Sid LEDAREN: Känslor och fördomar
skymmer den komplicerade verkligheten bakom Greklandskrisen.
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PROFILEN: BOSSE AHLNÄS
”Människorna var ju officiellt inte
religiösa men träffades nog bakom
låsta dörrar.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Vem svek i
EU-familjen?
blå ögat eller nazar heter den
amulett som är vida spridd runt
Medelhavet. Den är djupt rotad
folktro med ekon från utdöda religioner och stormaktsfolk. Ögat pryder armband och krimskrams i turistfällor från Kairo till Athen. Amuletten ska hålla de onda ögonen borta. En variant av
folktron utpekar särskilt blåögda personer, som
i avlägsna byar därför fortfarande kan mötas av
ett hastigt korstecken för säkerhets skull. Folktro är folktro. Den senaste utvecklingen i Grekland ska inte tolkas i skenet av gammal och långt
ifrån samhällsgenomsyrande vidskeplighet. Men
bilden av det onda blå ögat blir på ett annat plan
sinnebilden för många grekers brustna tilltro till
den europeiska storfamilj de trodde de tillhörde.
De kalla blå norrifrån tycks ur grekisk synvinkel
prioritera en enda sak: pengarna. Sätt för ett tag
den finländska skattebetalarens rättmätiga ilska
över att ha bidragit till att styra pengar i fel fickor åt sidan. Det finns också en annan historia.
förenklat handlar den om en gigantisk vadslagning. För cirka tjugo år sedan antog stora internationella penningplacerare ett slags vad, som
gick ut på att Grekland skulle gå med i euron.
Räntorna i Grekland var då höga och det lönade
sig att pumpa in kapital i de grekiska banker. De
fick i sin tur fick ett penningöverskott, som bjöds
ut till medborgarna. Det investerades och byggdes på lånade spekulationspengar. Så kom euron.
Bubblan sprack. Penningströmmarna vände. De
utländska investerarna drog tillbaka sina pengar. De grekiska regeringarna i början av 2000-talet täckte detta med en växande statsskuld, men
gjorde föga för att vända skutan om det ingrep i
deras egna fördelar. Katastrofen var ett faktum.
Kritiker anser nu att stödpaketen handlade om
att rädda de senfärdigaste utländska investerarnas pengar. Det har sjunkit undan i den allmänna
diskussionen och här kommer kanske värdegrunden in. Den katolskt präglade delen av Europa, inklusive arvläggarna av postsekulära protestanter, har teologiska grundvalar som vilar
på resonemang kring skuld
och försonad sådan. Så central plats har skulden, att det
i historien gick att betala synd i förväg. Magkänslan tar över. Blåögat hårdnar: Betala tillbaks! Nyanserna försvinner.
Har vi förlorat förmågan att känna igen en humanitär kris mitt framför ögonen på oss? Grekerna på gatan räknar inte välfärden i BNP, de ser den
i grannarnas konkurser, förlorade jobb och ökad
självmordsstatistik. Deras facit visar att stödpaketet från EU inte gjort att de fått det bättre.
Den allra intressantaste frågan är ändå vart
pengarna tog vägen? Medelklassfinländarens
hopp om att få dem tillbaka smalnar. Greken,
som fått minimilönen sänkt till dryga 700 euro och ser sina unga dra västerut i jakt på arbete såg inte heller mycket av dem. Sårade står de
två grupperna och blänger på varandra över ett
bildigt Syntagmatorg. I utkanten, oberörd av kaos,
går den verkliga tjuven iväg med penningpåsen.
Ja, det förekommer svek i EU-familjen.
Men vem svek mest?

”Magkänslan tar
över. Blåögat
hårdnar: Betala
tillbaks!”

Brinner
för lokal
anda

Han har varit med om att starta upp en lokalradiostation. Han har lärt sig ringa i kyrkklockor. Mångsysslaren
Bosse Ahlnäs har ett speciellt förhållande till skärgården. Nyfikenheten ledde honom till Tallinn och de små
estniska öarna där han numera också är turistguide.
TEXT: JOHAN MYRSKOG FOTO: CHRISTA MICKELSSON
– Åren på Iniö var den bästa tiden i mitt
liv. Vi var som en enda stor familj där
alla tog hand om varandra, säger Bosse Ahlnäs.
Hur hamnade socionomen från Helsingfors i den lilla skärgårdskommunen
Iniö? Och hur kommer det sig att han
nu som pensionär tillbringar mycket
av sin tid som turistguide i Estland? Vi
får ta det från början.
– Efter studierna i Helsingfors såg jag
att det fanns ett ledigt jobb som kommunsekreterare i Pernå. Jag fick jobbet och där började min karriär inom
det kommunala, säger Ahlnäs.
Utåtriktad och företagsam har Ahlnäs under årens lopp inte varit rädd för
nya utmaningar. Då han hörde att det
råkade finnas en ledig tjänst som kommundirektör på Iniö valde han att söka den.
– Jag fick tjänsten och på Iniö inledde
jag en lång och händelserik tid i mitt liv.

plogats av erfaret folk, säger Ahlnäs.
Ett annat projekt som Ahlnäs var med
om att skapa var lokalradiostationen
Radio Iniö.
– Det var ett roligt projekt vi drog
igång 1986 som också ungdomarna
tyckte väldigt mycket om. Förutom den
lokala informationen vi sände i radion ordnade vi också lyssnartävlingar
och ungdomarna fick öva sig i att intervjua varandra. Allt sköttes och gjordes tillsammans.
Bosse Ahlnäs satt också med i Iniö kyrkofullmäktige. Då vaktmästaren ville pensionera sig föreslog Ahlnäs att denne i stället skulle hålla en
kurs i kyrkklockringning.
– Sagt och gjort. Med vaktmästaren
som lärare var vi en grupp som lärde
oss att ringa i kyrkklockor.
I dag ringer man fortfarande för hand
i kyrkklockorna på Iniö.

Radiokanal och kyrkklockor

Efter tretton år på Iniö beslöt sig Bosse Ahlnäs för att se sig om efter nya utmaningar.
– I Vårdö på Åland blev jag kommunsekreterare och där bor jag fortfarande.
Ahlnäs har varit pensionär sedan
2010 och det var på senare dagar som

På Iniö fick Bosse Ahlnäs vara med om
många förändringar. År 1977 kom till
exempel den första färjan som transporterade bilar till och från fastlandet.
– Förbindelsebåten Jurmo tog hela tre bilar åt gången. På vintern körde man fortfarande över isvägar som
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Härdade skärgårdsbor

han fick upp intresset för Estland, närmare bestämt de små öarna utanför
Estland.
– Till exempel har öarna Ormsö,
Kihnu och Nargö mycket gemensamt
med öarna i Åbolands skärgård. Samhällena är små, det är inte alltid så lätt
med transporten till och från öarna och
mentaliteten är väldigt likadan som på
olika skärgårdsorter i Finland.
Färjorna och förbindelsebåtarna är
små och trafikerar inte vintertid då isen
blir för tjock.
– Jag minns en gång då det under ett
par månaders tid inte gick att ta sig till
eller från ön Kihnu på annat sätt än med
flyg eller med en liten svävare.
Men befolkningen tyckte inte att det
var något större problem.
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– Det gick ju inte heller att transportera livsmedel så jag blev överraskad
över hur glada och nöjda invånarna var.
De hade bara konstaterat att nu behövs
det fiskas och bakas bröd så att vi klarar oss. Och då förbindelserna äntligen
kom igång igen så återgick livet snabbt
till det normala.
Bosse Ahlnäs har också gjort hemsidor över de olika öarna med nyttig information för turister.
– Där står det lite om öarnas historia, vilka sevärdheter det finns, var man
kan boka logi och lite om kommunikationerna till öarna.
Församlingslivet på öarna, liksom i
resten av Estland påverkades starkt av
kommunismen.
– Människorna var ju officiellt in-

bosse Ahlnäs
är pensionär,
men fortfarande
aktiv som guide
för turistgrupper
i Estland, bland
annat på Rannarootsi Muuseum i
Hapsal.

te religiösa men träffades nog bakom
låsta dörrar.
Kyrkorna på de estniska öarna är i
dåligt skick och många renoveringar
pågår. Prästerna kommer oftast från
fastlandet ut till öarna.
– Förvånansvärt många vill låta döpa och konfimera sig också som vuxna.

Frivillig turistguide

Bosse Ahlnäs är historieintresserad. Då
han märkte att det fanns möjlighet att
som pensionär arbeta som guide i St.
Mikaelskyrkan i Tallinn om somrarna
tog han chansen.
– Det är oftast pensionärer som gör
guidejobbet ideellt eftersom församlingarna har ganska ont om pengar.
En av de mera kreativa inkomstmo-

Ålands norra församlingar nu på domkapitlets bord
kartlagt. Utredningen över
följderna av en sammanslagning av fyra församlingar på norra Åland är klar.
Domkapitlet tar ställning till
den 15.8. Utredningsman
Lars-Runar Knuts har utrett ekonomiska och verksamhetsmässiga följder
ifall Finström-Geta, Saltvik,
Sund-Vårdö och BrändöKumlinge slås samman till
en församling med knappt

6 000 medlemmar. Researchen bygger på statistik
och diskussioner med anställda och förtroendevalda.
Knuts betonar ändå att de
här kontakterna inte likställs
med de officella utlåtanden
som behövs ifall domkapitlet beslutar att föreslå en
sammanslagning
De fyra församlingarna
är ojämlika både till storlek och ekonomi. Störst är

Finström-Geta, som har
en livlig verksamhet med
bland annat fyra körer. Bästa ekonomin har däremot
Saltvik, som i nuläget med
1,2 miljoner euro har mer
likvida medel än de övriga
tillsammans. Mest knapert
ställt både på personalfronten och ekonomiskt är det
i Brändö-Kumlinge, som
har drygt 650 medlemmar.
Sund-Vårdö är unik i skaran

dellerna står Svenska kyrkan i Tallinn
för. Genom parkeringsavgifter på de
parkeringsplatser som kyrkan äger
får församlingen in 25 procent av sin
totala inkomst.
För Bosse Ahlnäs har guidandet varit en glädje.
– Det är ganska populärt med så
kallad nostalgiturism. Jag guidar turistgrupper som vill se och kanske återuppleva hur livet var förut. På de estniska öarna finns till exempel små bybutiker kvar och det är som om tiden
stått stilla.
Bosse Ahlnäs blickar tillbaka på livet
och njuter både av gamla minnen och
av tillvaron som pensionär.
– Jag är glad att jag fortsättningsvis
får träffa många människor.

med sin anslutning till Kipa.
Styrkan med en sammanslagen församling vore enligt Knuts ett stort arbertslag där arbetsuppgifter
kan fördelas bättre. Samtidigt är avstånden en utmaning. I tabellen över det
uppskattade personalbehovet föreslås bl.a. att en och
en halv prästtjänst sparas
in medan barn och ungdom
får två resurspersoner.

BOSSE AHLNÄS
PENSIONÄR, BOSATT I VÅRDÖ PÅ
ÅLAND.
HAR ETT SPECIALINTRESSE FÖR DE
SMÅ ESTNISKA SKÄRGÅRDSÖARNA
OCH GÖR WEBBSIDOR MED TIPS
OCH KURIOSA OM DEM.
HAR JOBBAT INOM DEN KOMMUNALA SEKTORN I FLERA ÅLÄNSKA
KOMMUNER.

Björkstrand fick Chydeniuspriset

prisbelönt. Professor och
biskop emeritus Gustav
Björkstrand har fått motta årets nationella Anders
Chydeniuspris.
Prisnämndens motivering
är att Björkstrand arbetat
långvarigt och mångsidigt
för att göra kyrkoherde Anders Chydenius livsverk och
idéer kända både nationellt
och internationellt.
Priset på 10 000 euro

överräcktes i Karleby av
stadsdirektör Antti Isotalus
och riksdagsledamot Jutta Urpilainen under Chydeniussemiariet för snart två
veckor sedan.
Priset instiftades av
Karleby stad år 1987 för
att fästa uppmärksamhet vid nationellt betydande samhälleliga förtjänster och internationella genombrott.
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3 FRÅGOR TILL

Auli Starck
Hashtaggen #eiköyhimmiltä (inte från de fattigaste) har synts i mina flöden på
sociala medier under
sommaren.
Vad handlar det här
om?

– Utvecklingsorganisationerna är oroade över
nedskärningarna i biståndet. Kepa, en paraplyorganisation för finländska
medborgarorganisationer
som ägnar sig åt utvecklingssamarbete, har gjort
ett upprop för biståndet.
Vi samlar in underskrifter
och uppropet överlämnas
till regeringen och minister
Lenita Toivakka för höstens budgetförhandlingar,
säger Auli Starck, Kepas
utbildniningsplanerare.

