Sid LEDAREN: Värdegrunden gör människan vuxen. Där har
kyrkan en uppgift bland unga studerande i alla stadier.
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Du har väl läst på
snedden i 20 år?
Sidan 16

I dialog med den
inre människan

Mobbning växer
inte bort med åren
Sidan 4

Sidan 2

DENNA VECKA: HÖSTPROGRAM TILL VASA SVENSKA FÖRSAMLING

Deras sommarjobb är att
bygga gemenskap

Till hjälpledarnas uppgift hör att vara praktiska allt-i-allon, andliga förebilder och showartister. Samtidigt växer de som ledare och människor.
Sidan 8–10

Stuga fylld med vänner
ger livet mera mening
Sidan 16

Korkea-aho om det
mest fruktansvärda
Sidan 6

Manifest med teologiskt
grumligt innehåll
Sidan 6
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PROFILEN: VIRVA NYBACK
”Om det dialogiska förhållningssättet försvinner blir det endast rädsla
och stumhet kvar.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Att finnas till
på alla stadier
För ett tag sedan cirkulerade en
flitigt delad text på de sociala medierna. Skribenten Anna Simonsen tar på Folkhälsans blogg upp svåra men viktiga frågor kring en ung människas tragiska och
definitiva val att ta sitt eget liv. Bakgrunden är
komplex, med svår depression, byråkratiska och
känslomässiga motgångar och mycket annat. Men
framför allt handlar det också om det gissel som
finns överallt i skolvärlden: mobbning.
Här är poängen som är värd att lyfta fram just
detta att den finns överallt. I det aktuella fallet
börjar mobbningen nämligen i andra stadiet, efter grundskolan. Det är då man slentrianmässigt
tänker att barn är så stora att de har lagt av med
sådant. Tyvärr är det inte sant, snarare ett uttryck
för något man gärna vill tro men kanske innerst
inne inte ens själv köper som en sanning. Vi vet att
också vuxna mobbar. Varför skulle mobbningsdjävulen stanna kvar i skolbänken i lågstadiet? I
det vacklande skedet inför en mognande vuxenhet är risken ibland ännu större. Simonsen ställer raka frågor, inte i avsikt att skuldbelägga, men
med en angelägenhet som kräver svar: De studerande jobbar mycket tillsammans utan vuxen närvaro, vet vi om hur den utsatta blir behandlad då? Har det
mobbningsförebyggande arbetet nått ut till verkligheten i detta nästan vuxna skede, då mobbningen har tendens att ta form i allt mer fysiskt skadande och till och
med livshotande situationer?
i yrkesskolorna kan det vara svårare att få grepp
om problemet, det bekräftar de som Kyrkpresen har talat med. Yrkeskunskapen och nätverken mot mobbning finns, men också här spelar gråzonen i en vacklande vuxenuppfattning
in. Det kan hända att den drabbade inte vill ha
hjälpen, att föreställningen om att man ska ”vara stor och fixa det själv” vilar som som en extra
tyngd över axlarna.
Pastor Mia Anderssén-Löf har ett nytt uppdrag
i Jakobstad. Hon är vikt för att finnas till för de
många studerande som söker sig till staden, bland
annat till de många hundra i den yrkesinriktade utbildningen vid Optima. Initiativet från församlingen är
viktigt. Det sätter samtidigt
fingret på en öm punkt i kyrkans sätt att jobba. Oftast går
kontakten till skolorna automatiskt vidare i gymnasiet,
och senare i studentarbetet
i universitetskretsarna. Att
finnas till hands som kyrka
och samtalspart, respektfullt
och öppet, för blivande montörer, byggare och
kosmetologer är lika viktigt. Men ibland faller
arbetet bland de här studerandena bort, kanske
helt enkelt därför att färdiga plattformer saknas
och arbetsfältet känns för oändligt.

”Kyrkan riskerar
att bli en innekrets för akademiker som
snackar om tro i
välbekanta termer och former.”

I FÖRLÄNGNINGEN ger det kyrkans trovärdighet bland
medlemmarna en törn. Kyrkan har en slagsida i
sin förmåga att kommunicera. Den riskerar att bli
en innekrets för akademiker som snackar om tro
i välbekanta termer och former.
Tro handlar om liv, och det kan som bekant vara
jobbigt att leva ibland. Just där och då behövs den
trovärdiga och lyssnande kyrkan på alla stadier.

Tror på
det ärliga
samtalet
Den nya stiftssekreteraren för personalvård Virva Nyback har många års erfarenhet av konflikthantering,
både i Finland och Sverige. – Problemen sitter inte i
väggarna utan det handlar om dialog och relationer.
TEXT OCH FOTO: JOHAN MYRSKOG

– Det var av gammal kärlek som jag beslöt att söka tjänsten som stiftssekreterare för personalvård. Jag har min första
tillhörighet i Borgå stift och jag tror på
den här tjänsten, säger Virva Nyback.
Det är nu nio år sedan hon flyttade tillbaka från Sverige där hon arbetade bland annat i Uppsala stift och
som kyrkoherde i finska församlingen i Stockholm.
Sedan flytten tillbaka har hon haft
tjänsten som ansvarig utbildare för
själavård och handledning vid Kirkon
Koulutuskeskus.
– Det jag fäste mig vid då jag såg att
tjänsten i Borgå stift lediganslogs var att
här får jag jobba med allt det jag kan:
själavård, handledning, administration, organisation och ledarskap, säger Nyback.

Rädslan att tänka fel

Virva Nyback har många års erfarenhet av att jobba med konfliktlösning
och konflikthantering.
– Då jag flyttade tillbaka från Sverige
överraskades jag av det hårda arbetsklimatet jag stötte på i Finland. Förtingligande av människors liv som tar sig
uttryck i byråkrati och i språklig manipulation genom att ge namn åt fenomen som distanserar oss från vardagsverkligheten, säger Nyback.
Nyback menar att om vi uppmuntrar en kultur där positionen ger tolk-
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ningsföreträdanden så skapar det en
osund maktbalans.
– Om det dialogiska förhållningssättet försvinner så blir endast rädsla och
stumhet kvar.
Virva Nyback minns sin förvåning då
hon ledde de första själavårdskurserna för präster. Det var förbryllande att
välutbildade och begåvade präster var
så ängsliga att formulera sina tankar
och sin tro tillsammans med kolleger.
– Rädslan att ”tänka fel” eller se på
saker på ”fel sätt” var så påtaglig. I sådana fall ligger uppgiften och utmaningen i att försöka skapa den trygghet som inspirerar att våga tänka högt.
Den stora hemligheten då man jobbar i grupp är enligt Virva Nyback att
stämma in gruppen och få den att bli
dynamisk.
– Den stora frågan är sällan vad vi ska
göra utan hur vi ska göra något. Det sitter inte i väggarna utan handlar om dialog och relationer.
Nyback har också stött på fall som
är så hopplösa att det bästa är att lämna slagfältet.
– Ibland måste man bara fly och välja
livet i stället för att kämpande gå under.
I Sverige är strukturerna lite annorlunda.
– Församlingarna är mera självständiga och arbetsmiljöfrågorna lyfts fram
mycket aktivt. Det finns klara policydokument om hur man ska handla i

olika konfliktsituationer, säger Nyback.
Hon avfärdar också många fördomar
som folk ofta har om Svenska kyrkan.
– Svenska kyrkan är inte så sekulariserad som folk vill tro. Där finns
ett andligt djup och en öppenhet som
känns allt starkare igen.

Måste våga ta emot livet

Att kyrkan skulle ha värre konflikter än
övriga arbetsmiljöer avfärdar Nyback.
Enligt henne är församlingarnas stora problem att de låter konflikter gå för
långt.
– Tänkesättet att vi är kristna och
måste förstå och förlåta är farligt om
konflikten aldrig bearbetas och talas
igenom. Det leder i det långa loppet till
ett jobbigt arbetsklimat där var och en
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bara sköter sitt utan att bry sig om vad
de andra gör.
Virva Nyback betonar att det i vår tid
frågas mycket efter kyrkans röst.
– Kyrkan har en etisk och moralisk
skyldighet att bemöta människor i livets alla skeden. Det gäller förstås alla
kristna men de anställda inom kyrkan
har ett speciellt ansvar, inte att komma med svar utan att våga stå där och ta
emot människors frågor utan att skyffla det på någon annan.
För Nyback är det viktigt att församlingsanställda skulle integrera sin gudsrelation i sin tjänst.
– Tron är inte en privatsak. Om den
bara finns i predikstolen är den en separat del som vi inte sedan vågar stå för.
I undersökningar som kyrkan gjort

för virva Nyback är havet
en källa till liv
och kraft i en
vardag där hon
ofta lyssnar på
människor.

har det visat sig att det som församlingsanställda allra mest säger sig behöva få utbildning i är färdigheter i kommunikation.
– För att aktivt kunna leva ut tron
och kunna vara personlig med dem vi
möter, behöver vi först själva komma
ur fragmentationen som äter upp den
inre människan.

Livgivande samtal

Trötthet och uppgivenhet som kan prägla ett arbetslag kan enligt Nyback vara
en riktig pest. Då är det svårt för ledaren att ensam svänga skutan.
– Det gäller att tända gnistan på nytt.
Det hjälper inte med några trick utan
det måste vara genuint och det får ta
tid. En utomstående som förstår sig på

gruppdynamik har större frihet att mobilisera krafter.
Själv får Virva Nyback kraft i vardagen genom att umgås mycket med barn
och barnbarn.
– Då man har ett yrke där man
ständigt lyssnar på människor kan
det ibland kännas tröttsamt och tomt
samtidigt som det är meningsfullt, roligt och tacksamt. Då är det skönt att
umgås med nära och kära.
Även havet står Nybacks hjärta nära.
– Det tröstar och ger kraft både då jag
vistas i dess närhet och då jag simmar
eller vinterbadar. Den största kraften
är självklart min tro, den inre människans dialog med den yttre människan
är det ständiga livgivande samtalet. Det
är ju i Gud jag är i allt jag gör.

VIRVA NYBACK
NY STIFTSSEKRETERARE FÖR PERSONALVÅRD I BORGÅ STIFT
HAR BOTT OCH ARBETAT MÅNGA ÅR
I SVERIGE BLAND ANNAT SOM KYRKOHERDE I FINSKA FÖRSAMLINGEN I
STOCKHOLM
FAMILJEN BESTÅR AV TVÅ DÖTTRAR,
EN SON OCH DERAS BARNBARN
BOR I HELSINGFORS

Tid för diskussion, nya möten och inspirerande böcker!

Fontana Media på Kyrktorget
KYRKTORGET
KYRKTORGET
KYRKTORGET
PROGRAM
Psst! Har

2.9. i Församlingscentret i Jakobstad
Kl. 16–18
Bokförsäljning och mingel, alla välkomna!
du inte möjlighet
3.9.
i Församlingssalen,
Skolhusgatan i Vasa
Välkommen
med på Kyrktorget
Välkommen med på Kyrktorget
Välkommen med
på Kyrktorget Servering
Kl. 17
att delta i hela pro23.9. ii Kyrkans
Kyrkans hus
, södra
Kajen 8,Kajen
Helsingfors
23.9. i Kyrkans hus, södra Kajen
8, Helsingfors
23.9. i Kyrkans hus
23.9.
hus,
Södra
8, Helsingfors
Kl., södra
18 Kajen 8, HelsingforsGästfrihetens kyrka – en pjäs av och med skådespelaren,
grammet?
Du kan också
bara komma och bekanta
regissören och pedagogen Marina Motaleff. Diskussion.
kl. 16 Mingel och försäljning
kl. 16 Mingel och försäljning
kl. 16 Mingel och försäljning
dig med bokutbudet.
Kl. 19.30
Mässa
kl. 17 Något ätbart
kl. 17 Något ätbart
kl. 17 Något ätbart
kl. 18

Gästfrihetens kyrka
En pjäs av och med skådespelaren, regissören
och pedagogen Marina Motaleff. Diskussion.

kl. 18

Gästfrihetens kyrka

kl.19.30 Mässa

kl.19.30 Mässa

Arr. Kyrkans Central för det svenska arbetet

Arr. Kyrkans Central för det svenska arbetet

Läs mera på:

Läs mera på:

www.sacrista.evl.fi/kyrktorget

kl. 18

En pjäs av och med skådespelaren, regissören
och pedagogen Marina Motaleff. Diskussion.

www.sacrista.evl.fi/kyrktorget

Gästfrihetens kyrka
En pjäs av och med skådespelaren, regissören
och pedagogen Marina Motaleff. Diskussion.

Läs mer på www.sacrista.evl.fi/kyrktorget

kl.19.30 Mässa

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi • Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
Arr. Kyrkans Central för det svenska arbetet

Läs mera på:

www.sacrista.evl.fi/kyrktorget
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Mobbning är ett mänskligt problem. Det försvinner inte förrän vi jobbar för en kultur där det egna illamåendet kan bearbetas. Foto: Freeimages.com/Griszka Niewiadomski

Mobbning är ett systemfel

MOBBNING. Att mobbning bara skulle
vara ett problem för barn i grundskolan
är en myt. Mobbningen lever vidare också på andra stadiet och närs av stress
och en för stor arbetsbörda.
TEXT: JOHAN MYRSKOG

– Den tysta mobbningen där andra vänder en ryggen eller visar sitt förakt med
blickar och kroppsspråk är en av de
vanligaste formerna av mobbning, säger yrkesinstitutet Prakticums ledare
för studerandevård Marika Koivunporras-Jansén.
Hon berättar att det uppstår en handfull mobbningsfall per läsår.
– Dessutom finns antagligen ett mörkertal.
Skolan följer en anti-mobbningsplan och det finns också ett anti-mobbningsteam som träffas regelbundet.
– Om vi får veta om ett mobbningsfall så sätter vi oss ner och funderar

”Mobbning tas
på stort allvar i dag. Tidigare tänkte
man kanske att
mobbning växer
bort med tiden,
men det har ju
visat sig att så
inte är fallet.”
Mia AnderssénLöf

ASSESSORER RÄTTELSE

Endast en
assessor väljs

I förra veckans tidning stod
det felaktigt att det är två
assessorer som väljs i det
kommande assessorsvalet. Det är alltså bara en ny
assessor som ska väljas.
Vidare är det andra gången och inte första som

pensionerade präster får
rösta. En av kandidaterna, Harry S. Backström,
har beviljats tjänstledighet mellan 1.12.2015 och
30.6.2017, så han kan inte sköta uppdraget under den tiden. Domkapitlet tillsätter någon annan i
hans ställe ifall han blir vald.
Vi beklagar misstaget.

tillsammans. Vi träffar alla involverade
parter enskilt och diskuterar igenom
vad som hänt. Oftast brukar läget lugna ner sig, säger Koivunporras-Jansén.

sar, och det sätter sina spår. Det råder också en allmän otrygghet i samhället, om vuxna mår dåligt syns det
också hos de unga.

