktigaste.

– Vi har jobbat länge, och nu
känns allt väldigt bra fast det
samtidigt är spännande, säger stiftssekreterare Jan Hellberg som tillsammans med
kyrkosångsförbundets styrelse står för planeringen.
KÖRFEST – den 17:e allmänna finlandssvenska
kyrkomusikfesten går av
stapeln den 22–24 maj. På
programmet står konserter, gudstjänster och annat
program som ska locka både sångare och andra musikintresserade.
– Främst kommer vi att
hålla till i Bollhallen i Ekenäs, så man måste ta sig dit
om man riktigt ska förstå
vad det är som pågår, men
vi syns också i kyrkan och
församlingshemmet i Ekenäs, och i Karis kyrka, berättar Hellberg.
Körfestens banderoller fladdrar redan ovanför
Kungsgatan i Ekenäs och lokalkommittén jobbar för att
allt praktiskt ska klaffa. Alla hotell i Ekenästrakten är
bokade för korister, musiker och deras hjälptrupper.
Redan senaste vår började förbundsdirigent Nina
Kronlund tillsammans med
organisten Markus Malmgren åka runt till de olika
kyrkosångskretsarna för att
öva in repertoaren. När körerna ställer upp sig i Ekenäs och sjunger är det första gången alla står på scen
tillsammans.
– Vår tanke med repertoaren är att den ska vara inkluderande. Den specialbeställda mässan av Timo Kiiski-

nen bygger på psalmer och
mässmelodier som redan
används i våra gudstjänster.
Ett urval ”gamla godingar” har valts ut efter att kyrkosångskretsarna fick berätta om sina gamla favoriter.
– Vi firar ju också Finlands
svenska kyrkosångsförbunds
sextioårsjubileum, och därför ville vi välja sånger som
fungerar som en sorts tillbakablick. Också de så kallade kör för alla-körerna har
en viktig roll på festen. Deras
medverkan är en viktig del av
betoningen på det inklusiva
i valet av repertoar och sättet den utförs på – alla körer
har inte behövt öva in varje
stämma i varje sång.
Hellberg säger att tanken
med kyrkomusikfesten är
både att föra kyrkomusiken framåt och att göra något tillsammans kring musiken i kyrkan.
– Vår ledstjärna är att kyrkomusik är för alla.

Var olyckan framme?
Patientjuristerna hjälper dig vid handläggandet
av personskador till följd av:
patientskada, läkemedelsskada, olycksfall, trafikolycka, m.m.
Telefonrådgivning på svenska:
vardagarvardagar
kl. 9-17 påkl.numret
(2,20 euro/min
9-17 på0600-13636
numret 0400-464
899 +lna)

www.potilaslakimiehet.fi
Helsingfors
Finlands

Familjejuridik

Filip Markelin

Vicehäradshövding
Patientjurister
0400 464899
filip.markelin@perhejuridiikka.fi

www.perhejuridiikka.fi

MISSA INTE
FREDAGEN DEN 22.5
kl. 22 i Bollhallen i Ekenäs:
Musikandakt med musik ur
Jesus Christ Superstar.
kl. 22 i S:ta Katarina Kyrka,
Karis: Konsert med Markku Luolajan-Mikkola, barockcello.
LÖRDAGEN DEN 23.5
kl. 14.15 Matinéer i Ekenäs
kyrka, S:ta Katarina kyrka,
Karis och Ekenäs församlingshem.
kl. 20 i Bollhallen i Ekenäs:
Festkonsert med ca 600
sångare och musiker.
SÖNDAGEN DEN 24.5
kl. 12 i Bollhallen i Ekenäs:
Pingstdagens festhögmässa med Then nya pingstmessan av Timo Kiiskinen
och Amen av Ulf Långbacka.

139 €
/ pers./ 2 d

ygn

Spasemester 2 dygn
• inkvartering i dubbelrum
• 2 x frukost
• 2 x lunch eller middag
från buffébordet
• 1 x kaffe med dopp
• fri tillgång till spabadet
och gymmet
• inträde till restaurangdansen
• ledarlett fritidsprogram må-fre
Gäller varje dag.

NYA PSALMER
Jag tycker att den
är användbar och
hoppas att någon
översätter den till
finska.

Kyrkomötesombudet Markku Orsila om
det omdebatterade
psalmförslaget ”Hon är
svart som en natt”.

KYRKOMÖTET PSALMER

Vidare till ny
behandling

Åsa A Westerlund framförde i kyrkomötets plenum en önskan om att de
sånger som Ungdomens
Kyrkodagar lagt fram, efter att arbetsgruppens arbete var klart, tas med i
tilläggshäftet.

– Trots att förslagen
kommit så sent är jag beredd att föreslå att de tas
med.
Hon hänvisar till att de
ungdomssånger som finns
i tillägget är importerade.
– I Svenskfinland har vi
inte kända andliga musiker
i samma utsträckning som
på finskt håll. När det än-

då finns ungdomssånger
som är skrivna på svenska i Finland är det viktigt
att de tas i beaktande då
häftets slutgiltiga form avgörs, sade Westerlund.
Handboksutskottet och
konstitutionsutskottet har
tid på sig till november att
jobba med tillägget.
¶¶CHRISTA

MICKelsson

HÄRMÄ SPA

Visste du att ...

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

Kyrkpressen sparar skog!
Tidningen trycks på ett
finländskt miljömärkt
papper som till största delen
består av returpapper.
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Hur bli starkare tillsammans?
VISION. Gör alla svenskspråkiga i Finland till medlemmar
av ett svenskt stift med gemensam skatteprocent. Det
föreslog Gustav Björkstrand
under helgens förtroendeforum.
TEXT OCH FOTO: NINA ÖSTERHOLM
Biskop emeritus Gustav Björkstrand var
huvudtalare i helgen när knappt femtio förtroendevalda från stiftets södra
församlingar samlades till seminarium
i Församlingsförbundets regi. Björkstrand talade under rubriken Läge och
tendenser i stiftet och kyrkan och avslutade sitt anförde med en ”brandfackla”, som han själv benämnde förslaget.
– Kunde vi gå in för ett personligt
medlemskap i ett svenskt stift? Parokialprincipen skulle inte gälla, det vill
säga det spelar ingen roll var i Finland
du bor. Vill du höra till det svenska stiftet skulle det fungera överallt.
Skatteprocenten skulle enligt Björkstrands förslag vara den samma för hela
stiftet, medlen skulle fördelas av stiftsfullmäktige.
– I dag kryssar de som hör till den
rikssvenska församlingen Olaus Petri i en särskild ruta på skatteblanketten för att markera vart de vill att deras
kyrkoskatt går. Det finns inget formellt
hinder för att vi kunde göra på samma
sätt, säger Björkstrand.
Björkstrands förslag väckte många
frågor men också ett försiktigt medhåll bland de förtroendevalda.
– Jag tycker att att idén tål att utredas noga. Kyrkans roll som identitetsskapare är viktigt. Hur ska vi hålla den
autonom även i fortsättningen? undrar
Anders Backström från Sibbo svenska
församling.
Överhuvudtaget borde vi fundera på
samarbetet och samhörigheten.
– Hur kan vi bli starkare tillsammans? Den diskussionen saknar jag
i Borgå stift, säger Stig Bäcklund från
Borgå.

Förtroendevalda från Hangö i väst till Lappträsk i öst deltog i Församlingsförbundets förtroendeforum i helgen. Se mera bilder från dagen
på kyrkpressen.fi.

Se på frikyrkorna

Att församlingarnas allt svagare ekonomi oroar de förtroendevalda blev
också klart under dagens samtal. På
många håll görs redan mycket arbete
för att aktivera allt fler lekmän i församlingens uppgifter.
– I Borgå har ungdomssamlingarna skötts av ungdomarna själva under
personalens sommarledigheter. Kanske kunde just semestertiderna utnyttjas för att köra in flera frivilliga i arbetet,
funderar Denice Sjöström från Borgå.
I Borgå fungerar åtta gudstjänstgrupper som hjälper till att ordna församlingens gudstjänster.

Bror Träskbacka och
Gustav Björkstrand studerar
kartan. De var
med när Borgå
stifts förtroendevalda diskuterade
stiftets framtid
under en kryssning till Tallinn.

– Arbetet startade med en infodag i
församlingen, i dag är vi runt 40 personer som hjälper till regelbundet, säger Sjöström.
Heidi Juslin-Sandin från Esbo tycker att kyrkan borde satsa ännu mera
medvetet på frivilligverksamhet och
god koordinering av den.
– Det är en specialkunskap att koordinera frivilliga, kyrkan borde anställa personer med den kunskapen för att

få arbetet att fungera. Det betyder att
man måste släppa en del av kontrollen, att allting kanske inte blir precis
som förut. Å andra sidan kommer församlingens verksamhet då att spegla
de egna medlemmarna mycket bättre, verksamheten kommer att se ut så
som medlemmarna gör den.
Gustav Björkstrand påminner ändå om att finska kyrkan fortfarande
är förhållandevis rik, en av de rikaste i världen.
– Men när kyrkotillhörigheten minskar är det klart att ekonomin försvagas. Större lekmannaaktivitet är å andra sidan inte något dumt i sig. Tänk
på hur frikyrkorna jobbar! Tänk på hur
mycket de satsar!

Anställda bromsar

– Det är inte oss du ska tala till, de är
de anställda som borde öppna dörrarna till kyrkan!
Så löd en del av responsen som Gustav Björkstrand fick ta emot efter sitt
anförande. Även om det talas mycket
om frivilligverksamhet verkar konkreta insatser, när det väl kommer till kri-

tan, inte alltid välkomnas av församlingarnas anställda.
Också användningen av sociala medier, så som en egen facebook-sida för
församlingen, kan hamna i motvind på
grund av den öppenhet och det krav på
respons som en sådan kanal förutsätter.
Ett annat problem som lyftes fram
är den höga medelåldern bland de förtroendevalda.
– Nu tittar man bara på rättvisan mellan könen men vi borde absolut jobba
för fler unga beslutsfattare i kyrkan, säger Carl-Bertil Tauler från Olaus Petri.
Hans medicin mot medlemsflykten
är synlighet, som bäst håller han på
med en ny kommunikationsplan för
sin församling.
– Kommunikation, uppsökande
verksamhet och egen aktivitet. Där
det händer något, där ska också vi vara med.
Gustav Björkstrands vision om det svenska
stiftet ingår i en debattbok gällande finlandssvenskhet som utges av Svenska social- och
kommunalhögskolan i samarbete med Åbo
Akademi. Boken utkommer i slutet av månaden.

GALLUP PRIORITERINGAR

Viktigast nu

Vilken fråga är viktigast
på församlingsrådets bord
just nu?
– Stoppa medlemsflykten.
I Sverige är bara hälften av
befolkningen kvar i kyrkan.
Det är en krissituation, CarlBertil Tauler, Olaus-Petri
– Vi behöver en kantor.
Tjänsten var lediganslagen

i våras men det kom ingen
sökande. I höst provar vi på
nytt, sommaren sköts med
hjälp av inhoppare. Carola Åström och Anders Backström, Sibbo
– Anpassningen av ekonomin. Vi måste välja vad
vi vill satsa på och vad som
måste lämnas bort. Personligen tycker jag att barnar-

betet och diakonin är kärnan
i verksamheten. Eva Björn,
Matteus
– Vi måste jobba med att
öppna alla dörrar till församlingen, med att få med fler
frivilliga på flera områden
i församlingens verksamhet. Det är inte roligt att sitta
i en tom kyrka. Tiina Borgstén, Vanda

Carl-Bertil Tauler

Carola Åström och Anders Backström.

Eva Björn

Tiina Borgstén
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VÅGA FRÅGA

Låt barnen komma

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

Blåbärsmuffins
kan rädda en
tråkig dag.

Terapi och en
mysig kaffestund
ÄTA TILLSAMMANS.
Bakning är i bästa fall
något som gör både
bagaren och dem
som äter bakverken
till gladare människor.
TEXT OCH FOTO:
BIANCA HOLMBERG
Det var Dagen då allt gick fel.
Mammas flyg ställdes in och
därför kom hon hem alldeles
för sent. Jag hittade inte bilnyckeln och kunde varken
hämta hem hunden från reservmatte eller mamma från
flygplatsen, så vi blev tvungna att besvära vänner och bekanta i stället. Jag tyckte fruktansvärt synd om mamma,
jag var trött efter en ansträngande vecka med alldeles för
lite sömn och visste att morgondagen inte heller skulle
bli någon dans på rosor. Humöret var inte på topp.
Ensam hemma hos mam-

ma och pappa konstaterade
jag att jag behövde terapi och
mamma behövde uppmuntran. Dessutom var jag skyldig hennes kollegor en omgång muffins, eftersom jag
hade fått en fin muffinsbok
av dem i examenspresent.
Sagt och gjort. Jag hittade blåbär, sirap, smör, ägg,
mjöl, lite mjölk och turkisk
yoghurt. Av det jag hittade
blandade jag hastigt till en
muffinssmet.
Även om jag inte blev någon ny människa av att baka muffins just då, kändes
det ändå bra att tänka på att
mamma och hennes kollegor skulle få en trevlig överraskning en grå måndagsmorgon.
Följande morgon hittade jag en lapp på matbordet: ”Tuuusen tack!” och
några hjärtan. Min måndag
blev genast lite mindre grå.
Det är precis vad bakning är
till för – att ge bagaren terapi och mottagarna glädje och
en mysig kaffestund.

BLÅBÄRSMUFFINS MED KANEL
20 st
• 100 g smör
• 1 dl sirap
• 4 ägg
• 5 dl vetemjöl
• 1 tsk bakpulver
• 1 stor tsk vaniljsocker
• 2 tsk kanel
• ½ dl mjölk
• ½ dl turkisk yoghurt
• ca 2 dl blåbär (även djupfrysta går bra)

Äta
ns
a
m
m
a
tills

• Vispa smör och sirap. Tillsätt ett ägg i taget medan du
vispar. Tillsätt mjölk och turkisk yoghurt.
• Blanda de torra ingredienserna och tillsätt dem i smeten.
Tillsätt blåbären sist och rör försiktigt ner dem så att de
inte går sönder (om de är färska).
• Klicka ut i muffinsformar och grädda i 200° ca 15 minuter.

Jag brukar ta med mig min lilla son
till nattvarden. Han vill ha bröd och
vin som alla andra, och det får han.
Men han förstår ju inte precis vad
det handlar om, dessutom är han
ofta lite okoncentrerad och vimsig.
Han har dessutom inte varit med
om syndabekännelsen, för då är
han alltid i söndagsskolan. Blir det
teologiskt fel att gå till nattvarden
utan syndabekännelse?

