Sid LEDAREN: Medkänslan har vaknat i flyktingfrågan
och kan pressa fram politiska beslut. Men för en
sann situationsbild behöver vi också fakta.
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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Känsla och fakta
i flyktingfrågan
under de senaste två veckorna har
det anlänt två tusen asylsökande till Finland och flyktingcentralerna bågnar. Samtidigt som strömmen, definitivt större än vad vi eller just nu hårt belastade fackmänniskor är vana vid, har väckt finländarnas vilja att hjälpa så har den använts av
främlingsfientliga element som ett hot. Massan,
de många som nu knackar på, hotar välfärden,
våra pensionärer och barn, muttras det. Det gäller att checka proportionerna. Strömmen må vara exceptionell för oss, men enbart en av de röda båtarna vid Skatudden skulle rymma alla som
kommit de två senaste veckorna, med egen kojplats. Bespisningen skulle avklaras med två dukningar i jätterestaurangen. Vårt land översvämmas
inte av flyktingar, mer än det gör när ett kryssningsfartyg töms en morgon i Helsingfors.
Hans Rosling, svensk statistiker och professor
i internationell hälsa, ilsknade till häromveckan
i Danmarks teve. ”Europa är så pressat av flyktingströmmen …” inledde studiovärden. ”Vad sa
du att Europa var?” undrade Rosling och läste
lusen av reportern, som fick axla rollen av det
självuppfyllda, oupplysta Europa. En gemenskap
med sorgliga tendenser att predika om humanitära principer, som sviktar när de sätts på prov.
Rosling konstaterar att de flyktingar som kommer nu är få, i förhållande till vad Europa egentligen skulle kunna ta emot.
UNDER VECKOSLUTET anlände över 10 000 flyktingar bara till München. Tyskland har med Angela
Merkel i spetsen rättmätigt uppfordrat resten av
de europeiska välfärdsstaterna att dela bördan.
Hur stor är den då? Och hur plötslig? Libanon,
med en befolkning på 4,5 miljoner, har tagit emot
över en miljon flyktingar sedan våldsamheterna i regionen började. Nej, Europa,
flyktingkrisen börjar inte nu.
Och det är inte du som tagit
den största smällen.
Rosling anser att medierna är dåliga på fakta och
sammanhang, men bra på
att förmedla känsla. Det vi
ser nu är en känslostorm, där
den drunknade treåriga Alan Kurdi blev Bilden.
Känslorna är goda. De påverkar politiken, och de
kan bilda en vall mot hatretorik. Kyrkans ledare,
från våra egna biskopar till påven, har föredömligt slagit vakt om det medmänskliga. Men affekt
kan missbrukas, och tyvärr svalna. Och om den
mobiliseras på felaktiga fakta finns det en risk att
det slår tillbaka. Därför behövs nu bägge, känsla och förnuft.

”Nej, Europa,
flyktingkrisen
börjar inte nu.
Och det är inte
du som tagit den
största smällen.”

Faktum är till exempel att det behövs stora, välorganiserade förläggningar som kan ta emot många
på en gång. Faktum är att det behövs snabbare
asylprocesser för att göra väntan kort och en nystart i Finland smidig. Faktum är att sållningen av
asylsökande för tillfället egentligen sker vid flygens incheckningsdeskar, därför att bolagen på
grund av sitt transportöransvar får höga straffavgifter om de flugit någon utan giltiga resehandlingar. Och krishärden i Mellanöstern finns kvar.
De här frågorna kräver politik och maktutövning
med ett gemensamt fokus som saknats hittills.

PROFILEN: SIXTEN SNELLMAN
”Det finns en vila i att vi inte behöver vara perfekta.”