För mycket press

Att hitta sin värdegrund

De svåraste fallen är enligt Marika
Koivunporras-Jansén de fall då den
som drabbats inte vill ha någon hjälp,
även om det handlar om klara fall av
mobbning.
– I det läget finns det inget att göra för vi kan inte gå vidare om offret
inte vill att vi ska hjälpa.
Det är också svårt att gripa in då
mobbningen sker på nätet.
– Jag tror att roten till problemet
ofta ligger hos den som utsätter andra för mobbning, säger Koivunporras-Jansén.
– Många mår dåligt och det är viktigt att jobba med det egna illamåendet.
Hon tror att ungas psykiska illamående ofta är rotat i en alldeles för
stark press.
– Unga är å ena sidan barn och å andra sidan vuxna. Mycket förväntas av
dem: skola, läxor, hobbyer, kompi-

Mia Anderssén-Löf arbetar en dag i
veckan som studentpräst i Jakobstad,
en ort där det finns flera yrkeshögskolor. Hon minglar, finns till hands
och har också ett mottagningsrum.
– Mobbning tas på stort allvar i dag.
Tidigare tänkte man kanske att mobbning växer bort med tiden, men det
har ju visat sig att så inte är fallet, säger hon och syftar på flera fall av arbetsplatsmobbning.
Anderssén-Löf betonar att mobbning är ett djupgående mänskligt problem snarare än ett åldersproblem.
– Det har att göra med hurdan värdegrund vi har och hur vi svarar mot
den.
– Är jag beredd att gå mot strömmen och säga ifrån om jag lägger märke till att någon far illa? Hur självständig är jag i förhållande till gruppen?
Och hur mår gruppen, hurudan kultur odlar vi?

Kyrkan har en viktig roll

Mia Anderssén-Löf hänvisar till forskning som visat att en större arbetsbörda och ökad stress utgör en grogrund för
mobbning.
– Det gäller att spana efter systemfel i
kulturen och arbeta för att förbättra klimatet, säger hon.
Kyrkan har enligt Mia Anderssén-Löf en
viktig roll i frågor som berör värderingar.
– Samhället är inställt på att kyrkan tar
upp etiska frågor.
Även studentprästerna verkar bli flera. Just nu har lutherska kyrkan omkring 50 heltidsarbetande studentarbetare i Finland.
– Jag är glad att Jakobstads svenska
församling vill satsa på de studerande.
Hur ska man då förhindra och motverka mobbning?
– Jag tror det är bra att i förväg fundera över hur man brukar reagera när
något obehagligt händer och hur man
skulle vilja reagera. Redan Albert Einstein frågade sig varför goda människor tystnar så snabbt inför det onda. Arbets- och studiemiljöer skapar vi tillsammans, därför är det viktigt att fortsätta prata om de här frågorna.

STUDERANDE BOSTADSBRIST

Studenter får
sova på soffor

Konkurrensen om studiebostäder i Helsingfors
är som hårdast i augusti
när många nya studerande anländer. När högskolestudierna inleds i höst
kommer åtminstone tusentals studerande ännu

vara bostadslösa. Den finska församlingen i Berghäll har för andra året en
kampanj som ska få Helsingforsarna att ge hemlösa studenter tillfälligt tak
över huvudet, rapporterar Yle.
I kampanjen Sohvalle stadiin (ung. Till en soffa
i stan) kan frivilliga stads-

bor bjuda ut en sovplats i
ett par veckor.
I fjol deltog ett drygt
hundratal frivilliga, i år har
tjugo anmält intresse. Det
är allt från studerande till
pensionärer och familjer.
– Vissa har själv upplevt
bostadslöshet, säger Rosa
Remes som är en nyckelperson i kampanjen.
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Höst i svenskfinland
Välkommen till vår förnyade handarbetsaffär
på Storgatan 17 i Jakobstad!

Svenska hörselförbundet rf ordnar
kursverksamhet. Alla som hör till
målgruppen är välkomna att delta:

Vi finns även på nätet, www.frokenrosengren.com

Att skaffa och använda hörapparat
Öppet mån-fre 9.30 - 17 lö 10-14

Tidpunkt:
Plats:
Målgrupp:
Anmälan:
Pris:

Parkurs

Tidpunkt:
Plats:
Målgrupp:
Anmälan:
Pris:

13 – 15.11.2015
Cumulus Pinja, Tammerfors
personer i behov av hörhjälpmedel/hörapparat
senast 2.10.2015
60€ (inkl. kost, logi och program)

25 – 27.11.2015
Ruissalo Spa, Åbo
Vuxna hörselskadade tillsammans med
partner, syskon, vän
några platser kvar, anmäl senast
5.10.2015
30€ per person (inkl. kost, logi och program)

Avslappningskurs
Tidpunkt:
Plats:
Målgrupp:
Anmälan:
Pris:

29 – 31.1.2016
Ruissalo Spa, Åbo
personer med hörselnedsättning
senast 5.12.2015
80€ (inkl. kost, logi, program)

Välkommen till
Uffes i Purmo!
Till fest & vardag
» smakliga luncher varje vardag 11-13
» à la carte restaurang för 100 personer
» catering, allt från större fester
till hemmamiddagar
» smörgåstårtor
» söta tårtor
» café & kiosk
» lösglass
» goda pizzor
» grillmat

Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
www.horsel.fi, Tfn 09 663 392,
annika.barlund@horsel.fi

Vi har öppet 7 dagar i veckan
tfn 727 2255
Purmovägen 471, Purmo
www.uffes.fi

till jägaren

som uppskattar kvalitet

den efterlängtade nyheten - från hhsport

svensk kvalitetsprodukt

729,- 299,Genzo Royal 66Xt VHF-telefon

Ultracom Novus Hundpejlare

HHsport-butiker finns på följande orter:

.fi

www.HHsport

ALAHÄRMÄ • IISALMI • KIIMINKI
KARLEBY • NIVALA • BRAHESTAD
/HHsport.fi

/HHsportSuomi

beställ även på nätet!
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Gammal tro i ny förpackning
TRO. Marcus J Borgs bok om hur man tolkar kristendomen i vår tid är utmanande och kommer att
väcka både sympatier och antipatier. Borg berättar levande om sin egen resa, men han gör också
ordentliga avsteg från kyrkans lära, skriver recensenten, teologie doktor Sixten Ekstrand.
TEXT: SIXTEN EKSTRAND
Den nordamerikanska professorn
och bibelforskaren Marcus J Borgs
bok The Heart of Christianity har nu
kommit i svensk språkdräkt med titeln Kristendomens hjärta. Att återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv. Översättningen är gjord av Are
Kaspersen och David Holm och boken ges ut av Tomas von Martens.
Det är alltid riskabelt att sätta epitet på och kategorisera teologer, men
ibland kan deras kontext ändå klargöra deras ståndpunkter. Marcus J
Borgs hemvist finns i den nordamerikanska progressiva teologi som
emanerat ur de så kallade Jesusseminarierna med bl.a. John Shelby
Spong, John Dominic Crossan och
Karen Armstrong som mest kända namn.
Marcus J Borgs bok är intressant
och utmanande och den kommer
säkert att väcka både sympatier
och antipatier. Eftersom förläggaren av den svenska upplagan, Tomas von Martens, har planerat en
rätt omfattande lansering av boken
med bland annat ärkebiskop emeritus K.G. Hammar och biskop Björn
Vikström som medverkande är det
högst troligt att Borgs bok ger upphov till en intensiv diskussion om bibeltolkning i vårt stift under hösten.

Författarens resa

Marcus J Borg argumenterar i Kristendomens hjärta utgående från två
paradigm. Det ”tidigare paradigmet” kännetecknas av en bokstavlig-faktisk läsning av Bibeln medan det ”framväxande paradigmet”
präglas av en historisk, metaforisk
och sakramental förståelse av Bibeln.
De slutsatser som Borg drar utgående från det framväxande paradigmet framgår senare i recensionen.
Borgs resonemang om hur vi ska
tolka och förstå Bibeln grundar sig
långt på författarens personliga
kamp med bibeltexterna och hans
ärliga försök att försöka förstå dem
i ljuset av dagens världsbild och den
vetenskapliga kunskap vi har i dag.
Boken speglar således författarens
egen inre resa och han försöker visa att det inte bara är möjligt utan
även utmanande och spännande att
tro med bejakande av en vetenskapligt formulerad världsbild.
Själv tilltalas jag mest av det per-

sonliga anslaget i Borgs bok. Det är
ingen verklighetsfrånvänd akademiker som resonerar utan en troende kristen som tolkar Bibeln och
ärligt ställer frågan; Vad betyder det
att vara kristen och hur ska vi leva
som kristna i det västerländska samhället i dag? Den kristna tron är enligt Borg en förvandlande kraft som
hjälper oss att leva och arbeta så att
Guds rike ska bli mera synligt och
närvarande i vår vardag. Detta antyds också i bokens underrubrik;
Att återupptäcka den kristna tron och
leva ett helhjärtat liv.
Till bokens förtjänster hör även
författarens fokusering på hur Bibeln talar i bilder och metaforer och
hur dessa hjälper oss att förstå och
praktisera dess budskap oberoende
av tid. Det här tydliggörs till exempel när Borg behandlar begreppen
synd och frälsning och med hjälp av
Bibelns bildspråk både breddar och
fördjupar förståelsen av dessa centrala begrepp i kristen tro.

Stora penseldrag

Som tidigare antytts kommer Borgs
bok att väcka diskussion. Utgångspunkten med två paradigm som ställs
mot varandra är pedagogiskt försvarbar, men samtidigt inbjuder den till
en del förenklingar och kategoriseringar som på vissa punkter minskar trovärdigheten i resonemanget.
Ibland kan jag inte värja mig för uppfattningen att författaren dels generaliserar och målar de bägge paradigmens synsätt med alltför stora penseldrag, dels slår in öppna dörrar i sin
iver att plädera för det framväxande
paradigmet som präglas av en metaforisk läsning av Bibeln.
Borgs starka betoning av att Bibeln
talar i symboler och bilder leder lätt
till en reduktionistisk syn på kristen
tro. Jesus framställs i alltför hög grad
som en ”metafor för Gud” (s. 140)
samtidigt som treenigheten trängs
ut i marginalen. Tron riskerar att reduceras till en rent inomvärldslig angelägenhet där Gudsriket framför allt
tar sikte på att förändra orättfärdiga
strukturer här och nu (s.171). Samma
tendens kan skönjas i tolkningen av
GT:s profeter som till överväldigande
del framställs som talesmän för social och ekonomisk rättvisa, samtidigt
som deras klara andliga budskap och

Om ensamhet i Åbo
BOK
Onda boken
Författare: Kaj Korkeaaho
Förlag: Schildts & Söderströms 2015
Kaj Korkea-ahos färska roman Onda boken handlar om
intriger i universitetsvärlden,
om en diktsamling som ver-

kar ta livet av alla som kastar ett
öga på den och,
framför allt,
om att vara
ung och tyngd
av ansvar, stress och
obeslutsamhet. Berättelsen kretsar kring Mickel Backman, som trött och
med värkande rygg undervisar Åbostudenter i litteratur,
och kring ståupparen och lit-

Marcus Borg betonade att Bibeln talar till oss i symboler och bilder. Foto: Oregon State University
förmaningar att återvända till fädernas tro tonas ner.
Ett långt större och mera grundläggande problem är att Borg på en
del punkter avviker markant från
kärnan i kyrkans tro. När författaren, med hänvisning till Jesus säger
”historiskt sett tror jag inte att han
bokstavligt dog för våra synder. Jag
tror inte heller att han själv såg på

”På en del punkter avviker Borg markant från
kärnan i kyrkans tro.”
Sixten Ekstrand

teraturstuderanden Calle Hollender, som inom loppet av några veckor ser sina studier, sin
ekonomi och sina relationer krackelera. Bådas
liv drabbas av den mystiska Leander Granlund, en
opublicerad modernist vars
dikter blir förödande för alla
som intresserar sig för dem.
Men boken handlar också – lyckligtvis! – om relationer, och det är här Kaj Kor-

sitt liv och sitt uppdrag på det sättet;
jag tror inte att han uppfattade korset som sin gudomliga kallelse” (s.
124), rör han sig definitivt i teologiskt
grumliga vatten.
Något betänksam blir man även inför hans syn på Jesus och frälsningen.
Jesus är inte den enda vägen till frälsning (vägen, sanningen och livet) utan han uppenbarar för oss och i vår
kultur en väg som också finns i andra religioner (s. 42, 243, 247). Är det
måhända också detta synsätt som
gör att begreppet mission inte ens
finns omnämnt i boken? Den behövs kanske inte?

kea-aho visar vad han går
för. Det är få finlandssvenska författare som med sådan träffsäker känslighet kan
beskriva hur trevande vi umgås med varandra, hur rädda
vi står inför våra egna blickar och inför andras. Korkeaaho lyckas bättre med Calle än med Mickel, kanske för
att beskrivningen av de äldre männen så lätt kapas av
deras kroppsliga förfall: de
hängande påsarna under
ögonen, sladdrig hud, nack-

Avslutningsvis kan konstateras att
Kristendomens hjärta utgör en utmanande läsning oberoende av om man
sympatiserar med Borg eller sätter en
del frågetecken i marginalen. Den
tradition som Marcus J Borg representerar benämns progressiv teologi. Om det progressiva i boken kommer det säkert att råda delade meningar. De skarpaste kritikerna kategoriserar kanhända hellre boken
som en regressiv, sentida nytolkning
av Bultmans avmytologiseringsprogram, medan andra återigen ser Borgs
progressivitet som ett nytt paradigm
för tolkningen av kristen tro i dag.

ens oaptitliga valkar.
En annan sak han lyckas med är dialogen om religion. Ack – lättnaden i att
för en gångs skull få läsa en
roman där skribenten lägger rimliga repliker i en troende människas mun! Den
troende är teologistuderanden Marjut som av en för
läsaren inte helt klar orsak
bestämmer sig för att vara
den som räddar Calle. Den
som så vill kan läsa in verklig räddning undan helvetets

fasor i den här berättelsen.
Men det är inte huvudsaken. Onda bokens poäng är
att berätta om den gastkramande ensamhet vi vandrar
omkring med särskilt i den
åldern då vi gett upp vår ursprungsfamilj och ännu inte hittat någon egen. Den
handlar om att inte veta
vägen, om ångest, smuts,
blod och skorvar, och lyckligtvis också om ärlighet
och ljus.

¶¶Sofia

Torvalds
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VÅGA FRÅGA

Vi måste tolka Bibeln

¶¶BO-GÖRAN
ÅSTRAND är kyrkoherde och svarar
på läsarfrågor om
tro och kyrka.

Ängamat kallas snålsoppa av sina belackare men gjord på primörer är den sommarmat av finaste slag.