Hösten 1977 antog Kyrkomötet de kyrkolagsändringar som behövdes för att
verkställa principbeslutet från 1973 om
att öppna nattvardsbordet för barn. 1979 verkställdes beslutet, som innebär att döpta barn kan delta i nattvarden
tillsammans med sina föräldrar eller tillsammans med annan konfirmerad medlem av kyrkan, som svarar för barnets kristna fostran.
Reformen aktualiserade självklart en del frågor. Bland andra dök frågan om minimiålder upp liksom frågor om barns
förmåga att förstå vad nattvarden innerst inne handlar om.
Trots att det numera är tämligen vanligt att barn finns med
vid nattvardsborden dyker frågorna upp då och då.
Beträffande åldern har det aldrig getts några bestämda direktiv. Visserligen ansåg en av biskoparna i samband med reformen att fem års ålder kunde vara riktgivande, men den
åsikten backades inte upp officiellt. Man uppmanade föräldrarna att berätta för sina barn om nattvarden och att lära
dem förstå vad som skiljer nattvarden från en vanlig måltid.
Då man talar med barnen om nattvarden är det viktigt att betona att nattvarden är en gåva. Att den påminner oss om allt
vad Jesus har gjort för oss och att vi får syndernas förlåtelse när vi tar emot Jesus i det lilla brödet och i vinet. Några
kunskapskrav som ligger på det intellektuella planet behöver inte ställas. Vem av oss kan nu riktigt konkret förklara
innebörden i mötet med Jesus i nattvarden?
Skriftermålet är beredelse till nattvarden. Om man i församlingen har kombinerat söndagsskolan med högmässan
är det inte helt ovanligt att barnen är med under skriftermålet och sedan flyttar över till söndagsskolan för att senare återkomma till nattvarden. Men om man går direkt till
söndagsskolan och man där följer den vanliga ”liturgin” för
söndagsskolan så börjar man också där med en enkel syndabekännelse och avlösning. Formuleringarna är ”barnvänliga” men fungerar så långt jag kan begripa som skriftermål.
Barn är barn och inte alltid så koncentrerade. Men deras
upplevelse av andakt är ofta oerhört djup och äkta. Så ge med
stor frimodighet sonen vanan att gå till nattvarden och där möta Jesus i brödet och vinet. Han vill ju det och då ska han inte
hindras. Kanske han inte alltid förstår, men han får möjligheten att uppleva en alldeles speciell gemenskap med de andra
nattvardsgästerna och med Jesus. Den upplevelsen är viktig!!
PS. Meditera gärna över psalm 188 i psalmboken och gå
också igenom Gustav Björkstrands ”Familjen Berg går till
nattvarden”. (Boken utkom 1979).

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

PÅ TVÄREN MALIN AHO

Sommarens att göra-lista
Tomas Sjödin skriver i sin
bok Det är mycket man inte måste bland annat om vår
vana att göra
listor över det
vi vill få gjort.
Han menar att
det känns som
om vi har börjat med arbe-

tet då vi skrivit upp det på en
lista. Sedan kan den ligga där
en tid, vi kanske prickar av
någon enstaka grej och flyttar sedan över resten till nästa påbörjade lista. Jag känner
definitivt igen mig i skrivandet av listor och hittar då och
då gamla listor med hälften
av uppgifterna avprickade.

Sjödins förslag på bot mot
listandet är att skriva en inte
göra-lista, där man listar saker som inte behöver göras
precis just nu, eller ens inom den närmsta framtiden.
Jag försökte mig på en sådan,
men tyvärr märkte jag att en
ny att göra-lista blev till vid
sidan om. Därför tänkte jag i

stället satsa på en att göralista som bara innehåller roliga och stressfria moment till
sommaren. Eller varför inte
sätta igång redan tidigare?
Att göra under sommaren:
• Jag ska damma av den
gamla cykeln och försöka
upptäcka nya platser i min

näromgivning.
• Jag ska köpa en madrass
till den avdankade trädgårdsgungan och ta mig tid att
också vila på den. (Och jag
ska satsa på en tidpunkt då
grannungarna inte är ute.)
• Jag ska ordna ett avslappnat knytkalas med
papperstallrikar och tillå-

ta mig själv att inte städa så
mycket innan.
• Jag ska under semestern
försöka dra ner gångtakten
till ett traskande i sakta mak
och ge mig lov att stanna
upp vid varje smultronställe
jag ser på vägen.
Det här är en lista jag ser
fram emot att bocka av!
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HEMLIGHET. Tre syskon. I fyrtio år har
de varit tysta. Först nu har de börjat
tala med varandra om vad som hände åren under kalla kriget. Alla tre var
de smugglare bakom järnridån som
hjälpte dissidenterna, omstörtarna, de
troende. Tåget gick från Helsingfors. I
deras packning fanns förbjudna böcker.
Biblar.

TEXT: DAVID QVISTRÖM
FOTO: MARTIN STENMARK
På perrongen i Novosibirsk stod turistguiden och tog emot.
– Välkommen herr och fru Gustafsson, vi har ett program för er! sa hon.
Det var en missräkning. Nu skulle
de stå under övervakning varje minut.
Det var sommaren 1970 och mitt under kalla kriget. Så viktigt var uppdraget att Agneta Gustafsson, då 24 år, och
hennes man hade lämnat sin 14 månader gamla dotter hemma i Sverige för
att i sju veckor resa fram och tillbaka
genom Sibirien.
Hon var rädd. Också för att inte komma hem.
I Novosibirsk hade de ansökt om att
få stanna två dygn men bara fått ett beviljat. Nu stod guiden där och radade
upp programpunkter som inte lämnade en minut över för deras egentliga ärende. Något annat val än att följa
med fanns inte. Under tiden grubblade de över hur de skulle komma undan guiden, överrocken, en tillräckligt lång stund.
En av väskorna vägde extra mycket.
Som av ett under hade inte tulltjänstemännen sett den ombord på tåget, fast
de hade vänt uppochner på hela kupén. Själva var de övertygade om att det
verkligen var ett under. Guds försyn.
Gud, du som kan ge blinda syn, Du
kan också förblinda seende tullmän.
De senaste åren hade Agneta ofta
haft anledning att be just den bönen.
I Rumänien. I Bulgarien. I Prag 1968
där tunga ryska tanks fick gatorna att
vibrera. Och nu i Sibirien.
– Vi är så trötta. Vi skulle behöva gå
till hotellet och vila lite.
Det kom som en ingivelse en bit in i
dagsprogrammet, men det fungerade.
Guiden kunde inte gärna neka. Det var
redan mitt på dagen. De kom överens
om att mötas i vestibulen igen klockan fyra på eftermiddagen.
Det gav Agneta Gustafsson och hennes man exakt fyra timmar.

På hotellrummet klädde de om till
ryska kläder. Sedan klättrade de via
brandtrappan ner till baksidan av hotellet. Vad de bar med sig gömde de noga. De fann rätt buss – alla adresser hade de noga memorerat under vistelsen
i Helsingfors före avfärden österut. Att
bära med sig anteckningar var omöjligt, det hade kunnat försätta kontakterna i fara.
Dörren de knackade på låg i utkanten av staden. En äldre kvinna öppnade.
De frågade efter syster Linnea. Kvinnan
gjorde en gest åt dem att snabbt komma in och drog omedelbart för alla gardiner till lägenheten.
Sedan kom de, en efter en till lägenheten.
Agneta minns hur deras ögon lyste när de såg det hon och hennes man
smugglat med sig.
Biblar.
Förbjudna och farliga bakom järnridån. Där fanns ju anspråk på en sanning
som övertrumfade kommunistpartiets.
Alltså ett slags dissidentverksamhet. Potentiellt illojala ansågs de vara, de evangeliska kristna. Fritänkare. Möjligen farliga. Ibland fick gudstjänsterna och dopen ske i hemlighet
ute i skogen. När mötesförbud rådde
fick de göra det mesta möjliga av bröllopen. Kyrkan hade de blivit av med,
berättade församlingsmedlemmarna,
och nu väntade de sig att deras ledare
skulle fängslas.
Agneta och hennes man tog tåget vidare genom hela Sovjet ända till Japan,
dit de hade postat nya biblar att sprida under resan tillbaka samma väg. De
kom hem från Sibirien med dokument
insydda i kläderna och väskorna, brev
till omvärlden om situationen för de
kristna i Sovjet.

Skrattmaskin distraherade

– Just det där har du aldrig berättat för
mig!
Storasyster Gunilla Drotz, nu 70 år
och pensionerad kyrkoherde, skrattar. Vi sitter och dricker kaffe under
äppleträden på hennes gård i Sörmland
söder om Stockholm. Där sitter också

Bibelsmu
Syskonen Örjan,
Gunilla och
Agneta tog stora
risker när de
smugglade biblar
till Öst.

lillasyster Agneta Gustafsson, i dag 68
år, och lillebror Örjan Lindgren, 64 år.
Alla tre var de involverade i att smuggla biblar in bakom järnridån i slutet av
1960-talet och några år in på 1970-talet.
Vad de berättar låter som intrigen i
en spionroman. Fast det var på riktigt.
– Vi hjälpte Gud på traven ibland,
minns Agneta. Vi la en skrattmaskin
bland bagaget. En leksak som man drog
upp så att den började skratta hejdlöst.
Och sedan när tullmännen kom åt den
så började den skratta, och det var så
roligt att de blev distraherade. Eller
också ställde vi en kaffeburk i bagaget så att de nästan blev tvungna att
spilla ut den. Då blev de generade och
tog det också lugnt.
– Nu har jag fått lära känna en ny sida av min syster, skrattar Gunilla igen.
Det var under tiden som au pair i
England som Agneta kom i kontakt

med Operation Mobilisation, OM, en
ekumenisk evangeliserande ungdomsorganisation som hade grundats i Mexiko under tidigt 1960-tal. Och hemma i Stockholm hade Gunilla och Örjan
hört den rumänske evangeliske prästen
Richard Wurmbrand, som suttit fängslad i Rumänien i fjorton år. Han berättade om tortyren, och om hur de hade tvingats begå nattvarden med urin
och avföring i fängelset. Gunilla minns
att den berättelsen gjorde henne galen.
Familjens grannar i Stockholm arbetade för Slaviska missionen (i dag Ljus i
Öster). Till slut var de alla engagerade
i OM och Slaviska missionen.
– OM är en ekumenisk och väldigt
sund rörelse, säger Gunilla. Vi hade väldigt höga ideal. Som att ge bort allt du
äger – det var ju självklart, det står i
Bibeln. Och gärna sova på en kartong,
för säng behöver du inte. Där fanns ett
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”Vi la en skrattmaskin
bland bagaget. En leksak
som man drog upp så att
den började skratta hejdlöst. Och sedan när tullmännen kom åt den så
började den skratta, och
det var så roligt att de
blev distraherade.”

gglarna
fattigdomsideal som var väldigt nyttigt för oss.
Till OM kom unga från hela Europa,
också från Finland.
– Finländarna var väldigt engagerade. De tryckte till exempel biblar på rumänska som de sedan skickade till oss,
säger Gunilla som också minns byggföretaget i Finland som tillverkade stugor på export och som gömde biblar i
emballagen österut.
Inom OM fanns en gren som man
höll hemlig. Där fanns det som skämtsamt kallades för James Bonds School
of Evangelism, den utbildning som Agneta gick innan hon reste till Prag för att
sprida kristna traktat i portuppgångar
som 22-åring. Och det var den grenen
av rörelsen som ledde lillebror Örjan
till verkstaden i Nürnberg.
Senare i livet blev Örjan kyrkvaktmästare och lärare på yrkesgymna-

siet. Agneta blev företagsekonom och
forskare. Men fastän livet har gått vidare är minnena från ungdomsåren och
bibelsmugglingen fortfarande påtagligt starka.
Ändå är det först nu, 40 år senare,
som de har börjat tala öppet med varandra om saken.
– Jag visste att Örjan var i Tyskland
för att bygga om bilar för att smuggla i,
det visste jag ju. Och jag var barnvakt
åt Agnetas dotter när hon var i Sibirien. Men vi talade inte om det mer än
så, säger Gunilla.
– Det viktiga var nog att uppdraget
blev utfört, fortsätter Agneta. Och sedan var det inte något man talade högt
om, för man ville ju att det skulle fortsätta.
Det fungerade som i en cellorganisation: ingen skulle veta mer än absolut nödvändigt. Det handlade inte ens i

första hand om att skydda sig själv, utan de kristna i öst.
Men muren föll, säger jag. Ändå har
ni fortsatt att vara tysta?
Jag får egentligen aldrig någon förklaring på varför. Kanske vanans makt.
Kanske en kvardröjande känsla av ansvar eller fara.
Nu dricker vi påtår.

Dubbla bottnar, lönnfack

År 1967 var Örjan 18 år. Hans liv var
hans motorcykel, hans Harley Davidson.
Han hade plockat isär generatorn och
konstaterat att den var full av olja. Han
gjorde ren den men glömde en bricka.
Fick börja om. Till slut fick han ett sådant raseriutbrott att han hade kunnat
slå hål på bergväggen i hallen för lastvagnar där han brukade meka.
Raseriet i garaget blev upprinnelsen
till hans uppgörelse med Gud. Någon

dag därpå var han ute och åkte när det
plötsligt var som att han körde igenom
något osynligt.
– Det var sann kärlek, sann tro och
sann glädje. Som om man kunde lägga
det i en skål och röra om, och så öppna kroppen och hälla i dig det där … så
var det.
Precis som systrarna ville han till
Bryssel där OM hade sitt högkvarter.
Fast att han skulle få tjäna Gud som
mekaniker, det hade han aldrig kunnat föreställa sig. Under sex år i början på 1970-talet arbetade han tidvis
på en verkstad i Nürnberg som OM talade tyst om.
– Vi byggde om fordon så att man
skulle få plats med fler biblar. Och
för att det inte skulle vara så uppenbart gömde vi biblarna i bilarna på olika ställen.
Hur då?
– Det kunde vara i golv, i stänkskärmar, i tankar. Det första min chef gjorde var ett takräcke. Han tillverkade det
av plåt och lyckades klämma in biblar i
det. Sedan galvaniserade han det så att
det såg proffsigt ut.
Dubbla bottnar på trailers, lönnfack i husvagnar. Allt ytterst tidskrävande eftersom det måste se fabriksgjort ut. Tyskar, amerikaner, danskar
och svenskar kom med fordon, och alla
fick kodnamn. En gammal svensk militärbuss som Örjan körde ner till Tyskland fick namnet ”Elefanten”. Just den
åkte fast och ska finnas utställd på museum i Ryssland i dag, har han hört.
En gång 1973 eller 1974 åkte han själv
med en dubbelbottnad trailer till Östtyskland och Polen. I lasten fanns över
tusen biblar. Vid gränsövergången på
tillbakavägen åkte de fast. Tullarna bröt
upp golvet i trailern men såg att det var
tomt. De fick åka vidare.
– Man var ju livrädd, det var hur farligt som helst. Sedan kan man ju undra om vi kände oss olagliga eller ej. Jag
menar att Bibeln kan ju aldrig bli olaglig
för oss människor, därför anser jag inte att det var fel. Däremot talade vi aldforts.
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”När vi skulle till Sibirien
ansåg jag att mitt uppdrag var så viktigt att jag
lämnade bort min 14 månader gamla dotter i sju
veckor.”

rig om det här, så mina bästa kamrater
har aldrig hört talas om det här heller.
Faktiskt är det första gången han berättar i en intervju nu, säger han med
en röst så dämpad att storasyster Gunilla skrattar igen.
– Örjan, du kan prata högt, det är ingen som lyssnar, säger hon.
Nu hemgjord bananglass och hjortronsylt.