Försvarar
mänskovärdet
Redan som ung lärde sig Sixten Snellman att människor har olika behov men lika värde. Nu verkar han för att
ge ungdomar med funktionsnedsättningar en bättre
livskvalitet gonom utbildning.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
Utan desto fler baktankar anmälde Sixten Snellman sig och sin hustru Charlotte till en kurs i teckenspråk 1979.
– Jag tänkte att de kunskaperna kanske kan vara bra att ha, säger han.
Kursen gav ett ökat intresse för
människor med behov av extra stöd och
den satte också kurs för livet. Charlotte fick strax efteråt jobb på daghemmet i Esse som integrerar hörselskadade barn. Nu är hon dess föreståndare. Sixten är rektor för Optimas yrkesinriktade specialundervisning. Han
har hela Svenskfinland som arbetsfält.
– Att jobba med ungdomar har varit min grej, säger han. Efter studenten
1975 hade jag ett kort vikariat på Kårkulla där jag fick pröva på att jobba med
människor. Sedan dess har jag utbildat
mig till lärare, studiehandledare och
specialyrkeslärare.
När det intresset vaknade fanns inga
barn eller ungdomar i familjen som behövde specialstöd.
– Jag är en riktig optimist, säger
Snellman och syftar på att han kom till
yrkesskolan Optima som lärare för 36
år sedan.
När Optima tog över Yrkesträningsskolan i Nykarleby av Kårkulla anmälde han intresse för rektorsjobbet.
– Att jag fick jobbet var antingen en
tillfällighet eller Guds ledning, beroende på hur man ser på saken. Själv
ser jag det som Guds ledning. Jag visste
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då inte riktigt vad jag gav mig in i, men
jag visste att målgruppen passade mig.
Han växte upp i ett kristet hem i Bennäs som yngst i en syskonskara på fem .
– Under min uppväxt präglades min
tro i hög grad av familjen. Hemmet i sig
var uppmuntrande. Av min far lärde
jag mig att förvalta pundet, alltså gåvorna jag fått.
– Tron har för mig inneburit en trygghet som burit mig genom hela livet.
Vi behöver inte vara något annat än
människor. Det finns en vila i att vi
inte behöver vara perfekta.
Än i dag ser Snellman att Gud ingriper i hans liv och arbete.
– Det finns saker och ting man tycker borde planeras på ett visst sätt. Det
inträffar ofta att det går helt annorlunda och man förstår inte varför. Först
senare ser man att utfallet blev bättre än planerat. Jag ser det som ett uttryck av att Gud kommer ihåg oss. Jag
vet att det funnits många knäppta händer för verksamheten på skolan. Det
känns tryggt.

Specialeleverna blir allt flera

När Optima tog över yrkesträningsskolan 1990 hade den tretton elever, vilket
räckte för hela Svenskfinlands behov.
I dag har skolan 145 studerande på tolv
verksamhetspunkter i Borgå, Helsingfors, Raseborg, Pargas, Vasa, Nykarleby och Jakobstad. Den största enheten

i Nykarleby har 38 elever, nästan hälften av dem kommer från södra Finland.
– Statistiskt sett har antalet specialelever i den grundläggande utbildningen ökat tills för ett par år sedan. Någon
fiffikus har räknat ut att om den här
trenden fortsätter så har vi nästan enbart specialelever år 2025.
Snellman påpekar att Finland är det
land i Europa som tidigast ingriper för
dem som behöver extra stöd.
– Vi har varit bra på att identifiera
dem som behöver stöd. Numera talar
vi om intensifierade och särskilda stöd.
Det har alltid funnits elever som behöver stöd men det ligger något i att lagom
blivit så smalt. Vi får akta oss för att inte ge utrymme för särdrag. I vissa sammanhang är vi ju alla speciella. Gud har
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ju bara skapat original, och det är bra.
Under åren har terminologin förändrats. Man undviker att tala om handikappade och utvecklingsstörda.
– I dag talar vi om studerande med
funktionsnedsättning. Det täcker en
bred skala, från fysiska handikapp till
kognitiva svårigheter.

Alla ska få möjligheter

Snellman sätter stor vikt vid att skolans personal har en samstämmig människosyn.
– Eftersom vi jobbar över hela
Svenskfinland är det viktigt att alla har
samma grundvärderingar för att vi ska
tala samma språk. Vi vill ge alla samma möjligheter oberoende om man har
funktionsnedsättningar eller inte. Som

Sixten Snellman
känner att han
och personalen
fått ett stort
förtroende av
föräldrar runt om
i Svenskfinland
som låter sina
ungdomar komma till skolan.

Sibbo söker livskraft inför hösten
Temavecka. Sibbo svenska
församling kör som bäst
i gång höstens verksamhet med en särskild temavecka kring livskraft. På
programmet, som inleddes i söndags, står allt från
motion, musik och barnprogram till andakter och
en avslutande mässa på
söndag.
– Vi vill fokusera på det
som ger oss kraft och en-

ergi i en tid när det talas
mycket om problem, säger kyrkoherde Helene Liljeström.
Programidén liksom
själva temat kommer från
församlingens anställda
som också genomför så
gott som hela temaveckan
med egen personal.
– Grundtanken är att vi
alla har olika sätt att hitta
livskraft i tillvaron. Något

en tidigare elev uttryckte det: ”Somliga
behöver mera för att få lika mycket.”
Möten med föräldrar är lika viktiga
som med ungdomarna.
– En bra utgångspunkt är hur jag själv
skulle vilja bli bemött om jag kom till
skolan. Det är ofta svårare för föräldrarna att släppa iväg sitt barn till skolan,
kanske 500 kilometer från hemmet, än
vad det är för ungdomarna att komma.
Det river i föräldrarnas hjärtan.
Han brukar fråga föräldrarna hur
de skulle beskriva den mest idealiska
framtiden för sina ungdomar. Vanligtvis önskar de att barnet skulle hitta ett
jobb som han eller hon klarar av, någonstans att bo och någon att bo med.
– Det är skolans uppgift att se till att
eleven når dit. Det viktiga är nödvän-

som ger oss innehåll och
motivation i livet. Sedan
vi myntade temat livskraft
har situationen runt omkring oss dessutom hårdnat ytterligare. Det är om
möjligt ännu viktigare att
tänka på vad som får oss
att orka och hitta glädjen
också i svåra lägen, säger
Liljeström.