Närmat som allra närmast
ÄTA TILLSAMMANS.
Närmat, slow food
och rejäl handel är
trender som när man
tänker efter har en
näst intill existentiell
dimension.
TEXT OCH FOTO:
ROLF AF HÄLLSTRÖM
En flaska bubbelvatten är
ingen high tech-produkt men
ändå kan den vara etiketterad Coca Cola Company. Bakom så gott som alla stora varumärken i mathandeln står
stora multinationella bolag
med ekonomiska muskler
starka nog att tackla den grekiska krisen. Det problemet
lämnar de över åt oss skattebetalare, som snällt fortsätter att fylla våra matkorgar i snabbköpen med deras
produkter.
Teologen Patrik Hagman säger att vi lever i en
kapitalistisk hederskultur
där pengarna styr och det

egentligen inte finns några
trovärdiga alternativ. Men
det är fler än en som undrar
varför vi med varje matköp
måste offra ett antal cent åt
de multinationella bolagen
som dessutom strömlinjeformar sina produkter med
majsmelass.
Närmat, slow food och rejäl handel är alternativa trender som samtidigt vill tackla
matsvinnet. Köpa rejäla bananer och kaffe går redan reflexmässigt. Men på mig som
helt nyligen var analfabet i
matlagning och i dag någorlunda bokstavskunnig ställer närmat större krav. Det
betyder att jag måste klara
av att skriva hela meningar också, kunna handla på
sikt och inte bara med nästa måltid för ögonen. Jo, jag
har gått med i en rekoring
och gjort mina första inköp.
Det är som torghandel, bara att köpare och säljare bara
en kort tid finns samtidigt på
plats och att kontakten sker
över multinationella Facebook. Köra två mil till utdelningen för små köp är inte
ekologiskt.

Bästa närmaten är att
plocka i den egna trädgården. Nypotatis och sill hör
sommaren till, samma sak
gäller det som kallas snålsoppa. Redan ordet snålsoppa smakar illa, så tala hellre
om ängamat. Kan du dessutom använda primörer – som

nypotatis liksom – närmar
den sig delikatessnivån. En
smältost med karaktär sätter
fart på smaklökarna.
En stilriktig efterrätt är
några deciliter självplockade
hallon och blåbär, nedblandade i kvarg och vispgrädde,
en deciliter av vardera.

RECEPTET
Ängamat
• 5 till 6 normalstora
potatisar
• ett blomkålshuvud
• morötter, samma
mängd som potatisarna
• 150 g ärter
• en gul lök
• 4 dl mjölk
• 175 g smältost
• Piplök och/eller annat grönt
Putsa och skiva potatis och morötter, tärna löken, dela
blomkålen i buketter och skär grova delar och blad i bitar.
Ju mindre potatisar och morötter är, dess bättre.
• Koka potatis, morötter, blomkål och lök mjuka i en halv
liter saltat vatten.
• Lägg till 4 dl mjölk, smältosten i små bitar, ärterna samt
piplöken och låt koka någon minut.
• Strö över persilja, gräslök eller dill och servera med
mörkt bröd.

Äta
ns
a
m
m
a
tills

I första Korintierbrevet står det att
en kvinna drar skam över sitt huvud
om hon ber eller profeterar barhuvad. Hur kommer det sig att vi helt
frångått den här seden? Varför är
det inte ett problem i vår lutherska
kyrka när en del hänger upp sig på
lika korta omnämnanden i andra
frågor?

Frågan är spännande och tänkvärd! Frågeställaren pekar nämligen indirekt på
en självklar men viktig sak: Det går helt
enkelt inte att plocka ut ett ställe ur Bibeln och bara säga att ”så här står det” eller ”läs som det
står”. Bibeltrohet är inte detsamma som att från tid till tid
upprepa texterna utan desto närmare granskning.
Alla texter i Bibeln kräver reflektion och tolkning. En del
bibelställen behöver belysas av andra ställen för att vi ska
förstå vad som menas. Vi måste också minnas att Bibeln består av ett bibliotek på 66 böcker som är skrivna under en
period på många hundra år och i skiftande kulturer. Dessutom skrevs och sammanställdes många av texterna först
när de hade traderats muntligt under en längre tid. När vi
läser Bibeln rör vi oss alltså över en lång tidsaxel. Denna axel går ända in i vår tid, så vi måste läsa texterna ur vårt perspektiv. Om inte Bibelns värld och vår samtid kommunicerar med varandra förstår vi inte texternas budskap.
Till den allra viktigaste tolkningsprincipen hör att läsa Bibeln med Jesus och evangeliet i centrum. Det är han som är
nyckeln till förståelsen. Det är viktigt att komma ihåg när
det till exempel gäller vem och hurudan Gud är. Berättelserna och liknelserna som Jesus använde för att förklara hurudan Gud är ger en mycket djupare bild av Gud än om vi
enbart läser Gamla testamentet. Alla texter, såväl de gammatestamentliga som Paulus brevtexter, ska därför läsas i
ljuset av Jesu ord och budskap.
När frågeställaren lyfter fram Paulus förbud för en kvinna
att be eller profetera barhuvad (1 Kor 11:1–16) blir det helt
nödvändigt att tolka texten. Läser vi närmare ser vi att förbudet inte är av den rangen att det skulle gälla i alla kulturer
och i alla tider. Det ska heller inte användas till att radera
den jämlikhet mellan mannen och kvinnan som Paulus på
andra ställen talar tydligt om (t.ex. Gal 3:26–29).
Och sätter vi orden i relation till Jesu undervisning ser vi
att han aldrig krävde att kvinnorna som närmade sig honom för att samtala eller be om hjälp skulle vara klädda på
ett visst sätt. Jesus gjorde nämligen inte skillnad på folk och
gav dessutom kvinnorna ett mycket högre värde än vad den
tidens kultur gjorde.
En stor utmaning för oss bibelläsare är att komma underfund med vad i Bibeln som är tidsbestämt och vad som gäller för alla tider. Flera av dagens aktuella frågor inom och
mellan kyrkorna handlar om just det.

Fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och relationer.
Adressen är redaktionen@kyrkpressen.fi
eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors.
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HJÄLPLEDARE. Där det finns konfirmander på läger, där finns hjälpledarna som en kugge
i maskineriet. KP ville veta hur hjälpledarjobbet ser ut i olika delar av stiftet och gjorde en:

Hjälpisjämförelse
TEXT: EMELIE MELIN
En sommar har gått och med den en
mängd skriftskolläger i våra församlingar. Skriftskolan är så populär att den
varje år samlar åttio procent av kyrkans femtonåringar. Och där konfirmanderna finns, där finns hjälpledarna.
Statistiken säger att nästan en tredjedel av fjolårets konfirmander vill
bli hjälpledare. Varje år deltar nästan
25 000 unga i de hjälpledarutbildningar som församlingarna ordnar.
I Borgå stift jobbade strax över 1 300
personer som hjälpledare någon gång
under fjolåret. Förutom på skriftskolläger kan hjälpledarna också jobba på
till exempel barnläger eller vara med
på olika samlingar.
Kyrkpressen ville ta reda på hur det
är att jobba som hjälpledare i skriftskolan i olika delar av Borgå stift. Därför
ringde vi runt till nio församlingar på
spridda håll i stiftet och ställde följande fem frågor:
1. Hur många läger, konfirmander och hjälpledare hade ni i år?
2. Hur många brukar gå hjälpledarutbildningen?
3. Hur väljer ni hjälpledare till lägren?
4. Beskriv kort vilka hjälpledarnas uppgifter är.
5. Vilken ersättning får hjälpledarna för sitt
arbete (förutom kost och logi)?

”Det funkar inte med ett
stängt område. De som
kommer dit för att störa vill egentligen vara där.
Folk är välkomna att hälsa på och delta i andakter. En gång hade vi 34
konfirmander men det
var 65 personer på andakt.”
Patric Sjölander, Närpes församling

”Det är en av de saker
jag tycker minst om: att
välja hjälpledare. Att man
måste välja.”
Dan Krogars, Pernå församling

EKENÄSNEJDENS
FÖRSAMLING

JAKOBSTADS SVENSKA
FÖRSAMLING

• Hade fem sommarläger och en vinterskriftskola med ungefär 120 konfirmander sammanlagt. Hjälpledarna var
totalt cirka 25, fem per läger.
• De som gick ut årets hjälpledarskolning var cirka 30 till antalet.
• När hjälpledarna väljs försöker man
blanda äldre och nya ledare och få en
könsfördelning som motsvarar konfirmandgrupperna.
• Hjälpledarna har ansvar för konfirmandernas fritid, de medverkar på
lektioner, kvällsprogram och sköter
en del av kvällsteserveringen. Dessutom är de med på vissa samlingar
före lägret.
• Hjälpledarna får en ersättning som
grundar sig på ålder och erfarenhet
och är 30–40 euro per dygn för ett
sex dygn långt läger.

• Hade en dag- och två lägerskriftskolor med totalt cirka 100 konfirmander. På lägren får det gå max
sju konfirmander på en hjälpledare;
matematiken ger en dryg handfull ledare per läger.
• Hjälpledarutbildningens popularitet
varierar kraftigt, senast var deltagarna noll, året innan 35.
• När hjälpledarna väljs söker man efter en jämn könsfördelning och en
balans av olika personligheter.
• Hjälpledarnas huvuduppgift är att
umgås med konfirmanderna på deras
fritid och knyta kontakter. De har läxläsning och bibelläsning i smågrupper
och ordnar kvällsprogram.
• Hjälpledarna får kring 300 euro för
ett läger, de som varit på fler läger får
något mera än de nya.

• Hade ett läger med 25 konfirmander
och sju hjälpledare, de senaste åren
har lägret hållits vid Raitismaja i Ylläs.
• Senaste hjälpledarutbildning hade
fem deltagare, året innan var de 13,
medeltalet ligger kring 7–8.
• Det grundläggande kriteriet för att
få vara hjälpledare på läger är att man
gått hjälpledarutbildningen. Några av
hjälpledarna bör vara lite äldre och
ha varit aktiva i församlingens verksamhet.
• Hjälpledarna har ansvar för kvällsprogrammet och även för annat
program, till exempel spårning eller tröjmålning. De är med och håller
kvällsandakt, hjälper till på lektioner,
ansvarar för en grupp på vandringar,
väcker och nattar konfirmanderna.
• Som ersättning får hjälpledarna ett
halvt dagtraktamente, cirka 18 euro.

VÄSTÅBOLANDS
FÖRSAMLING

LEMLAND-LUMPARLANDS
FÖRSAMLING

• Hade cirka 90 konfirmander plus
20 ute i kapellförsamlingarna och 15
hjälpledare. Ordnande tre läger på
sommaren och ett på sportlovet.
• Senaste år gick cirka 35 personer
grundkursen och 20 fortsättningskursen i församlingens tvååriga hjälpledarutbildning.
• Väljer hjälpledare för att få en jämn
fördelning mellan könen, ålder och
erfarenhet.
• Till uppgifterna på lägren hör praktiska sysslor så som att hålla kvällsprogram och andakter. Den viktigaste
uppgiften är att finnas till för konfirmanderna.
• Arvodet följer en tabell där erfarenhet, ålder och hjälpledarutbildning
påverkar lönen. Summan för ett elva
dygns läger rör sig kring 400 euro.

• Hade en grupp med 22 konfirmander och 8–9 hjälpledare.
• I år gick 3–4 personer hjälpledarutbildningen.
• Vanligtvis får de som först anmäler intresse plats som hjälpledare på
lägren.
• Till uppgifterna hör att planera kvällsprogram och lekar, hjälpa till
vid maten och finnas med där konfirmanderna är.
• Ersättningen är 70–80 euro för ett
veckoslutsläger.

KYRKSLÄTTS SVENSKA
FÖRSAMLING
• Hade fyra läger, 90 konfirmander,
ungefär 20 hjälpledare, 6–8 per läger.
• 15–20 personer börjar hjälpledarutbildningen varje år; församlingen ordnar också fortsättningsträffar för de
äldre.
• När hjälpledare väljs försöker man
balansera könsfördelning, erfarenhet
och se till konfirmandgruppens behov.
Dessutom vill man ge de nya praktik.
• Uppgifterna beror på gruppen och
ledarstaben. Den huvudsakliga uppgiften är att tillsammans med övriga ledare se till att lägret rullar på
som det ska. En stor del av planeringen och förberedelserna sker under lägret.
• Ersättningen för en veckas läger är
70 euro för första årets ledare, därefter 140 euro.

PERNÅ FÖRSAMLING

MATTEUS FÖRSAMLING

• Den tvåspråkiga församlingen hade fyra finska konfirmander som for på
en roadtrip till Åbo med en hjälpledare. De svenska konfirmanderna var cirka 20 och hjälpledarna fyra. Ordnar både sommar- och sportlovsläger.
• I snitt går hälften av konfirmandkullen hjälpledarutbildningen, som ordnas
i samarbete med Lovisa, Liljendal och
Lappträsk församlingar. Senaste utbildning deltog cirka 15 personer.
• Första året får hjälpledarna vara med
på barnläger, efter det på skriftskolläger. Valet koordineras mellan församlingarna i Lovisa stad så att alla som vill
ska kunna få en plats på läger och så
att varje läger får bra ledare.
• På lägret är någon hjälpledare dagsansvarig. Ledarna gör saker med sina konfirmandgrupper, ordnar program
och andakter, och är med på fritiden.
• Hjälpledarna får 30 euro per dygn och
ett skriftskolläger är sex dygn långt.

• Hade 97 konfirmander på ett sportlovs- och tre sommarläger. Hjälpledarna var 65 stycken.
• 83 personer gick hjälpledarutbildning (43 första året, 23 andra året, 12
tredje året).
• Man försöker ge plats åt alla som
ansökt genom att fördela hjälpledarna jämnt mellan alla läger.
• Till uppgifterna hör att umgås med
konfirmanderna och delta i programmet, leda smågrupper, planera och
hålla andakter och lekar, vara dagsansvariga och sköta väckningen. Andra årets hjälpledare kan vara specialhjälpledare med tilläggsuppgifter
inom t.ex. musik eller teknik. De som
gått tredje årets hjälpledarutbildning
kan vara undervisningshjälpledare och
leda samlingar och verkstäder.
• Första årets hjälpledare får inget arvode, efter två år är lönen 10 euro per dygn och undervisningshjälpledarna får cirka 25 euro per dygn.

REPLOT FÖRSAMLING

NÄRPES FÖRSAMLING
• Hade 77 konfirmander, en vinterskriftskola med två veckoslutsläger
och två olika sommarläger. De som
går hjälpledarutbildningen har undervisning parallellt med vinterskriftskolan och gör sin praktik på sommarlägren. Dessutom finns betalda äldre
ledare och frivilliga ledare. Totalt cirka 15–17 hjälpledare per veckoslutsläger och 20 per sommarläger. Församlingen anställer också gärna unga till
praktiska uppgifter på lägren.
• I genomsnitt 15–20 personer går
hjälpledarutbildningen varje år.
• En handfull äldre ledare handplockas till fasta uppgifter på lägren, utöver
det kan det vara nästan tio stycken
som kommer med för att de vill och
mår bra i lägeratmosfären.
• Hjälpledarna är ledarnas ögon och
öron och har i uppgift att bygga relationer med konfirmanderna. De ansvarar för att planera och genomföra
kvällsprogram, hjälper till i köket och
vid lektioner och kan ha praktiska ansvarsuppgifter för kajaker eller bastueldning. De som vill får hjälpa till med
andakterna, men det är inget tvång.
• För vinterskriftskolan ges ingen ersättning. På sommarlägren får de äldre handplockade hjälpledarna ett
halvt dagtraktamente, cirka 16 euro.
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Storasyskonen I Mariehamn konstaterar att de ser sig mer som hjälpledare än storasyskon. ”Man småbråkar ju inte med konfirmanderna som man
gör med syskon”, säger Milton Manngård. På bilden från vänster Hanna Karlsson, Emma Engqvist, Milton Manngård, Tobias Sjöblom, Stina Fonsell,
Maryam Massoumi och Isak Nylund.