Uppropet har i skrivande stund samlat knappt
10 000 underskrifter.
Vad protesterar ni mot
och vad hoppas ni att
uppropet leder till?

– I inga andra sektorer görs så stora nedskärningar som i biståndet. Det här är märkligt
med tanke på att 80 procent av finländarna enligt opinionsundersökningar stöder utveckligssamarbetet. Vi vill öppna
beslutsfattarnas ögon för
att de nedskärningar som
görs, måste göras i etapper. Nu riskerar stora delar av medborgarorganisationernas verksamhet
att slås ut på grund av de
inte kunnat planera sin situation.

Hur ser framtiden ut för
de organisationer som
jobbar med utvecklingssamarbete?
– Jag är oroad särskilt
för de små organisationerna som jobbar i liten
skala. Nästa år kommer
de inte att få något stöd
överhuvudtaget – årets
ansökningsprocess har
nämligen blåsts av. För
år 2017 kommer de att
kunna ansöka om medel
från Utrikesministeriet
igen , men jag är oroad för att de små organisationerna kommer att
ha svårt att hävda sig i
framtiden.
¶¶Christa

Mickelsson

Helsingforsförsamlingarna måste spara, men vill inte skära ner på kyrkans synlighet i människors vardag.

Helsingforsförsamlingar
måste spara 15 miljoner
EKONOMI. Då intäkterna minskar måste även
Helsingfors församlingar
tänka om. Nu har åtta
arbetsgrupper tillsatts
med uppgift att kartlägga
hur verksamheten kan
omstruktureras.
TEXT: JOHAN MYRSKOG
FOTO: EMELIE MELIN
Sänkt kyrkoskatt, lägre löner samt utskrivningar ur
kyrkan är faktorer som bidrar till att Helsingforsförsamlingarna nu ska spara 15
miljoner på tre år.
– Det ekonomiska läget gör
att också aktiemarknaden
är osäker och till råga på allt
försvinner samfundsskatten,
säger Jussi Muhonen.
På grund av att samfundsskatten ersätts av statsbidrag minskar Helsingfors-

församlingarnas intäkter.
Muhonen arbetar som förvaltningsdirektör vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. Inom samfälligheten har
man konstaterat att det krävs
strukturella förändringar för
att klara av de kommande
utmaningarna.
– Det är inte bara ekonomin det gäller utan vi vill
också se över församlingarnas verksamhetskultur.
Nu har vi ett gyllene tillfälle att fundera på vad vi ska
göra och vad vi inte ska göra.

Inga permitteringar

Jussi Muhonen är tydlig med
att det inte kommer att ske
några uppsägningar. Omstruktureringarna kommer
i stället att ske på naturlig väg.
– Vi vill inte säga upp någon. Snarare utgår vi från
att 200 personer inom tre
år kommer att gå i pension.
Det gör att vi i den ändan kan

JUDENDOM FOLKMÄNGD

Antal judar nu
14,2 miljoner
Nu finns det igen lika många judar som det
fanns före andra världskriget, skriver The Guardian.
Enligt Jewish People Policys färska rapport finns
det nu omkring 14,2 miljoner judar världen över.

Räknar man med dem
vars ena förälder är jude
uppgår siffran till cirka 16,5
miljoner. Många amerikaner med en judisk förälder identifierar sig som jude eftersom judendomen
uppskattas mera än förut,
enligt Jewish People Policys president Avinoam
Bar-Yosefi.

Efter Israel är USA,
med en siffra på 5,7 miljoner, det land i världen
där det bor flest judar.
Långt efter på en tredje
plats kommer Frankrike
där det bor omkring 475
000 judar.
Under Förintelsen dödade nazisterna ungefär
sex miljoner judar.

fundera på om det går att effektivera och omorganisera
olika tjänster.

Nytt tänkande

Målet med omstruktureringarna är, förutom en bättre ekonomi, också att den enskilda
församlingsmedlemmen ska
få vara del av en församling
som på ett bättre sätt möter
helsingforsarnas behov.
För att kartlägga hur verksamheten kan omstruktureras har samfälligheten skapat åtta arbetsgrupper.
Juha Rintamäki, kyrko-

herde i Lauttasaaren seurakunta, leder gruppen som
ser över församlingarnas
verksamhetskultur.
– Det är inte frågan om
någon långsam kommitté
utan en flexibel grupp som
ska komma med idéer redan
i början av september.
Rintamäki är förväntansfull inför framtiden. Trots att
det är den allt sämre ekonomin som fått igång processen
menar han att det inte nödvändigtvis alls behöver vara
en dålig sak. Att det i stället
kan bli en språngbräda till en
helt ny verksamhetskultur.
– Jag tror att hela den lutherska kyrkan i Finland behöver ett exempel på hur omstruktureringar inte behöver
betyda nedskärningar utan
tydligt beslutsfattande och
visioner, säger han.

”Vi vill inte säga upp
någon. Snarare utgår vi från att 200
personer inom tre
år kommer att gå i
Huvudstadens ansvar
pension.”

fors som huvudstad och metropol har ett ansvar att visa
vägen för resten av församlingarna i landet.
– Vi möter hela tiden
människor som är nöjda
med kyrkans verksamhet
och ändå säger många i olika undersökningar att de inte vet hurdan relation de har
till sin församling. Vi måste
få tillbaka människors förtroende.
En ny verksamhetskulturen innebär bland annat att
flytta fokus från gudstjänstgemenskapen till en mera
diakonal gemenskap.
– Det är viktigt att kyrkan
syns mera i människors vardag och faktiskt får ett fotfäste bland stadsborna, säger Rintamäki.
Omstruktureringarna
kommer att se lika ut både
i de svensk- och i de finskspråkiga församlingarna i
Helsingfors.

Jussi Muhonen

Rintamäki anser att Helsing-

PRIDE JAKOBSTAD

NEDSKÄRNINGAR UTLANDSHJÄLP

”Också på skriftskollägren märker
man att det är en
fråga som man vill
lyfta fram och diskutera.”
Bo-Göran Åstrand till
FNB-SPT om svallvågorna efter Jeppis
Pride.

”300 000 utsatta drabbas”

Utrikesministeriet meddelade förra veckan att 43 procent av medlen för utvecklingsarbete fråntas Kyrkans
utlandshjälp.
– Vi verkar i många av de sköraste länderna i världen, som Syrien, Eritrea, Somalien och Myanmar, säger verksamhetsledare Jouni Hemberg.
Han befarar att andelen människor som lämnar
dessa länder i jakt på trygghet och inkomst nu ökar.
Utlandshjälpen kommer att tvingas avsluta sin insats i
uppskattningsvis 5–7 av de 20 länder där de nu verkar.
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Joggingbyxor
river
murar
FÖRSAMLING I RÖRELSE. Basket kan
stoppa marginalisering, fotboll förhindra
radikalisering. Janna Granholm jobbar
med en guide som ska hjälpa församlingarna att ta in idrott i verksamheten.
TEXT OCH FOTO: NINA ÖSTERHOLM
I bästa fall skapar idrotten en
trygg gemenskap där alla tas
i beaktande. I värsta fall ger
den trauman för livet.
– När invandrarungdomar
i Esbo utmanade polisen i fotboll tog de tillsammans kål på
många fördomar om varandra. Och det var helt tack vare sporten. Det är fint. Samtidigt får jag i mitt jobb med
församlingsanställda möta många fördomar och sår
människor fått bland annat
av skolgymnastiken.
Det berättar Janna Granholm som leder projektet
Församling i rörelse, som
kyrkan genomför i samarbete med KFUM (Kristliga
föreningen av unga män).
Hennes uppgift är att sporra församlingsanställda, och
därigenom också medlemmarna, till mera fysisk aktivitet.
– För att må bättre men
också för att sport är en så
otroligt bra kontaktyta.
Tio pilotförsamlingar är
aktiverade i en treårig satsning på dels mera vardagsmotion inom arbetslagen,
dels olika sportiga jippon
och evenemang.
– När församlingen i Lappo stod matchvärd fick alla konfirmander gå på basket och se hemmalaget Korikobrat spela.
En av spelarna deltog senare som textläsare när för-

samlingen ordnade ”verkkarikirkko”, en gudstjänst
dit man fick komma klädd
i joggingbyxor.
– Folk sitter i allmänhet
också närmare varandra
när de inte är så väldigt uppklädda. Redan de lediga motionskläderna river murar.

Nådig mot kroppen

Janna Granholm spelar självbasket. Under en praktikperiod i Australien fick hon se
vad bollsport kan göra för
människor.
– Församlingen jag jobbade för ordnade en basketskola för ungdomar som
var väldigt populär, särskilt
bland ursprungsbefolkningen. Många av våra deltagare gick inte i skola så församlingen startade en egen
skola och fick på det sättet
många unga in på ett bättre
spår i livet.
Också i och via Finland
jobbar bland annat Utlandshjälpen med idrottsprojekt.
– En fotbollsmatch på ett
flyktingläger kan vara den
enda stunden på dagen då
det är möjligt att ens för en
stund glömma var man befinner sig.
Som bäst jobbar Janna Granholm med en guide till församlingarna. Den
ska innehålla konkreta
tips på hur man kan ta in
idrotten och mera vardags-

Janna Granholm är utbildad
ungdomsarbetsledare men leder
nu kyrkans
sportprojekt.

motion i kyrkan.
– Våren 2016 gör vi en turné genom nästan alla stift,
med både aktiva inslag och
diskussion om idrottens
möjligheter och plats i kyrkan.
Men tränar vi egentligen inte
redan för mycket som det är?
Var och varannan springer maraton och också en del barn tränar nästan varje dag i veckan.
– Det är okej att träna

mycket och ta hand om
kroppen. Jesus var också en kroppslig människa.
Men kroppen får inte bli
en avgud som vi beundrar
och trimmar till bristningsgränsen. Vi ska se på våra
kroppar med nådig blick.
Och alla måste inte gå på
gym. Om du gillar att gå i
svampskogen, gör det! Försök hitta det som du njuter av.

FÖRSAMLING I RÖRELSE
• Vill främja att motion och idrott medvetet tas i beaktande i församlingarnas verksamhet.
• Tar fasta på den holistiska människosynen – människan
är kropp, själ och ande.
• Startade 2014 och pågår till slutet av 2016.
• KFUM förverkligar projektet i samarbete med Kyrkostyrelsen, Suomen Latu, Valo ry och Suomen Icehearts.
• facebook.com/Liikkuvaseurakunta
• www.liikkuvaseurakunta.fi

Det händer när du vilar

Längtar du till Kokkola?

även som pocket!

… är en av texterna i Tomas Sjödins krönikesamling
Det är mycket man inte måste.
Längtan är ett av de teman som återkommer i hans texter – liksom
kärlek, tid och tro. I boken syns kampen mot tillvarons alla onödiga
krav, men också kärleken som kan förvandla alla måsten till längtan.

27
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Vad är vila – mer än att inte arbeta?
Boken är en hyllning till sofflocket, till
livets tempoväxlingar och till den
vila som kan fyllas av vänner,
måltider och fest.
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Steg efter steg
i tystnad och
gemenskap
PILGRIMSVANDRING. Fot sätts framför fot och landsväg byts mot grus. Kilometrarna flyter förbi under en
strålande het sol i skärgårdslandskap. Kombinationen
av tyst meditation och förundran inför Skapelsen passar även den som inte annars går i gudstjänsten.
TEXT OCH FOTO: EMELIE MELIN
Täcket av grönska skyddar Nådendals
klosterkyrka från en sol som utlovar
riktig julihetta. Tonerna av postludiet ekar under stenvalven. 18 pilgrimer
har firat morgonbön. När de stiger ut
ur kyrkan och vandrar ner mot kajen
är himlen klarblå. På andra sidan vattnet sträcks Gullrandas hissade flagga i
en frisk bris. På vandrarnas ryggsäckar
fladdrar vimplar med pilgrimsmusslan
och namnen på orterna de ska passera: Nådendal – Rimito – Själö – Nagu
– Korpo – Kökar.
Tryggve Forssell och frun Airi Forssell leder vandrarna som är på väg till
Kökar för att sälla sig till veckoslutets
ekumeniska Franciskusfest. Vandringens första dagsetapp följer leden
till Sankt Jakobskyrkan i Rimito, som
föreningen Jaakontien ystävät märkt ut.
Vägen leder snart in i en sommaridyll
kantad med nyponrosor och prästkragar. Målet är att röra sig nära naturen
och undvika de smala och hårt trafikerade landsvägarna genom skärgården.
- Det är oerhört givande, både omkoppling och avkoppling att kunna ge
sig ut på vandring och komma närmare
naturen, säger Tryggve Forssell.
Därför har vandringen också krävt
mycket planering. Efter den första
etappen har Forssell ritat ut en rutt som
ska ta dem längs mestadels småvägar
och skogsvägar ända till målet på Kökar. Det innebär dagsetapper på mellan femton och tjugo kilometer.