digtvis inte att lära sig räkna kvadratroten utan att lära sig klara av vardagslivet. Samhället värdesätter numera teoretiska färdigheter som i förlängningen har lett till en nyhjälplöshet. Vi lär
ungdomarna vardagsfärdigheter som
att sköta sig själva, sin hygien och sin
lägenhet.
Snellman säger att alla elever blir placerade i arbetslivet. En del i vanligt lönearbete, andra behöver stödåtgärder.
Att de forna eleverna ofta återvänder till skolans fester och öppet hus är
ett gott tecken.
– De forna eleverna frågar ofta när
de får komma på fest, säger Snellman.
Det är främst för dem vi ordnar fester
vart femte år. Till festerna inbjuds alla
som gått i skolan.

SIXTEN SNELLMAN
BOSATT I ESSE, PEDERSÖRE. GIFT
MED CHARLOTTE, HAR FYRA BARN.
DET TREDJE BARNBARNET FÖDDES
SENASTE VECKA.
REKTOR FÖR OPTIMA YRKESINRIKTADE SPECIALUNDERVISNING
MED HELA SVENSKFINLAND SOM
ARBETSFÄLT.
SKOLAN FIRAR 30-ÅRSJUBILEUM
DEN 2 OKTOBER I NYKARLEBY.

Mariehamn testar drop-in-dop
ÅLAND. Församlingen i Mariehamn ordnar söndagen
den 19 september snabbdop i S:t Görans kyrka.
– Vi har märkt att
många nyblivna föräldrar drar sig för att ställa till
med dop för det hänger
samman med stora dopkalas och det orkar man
inte arrangera. Tiden vill
kanske inte räcka till, säger kaplan Maria Piltz till

Nya Åland.
Nyfödda, konfirmander
och vuxna är välkomna till
dopet. Piltz har erfarenhet
av drop-in-dop från en
församling i Stockholm där
hon tidigare jobbat. Där
döpte hon vid ett tillfälle
27 personer, allt från nyfödda till pensionärer.
Den som är intresserad av drop-in-dopet ombeds anmäla sig i förväg

till pastorskansliet. Kansliet håller dessutom extra
öppet under själva dopdagen den 19 september, för
att personalen ska kunna
ordna med alla praktiska
arrangemang.
– Vi är flera präster i
tjänst så vi räknar med att
ha god tid för dopsamtalen i samband med dopet,
säger Piltz till Kyrkpressen.
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Husrum
finns,
vänner
behövs

FLYKTINGHJÄLP. Kyrkan lånar ut lägergårdar och samlar in medel till flyktinghjälpen. På lång sikt behövs verksamhet
där flyktingar och finländare möts.
TEXT: SOFIA TORVALDS OCH NINA ÖSTERHOLM
Lundo församlings kyrkoherde Risto
Leppänen var en av de första att erbjuda församlingens utrymmen för asylsökande efter att det kommit besked
om att flyktingcentralen i Åbo är så
fullpackad att man tvingats använda
sig av tält. Under veckan följde samfälligheten i Åbo hans exempel, liksom
församlingarna i Helsingfors. På många
orter diskuteras nu vad kyrkan kan erbjuda flyktingarna. Viljan att hjälpa till
där man kan är stor.
Björn Öhman, kyrkoherde i Åbo
svenska församling, hoppas ändå på
mer långsiktiga lösningar när den akuta situationen är löst.
– Det behövs ett systematiskt stöd
för de människor som kommer hit som
flyktingar. Det tar lång tid att etablera
sig i en ny kultur och det alla människor behöver är vänner.
Att uppmuntra och hjälpa till att skapa förutsättningar för den sortens möten kan bli en central uppgift för församlingarna.
– Det kan vara besvärligt att få tiden
att gå på en förläggning och många får
vänta flera månader på att komma vidare i systemet. Vad kan vi som medmänniskor göra här?