Uppgift: att finnas till
men sätta gränser
Att skapa en god
gemenskap och en
tillåtande atmosfär
är hjälpledarnas
ansvar.
– Vi har en jätteviktig roll, vi måste
våga bjuda på oss
själva, säger Hanna
Karlsson.
TEXT OCH FOTO:
HEIDI HENDERSSON
Ute på Lemböte lägergård i
Lemland, Åland, sitter en rad
hjälpledare bänkade i solen.
De är halvvägs genom Mariehamns församlings konfirmationsläger och pustar
ut mellan aktiviteterna och
sysslorna.
– Vi turas bland annat om
att plocka fram frukost och

väcka konfirmanderna, säger Stina Fonsell.
Förutom det är det badvaktsturer, lekar och planering som står på schemat.
– Det är mycket som ska
klicka, säger Milton Manngård.
Men viktigaste är att finnas där för konfirmanderna.
– Vårt arbete är att få till
en gemenskap, säger Tobias Sjöblom.

Skapa en ”vi-anda”

De första dagarna är mest krävande. Då gäller det för storasyskonen att skapa en re-

”Man utvecklas
mycket i sin ledarroll med åren och
växer mycket.”
Milton Manngård

lation med konfirmanderna, som ibland vill visa sig
på styva linan.
– I början av lägret vill de
gärna vara lite häftiga och har
inte släppt sitt skal ännu, säger Emma Engqvist.
I takt med att både deltagare och storasyskon slipas
mot varandra under lägrets
gång skalas både attityder
och yta av.
– Många öppnar upp sig,
säger Maryam Massoumi.
– Det är jättestor skillnad
mellan första och andra dagen, säger Milton Manngård.
– Det märker man speciell
på musiktimmarna. De första dagarna är det ingen som
vågar sjunga, säger Hanna
Karlsson.
Hjälpledarna står för lekarna och andra team-byggande aktiviteter som hjälper
till att knyta samman konfirmanderna.
– Det är jättebra med lekar
för då vågar de släppa loss,
säger Emma Engqvist.
– Där har vi en jättevik-

tig roll, vi måste våga bjuda på oss själva, säger Hanna Karlsson.
Under både lekar och lektioner står respekt och medmänsklighet i fokus, att man
duger som man är.
– Många av aktiviteterna har som mål att skapa
en ”vi-anda”, säger Milton
Manngård.

Utvecklas i sin ledarroll

Av de nio storasyskonen på
plats har drygt hälften varit
ledare redan två eller tre år.
Att ha några år på nacken kan
göra det enklare att anpassa
sig till ledarrollen.
– Man har det i ryggraden,
säger Tobias Sjöblom.
– Man utvecklas mycket
i sin ledarroll med åren och
växer mycket, säger Milton
Manngård.
Om man är nära i ålder
med konfirmanderna gäller
det att vara tydlig från början.
– Man måste sätta gränser,
säger Hanna Karlsson.
– Det var lättare att dras

med första året, när man bara var ett år äldre, säger Tobias Sjöblom.

Våga stiga fram

De flesta av storasyskonen inspirerades till att söka till utbildningen av sina egna hjälpledare.
– De sa att det var ett jätteroligt jobb och det är det! säger Isak Nylund.
– Man ångrar det verkligen
inte, säger Maryam Massoumi.
Hjälpledarutbildningen
består av åtta kurstillfällen
första året och sex andra året.
Man får då komma till Lemböte över helgen tillsammans
med de andra hjälpisarna.
– Det är mycket ledarskap,
psykologi, lite religionskunskap och första hjälpen, säger Milton Manngård.
Just ledarskapsbiten är
viktig att fokusera på, konstaterar storasyskonen.
– För mig har det handlat mycket om att inte stå i
bakgrunden, utan våga sti-

ga fram när det behövs, säger Stina Fonsell.
– Man kommer till personliga insikter om sina egna styrkor och svagheter, säger Hanna Karlsson.

Möten på många plan

Fåglarna kvittrar bland de
lummiga bladen som hänger över uteborden där vi sitter. Från stranden hörs enstaka plask och skratt. Solen
skiner och lägerfriden ligger
som en varm filt över gården.
Att sitta i lugnet på Lemböte föranleder en sista, avslutande fråga:
Vad är det som är så magiskt
med läger?
– Man möts på så många
olika plan, säger Tobias Sjöblom.
– Man kan vara sig själv.
Man behöver inte tänka på
hur man ser ut eller hur
man klär sig. Så som man är
på Lemböte kan man inte vara var som helst, säger Maryam Massoumi.
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”De är våra ögon och öron”
Storasyskonen är länken
mellan församlingsarbetarna och konfirmanderna
på lägret.
– De ska visa vägen för
konfirmanderna, säger
kantor Anders Laine som
utbildat hjälpledare i drygt
10 års tid.
TEXT OCH FOTO:
HEIDI HENDERSSON
Förebilder. Så beskriver Gunnevi Styrström, kaplan i Mariehamn, hjälpledarna på lägret.
– De är en brygga mellan oss och
konfirmanderna, de är närmare i ålder och umgås med dem.
– De ser saker som inte vi ser och
som vi kanske behöver ta upp, säger
Anders Laine.
– Och då menar vi inte bara ofog och
hyss, utan situationer där vi kan behöva gå in och stötta och hjälpa. Hjälpledarna är våra förlängda öron och ögon,
säger Styrström.
Under utbildningen får hjälpledarna
verktygen för att på bästa sätt kunna
vara just den här blandningen av auktoritetsfigur och uppmärksam vän.
– De förbereds på vad jobbet innebär, var ligger din lojalitet, var är fokus?
Många som vill bli hjälpledare vill återskapa sitt eget läger, men hjälpledarna har haft sin konfirmationstid och nu
har de en annan uppgift, säger Laine.
– De ska göra det fantastiskt och oförglömligt för andra, säger Styrström.
Förutom att leda och stötta ska de
även visa vägen.
– Till exempel när vi sjunger så är det
viktigt att de visar ”det är okej, vi har
roligt”. Samma med andakter, att visa att det går bra att sitta tyst och visa
respekt, säger Laine.

Bibelns budskap förmedlas

På ledarutbildningen får de även fördjupa sig i Bibeln, men poängen är inte att lära sig saker utantill.
– Vi behöver inte hjälpisar som kan
en massa om Bibeln, utan vi vill att de
ska hjälpa konfirmanderna att förstå
Bibeln. Till hjälp använder vi bland annat dramatiseringar, säger Styrström
och poängterar att det är Bibelns budskap som råder under lägret, snarare
än den bokstavliga läsningen av den.
– Huvudingrediensen i konfirmationsutbildningen är Jesus. Vi måste
visa i vårt sätt att vara att vi är präglade av hans sätt att leva.
– Alla bibelcitat tappar sitt värde om
man inte aktivt kan förhålla sig till dem,
det är ett sätt att vara, säger Laine.

Släpper sina masker

I sitt arbete med konfirmandern och i
sitt deltagande i undervisningen märker församlingsarbetarna att hjälpledarna växer.
– Oerhört. Det sker väldigt mycket,
väldigt snabt under de här åren och genom ledarutbildningen blir de tryggare i att leda, säger Laine.
Och med tryggheten kommer de avslappnade, äkta personligheterna fram.
– Det är så vackert att se när de släpper sina masker, säger Styrström.
– Att de vågar visa vem de är, säger Laine.

Intresset för att bli hjälpledare är enormt, alla får inte plats på just konfirmationslägren, berättar Gunnevi Styrström och Anders Laine.

Lägeratmosfären lockar, pengarna spelar ingen roll
– Man ska göra det för att man trivs med det,
säger Lina Lundqvist om hjälpledarjobbet. Jag
skulle kunna vara på läger utan lön.
TEXT: EMELIE MELIN
Någon brist på hjälpledare verkar
inte finnas i Borgå stift. Det är vanligt att det finns fler intresserade
än vad som ryms med på lägren.
– Det värsta i mitt jobb är att välja hjälpledare. Vi får alltid fler som
anmäler sig än vi har råd att anställa, säger ungdomsarbetsledaren i
Jakobstads svenska församling Catarina Nylund-Wentus.
På ett läger i Lemland-Lumparland fick fler jobb än församlingen
egentligen hade råd med.
– De tyckte själv att alla som vill
ska få komma och att de delar på
det de får, berättar ungdomsarbetsledare Erika Santos.

Hur hjälpledarna väljs varierar.
En del handplockar sina hjälpledare och skapar ett team anpassat till
konfirmandgruppen. En del har ett
först-till-kvarn-system. Hos andra församlingar ligger fokus på att
alla som vill ska få vara med.
– Vi försöker ta så många som
möjligt, men lägergården sätter
gränsen, säger Anna Laasio, ungdomsarbetsledare i Kyrkslätts
svenska församling.
– Jag tycker det fungerar bra,
säger Lina Lundqvist som varit
hjälpledare på fem eller sex läger
i Kyrkslätt. Det finns kanske brist
på pojkledare. Det är oftast flick-

or som söker till lägren.
Det syns i statistiken för hela landet: två tredjedelar av hjälpledarna är flickor.
Den ersättningen hjälpledarna
får varierar, erfarenhet och ålder
påverkar arvodet. Men pengarna
verkar inte vara en avgörande faktor för att söka jobbet som hjälpledare.
– De flesta tycker det är så trevligt att de gärna är med fast de inte
får ersättning för det, säger Patric
Sjölander, ledare för ungdomsarbetet i Närpes församling.
Jonas Hellman som varit hjälpledare på tjugo läger i Närpes håller delvis med honom.
– För mig spelar det ingen roll,
jag skulle ändå vara där. Men för
många tror jag att det hjälper mycket att man får en liten lön.
Hellman blev redan som konfirmand intresserad av hjälpledaruppgiften.
– Vår ungdomsledare och al-

la hjälpledare fick det att se väldigt bra ut. Det såg ut som ett ställe där alla trivdes, man kunde vara sig själv och ta det lugnt, hjälpa
till och finnas till för andra.
Den roligaste uppgiften på ett läger är enligt Hellman att få umgås
med konfirmanderna och sina vänner och att uppföra sketcher. Mindre roligt är att diska efter maten.
– Jag tycker det är jätteintressant
det ungdomsledarna gör hos oss,
säger idrottsledarstuderande Lina Lundqvist. Och att man får vara med och hjälpa till och göra så att
konfirmanderna trivs och berätta
om sina egna erfarenheter.
Lundqvist uppskattar att under
en vecka få lugna ner sig och vara
med människor som har gemensamma intressen; hon försöker ta
med sig något hem från lägeratmosfären. Men att hela tiden hålla
igång och vara positiv inför konfirmanderna kan också vara tröttande, medger hon.
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UR EVANGELIET
”Så länge jag är
i världen är jag
världens ljus.”

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Seende ögon och hörande öron

Helgens texter handlar om synden som hindrar människan från att prisa Guds namn, men också om Jesus
som kan ge oss seende ögon, hörande öron och en
tunga som prisar Guds gärningar. Jesu gärningar vittnar
om hans kärlek och om hans makt att hjälpa människor i nöd.

Läs mera i Joh. 9:1–7,
39–41.

INSIDAN
BETRAKTELSEN CAMILLA EKHOLM

#bönetwitter
”Gud, tack för livet. Jag ber att du
öppnar mina ögon
varje gång de faller
igen. I de stunder
jag glömmer bort
att se dig. Tack
att du leder mig.
Amen.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

ILLUSTRATION: Maria Eklund

Se livet! Se Jesus!
Längtan efter lycka, mening med livet och helande finns
i oss alla. Vi försöker fylla hålet av längtan och saknad
på många olika sätt. I böcker där det talas om hur du
ska bli lycklig, finna ditt rätta jag, stärka din självkänsla. Vi söker det i TV-program eller bloggar. Vi söker det i
jämförelser med varandra. Vi söker det i prylar, vackra
möbler, ljusa rum, goda maträtter, många vänner. Men
varför känns det så ofta som att det inte räcker? Kanske
för stunden men det når aldrig känslorna och längtan
på djupet. Törsten efter helande finns kvar.
Jesus uppfattade den här längtan hos människan för
länge sedan. Oron, vilsenheten, jagandet. För att vi ska
kunna vara hela, helade, behöver vi kunna se källan
och ursprunget till livet och allt det vi fått.
Allt vi har och allt som finns till är en gåva av Gud. Så
länge vi inte ser det eller känner tacksamhet över det,
är vi blinda och jagar därför också i blindo. Gud älskar
varje människa och vill det bästa för oss. Han kallar oss
till att göra gott, till att få och ge vidare kärlek och därför finns också människors längtan efter helande och
upprättande, efter det goda i livet. För det är det goda
Gud vill oss, vem vill inte sina barn det!
I Johannesevangeliets nionde kapitel talas det om hur Jesus ger en blind man sin syn. Mannen kan äntligen se!
Jesus kan och vill också öppna våra ögon. Jesus tröttnar
aldrig på att sträcka ut sin hand mot oss, resa oss upp och
säga: Du är Guds barn. Du är människa. Du duger bra.
Du duger mer än bra. Tro på honom! Då har du på riktigt låtit öppna dina ögon, liksom ditt hjärta, på djupet!
Det fina är, att då vi lever nära Jesus, är alla slags känslor och tankar och livshändelser lättare att möta. Det
finns inte något sådant som ett perfekt eller bekymmerslöst liv men med Gud vid vår sida, är det lättare
att våga se alla färger, känna dem och gå igenom dem.
Vi får tro att en kraft, starkare än oss själva, kan hjälpa oss, och vi kan lägga vår vilja och våra liv i händerna
på Gud. Jagandet efter lyckan beror inte på mig, lyckan
är i Gud. Vi kan förtvivla men vi behöver inte ge upp.
Kyrkofadern Augustinus uttryckte det så här: Du, Gud,
har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt i oss tills
det finner vila i dig. Gud vill ge vila till dig!

Camilla Ekholm är kaplan i Sibbo svenska församling

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
2 Kung. 5:1–15
ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 3:1–10
EVANGELIUM
Joh. 9:1–7, 39–41
Trettonde söndagen
efter pingst. Temat är
”Jesus vår helare”.

PSALMFÖRSLAG
174, 481, 482
225 (N).

Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

VECKANS PERSON
CAMILLA EKHOLM
är kaplan i Sibbo svebska församling och
Kyrkpressens nya betraktelseskribent. Hon är
uppvuxen i Sibbo, men
numera bosatt i Borgå.
Familjen består av man
och tre döttrar.
På fritiden njuter hon
av musik och att få läsa.
Också bollsporter av alla
de slag går hem. Om sitt
jobb säger hon så här:
”Gång på gång slås jag
av hurudan välsignelse
det är att få vara präst
och lära sig så mycket
av de människor jag får
möta.”

”12 steg för hopplösa”

Föreläsning av Olle
Carlsson i Margaretagården, Mariehamn.
I samband med
högmässan 23.8.