Tid för eftertanke

Kängklädda fötter och pilgrimsstavar
börjar så småningom hitta rytmen. Någon samtalar glatt och bekantar sig med

andra vandrare, andra går hellre tysta
och njuter av det meditativa i gåendet
och den omgivande naturen. I sällskapet finns både vana pilgrimsvandrare
och nybörjare. En del känner varandra sedan tidigare, men långt ifrån alla.
- Samma sak har jag upplevet när jag
vandrat längs de stora pilgrimslederna
– man är en bland många och plötsligt känner man många, säger Tryggve Forssell.
Birgitta Eklund har valt att gå på det
mjuka gräset bredvid den asfalterade
cykelbanan. Hon och väninnan Heddy Norrgård, båda från Övermark i
Närpes,har som vana att promenera
varje morgon, också det en typ av pilgrimsvandring. När tanken att gå en
längre sträcka föddes köpte de flygbiljetter till Spanien och vandrade en del
av Jakobsleden. Det har också vandrat
i Grekland, Italien och Sverige.
Det som lockar Birgitta Eklund ut på
vandring är tiden som ges för personlig meditation. Hon uppskattar också de spartanska förhållandena på en
pilgrimsvandring. De föder förståelse
för de människor som lever i sådana
förhållanden varje dag. Eklund tror att
vem som helst kan bli pilgrim.

”Inte kan man ju förneka
att naturen gör att man
gärna tystnar och bara
lyssnar.”
Henrik Storbjörk

Om trasmattor och kärlek
BOK
Där jag står i det
strömmande
Författare: Henrik Jansson
Förlag: Ellips 2015
Henrik Janssons prosadiktsamling Där jag står i det
strömmande frammanar bilder av våt asfalt, ringar som
fuktiga stop lämnat efter sig

på krogbord, slitna tåg och
kvinnor – ”kantstötta drottningar” – och av trasmattor,
diskborstar, en utsikt från en
balkong.
En man i medelåldern, en
författare, bor i en lägenhet
tillsammans med Elisa, som
han älskar. Hans far är död,
modern ligger på sjukhus,
hon är onåbar.
Elisa välkomnar nya trasmattor, reparerar de gam-

- Om viljan och motivationen finns
tror jag inte det finns några hinder. Man
måste ta det i sin egen takt och utgående från egna förutsättningar.
I vandringssällskapet som satte ut
från Nådendal är den äldsta vandraren en bra bit över 80 år.
Strax innan lunchtid blir det en dryg
kilometer i gåsmarsch längs landsvägen. När vandrarna igen svänger in på
en mindre väg har avståndet mellan
dem ökat. Henrik Storbjörk och dottern Mia Westerlund har slagit följe i mitten av det utspridda sällskapet. Helsingforsbon Storbjörk är förstagångspilgrim, Westerlund som gjort
några vandringar tidigare inspirerade
honom att delta.
På vandring möter man olika människor och olika livsöden, alla har olika
anledningar och sätt att ta sig an pilgrimsvandringen, konstaterar Henrik
Storbjörk.
- Min hustru skulle göra det här med
min dotter för fem år sedan. Tyvärr tog
cancern henne innan hon hann med
det.
Storbjörk säger sig ganska sällan gå
i kyrkan, men att gå ut i skogen eller
sitta vid havsstranden är som en gudstjänst för honom.
- Inte kan man ju förneka att naturen gör att man gärna tystnar och bara lyssnar. Jag tror en av tankarna är
att var och en på sitt sätt ska få uppleva Guds natur.

Pilgrimer från alla hörn

Ungefär samtidigt som sällskapet från
Nådendal ger sig i väg startar en grupp
vandrare från fasta Åland. Också de har
Kökar som mål. Ledaren Maria Widén
upprätthåller en sju år lång tradition
av att vandra till Franciskusfesten. En
handfull vandrare återkommer år efter
år, medan en del är helt nya.
- Många upplever det som sommarens höjdpunkt, säger Widén.
Det senaste decenniet har intresset
för pilgrimsvandringar ökat både i Norden och resten av Europa. Människor
tar i bruk medeltida vandringsvägar,
berättar Tryggve Forssell.

la, slitna. Han repareras hos
tandläkaren, hos urologen,
han får en brygga (tänderna)
och Viagra (erektionsproblemen).
Han besöker mamma. Hon
rinner ut över mycket i texten: han har ryckt sig loss ur
hennes grepp, han har gått
sönder, nu slickar han upp
skärvor från gatan, kanske
är de här texterna de skärvorna.
Han skriver mycket om att
ha uppfostrats att ha Gud
med i sängen, för det mes-

ta verkar han arg på Gud, eller på ”mörkerapostlarna”,
ja, ni vet dem som dömer
folk och utnyttjar barn och

Sitter skorna stadigt får också ögonen och tankarna mer
tid att vandra.
gör det så lätt för poeter att
misstro Gud.
På något vis hänger det
här ihop med mamman och
pappan, jag skymtar ett
samband i marginalen.
När jag läser vidare, när jag
vill läsa vidare, är det ändå
mest för stämningens skull
och absolut inte för åsikternas, dem kan jag gott avvara. Nej, främst är det i själva
verket för Elisas skull.
Henrik Jansson har skrivit
en bok som handlar om en
man som älskar. Den handlar

om att vara någon som inte
är bra på att leva men som
vill älska. Så viktigt är det att
jag våndas när Elisa kommer
hem och inte talar, är mörk
och instängd, och där kommer också samlingens höjdpunkt: insikten om att vi inser vilka vi är i stunder då vi
rör oss på randen till mörker,
besvärjelser och övergivanden. ”Det är där vi har vårt
hem”, skriver Jansson.
Det är så sällan man vågar se det.
¶¶Sofia

Torvalds
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Pilgrimsstaven och pilgrimsmusslan
är traditionella symboler som pilgrimer burit under långa tider.

VÅGA FRÅGA

Ge gärna feedback
Jag besökte gudstjänsten på de stupades dag, men hörde inte ett ljud
om dagens betydelse från predikstolen. Samma tystnad för tredje
året i rad. Det finns inte många
veteraner kvar – varför hör vi inget
om deras insats längre, åtminstone
inte i kyrkan?
¶¶BO-GÖRAN
ÅSTRAND är kyrkoherde och svarar
på läsarfrågor om
tro och kyrka.

När Widén ordnat församlingsresor
till pilgrimslederna i Spanien har intresset varit enormt.
- Man hinner nästan bara andas om
det så är det fullbokat, säger hon.
Widén, med bakgrund som retreatledare, uppskattar kombinationen av
meditativ tystnad, andakt och att röra sig i naturen. Det ger tid för både eftertanke, djupa samtal och en förundran över skapelsen.
- Man ser saker på ett annat sätt
när man går än när man cyklar eller
åker bil. Det är en andlighet som passar många som inte annars går i gudstjänsten.

Dagens människa lär av Franciskus

Tryggve Forssell leder vandrarna rätt. Leden till Rimito är utmärkt men svår
att följa om man inte känner den.

De åländska pilgrimerna tar vägen över
Sottunga och stannar där på ett dygns
retreat. Där hålls också kurs i gregoriansk sång under veckan. På fredag
seglar pilgrimerna och sångarna tillsammans till Kökar. Där möts alla till
slut till fest.
Franciskusfesten ordnas för att göra
Franciskus känd för dagens människor och lyfta fram hans tankar. Det kan
hjälpa människor att hitta en fungerande livsstil, enkelhet och närhet till
naturen, berättar Stefan Djupsjöbacka
som också är andlig ledare för pilgrimsvandrarna från Nådendal.
I det syftet har festen ordnats sedan 1970-talet. Kökar är på ett speciellt sätt förbundet med Franciskus eftersom ett Franciskanerkloster funnits
på ön. Årets tema ”Pilgrim i livet” är inspirerat av de pilgrimer som varje sommar reser till Kökar, både till fots och
med segelbåt från Sverige. Till söndagens gudstjänster väntas ett par hundra besökare, från Åland, Sverige och
många olika delar av Finland.
Festen är del av en långvarig strävan efter ekumenik och gudstjänstgemenskap och har även katolska deltagare.
- Franciskus betyder inte bara mycket för den katolska kyrkan, alla kyrkor kan finna en gemensam syn på de
frågor som han lyfte fram, konstaterar
Djupsjöbacka.

Till att börja med kan vi konstatera att
gudstjänsterna ska följa kyrkoåret och
att predikan ska utgå i från dagens texter som finns angivna i kyrkohandboken. Till det här kommer ännu att gudstjänsten i sin helhet, inklusive psalmer och musik, ska präglas av söndagens tema som också
finns färdigt angivet. Utöver angivna söndagar i kyrkoåret
med tillhörande teman kan man ännu på samma dag fira
till exempel en böndag. Men då är det fortfarande den underliggande söndagens karaktär som ska vara tongivande.
Det här betyder att inriktningen för hela gudstjänsten i
hög grad är färdigt angiven. Ur den synvinkeln sett är det
möjligt att det en bestämd söndag kan vara svårt att samtidigt försöka väva in de stupades dag i predikan. Sedan är
det en annan sak att det finns präster som av en eller annan
orsak inte vill ta upp hela ämnet i gudstjänsten.
Men betyder det här då att aktualiteter som till exempel de
stupades dag inte alls kan nämnas i gudstjänstsammanhang? Så är det inte. Dagen och ämnet kan aktualiseras på
olika sätt inom ramen för en gudstjänst som följer kyrkoåret.
Om man i gudstjänsten har för sed att tända ljus till exempel i samband med kyrkobönen kan man mycket väl tända
ett ljus samtidigt som man i kyrkobönen tackar Gud för att
vi får leva i ett fritt och självständigt land. Något som vi nog
i allra högsta grad har skäl att reflektera över. Kyrkohandboken har också fina formuleringar för det här. I ett böneavsnitt från självständighetsdagen sägs så här: ”Gud, käre
himmelske Far. Strömmar av människor flyr undan krig
och förtryck i världen, långt borta och nära oss. Tack för att
du har gett oss ett land som vi får kalla vårt. Många har offrat sitt liv och sin hälsa för det, vi tänker på dem. Lär oss att
dela med oss av det som vi har till dem som ingenting har.”
Aktualiteter i samhället och däribland också minnesdagar kan gärna också lyftas fram i predikan om man hittar naturliga infallsvinklar utgående från dagens tema och
texter. Det ger ju kopplingar till nutiden. Hela tanken med
kyrkoåret är alltså inte att stänga ute aktuella saker, utan
att ge stadga och inriktning för gudstjänstfirandet. Målsättningen är att de viktigaste sakerna i den kristna tron ska bli
belysta under ett år.
Till frågeställaren skulle jag ge rådet att våga ta mod till sig
och tala med prästen om det här. Många präster är mer lyhörda än man i första hand skulle tro. Det är nyttigt för oss
med feedback i olika former!

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 JOHAN MYRSKOG

Fyra bröllop och ett slags begravning
Jag har nu kommit till åldern då vänner och bekanta gifter sig i ett kör. Bara i juni har jag
hunnit vara
på tre bröllop
och ett till närmar sig. Det är
fint att få vara med och fira

alla dessa par som bestämt
sig för att dela livet tillsammans. Känslan av glädje och
hopp är näst intill oändlig.
Men hur härlig och fin festen än är så gnager det ändå i bakhuvudet: nu blir allting annorlunda.
Ett bröllop är så mycket mer än en fest. Det mar-

kerar slutet på en era och
början på en ny. Då nära vänner som man umgåtts med under stora delar av livet gifter sig och bildar ett nytt hem så kan det
onekligen vara svårt att anpassa sig till den nya verkligheten.
Personligen hade jag en

liten kris i början av sommaren då min bästa vän inte bara gifte sig utan i samband med det också flyttade ut från lägenheten. Han
skrev så här till mig: Jag vill
se det som att vi fått mer
än vi förlorat.
Det är en bra attityd. För
om inte det gamla dör kan

inte heller det nya uppstå.
Och det är det nya som tar
oss vidare på vägen.
Det är i sådana stunder av förändring och vägskäl som det är bra att låta
de illusioner om livet man
byggt upp rasa. Hur skrämmande och smärtsam förändring än kan te sig så är

den oundviklig. Om vi vill
utvecklas som människor och komma vidare i livet så måste vi våga gå igenom de stunder då vi måste
släppa greppet och låta det
som är gammalt dö. Det är
inget fel med att en era tar
slut, det är en inbjudan till
något nytt.
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KARELEN. I skuggan av den ingermanländska lutherska
kyrkan i Ryssland verkar den lilla karelska lutherska kyrkan med cirka trehundra medlemmar.