”Det finns ögon här”

– Min viktigaste resa var 1969, säger
Gunilla Drotz. Det var en smällkall vinter och 35 grader kallt. Jag reste tillsammans med en väninna. Vi hade båda
två barnvakt. Det kan vi tänka på nu,
att det faktiskt var så!
Av en anglikansk präst fick väninnorna låna en gammal bil, elegant och
svart i lacken. Biblarna packade de i
resväskor och la filtar över. Gunillas ettåring fick stanna hemma. Första natten
i Polen vågade de inte lämna bilen. Både den och biblarna kunde ju bli stulna.
Biblarna, på polska och ryska, var deras
guld. I bilen var så kallt att de knappt
kunde röra sig, ändå satt de kvar.
Det Gunilla bäst minns är försiktigheten när biblarna skulle lämnas över.
Man fick inte låtsas om att man kände varandra. Man gick på en gata, man
hade en adress. Biblarna låg i en kasse, någon passerade och tog dem, sedan gick bägge vidare som om ingenting hade hänt.
Agneta minns när hon och hennes
man kom till en församling i Moskva
med biblar. När gudstjänsten var slut
gick de fram till mannen som var deras kontakt.
– Då sa han på tyska bara: es gibt Augen
hier, alltså ”det finns ögon här”.
Vilket hotell bor ni på? frågade han.
Sedan sa han: vi träffas i porten bredvid. Efter ett tag kom han dit, i taxi. De
klev in. Hela tiden såg mannen sig omkring så att ingen följde efter. De åkte på
sightseeing. Han visade dem universitetet, pekade och berättade. Först senare
på tunnelbanan när det var tjockt, tjockt
med folk så sa han jetzt, fick väskan med
biblarna och försvann åt ett annat håll.

”Citatet här Man var ju livrädd, det var
hur farligt som
helst. Sedan kan man ju
undra.”
Namnet

Men var ni inte medvetna om vad ni riskerade?
– Alltså, vi hade en så otroligt
barnslig tro på Gud, svarar Gunilla.
Så man tänkte aldrig nästa steg egentligen. Bara att vi skulle vara rädda om
våra kontakter, det var dem man var
orolig för.
Dessutom var ni småbarnsmammor som
lämnade barnen hemma?
– När vi skulle till Sibirien ansåg jag
att mitt uppdrag var så viktigt att jag
lämnade bort min 14 månader gamla
dotter i sju veckor, säger Agneta. Efteråt har jag tänkt: hur kunde jag göra det?
Men engagemanget var så stort, och vi

hade ju hört hur de kristna hade det.
Ni såg er som evangelisatörer, ni spred Ordet. Men samtidigt: de evangeliska kristna var, ur de kommunistiska regimernas perspektiv, ett slags dissidenter. På
prästseminarierna fanns både agenter och
angivare, för där lärde sig människor att
tänka utanför de kommunistiska doktrinernas ramar. Ni understödde människor som ville läsa själva, tänka själva, tro
själva. Tänkte ni någonsin att ni understödde en dissidentverksamhet?
– Vi tänkte inte så politiskt, säger
Agneta.
– Nej, vi tänkte nog aldrig att det
var politik i det. Och jag kunde inte

förstå att man kunde blanda ihop det
på det viset, säger Örjan.
Det var annat som drev dem. Som
när Agneta gav en bibel till en rysk
gumma. Hon tog den försiktigt, höll
den tacksamt en stund, och ville sedan
ge den tillbaka. När hon sedan förstod
att den var en gåva visste hon inte till
sig av lycka. Hon ville absolut ge något tillbaka och kom tillbaka med nylonstrumpor, dyra och svåra att få tag
på bakom järnridån. Det var det finaste hon hade att ge.
– Tänk, säger Agneta, att jag har fått
vara med om det här. Det har berikat
mitt liv så.
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Dejta mig!

Antagligen är ganska
få av de par som träffats genom speeddating
medvetna om att konceptet ursprungligen utvecklades av rabbinen
Yaacov Deyo i Beverly
Hills i slutet av 1990-talet.
Deyos tanke var att hans
judiska elever skulle få en
chans att träffa en judisk
partner. Därför ordnades
tillfällen där singlar, enligt
ett roterande system, fick
sju minuter på sig att lära
känna varandra och sedan ta ställning till om de
ville gå på en andra träff.
Deyo anade knappast att
hans idé skulle komma
att sprida sig som en löpeld över världen. Inte bara
judar vill träffa kärleken.
Enligt orginalkonceptet finns det två restriktioner när det kommer till
speeddating. Du får inte berätta vad du jobbar
med och du får inte säga
var du bor. I en intervju för
radioprogrammet Fresh
Air berättar Deyo varför.
– Tyvärr är det så att vi
väldigt ofta talar om vad
vi gör. Jag jobbar där, mina arbetsuppgifter är det
här och det här. Det blir
betydligt mer intressant
om du inte får göra det.
Vad väljer jag att berätta
när jag inte får tala om de
här sakerna?
I slutet av den här
veckan och nästa har
singlar i huvudstadsregionen chans att prova på
speeddating när Svenska
Teatern och Nicken NUprojektet bjuder in till föreställningen DATES. Utmaningen är enkel: Se en
dråplig kortpjäs av John
Lundsten och delta därefter i en organiserad
speeddatingrunda. Föreställningarna är uppdelade i tre ålderskategorier,
dessutom ordnas två föreställningar för queerpublik. Känns det skrämmande? Håll Deyos ord i
minnet.
– Vi ber dem inte att
gifta sig efter sju minuter. Allt vi ber om är att
de ska svara på om de
tycker att någon av personerna de mött är tillräckligt intressant för att
de ska vilja träffa honom
eller henne
igen.

¶¶Michaela
Rosenback
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Punkaren
som vill
bära skört
TROSVISS. Sami Helle står i rampljuset som basist i
Pertti Kurikan Nimipäivät. Privat slår han sig gärna ner
med trossyskon i en av de stora väckelserörelserna på
finskt håll och sjunger en sång ur Siionin virret.
TEXT: HELLEVI POUTA
ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING: MAY WIKSTRÖM
Sami Helle föddes år 1973 med en lindrig utvecklingsstörning. Orsaken till den
var att han föddes med navelsträngen
lindad runt halsen, vilket gjorde att
hans hjärna inte hade fått tillräckligt
med syre.
Funktionsnedsättningen till trots lever han livet helt och fullt. Lite extra
spänning i tillvaron fick han år 2009
när punkbandet Pertti Kurikan Nimipäivät (Pertti Kurikkas namnsdag) kom
till. Sami Helle är bandets basist.

Behåller fotfästet

I februari kom den stora skrällen, när
de vann den finländska uttagningen till
Eurovisionsschlagerfestivalen i Wien
och utsågs att representera Finland tävlingen i maj.
– Det är väl bara mänskligt att framgången kittlar lite. Till all lycka har jag
min tro. Jag tackar Gud för att jag inte
har tappat fotfästet mitt i all den här
uppmärksamheten. Eurovisionsståhejet har gjort att min tro är viktigare än någonsin. Den hjälper mig att
hålla fötterna på jorden och att prioritera rätt.
Sami Helle säger att han alltid har
tänkt att varje människa är skapad av
Gud, oberoende av hur hon ser ut eller vad hon gör.
– Blir jag retad någon gång tänker jag
så här om den som retas: ”Gud fixar
dig nog, du är ju trasig.” Människor är
elaka mot andra om de själva mår dåligt, säger han.

– Jag ber varje dag att Gud ska låta
mig få fortsätta må så här bra som jag
gör efter att jag kom till tro. Det är det
bästa som någonsin hänt mig.

Tron valde mig

Sommaren 2012 deltog Sami Helle i
de funktionshindrades kyrkodagar i
Karleby. På resan hem sov den grupp
han åkte med över på Wanha Karhumäki i Lappo. Centrumet drivs av
en stiftelse med rötterna i den inomkyrkliga väckelserörelse som uppstod
kring predikanten Paavo Ruotsalainen. ”De väckta” som på finska allmänt går under namnet körttiläisyys
– blir ibland översatta med ”skörtare”, med syftning på den traditionella dräkt som männen använde för att
markera sin trostillhörighet.
När de andra hade gått och lagt sig
blev Sami Helle ensam kvar där ute.
– Det här känns lite fånigt att berätta, men jag fick en stark känsla av att
jag satt i Guds famn. Allt förändrades.
Jag kände en glädje och ett lugn som
jag aldrig förut hade känt. Själv hade
jag tyckt att jag var troende redan innan, men ändå på något sätt en sökare
och en irrande själ. Nu visste jag att jag
hade kommit hem.
På morgonen ville han se Karhumäkis skörtarmuseum och fick med sig
gruppens ledare, prästen Elina. Hon
märkte snart att Sami hade förändrats över natten, han utstrålade ett sådant lugn. Hon sa till honom: Sami, det

Blir jag retad någon gång
tänker jag så här om den
som retas: ”Gud fixar
dig nog, du är ju trasig.”
Människor är elaka mot
andra om de själva mår
dåligt, säger Sami Helle.
FOTO: JANI LAUKKANEN
PErtti Kurikan Nimipäivät
deltar i den första semifinalen av Eurovision Song
Contest som går av stapeln
den 19 maj. FOTO: PERTTI
KURIKAN NIMIPÄIVÄT

Läsarnas dopkoltar efterlyses!
DOP. Vad har er familjs
dopklänning för berättelse?
Många familjer har dopklänningar som gått i arv i
generationer. En del broderar barnets namn och
dopdatum på klänningen, på det viset kan man
se precis vilka alla som burit den.
Vi på Kyrkpressen är nyfikna på er släktklännings
historia. Är den hand-

Foton: ARKIVBILDER

sydd eller fabrikssydd? Hur
länge har den varit i användning? Bär den på minnen av dramatiska dop?
Hur många barn har döpts
i den? Vad gör man om det
finns gamla dopklänningar i
bägge släkterna – blev valet svårt?
Den långa, vita dopklänningen med liv, ärmar och
kjol började slå igenom
under 1800-talets första

hälft. Dopklänningarna kom
redan från början att tillverkas i lätta, tunna bomullsmaterial, helt enligt tidens ideal. Vi tar också
gärna emot berättelser om
materialval och utseende –
och är givetvis extra tacksamma över fotografier.
Numera lånar de flesta församlingar ut dopklänningar vid behov – och om
det finns en ”församlings-

klänning” med spännande
historia läser vi gärna också om dem.
Foton och berättelser tas
emot per e-post eller snigelpost. Adressen är redaktionen@kyrkpressen.fi
(e-post) eller Kyrkpressen,
Sandvikskajen 13, 00180
Helsingfors.
Vi vill ha era bidrag senast onsdagen den 20 maj.
¶¶SOFIA

TORVALDS
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Lida eller förändras?
BOK
Våga vara operfekt
Författare: Brené Brown
Förlag: Libris 2015

verkar som om du har gått och blivit
skörtare!
Efter resan började Sami Helle genast tillsammans med sin präst ta reda på hur han skulle gå vidare på sin
nya väg i tron. Ett par veckor senare satt
han och sjöng väckelsesånger ur sångboken Siionin virret i de väcktas samlingslokal i Helsingfors.
Samma kväll som han hälsades välkommen med där var det någon som
dunkade honom i ryggen och sa: ”Hur
är läget, kusin?” Det var faktiskt hans
kusin som dykt upp på mötet, och så
småningom blev det klart att han också hade många andra släktingar inom
väckelserörelsen, något han inte hade
känt till tidigare.

– Jag valde inte skörtarrörelsen, den
valde mig. Än så länge är jag bara en
novis, men jag är väldigt ivrig och intresserad.
Sami Helle kan knappt vänta på rörelsens stora sommarfest i Sotkamo i
sommar. Då har han förhoppningsvis själv en skörtardräkt på sig, för en
sådan har han tänkt skaffa för att hedra sina förfäder. Han är tacksam mot
dem över att han har hittat en riktning för sitt liv.
Kvällarna med gemensam sång och
bön är också viktiga för honom. Då
känner han alltid att Jesus är nära.

Bott i Frankrike och USA

När Sami Helle gick i lågstadiet skil-

”Jag fick en stark känsla av att jag satt i Guds famn.”
Sami Helle

de sig hans föräldrar. Han säger att det
förstås var en jobbig upplevelse för honom, men att föräldrarnas kloka attityd gjorde det lättare. Han har aldrig
behövt höra dem gräla, de förklarade
väldigt bra för honom varför de ville skiljas och de förblev vänner också
efter skilsmässan. Sami Helle vill därför påminna om att också skilsmässobarn kan ha det riktigt bra.
När mamman gifte om sig bodde familjen först fyra år i Frankrike och sedan fyra år i USA. Det vidgade hans perspektiv.
Sami Helle återvände till Finland som
drygt tjugoåring. Han tog först en yrkeshögskolexamen som kallskänka
och sedan ännu en examen som dagisassistent på Diakonissanstalten. Däremot har han inte jobbat en enda dag
som någotdera. Han valde arbetsverkstaden på Lyhty r.y, där han blev basist
i Pertti Kurikan Nimipäivät.
Vart den vägen bär är ovisst, men åtminstone till Wien i maj.

Brené Browns bok Våga
vara operfekt handlar
egentligen, liksom föregångaren Mod att vara sårbar,
om skam. Brown är sociolog
och har forskat i skam och
sårbarhet. Kändis blev hon i
och med sitt TED-anförande om sårbarhet som visats
närmare 20 miljoner gånger på nätet.
Som sociolog har Brown
intervjuat otaliga människor
som lever vad de kallar ett
helhjärtat liv. Hon ville veta
vad det var som gjorde
att de kunde leva så, och
lyfte fram ingredienser som
egenvärde, vila, lek, tillit,
tro, intuition, hopp, äkthet,
kärlek, tillhörighet, glädje,
tacksamhet och kreativitet.
Sedan gjorde hon en lista
över ingredienser som inte
verkade höra samman med
det lyckliga, helhjärtade
livet och hittade ord som
perfektionism, hämningar,
gardering, trötthet,
självgodhet, att vara cool,
passa in, fördömanden och
otillräcklighet.
Hennes böcker är ett
resultat av den egna resan
från förlamande trötthet
och en strävan efter
perfektionism till ett ärligare
liv, ett sådant där hon inte
ständigt måste vara någon
annan till lags.
Boken kommer med tio
livsråd som ska få läsaren
att grubbla över vad som
står i vägen för att själv leva det där livet som man
drömmer om.