MOttagningscentralen i
Åbo blev snabbt
överbelastad
men fick avlsatning av bland andra den kyrkliga
samfälligheten.
FOTO: JUSSI VIERIMAA/FINLANDS
RÖDA KORS

Flyktingvännerna

I Vörå församling, med flyktingsförläggningen i Oravais på sitt verksamhetsområde, har föreningen Flyktingvännerna redan etablerad verksamhet.
– Föreningen startade som ett samarbete mellan lutherska församlingen och
baptisterna och har en verksamhetsenhet mittemot flyktingförläggningen, berättar kaplan Ingemar Klemets.
Just nu är också förläggningen i Oravais proppfull och har tagit i bruk utrymmen som stått tomma en tid.
– Tanken är att Flyktingvännerna ska
representera ett mänskligt ansikte och

”I de flesta församlingar finns
åtminstone en
begynnande
strategi för vad
man kunde göra
på den egna orten.”
Björn Öhman

inte en institution, säger Klemets.
Föreningen Flyktingvännerna r.f.
fyller tretton år i oktober, har en heltidsanställd och en egen Facebookgrupp.

Begynnande strategi

I Johannes församling i Helsingfors berättar kyrkoherde Johan Westerlund
att man har planer på att inleda samarbete med flyktingsförläggningen på
Robertsgatan.
– Det handlar mer om diskussion och
stöd, om att hjälpa dem som landat i

Finland att hitta sin plats på längre sikt.
Församlingen har däremot inte gått
in för att samla in kläder.
– Vi gjorde det under min tid som
kyrkoherde i Pojo, så jag vet att det är
ett stort projekt och inget man gör med
vänster hand.
Vad kan då jag som församlingsmedlem
göra för att hjälpa till?
– I de flesta församlingar finns åtminstone en begynnande strategi för
vad man kunde göra på den egna orten.
Om man vill erbjuda sin hjälp kan man

exempelvis höra av sig till församlingens diakon, säger Björn Öhman.
Han är glad över att ärkebiskopen
och kyrkan reagerat snabbt på behoven av hjälp.
– Men det irriterar mig när politiker talar för att vi ska prioritera kristna flyktingar i Finland. I nöden är vi
alla systrar och bröder.
Hos honom har flyktingsituationen
väckt tanken på att vi finländare kanske behöver den här akuta utmaningen.
– Vi håller på att knöka in oss i oss
själva.

MALAWI VÄNSTIFT

Hoppfullt
i Malawi

För några veckor sedan
åkte biskop Björn Vikström
och en handfull kolleger på
besök till Borgå stifts vänstift i Malawi. När biskopen
fyllde år för några år sedan
insamlades pengar till förmån för den lutherska kyr-

kan i Malawi, och de gick
åt till att bekosta bland annat två malawiska prästers
studier i Tanzania.
– Under resan förhandlade vi med kyrkans ledning och bekantade oss
med församlingsarbetet
och många olika projekt.
Vi slogs av den stora fattigdomen och överbefolk-

FOTO: BRITT-HELEN LINDMAN

ningen, men också av hoppet och av hur många fina projekt som startats,
berättar biskop Björn Vikström.
Bland de positiva saker
han tog med sig hem till
Finland var hur många frivilliga som engagerade sig i
kyrkans verksamhet.
Stiftssekreterare Tomas

Ray, som också var med
på resan, imponerades av
ett av Lutherska världsförbundets projekt där man
med hjälp av solteknik
fått rent vatten till avlägsna byar.
– Jag insåg också vilka
otroliga utmaningar skolorna står inför då de varken
har kritor eller klassrum.
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Hem för utnyttjade öppnas
MÄNNISKOHANDEL. Nytt
kvinnohem ska hjälpa dem
som fallit offer för människohandel. Men problemet är
stort och oöverskådligt och
de drabbade svåra att hitta.
TEXT: EMELIE MELIN
För några år sedan jobbade Katriina Lehelmä som volontär med barn och unga
i Ryssland. Det var då hon först stötte
på problemet med människohandel.
– När jag fick reda på hur utbredd
människohandeln var där och att inte
mycket gjordes för att förebygga eller
stoppa den kände jag mig tvungen att
göra något, berättar Lehelmä.
Tillsammans med en organisation
som jobbade mot människohandel
började hon arbeta för att göra unga i
riskzonen medvetna om farorna. Ordet
spreds och snart fick Lehelmä frågor
om det fanns möjlighet att hjälpa sådana som fallit offer för människohandel
och behövde tak över huvudet. Så föddes projektet Rose och visionen om ett
skyddat boende för kvinnor, speciellt
för dem som blivit sexuellt utnyttjade
genom prostitution. Något sådant fanns
nämligen inte sedan tidigare i Finland.
På vägen kom hon i kontakt med
Samaria, en allkristen förening som
verkar för att hjälpa samhällets marginaliserade. I dag är Rose-projektet en
del av Samarias verksamhet och Katriina Lehelmä är projektledare.