Ansvarig redaktör:
Michaela Rosenback,
040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi

KALENDERN
21.8–27.8
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 23.8. kl 10: Högmässa i kyrkan, Jan-Erik Lindqvist, Ingmar
Lindqvist, Gunnar Grönblom,
Hanna Lehtonen. Goda kamraters
festhögmässa.
On 26.8. kl 18: Veckomässa i kyrkan, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 23.8. kl 11: Psalmgudstjänst i
kyrkan med Birgitta Sarelin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 23.8. kl 11: Högmässa i kyrkan,
Killström, Ollila.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 23.8. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling::
Ingen gudstjänst i Iniö denna
söndag.
¶¶ ÅBO
to 20.8 kl. 18: Aftonmusik med
andakt i Högkoret, Domkyrkan.
Christopher Sell, Marjo Danielsson.
Messe brève, av Léo Delibes.
to 20.8 PROSTERIUTFÄRD TILL
RISTIMÄKI RAVATTULA:
Torsdag den 20.8 kl. 17-18:30
är det möjligt att bekanta sig
med Finlands äldsta kyrkoplats.
Platsen är på promenadavstånd
från gångbron över Aura å nära
Kurala reningsverk i Ravattula.
Katarina Lindström (på svenska)
samt arkeolog Juha Ruohonen
medverkar. Vi firar en enkel
mässa som avslutning på besöket. Anmälningar till utfärden tas
emot av församlingssekreteraren i
ÅSF Michaela Silverdahl tel. 0403417458 e-post michaela.silverdahl@evl.fi, informationen om
tillfället ger Björn Nalle Öhman,
040-3417230 bjorn.ohman@evl.
fi. Ristimäki kan man läsa mer om
på hemsidan www.ravattula.fi
sö 23.8 kl. 12: Högmässa i Borgmästarkoret, Domkyrkan. Björkgren, Danielsson.
kl. 13.30: Orgelkonsert för konfirmander och andra intresserade i
Domkyrkan.
ons 26.8 kl. 13: Sommarcafé i
Aurelia (1 vån.), öppet hus för alla
åldrar.
Må bra dagar för närståendevårdare och vårdtagare på Senaps
lägergård
12-15.10.2015:
När man är inne i en vårdsituation kan man behöva koppla av,
gå till dukat bord, bli ompysslad
och dela gemenskap med andra
i motsvarande situation. Kom
med och ta en paus i vardagen.
Dagarna ordnas i samarbete med
olika intresseorganisationer i
Åboland. Kostnader 120€/par. För
närmare information och ansökningsblankett: Carita Eklund, tfn
040-3417473. Ansökan skall vara
inne före den 25.8.2015

Något att se fram emot på hösten...
RUNDRESA I PORTUGAL 30.9–7.10.2015
Resan börjar i huvudstaden Lissabon och slutar i Portugals
andra stad Porto och den vackra Dourodalen. På vägen norrut besöker vi städer som Obidos, pilgrimsorten Fátima och
universitetsstaden Coimbra. Vi badar också i Atlanten.
Pris 1450 €, inkluderar flyg, logi, frukostbuffé, middagar,
bussresor, guide och reseledare, mm. Enkelrumstillägg 190 €.
Mera information och anmälningar: Kalle Sällström,
kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi, 050-3562 475.
Teknisk arrangör: Göran Sundqvist Travelpartner

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

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
13 sö e pingst: Aftongudstjänst kl
19.30.Ingemar Johansson
¶¶ JOMALA
Sön 23.8 kl. 11: Gudstjänst K
Danielsson, S Äng, E-H Hansen,
Björneborgs gosskör. Uppvaktning vid Julius Sundbloms grav.
Kyrkkaffe m. filmpremiär.
¶¶ MARIEHAMN
23.08 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, J-E K, Olle Carlsson – predikan, J D. Kyrkkaffe och föreläsning
av Olle Carlsson om ”12 steg för
hopplösa” i Margaretagården.
Välkomna!
24.08 Konsert: kl. 20 i S:t Görans,
Early Music Ensemble från Estland
Kyrktaxi mot beställning, tfn
19500.
¶¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 23.8 kl. 11.00: Gudstjänst
i Vårdö kyrka. Juanita FagerholmUrch, Kent Eriksson.

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
Sö 23/8 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Rune Fant, Deseré Granholm.
Efteråt kyrkkaffe till förmån för
missionen.
Må 24/8 9.30: Morgonbön och
kaffe på Strandhyddan.
On 26/8 19.00: Sommarsamling
på Strandhyddan. Medv. Olof Jern
och Gerbykvartetten, Gunhild
Westberg, Deseré Granholm.
¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Gudstjänst: sö 23.8 kl 10 i L:fjärd,
Saarinen, Martikainen. Kl 12 gudstjänst i K:stad, Saarinen, Nilsson
70 års jubilarer: sö 6.9 fest på
Jonnsborg. Anmäl senast 28.8 till
kansliet 06-2211073
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Fr 21.8 kl 16: Glad Ton övar i Arken, G.Lindén.
Lö 22.8 kl 19: Lördagssamling på
Fridskär, Bertel Lindvik tal, G o B
Skogman, Santa Marian kuoro,
S.Lindén.
Sö 23.8 kl 12: Högmässa Jakobsson, S.Lindén.
Övermark
Fr 21.8 kl 9: Välsignelse av årets
förstaklassister i kyrkan, Jakobsson, G.Lindén, Enlund.
Sö 23.8 kl 14: Gudstjänst
J.Snickars, S.Lindén.
On 26.8 kl 10: Bön i förs.hemmet,
G-B Bäck (varannan vecka, udda
veckor).
Pörtom
To 20.8 kl 17: Lastning av lastbil
till Varbla vid Drängstugan.
To 20.8 kl 20: ”Musik i augustikvällen” Anni o Tommi Cappel.
Frivillig kollekt för musikverksamheten.
Sö 23.8 kl 10: Högmässa Lassus,
S.Lindén.
To 27.8 kl 20: ”Musik i augus-

tikvällen” Pörtomkören, G o
S.Lindén. Frivillig kollekt för musikverksamheten.

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
To kl 19: Completorium i sommarkvällen, Englund
Sö kl 14: Gudstjänst, Englund,
Brunell
Fr 28.8: Utfärd till Härmä och Vörå
för pensionärer och daglediga
tillsammans med Petalax församling. Program: Bussen startar kl.
9.20 från Bredhällan. Lunch kl.12
i Hunurijärvi (Ugnslax, BBQ- och
hollandaisesås, potatismos, allt
är laktos- och glutenfritt), därefter guidning. Kl. 14 åker vi till
Vörå. Där blir det kaffe med dopp
i Kvarnstugan, därefter guidning
i Hägglunds fotomuseum. Vi avslutar besöket med andakt i Vörå
kyrka. Återkomst till Bergö med
18.30-färjan. Pris för hela resan:
54 €. Reseledare: Cay-Håkan
Englund, Peter Brunell, Heddy
Norrgård. Sista anmälningsdag
26.8. Anmälan görs till pastorskansliet i Petalax, tel. 347 0274,
eller till församlingspastor CayHåkan Englund, 050-5951070.
Kyrkoherde Mats Björklund har
semester 5.8-8.9. Vikarie är
församlingspastor Cay-Håkan
Englund.
¶¶ KORSHOLM
Högmässa: 23.8 kl 10 i kyrkan och
kl 12 i Smedsby förs.gård, Lindblom o. Westerlund.
Musik i Augustikvällen: 23.8 kl
20:20 i kyrkan. Det är vackrast
när det skymmer. Medv. Kammarkören Psallite, dir. S Westerlund. Andakt R Lindblom. Fritt
inträde.
Öppna dagklubbar hösten 2015:
för vuxna med barn 0-6 år. Lek
och pyssel, saft o. kaffepaus, musikstund o. avslutningsbön.
Karperö varannan måndag start
24.8-14.12 kl 9:30, vid Carpella
Strandlid. Första gången samling ute, sångstund kl 11:30 med
kantorn.
Smedsby varje fredag start 21.811.12 kl 9:30 (inga samlingar 11.9 o.
9.10), i Smedsby församlingsgård.
Pappor och barn lörd. 12.9 o. 10.10
kl 9:30.
Tölby varje onsdag start 9.9-9.12
kl 9:30 i Tölby hembygdsgård.
¶¶ KVEVLAX
Skymningsmusik: to kl 21 i kyrkan, sång Ann-Katrine Burman,
saxofon och piano Yngve Lithén,
orgel och piano Rodney Andrén.
Andakt Leif Snellman. Kollekt o
servering.
Högmässa: sö kl 10, Lundström,
Andrén.
Skymningsmusik: to 27.8 kl 21
i kyrkan, orgel Ennio Cominetti
(Italien). Andakt Anders Lundström. Kollekt o servering.
¶¶ MALAX
Tvåspråkig friluftsgudstjänst: sö
23.8 kl 10 vid skvären (vid regn i
kyrkan). Kyrkkaffe. Kyrktaxi. Torn-
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Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 21.8 Kaikka Växby, Vanda Lö 22.8
8.53 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin bok Helga Hund i Betlehem
(repris) Må 24.8 Pamela Granskog,
Helsingfors Ti 25.8 Fredrik Martin, Ekenäs (repris) Ons 26.8 Sissel
Lund-Stenbäck, Esbo (repris) To 27.8
Helena Salenius, Helsingfors (repris)

Fre 21.8 Psaltarens poesi. Uppläsare:
Sofia Sjö (repris) Lö 22.8 17.58 Ett ord
inför helgen, Hummelholmens lägergårds kyrka i Munsala. Sö 23.8 Heidi
Jäntti, Sibbo Må 24.8 Henry Byskata, Vasa (repris) Ti 25.8 Bibelstudium
över Apostlagärningarna med StigOlof Fernström (repris) Ons 26.8 Cecilia Forsén, Helsingfors To 27.8 Kenneth Grönroos, Sibbo (repris) VEGA

Sö 23.8 Gudstjänst från Humlefestivalen i Nykarleby. Predikant: Jan Edström. Mötesledare: Rebecka Lidman. Textläsare: Mikael Nilsson och
Mirjam Lidman. Sång: Sarah Tiainen.
Gudstjänsten spelades in den 9 augusti 2015.

VEGA

berg, Katri Lax.
Bibelstudium Markus: sö 23.8 i
KH. Vi läser Markusevangeliet i
Nya Testamentet med hjälp av
Boris Salos bok ”Berättarglädje”.
Träffpunkt Socken: Onsdagar 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.
¶¶ PETALAX
Gudstjänst: sö 23.8 kl. 11. Englund, Brunell
Utfärd: fr 28.8 till Härmä och Vörå
för pensionärer och daglediga tillsammans med Bergö församling.
Start kl. 10.15 från TB. Lunch kl. 12
i Hunurijärvi (ugnslax, BBQ- och
hollandaisesås, potatismos, allt
är laktos- och glutenfritt), därefter guidning. Kl. 14 åker vi till
Vörå. Där blir det kaffe med dopp
i Kvarnstugan, därefter guidning
i Hägglunds fotomuseum. Vi avslutar med andakt i Vörå kyrka.
Återkomst ca kl. 17.45 till Petalax
TB. Pris för hela resan: 54 €.
Reseledare: Cay-Håkan Englund,
Heddy Norrgård, Peter Brunell.
Sista anmälningsdag 26.8. Anmälan görs till pastorskansliet i
Petalax, tel. 347 0274, eller till
församlingspastor Cay-Håkan
Englund, 050-5951070.
¶¶ REPLOT
Högmässa: i Replot sö kl. 10.
Kaski, Warg. Kyrkkaffe för 50-års
konfirmander: i försh. efter högmässan.
¶¶ SOLF
Högmässa: sö kl. 10, Ann-Mari
Audas-Willman, Karolin Wargh.
¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN:
Högmässa sö: kl 13 Forslund, Mikael Heikius. Välsignelse av ettor.
BRÄNDÖ KYRKA:
Sunday Service:at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA:
Gudstjänst sö kl 10 Forslund, Andersson.
SUNDOM KYRKA:
Högmässa sö kl 10 Lindblom, Mikael Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
Fr kl 13.30: Nattvardsgång i Esselunden, Granlund, Ravall.
-kl 14.30: Nattvardsgång i Essehemmet, Granlund, Ravall.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren,
Björkman.
Lö kl 19 Musik i sommarkvällen:
i kyrkan. Frank Isaksson tolkar
psalmer och sjunger egna sånger.
Sö kl 10 Högmässa i kyrkan:
Granlund, Ravall. Textläsare:
Majvor Forsblom, dörrvärdar:
Bäckby-Värnum-Humla.
-kl 14: Sammankomst i Punsar
bönehus.
Ti 1.9: Samfällighetens pensionärsutfärd till Pörkenäs. Pris 28 €.
Buss: Lappfors 8.55, Esse 9.05,
Ytteresse 9.15. Anmälan senast
24.8 till församlingskansliet, tfn
0403 100 450.
¶¶ JAKOBSTAD
Sö 12: Högmässa i kyrkan, Krokfors, Turpeinen, Östman.
15: Sångstund vid Pörkenäs lägergård, Kristoffer och Håkan Streng,
allsång. Servering efteråt.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Stefan Snellman.

19: Fokus i FC. ”Fokus på Fokus”.
¶¶ KRONOBY
Gudstjänst: sö 23.8 kl. 10.00,
Ventin, Ellfolk-Lasén, Söderpåras
läslag.
Sibelius konsert: ti 25.8 kl.19.00 i
kyrkan. Jukka Pietilä sång, Kalevi
Kiviniemi orgel. Fritt inträde.
Syföreningarnas dag: on 26.8 kl.
13.00 på Sommarhemmet.
Finsk familjesamling: on 26.8 kl.
18.00 på Sommarhemmet.
¶¶ LARSMO
Fre 21.8 kl. 14 Vinterskriftskolan:
startar i Cronhjelmskolan.
- kl. 20 Ungdomssamling: i prästgården. Anya och Sasha Poberejny från Israel medverkar.
Sö 23.8 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Wiklund, sång Anya och
Sasha Poberejny. Kyrkvärd: Murmästar. Kyrkkaffe.
- kl. 18.30 Sångkväll: i församlingshemmet, Heidi Tyni, Anya
och Sasha Poberejny medverkar.
To 27.8 kl. 10 Välsignelse av
lågstadiernas förstaklassister:
Sjöblom, Wiklund.
-kl. 11-13 Sopplunch: i Holm bönehus.
¶¶ NEDERVETIL
Andakt: fr 21.8 kl. 13.00 i pensionärshemmet, Dalhem.
Gudstjänst: sö 23.8 kl. 10.00,
Östman, Smedjebacka.
Kyrkokören övar: to 27.8 kl. 19.00
i fh.
¶¶ NYKARLEBY
NYKARLEBY
Sö kl 18 Poetisk psalmafton: kyrkan, Lars Huldén, Sandvik, Lilius
MUNSALA
Sö kl 10 Högmässa: Kuni, Lönnqvist
- 19 Kvällspredikan: Pensala bönehus, Boris Sandberg, duettsång
JEPPO
Fre kl 18 Ystävyysilta: Voltti bönehus, församlingens finskspråkiga medlemmar inbjudna
Sö kl 12 Högmässa: Sandvik,
Lönnqvist
- 14 Möte: böneh. Kristian Nyman, Roger Pettersson, syskonkören
¶¶ PEDERSÖRE
Andakt i Pedersheim: Fr 14 Erikson, Sandstedt-Granvik, To 27.8
kl 17.30 Kållby fridsförening
Ungdomskväll: Fr 19 på Hällsand
sommarhem
Högmässa: Sö 10 med nattvard
i kyrkan, Erikson, SandstedtGranvik, textläsare Yvonne
Haldin-Rikberg, dörrvärdar Kållby,
Midsommarkonfirmander från
1965 deltar
Söndagseftermiddag med sång:
Sö 15 Pörkenäs lägergård med
Kristoffer och Håkan Streng,
servering
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Kristian Gäddnäs,
tolkning
Sångkväll: To 27.8 kl 19 på Hällsand sommarhem, Jan-Erik Nyholm & Eva Björk, Gun-Maj Näse,
servering
Samfällighetens pensionärsutfärd: Ti 1.9 kl. 10-16 till Pörkenäs
lägergård, Jockum Krokfors, Lisen Borgmästars, fysioterapeut
Pamela Björk. Kaffe, lunch och
kaffe. Buss 1 (med start i Purmo)
är i Bennäs, Kyrkhemmet kl. 9.25.
Buss 2 (med start i Lappfors) är i
Kållby kl. 9.25. Pris 28 €. Anmäl
senast 24.8 till förs.kansli tfn
040-3100440.