Kör 700
kilometer
till kyrkan
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
Med sina tre församlingar och trehundra medlemmar är den karelska lutherska kyrkan en av sju lutherska kyrkor i Ryssland. Kyrkorna är ett arv från
Sovjetunionen.
– Alla kyrkor verkade redan före
Sovjetunionens fall, men de var mer
eller mindre underjordiska. När Sovjet föll registrerade sig kyrkorna snabbt
i rädsla över att de skulle förbjudas på
nytt, säger Rune Fant i Korsholm.
Rune Fant har de senaste åtta åren
verkat som kyrkoherde i Lahdenpohja församling. Han har studerat teologi, men har inte avlagt examen och
är inte prästvigd i Finland.
Under de två senaste åren, från att
den förra biskopen Raimo Jaatinen blev
sjuk tills den nya biskopen Aleksander
Kutznetsov vigdes, skötte Fant biskopens uppgifter i karelska kyrkan.
– De ville att jag skulle bli biskop,
men jag tackade nej. Jag upplevde inget kall.
Rune Fant har 700 kilometer från
hemmet i Smedsby, Korsholm till sin
församling i Lahdenpohja. Bilresan tar
honom mellan tio och tolv timmar.
Ibland reser han två gånger i månaden,
ibland kan det gå två månader mellan
besöken. Under en del resor har han
sällskap av hustrun Gurli, som är diakon i församlingen. Den enda ersättningen är bensinpengar och dagtraktamenten som betalas av stödföreningen Karelenvännerna.
Den karelska kyrkan består i dag av
de tre församlingarna Sordavala, Lahdenpohja och Tuokslahti, som äger sina
fastigheter. Till en början var församlingarna sju, men ekonomiska omständigheter tvingade de andra att upphöra.
– Kyrkan hyrde byggnaderna men då
vi inte kunde betala hyran sades hyresavtalet upp, berättar Rune Fant.
Förutsättningen för en kyrka att få
verka i Ryssland är att man har en samlingslokal. Det råder religionsfrihet i

landet, men det krävs tillstånd för att
ordna friluftsmöten. Ett tillstånd som
man i praktiken inte får.
Den kyrka som nu är domkyrka i
Sordavala är ursprungligen ett begravningskapell som byggdes under finska
tiden. Det har gjorts om till domkyrka
av ett ryskt företag, med ryska medel.
I Lahdenpohja har kyrkan köpt ett
stort tvåvåningshus som en lokal byggfirma renoverar för medel som kommer från Finland, Åland och Sverige.
Kyrksalen och en vaktmästarbostad är
redan klara. Så småningom ska resten
av huset bli bostäder som kan hyras ut.
– Vi får plats för fem stora bostäder
och två mindre i byggnaden. Får vi ett
par bostäder uthyrda kan församlingen
klara sig ekonomiskt. Får vi alla bostäder renoverade och uthyrda skulle det
nästan föda hela den karelska kyrkan.

Ekonomin begränsar verksamheten

Brist på pengar är ett ständigt problem.
Evanglisk-lutherska kyrkan i Finland
har valt att samarbeta endast med den
ingermanländska kyrkan.
– Enskilda församlingar i Finland får
bära upp kollekter. Det brukar de göra
de gånger jag gästpredikar eller håller
gudstjänst. Många privatpersoner, speciellt i Österbotten, stöder regelbundet
kyrkan genom bidrag till Karelenvännerna, säger Fant.
Bristen på pengar sätter sin prägel på
verksamheten. Eftersom varken präster eller diakoner får lön kan man heller inte ställa alltför höga krav på dem.
– Vi har flera diakoner i Sordavala som skulle kunna hålla gudstjänst
i Lahdenpohja de söndagar jag inte är
där. Men de är unga studerande som
saknar bil. De får ingen lön och man
kan inte kräva att de ska ta sig de fyrtio
kilometrarna till Lahdenpohja.
Gudstjänster hålls i alla fall. Det sköter församlingens kantor om.
– Den karelska kyrkan växer. Trettio procent av medlemmarna brukar
besöka gudstjänsterna i Lahdenpohja.
Det går ingen kyrktaxi utan de fles-

ta kommer till fots. Bara få har bil.
Enligt Fant har flera av hans församlingsmedlemmar ärvt tron av sina föräldrar, men en del har också anslutit
sig senare.
– Den äldsta jag döpt är en 77-årig
man som deklarerade inför församlingen att han vill följa Jesus.
Under sina resor brukar paret Fant
också besöka åldrings- och barnhem
och göra hembesök.

Ny biskop

I mitten av juni reste Fant till Karelen,
för att delta i vigningen av Aleksander
Kutznetsov till ny biskop. Han vigdes
i domkyrkan i Sordavala av ärkebiskop Andrejev Konstantin från Moskvas lutherska kyrka. Rune Fant assisterade tillsammans med de lettiska och
litauiska kyrkornas biskopar Pavel Levushkan och Igor Knyazev och en lokal diakon.
Den karelska kyrkan hade också bjudit in biskop Aarre Kuukauppi från den
ingermanländska kyrkan. Men de fick
inget svar på sin inbjudan.
– Jag har aldrig träffat Kuukauppi,
säger Fant. Jag har sträckt ut min hand
och försökt åstadkomma ett möte, men
har inte fått något svar.
Kan det bero på personkemi?
– Antagligen finns det något gammalt
groll från tiden då kyrkorna grundades.
Men under min tid har vi inte haft några
konflikter vare sig med den ingermanländska kyrkan eller andra kyrkor. Vi
har till och med god kontakt med den
ortodoxa kyrkoherden i Lahdenpohja.
Kyrkpressen har via e-post frågat biskop Aarre Kuukauppi om hans inställning till den karelska lutherska kyrkan.
Ur svaret framgår att han inte har förtroende för den.
– Det är en komplicerad historia som
man kan hålla ett långt tal om, skriver
Kuukauppi.

Inget märkligt med två kyrkor

Den karelska kyrkan hoppades att vig-

ärkebiskop Andrejev Konstantin och den nya
karelska biskopen Aleksander
Kutznetsov.
Foto: Privat

ningen av de nya biskopen hade kunnat
vara inledningen till ett närmare samarbete mellan kyrkorna. Båda kyrkorna
har trots allt en församling i Sordavala.
– Lokalbefolkningen i Sordavala ser
inget märkligt med två olika lutherska
kyrkor utan går fritt till båda. Men man
kan bara vara medlem i en. Vi godkän-
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De senaste
åtta åren har
Rune Fant
verkat som
kyrkoherde i
Lahdenpohja
församling. På
en del resor
följer hustrun
Gurli, diakon i
församlingen,
med.

ner ju också varandras dop, liksom vi
godkänner de ortodoxas och pingstvännernas dop. Alla lutherska kyrkor
i Ryssland bygger på den augsburgska
trosbekännelsen och samma lutherska skrifter.
Den karelska kyrkan bildades av karelarna.

– Efter kriget tvångsförflyttades folk
från olika håll i Sovjet till Karelen. I
Sordavala räknar man med sex olika
nationaliteter, medan det i Lahdenpohja finns mer ursprungsbefolkning.
De få karelare som fanns kvar grundade kyrkan för att de ville ha sin egen
kyrka, säger Fant.

Rune Fant
och biskop
Aleksander
Kutznetsov
i Sordavala
domkyrka.
Foto: Privat

KOMMENTAR
JOHAN SANDBERG

En komplicerad relation
Det Faktum att två lutherska kyrkor med finländsk anknytning, den
ingermanländska och den
karelska, verkar i Ryssland är svårt för oss finländare att förstå, vi som
är vana att församlingar ska ha klara
geografiska gränser.
Båda kyrkorna har sina historiska
förklaringar. Däremot är det svårare
att få grepp om relationen mellan kyrkorna. Även om jag ställt frågan ”off
the record”, alltså när jag samlat bakgrundsmaterial, har jag inte fått något
entydigt svar.
Den karelska kyrkan är inte någon
uppstickare på den lutherska kyrkliga kartan i Ryssland. I så fall hade inte Moskvas lutherska ärkebiskop vigt
den nya karelska biskopen.

Kyrkan i Finland samarbetar endast med den ingermanländska kyrkan. Orsaken till gnabbet mellan kyrkorna kan alltså vara ekonomisk, den
ingermanländska vill inte dela med sig
av resurserna. Men den karelska kyrkan äger sina byggnader.
Rune Fant har fört samtal i positiv anda med kyrkan i Finland. Men de
har utmynnat i att han hänvisats till
den ingermanländska kyrkan, som inte vill kommunicera. Fant säger att de
sträckt ut sina händer. Men troligen
har de ändå inte kommunicerat sin
avsikt tillräckligt tydligt.
Den ingermanländska biskopens
svar på min e-postfråga går inte att
publicera. Att han inte har förtroende
för den karelska kyrkan är tydligt.
Risken är nu att kyrkorna ytterligare
målar in sig i var sitt hörn.
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Alla känner vi någon som har det svårt. Praktikant Kristina Karlsson och biträdande verksamhetsledare Benita Eriksson vid Dagcentret Hyddan vill göra det lätt att ta steget över
tröskeln och be om eller erbjuda hjälp.

Tömmer parkbänkarna
NYKARLEBY Ett varmt mål mat om dagen och en plats att hålla hus. För någon
en möjlighet att hållas nykter, för någon
annan ett medel att bota ensamhet.
Hyddan välkomnar alla.

sökarna får möta andra i samma situation, säger hon.
Karlsson berättar att hon rört sig i
många större städer, men det var i lilla Nykarleby, vid Hyddan, som hon hittade den förändring hon sökte i sitt liv.
I dag delar hon sin historia med andra.

TEXT OCH FOTO: EMELIE MELIN

Benita Eriksson har insett att Hyddans
gäster inte kräver mycket aktiviteter.De
flesta är nöjda med att läsa tidningen
eller sitta och prata på innergården. Ett
gäng spelar pidro, någon har tagit med
hunden. Det kan tyckas anspråkslöst,
men är viktigt för dem som kommer hit.
I jultider samarbetar Hyddan med ett
lokalt cateringföretag och delar ut gåvor
till behövande familjer. Året runt står
också ett antal frysboxar i missionshuset och kan ta emot donationer från
närliggande mataffärer. I dag mottar ett
tiotal matpaket, men både kapaciteten
och behoven är större än så. Eriksson
önskar att fler skulle komma och fråga efter matpaketen. Hon berättar om
en man som en gång besökte Hyddan,
just när hon hade hämtat en donation.
Hon frågade om han behövde något och
fick svaret:
- Jaa, jag har 27 euro kvar att leva på
den här månaden.
Kristina Karlsson har märkt att
människor är rädda för att ta steget
och erbjuda hjälp. När hon gått runt
och frågat efter donationer har många
varit verkligt glada över att få möjligheten att hjälpa.
Hyddan har även andra utmaningar. Missionshuset som Hyddan hyr är
nu till salu och i behov av renovering,
men dagcentret har inte de pengar som
behövs. Huset är många kärt men Eriksson är ändå optimistisk och tror att
verksamheten kan fortsätta var som
helst.

Trähuset på Sollefteågatan i Nykarleby
är fläckigt i gult och blått. Vid väggen
står en bänk, för tillfället tom på målare. Innanför dörren möts besökare av
ett fång lupiner och sköldpaddan Jack
som plaskar runt i sitt akvarium. I köket har kocken redan påbörjat dagen,
annars är måndagsmorgonen lugn. Biträdande verksamhetsledare Benita Eriksson bjuder på en kopp kaffe.
Dagcentret Hyddan har tagit sig an
uppgiften att hjälpa missbrukare, utslagna, sjuka och ensamma. Det behöver inte vara svårare än att erbjuda
en plats att samlas och ett varmt mål
mat. Efter tretton år har Hyddan blivit
en familj för många.
Det började på 1980-talet, som ett
kvällskafé på kristen grund, öppet ett
par kvällar i veckan och organiserat av
frivilliga.
- De hade lagt märke till att det började vara mycket folk som satt på bänkarna i stan, säger Eriksson.
År 2002 aktiverade sig föreningen
bakom Hyddan igen. Tanken var att erbjuda behövande en varm måltid varje vecka och en möjlighet till en nykter
dag. Missionskyrkan öppnade upp dörrarna och gav Hyddan en plats att verka på. Snart utökades verksamheten.
Hyddan har nu ungefär trettio matgäster varje dag. Ibland blir det mat över,
ibland räcker den knappt till.