Husrum, terapi, vardagsstöd

I oktober öppnas Rose-hemmet. Var
i Finland det ligger kan Lehelmä inte
avslöja av säkerhetsskäl. Just nu håller man på att anställa personal och rekrytera volontärer. Mycket arbete har
redan ägnats åt att ta reda på behoven,
förbereda tjänsterna och bygga nätverk.
– Vi vill hjälpa kvinnor som fallit offer för människohandel och deras barn,
säger Lehelmä. Kvinnorna blir ofta brutalt misshandlade och de har ofta allvarliga trauman. Vårt mål är att de ska
bli helt rehabiliterade.
Tanken är att de ska känna sig uppskattade, känna att de har hopp om en
framtid och med tiden bli helt integrerade i det finländska samhället – eller
återanpassa sig till livet på den plats de
kommer från.
Hemmet har plats för ungefär sex
kvinnor och fyra barn, totalt tio personer.
Projektet erbjuder husrum, mat,
kläder och terapi i form av konstoch musikterapi. De boende får stöd
i vardagen och lär sig vardagssysslor
som matlagning och hushållsekonomi.
Hälsovård och specialiserade tjänster
fås utifrån. I framtiden vill Rose-projektet även kunna erbjuda utbildning
och arbetspraktik och andra tjänster

Rose-hemmet
blir en fristad och
ger hopp om ett
nytt liv.
FOTO: Hervé de
Brabandère/
freeimages

som behövs för att kvinnorna så småningom ska kunna leva självständigt.
– Vi går bredvid kvinnorna i deras
resa mot helande. Vårt arbete baseras
på att tjäna med kärlek och respekt.
Eftersom det handlar om ett komplicerat problem behövs många samarbetspartner. Katriina Lehelmä berättar att Rose har ett brett nätverk av
medborgarorganisationer, myndigheter och experter, liksom med internationella organisationer.
Hur hittar ni dem som är i behov av hjälp?
– De hänvisas till oss av myndigheterna eller av sådana som kan identifiera dem som offer för människohandel.
Rose-projektet har inget uppsökande
arbete utan vi fokuserar på eftervård.

”De drabbades
situation och
behov är unika i
varje fall. Att arbeta med offer för ett så avskyvärt brott är
utmanade eftersom de är så
nedbrutna.”
Katriina Lehelmä

Vilka utmaningar finns?
– Människohandel är ett mycket komplicerat och mångfasetterat problem
och därför är de drabbades situation
och behov unika i varje fall. Att arbeta
med offer för ett så avskyvärt brott är
utmanade eftersom de är så nedbrutna. De har ofta blivit så illa behandlade att de har åtskilliga trauman, både
fysiska, psykiska, emotionella, sociala och andliga, säger Lehelmä.
Eftersom människohandel är ett
brott som ofta sträcker sig över gränser

STATISTISK PROPAGANDA

”Vata är inte
FNB”
Journalisten Dan Lolax
kritiserar i ett blogginlägg för Åbo Underrättelser nyhetsmediernas sätt
att använda sajten eroakirkosta.fi som en neutral
nyhetsbyrå.
”Redaktionerna uppfat-

tar eroakirkosta.fi som en
neutral nyhetsbyrå som
förser dem med intressant
statistik. Och föreningen
kan därför fortsätta med
sitt jobb, aldrig ifrågasatt
och krävd på nyanseringar utan snarare stödd i sitt
arbete av icke-reflekterande journalister”, skriver Lolax.

och involverar många parter kan rättsprocesserna bli långa och utdragna, vilket sätter ännu mera press på offren.
Tyvärr är det vanligt att de drabbade igen faller offer för människohandeln eftersom de inte får tillräcklig vård
och inte har tillräckliga verktyg för att
återvända till samhället och leva självständigt, berättar Lehelmä.

Människohandel i Finland

– Människohandeln börjar bli en global epidemi, säger Katriina Lehelmä.
Allt fler offer identifieras, men allt
färre människor döms för brottet. För
gärningsmännen är handeln lönsam
och risken att åka fast är liten.
I Finland har man lyckats med att
identifiera och hjälpa människor som
utnyttjas som arbetskraft. Men det har
nyligen kommit fram att den sexuella människohandeln är ett större problem än man trott.
– Vi vet inte hur stort problemet
egentligen är, men vi vet att det är värre än vi tror, säger Lehelmä.
Det är svårt att veta hur många offren är eftersom de är svåra att känna
igen. Ofta vet de inte ens själva att de
är offer. En expert uppskattar att man
endast känner till en tiondel av dem.
Det som i grunden driver människohandeln är efterfrågan. Och den växer.