¶¶ PURMO
To kl 19: MariaMoment i Kyrkhemmet. Bibel-, böne- och
samtalsgrupp för kvinnor. Mera
info på facebook, sök på Mariamoment.
-kl 19.30: Sång- och musikkväll i Åvist bykyrka. Munsala
projektkör, Sirpa Lilius. Andakt,
servering.
Sö kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Isaksson, Granvik.
-kl 14: Gudstjänst i Åvist bykyrka,
Isaksson, Granvik.
On 26.8: Församlingskansliet
stängt.
To 27.8: kl 20 Drängstugans personalmöte i prästgården.
Lö 29.8: kl 10-12 Höstmarknad i
Drängstugan, kaffeservering och
lotteri.
1.9: Samfällighetens pensionärsutfärd till Pörkenäs. Pris 28 €.
Buss: Åvist 8.30, Lillby 8.50, Sisbacka 9.00. Anmälan senast 24.8
till tfn 0403 100 463 (Hanna).
¶¶ TERJÄRV
Högmässa: sö 23.8 (obs tiden) kl
12 Henrik Östman, Leni Granholm.
Missionscafé: med hemlig gäst ti
25.8 kl l3 i förs.h.

REGION 2
DOMPROSTERIET
BORGÅ

SÖ 23.8 KL. 12: HÖGMÄSSA MED KONFIRMATION i domkyrkan (Karijärvi 1)
Wilén, Puska, Söderström, Antila
KL. 15: KONFIRMATIONSMÄSSA i
domkyrkan Puska, Wilén, Söderström
(Karijärvi 2)
TI 25.8 KL 12: ORGELKVART I DOMKYRKAN Merja Halmetoja  
ON 26.8 KL. 17.30: BARNFEST I KAPLANSGÅRDEN Finnbyvägen 3.                               
TO 27.8 KL. 12: ORGELKVART I DOMKYRKAN Jarkko Yli-Annala  
TO 27.8 MUSIKENS NATT
KL. 18: Barnkonsert, Siina & Taikaradio
KL.19.15: Monologoperan Dominus
KrabbeTeppo Lampela, kontratenor &
Mari Mäntylä, decacorde
KL. 21: Tidig musik, Instrumental- och
vokalensemblen Sonus Borealis, dir.
Johannes Vesterinen
KL. 22.30: Nattmässa, Gospel Helsinki,
dir. Nina Pakkanen

LAPPTRÄSK

sö 23.8 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Stefan Djupsjöbacka, Antti Jokinen

LILJENDAL

sö 23.8 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Stefan Djupsjöbacka, Antti Jokinen
ti 25.8 kl. 10–12: Vuxen-barn i Mariagården, Gina Nyholm

LOVISA

Högmässa: sö 23.8 kl. 10 i kyrkan, Blom,
S af Hällström
Säsongens sista Sommarcafé: on 26.8
kl. 13 i församlingsgården
På kommande:
Rekreationsdag för äldre: on 2.9 i
Strömfors bruk. Start kl 11 från församlingsgården. Anm. till Riitta 040 596
2659 senast den 25.8.
Utfärd till katternas natt på Högholmen:
fre 4.9. Start från turisthållplatsen kl
17, tillbaka ca kl 23. Bussresans pris
10€/vuxen, 5€/barn, barn under 10år
gratis. Inträdet betalar var och en själv.
Anm. till kansliet 044 722 9200 senast
den 31.8

PERNÅ

Sensommarsamling: to 20.8 kl. 18 i
Prästgården
Högmässa: sö 23.8 kl. 10 i Pernå kyrka.
Robert Lemberg, Camilla WikstenRönnbacka
Utfärd: Forsby Pensionärskrets inleder
hösten verksamhet med en utfärd till
Strömfors kyrka samt Bruksområdet on
2.9. Guidning i kyrkan, samt program
och lunch i Brukskvarnen, pris 15 €.
Avfärd från Kullbyvägens pensionärsbostäder kl. 11.00
Anmälningar till diakonissan senast
25.8 tfn: 040-5236 906

VEGA

SIBBO

Sibbo kyrka: Sö kl 13 (obs! tiden) konfirmation augustigruppen, Katja Korpi,
Patrik Frisk, Lauri Palin.
Musikalisk vandring i kyrklandskapet: To 20.8. Start i Ljusets kapell kl
19. Teppo Salakka, Camilla WikstenRönnbacka, Alvaro Miranda o Palin.
Musikstunder i kyrkor och kapell.
Utfärd till Nilsas: Södra Sibbo Ti 1.9.
Buss: Gesterby vägskäl kl 12.05, Söderkulla gård 12.10, Västerskog 12.20, Linda
servicehus 12.30. Mellersta o Norra
Sibbo ons 2.9. Buss: Haléns hållplats
kl 12.15, S.Paipis 12.25, Matkahuolto kl
12.35 via Nickbyvägen, Församlingshemmet 12.40. Programmet börjar kl
13; andakt, kaffe och gemytlig samvaro.
Kontaktperson diakonissan Ann-Lis Biström. Bussen startar hemåt från Nilsas
ca kl 16, ingen avgift för bussen.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

Mer information på Johannes hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Sö 23.8
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Terho, Henricsson. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa med konfirmation i
Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Westerlund, Enlund.
Ti 25.8
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. Irina
Vavilova.
On 26.8
kl. 19: Helsingfors Orgelsommar i Johanneskyrkan. Sixten Enlund.

MATTEUS

Matteus hemsida: www.matteus.fi
Kansliet är öppet: må, ti, to, fr kl. 9-14,
on kl. 12-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 23.8 kl. 12: högm, Ahlfors, Heikki
Alavesa. Kyrkkaffe.
Ti 25.8 kl. 19: Med Metro till Musiken avslutningskonsert – PANGE LINGUA. I avslutningskonserten i årets Med metron
till musiken -konsertserie medverkar de
arrangerande församlingarnas kyrkomusiker. Musik med sångensemble, harpa,
orgel och harmonium av bl.a. de Grigny,
Franck, Fauré och Honkanen. Fritt inträde, programblad 7 €
On 26.8 kl. 18: MU-mässa, Matteus
Ungdom –mässa, Rönnberg. En kort
mässa med bönevandring, kyrkfika
efteråt.
To 27.8 kl.18: (- till ca. 22) Pilgrimsvandring från Matteuskyrkan till Östersundom kyrka. Start från Matteuskyrkan.
Mellanmål ingår. Anmäl till Matteus
församlings kansli tfn. 09-2340 7300
senast tis 25.8. Vandringen innehåller
en kort meditation. Klä dig i stadiga,
bekväma skor och lämplig klädsel. Ta
gärna en flaska vatten med!
Höstens knatte- och babyrytmik: Kom
med och sjung, dansa, spela och lek tillsammans med andra barn och föräldrar!
Knatte- och babyrytmiken är för barn
från 3 månader till 4 år. Vi träffas i grupper, enligt barnens ålder, på tisdagar
från kl. 9.30. Efter sångstunden umgås
vi över en kopp kaffe. Anmälning och
frågor till Catarina Bärlund-Palm catarina.barlund-palm@evl.fi senast 21.8.
Start i september. För anmälning behövs: barnets för- och efternamn, ditt
för- och efternamn, er gatuadress, ditt
telefonnummer. Ledare: Daniela Forsén.
Plats: Matteus församlings utrymmen,
Åbohusvägen 3, 2 vån.
ALPHA 2015 - ”skriba för vuxna”
Alphakursen börjar: to 10.9 kl. 17.30,
anmäld dig senast 3.9 till matteus.fors@
evl.fi eller kansliet 09-2340 7300. Behöver du barnvakt kontaktar du Catarina
Bärlund-Palm, 09-2340 7333. Mera info
www.matteus.fi.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Sö 23.8:
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli.
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka,
Tegelst. 6. Camilla Norkko, Ahlberg.
- kl. 13.30 Konfirmation: läger 1, i
Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3. Kass,
Ahlberg m.fl.
To 27.8:
- kl. 10 Öppet hus och diakoni: på Torpet, Köpingsvägen 48. Kl. 10-14 utdelning av donerat bröd, möj-lighet till enskilt samtal och bön. Ledare diakonissan
Nina Nybergh.

HELSINGFORS PROSTERI

DEJOUR FÖR SAMTALSTJÄNST: Känner
du för att göra en viktig medmänsklig
insats? En kurs för nya samtalstjänstde-

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har förklarats ledig
att sökas senast 16.9.2015 kl. 15.
Församlingspastorn i Mariehamns församling Maria Piltz
har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst (80%)
i samma församling från 1.2.2016 tills vidare.
Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för
kaplanen i Karis-Pojo församling Ann-Sofi Nylund upphör
från 7.9.2015 på grund av egen uppsägning.
En kaplanstjänst i Karis-Pojo församling har förklarats ledig
att sökas senast 16.9.2015 kl. 15.
Kyrkoherden i Väståbolands svenska församling Harry S.
Backström har beviljats tjänstledighet 1.12.2015 - 30.6.2017.
Kaplanen i Väståbolands svenska församling Sara Grönqvist har beviljats tjänstledighet 1.12.2015 - 30.6.2017 och
förordnats för samma tid att sköta kyrkoherdetjänsten i
samma församling.
Kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Ann-Sofi Nylund
har förordnats till sjukhuspräst (50 %) i Pedersörenejdens
kyrkliga samfällighet från 7.9.2015.
Kaplanen i Åbo svenska församling Johan Mullo har beviljats
tjänstledighet 1.9 - 31.12.2015.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Mia Bäck har
förordnats att sköta kaplanstjänsten i samma församling 1.9
- 31.12.2015 och tf församlingspastorn i Kimitoöns församling Pär Lidén har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Åbo svenska församling 1.9 - 31.12.2015.
Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande åt pastor Katarina Dahlqvist till kyrkoherdetjänsten i Kimitoöns
församling från 1.9.2015.
Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande åt tf kaplanen
i Houtskärs kapellförsamling Janne Heikkilä till kaplanstjänsten i samma församling från 1.9.2015.
Sökanden till kaplanstjänsten i Jeppo kapellförsamling i
Nykarleby församling församlingspastorn i Kronoby församling Henrik Östman har förklarats behörig för tjänsten.

jourer 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.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

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor sö. 23.8: Esbo domkyrka
kl. 12.15. Ahlbeck, Bengts. Kyrkkaffe i
Sockenstugan.
Hagalunds kyrka kl. 14: konfirmation av
Mataskär 1-skriftskolan, Ertman, Jäntti,
Malmgren, Sabina Kyllönen, Hedvig Seger, Laura Serell.
Ekumenisk korsvägsvandring: lö 22.8
kl. 9-17. Kl. 9 katolsk mässa i karmeliterklostret, Kvarnträskv. 3, vandringen
startar kl. 9.45. Kl.10.30 ortodox vattenvigning i Oitans. Kl. 12 andakt och
lunch, 5 €, i Trapesa-centret, Hembyv.
5. Kl. 16 andakt i Olars kyrka, svenska
sidan, Olarsb. 4.
Musik i sommarkvällen: Esbo domkyrka
sö 23.8 kl. 19. Petri Koivusalo, orgel. J.S.
Bach. Fritt intr. Konsertserien avslutas.
Kyrkokören EsVoces: höstterminens
första övning on 26.8 kl. 18.30 i Esbo
domkyrka. Nya medlemmar välkomna,
kontakta dirigent Pia Bengts, tfn 040
5130825, pia.bengts@evl.fi.
Familjeklubbar för föräldrar med småbarn: Familjecafé i Köklax kapell varje
må kl. 9.30,
Sång& lek i Sökö kapell ti 9.30, Imsevimseklubben i Mattby kapell to 9.30,
Familjeklubben i Esbo domkyrkas
församlingsgård, to kl. 9.30. Ingen för-

handsanm. Klubbarna är gratis.
Miniorklubbar för 7-12-åringar: Köklax
kapell ti och fre kl. 13-16.Mattby kapell
må och fre kl. 13-16. Sökö kapell ti och
to kl. 13-16. Vindängens skola fre kl.
13.15-16. Avgift för material och mellanmål: 90 € för hösten 2015 för klubbarna
i Köklax, Mattby och Sökö l. 45 € för
klubben i Vindängen. Mer info: tfn 040
763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi
Elektronisk anmälan www.esboforsamlingar.fi/miniorklubbar.
Sommarträff med andakt & kaffe:
Olars kyrka, svenska sidan, ti 25.8 kl.
13-14.30. Fr.o.m. 1.9 fortsätter vi med
församlingslunch varje ti kl. 12-14.
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyrkog. 10,
varje må kl. 11-13. Diakoniarbetare på
plats, man kan komma in i olika ärenden, beställa längre tid för själavård, utredning av ekonomiska bekymmer m.m.
Fr.o.m. 1.10 varje må och to kl. 10-12.
GA-spring i höst: Carl Haglund öppnar
Esbo svenska församlings Gemensamt
Ansvar-motionsjippo söndag 13.9 kl.
15. Start vid Mataskärs parkeringsplats,
Mataskärv. 3. Du kan gå eller springa
ca 6 km längs spånbanan. Pris 20 €,
för efteranmälda 25 €. Intäkterna går
oavkortade till insamlingen Gemensamt
Ansvar. Anmäl dig senast 9.9 på www.
esboforsamlingar.fi/GA-spring
Vigseldag på Esbodagen: Esbo domkyrka lö 29.8 varje halvtimme kl. 18-21.
Församlingen bjuder på kaffe och bröllopstårta i församlingsgården. Anmälan:
Esbo församlingars servicecentral,
Kyrkog. 1, vard. kl. 9-15, 09 8050 2601,
palvelukeskus.espoo@evl.fi
Väncoachutbildning: första träff lö 19.9
kl. 10-16 på Lärkkulla i Karis, närträffar på Kyrktian, Kyrkog. 10 i Esbo må
28.9, 5.10, 26.10 och 2.11 kl. 18-20 och
avslutande seminarium lö 14. 11 kl. 1016 på Lärkkulla. Utbildningen är gratis,
Väncoach-intyget kostar 20 €. Före antagningen ordnas ett intervjutillfälle. Mer
info i Esbobilagan v. 35 och på www.esboforsamlingar.fi. Anmälan senast 10.9
till Claire Broberg, tfn 09 8050 3000,
claire.broberg@evl.fi
Vilopaus i vardagen? Pröva på retreat
i höst: Snoan, Lappvik i Hangö, 9-11.10.
Ledare pastor Elsa Tenhonen. pris 75 €.
Anmälan senast 2.10, claire.broberg@
evl.fi, 050 576 5784. Mer info om Snoan:
www.larkkulla.net/sv/retreater