Brené Brown är sociolog
och har forskat i skam.
FOTO: DANNY CLARK

Det jag tycker Brown är
bra på att är konkretisera. Hon bjuder på exempel från sitt eget liv, sådana
som kan verka nog så triviala, men som ofta känns
plågsamt bekanta. Jag gillar också att hon skriver
så mycket om skam, den
här känslan vi alla bär på
men så sällan vill kännas
vid. Hon menar att om man
grundade en AA-klubb för
perfektionister – de har alla en hel del ohälsosamma
beroenden och strategier
för att klara av att handskas med att livet inte går
att kontrollera – skulle en
hockeyarena snart vara för
liten för mötena.
I slutändan är problemet
kanske att det här trots allt
är en självhjälpsbok, och
Brené Brown är ingen stor
stilist. Texten måste bäras av sitt innehåll eftersom berättelserna inte riktigt räcker till, och då känns
det ofta tunt. Korta stunder
av igenkännande, av insikt,
varvas med håglöst bläddrande.
Det här tror jag handlar
om att Brown i första hand
är just en berättare, en som
kan fängsla sin publik med
sin person, sin röst, sitt sätt
att berätta. På papperets
stumma sidor faller många
poänger till marken utan att
lämna några som helst avtryck. Som värst radas meningarna på varann klyscha
efter klyscha, och bygger
ett torn av ihåliga påståenden av den typen som
man hittar i billiga presentböcker.
Till det värdefullaste hon
lyfter fram hör rådet att leva lite långsammare, lite ärligare, lite självständigare. Alla i omgivningen gillar kanske inte att du börjar ta tid på dig, dra upp nya
gränser och säga nej. Men
vad är poängen med ett liv
där du slår knut på dig själv
för att alla ska gilla dig om
du själv mest går omkring
och tycker du är pinsam,
alltid ett steg efter?
¶¶Sofia

Torvalds

I sorgens ögonblick, står vi till Er tjänst

BEGRAVNINGSTJÄNST

Kalmari

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

www.hautauspalvelukalmari.fi
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KRYSSET MAJ
Konstruerat av BRITT-MARI ANDTFOLK

PÅSKKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande
med ett bokpris som kommer på posten.
Vi gratulerar: Gun-Britt Gröning-Jäntti, Helsingfors, Lisa Wikström, Kimito och Kerstin
Lång, Korsholm.

SKICKA IN!

VIN
BÖCKEN
R!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 9 juni
2015 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180
Helsingfors. Märk kuvertet ”Majkrysset”.
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000.
Lycka till!

Namn & adress:
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UR EVANGELIET
”Medan han välsignade dem lämnade han dem
och fördes upp till
himlen.”

Läs mera i
Luk. 24:46–53

OM HELGEN

Himmelsfärden firas utomhus

40 dagar efter påsk infaller Kristi himmelsfärd, en dag
som firats ända sedan 300-talet. I kyrkoåret är det här
dagen när Jesus lämnade den synliga tillvaron på jorden, men med löftet att fortfarande vara med oss.
Hos oss infaller dagen oftast när våren är som allra vackrast och därför är det många församlingar som
passar på att ordna friluftsgudstjänster, gökottor, pilgrimsvandringar eller andra naturutflykter.

INSIDAN
BETRAKTELSEN MARKUS WECKSTRÖM

#bönetwitter
”Herre hjälp mig
se att Din Värld
Här inte gått upp
i rök, utan lever
och verkar där
tron ser och hjärtat följer… Din
uppmaning.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

ILLUSTRATION: Lina Löfqvist

Levande minnen
och en som lever
Jag Läste dödsanonnserna här i veckan. Det blir inte så
ofta för min del, än, men nu råkade jag stanna vid uppslaget och läste de bekanta verserna ”i kärt minne bevarad” och ”du ska alltid leva i våra minnen”. När en kär
person går bort blir minnena kvar hos oss och den relation vi haft till den som gått bort avgör hur starkt de
präglar våra liv. Från mina egna morföräldrar minns jag
en mängd finska ordspråk, en del vilkas verkliga innebörd öppnat sig först långt senare. Från mina farföräldrar minns jag igen det sätt på vilket de bemötte andra
människor. Det är minnen som präglat mitt liv. Minnen
jag fått tack vare den tid vi fick ha tillsammans.
De tolv, plus alla de andra som följde Jesus, fick ungefär tre år tillsammans. När man ser hur livet rusar
iväg känns det som en ganska kort tid, men det var tre
intensiva år. Att dagligen leva nära en annan förändrar
en. ”Seura tekee kaltaisekseen”, sade min morfar eller
”man blir som den man umgås med”, så där fritt översatt. De som följde Jesus förvandlades till att förvandla
vår värld. De kom ihåg ord som ”älska dina fiender och
be för dem som förföljer er” och ”förlåt varandra såsom
jag har förlåtit er”, vilket blev till ord som ”håll fred med
varandra så långt det är möjligt och kommer an på er”.
Ord som förändrar vårt sätt att tänka och vårt sätt förhålla oss till varandra. De kom också ihåg hur Jesus bemött människor och det helande det medförde och hade mod att omsätta det i praktiken.
De som följde Jesus hade en fördel jämfört med oss
”vanliga dödliga”. De var var visserligen ”vanliga dödliga” själva, men de hade mött, fått leva med, en människa, en person som var allt annat än ”vanlig dödlig”.
När de för andra gången tog avsked från honom var de
inte längre sorgsna utan sprudlade av glädje. Jesus var
borta, men de visste att han lever! När vi stannar inför
våra minnen, våra värdefulla eller ibland svåra minnen, kan vi fråga oss vart de för oss, hur de styr oss. Jesus, som överlevde döden, vill hjälpa oss att se livet, de
ord som kan hela vår vardag och vid behov våra minnen. Men framför allt vill han väcka oss att se att Han
lever, inte bara som ett minne, utan i dag. Den upptäckten kan få bli som en ny vår inom oss, ljus, hopp, mod
... levande glädje.
Markus Weckström är militärpastor.

Förbundet Kyrkans Ungdoms

RUNT KNUTEN

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 33:5–6
ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 1:1–11
eller Rom 8:31–39
EVANGELIUM
Luk. 24:46–53
Kristi himmelsfärdsdag.
Temat är ”Den upphöjde
Herren”.

PSALMFÖRSLAG
174, 105, 445,
223 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

VECKANS PERSON
MARKUS WECKSTRÖM
skriver betraktelsetexter i Kyrkpressen i de
närmaste fyra numren. Han är 42 år, prästvigdes 20012 och jobbar
som militärpastor. Han
är uppvuxen i Karis och
bor numera i Ekenäs.
Markus Weckström
gillar intellektuell humor
och intellektuella diskussioner. Han fotograferar gärna, hobbyflyger
och spelar fotboll ibland.

SOMMARLÄGER

”Färgglada soppor
och efterrätter.”

Missionslunch i Korsnäs församlingshem
torsdag 14.5 kl 12-14.

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

KALENDERN
14–21.5.2015
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
To 14.5. kl 10: Kristi himmelsfärdsdags gudstjänst i kyrkan,
Backström, Lehtonen. Trumpetfanfar från kyrktrappan av Kurt
Andersson.
Sö 17.5. kl 10: Högmässa i kyrkan,
Wikstedt, Lehtonen. – kl 11.30: De
stupades dag, kransnedläggning
vid hjältegravarna. – kl 17: Den
poetiska konserten ”Välsigna vårt
land – Siunaa ja varjele meitä” i
Pargas kyrka.
On 20.5. kl 20: Veckomässa i
Koupo kapell (OBS tid och plats!).
Mässan firas som avslutning på
Församlingens vårfest som börjar
kl 18 ute på Koupo lägergård.
Nagu kapellförsamling:
To 14.5. kl 11: Finskspråkig högmässa, Granström, Taulio. Liedon
kirkkokuoro medverkar.
Lö 16.5. kl 18: Sjung med oss i
Mattnäs bönehus som öppnas
för säsongen. Kvällens gäst: Leif
Eriksson, Samuel Erikssons sånggrupp, Birgitta Sarelin, Ami Taulio,
Kjell Granström.
Sö 17.5. kl 11: Högmässa i kyrkan,
Granström, Taulio. Uppvaktning
vid hjältegravarna.
Korpo kapellförsamling:
To 14.5. kl 15: Gudstjänst i Norrskata kyrka, Killström, Granlund.
Sö 17.5. kl 11: Högmässa i Korpo
kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
To 14.5. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Killström, Granlund.
Sö 17.5. kl 11: Högmässa i kyrkan,
Heikkilä, Heikkilä. Predikan av Leif
Eriksson från SLEF.
Iniö kapellförsamling:
To 14.5. kl 11: Högmässa i kyrkan,
Vuola.
Sö 17.5. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Vuola.
¶¶ ÅBO
to 14.5 kl. 12: Mässa i Kakskerta
kyrka, Mullo (pred), Bäck (lit), Danielsson. Åbo Svenska kyrkokör
medverkar. Picknick i knytkalasform på kyrkbacken efter gudstjänsten. Kyrkbuss 5€/person.
Bussen startar kl. 11.15 från Ortodoxa kyrkan och kör följande rutt:
Eriksgatan – Allégatan – Martinsbron – Martinsgatan – Stålarmsgatan – Hirvensalo parkväg –
Kakskertavägen – Birkhallsvägen
och till Kakskerta kyrka. Påstigning kan ske vid busshållplatser
utefter rutten.
kl.15 Träff för ensamstående föräldrar och barn i Aurelia (1 vån.)
Närmare information carita.eklund@evl.fi
fre 15.5 kl. 12: Lunchmusik i Domkyrkan med kören Arctic Voices
från Luleå, dir. Göran Lindgren
och Mikael Jacobsson (fritt inträde)
kl.19 Kvällsmusik i Domkyrkan
med kören Arctic Voices från
Luleå, dir. Göran Lindgren och Mi-

i Pieksämäki 28.7-2.8.2015

i Din öppna famn

Sista anmälningsdag

Obs!

15.6.

Bibelstudier: Liselotte J Andersson
Ungdomsbibelstudier: Cajsa Tengblad
Barnmöten: Mr Goran (Göran Nordfelt)
30 olika kurser för alla åldrar!

w w w. k y rk a n s u n g d o m . n u
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

kael Jacobsson, Birgitta Forsman,
orgel (fritt inträde)
sö 17.5 kl. 12: Högmässa i Domkyrkan, Bäck (pred), Mullo (lit),
Forsman. Barnhörna. Kyrkkaffe.
ti 19.5 kl. 18: Tyst meditation i
Aurelia (1 vån.)
ons 20.5 kl. 10.30-18: Café Orchidés Utfärd till Nådendal.
kl. 18 Veckomässa i Aurelia (1
vån.)
kl. 18:45 Bibelstudiegrupp för
och med ALLA sinnen med Laura
Hellsten i Aurelia (1 vån.)

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
14.5 Kristi Himmelsfärds dag:
Gökotta utomhus i Kjusan vid
kyrkstallarna kl 9. Ta gärna med
hunden.
Ingemar Johansson. Ulf Andersson och Christer Liewendahl
medverkar
14.5: Missionsdag i Saltvik kl 13
Diakon Kristina Björkskog berättar
om missionen
17.5 6 sö e påsk:
Högmässa kl 12
Ingemar Johansson
¶¶ JOMALA
Tors 14.5 kl. 11: högmässa B Erickson.
Sön 17.5 kl. 11: högmässa B Erickson, kyrkokören.
Tis 19.5 kl. 18: Klapp&Klang i kyrkan F Erlandsson.
¶¶ MARIEHAMN
16.05 Konsert: kl. 18 i S:t Görans
kyrka, kammarkören Kampraati,
Arto Risko - dirigent
17.05 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, J-E K, G K. Kyrkkaffe.
21.05 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t
Görans, J-E K, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet. Pris 5€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn
19500.
¶¶ SUND-VÅRDÖ
Kristi himmelsfärdsdag: 14.5 kl.
11.00 Högmässa i Vårdö kyrka.
Juanita Fagerholm-Urch.
Söndag 17.5: kl. 11.00 Högmässa i
Sunds kyrka. Juanita FagerholmUrch, Kent Eriksson.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
On 13/5 18.00: Skriftskola i Församlingshemmet.
To 14/5 11.00: Kristi himmelsfärdsdagens gudstjänst i Kyrkan,
Guy Kronqvist, Deseré Granholm.
To 14/5 kl 12-14: Färgglada soppor
och efterrätter - lunch för missionen i Församlingshemmet.
Sö 17/5 11.00: Högmässa i Kyrkan, Cay-Håkan Englund, Benita
Lidman.
Må 18/5 16.30: Bibelstudie- och
bönegrupp i Församlingshemmet.
Fre 22/5 18.00: Vård i livets slutskede, Församlingshemmet, föreläsare: Lisen Kullas-Nyman.

¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Gudstjänst: to 14.5 kl 12 i K:stad,
Marcus Jakobsson, Saarinen,
Nilsson. Besök från Studentmissionen.
Högmässa: sö 17.5 kl 10 i L:fjärds
kyrksal, Norrback, Martikainen.
Efteråt uppvaktning vid hjältegraven
Uppvaktning vid hjältegraven: sö
17.5 kl 11.30 invid Ulrika Eleonora
kyrka. Kl 12 Gudstjänst i K:stad,
Saarinen, Nilsson
Uppvaktning vid hjältegraven: sö
17.5 kl 15.45 i Sideby. Kl 16 Högmässa i Sideby, Lövdahl, Nilsson,
Glädjedropparna
Bibelsamtal: sö.17.5 kl 18 i L:fjärds
kyrksal, J Martikainen
Ingen pensionärssamling: on 20.5
utan 27.5 gemensam samling kl
11.30 i K:stads förs.hem
Kyrkokören övar: to 21.5 kl 19 i
K:stads förs.hem
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 14.5 kl 12: Högmässa med
konfirmation, Sundqvist,
S.Lindén, Sjölander, Långkvist.
To 14.5 kl 18: Gudstjänst i Pjelax
bönehus, Leif Erikson, S.Lindén.
Fr 15.5 kl 19: Körkonsert i kyrkan
med Orhei Drängar, konferencier
Mark Lewengood.
Sö 17.5 kl 12: Gudstjänst Ingvesgård, S.Lindén, Närpes manskör.
Efteråt uppvaktning vid de stupades grav.
Sö 17.5 kl 18: Samling i Luthergården, C-H Englund, Laudate,
S.Lindén, Carita Stenberg.
Ti 19.5 kl 13: Symöte i V.Yttermark
bönehus, M.Saarinen.
Övermark
To 14.5 kl 10: Högmässa Ingvesgård, Wikstedt.
Sö 17.5 kl 10: Gudstjänst Jakobsson, S.Lindén. Efteråt uppvaktning vid de stupades grav.
Pörtom
To 14.5 kl 14: Finsk högmässa
Ingvesgård, G.Lindén.
Sö 17.5 kl 14: Gudstjänst Jakobsson, G.Lindén. Efteråt uppvaktning vid de stupades grav.