Att våga hjälpa

Sköldpaddan jack trivdes inte med sin kompis hemma hos Benita Eriksson,
men vid Hyddan är han en i gänget.
- Kanske har det blivit flera gäster eller så har vi börjat ge större portioner, säger Eriksson.
Gästerna erbjuds tillgång till internet och dagstidningar, och möjlighet
till samtal. Det ordnas också konserter, loppis och utflykter. Ett populärt
återkommande evenemang är julfesten; den senaste samlade 80 personer.

Låg tröskel

”Man tar dagen
som den kommer. Mejl kan
man svara på en
annan dag.”
Benita Eriksson

När klockan närmar sig elva har matgäster börjat anlända och sätter sig vid
borden som tidigare stod i en nedlagd
skola. Som verksamhetsledare hugger
Benita Eriksson i där det behövs, ordnar matsalsbord, hjälper med vardagliga saker som att gå till FPA eller fålla ett par byxor. Det kan också betyda
att städa toaletter eller måla fasaden.
Hon håller kontakt med staden, arbetskraftsbyrån och socialen.
- Man tar dagen som den kommer.
Mejl kan man svara på en annan dag.
En av matgästerna, en äldre man,

kommer och sjunker ner i en fåtölj i
matsalen. Han kommenterar boken Mitt
i verkligheten som innehåller berättelser av Hyddans klienter och personal.
- Jag har läst igenom den två gånger.
Mycket i den passar in på mig också.
De anställdas löner betalas av staden
och församlingarna bidrar med kollektmedel. Dessutom sysselsätter Hyddan
långtidsarbetslösa genom olika avtal.
Cirka tio frivilliga viger en dag per månad åt Hyddan. En del stannar hela dagen, andra ägnar några timmar åt disk
och städning. Lönen är mat och gemenskap. Det finns eldsjälar som varit med
sedan starten och en del är över 80 år.
En av dem som gör arbetspraktik vid
Hyddan är Kristina Karlsson. Hon har
själv en bakgrund med missbruk och
uppskattar att tröskeln är så låg. Ingen dömer den som kommer fastän den
inte skulle ha rena kläder, är deprimerad eller mår dåligt.
- Det är givande att det finns ett ställe att komma och äta och umgås. Be-
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UR EVANGELIET
”Älska era fiender, gör gott mot
dem som hatar er.
Välsigna dem som
förbannar er och
be för dem som
skymfar er.”
Läs mera i
Luk. 6:27–31.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Möta hat med kärlek

Kristus kom för att uppfylla lagens bud, inte för att
upphäva dem. Därför ska Jesu lärjungar följa
kärlekens lag och eftersträva en rättfärdighet som överträffar de skriftlärdas
och fariséernas.
När vi strävar efter detta måste
vi vara redo att avstå från våra egna
rättigheter till förmån för vår nästa
och att älska också våra fiender.

INSIDAN
BETRAKTELSEN STEFAN ÄNG

#bönetwitter
”Herre, hjälp mig
att göra det jag
gör med kärlek
och låta det vara
ogjort som jag inte kan göra med
kärlek.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

HELGENS TEXTER
ILLUSTRATION: Lina Löfqvist

Förspilld är all den
tid som ej förflöt
med kärlek
Det ordstävet läste jag på en broderitavla, ni vet en sådan där med blommor och vit bakgrund. Ordstävet fick
mig att stanna upp och tänka efter. Hur mycket av min
tid förflyter inte med annat än kärlek? Då jag tänker efter är det ganska mycket, lite väl mycket. Hur mycket är
det inte som blir gjort med annat för ögonen än det goda? Med offermentalitet, irritation, avundsjuka, stress,
lättja, rädsla för det ena eller det andra som kanske eller
kanske inte kommer att inträffa, eller rent av med förakt. Vad allt låter jag driva mitt handlande? Hur mycket tid har jag låtit gå förspilld i onödan?
Förspilld är all den tid som ej förflöt med kärlek ... Jag
tror vi blir lite mindre levande varje gång vi låter något
annat än kärlek motivera oss. Vi stagnerar lite varje gång
vi hittar en ursäkt att inte se den som just nu råkar behöva vår uppmärksamhet.
I söndagens evangelietext uppmanar Jesus oss att älska våra fiender, gör gott mot dem som hatar oss, välsigna dem
som förbannar oss och be för dem som skymfar oss. Jag
tror inte att Jesus gav råd åt andliga superhjältar då han
sade detta. Jag tror att han helt enkelt beskrev hur man
lever ett liv fullt ut. Det är ett liv där det finns rum och
tid och plats nog för att älska, även den som kanske inte
förtjänar att bli älskad – eller som vi känner för att älska.
Det är ett liv där det finns rum för att stanna upp och se
den människa som behöver bli sedd, också då det gör ont.
Det är knappast den enkla vägen att gå, och det är helt
säkert en väg vi ofta kommer att snubbla oss fram på,
för att inte säga krypa, men jag tror det är en väg som
leder till ett större mått av liv – och en större lätthet i
stegen. Det är inte heller en väg vi behöver gå ensamma. Med oss går Han som ständigt manar oss att lyfta
vår blick och öppna våra händer – både för att kunna ta
emot och kunna ge vidare. Förspilld är all den tid som
ej förflöt med kärlek.

Stefan Äng är tillförordnad kaplan i Jomala församling.

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jos. 24:21–27
eller 2 Kung. 6:8–23
ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 12:25–29
EVANGELIUM
Luk. 6:27–31
Sjunde söndagen efter
pingst. Temat är ”Kärlekens lag”.

PSALMFÖRSLAG
291, 408, 460,
489 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Agape är ett av den
klassiska grekiskans
ord för kärlek. Till skillnad från ordet eros saknar agape de sexuella
undertonerna och syftar
på en villkorslös kärlek
till medmänniskorna, på
Guds kärlek till människorna eller människans
kärlek till Gud.
Ordet har också använts för den kärleksmåltid som de tidiga
kristna firade i samband
med nattvarden.
Källor: Wikipedia, Kyrklig ordbok

”Sommarkvällens
idyll.”

Allt mellan
himmel och jord.

Varje torsdag.

Kvällsmusik med nattvard söndag kl. 18 i
Viinikka kyrka i Tammerfors.

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

KALENDERN
10–16.7
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 12.7. kl 10: Högmässa i kyrkan,
Wikstedt, Ollila.
Ti 14.7. kl 20: Aftonandakt på
Bläsnäsudden, Heikkilä.
On 15.7. kl 18: Veckomässa i kyrkan, Heikkilä, Ollila.
Nagu kapellförsamling:
Sö 12.7. kl 18: Högmässa i kyrkan
(OBS tiden!), Backström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 12.7. kl 11: Sommargudstjänst i
Jurmo kapell, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 12.7. kl 11: Spelmansgudstjänst
i kyrkan, Ralf Karlsson.
Iniö kapellförsamling:
Sö 12.7. kl 11: Högmässa i kyrkan,
Vuola.
¶¶ ÅBO
sö 12.7 kl. 12: Högmässa i Borgmästarkoret, Domkyrkan. Mullo,
Danielsson.
ons 15.7 kl. 13: Sommarcafé i
Aurelia (1 vån.), öppet hus för alla
åldrar.
UTFÄRD TILL SENAPS, onsdag
16.9: Start från Ortodoxa kyrkan
kl. 12:30, retur ca.16:00.
Pris 10 €, inkl. kaffe + bussresa. Anmälningar senast 31.7 till
församlingssekreteraren (0403417458)

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
12.7 7 sö e pingst:
Båtutfärd till Äppelö med friluftsgudstjänst. Utfärden sker
tillsammans med Finström-Geta
församling; Jon Lindeman och
Marie Johansson.
Avfärd från Skarpnåtö kl 13.30 via
Hällö till Äppelö (vuxna 5 €, barn
gratis).
Kom ihåg att ta picknick-korgen
med.
¶¶ JOMALA
Sön 12.7: Friluftsgudstjänst vid
Kungsö batteri S Äng, F Erlandsson, dragspelsgrupp
¶¶ MARIEHAMN
12.07 Konfirmationsmässa: kl. 11 i
S:t Görans, G S, G K.
Sommarkonsert: kl. 20 i S:t Görans, Therese Karlsson – sång,
Patrik Komorowski – piano.
16.07 Sommarkonsert: kl. 20 i S:t
Görans, Anna Randelin – oboe,
Helga Löfvenius – viola.
Vägkyrkan: S:t Görans, öppet: vardagar kl. 10-18, lördagar kl. 10-16.
Sommarcafé: S:t Görans, öppet:
vardagar kl. 11-16 (22.06-07.08).
Kyrktaxi mot beställning, tfn
19500.
¶¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 12.7 kl. 11.00: Högmässa
med konfirmation i Vårdö kyrka.
Juanita Fagerholm-Urch, Kent
Eriksson.

Annonsera i Kyrkpressen!

Robin Norrbäck 044 027 0293, robin.norrback@kyrkpressen.fi

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
Sö 12/7 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Cay-Håkan Englund, Jasmine
Nedergård. Efteråt kyrkkaffe till
förmån för missionsarbetet.
On 15/7 19.00: Sommarsamling
på Strandhyddan, Anna och Bertrand Tikum, Ebba Carling och
Jasmine Nedergård medv. Kaffeservering.
Under juli månad: hålls pastorskansliet öppet enbart torsdagar
mellan 9-12 och from augusti tisdagar och torsdagar mellan 9-12.
Tel. 044-4101800.
¶¶ KRISTINESTAD
Gudstjänst: sö 12.7 kl 10 i Lappfjärds kyrka, Lövdahl, Martikainen
Högmässa: sö 12.7 kl 12 i Ulrika
Eleonora Lövdahl, Martikainen
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 12.7 kl 12: Högmässa biskop
emeritus Lennart Koskinen,
T.Ingvesgård, G.Lindén. Efter
högmässan uppvaktning vid emigrantmonumentet.
Ti 14.7 kl 18: Guidad kyrkogårdsvandring. Avgift 5 €. Avslutas med
kaffeserv. i ett kyrkstall
Övermark
Sö 12.7 kl 15: Friluftsgudstjänst
vid Hinjärv träsk. U.Sundqvist,
G.Lindén
Pörtom
Sö 12.7 kl 10: Högmässa
U.Sundqvist, G.Lindén
On 15.7 kl 18: Planering för Varbla
besök i församlingshemmet
To 16.7 kl 18: Samling vid kyrktorpet. U.Sundqvist, D.Wikstedt

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
Sö kl 14: Högmässa, Englund,
Brunell. 50-års konfirmanderna är
särskilt inbjudna.
¶¶ KORSHOLM
Konfirmationsmässa: sö kl 10 i
kyrkan, konfirmation av Pörkenäs
skriftskolgrupp A, BergströmSolborg, Lindblom, NordqvistKällström.
Sommargudstjänst: sö kl 18 i
Voitby missionshus, BergströmSolborg, Nordqvist-Källström.
¶¶ KVEVLAX
Högmässa: sö kl.10, Lundström,
Lithén.
Bön för bygden: må kl. 19 i Krubban.
Missionsafton: to kl. 18 i fh, Snellman, Lithén. Gäster Anna och
Bertrand Tikum som berättar om
sitt arbete i Senegal. Servering.
¶¶ MALAX
Diskussiongruppen: Amici in
spiritu to 9.7 kl. 19 vid Norrbacks
Ginstigen 171; vid dåligt väder som
vanligt i Kyrkhemmet.
Hembygdsdagens gudstjänst: sö
12.7 kl 10 i kyrkan. Norrback, Lax.
Finsk gudstjänst: sö 12.7 kl 12 i
kyrkan. Norrback, Lax.