GRANKULLA

Sö 23.8 kl. 13: Högmässa med konfirmation av Estlandsgruppen: Ulrik
Sandell, Marlen Talus-Puzesh, Anne
Hätönen.
Ti 25.8 kl. 9.30-11: Diakonimottagning
och brödutdelning.
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Skötsam åländsk tjej söker
boende i Helsingfors pga
studier, 0457-3426722
Åländsk hanken studerande
söker etta i centrala
Helsingfors. Max 700€.
Sara.oksman@hotmail.com
Rök- & djurfritt skötsamt par
söker lägenhet i centrala
H:fors. +358401614120,
+3584573427928
!9-årig teologistuderande
önskar hyra billig etta i Åbo.
Jag är rökfri och ordentlig av
mig. Hyra högst 500€/mån.
anni.vaenerberg@gmail.com
Etta önskas hyra i Åbo av
skötsam litt.stud man.
Mån.hyra högst 400e. Ring
045-127 0624/Morgan.
Hjälp oss att hitta ett hem!
Två pålitliga 21-åriga kvinnor
och en liten prinsessa på 2 år
från Ekenäs söker en trea i
Helsingfors. Malin har precis
börjat studera och jobbar
deltid. Andrea är vårdledig,
hemma till våren med dottern
Stella. Ta gärna kontakt om ni
har en lägenhet att hyra ut åt
oss.
Telefon/Andrea 0442772876
E-post
andreaannikki@gmail.com

LEDIGA TJÄNSTER
UTHYRES
Möblerad etta 35 m2 + inglasad
balkong i Sibbo Nickby. Uthyres
till pålitlig ickerökare. Goda
bussförbindelser till Helsingfors
cirka 30 min. Tel. 0505839907

Fyra, 86 m2, centrala Borgå,
uthyres fr.o.m. 1.9. Nära
biblioteket, 5 min till
busstationen, 3 vån, ingen
hiss. Disk + tvättmaskin.
Passar familj eller tre
studerande. Hyra 1200 €. Tel:
Gun 050-5701978
Trevlig och mysig tvåa med
balkong uthyres i
Munkshöjden, Helsingfors.
Ledig 1.9.2015. Kontakta
maria.ivars@salnet.fi vid
intresse. Hyra: 820€.
1 rum+kök, 33 m2 i
Ulrikasborg.
Perfekt beläget på grön
innergård, inglasad balkong,
rymligt badrum med badkar.
Ledig ca 1.9. Hyra 850 e/mån
inklusive vatten.
Tel: 040-5247048
Uthyres 3r+k+glas.balkong
73,5m2 H:fors
Mellungsbacka.Bra
förbindelser, buss/metro.
Ledig c. 20.8. Tel.0400 980
613.

En 34 årig studerande kvinna
söker bostad i Helsingfors.
Rökfri.Tel: 040-7247369
Kl. 13.30- 15 Sommarcafé: på kyrkans
innergård.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre salen.

KYRKSLÄTT

Dagklubben: för 3-5 åringar på Lyan
börjar 20.8, enstaka lediga platser finns.
Info jenny.akerlund@evl.fi, tfn 050 376
1488.
Högmässa med konfirmation: sö 23.8
kl. 12 i Kyrkslätts Kyrka, L-H Höglund,
Susann Joki, Jan-Erik Strömberg, Anna
Laasio.
Bibelgrupp: ti 25.8. kl. 18.30 i församlingshemmet. Nya deltagare är välkomna med.
Ungdomskören Merituuli söker nya
sångare: ti 25.8. kl.15.00–16.30 provsjungning i församlingshemmet. Merituuli är den finska församlingens ungdomskör. Mera info om provsjungningen
på www.kyrkslattsvenska.fi
Effa öppnar åter på Lyan för åk 3-4:
fredagar kl. 13.15–16 under tiden
4.9–11.12. Info: Jenny Åkerlund tel. 050
376 1488
Familjeverksamheten: startar vecka 36.
Mera info på hemsidan.
Tel. (09) 8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi.
Kyrkoherdeämbetet öppet i augusti:
må-to kl. 9-11.30 och 12.30–15. Fredagar stängt. www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS

To 20.8: Sommarjazz med orgel kl. 14 i
Viinikka kyrka, Kaisu Hynninen saxofon
och Paula Sirén orgel
Sö 23.8: Gudstjänst kl. 11 i SvH, Eimer
Wasström och Paula Sirén
Ti 25.8: Mammor, pappor o barn, kl.
10 SvG
Ti 25.8: Tisdagsklubben kl. 13.30-15.30
i SvG

VANDA

Pastorskansliet: håller sommaröppet
juni-aug: ti.– fre. kl. 9-13, måndagar
stängt.
Prästdejour: på kansli onsdag – fredag
under sommarmånaderna.
Diakonimottagning: endast på torsdagar kl. 10 -11.30 (juni-aug)
Högmässa: i Helsinge kyrka S:t Lars sö.
23.8 kl. 10. A. Paavola och A. Ekberg
ViAnda-kören inleder sina körövningar:
ons 26.8 kl. 2 på Helsinggård.
Högmässa: i Helsinge kyrka S:t Lars sö.
30.8 kl. 10. A. Paavola och A. Ekberg.
Konfirmanderna medverkar.
Veckomässa: ons 2.9 kl.8.30-9 i Vanda
svenska församlings diakoniutrymme,
Vallmov. 5 A, vån.2.
Kvällsmässa: i Helsinge kyrka S.t Lars
ons. 2.9 kl. 18. K. Andersson och A. Ekberg. Konfirmanderna medverkar.
Barnens kyrkstund: 3.9 kl.9.30 i församlingens dagklubb i Brännmalmen,
Kornv. 10.
Välsignelse av frivilliga och välsignelse
till tjänst för ny medarbetare: sö 13.9 kl.
10 i Helsinge kyrka S:t Lars. Kyrkkaffe i
Bagarstugan.

RASEBORGS PROSTERI

Hammarlands församling lediganslår
den gemensamma tjänsten som

KANTOR

(Kantorstjänst som förutsätter examen från
yrkeshögskola eller motsvarande examen godkänd av
biskopsmötet, tidigare ”C-kantor”, 100 %) i Hammarlands
och Eckerö församlingar att sökas senast 14.9.2015 kl 12.
Tillträde 1.10.2015 eller enligt överenskommelse.
Ansökan jämte betyg och intyg riktas till kyrkorådet i
Hammarlands församling,
Prästgårdsgatan 41, 22240 Hammarland.
Hammarlands församling är huvudman för tjänsten.
Kyrkoherden i Hammarlands församling
Ingemar Johansson, tel. 018-36015, 0457-5110261 och
kyrkoherden i Eckerö församling Mårten Andersson,
018-38387, 050-3025825, svarar på frågor.
Hammarland har drygt 1300 medlemmar och 6 anställda i
heltids-/deltidstjänst och Eckerö församling har cirka 800
medlemmar och 5 anställda i heltids-/deltidstjänst.
Läs mer på församlingens hemsida:

kyrktorget.se/hammarland.

Vi söker

direktör till Benelux-länder

EKENÄSNEJDENS SVENSKA

INGÅ

Sö 23.8: 13 sön e pingst, kl 10 högmässa
i Ingå kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
Sö 13.9: lopptorg kl 12-16 i församlingshemmet eller ute på gården. Bordspris
10 €, bordshyran går till insamlingen
Gemensamt Ansvar. Bordsreserveringar senast 9.9. tel 040-555 2090/
Lindström. Lunch serveras i församlingshemmet 13.9. kl 12-14, vuxna 5 €,
barn 3 €.

KARIS-POJO

Gudstjänst/högmässa, Sö 23.8
kl. 10: i S:ta Katarina kyrka, Karis.
kl. 12: i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

Braskväll 20.8. kl 17: hos Britta Nordström, Heinäsvängen 79, i Lill-Tötar.
Kuismanen
Sö 23.8. kl.13.00: Högmässa i Lojo
kyrka. Kören VoxMix. Kyrkkaffe. Kerko,
Kuismanen.

FRÄLSNINSARMÉN
Rådhusgatan 4
Tors 20.8 kl.18
PLANERINGSMÖTE
Sön 23.8. kl. 18
GUDSTJÄNST
Kapten Geir och
Hildegunn Södal
VÄLKOMMEN

Vi söker en vikarie för vår

REDAKTÖR/PR-PRODUCENT
10.9.2015 till 10.9.2016
Redaktören har ett särskilt ansvar för hela mediebolagets
marknadsföring och för bilagor och församlingseditioner i
Kyrkpressen, men skriver vid sidan av det även journalistiska texter och ingår i Kyrkpressen redaktion.
Uppdraget är ett heltidsjobb.
Arbetsplatsen är Sandvikskajen 13 i Helsingfors.
Den vi söker är:
• serviceinriktad och initiativrik när det gäller att betjäna
församlingar och andra kunder
• en god skribent, som snabbt och stilsäkert kan formulera sig i olika genrer
• väl bekant med den evangelisk-lutherska kyrkan, församlingarnas verksamhet och Borgå stift
• pigg att jobba med parallella kanaler, från traditionell
tidningstext och visuell planering och ombrytning till
sociala medier
Ansökningar med CV sänds till chefredaktör May
Wikström senast 31.8 2015, tfn 040 1530313 eller may.
wikstrom@kyrkpressen.fi.

för Sjömanskyrkans mångskiftande och
ekumeniska arbetsfält i en mångkulturell
omgivning.
Mera information och ansökningsblankett
www.merimieskirkko.fi/tyopaikat.

Lediga tjänster i stiftet
Orgelmusik: lö 22.8. efter helgmålsringningen kl. 18 i Tenala kyrka, H.Jakobsson.
Högmässor/gudstjänster 23.8:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, A.Lindström,
P.Nygård.
Kl. 10 Tenala kyrka, A-S.Storbacka,
S.Lindroos.
Kl. 12 Bromarvs kyrka, A.Lindström,
S.Lindroos.
Musikandakt: sö 23.8 kl. 18 i Snappertuna kyrka. ”Från renässans till barock”
– orgelmusik från tiden när Raseborgs
slott var bebott. Anders Storbacka,
orgel. Ann-Sofi Storbacka, andakt och
musikalisk guide.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

Kyrkpressen når cirka 90 000
finlandssvenska hem varje torsdag.

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga
kunskaper i finska.

En kaplanstjänst i Karis-Pojo
svenska församling

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga
kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå
finska.

Kyrkans forskningscentral
utlyser
Hammarlands
församling lediganslår
STIPENDIER
den gemensamma
tjänsten som

för 2016

Stipendier beviljas för sådan forskning kring kyrka och
religiöst liv samt samhällsförändringar som behövs för
beslutsfattandet inom kyrkan och församlingarna
och för utvecklingen av verksamheten.
Stipendieansökan görs på en elektronisk blankett på adressen

http://www.mitietorakenteet.fi/ktk/apurahat/kirjaudu.php
Ansökan ska skickas in senast 11.9.2015 kl. 23.59.
Mera information om stipendierna finns på adressen:

sakasti.evl.fi/tutkimuksen_apurahat

De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.
Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast
16.9.2015 kl. 15.00.
Adress: PB 30, 06101 Borgå

BLI FLYKTINGVÄN

Har du lätt för att få kontakt med nya människor?
Är du intresserad av andra kulturer?
Då passar du som flyktingvän. Allt du behöver göra är
att finnas till hands och vara en medmänniska.
Korsholms kommun tar under augusti-september emot
fyra kvotflyktingfamiljer från Kongo. Vi söker nu flyktingvänner i olika åldrar och livssituationer att erbjuda
som stöd till nyanlända flyktingfamiljer.
• Du behöver inga förkunskaper. I samarbete med Röda
Korset ges en introduktionskurs under tre kvällar, samt
uppföljande handledning.
• Som flyktingvän är du aldrig ensam. Du får råd och stöd
enligt dina behov.
• Man bedömer själv hur mycket tid man kan avvara för
detta uppdrag.
• Ingen ersättning utgår. Som flyktingvän får du många nya
erfarenheter och en möjlighet att bidra till en god start för
kommunens nya invånare.
Vänkursen hålls den 10.9, 17.9 och 24.9 i Korsholm.
Är du intresserad eller har frågor kontakta Nina Stubb,
mångkulturutvecklare på Röda Korset Österbottens svenska
distrikt, tfn 040 559286, e-post: nina.stubb@redcross.fi
alternativt Carina Nåhls eller Annika Hendersson,
flyktingkoordinator i Korsholms kommun, tfn 06 3277213,
e-post: förnamn.efternamn@korsholm.fi
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KRYSSET AUGUSTI
Konstruerat av BRITT-MARI ANDTFOLK

JULIKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande
med ett bokpris som kommer på posten.
Vi gratulerar: Margareta Lindvall, Esbo, ElseMaj Berglund, Kristinestad och Börje Sandström, Tenala.

SKICKA IN!

VIN
BÖCKEN
R!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 8
september 2015 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13,
00180 Helsingfors. Märk kuvertet ”Augustikrysset”.
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000.
Lycka till!

Namn & adress:
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INKAST ANN-KATRIN STORE

POLITIK ENERGI

DEBATT BIBELSYN

Mångfalden
mitt ibland oss

Kärnkraftspolitik luktar

Mer barmhärtighet, tack

En sensommarsöndag satt jag vid forsen i Langenkoski i Kotka, den vid storfurstens
fiskarstuga. Månne den danska prinsessan Dagmar, ryska storfurstinnan
Maria Fjodorovna, suttit på samma
ställe och beundrat naturens krafter?
En danska, som bodde i Ryssland
och hade ”stuga” i Finland. Kände
hon till ordet mångkulturism? Jag försökte lyssna om forsen kunde berätta något om det, men
bruset var för starkt, jag hörde inget.
Då såg jag plötsligt något som gjorde att jag kände samhörighet också med detta landskap. En bit
bort växte säv. I Kronoby, där mina rötter finns,
har säven alltid varit av stor betydelse. Släktingar har arbetat med säv och format de mest underbara föremål av gräset. Det var igen en liten
bit av det nät jag i mitt inre ofta ser framför mig.
Nätet som omspinner hela vår värld och gör att
vi alla hör ihop, vare sig vi vill se det eller inte.
Just nu är det några högljudda som på otrevligt
sätt för fram att vi människor inte hör ihop, som
vill bygga murar mellan oss eftersom vi ser olika ut, talar olika språk och har olika tro. Jag vill
medvetet leta efter det goda i vårt samhälle och
mota det onda som sticker upp. Det är inte ens
svårt att hitta det goda, positiva och mångkulturella i vårt land. De fula, högljudda kommentarerna får stort utrymme. Vi får inte ge dem för
stort utrymme – faran är att de blir en sanning
som accepteras.
Samma dag intog vi middag i Lahtis tillsammans
med min man. I restaurangen togs vi emot av en
butter tysk. Italienaren välkomnade oss med ett
moi moi. Luciano från Brasilien kom och frågade om allt är väl. I restaurangen var kunderna till
nästan hundra procent ”äkta” finländare. På menyn fanns inte ungsstekt korv med mos, men andra goda rätter. Restaurangen hade förtjänstfullt
kopierat foton av personalen på menyns sista sida. Förutom de många finländarna hörde de anställda till sex olika nationaliteter. Mångkulturalism i högsta grad, utan att
någon gjorde något större väsen av det. Alla verkade trivas, både vi som åt och de
som arbetade.