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
To kl 14: Gudstjänst på Kristi himmelsfärdsdag, Englund, Brunell.
Sö kl 14: Högmässa, Englund,
Brunell. Efter högmässan kransnedläggning vid hjältegravarna
med anledning av De stupades
dag.
On kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet.
¶¶ KORSHOLM
Gudstjänst 14.5: Kristi Himmelsfärdsdag, kl 10 i kyrkan. Lindblom
o. Nordqvist-Källström.
Vår vandring till grillplats vid
Molnträsket: to 14.5. Start kl 14
från skidspårets parkering vid
Vattentagsvägen, nära Gammelstadsvägens korsning, ca 2.8 km.
Matsäck med. Andakt Lindblom.
Konsert: i Korsholms kyrka 15.05
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Andrum kl. 6.54

VEGA

(med repris 9.10)
Fre 15.5 Stefan Löv, Jakobstad Lö 16.5 8.53
Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin
bok Helga Hund i Betlehem (repris från
18.6.2005). Må 18.5 Ylva Vikström, Åbo
(repris från 20.1.2014)Ti 19.5 Jan-Erik Lindqvist, Helsingfors Ons 20.5 Carolin AhlvikHarju, Åbo To 21.5 Barbro Näse, Ekenäs
(repris från 13.12.2010).

kl 18 med gosskör Stadtsingechor
zu Halle (Tyskland) dir. Clemens
Fläming, biljetter 20/15 €. Arr.
Vasa körfestival.
Högmässa: 17.5 kl 10 i kyrkan.
Lindblom, Westerlund o. Nordqvist-Källström. Kyrkokören samt
gästande kör från körfestivalen.
Uppvaktning vid De stupades grav
efter högmässan.
Anmälan till Korsholms församlings musikskola: t.o.m 15 maj.
Info: korsholmssvenskaforsamling.fi eller Pastorskansliet tfn 063560500, må-fre kl 9-14.
Dagklubben i Smedsby: utfärdsdag ti.19.5 kl 12-14 till Södra
Vallgrund. Aava Kertun Kotitila,
Österändsvägen 92, egna bilar.
Sommarklubb: 1.6-3.6 kl 9-13
i Smedsby förs.gård för 6-8
åringar. Utelekar, pyssel och
musik. Anmälning senast 12.5, Ek
0443560531. Avg.10€.
¶¶ KVEVLAX
Gudstjänst: Kristi himmelsfärdsdag kl 10, Leif Snellman, Patrik
Vidjeskog.
Högmässa: sö kl 10, Lundström,
Andrén, Kyrkokören, Manskören.
Uppvaktning vid de stupades grav
invid kyrkan. Efteråt kaffe i fh.
Uppvaktning vid de stupades grav
vid Vassor gravgård ca kl 12.15.
Bön för bygden: må kl 19 i Krubban.
Pensionärsutfärd: till Hunurijärvi
on med start från fh kl 10. Besöker Godset; en drygt 6000m2
stor trädgård. Lunch (laxsoppa)
vid Hunurijärvi o guidning på
området efteråt. Anmälan till pastorskansli 3462300 eller kvevlax.
forsamling@evl.fi senast 13.5. För
busstidtabell se annonsering i
Vasabladet. Pris: vid 20 anmälda
45€/pers., vid 25 eller fler anmälda 40€/pers.

FOTO: ERIKA RÖNNGÅRD

Aftonandakt kl. 19.15

VEGA

To 14.5 Sixten Ekstrand, Borgå Fre 15.5
Psaltarens poesi. Uppläsare: Karl-Johan
Hansson (repris från 11.12.2002) Lö 16.5
17.58 Ett ord inför helgen, Borgå domkyrka.
Sö 17.5 Henrik Perret, Helsingfors Må 18.5
Barbro Näse, Ekenäs (repris från 30.1.2000)
Ti 19.5 Mayvor Wärn-Rancken, Borgå Ons
20.5 Fredrik Martin, Ekenäs To 21.5 Sixten
Ekstrand, Borgå.

¶¶ MALAX
Familjegudstjänst: to 14.5 kl 18 i
kyrkan. Barnarbetets avslutning.
Trallarna och Kyrkokören. Norrback, Lax.
Diskussiongruppen: Amici in spiritu to 14.5 kl. 19 i KH.
Högmässa: sö 17.5 kl 10 i kyrkan.
Norrback, Patrik Vidjeskog.
Bibelstudiegrupp: Markus evangelium sö 17.5 kl 15 i KH.
Karacafé: må 18.5 kl 10 i Socken.
Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i
Malax.
Träffpunkt Socken: Onsd kl 10-14
för vuxna daglediga i Malax med
omnejd. Vi umgås kring hälsofrämjande program och blir serverade varm sopplunch och kaffe
för 3 euro. Loppis.
Anm. till höstens Dagklubb: i
FH för 3-5 -åringar, tas emot
på kansliet, tel 3651048, senast
31.5.2015.
Anm. till Dagsläger: Minior ti 9.6
kl 10-19 och Junior on 10.6 kl 1019 och to 11.6 kl 10-19 tas emot
på kansliet, tel 3651048, senast
31.5.2015.
Ett stort Tack till alla som ställde
upp på talko 6.5! Ni gjorde ett
fint jobb.
¶¶ PETALAX
Högmässa: Kristi himmelsfärdsdag to 14.5 kl 11 Björklund, Brunell
Skriftskola: lö 16.5 kl 10 i Ladan
Gudstjänst: sö 17.5 kl 11 Björklund,
Brunell. Kransnedläggning vid de
stupades gravar.
¶¶ REPLOT
Gudstjänst: Replot Kristi himmelfärdsdagen kl. 10. Kaski,
Widjeskog.
Högmässa: Björkö Kristi himmelfärdsdagen kl. 12:30. Kaski,
Widjeskog.

Gudstjänst: Replot sö kl.10. Kaski,
Nygård.
Gudstjänst: Björkö sö kl. 12:30
Kaski, Nygård.
Uppvaktning: vid de stupades
grav efter gudstjänsterna
¶¶ SOLF
Kristi himmelsfärdsdag: gudstjänst kl 10, Audas-Willman,
Wargh.
Högmässa: sö kl 10, pred Malin
Lindblom, lit Audas-Willman,
Sundom kören under ledning av
Monica Heikius, Wargh.
Kyrkvärdssamling: on 20.5. kl 16 i
prästgården.
¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Kristi himmelsfärdsdag: högmässa kl 13 Heidi Mäkelä, Nord,
Andersson, Sirius Singers. Välsignelse av hjälpledare. Skrivtolkn.
De stupades dag: tvåspråkig högmässa sö kl 10 Store, Lehtineva,
Ristolainen, Tikkurilan mieskuoro.
Utsändande av kranspatruller.
Kyrkkaffe.
De stupades dag: Then nya
pingstmessan sö kl 13 Nord,
Store, Andersson, Monica Heikius,
körsångare från prosteriet, församlingens körer. Bandas för
Radio Fyren.
Morgonbön: to 21.5 kl 9 Hänninen,
Andersson. Terminens sista.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Kristi himmelsfärdsdag: högmässa kl 10 Jern, Monica Heikius.
ROPARNÄS KYRKA
Högmässa: sö kl 12.
SUNDOM KYRKA
Kristi himmelsfärdsdag: gökottevandring Start kl 9 fr. prästgården.
Ta egen matsäck med.

Gudstjänst kl. 13.03

VEGA

To 14.5 Familjegudstjänst med Oravais kapellförsamling och Vörå församling. Predikant och liturg: Ingemar Klemets. Organist: Martin Klemets. Kantor och körledare: Kristoffer Streng. Sång: Gemensamma
kyrkokören i Vörå församling, Dagklubben
i Oravais kapellförsamling och Barnkören.
Textläsare: Märta Storsjö. Förebedjare: BoErik Ek, Rasmus Mattus och Lisen Nybäck.
Välkomsthälsning: Eva-Maria Löfqvist.

Kyrkokonsert: Kristi himmelsfärdsdag kl 18. Vasa Bygdekör,
Kummazet, Lindblom.
De stupades dag: högmässa i Solf
kyrka kl 10 Lindblom, Ann-Mari
Audas-Willman, Sundomkören,
dir. Monica Heikius. Kransnedläggning vid hjältegravarna.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
To (Kristi Himmelsfärdsdag) kl
10: Högmässa i kyrkan, Granlund,
Ravall. Textläsare: Gerd Granlund,
dörrvärdar: Slätkulla-Fors-Gers.
-kl 14: Sammankomst i Punsar
bönehus.
Fr kl 13.30: Nattvardsgång i Esselunden.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren,
Björkman.
Sö kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Granlund, Gunell. Textläsare:
Gunilla Eriksson, dörrvärdar:
Bäckby-Värnum-Humla.
-kl 14: Sammankomst i Punsar
bönehus.
-kl 18: Kvällspredikan i Ytteresse
bönehus, Frank Isaksson.
Må kl 9-18: UTFÄRD för pensionärer och andra daglediga. Pris ca
40 € (inkl buss och mat). Bussen
startar från Ytteresse M-boden kl
8.50, församlingshemmet 9.00,
därefter via Bäckby. Anmälan till
förs.kansliet, tfn 0403 100 450.
To 21.5 ca kl 9-12: Föräldrabarnutfärd till Maxifun i Jakobstad,
lunch vid församlingscentret.
Anmälan senast 15.5 till Annette,
0503782128.
¶¶ JAKOBSTAD
Kristi himmelsfärdsdag 12:
Gudstjänst med små och stora i
kyrkan, Björk, Lisen Borgmästars.
Välsignelse av hjälpledare.
14: Söndagsskolans vårfest i
Skutnäs bönehus.
Fr 10-12: Församlingskansliet
öppet.
Lö 18: Konsert i kyrkan med Olivia Höglund-Kronqvists andliga
sånger och dikter från 1885. Erik
Leinonen, barnbarnsbarn till Olivia
(sång och gitarr), Marja KohtalaHänninen (violin). Olivia bodde
i Jakobstad, Christinegatan 9,
(1860-1930). Fritt inträde. Frivillig
kollekt uppbärs. Andakt av Björk.
Sö 11.15: Uppvaktning vid krigargravarna, Turpeinen.
12: Gudstjänst i kyrkan, Turpeinen,
Östman, Kyrkokören.
13: Fokus gemenskapsdag vid
Pörkenäs. Inleds med lunch kl. 13.
Kl. 14 uteäventyr, kl. 16 nattvard.
Avgift för lunch och kaffe. Anm. till
sylviahelena38@gmail.com eller
tfn 050-5960998.
15: Sammankomst i Skutnäs
bönehus.
To 18: Stickcafé vandrar för Nepal. Vi startar från roskisbacken
i Sandund och vandrar längs
Sandsunds nya vandringsled. Ta
egen matsäck med! Vi betalar en
valfri summa som går till Nepal
via FMS. Nya och gamla stickcafé-besökare välkomna med! OBS!
Tid och plats.
Barnläger på Pörkenäs:
3-5.8.2015 för barn som gått årskurs 1. Pris: 65 €. 6-7.8.2015 för
barn som gått årskurs 1-2. Pris:
55 €. Anm. senast 28.5 till catarina.nylund@evl.fi eller tfn 0403100425. Anmälningsblankett fås
även från församlingskansli.

Sö 17.5 Gudstjänst med Borgå svenska metodistförsamling. Predikant: Mayvor
Wärn-Rancken. Mötesledare: Annika Carlsen. Kantor: Irina Kullberg. Sång: sånggruppen Gloria och Helena Priester. Textläsare: Tuovi Hahto.

¶¶ KRONOBY
Gudstjänst: Kristi himmelsfärdsdag 14.5 kl 10.00, pred. Gun-Maj
Näse, lit. Ventin, Ellfolk-Lasén,
Kyrkokören, Marthornas kyrksöndag. Kyrkkaffe för Nepal.
Korsdrag: lö 16.5 kl 19.00 i fh.
Simon Ådahl, Örjan Armgren ”Gå
med Gud”
Gudstjänst: sö 17.5 kl 10.00 Ventin, Heikkilä, Kronoby Manskör,
Kivjärv-Snåre läslag. Uppvaktning
vid hjältegravarna, Kronoby Hornkapell, scoutkåren Brobyggarna
Möte: sö 17.5 kl 19.00 i fh. Pasi
Palmu (SLEF)
Psalmsång: to 21.5 kl 18.30 hos
Berit Björklund
¶¶ LARSMO
To 14.5 kl. 10 Kristi Himmelsfärdsdagens högmässa: Lassila,
Wiklund. Sång av Septimen och
Oktaven. Kyrkvärd: Risöhäll
- kl. 11.30 Holm söndagsskolas
avslutning: vid församlingshemmet. Soppa. Frivillig avgift. Fest
med Mårten Streng. Andra intresserade också välkomna!
Fre 15.5 kl. 20 Ungdomssamling:
vid Xodus.
Sö 17.5 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Wiklund. Församlingskören.
Kyrkvärd: Risö, Grev. Efteråt uppvaktning vid krigargravarna.
- kl. 18 Musik i vårkvällen: i kyrkan. Ungdomskören, barnkörerna
samt orgelelever medverkar.
Wiklund
Ti 19.5 kl. 17.30 Städtalko: vid
Västerby bönehus. Servering
Ons 20.5 kl. 12.15 Intresserad av
vinterskriftskolan 2015-16?: Info
i Cronhjelmskolans auditorium,
Sjöblom.
Ons 27.5 kl. 9.00 - ca 15.30 Syföreningarnas och gruppernas
vårutfärd: till Glasbruket i Vexala.
Lunch vid Campen. Pris 30 € i
vilket ingår lunch, kaffe och buss.
Anmälan till Carina Lassila 0407074062 senast 20.5.
¶¶ NEDERVETIL
Högmässa: to 14.5 kl. 10.00 i kyrkan, Store, Smedjebacka.
4 G kväll: fr 15.5 kl. 18.30 i fh,
Store.
Gudstjänst: sö 17.5 kl. 10.00 i
kyrkan, Östman, Smedjebacka,
Hornorkestern led. J-E Nygren,
uppvaktning vid hjältegravarna.
Projektkörens avfärd: till Sursik lö
16.5 kl. 17.00 från fh.
Perenner och bakverk: för perennamarknaden 23.5 mottas med
tacksamhet till fh.
¶¶ NYKARLEBY
NYKARLEBY
To kl 10 Gudstjänst: Sandvik,
Ringwall, kyrkokören.
Sö kl 10 Högmässa: Sandvik,
Ringwall, sång Karl-Erik Wikström. Efteråt uppvaktn. vid hjältegravarna.
On kl 13.30 Markby missionskrets: hos M-B Malmsten, Kyrkog. 3
-kl 18 Skriftskolsamling: kyrkan
MUNSALA
To kl 19 Kvällsgudstjänst: Pensala
bönehus
Sö kl 12 Gudstjänst: Sandvik,
Lilius, Nykarleby Manskör, efteråt
uppvaktn. vid hjältegravarna
- kl 18.30 Lovsångskväll: fh, Per
”Pilde” Stenberg
Må kl 9.30 Små o stora: avslutning i Bullerbyn, matsäck med
JEPPO
To kl 10 Friluftsgudstjänst: Måtars
stuga, kyrkokören, servering. Ta
grillkorv o stol med.