¶¶ PETALAX
Gudstjänst: sö 12.7 kl.11, Björklund, Brunell
Samling på Tistronskär: on 15.7
kl. 19, Björklund, Lidman. Gäst:
Lars-Erik Björkstrand. Taxi, servering. Taxin kör via Ågren, Lolax,
Långtået, Pensionärshemmet och
Västervägen med start kl. 18.
¶¶ REPLOT
Gudstjänst: Replot sö kl. 18. Anders Lundström, Philip Hällund.
¶¶ SOLF
Högmässa: sö kl 10, A-M AudasWillman, Heidi Lång.
¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Konfirmationsmässa: sö kl 13
Erika Boije, Forslund, Hans Boije,
Pitkämäki Ihatsu, Vidjeskog.
Stenarna berättar-rundvandring:
på gravgården ti 14.7 kl 18. Samling vid Gamla begravningsplatsens port mot centrum. Efteråt
kaffe i kapellet.
Aftonmusik: ons 15.7 kl 19.30
Marguerithe Sandstedt-Granvik,
sång, Henrik Östman, orgel. Fritt
inträde.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Nicolina Grönroos, Nord, Mikael Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
Fr kl 20: Ungdomssamling i Fyren,
Björkman.
-kl 20.15: Allsång i sommarkvällen. Vi börjar med kaffe, sedan
musik och andakt. Bill Ravall,
Christel Nyman.
Fredag – söndag 10-12.7 Sommarmöte i Punsar bönehus:
Fr kl 16: Inledningsmöte.
-kl 19: Möte.
-kl 21.30: Ungdomssamling.
Lördag kl 10: Möte.
-kl 13: Möte.
-kl 14.30: Möte.
-kl 17.30: Nattvardsmässa.
-kl 21.30: Sångstund.
-kl 22.30: Ungdomssamling.
Sö kl 10: Gudstjänst i tältet vid
Punsar bönehus, Granlund, Stefan
Aro, Ravall, församlingskören.
Suomenkielinen saarna rukoushuoneessa, Reino Heikkilä.
-kl 12: Möte.
-kl 14.15: Sångstund för barn.
-kl 15.15: Möte.
-kl 18: Möte.
¶¶ JAKOBSTAD
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Turpeinen, Östman.
15: Sommargudstjänst på Mässkär, Turpeinen, Pedersöre blåsorkester dir. Mikael Björklund.
Avfärd från Gamla Hamn, Macken
kl 12.00, retur från Mässkär kl.
16.00. Pris tur-retur 10 €.
19: Fokus i FC, Frank Berger.
20: Musik i sommarkvällen i Pedersöre kyrka, Östman, orgel,
Marguerithe Sandstedt-Granvik,
sopran.
Ti 13: ”Kvar i stan” i FC. Marianne
Sandström visar bilder från resan
till St.Petersburg.
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I sorgens ögonblick, står vi till Er tjänst

BEGRAVNINGSTJÄNST

Kalmari

Andrum kl. 6.54

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

www.hautauspalvelukalmari.fi

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
Gäller varje dag.

Pop Up Outlet 23.6 - 16.7
Panda, Nanso, Finlayson, Reima, Johan Oy,
Jokipiin Pellava, VM-Carpet och Lennol.
Öppet varje dag kl. 10-20

HÄRMÄ SPA

RADIO & TV

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

(med repris 9.10)
Fre 10.7 Hedvig Långbacka och Henrik
Karlsson samtalar om Hammarlands
kyrka Lö 11.7 8.53 Familjeandakt. Lars
Collmar läser ur sin bok Helga Hund i
Betlehem (repris från 13.8.2005) Må
13.7 Fred Wilén, Helsingfors Ti 14.7
Maria Björkgren-Vikström, Borgå Ons
15.7 Liisa Mendelin, Åbo To 16.7 Camilla Ekholm, Borgå.
VEGA

¶¶ KRONOBY
Ungdomssamling: fr 10.7 kl 19.30
vid Sommarhemmet
Gudstjänst: sö 12.7 kl 10.00, prosten Olof Henricson, kantor Sonja
Smedjebacka
Hospitalspredikan: on 15.7 kl
19.00, Östman
¶¶ LARSMO
To 9.7 kl. 13-15 Sommarcafé med
våfflor: i Holm bönehus.
- kl. 18 Nattvard: vid Sandlunden.
Lassila, Enkvist.
Fre 10.7 kl. 20 Ungdomssamling:
i prästgården, Jakob Edman och
Heidi Tyni.
Sö 12.7 kl. 13 (OBS tiden) Friluftsgudstjänst: vid prästgårdsstranden, Lassila, Enkvist. Dragspelsmusik, kaffe, korvgrillning,
volleyboll, simning... Villagäster
speciellt inbjudna. Kyrkvärd: Gädda, Gäddnäs. I händelse av regn
hålls gudstjänsten i kyrkan.
To 16.7 kl. 13-15 Sommarcafé
med våfflor: i Holm bönehus.
LFF:s sommarmöte i Esse:
10–12.7.2015.
¶¶ NEDERVETIL
Andakt med HHN: fr 10.7 kl 13.00
i Pensionärshemmet, Östman,
Smedjebacka
Helgmålsbön: lö 11.7 kl 18.00 vid
klockstapeln
Friluftsgudstjänst: sö 12.7 kl 16.00
hos Ulla och Håkan Slotte, Östman, Smedjebacka
¶¶ NYKARLEBY
NYKARLEBY
Sö kl 10 Gudstjänst: Kuni, Ringwall
-kl 18 Allsång: Tullmagasinet, Homeward Bound, Kent Lundqvist
On kl 18 Vesper: kyrkan
MUNSALA
Sö kl 12 Högmässa: kyrkan,
Sandvik, Helena Söderbacka,
Lilius
JEPPO
Sö kl 10 Högmässa: kyrkan,
Sandvik, Helena Söderbacka,
Lilius
¶¶ PEDERSÖRE
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Erikson
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, lit.
Erikson, pred. Alaric Mård, kantor
Annika Wester, textläsare Kristina
Fors, dörrvärdar Edsevö nya
Musik i sommarkvällen: Sö 20
i kyrkan, sopran Marguerithe
Sandstedt-Granvik, orgel Henrik
Östman, andakt Erikson
Lastningstalko: Ti 12 i Missionsstugan, långtradare lastas för
Litauen
Församlingskansliet öppet i juli:
Måndag, onsdag och fredag kl.
9-13. Stängt tisdag och torsdag.
Ungdomarnas program, Hällsand
sommarhem:
- Fr 19 Ungdomskväll, Kristina
Karlsson och Bo-Eric Blomström
medverkar
- Ti 19 Tisdagschill

sales.royalvaasa@sokoshotels.fi

¶¶ PURMO
Sö kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Lampa, Johansson.
-kl 19.30: Allsångskväll i kyrkan.
MM-group, Cecilia Lasén, AnnaKarin Johansson. Kollekt till församlingens barnverksamhet.
To 16.7 kl 14: Andakt i Sisbacka
pensionärshem, Byskata, Johansson.

Aftonandakt kl. 19.15

Fre 10.7 Camilla Ekholm, Borgå Lö 11.7
17.58 Ett ord inför helgen, Esse kyrka.
Sö 12.7 Camilla Ekholm, Borgå Må 13.7
Johan Eklöf, Lappfjärd (repris) Ti 14.7
Bibelstudium över Apostlagärningarna
med Stig-Olof Fernström (repris från
18.9.2014) Ons 15.7 Tro och liv. Maria Sten och Hedvig Långbacka, Helsingfors To 14.4 Monica Heikel-Nyberg,
Grankulla (repris från 30.5.2013). VEGA

¶¶ TERJÄRV
Kyrkokonsert: lö 11.7 kl 19.00
Kyrkokören, trumpetister, stråkkvartett från Jakobstad, Stefan
Lönnquist, orgel. Andakt. Fritt
inträde, kollekt
Gudstjänst: sö kl 10.00 Östman,
Borgmästars, Stig-Göran Jansson,
saxofon

REGION 2

Gudstjänst kl. 13.03

Sö 12.7 Gudstjänst från Laestadianernas fridsföreningars sommarmöte i
Esse. Predikan: Stefan Aro.

TAMMELUNDS KYRKA Båtledsbrinken 1
On 15.7 kl. 18: kvällsandakt och gemenskap, Rönnberg, Forsman. Under juli
månad bekantar vi oss med kyrkor på
Matteus församlings område.
MARIELUNDSKAPELLET I NORDSJÖ
KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 12.7: ingen högmässa.
Heldagsutfärd till Raseborg 17.7:
Start från Matteuskyrkan kl. 8.30, tillbaka ca kl. 19. Förmiddagskaffe på kyrkbacken och besök i Snappertuna kyrka,
lunch på Slottsknekten. Guidad rundtur i
Raseborgs ruiner och besök på Nylands
Brigad med bl a eftermiddagskaffe på
soldathemmet. Pris: 30 euro/vuxna, 15
euro/barn. Anmäl senast 10.7 till kansliet
09-2340 7300.

PETRUS

DOMPROSTERIET
BORGÅ

SÖ 12.7 KL. 10: MÄSSA I S:T OLOFS
KAPELL
Pellinge, Lindberg, Busk-Åberg
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN Djupsjöbacka, Smeds, Söderström
ORGELKVART I DOMKYRKAN
TI 14.7 KL. 12: Eric-Olof Söderström
TO 16.7 KL. 12: Elke Unt
TO 16.7 KL. 20: MUSIK I DOMKYRKAN
Markku Luolajan-Mikkola, barockcello
TO 16.7 KL. 14: KAFFEANDAKT I CAFÉ
ANKARET, Ståhlman, Helenelund

LAPPTRÄSK

sö 12.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Anita
Widell, Antti Jokinen
on 15.7 kl. 11-15: Kyrkorna är öppna

LILJENDAL

sö 12.7 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Anita
Widell, Antti Jokinen

LOVISA

Högmässa: sö 12.7 kl 10 i kyrkan, af
Hällström, Jokinen
Sommarcafé: on 15.7 kl 13 i församlingsgården

PERNÅ

Högmässa: sö 12.7 kl. 10.00 i kyrkan,
Minna Silfvergrén, Marcus Kalliokoski.
Tvåspråkig friluftsgudstjänst: sö 12.7 kl.
13.00 i Sarvsalö, Byagården, Minna Silfvergrén, Marcus Kalliokoski. Obs! Ingen
mässa i Sarvsalö kapell.
Läsmöte: to 16.7 kl. 18.00 på Göstas,
Våtskär hos familjen Eriksson, Minna
Silfvergrén, Marcus Kalliokoski.

SIBBO

Sibbo kyrka (kyrkbacken): Sö kl 12
friluftsgudstjänst med Sibbo hembygdsförening. Helene Liljeström, Camilla
Wiksten-Rönnbacka. Sibbo jordbruksmuseum öppet. Försäljning av lokala
hantverk & jordbruksprodukter.
Sommarcafé i Prästgården: Öppet 15.631.7, må-fre 10-15.
Sommarmusik i Sibbo: To 16.7 kl 19:30,
Sibbo kyrka. Dag-Ulrik Almqvist, orgel.
Fritt inträde, program 5€. Klockstapelcafé med Marthor. I samarbete med
Sipoon suomalainen seurakunta.

HELSINGFORS PROSTERI

www.petrusforsamling.net
Sö 12.7:
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdev. 12. Marcus Lundquist,
Varho.
- kl. 13 Högmässa: i Munksnäs kyrka,
Tegelst. 6. Björk, Varho

HELSINGFORS PROSTERI

SOMMAREN 2015: Huvudstadsregionens svenska församlingars program
publicerades i Hbl:s sommarbilaga
5.6.2015.
LEKHOMEN:
På Lekholmen har man ända sedan
starten år 1937 bedrivit en öppen verksamhet som kallas holmboverksamheten. Mellan 1.6 och 10.8 är Lekholmen
öppen för dig som är över 15 år. Du kan
komma ut för att umgås med vänner,
njuta av naturen och för att ta del av
den andliga gemenskapen. Lekholmens
sommarprogram består av allt från
simning och lek till djupa diskussioner
och stämningsfulla andakter. Bekanta
dig med sommarens program som
ordnas av Petrus, Matteus och Johannes församlingar. www.lekholmen.fi
Välkommen!
DEJOUR FÖR SAMTALSTJÄNST:
Känner du för att göra en viktig medmänsklig insats? En kurs för nya samtalstjänstdejourer inleds i oktober 2015 i
Helsingfors. Kursen omfattar 30 timmar
och ger en mångsidig bakgrund 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.2024. 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

MATTEUS

Matteus hemsida: www.matteus.fi
Kansliet är öppet under juli: må, ti, to kl.
9-14, på fredagar telefontid kl. 9-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 12.7 kl. 12: högm, Ahlfors, Forsman.
Kyrkkaffe.
On 15.7 kl. 12.30-14: sommarträff i Matteussalen, Rönnberg. Varmt välkommen
med! Serveringsavgift 3 euro.

Ti 14.7 kl. 13.30-15 Sommarcafé: på
kyrkans innergård.
Eja Karell berättar minnen från Grankulla.