Offren är ofta sårbara på grund av fattigdom eller arbetslöshet. De blir lurade med löften om en bättre framtid.
En stor del har också blivit sexuellt utnyttjade som barn.
I Finland har man arbetat för att stoppa den här brottsligheten och hjälpa
offren. Men mycket återstår.
– Vi måste tackla efterfrågan. Vi måste förbättra identifieringsprocessen,
räknar Lehelmä upp.
Dessutom måste de drabbade få den
hjälp de behöver och rättsprocesserna
måste effektiveras så att gärningsmän
kan bli avslöjade och dömda.

HANDEL MED MÄNNISKOR
• Finland är både målland och ett genomfartsland för människohandel.
• Offren kommer från bland annat Ryssland, Estland, Thailand, Kina,
Vietnam, Tjeckien och Nigeria.
• Det finns också människohandel
som börjar i eller sker inom Finland.
• Finland är känt för att ha problem
med att identifiera offer för sexuell
människohandel.

POLITISK PRÄST
Hans råd till alla journalister är att använda
statistiken men komma
ihåg att föreningen VATA r.y. som ligger bakom eroakirkosta.fi har ett
syfte.
”Den är inte en obunden
part utan en aktiv aktör
som är beroende av synlighet i medierna.”

”Ännu för tjugo år
sedan hade det nog
varit en omöjlighet
att välja en präst
som chefredaktör
för socialdemokraternas tidning.”

Kotimaa intervjuar Mikko
Salmi, ny chefredaktör för
tidningen Demokraatti.

FOTO: CHRISTA MICKELSSON
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En nyhet
som
ingen ser
finns inte
MEDIEFORSKNING. Eldar medierna på
religiösa konflikter? Ja och nej, svarar
forskaren Johanna Sumiala.
TEXT: CHRISTA MICKELSSON FOTO: EMELIE MELIN
Med dagens teknologi har vi alla möjligheter att få en mångsidig bild av det
som händer i världen. Ändå väljer många
av oss att ta del av ett ensidigt utbud,
som förstärker vårt sätt att tänka i stället för att utmana det.
Johanna Sumiala är medieforskare
och docent vid Helsingfors universitet. Hennes forskning rör sig kring frågor om media i en globaliserad värld.
– När vi försöker förstå världens konflikter är en viktig nyckel att vi förstår
hur medielandskapet förändrats, för
det här har stor betydelse för hur konflikterna ser ut i dag.
Kommunikation mellan människor kräver alltid ett medium. I människans tidiga historia användes till exempel röksignaler, med teknologiseringen kom andra metoder. Samhällets medialisering är en historisk process som
hänger ihop med flera saker, till exempel moderniseringen, individualiseringen, urbaniseringen och sekulariseringen.
– Man kan tala om uppkomsten av
den moderna offentligheten, en offentlig plats där samhällsdiskussion äger
rum. Tidigare fanns tanken om en dominerande offentlig medieproducent,
till exempel YLE eller en rikstidning,
som i sig utgjort detta offentliga rum.
Via dessa har medborgarna fått information om det som sker ute i världen
och i dessa rum har diskussion och debatt förts.

Johanna Sumiala
säger att vi alla
har ett moraliskt ansvar då vi
surfar på nätet.
Vilka fenomen
är vi med om att
förstärka?

Nya portvakter

Johanna Sumiala talar om en brytning

i medias historia, där tanken på ett offentligt rum fallit samman.
– Visst har de traditionella medierna ännu en betydelse, det kan man inte
förneka. Men på sidan om har det uppkommit en uppsjö andra. Våra språkkunskaper är egentligen det enda som
avgör vilken nyhetsrapportering vi tar
del av. I dag har vi många fler möjligheter att få en mångsidig bild av det som
händer i världen än tidigare.
Men en ännu större brytning, ett slags
revolution, är det faktum att det inte
längre är yrkesjournalisterna som sätter agendan och fungerar som portvakter till nyheternas värld.
– Länge var det journalisterna som
valde vad det var som överhuvudtaget
blev nyheter. Numera kan alla med en
nätuppkoppling vara med och i större
och mindre utsträckning sätta agen-

WEBB LÄTTLÄST

Den nya journalistikens dynamik

Sumiala säger att det är viktigt att alla vi som tar del av denna journalistik
också förstår dess dynamik och logik.
Medierna, inklusive de sociala medierna, är nämligen inte alltid neutrala förmedlare, utan kan både försvaga och förstärka konflikter.
– Tidigare diskuterade alla i samma forum. Nu har vi miljoner forum!
Men frågan är om vi har någon gemensam diskussion, något gemensamt sätt att se på världen? Försöker

vi tillsammans tolka världen i avsikt
att förstå den eller är det så att vi bara bekräftar och förstärker vårt eget
sätt att tänka?
För den enskilde mediekonsumenten på internet gäller också att vi förstärker själva fenomenet bakom en
nyhet när vi klickar på och delar nyheten.
– Sådan är medielogiken och det
betyder att vi alla har ett moraliskt
ansvar då vi surfar på nätet. Vad vill
vi vara med om att förstärka, ge synlighet?
Hon hänvisar till den polska filosofen Zygmunt Bauman som redan
på 90-talet sa: ”Jag syns, alltså finns
jag”, som ett svar på Descartes filosofiska sats ”Jag tänker, alltså finns jag”.
– Man kan anta att en del händelser kopplade till religiösa konflikter