Sö kl 10 Gudstjänst: sång BrittMari o Gun-Helen Andtfolk. Efteråt uppvaktn. vid krigargravarna.
-kl 19.30 Möte: bönehuset, David Forsblom, Mona o Alf Wallin,
kören Trinity Choir fr Nkby. Alla
välkomna, konfirmanderna spec.
inbjudna!
Ti kl 19 Dagklubbsavslutning: fh
¶¶ PEDERSÖRE
Gudstjänster i kyrkan:
- Kristi himmelsfärdsdag, To 10
Kyrkokören, Häggblom, Sandstedt-Granvik
- Sö 10 Manskören, lit. Erikson,
pred. Häggblom, SandstedtGranvik, efteråt kransnedläggning
vid krigargravarna
Söndagsskolavslutningar:
- To 13 i Lepplax samlingshus
- To 14 i Flynängens bönehus
Andakt: Fr 14 i Pedersheim,
Purmo församling
Ungdomskväll: Fr 20 i Kyrkhemmet i Bennäs
Vårfest: Lö 19 i Sursik, Anderssénsalen, Jan-Erik Lindqvist,
Jan-Erik Sandström, Gunhild
Berger, Frank Berger, Ida-Maria
Wikström, Ku:s blåsorkester och
jubileumskör, Hans Häggblom
Sammankomster i Flynängens
bönehus: Lö 19 med servering, Sö
15 och 19 Per Svenfelt, tolkning,
radiering
¶¶ PURMO
To (Kristi himmelsfärdsdag) kl
11: Högmässa i kyrkan, Portin,
Johansson.
Sö 17.5 kl 11: Gudstjänst i kyrkan, Jan-Erik Lindqvist, Jan-Erik
Sandström, Johansson, sång MMgroup. Kransnedläggning.
-kl 14: Gudstjänst i Åvist bykyrka,
Isaksson, Johansson.
On kl 15.30-18: Skriftskola i
Prästgården.
-kl 19: Pingstkören övar i Kyrkhemmet, Johansson.
To 21.5 kl 14: Andakt i Sisbacka
pensionärshem, Byskata, Johansson.
-kl 19: Temakväll i Lostugan, Gospelriders.
Fr 22.5 kl 20: Ungdomskväll i Lyjo.
Församlingskansliet är stängt
onsdag 20.5.
¶¶ TERJÄRV
Högmässa: to 14.5 kl.10, khden,
kantorn
Finsk vårfest i fh: to 14.5 kl.18,
Erkki Kujala, Hannu och Kimmo
Virkkala, Mari Peltokangas, Kaustisen eläkeläiskuoro, Mariat, Osmo Åivo, Anne-Maria Hästbacka.
Servering.
Ungdomssamling: fre 15.5 kl.1924, fh
Familjegudstjänst: sö 17.5 kl. 11,
khden, kantorn, dagklubben, Stig
Dahlvik; trumpet. Gemensamt
ansvar-lunch.
Föräldra-barngruppens utfärd till
Kelviå: må 18.5 kl.9.30 från fh.
Skolgudstjänst: to 21.5 kl. 9, khden, kantorn
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TO 14.5 KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, Djupsjöbacka, Stråhlman,
Tollander.
SÖ 17.5 KL. 10: GUDSTJÄNST I EMSALÖ
KAPELL, Smeds, Tollander
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN,
Eisentraut-Söderström, Djupsjöbacka,
Söderström, Marcus Henricsons gudstjänstgrupp.
KL. 13.30: ANDAKT VID HJÄLTEGRAVARNA på De stupades dag, Puska,
Söderström
KL. 14: VETERANERNAS KYRKKAFFE i
svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24, Puska, Söderström, Leo
Kylätasku
Pastorskansliet stängt 18 och 19.5.

LAPPTRÄSK

to 14.5 Kristi himmelsfärdsdag: högmässa i kyrkan kl. 10, Stefan Djupsjöbacka, Mia Aitokari. Efter mässan
födelsedagsfest för inbjudna i fh
sö 17.5 6: De stupades dag, tvåspråkig
gudstjänst i kyrkan kl. 11, Tuire Huovinen-Westerlund, Rita Bergman, Herman
Wallén-sång. Kyrkkaffe i fh
on 20.5 kl. 9.30: Vuxen-Barn i församlingshemmet, Elin Lindroos

LILJENDAL

to 14.5 Kristi himmelsfärdsdag OBS
plats och tid: gemensam högmässa med
Lappträsks svenska församling i Lappträsk kyrka kl. 10, Stefan Djupsjöbacka,
Mia Aitokari. Transport ordnas vid behov,
kontakta kansliet tfn 044 722 9241
sö 17.5: De stupades dag, högmässa i
kapellet, Stefan Djupsjöbacka.

LOVISA

Högmässa med konfirmation: to 14.5 kl
9:30 (Obs, tiden!) i kyrkan, af Hällström,
Blom, Jokinen, Karlsson
Jubileumskonsert: fre 15.5 kl 18 i kyrkan,
Trio Loviisa. Karipekka Eskelinen, klarinett, Sinikka Sorvali, altviolin, Marja
Pohjola, piano
Öppet hus för ungdomar: fre 15.5 kl 1821 i Prästis
Högmässa: sö 17.5 kl 10 i kyrkan, af
Hällström, Arno Kantola
Bisagruppen: må 18.5 kl 18 i Vesperhemmet- Upp 4-6
Morgonkaffe: to 21.5 kl 8:30 i Tikva
Födelsedagsfest för inbjudna: to 21.5 kl
15 i församlingsgården
På kommande:
Avskedsfest för Gy Kaustell: sö 24.5 kl
14:30 i Valkom kyrka

PERNÅ

Pilgrimsvandring och högmässa vid
Korsviks stenkyrka: Kristi himmelsfärdsdag to 14.5. Start från kyrkan kl.
10.00. Vi vandrar till Korsviks stenkyrka
där vi firar tvåspråkig friluftsgudstjänst
med nattvard. Hemfärd med abonnerad
buss. Tag egen matsäck med. OBS!
Ingen högmässa i Pernå kyrka denna
helgdag.
Tvåspråkig högmässa: sö 17.5 kl. 10.00
i kyrkan med uppvaktning vid hjältegravgården, Minna Silfvergrén, Marcus
Kalliokoski.
Mässa: sö 17.5 kl. 14.00 i Andreaskapellet, Minna Silfvergrén, Marcus Kalliokoski.

SIBBO

SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa Camilla
Ekholm, Andrey Heikkilä, Lauri Palin,
gudstjänstgrupp. Efter mässan missionslunch (för anmälda) i Kyrkoby
församl. hem. med Andrey och Christina
Heikkilä.
GAMLA KYRKAN: De stupades dag Sö
kl 11:30 tvåspråkig uppvaktning, Helene
Liljeström, Tanja Louhivuori, Sibbo
sångarbröder, Anders Ekberg.
Kristihimmelsf.dag: To 14.5 kl 18
(obs!tiden), Sibbo kyrka, mässa Katja
Korpi, Palin.
Kyrkobröderna: Fr 15.5 kl 18:30, Irländsk
kväll hos Kerstin och Sture Bergström.
Damerna inbjudes.

Barnens kyrkrally: Lö kl 9:30, Sibbo
kyrka. Springtävling runt Sibbo kyrka
för barn under skolåldern upp till 10 år.
Anmälningar 9:30, andakt 10, löpning
och spårning 10:30. Mellanmål och pris
till alla. Arr. Sibbo sv församling, Sipoon
suomalainen seurakunta.
Jenny-Maria: Må kl 17:30, Prästgården.
Ann-Lis Biström.
Norra Paipis missionskrets: Ti kl 18, N
Paipis bykyrka. Missionär Maria Holmberg berättar om sitt trädplanteringsprojekt i Tanzania.
Dagklubbens avslutning: To 21.5 kl 18,
Sibbo kyrka. Ekholm, Isabella Munck,
Kjell Lönnqvist, Palin.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

Mer information på Johannes hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 15.5
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn
över 1 år. Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. Välkommen
på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 17.5
kl. 10: Tvåspråkig högmässa i S:t Jacobs
kyrka. Maria Repo-Rostedt, Reima
Niemelä, Sixten Enlund, Marjukka Andersson. Drumsö kyrkas kammarkör
medverkar. Kyrkkaffe. Kransnedläggning
vid hjältegraven kl. 9.30.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Lindström, Terho, Almqvist. Svenska
Oratoriekören medverkar. Kyrkkaffe.
kl. 15: Mässa i Folkhälsans Seniorhus.
Terho, Almqvist.
Må 18.5
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn
under 1 år. Wiklund.
Ti 19.5
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med
Kipparikadun kvartetti.
kl. 18: Andakt på Drumsö Seniorhus.
Repo-Rostedt.
kl. 19: Mässa i taizéanda i Johanneskyrkan. Terho, Böckerman.
On 20.5
OBS! Diakoniträffen deltar i Parkfesten
vid Johanneskyrkans park.
kl. 15–17.30: Parkfest vid Johanneskyrkan. Högbergsgatan 12. Program: Mete,
handmålning och besök av Clownen.
Makaronilåda, våfflor, kaffe och saft.
FMS missionär Christine Björkskog besöker oss. Intäkterna till församlingens
fadderbarn och Finska missionssällskap.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Enlund.
Middagsbön: i Johanneskyrkan må-fr kl. 12
Sommarresa för seniorer och daglediga:
torsdagen 25.6. Vi besöker Mannerheims barndomshem Villnäs slott. Start
från Kiasma kl. 9 med retur till samma
ca 18.30. Pris 25 €, lunch och kaffe
ingår. Anmälningar till Gunvor Frände;
050 380 1872 eller gunvor.frande@evl.fi
senast torsdagen 28.5.

MATTEUS

Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
To 14.5 kl. 12: tvåspråkig högmässa på
Kristi himmelsfärdsdagen tillsammans
med Vartiokylän seurakunta. Stefan
Forsén liturg, Jukka Pakarinen predikant,
Matteus kyrkomusiker. Kyrkkaffe.
Sö 17.5 kl. 12: högm, Hallvar, Forsman.
Kyrkkaffe.
Sö 17.5 kl. 16: knattekyrka, Helena
Rönnberg, Catarina Bärlund-Palm, Daniela Forsén. Leksakskollekt. Kyrkkaffe
och saft.
Sö 17.5 kl. 19: MU-mässa. De nya hjälpledarna välsignas. Kyrkkaffe
On 20.5 kl. 8.30-9: morgonmässa,
Hallvar.
On 20.5 kl.18: Mu-mässa, Forsén.
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvägen 13
Sö 17.5 kl. 10: högm, Hallvar, Forsman,
Sundroos, Matteus kyrkokör. Kyrkkaffe
BRÄNDÖ/VILANS BEGRAVNINGSKAPELL
Sö 17.5 kl. 12: uppvaktning vid hjältegravarna, Forsén (tvåspr.)
ÖSTERSUNDOM KYRKA: Kapellvägen 65
Sö 17.5 kl. 13: uppvaktning vid hjältegravarna, Forsén (tvåspr.)

Utfärd till Hennola husdjursgård 22.5:
Vi startar från Matteuskyrkan (Åbohusvägen 3) kl. 9.30 med buss och är
tillbaka senast kl. 14.30. Pris: vuxna
10euro, barn 5euro, under 1åringar
gratis. Ta med egen matsäck. Det finns
möjlighet att värma mat i micro, och att
köpa kaffe, tilltugg och glass från gårdens café. En gårdsbod med hantverk
är också öppen. Anmäl senast 15.5 till
Catarina catarina.barlund-palm@evl.fi
eller 050-380 3936.
Dagläger för 7-14 åringar: i Matteuskyrkans utrymmen och sportplanerna
i närheten.
Två första veckorna i juni, 1-5.6 och
8-12.6 varje vardag kl. 9-15. Plats för 25
deltagare/vecka. Pris: 50 euro/vecka
(daglig lunch + utfärd till Lekholmen
ingår). Mera info ger lägeransvarig
Emilia Grahn emilia.grahn@gmail.com.
Anmälan elektroniskt: www.matteus.fi,
Anmälan kan göras för två veckor eller
en vecka. Välkommen med!
Pensionärsutfärd med Sibelius tema till
Järvenpää: to 11.6
Start från Matteuskyrkan kl. 9.15, tillbaka ca kl. 18. Vi besöker bl a Ainola,
Sibelius hem, Aino Sibelius utställningen
på Järvenpään taidemuseo och äter
buffélunch på Härmän Rati. Pris: 30
euro. Anmäl senast 1.6 till matteus.
fors@evl.fi. eller 09-2340 7300 må, ti,
to kl. 9-14.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
To 14.5:
- kl. 10 Gudstjänst: i Munksnäs kyrka,
Tegelst. 6. Thylin, Ahlberg.
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli.
Fr 15.5:
- kl. 10 Musiklek: i Hagasalen, Vesperv.
12 A. Vårens sista! Musiklek för barn 0-4
år med förälder. Vi bjuder på kaffe, saft
och smörgås. Ledare Sussi Isaksson.
Sö 17.5:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka,
Tegelst. 6. Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli. Pro
Markus årsmöte efter gudstjänsten.
- kl. 12 Högmässa: i Kårböle kapell,
Gamlasv. 6. Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Petruscentret, Vesperv. 12 A. Barnkyrka.
Ti 19.5:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kommunalv. 1. Vårens sista! 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. Vårens sista! Välkomna alla barn från 5 år uppåt!
Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöjdens
kyrka, Raumov. 3. Vårens sista! UllaChristina Sjöman, Lassus, Ahlberg. Barnpassning. Kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30.
On 20.5:
- kl. 13 Onsdags-söndagsskola: i Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15. Vårens
sista! Söndagsskola för dej som är 9 år
och uppåt. Berättar om Jesus, mellanmål och lekar. Ledare Sussi Isaksson.
To 21.5:
- kl. 10 Öppet Hus och Diakoni på Torpet: Församlingens nya café, Torpet,
Köpingsv. 48. Kl. 10-12 utdelning av donerat bröd, möjlighet till enskilt samtal
och bön. Kl. 13 bjuder vi på andakt, kaffe
och samtal. Välkommen! Ledare diakonissan Gunilla Riska.
- kl. 17 Församlingens och barngruppernas vårfest: i Norra Haga kyrka, Tolariv.
1. Barngrupperna medverkar med en
mini-musikal om Noaks ark. Program
både ute och inne. Hotdog-servering.
- kl. 19 Vesper: i Åggelby gamla kyrka,
Brofogdev. 12. Sandell, Hilli.
De stupades dag 17.5: uppvaktning vid
hjältegravarna på Malms begravningsplats efter gudstjänsten i Åggelby gamla
kyrka, i Södra Haga kl. 11, i Sockenbacka
kl. 12 och i Munksnäs kl. 12.15.

HELSINGFORS PROSTERI

HÖSTEN ÄR SNART HÄR:
Känner du för att jobba för en givande
viktig medmänsklig insats ?
För nya samtalstjänstdejourer inleds
en kurs i oktober 2015 i Helsingfors.