”Mångkulturalism i högsta grad, utan
att någon gjorde
något större väsen av det.”

I Mänttä, kulturstaden, har
årets tema på konstveckorna varit att lyfta fram utländska konstnärer. Långt innan
riksdagsmannen skrev om
mardrömmen mångkultur
konstaterar de ansvariga att
de vill visa på mångfalden
som redan finns hos oss.
På en av utsällningarna finns, förutom de finska konstnärernas tavlor och Monets höstack,
en fransk konstnärs målning med följande text:
”Måtte fredens och godhetens ande, liksom toleransen och den äkta respekten för den andre,
till slut regera i alla kvinnors och mäns hjärtan,
på denna vår vackra planet, jorden.”
Det är väl bara att säga Amen till det. Må så ske.
Ann-Katrin Store har varit missionär i Senegal.
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Kyrkpressen/opinion
Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi
Fax: (09) 278 4138.
Insändare måste förses med skribentens namn samt
för redaktionens bruk även adress och telefonnummer.
Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall.
Obs! Insändarnas längd är högst 2000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.
Insänd text returneras inte.

Magnus Rögård frågar ”Kärnkraft: Pengar luktar ej?” (KP
6.8). Nej, det är politiken som
luktar. Tvärtemot vad Rögård tror är kärnkraften det
sämsta, farligaste och dyraste alternativet. Enligt EUparlamentarikern Olli Rehns
blogg 2014 utvecklas Rosatom-soppan till en ny och
allvarlig energi- och ekonomiskpolitisk bottennotering.
En ekonomiskt osäker och
politiskt vanskapt investering i rysk kärnkraft kommer också för åratal framåt att tränga bort nödvändiga investeringar i förnybar energi. ”Finland hotar att
bli ett utomhusmuseum för
misslyckade kärnkraftsprojekt om den här takten håller i sig.” Han varnade också för att Finland blir efter då
det gäller att utveckla grön
ekonomi.
Landets högst ansedda experter vid fem olika universitet kom fram till att vi kan
övergå till elproduktion med
endast förnybar energi till lägre kostnader än i dag. Tyvärr
är energifrågor politik och
styrs av politiska beslut som
i Finland leder i en helt annan inriktning än i övriga EU.
Man förstår inte hur Finland frivilligt låter sig bli
beroende av Ryssland och
finlandiseras, liksom under
Sovjet, när vänskaps- och
biståndspakten gällde. Nu
får Ryssland via Rosatom en
stödjepunkt och hamn i Pyhäjoki, liksom ett Minikrim
strategiskt placerat i Norden.

Bo Bäckström
Närpes

BIBELCITAT

Förhållandet mellan gudstro och vetenskap visar hur
komplicerat det varit att under århundradenas lopp finna förklaringar på fenomen i
världen. Den gudavärld som
antiken hade kom gärna med
svar på oförklarliga fenomen.
Ett guds verk var det att det
åskade eller att ett skepp gick
under på havet eller att någon
lyckades i sitt företag. Antikens filosofer – men också
naturforskare – skilde småningom på mythos och logos,
myt och förnuft, som kunskapsformer. Aten var platsen för begreppen om grekisk bildning medan Jerusalem var platsen för kristet bildningsideal.
Grundsanningarna om
sju sfärer och planeterna

har möjlighet att under år 2015 utdela vissa medel
till stöd för liturgisk och liturgihistorisk vetenskaplig forskning.
Efter därom till stiftelsen ingiven ansökan
kan därvid

eller tryckningsbidrag även foga intyg från
handledare eller annan liturgivetenskapligt
kompetent person, som styrker ändamålets
vetenskapliga syfte och halt.

(a) stipendier utdelas åt studenter och forskare som önskar fullgöra någon forskningsuppgift eller deltaga i någon sammankomst
med vetenskapligt syfte,

Sådant bidrag som omtalas under punkt
b ovan skall utbetalas sedan den sökande
till stiftelsen ingivit tio exemplar av publikationen i fråga. I publikationen skall anges på
tryckortssidan att den utgivits eller tryckts
med bidrag från stiftelsen.

(b) bidrag lämnas till redigering, tryckning,
illustrering m.m. av publikationer.
Medel till finansiering av forskarutbildning
utgår ej.
Till ansökan skall fogas en ekonomisk plan
för det ändamål vartill medel sökts. Sökande,
som inte avlagt doktorsexamen eller motsvarande, skall till ansökan om stipendium

Ansökan mottages endast under tiden
15 augusti till och med 1 oktober och
insändes till stiftelsens sekreterare, teol. dr
Per Ström, Österängsgatan 14 B, SE-753 28
Uppsala, Sverige.

Nu behöver vi

hjältemodiga
insatser

Är du med?
finskamissionssallskapet.fi/
fadderbarn

x Ja, jag vill bli fadder för barnen i Nepal

Understödssumma:
30 €/mån
15 €/mån
25 €/mån
50 €/mån

Chorus Sanctae Cecilia
inleder höstterminen
måndag 24.8 kl.18. med
öppen övning. Kom med
och pröva på att sjunga i
Ceciliakören som övar i
Johannessalen, Högbergsgatan
10 D 2 vån. På frågor svarar
körens dir. Pia Bengts,
pia.bengts@evl.fi

Eyvor Sandell
teol.mag., Vasa

för liturgivetenskaplig forskning

Läs Romarbrevet första kapitel, vers tjugosex framåt:
Fördenskull gav Gud dem till
pris åt skamliga lustar: deras
kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt: sammalunda övergåvo ock männen det naturliga
umgänget med kvinnan och
upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse,
man med man.

Hallå, du som vill
sjunga i kammarkör.

kvinnliga präster, eftersom
kvinnor ”skall hålla tyst och
inte häva upp sin röst”. Just
vår tid fördömer det ena och
det andra fenomenet.
Men har vi inte tendenserna kvar från antiken? Jerusalem och Aten som auktoriteter. Och ändå var det just
i det område där Aten fanns
som kristendomen utvecklades!
Det är verkligen beklagligt att sopa fenomen under
mattan med förklaringen att
man på grund av sin egen
syn har absolut rätt. Vart
tog barmhärtigheten vägen?

SEGELBERGSKA STIFTELSEN

Läs Romarbrevet

Anneli Ekholm
Borgå

och fixstjärnorna på dem
har diskuterats av flera än
en filosof, naturvetare och
teolog. Kopernikus, Kepler
och Galilei förpassade jorden
till en himlakropp bland andra. Vad skulle människorna tro var sant?
Den gamla konflikten är
fortfarande inte utagerad,
tycks det. Nu heter konflikten bibelsyn och förändringssyn. Den första hävdar
sin absoluta rätt att bli trodd
och omfattad utan förändringstendenser medan den
andra ger rum för att världen utvecklats vidare. Homosexualiteten är ett svårt
område att få grepp om, då
det i bibelordet ges besked
om hur människor ska tänka. Ett annat område är

Kontaktuppgifter:

Jag vill betala med:
direktbetalning
konto- och referensnummer
e-faktura

Namn:

FMS
betalar
portot

FINSKA
MISSIONSSÄLLSKAPET
Fadderarbete

Gatuadress:
Postnummer och postort:
Telefonnummer:

Avtal 5001637
00003 Svarsförsändelse

E-postadress:
Finska Missionssällskapet får skicka information
om sin verksamhet och sina kampanjer till mig:
per vanlig post
per e-post



Insamlingstillstånd: POL-201410091 för 2015-2016, beviljat
23.10.2014 av Polisstyrelsen.
2014/6610 för 2015, beviljat
25.8.2014 av Ålands Landsskapsregering. De insamlade
medlen används åren 20152017 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

Tack för din
hjälp och
välkommen med
i fadderarbetet!

NÄSTA VECKA är det stort jubel i ett stilla sammanhang.

Ruskaresor

www.raitismaja.fi
0400 126 830

från Nyland 4.9.
Österbotten 13.9 och 18.9.

Vänstugan Primula
vill hjälpa människor med livets
psykiska och sociala utmaningar.
Här kan besökarna
knyta kontakter
och hitta mening i
sin vardag.
TEXT OCH FOTO:
EMELIE MELIN

En kort promenadväg från
Kristinestads centrum ligger en grön gårdsplan omgiven av gamla vackra trähus.
Här välkomnar en skylt besökaren till Vänstugan Primula. Vänstugan finns till bland
annat för dem som är i riskzonen för psykisk ohälsa, för
arbetslösa och daglediga, för
att sprida information och befrämja människors livskvalitet. Hit kan människor och
grupper komma för att äta och
arbeta, för att knyta kontakter och fylla sin dag med något meningsfullt. Föreningen
är svenskspråkig men verksamheten går på flera språk.
Det är roligt att bjuda in
till verksamheten här, att
finnas mitt i staden och inte någonstans vid sidan om,
berättar verksamhetsledare
Torolf Back och styrelseordförande Gunilla Teir. Förutom den dagliga verksamheten har här ordnats konserter med bland annat humorgruppen KAJ och vänstugan
har åkt på resor och utflykter, den senaste till Lappland
i slutet av juni. I höst ordnar
vänstugan konsert med Krista
Siegfrieds. Och även om inte varje dag är fylld av aktiviteter fyller också huset i sig
och den rogivande platsen sin
funktion.
Vad är kärnan i vänstugans verksamhet?
Back: – Att människor blir bekräftade och får en vettig sysselsättning. Här görs snickeriarbeten, handarbeten, gårdssysslor och underleverantörsjobb. Människor träffas och
bygger upp sociala kontakter.
Teir: – Det blir en mötesplats,
någonstans att gå utanför de
egna väggarna. Vi har också mat till självkostnadspris.
Jag tror det är många som inte skulle få ett varmt mål mat

”En vision är att
nå unga människor. Det är brist på
jobb i Kristinestad.
Att komma hit ger
en struktur i tillvaron.”
Gunilla Teir

om inte Primula fanns.
Vem besöker vänstugan?
Back: – De som är här på dagarna kommer via arbetskraftsbyrån på arbetsprövning och rehabilitering, eller
via socialen; daglediga och andra tittar in. Sjuttio procent eller mer är män. De yngsta vi
har haft har varit här i samarbete med skolan, för att de
ska få sociala kontakter och
uppleva något annat än skolvärlden och hemmet. Med alla resor och konserter blir det
över 8 000 kontakter årligen.
Under hela fjolåret har vi haft
i genomsnitt 24 personer per
dag. Många frivilliga hjälpande
händer deltar, vilket är mycket värdefullt för att verksamhen ska vara levande.
Vem arbetar här?
Back: – Jag är heltidsanställd
och vi har två timanställda.
Styrelsen fungerar som resurspersoner, de har erfarenhet på olika områden: som
lärare, inom vården och ungdomsarbete. De fungerar som
ett bollplank för mig.

Vilka är målen för verksamheten?
Teir: – Vi vill se människan
och ge henne en plats. Vi är
politiskt och religiöst obundna. Torolf är diakon och jag
är präst, så vår värdegrund är
att alla har samma människovärde. Tanken är att motarbeta marginalisering.
Back: – Målet är en meningsfull vardag, ett ställe att komma till. I fjol hade vi till och
med öppet på julafton och
bjöd på gröt. Nu har vi tre
veckor sommarstängt. På sätt
och vis kan det vara hälsosamt fastän det känns tungt
för någon – det blir som att
ha semester.
Hur kom ni själva i kontakt med
vänstugan?
Back: – Tidigare var jag jordbrukare, men utbildade mig
till socionom och diakon. Min
sista praktik gjorde jag här.
Jag började jobba här 2008.
Det känns som att jobbet är
skapt för mig, det är lite företagstänkande. Jag får jobba i
köket, snickra, städa. En dag
är inte den andra lik.
Teir: – Jag har känt Torolf sedan jag flyttade till Kristinestad. Min son var här på
prao. Det är svårt att få arbete här, redan när han gick i
högstadiet var det helt hopplöst att få praoplats.

Öppet för alla. Styrelseordförande Gunilla Teir och verksamhetsledare Torolf Back vill erbjuda en
trygg plats att komma till utanför hemmets väggar.

Vad kräver arbetet som verksamhetsledare?
Back: – Jobbet är så speciellt
att man behöver fullt stöd av
familjen för att kunna jobba.
Mitt problem är att jag jobbar för mycket ibland, men
jag har en styrelse som säger
att jag inte får ha för mycket
övertid. Alla mina barn har
varit här och hjälpt till; min
yngsta pojke brukar vara här
och spela Yatzy. Det är värdefullt, det berikar verksam-

heten.
Hur får ni allt att gå runt?
Teir: – Vi är en egen förening sedan årsskiftet. Vi har ett
brett nätverk, om man gjorde
allting själv skulle pengarna
inte räcka till. Vi samarbetar
med föreningar, kommunen
och församlingar.
Back: – Verksamheten understöds av RAY, kommunen,
fonder och stiftelser och andra bidragsgivare samt med
inkomster från underleve-

rantörsarbeten. Sedan årets
början har vi fått 110 medlemmar. All aktivitet är öppen för alla och det finns ingen prismässigt skillnad - det
är ett sätt för oss att visa upp
verksamheten.

Först i december får vi besked
från RAY, som är den största
enskilda understödsgivaren.
På sätt och vis kan man säga
att vi får uppleva samma sak
som de som kommer hit för
att de är arbetslösa.

Vad är den största utmaningen
för föreningen?
Back: – Ekonomin. I slutet
och början av året har man
hjärtat i halsgropen när man
inte vet hur framtiden ser ut.

Vilka tankar och visioner har ni
för framtiden?
Back: – Målet har alltid varit besökarnas välbefinnande. Stilen kan förändras lite,
men vi har inte behövt byta

huvudriktning. Om man låter verksamheten vara öppen
formar den ofta sig själv, bara
man följer med utvecklingen i samhället och är lyhörd.
Teir: – Kärnverksamheten är
att finnas till. Vi söker nya fåror enligt de behov som uppstår. En vision är att nå unga
människor. Det är brist på
jobb i Kristinestad. Att komma hit ger en struktur i tillvaron, man driver inte bara
omkring.

För tjugo år sedan ingick den första vitsen på Kyrkpressens baksida. Vi firar jubiléet med att publicera den första vitsen i repris: Planet mellan Paris och New York fick motorstopp och började snabbt förlora höjd. Passagerarna blev oroliga
och någon ropade i sin förtvivlan. ”Finns här ingen präst som kan göra något kyrkligt?” En finlandssvensk församlingspastor som råkade vara på plats steg upp och började bära upp kollekt.

Ger struktur i tillvaron