KYRKODAGAR GRAFIK

Nytt lättläst
om kyrkan
Evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland har förnyat sina webbsidor på
lättläst svenska. Adressen är lattlast.evl.fi.
På de förnyade sidorna förklaras bland annat kristen tro på lätt-

dan för det som diskuteras. Alla kan
vara journalister; skriva, blogga, twittra, posta en bild. Det här har på riktigt förändrat medielandskapet. Och
jag vill påstå att det här också förändrat det sätt på vilket religiösa konflikter tas upp i medierna.

läst svenska och där
finns också information
om kyrkliga förrättningar,

gudstjänster och grundläggande fakta om kyrkan.
− Alla har nytta av lättläst. Vi använder inga
svåra ord och meningarna ska vara korta och
enkla, säger Maria Sten,
sakkunnig på Kyrkostyrelsen.

UK utlyser
tävling
Ungdomens kyrkodagar
(UK), kyrkans egen ungdomsriksdag, har gästfrihet och öppenhet som tema för sin följande session som infaller i början
av 2016. Men redan nu under september månad är

alla hugade välkomna att
skicka in bidrag på grafik som kunde användas i
samband med kyrkodagarna. Temat ”Välkommen in!” ska finnas med i
samtliga tävlingsbidrag.
Den som lämnar in ett
bidrag ska vara i UK-ålder,
det vill säga under 30 år.
Vinnaren premieras med

100 euro. Mera info finns
på UK:s egna hemsidor.
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”Försöker vi tillsammans
tolka världen i avsikt att
förstå den eller är det så
att vi bara bekräftar och
förstärker vårt eget sätt
att tänka?”

VÅGA FRÅGA

Relationen är klienten
Jag och min man har fått tid till
familjeterapi, men nu vill han inte
komma. Är det någon nytta med
att jag går dit ensam? Han vill inte
prata om de problem vi har i vårt
äktenskap, men kan jag förändra
något ensam?

Johanna Sumiala

¶¶jan-erik ”nanne” nyberg
är familjerådgivare
och svarar på
läsarfrågor
om familj och
relationer.

inte ägt rum om det inte var för möjligheten att väcka omvärldens intresse tack vare den snabba nyhetsgången på internet. Terrordåden vid Charlie Hebdo är ett exempel på det här.
Samtidigt som rapporteringen intensifieras blir insatserna högre för att
väcka läsarnas intresse i det enorma
nyhetsflödet.
– Medieproducenterna för en ständig kamp om människors uppmärksamhet. Nyhetsartiklar som ingen
klickar på finns inte. Här blir det intressanta vilka infallsvinklar till olika nyheter det är som får läsarna att
klicka på och dela nyheterna.
Medieproducenternas uppmärksamhet styrs i en viss riktning, utgående från efterfrågan.
– Vi behöver förstå den här logiken
när vi navigerar online, och det krä-

ver en särskild typ av läskunnighet.
Det här gäller alla nyheter, inte bara
religiösa konflikter.

Ja och nej

På frågan om medierna underblåser
religiösa konflikter svarar hon ”ja”
och ”nej”.
– Det är en komplicerad fråga. Ofta är det svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget. Att säga att
media orsakar eller underblåser religiösa konflikter ger en väldigt förenklad bild av sanningen. För det första är tanken på att det skulle finnas
en enskild aktör, en medieproducent
som man kan anklaga felaktig. Som
vi vet finns det allt från yrkesjournalister till aktivistgrupper till vanliga
människor som publicerar nyheter.
För det andra säger Sumiala att vi för