Kursen omfattar 30 timmar och den ger
en mångsidig bakgrund för att bemöta
personer som ringer till Samtalstjänst.
Via kursen kan man också gå vidare till
fortbildning för att svara på meddelanden i nätjouren eller på brevjourens
brev. Församlingsmedlemskap förutsätts samt en förmåga att lyssna.
För urval till kursen vänligen kontakta tf
verksamhetsledaren Astrid Nurmivaara
tfn 050-3800660 eller e-post: astrid.
nurmivaara@evl.fi
Församlingarnas samtalstjänst: dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En
webbaserad hjälptjänst finns på adressen http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte uppge namn,
e-postadress eller andra uppgifter som
kan leda till identifiering utan väljer själv
en signatur och ett lösenord. Ring eller
skriv när Du behöver stöd!
KAMPENS KAPELL:
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut
samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

DEUTSCHE GEMEINDE

Do 14.5. um 11 Uhr: Gottesdienst zu
Christi Himmelfahrt (Panzig)
um 15 Uhr: Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt im Seniorenwohnheim (Panzig)
So 17.5. um 11 Uhr: Abendmahlsgottesdienst zu Exaudi (Panzig)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor m.m:
To 14.5. Kristi himmelsfärds dag. Esbo
domkyrka kl. 12.15. Jäntti, Wikman.
Köklax kapell to 14.5 kl. 15 ekumenisk
samling, Ahlbeck, Bengts. Arr. i samarb.
m. Mankby bibliska församling.
Sö 17.5. Esbo domkyrka kl. 10 (OBS
tiden!) Tvåspråkig högmässa på De
stupades dag. Ertman, Malmgren m.fl.
Uppvaktning vid de stupades gravar
efter högmässan. Kyrkkaffe i församlingsgården.
Köklax kapell kl. 16 lovsångsmässa. Ertman, Kronlund, lovsångsteamet. Parallellprogr. för barn. Servering.
Vårutfärd till Lottamuseet i Tusby: on.
27.5. Bussen stannar vid Olars kyrka kl.
9.40, Köklax kapell ca 10.00, Kyrktian,
Kyrkog. 10, ca 10.10, Kalajärvi kapell ca
10.35. Andakt med khde Martin Fagerudd i Helsinge kyrka kl. 11-11.25. Filmförevisning kl. 12 på Lottamuseet med
historia och fakta, ca 20 min. Lunch kl.
12.40 i Lottacaféet. Besök i museet.
Kaffe kl. 14.00, hemfärd kl. 14.30. Pris 22
€. Mer info & anmälningar senast 19.5,
040 547 1856, synnove.heikkinen@evl.fi
Kretsar för pensionärer & daglediga
kl. 13-15: Köklax kapell ti 19.5, Kalajärvi
kapell to 21.5.
Tillsammans på Kungsvägen - Missionsfesten 6-7.6: Lagstads skola,
Esbog. 7. Mer info & program www.missionsfesten.fi, www.esboforsamlingar.
fi och tfn 040 546 5194. Anmälan med
tanke på serveringen senast 21.5, tfn
09 8050 3000, e-post missionsfesten.
esbosvenska@evl.fi el. www.esboforsamlingar.fi/missionsfesten. Talkohjälp
behövs på fredag från kl. 10 och på söndag eftermiddag. Anmäl dig senast 21.5,
040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi.
Talkodag på Mataskär: to 21.5 kl. 15-20.
Krattning, städning och röjande av sly.
Ta med arbetshandskar, gärna kratta
och andra lämpliga redskap. En bit
mat serveras vid 17-tiden, bastu. Anm.
så fort som möjligt, 050 3285 064,
kjell.j.nyberg@gmail.com.
Vårjippo: Tunabergs servicehus, Framnäsängen 4, to 28.5 kl. 15-17.30. Musik,
basarbord, lopptorg, lotteri, kaffe,
våfflor m.m. Arr. Kontaktlänken på
Tunaberg.

GRANKULLA

To 14.5 kl. 12: Kristihimmelsfärdsdagens gudstjänst: Daniel Nyberg, Barbro
Smeds. Kyrkkaffe i övre salen.
Sö 17.5 kl. 10: Tvåspråkig gudstjänst: de
stupades minnesdag, Ulrik Sandell, Anna-Kaisa Tuomi, Anne Hätönen. Efteråt
uppvaktning vid de stupades gravar.
Tisdag 19.5 kl. 10 Familjelyktans vår-

fest: i kyrkan, sedan grillfest i lekparken
utanför kyrkan. Yvonne Fransman, Anne
Hätönen.
On 20.5 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i
övre brasrummet.
To 21.5 kl. 17 Granidagens lotteri m.m.: i
centrum. Arr. Grankulla kyrkoföreningen
och Grankulla svenska frs.
Kl. 19.30 Granidagens konsert: i Grankulla kyrka. Tomas och Maria Höglund.
Fritt inträde.

KYRKSLÄTT

Högmässa på Kristi himmelsfärds dag:
to 14.5 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Linus
Stråhlman och Susann Joki.
Pastorskansliet är stängt: fredag 15.5.
De stupades dag: sö 17.5 kl. 10.45
kransnedläggning vid hjältegravarna.
Kl. 11 tvåspråkig gudstjänst i Kyrkslätts
kyrka. Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Hörnans MC för 11-13 åringar:
Musik&Chill! Tisdagar kl. 14-16.30. Info:
hörnan.fi
SensommarDax: dagläger 3-12.8 på
Lyan för barn i åk 1-4. Pris: 80 € för
församlingens medlemmar. Info och
anmälningar: www.kyrkslattsvenska.fi.
Frågor: jenny.akerlund@evl.fi, tel. 050
376 1488.
Dagklubbarna hösten 2015: Anmälningstiden har börjat. Info och anmälningar: www.kyrkslattsvenska.fi. Frågor:
jenny.akerlund@evl.fi, tel. 050 376 1488.
Sångkväll med solister och allsång: to
28.5 kl. 18 i församlingshemmet, Församlingsvägen 1. Även Lars-Henrik Höglund, gitarr, och Susann Joki, piano och
sång, medverkar. Fritt inträde. Frivillig
avgift för kaffe med tilltugg till förmån
för diakoniarbetet.
Kyrkoherdeämbetets tfn (09) 8050
8292: Epost kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi.
Mera info på www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS

To 14.5: Kristi himmelsfärdsdagens
högmässa kl 11 i SvH, Kim Rantala och
Paula Sirén
Sö 17.5: 6 söndagen efter påsk högmässa kl 11 i SvH. Kim Rantala och Paula
Sirén. Kyrkkaffe.
Ti 19.5: Mammor, pappor o barn, kl 10
i SvG
Ti 19.5: Tisdagsklubben kl 13-15.30 i SvG
Ons 20.5: A-män bastukväll kl 18.30 i
Ilkko. Skjuts kl 18 från Gamla kyrkan.

VANDA

Högmässa Kristi himmelsfärdsdag: to
14.5 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars. A.
Paavola, A. Ekberg.
Gemensamt Ansvar program: to 14.5
kl. 13 Allsång i S:t Martins kapell, med
Anders Ekberg. Vanda västra diakoniförening bjuder på kaffe. Lö 16.5 kl. 12-14
Café Vardagsängel framför Dickursby
kyrka, Stationsvägen 12.
Tvåspråkig gudstjänst: sö 17.5 kl. 10 i
Helsinge kyrka S:t Lars, tillsammans
med Korson seurakunta. P. Yrjölä, M.
Fagerudd, A. Ekberg. Uppvaktning vid
hjältegravarna.
Ingen högmässa: sö 17.5 i S:t Martins
kapell.
Familjecafé: i samarbete med Folkhälsan må 18.5 kl. 9.30 -12 i Martinristi
församlingscentrum.
ViAnda-kören: övar ons 20.5 kl. 12 – 14
på Helsinggård, Konungsvägen 2.
Pensionärernas utfärd till Tusby: ti 9.6.
Vi besöker Tusby kyrka, Ainola och
Lotta Svärds museum. Vi äter lunch i
Gustavelund. Start kl. 9 från Myrbacka
kyrka, kl. 9.25 Folkhälsanhuset i Dickursby kl. 9.30 Dickursby kyrka och kl.
9.40 Håkansböle kyrka. Utfärden kostar
10 euro för Vanda svenska församlings
medlemmar, övriga betalar 30 euro/
pers. Anmälningar senast 27.5 till pastorskansliet, tfn (09) 8306262, eller till
diakon Heidi Salminen 050-3301828

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Högmässor/gudstjänster 14.5:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, M.Cleve,
N.Burgmann, K.Wikström. Hjälpledarvälsignelse.
Kl. 10 Tenala kyrka (ej HHN),
S.Söderlund, P.Nygård.

KÖRFEST
ALLMÄNNA
TILLFÄLLEN

FREDAG 22.5
kl 22 i Bollhallen i Ekenäs
Musikandakt med musik ur Jesus
Christ Superstar, fritt inträde
kl 22 i S:ta Katarina kyrka, Karis
Konsert Markku Luolajan-Mikkola,
barockcello, fritt inträde

LÖRDAG 23.5
kl 14.15 Matinéer (30-40 minuter) fritt inträde
Ekenäs kyrka – Pedersöre prosteris kyrkosångskrets, Korsholms svenska församlings kyrkokör
S:ta Katarina kyrka, Karis – Åbolands prosteris
kyrkosångskrets och Raseborgs kyrkosångskrets
framför Tyska mässan av Franz Schubert

Ekenäs församlingshem – Borgå
Kammarkör, South Point Gospel, Hangö
kl 20 i Bollhallen i Ekenäs

Festkonsert

med ca 600
sångare och musiker. Inträde 10 €

Högmässor/gudstjänster – De stupades
dag 17.5:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, M.Cleve,
N.Burgmann, M.Andersson. Konfirmation.
Kl. 10 Tenala kyrka (ej HHN),
S.Söderlund, S.Lindroos, T.Anttila
(pred.).
Kl. 12 Snappertuna kyrka, T.Wilman,
N.Burgmann.
Kl. 18 Bromarvs kyrka, S.Söderlund,
S.Lindroos.
Uppvaktningar på Ekenäs nya begr.
plats kl. 9, M.Weckström m.fl., vid
hjältegraven i Tenala efter gudstjänsten
med efterföljande kyrkkaffe i FH, vid
hjältegraven i Snappertuna efter gudstjänsten, vid hjältegraven i Bromarv
efter gudstjänsten med efterföljande
kyrkkaffe i FH (marthorna).
Familjegudstjänst inför pingst: on 20.5
kl. 17.30 i Ekenäs kyrka, T.Wilman,
P.Nygård, H.Hollmérus, E.Qvarnström,
barnkör, dagklubbsbarn. Barn- och familjegruppernas våravslutning. Kyrksaft
och kaffe efteråt.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

To 14.5, Kristi himmelsfärdsdag: kl 10
gudstjänst i Ingå kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Fre 15.5 kl 14-16: Kyrkoherden bjuder
på 50-års kaffe med tårta på församlingshemmet.
Sö 17.5, 6. s. e. påsk, De stupades dag:
kl 10, högmässa i Ingå kyrka, Sjöblom,
Gustafsson Burgmann.
Sö 17.5 De stupades dag: uppvaktningar
vid de stupades gravar: kl 11.30 Ingå, kl
12.00 Degerby och kl 12.30 Västankvarn.
Ti 19.5 kl 11.30-13.00: vårens sista matservering (4 €/person) i församlingshemmet. Sköld-Qvarnström.
Ons 20.5 kl 17: talko på Rövass, vi målar
huvudbyggnaden. Kontaktperson Tom
Hellsten, tel 050-330 4360.
Verksamhet på finska:
Pe 15.5 klo 18-20: monitoimikerho
seurakuntatalon alakerrassa
Tii 19.5 klo 17.30: varhaisnuorten kerho
(viimeinen krta) seurakuntatalon alakerrassa.
Ke 20.5 klo 18.00: raamattupiiri Bläckhornetissa.
To 21.5 klo 19: Suvi-Päivi Kosken säveltämä kynttilämessu (Tammisaarimessu) Inkoon kirkossa. Pappina Antti
Salmisto, muusikoina Anna Luotonen,
viulu ja Anna Holmberg, viulu, Sopusointu-kuoro Raaseporin suomalaisesta
seurakunnasta Hanna Noron johdolla.

KARIS-POJO

Högmässor, To 14.5:
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. Terlinden; Westerlund. S:ta Katarina barnkör
och S:ta Maria barnkör medverkar. Dagklubbsavslutning.
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo. Nylund;
Lindroos.
Högmässor/gudstjänster, Sö 17.5:
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis.Terlinden; Westerlund. Kyrktaxi från centrum.
Kyrkkaffe. Kransnedläggning vid hjältegravarna i Karis kl. 11.45 och i Svartå
kl. 12.30.
kl.12 i S:ta Maria kyrka, Pojo. Nylund;
Lindroos. Kransnedläggning vid hjältegravarna kl. 12.45.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

Övrig verksamhet fortsätter:
www.lohjanseurakunta.fi/verksamhet
Anmälning: till dagklubben pågår.
Några platser finns ännu: till dagläger
i Lojo 8-12.6.2015 för 1-4kl. Mera info
www.lohjanseurakunta.fi/1096-skolbarn samt anmälning.
Sö 17.5. kl.11.00: Tvåspråkig gudstjänst i
Virkby kyrka.
Sö 24.5. kl.13.00: Högmässa i Virkby
kyrka. Kuismanen, Kerko och kyrkvärd
Mari Nurmi. Do-Re-Mingå medverkar i
högmässan. Kyrkkaffe och kyrktaxi

17:e allmänna
finlandssvenska
kyrkomusikfesten
i Raseborg
den 22–24 maj 2015

SÖNDAG 24.5
kl 12 i Bollhallen i Ekenäs

Pingstdagens festhögmässa

med Then nya pingstmessan av Timo Kiiskinen
och Amen av Ulf Långbacka. Predikant biskop
Björn Vikström, liturg Johan Westerlund, ca 600
sångare och musiker

ARRAnGöReR: FInLAndS SVenSKA KyRKoSÅnGSFöRBUnd, STIFTSGÅRden LäRKKULLA, eKenäSneJdenS SVenSKA FöRSAmLInG, KARIS-PoJo SVenSKA FöRSAmLInG. I SAmARBeTe med eKenäS cenTRUmFöRenInG.
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LEDIGA TJÄNSTER

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Österbottnisk Grafisk Formgivare bosatt i Stockholm önskar
hyra lägenhet för längre tid
inom tullarna, med start under
sommaren eller hösten 2015.
Ring +358 400 187 812
24-årig arkitektstudent söker
lägenhet i södra Helsingfors
från 1.6. Jobbar och gör
diplomarbetet. Hyra max
750/månad. Pålitlig, klyftig,
städad.
Tel 040 770 2881/Tiia
Skötsam lärare söker
hyreslägenhet max 700e
gärna i centrala H:fors. Tel:
0407752629
Önskar hyra radhus!
2-3R+K i Vasa med omnejd.
Vi är djur-och rökfria. Ring
Madeleine, 0503074197

UTHYRES

Grankulla kyrkliga samfällighet söker

VAKTMÄSTARE

Nyrenoverad,ljus tvåa 39 m2 i
Drumsö centrum. Översta
våningen, balkong med utsikt,
bra förbindelser (några min till
centrum och metro), bra
service, vacker innergård.
Välplanerad, bra
skåputrymmen, diskmaskin.
900 €/mån. Ledig 1.7. Tel.
0403523142 /Nina

http://yhtyma.kauniaistenseurakunta.fi/

Vill du hjälpa oss och bli

ledande ungdomsarbetsledare

Lugnt belägen, renoverad
Etta med fin utsikt. 27 m2 i
Sörnäs. Hyra 700 €/mån
Tel. 050-4604778
Text
Etta i centrala Helsingfors fr.
1.6. Kokvrå, nyrenoverat
badrum m. tvättmaskin. Hyra
800 e + vatten. Ring 050
3725892 fr,o,m, 14,5,

Välkommen till Sjundeå svenska församling!

KANTORSTJÄNST

Sjundeå svenska församling lediganslår en
ordinarie C-kantorstjänst att sökas senast
fredagen den 5 juni 2015 kl. 16.00. Närmare
information om tjänsten finns på församlingens webbplats, adress www.sjundeaevl.fi.

Fysioterapi stud. önskar hyra
1r+k i H:fors.
Emmi 040-5437952 /
emmi.honkonen@kolumbus.fi
22-årig kvinnlig studerande
önskar hyra en- eller
tvårummare i Vasa, gärna
centralt, fr.o.m 1.8.2015.
Rökfri och inga husdjur. Tel:
044-5729451
Önskar hyra e n husvagn till
sommarmötet i Vasa
(25.-29.6). Tel. 0414626832

Öppet 1.6-31.8 kl. 11-17
Guidningar kl. 11, 13, 15

i Esbo svenska församling för tiden1.9.2015 -1.5.2016?
Det formella kravet för tjänsten är kyrkans ungdoms
arbetsledarexamen och god förmåga att använda
svenska och finska i tal och i skrift. Ansökningarna riktas
till Esbo svenska församling, PB 202, 02771 Esbo,
senast 29.5.2015 före kl. 15.00. Annonsen i sin helhet finns
på www.esboforsamlingar.fi/jobb

Församlingsrådet i Sjundeå svenska församling

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

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

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

Annonsera i

Unikt serviceboende
invid Brunnsparken i Helsingfors.
Förtjusande lägenheter
med öppen havsutsikt lediga.