KYRKSLÄTT

Sommarcafé: to 9.7 kl. 12-14 i församlingshemmet, Glass i stora lass.
Högmässa: sö 12.7 kl. 12 i Kyrkslätts
Kyrka, Eimer Wasström, Marcel Punt
Kyrkoherdeämbetet öppet: juni-augusti
må-to kl. 9-11.30 och 12.30-15. Fredagar stängt. Tel. (09) 8050 8292. Epost
kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi.
www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS

Sö 12.7: Kvällsmusik med nattvard kl
18 i Viinikka kyrka ”Sommar-kvällens
idyll” Antero Eskolin, Marjukka Manner
(altfiol), Paula Sirén (orgel)

VANDA

Högmässa: i Helsinge kyrka S:t Lars sö.
12.7 kl. 10. M. Fagerudd, A. Ekberg.
Drama-och konstklubb: 3-7.8 i Bagarstugan, för barn i förskolan och i åk 1-6.
Vi leker dramalekar, gör sketcher, ansiktsmasker, en utfärd och mycket annat roligt. Förhands anmälan till kansliet
tfn (09) 830 6262 (ti-fre kl. 9-13) eller
e-post: vandasvenska@evl.fi

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Sommarcafé m. allsång & missionärsbesök: to 9.7 kl. 14 i Ekenäs FH,
S.Knuts-Söderlund, M.Cleve, P.Nygård,
missionär Anna Tikum.
Lunchkonsert: fr 10.7 kl. 12 i Tenala
kyrka, P.Nygård.
Lunchkonsert: fr 10.7 kl. 14 i Bromarvs
kyrka, P.Nygård.
Högmässor/Gudstjänster 12.7:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, M.Cleve,
N.Burgmann.
Kl. 10 Tenala kyrka GDT, A-S.Storbacka,
P.Nygård.
Kl. 12 Bromarvs kyrka, A-S.Storbacka,
P.Nygård.
Kl. 12 Snappertuna kyrka, med dop,
M.Cleve, N.Burgmann.
Lunchkonsert: on 15.7 kl. 12 i Ekenäs
kyrka, S.Gräsbeck, kantele.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Sö 12.7, 7 sön e pingst, kl 10: friluftsgudstjänst på Gutsåker i Degerby, Hellsten, Noro. Minibuss/Berndt Gottberg
(avgift 5 €) avgår kl 9.30 till Gutsåker
från Ingå kyrkas parkering via Tallvägen,
Lillmalmsvägen och Dal. Rullstolsburna
bör förhandsanmäla sig per tel 040-541
8526. Taxin går tillbaka till Ingå efter
gudstjänsten.
Sö 12.7 Musikandakt: kl 18 i Fagervik
kyrka. Hanna Tissari, flöjt, Tom Hellsten,
andakt, Pekka Lumio, kantor.
Ti 14.7 kl 14: sommarcafé i Prästgården.
Erkki Päivärinta.
Ons 15.7 kl 19: konsert ”Peregrinatio”pilgrimsresan i Ingå kyrka med Markku
Luolajan-Mikkola, barockcello. I programmet: J.S. Bachs gambasonater. Fritt
inträde, program 5 €.

KARIS-POJO

DEUTSCHE GEMEINDE

So 12.7. 11 Uhr: Gottesdienst (Panzig)

JOHANNES

Mer information på Johannes hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Sö 12.7
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Repo-Rostedt, Terho, Almqvist.
kl. 15: Sommargudstjänst i koloniträdgården i Brunakärr. Terho, Almqvist.
Må 13.7
kl. 13-15: Sommarcafé i Hörnan, Högbergsgatan 10.
Ti 14.7
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. Risto
Pulkamo.
On 15.7
kl. 14: Sommarcafé i S:t Jacobs kyrka.
Terho, Almqvist.

VEGA

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässa söndag 12.7. 7. sö. e. pingst:
Esbo domkyrka kl. 12.15. Kanckos,
Bengts. Klockstapelkaffe.
Musik i sommarkvällen: Esbo domkyrka
sö 12.7 kl. 19. Agnes Goerke, orgel. Mendelssohn, Olsson, Guilmant. Fritt intr.
Sommarträff med andakt & kaffe:
Olars kyrka, svenska sidan, varje ti kl.
13-14.30.
Vigseldag för esbobor på Esbodagen
29.8: Esbo domkyrka lö 29.8 varje halvtimme kl. 18-21. Församlingen bjuder på
kaffe och bröllopstårta i församlingsgården. Anmälan via Esbo församlingars
servicecentral, Kyrkog. 1 i Esbo centrum,
öppet sommartid vard. kl. 9-15, tfn
09 8050 2601, e-post palvelukeskus.
espoo@evl.fi

GRANKULLA

Sö 12.7 kl. 12 Högmässa: Carola Tonberg-Skogström, Anne Hätönen.
Kaffe i nedre salen.

Högmässor, Sö 12.7:
kl. 10 med konfirmation i S:ta Katarina
kyrka, Karis.
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

Sö 12.7. kl.14.00: Konfirmation i Lojo
kyrka. Kuismanen, kyrkvärd Nurmi.
Sö 9.8. kl.18.00: Nya ettornas välsignelse i Virkby kyrka.Kuismanen och
kyrkvärd Strömberg. Kvällste.
Sö 23.8. kl.13.00: Högmässa i Lojo
kyrka.
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA

UTHYRES

22-årig skötsam, rökfri åländsk
flicka söker möblerat boende
i Helsingfors under skräddarpraktik 20.8-29.11.2015.
Telefon: 04573428833

Vacker trea vid havet i Jollas, H:fors. 89 kvm (kök, 2
sovrum, badrum, wc, bastu) +
två stora inglasade balkonger
& bostadsgård. Möjlighet till
2 garage platser & båtplats.
Hyra: 1790 €/mån exkl. vattenavgift (18 €/pers/mån) Tel:
0401589093/Jenni

Rökfri troende man önskar hyra en etta/tvåa med kök/kokvrå på Drumsö fr.o.m. 1.8.2015.
Värda svar tel. 040 5569670

Trea på Drumsö, nära
stranden, 1400 €/mån inkl.
vatten 3-4 Personer Tel :
0503733088

Lärare med fru och bebis
önskar hyra 2r+k i Esbo fr.o.m.
1.9. Helst i Mattby, Olars el.
Hagalund men allt beaktas.
Tel: 0449872696/0449792815

H:fors Kampen 63kvm
2r+k+stort badr.+kr.
+ingl.balk.Hiss. En av inv. bör
ha fyllt60 el.vara pens.Hyra
1250e.
Tel.050-3545463.

Etta i Helsingfors sökes.
Rökfri. skötsam och sportig
ekonomistuderande söker
etta i Helsingfors. Kontakta
050-4133826 för mer
information.
Mvh. Simon

Etta i Myrbacka, gott skick,
kokvrå, balkong. Alla service
nära, bra förbindelser till
buss/tåg. Hyra 700€. Tel.
045-1302527

Tre skötsamma, rökfria
studeranden önskar hyra 3r+k
i Helsingfors fr.o.m augusti
2015. Ring Louise Häggström
0440902951

Trea i Åbo, 51m2, uthyres
augusti-maj. Hyra 580€ +
vatten. 2 km till domkyrkan
och torget. askjal@abo.fi eller
050-5346461 /Anders

Magisterstud. vid ÅA söker
etta i centrala Åbo. Hyra max
500 e. 0504950979/Karin

Det norska bandet Humming People uppträder på Humlefestivalen på Hummelholmen i Nykarleby. FOTO: HENRIK BECK

Musik, konst och skapelse på Humle
Humlefestivalen 2015 Art
& Music hålls den 7-9 augusti på Hummelholmen i
Nykarleby. Under tre dagar bjuder festivalen på
en modern och spännande blandning av konst och
musik. Det blir konserter,
utställningar, workshoppar,
film, loppmarknad, kaféliv,
talking heads, open stage
och mycket annat.
Festivalen betonar gemenskap, skaparglädje och
vårt ansvar för Guds skapelse. Under festivaltaket
ryms allt från protestsånger till lovsånger, olika musikstilar och många sätt att
skapa något tillsammans.
Bland artisterna hittar vi
Humming People (Norge)
som gör nordisk americana med skön stämsång och
Christina Lux (Tyskland),
sångpoet med melodiska låtar och betydelsefulla
texter. Från Finland deltar
Llamassence, Skylight Parade, Digital Moods, låtskrivarkollektivet Songwriters
Tribe, Space Elephants och
Dj Robin. Dessutom bjuds
också på Open Stage.
Workshoppar blir det

med bland andra ljudkonstnären Johan Sandås
som hör ljud i allt som rör
sig och med Christina Lux
kring låtskrivandets konst.
Dessutom kan man ta del av
rakubränning och t-shirttryck.
Petter West bjuder på ett
fascinerande fotoreportage om gatuartister i Dublin. Trädet/Civil Oljudnad
(Sverige) arbetar med remix och ickevåld i form av
ljud, video och elektronikskrot. Målet är fred, inte bara avsaknaden av krig, utan
närvaron av rättvisa och avsaknaden av rädsla. Vernissage hålls på fredag.
Festivalen avslutas med
gudstjänst som sänds i radio
Vega. Solist är Sarah Tiainen och predikant Jan Edström.
För mer information, gå
till humle.fi.
¶¶Jan Edström

SÄLJES

Skötsam, rökfri
sjuksköterskestuderande
önskar hyra etta i Åbo
centrum, tfn 0400 674912

Säljes familjevänlig byggplats
nära svenskspråkigt dagis och
lågstadie i Esbo Kurtby. Byggrätt 240 kvm El, komunalt vatten och avlopp på tomten.Pris
170.000€. Intresserad, ring:
0500-812851 / Markus

Önskas hyra 2r+kök i centrum
av Hfors. Kvinnlig 26-årig
förskolelärare.
040-5598614
Skötsam
logopedi-studerande önskar
hyra etta i centrala Åbo.
Tel. 0405486758/ Linnéa

DIVERSE
Vi söker en glad och positiv
svensktalande barnsköterska
att ta hand om en energisk
och ivrig ettåring i Kottby
Helsingfors. Arbetstiden är
från måndag - torsdag 8:30
- 16:30/17:00. Arbetet börjar i
månadsskiftet oktober - november och pågår i sju månader/enligt överkommelse.
Ansökningar / förfrågningar
turistitsalmi@gmail.com / Anna
Salmi 040 721 0280

Två studerande flickor önskar
hyra 2-3 r+k i H:fors centrum.
Pålitliga och rökfria! Vänligen
tag kontakt! Tel: 0503409973
Hej! En 20 årig
företagsekonomistudent med
stabil inkomst söker en etta i
Helsingfors under en längre
period. Rökfri och inga djur.
MVH Iida tel: 0409388747
Teologstuderande flicka
söker bostad i Åbo. Vill dela
med annan teolog.
Tel:050-5552181

Tre Kärlekar

Tyska sångpoeten Christina Lux både uppträder och håller låtskrivarworkshop. FOTO: MANFRED POLLERT

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller i Esbo
servicehusboende på Tunaberg och vårdhemmet
Tunaro för svenska pensionärer.
Hör dig för om vi har lediga servicebostäder.

Vi behöver dina frivilligainsatser,

kontakta Mona Sandberg, 050-520 2700.
Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten,
kontakta Ken Thilman 040-5568 312.

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.
LING
Redaktionen väljer och redigerar materialet.
FÖRSAM

I MIN

BOKA
BILJETT
oravaisteater.fi
040-448 2639
dagligen
12–17

premiär 10 juli 2015 kl 19
juli sö 12, ti 14, on 15, to 16, sö 19,

ti 21,
on 22, to 23, sö 26, må 27, ti 28, on 29,
to 30 augusti sö 2 samtl förest kl 19
spelplats Kyroboas kvarn, Kimo
30 år

14 KNÅP
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F Är korallreven som ekosystem
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G Gör svetten ibland

I Är inte gift
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R Kan man ha bakom örat
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56
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84
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11

___
60

___
18
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28

___
29
___
52

___
116

Fyll i de ord som sökes på raderna A-U.
Motsvarande siffra i kombination med
radens bokstav finns i rutfältet upptill.
Flytta över bokstäverna så att den första
bokstaven på rad A motsvarar A113, den
andra A93 o.s.v. Den färdiga texten i
rutfältet bildar en psalmvers. De första
bokstäverna i raderna A-U bildar psalmens namn.
Oftast håller sig Psalmväven till den
nya psalmboken, men för att det ska
vara klurigt kan det ibland hända att
vi använder oss av en äldre version av
någon psalm.