Med en annons når du hela
Svenskfinland.
Du når oss på:

050 329 4444, 050 092 4528

För närmare information:
Lisbeth Blomqvist tfn. 040-5828442
eller toimisto@villaensi.fi
se gärna www.villaensi.fi

Eller via e-post:

annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi
Martin Lönnebo
– biskopen från Storkågeträsk

En biografi av journalisten Thomas
Lerner. Här berättar Martin Lönnebo
bland annat om sitt möte med Gud
under en promenad i Uppsala, om
ett samtal med Dalai Lama och om
när han gick vilse i en stekhet öken.

Verbum, inb.

Frälsarkransen av glas
– Radband 2.0

2015 fick en av Hemlighetspärlorna i Frälsarkransen en
grön nyans. Den ska påminna
om diakonin och medmänskligheten, om naturen och miljön.
Radbandet levereras i tygpåse.
Pris: 13,50

Pärlor för livet

28

50

2250

Kom och träffa oss!
Under våren och
försommaren finns
Fontana Media på plats
under flera evenemang
i Svenskfinland. Kom
till exempel förbi och
bekanta dig med våra
böcker under Kyrkomusikfesten i Raseborg
22–23 maj.

Till Frälsarkransens 20-årsjubileum
har Johan Dalman skrivit boken
Pärlor för livet. Var och en av de
arton pärlorna har en särskild
uppgift. Verbum, inb.

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi • Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
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INKAST PATRICK WINGREN

LUTHERKYRKAN

Tabula rasa

Önskar välsignelse

I min ungdom, och i synnerhet i steget ut i vuxenvärlden, var jag mycket total. Erfarenhet och – i ärlighetens namn – en viss självförunnad
åldersberättigad bekvämlighet har
senare i livet ofta gett mig möjlighet att bedrägligt lugnt kunna avväga sådana situationer, problem och frågeställningar som i brytningsskedet mellan pojke
och man medförde val som gjordes snart sagt
på liv och död.
När jag ser tillbaka tycker jag mig se en serie av
livsavgörande val. Avgjort viktiga på grund av att
jag vågade välja, att jag inte tvekade. Det är som om
själva valet var kraften som vände blad i min bok.
Skulle jag ha fortsatt att skriva på det redan fyllda uppslaget så hade det av utrymmesbrist skett
i marginalerna, som ett slags
tillägg till det redan skrivna,
eller som understreckningar – befästande det som redan skrivits ner.
Det skulle ha blivit en
sanslös mängd livstext på
ett sådant uppslag. Hela tiden mera finstilt, mera manifesterat, med stigande oro
över var nytt skulle rymmas. Färdiga ramar redan i
tidig ålder, begränsande åren
framför.

”När vi känner
att vi måste vidare gäller det
att våga vända
blad som i ungdomen.”

Nu efteråt är jag glad att jag
vågade vända blad så många
gånger, även då när det nya
jag skrev så här i efterhand
betraktat kanske inte var det
bästa. Det viktiga var inte att
hamna precis rätt, utan att våga språnget vidare.
Det hade varit omöjligt utan att använda det tidigare som ansats.
Det här reflekterade jag förstås inte alls över
just då, när valen gjordes. Då var det reformation, ja till och med revolution: det gamla skulle
bort, lämna plats för det nya. Det var tabula rasa,
oskriven tavla, rensat bord.
Som om rent, blankt papper vid varje uppvaknande nåderikt och i stort överflöd föll ned från
himlen. Som om papper som sparades för framtida val med ens skulle bli solkigt, smutsigt, obrukbart. Som om nästa gång uppslaget blev för trångskrivet detta alldeles nyligen nya redan hunnit bli
gammalt stoff som nu i sin tur måste städas bort
för att bereda rum.
Inga val vi gör rensar bordet på det sättet, lika litet som en kursändring skapar nytt vatten kring
fartyget. Viljan att välja ger kraft att våga greppa
rodret och ändra riktning, medveten om – och
förlåten för – att svallvågorna från vår tidigare
kurs sköljer stränder bakom oss.
När vi känner att vi måste vidare gäller det att
våga vända blad som i ungdomen – oavsett hur
bekvämt det än kan kännas att fortsätta dekorera det trygga och bekanta. Det är att våga bli som
ett barn, nyfiket och helhjärtat. Att vi varken kan
räkna hur många blanka uppslag vi har kvar eller tvingas läsa vår livslogg med start från början
varje gång är en vacker form av nåd.

I ett antal år anordnade riksdagsman jur.lic. Georg C.
Ehrnrooth julfest för fattiga Helsingforsbor i Lutherkyrkans sal. Det var ett
då nytt sätt att nå en grupp
personer som tidigare noterats bara vid riksdagsval
och kommunalval.
Då Tarja Halonen för första gången kandiderade för
posten som president för
republiken Finland anordnades en stor mottagning i Lutherkyrkan, som
då visst hette Highlight
och var ett danshak. Där
såg man journalister från
hela Norden, liksom tidigare presidenter med fruar, författare och representanter för underhållningsbranschen, liksom den blivande presidentens make
Pentti Arajärvi.
Åkte man sent en kväll i
slutet av veckan med buss
nr 14 längs Fredriksgatan
kunde man se den mängd
ungdomar som sökte komma in i feststället Highlight,
tidigare Lutherkyrkan.
Men nu synes Lutherkyrkan igen få sin rätta funktion och det är bara att önska den välsignelse på vägen.

Göran Palmqvist
Ekenäs

Halvvägs mellan Norges fastland och Nordpolen ligger Svalbard – en av världens mest
storslagna vildmarker. Under sommaren lyser midnattssolen över gnistrande glaciärer,
packis och dramatiska bergskedjor. Lika imponerande är Svalbards djurliv med valross,
val, polarräv och såklart Arktis konung isbjörnen. Vi bor ombord på det bekväma
expeditionsfartyget M/S Quest som endast tar 53 passagerare. Med stabila gummibåtar
går vi iland för att utforska den unika naturen på nära håll. Mellan landstigningarna äter vi
gott, spanar från däck och lär oss mer om Svalbards djurliv, natur och spännande historia.
Resans längd: 11 dagar. Datum: 4 - 14 september 2015. Gruppens storlek: 53 passagerare.
Boende: Hytt ombord på expeditionsfartyget M/S Quest. Pris: Från SEK 46 900 per person.
Som specialföreläsare ombord
är vi stolta över att presentera
historikern, författaren och
journalisten Herman Lindqvist.

Boka resan eller beställ broschyren på www.polarquest.se
eller ring oss på +46 31 333 17 30

Victor Westerholm

15,-

landskapsmålaren | pedagogen | museimannen
Kjell Ekströms bok ger en helhetsbild av Finlands käraste
landskapsmålare – från att talangen upptäcks, till studier
i utlandet, och till bildandet av den s.k. Önningebykolonin
på Åland. Hans pedagogiska gärning, harmoniska äktenskap, motgångar och framgångar, och hans förtida död.

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

Patrick Wingren är en samhällspolitiskt aktiv
musiker från Jakobstad.
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Skicka insändaren till:

SVALBARD MED HERMAN LINDQVIST
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Det röda Svenskfinlands röst
Författaren Anna Bondestam skriver epik och skildrar
bygdernas människor under en period då modernism och självspegling är i ropet. Hennes böcker trycks i stora upplagor, hon
prisbelönas – ändå känner hon sig som en outsider. Pia Heikkiläs bok handlar om en författare som upplever att hon inte
hittar en roll som överensstämmer med hennes ambitioner.

Eirik Hornborg

260 s. rikligt illustrerad

– orädd sanningssägare och rättskämpe

15,-

Anna Lena Bengelsdorffs bok om Eirik Hornborg handlar om en
skolman, författare, publicist och retoriker, som stort påverkade
Finlands politiska och andliga liv. Han var en oförskräckt journalist och sanningssägare, som aldrig tvekade att höja rösten då
det gällde omistliga värden. Och även en äventyrslyst seglare.
www.sfv.fi/bok • Beställ: redaktion@sfv.fi, 09-6844 570
eller fråga efter böckerna i välsorterade bokhandlar

DIGITAL TRO

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

II upplagan
96 s. rikligt illustrerad

”Å ena sidan en
urgammal tro
som har överlevt
2 000 år, å andra
sidan ett massivt
digitalt universum.”
Forskaren Peter Philips
om kyrkans kommunikationsutmaningar.

II upplagan
184 s. rikligt illustrerad

DEBATT KYRKOMUSIK

Vilken musik?

”Forsman efterlyser kyrkans musik, musica sacra. Personligen upplever
jag uttrycket något luddigt. Vilka kriterier ställer vi på musica sacra?
Är det den sortens musik som ingått i stora verk
och kompositioner och
uppförts i kyrkorum och

katedraler eller den musik som den urbana sekulära kyrkomedlemmen
förknippar med sorg och
saknad och därmed vill
att ska spelas på mammas jordfästning?” frågar
Hedvig Långbacka angående Folke Forsmans kritik mot Kyrkomusikfestens val av reportoar.

NÄSTA VECKA träffar vi en man som förälskat sig i judendomen.

Ruskaresa 18-22.9
FJÄLLGÅRD MED FULL SERVICE
0400 126 830

www.raitismaja.fi

Utan religiös läskunnighet förfaller vårt
samhälle till en sekulär fundamentalism. Den är lika illa som annan fundamentalism.
TEXT: ROLF AF HÄLLSTRÖM FOTO: SOFIA TORVALDS
För Barbro Teir, VD vid
Svenskfinlands centrala mediahus KSF Media, är
yttrandefriheten ett självfallet fundament i samhällsdebatten. Med den försvaras
både sanning, demokrati och
personlig frihet.
– Det är via yttrandefriheten som starka etablerade sanningar kan ifrågasättas och omvärderas, säger hon.
Ett resultat av yttrandefriheten är att 1900-talet kal�las det irreligiösa århundradet, konstaterar Teir som var
en av inledarna vid stiftsgården Lärkkullas första socialetiska symposium nyligen.
Det västerländska samhället har förändrats så att det i
dag anses avvikande att vara religiös. Sekularism är det
normala och mer korrekt än
varje form av religiös övertygelse.
– Religiositet likställs
med inskränkthet. Religiösa människor kan per definition inte tolerera andra.

Sekulär fundamentalism

Teir, som själv inte hör till
något religiöst samfund,
skriver inte under den tesen.
Utgår man hela tiden från
att ”religion” är skadligt på
något sätt bygger man i själva verket upp en normativ
grund för ett nytt slags fundamentalism. Hon är medveten om att den här sekulära fundamentalismen kan
höras också i hennes eget
mediahus.
Skriver man om religion
ska man också ha religiös
läskunnighet, menar hon.
Ett krav som är självklart inom andra områden av journalistik. I den läskunnigheten ingår att religion och
kultur ofta är djupt sammanvävda i varandra.
– Religion är en kompetens för att förstå tillvaron,
säger Teir och berättar om
hur hon på FN:s stora internationella kvinnokonferens
i Peking i slutet av nittiotalet diskuterade med kvinnor
från kulturer som ansåg att
kvinnlig omskärelse var det
enda rätta.
– Jag insåg då hur kulturen kan gå före alla rationella argument.
Då måste ”vi” som ”på
riktigt” vet att kvinnlig omskärelse är fel fundera över
den egna argumenteringen.
Såvida man inte går in för sekulär fundamentalism och
vägrar gå i dialog med dem
som tänker annorlunda.

Emotionell förståelse

Teir arbetade inte inom tidningshuset när stormen kring
Muhammedkarikatyrerna
rasade som värst. Hufvudstadsbladet valde då som bekant att inte publicera de religiösa karikatyrerna.
Däremot satt hon som chef
när det stormade kring den
franska tidningen Charlie
Hebdo. Frågan var om tidningen i solidaritetens namn
borde ha publicerat karikatyrerna. Det gjorde den inte.
– Kanske vi hukade, säger Teir.
Själv har hon blivit karrikerad av de ledande finlandssvenska hovnarrarna
och känt sig kränkt.
– Det gav mig en bra insikt,
jag förstår varifrån känslan
kommer. Jag har en emotionell förståelse för dem som
reagerar när deras profet hånas.

Positiv religionsfrihet

Den som har en tro måste både få höras och synas i samhället. Det är vad som kallas
positiv religionsfrihet.
Hon har varit mycket tagen av författaren Kaj Korkea-ahos kolumner. I Hufvudstadsbladet skriver han
att det måste få finnas saker
som är heliga i vårt samhälle.
– Det heliga borde stå
ovanför yttrandefriheten,
säger Teir, medveten om
det provokativa i uttalandet.
Att sedan enas om var
gränsen för det heliga går
är en verkligt komplicerad
uppgift. Att det skulle gälla
den enskilda individen varje gång han eller hon känner
sig kränkt går inte.
– Det blir ett ohållbart
träsk. Men det finns – eller
ska finnas – en nivå av andlighet som kollektivt behöver fredas.
Gränsdragningen är svår
men den är nödvändig om vi
ska kunna leva tillsammans,
säger Teir . Den här debatten
förs mer aktivt i Sverige än
i Finland och där har också
mothuggen från sekularismen varit starka.
Populistiska partier väcker ofta samma motreaktioner som religion. Det måste på samma sätt vara möjligt att reflektera över både
invandring och mångkulturalitet som problem.

Journalister frågar inte

Av våra politiker i första ledet är Juha Sipilä laestadian och Timo Soini katolik.
Det gör dem per definition

Både troende och icke-troende måste anstränga sig för att förstå det relevanta i varandras retorik, säger Barbro Teir, vd för
mediahuset KSF media.
suspekta för sekulära fundamentalister.
Den bristande läskunnigheten märks i dagens politiska bevakning, menar Teir.
Politikerna blir inte seriöst granskade.
– Journalisterna ställer
inte frågorna hur och varför direkt.
I stället gör journalisterna sina egna tolkningar utan
att diskutera med politiker-

”Jag har en emotionell förståelse
för dem som reagerar när deras
profet hånas.”
Barbro Teir

na. Å andra sidan pressar de
inte heller dem på vad deras
tro innebär för deras politik.

Religiös läskunnighet

Den tyska filosofen Jürgen
Habermas har redan i ett årtionde talat för nödvändigheten av religiös läskunnighet i
samhällsdebatten. Både troende och icke-troende måste anstränga sig att förstå det
relevanta i varandras reto-

rik. Annars rasslar det västerländska samhället in i sekulär fundamentalism.
Finns det hopp om bättre
läskunnighet?
Barbro Teir tror att insikten finns i många tidningshus. Men främst ställer hon
hoppet till skolan.
– Det är viktigt att medborgarna i ung ålder får en
tillräckligt bra insikt i vad religion är.

I församlingens meddelanden: ”Kom ihåg utflykten på Kristi himmelsfärd. Diakonissan följer med i år.”

Ge rum för det heliga