___
45

___
95

___
101

___
47

___
88

___
83

___
9

___
112

___
89

___
115

___
25

___
97

___
76
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70
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22

Rätt svar på förra Psalmväven är psalm
338, vers 3, som börjar med orden ”Jag
vet en gammal väg att gå”. Vinnare i
förra Psalmväven är: Annika Snellman,
Jakobstad, Anna-Greta Kauppinen,
Kållby, och Margareta Söderbacka,
Jakobstad. Grattis! Prisböckerna kommer
på posten.
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O Bedrev Salomo i stor skala
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P ”Bokstavsräkning”
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PSALMVÄVEN
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43

___
131

N Mått på häst och hund

U Ganska okej
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M Många finns i kyrkor

T Gör inkräktare
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24
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105

L Klassisk polishund

S Tråkmåns
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100
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98
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61
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J Sjöng trollmor i visan
K Tuttat på
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H Motionsspringer
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D Fara för ro skull
E Vitamin B3
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SKICKA IN!
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99
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30
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Skicka in din lösning till Kyrkpressen,
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
senast tisdagen den 4.8.2015.
Märk kuvertet ”Juli-Psalmväv”. Bland
de rätta svaren lottar vi ut tre bokpris.
Lycka till!
Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:
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___
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INKAST THOMAS ROSENBERG

RADBYTET SIXTEN EKSTRAND

Nystart för
svenska stiftet?

En kolumn och dess följder

För en tid sedan framkastades på insändarplats i denna tidning att det
svenska stiftet borde flyttas till Karis.
Och att i flyttlasset skulle ingå såväl
biskop och domkapitel som den övriga stiftsförvaltningen, som ju i flera år varit integrerad med kyrkans
centralförvaltning under det sprittande namnet
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA).
Riktigt uppfriskande, må jag säga, även om fröet givetvis hamnade på hälleberget. Skönt ändå
att någon bryr sig och vågar tänka i nya banor.
Jag har själv tidigare, också i denna spalt, förvånat mig över den anonyma tillvaro det tidigare stiftsrådet för, som en del av kyrkans förvaltningsapparat. Som ju numera för övrigt har den
pampiga adressen Södra kajen.
Det intressanta med förslaget, och framför allt
den bakomliggande ambitionen att både samla
och tydliggöra det svenska stiftet, är att det finns
en så klar beställning på en kyrklig profilhöjning
på svenska, i takt med att de offentliga svenska
strukturerna i vårt land smälter ner nästan till noll.
Kommunreformerna har visserligen hakat upp sig,
men vi kan vara säkra på att utvecklingen mot allt
större kommuner kommer att fortgå. Redan nu
har samtliga enspråkigt svenska kommuner i riket
försvunnit, låt vara att Närpes fick ett extra nådeår som en följd av att några invånare besvärade sig
över den påtvingade tvåspråkigheten.
Eftersom man inom kyrkan envist klänger sig fast
vid den offentliga makten ser det allt mörkare ut
för det svenska stiftet. En flyttning av det svenska stiftsmaskineriet innebär självfallet i sig ännu
ingen lösning på problemet, men redan initiativet är ett välkommet tecken på att man nu, snart
hundra år efter det svenska stiftets tillkomst, börjar inse att det igen är dags att samla de svenska
skarorna, med precis samma motiveringar som
för hundra år sedan.
Det centrala är ju inte flyttningen av biskopssätet utan koncentrationen och konsolideringen av den svenska stiftsförvaltningen. Och då är Karis
med Lärkkulla onekligen en
lämplig adress eftersom vi
därigenom skulle få ett starkt
kyrkligt campus på svenska (för att använda jargongen från utbildningssektorn),
mitt i en fortfarande levande svenskbygd. Låt vara att jag som östnylänning
självfallet skulle sörja att vi i vår landsända förlorar ytterligare en svensk bastion.
Förslaget om att flytta stiftets bopålar påminner
i sina motiveringar om motsvarande diskussion
gällande Folktinget som man under åren ibland
velat flytta ut i svenskbygderna, närmast Ekenäs
eller Vasa, och därmed skapa något av en finlandssvensk ”huvudstad”. Nå, det tåget tycks inte röra
på sig, så starkt som Folktinget har bitit sig fast i
maktens korridorer.
Men kyrkan borde väl inte på samma sätt vara
beroende av maktens strukturer – eller? Åtminstone är det nånting att fundera på och fantisera
kring, såhär inför det svenska stiftets andra sekel.

”Och då är Karis med Lärkkulla onekligen en
lämplig adress.”

Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare
och samtidsanalytiker.

Johan Sandbergs kolumn
om att flytta
Borgå stift till
Pedersöre har
lett till ett par
inlägg om det
svenska stiftets placering.
Gunnar Weckström lyfte i
KP 11.6 fram Karis som en
tänkbar plats för stiftet medan Harry S Backström i KP
17.6 går in för att även placera KCSA i Pedersöre.
Det står naturligtvis alla
fritt att föra fram sin åsikt,
men det är helt klart att
inget av förslagen har något
med verkligheten att göra. Dessutom kommer de
över 90 år försent. När stiftet inrättades 1923 fördes
en ingående diskussion om
var stiftet skulle placeras.
Det blev Borgå och så torde
det förbli så länge vi har ett
svenskt stift i vår kyrka.

blivit mera tvåspråkig just
på grund av att att tidigare Stiftsrådet blev en specialenhet (KCSA) inom Kyrkostyrelsen och därigenom
har hjälpt de finskspråkiga
tjänstemännen att se den
finlandssvenska verkligheten. De i lagen stipulerade
språkkraven har ingenting
med KCSA:s placeringsort att göra och Kyrkostyrelsens övriga anställda
kommer att kunna svenska
precis lika bra eller dåligt
helt oberoende av om KCSA finns i Helsingfors eller
Pedersöre.
Backströms tänkande bygger på en slags reträttstrategi som innebär
att stiftet och KCSA skulle dra sig tillbaka till det
trygga och fromma Österbotten och där ”få inandas
en stark trosluft”. Min vision för KCSA och kyrkan

BISTÅND OMSORG

ÄKTENSKAPET

Till Juha Sipilä

Stå fasta i tron

Statsminister Juha Sipilä,
Finlands svenska frikyrkor samlade till vårmöte i
Vasa vill tillönska Dig och
den nya regeringen Guds
rika välsignelse både i det
personliga livet och i arbetet för vårt gemensamma
fosterland.
Samtidigt är vi oroade över
de sparbeslut som gjorts som
på sikt riskerar leda till en
ökad marginalisering av redan utsatta människor och
grupper.
Som den enda svenskspråkiga biståndsorganisationen med partnerskapsavtal med Utrikesministeriet är vi djupt oroade över
de planerade nedskärningarna i vårt lands internationella bistånd. Nedskärningarna går tvärt emot det
faktum att över 80 procent
av finländarna stöder biståndet i dess nuvarande
form. De rimmar också illa med regeringspartiernas tidigare uttalanden om
att hjälpa flyktingar i deras hemländer. De fjärmar
också vårt land ytterligare
från FN:s målsättningar att
avsätta 0,7 procent av BNP
för internationellt bistånd.
Som kristen samarbets- och biståndsorganisation vädjar vi till Dig och

OPINION INFORMATION
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Det är inte heller stiftets
eller KCSA:s placeringsort
som är det väsentliga. En
titt på kartan visar att var
man än placerar stiftsstaden så upplever någon att
man är i offside. Av större vikt är däremot vad vi
gör med de resurser vi har
för det svenska arbetet i
vår kyrka, och hur vi kan
inspirera,utrusta och fortbilda våra svenska församlingsanställda.
Backströms motiveringar
för att flytta också KCSA till
Pedersöre är inte hållbara. Han anför språkliga argument som en orsak och
menar att Kyrkostyrelsens
finskspråkiga tjänstemän
kunde avkrävas bättre service på svenska ifall KCSA
inte finns i samma byggnad. Verkligheten har dock
visat sig vara den rakt motsatta. Kyrkostyrelsen har
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är den rakt motsatta; nämligen att vi ska vara där de
flesta finlandssvenskarna
finns och möta de utmaningar som den ökande urbaniseringen ger oss som
enskilda kristna och kyrka.
Jag delar Backströms
slutomdöme att vi bör vara beredda att möta de utmaningar framtiden ställer
på vårt svenska stift och våra församlingar. Men att låta detta mynna ut i en diskussion om att flytta stiftet
och KCSA till Pedersöre är
nog att föra in diskussionen
på ett sidospår. Detta skriver jag i egenskap av infödd
Pedersörebo som nu inandas stärkande trosluft både
i Helsingfors och Borgå.

Sixten Ekstrand är direktor för
KCSA.

Frikyrklig Samverkan FS rf
Jan Edström, ordförande
Oskar Sjöberg, biståndsledare

Regnbågsmissionären Monika Pensar är nog förunderligt otydlig och märklig
i sina motiveringar och sin
iver att i äktenskapsfrågan
tillrättavisa bland annat representanter för föreningen
Aito avioliitto, i sin insändare i Kyrkpressen. Pensar har
ändå naturligtvis rätt till sina åsikter.
Men jag vill uppmana alla
dem som har tro och respekt
inför budskapet i Den Heliga
Skrift: Stå fasta i tron, vik inte undan för de allt aggressivare rösterna som vill få den
kristna kyrkan och samfunden att tona ned och överge
delar av sin tidigare förkunnelse och livsstil.
När det gäller äktenskapet mellan man och kvinna finns det ett tilltagande
förakt mot den så kallade
kärnfamiljen som man vill
nedmontera och som Pensar kallar en ”teologisk miss”
i sin insändare. Man gör det
även i ”kärlekens och jämlikhetens” namn samtidigt
som flera nordiska politiska
partiers ungdomsavdelningar talar för äktenskap mellan
fler än två personer.
Den kristna församlingen lever i en tid då frågor kring livets uppkomst
och avslutning blir allt me-

GÄSTFRIHET UNGA

VÅLD ISLAMSKA STATEN

”De sparbeslut
som gjorts riskerar
leda till ökad marginalisering av redan utsatta.”

de samarbetsparter inom
regeringen som företräder kristna värderingar att
i detta läge beakta de kristna grundvärderingar som
tar sig uttryck i kärleken
till nästan. Kärleken till våra medmänniskor har i den
kristna traditionen tagit sig
uttryck i gästfrihet, generositet och omsorg om de
mest utsatta. I dagligt tal
brukar vi kalla dessa asylrätt, socialt ansvar och internationellt bistånd.
Vi vädjar till den nya regeringen att den ska fortsätta att bygga på de kristna värderingar som välkomnar främlingen, tar
ansvar för de svaga och
hjälper utsatta medmänniskor i andra delar av
världen.

”En kyrka är ett
bruksföremål, den
får slitas och det
får synas, speciellt när man har
ungdomar i kyrkan.”
Maria Kackur i Missionsstandaret

Offentliga
ohyggligheter

Författaren Vibeke Olsson skriver i Sändaren
att de som säger att IS
är från medeltiden har
rätt i en djupare bemärkelse.
”Medeltiden var inte grymmare än nutiden.

ra aktuella och kräver sina
svar. Så är det även gällande äktenskapsfrågan. Kyrkan kan inte fly sitt ansvar
att ta ställning och bekänna
sin tro och övertygelse. Men
det finns ingen orsak för den
kristna kyrkan att bli panikslagen, utan det gäller att stå
fast vid tron och övertygelsen och leva och verka i ett
samhälle där kanske majoriteten inte delar kristnas
uppfattning om den bibliska synen på äktenskapet.
Vi ska fortsätta att älska vår
nästa samtidigt som vi inte ger upp inför majoritetskulturen.
Den kristna församlingen
bör i dag söka sig allt närmare
den levande, men samtidigt
systematiska, teologin som
har sin utgångspunkt i den
apostoliska tron och som förståeligt och sakkunnigt leder
oss inför tidens utmaningar. Aposteln Paulus framhåller betydelsen av ”talet
om korset”. Korset, kyrkans
och kristenhetens viktigaste
symbol, påminner oss om att
det inte är vi som ska förändra Kristus utan Kristus som
ska förändra oss.

Stig Bäcklund
Borgå

Men antikens och medeltidens samhällen dolde inte sina grymheter,
slavar piskades på gatan,
lemlästade tiggare fanns
överallt, avrättningar var
offentliga.
”Ett trendbrott i vår tid
är IS – som lägger ut sina
ohyggligheter på Youtube.”

NÄSTA VECKA berättar tant Grön om hur grönsaker och
gemenskap gror på församlingens bakgård – mitt i staden.

Ruskaresor

www.raitismaja.fi
0400 126 830

från Nyland 4.9.
Österbotten 13.9 och 18.9.

Skriv på vår address för en rättvisare handel på www.adressit.com/reiluuttaminen Läs mer på www.slc.ﬁ/rattvisarehandel och #rättvisarehandel

Vasa

Flexibla materialleveranser
i hela Finland!

Josefin, 4 år, var med på gudstjänsten. Prästen kom in i kyrkan från sakristian och gjorde lite förberedelser och gick sedan ut igen och stängde dörren.
Då säger Josefin högt och tydligt: ”Mamma, varför gick Jesus ut genom den där dörren?”

#rättvisarehandel