att förstå både frågan och svaret först
måste inse att de religiösa konflikter
som äger rum, gör det i ett medialiserat samhälle. Och att det är svårt, eller
rent av omöjligt, att dra en gräns mellan samhället och mediesamhället.
– Det ena flyter över i det andra.
Men i den form som nyhetsrapporteringen i dag är strukturerad i det
västerländska samhället så finns det
vissa drag som antyder att denna förstärker konflikter, svartvitt tänkande och konfrontationer.
– Långsam journalistik är ingen
stor trend just nu. Konkurrensen om
synlighet är hård. Det här kan göra
att konflikter eskalerar – eftersom
det är lättare att väcka människors
intresse när det finns ett tydligt offer, en tydlig fiende, en tydlig hjälte. Men det är samtidigt en enkel utväg – mycket enklare än att verkligen
granska alla de faktorer som påverkar ett många gånger komplext fenomen. De gör det lättare att tänka i
former av ”vi och de”.
Och att bära ett moraliskt ansvar när vi
surfar på nätet, hur gör vi det?
– Det enorma utbudet av nyheter
ger näring åt våra tendenser att vända
oss inåt, mot det redan bekanta och
bekväma. Vi bör alla ställa oss själva
frågan om vi verkligen utmanar oss
själva att se på fenomen ur fler synvinklar än den vi redan omfamnar,
säger Sumiala.
– Å andra sidan har jag en förståelse för att det i en värld som upplevs kaotisk känns tryggt att veta vart
man hör, vad man tror på, vilket läger man är i. Dessutom är mångsidighetens terräng tung att gå i – vem
har tid att i timtal försöka förstå alla
tänkbara vinklar och aspekter?

Av frågan får jag bilden att ni först kommit överens om att gå i terapi men att
mannen ändrat åsikt. I så fall kan du
gärna meddela terapeuten om den förändrade situationen så hen är förberedd.
Men det är ingen orsak att avboka tiden, om du själv vill arbeta med er relation. Det händer då och då att någondera tycker att den akuta situationen lättat och drar slutsatsen att terapin inte längre behövs. Vanligen är det ändå
så att problemen återkommer om man inte gör några förändringar på ett djupare plan.
Men parterapin är inte beroende av vem som sitter med i
terapirummet. Det handlar om vad som är i fokus i den terapeutiska processen. Man brukar säga att det inte är paret som individer utan parrelationen som är den egentliga
klienten. Makarna kan var för sig representera den här relationen. Den som väljer bort terapin väljer bort sin egen
möjlighet att bli sedd och hörd med sin unika upplevelse
av vad som sker eller inte sker i parrelationen. Det är också svårare för terapeuten att göra sig en rättvisande bild av
relationen och av parets dynamik om bara den ena parten
är närvarande.
Men just för att parrelationen bygger på en dynamisk växelverkan mellan två människor kan en parterapi där bara den
ena deltar ändå ha positiv inverkan på parrelationen. Den
som deltar i terapin får verktyg att fungera annorlunda och
förhoppningsvis på ett mer konstruktivt sätt. När den ena
parten i en relation förändras tvingas också den andra att
ta ställning till sitt eget förhållningssätt. Det här kan ibland
upplevas hotfullt, vi människor är rädda för förändring.
Det kan vara bra att hålla dörren öppen för den andra.
Om hen märker att terapin för med sig positiva förändringar vill hen vara med i processen. Många gånger handlar ju
oviljan att gå i terapi om olika föreställningar om terapeuter. Det kan handla om allt från en skrämmande föreställning att en terapeut kan läsa tankar och påverka människor mot deras egen vilja, till att allt vad psykologi och terapi heter är en bluff som man inte ska slösa tid på. Redogör
gärna öppet för de insikter du gör om dig själv med din terapeut. I bästa fall väcker det här hens intresse för terapin.
I många fall fungerar parterapi som en dialog, där paret
tillsammans med en utomstående själva söker efter nya lösningar, vågar ta i bruk sina inre resurser och lär sig hantera konflikter på ett sätt som frigör kreativitet och livslust. Den dialogen ska framför allt rotas i vardagen, därför
är det inte avgörande vem som vid varje tillfälle sitter med
i terapirummet.

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

PÅ TVÄREN MAY WIKSTRÖM

Medmänskligt i skuggan av ett fartyg
Vid foten av den höga kontorsbyggnaden i Nordsjö
hamn ligger sjömanskyrkan
och -centret.
Den är en
fristad där sjömän kan pusta ut, slå sig
ner för en kaffekopp, läsa en

bok eller tala med prästen.
För bara några decennier
sedan var det långt mellan
brev och telefonsamtal till
dem som var till sjöss. Nu
ilar meddelanden mödolöst över kontinenterna och
den älskades ansikte syns
i Skypen samma kväll om
saknaden slår till.

Men sjöfarten är inte utdaterad ens i den snabba världen. Varor kan fortfarande inte sändas elektroniskt över vattnen. De
transporteras över haven av
sjöfolk, som får finna sig i
att sträckorna kan bli både
långa och tunga. Därför har
sjömanscentren fortfarande

sin betydelse. Det gäller inte
minst för besättningar som
anställts på långa kontrakt,
utanför finländsk standard.
Det kan vara livet värt att få
tala om det som tynger en.
Centret är också en hållplats för långtradarchaufförerna. Efter ett par dagar i
bilen är det skönt med bas-

tu och tvättmaskin – och
en träffpunkt för kolleger i
ett utpräglat ensamjobb.
I stadskärnan ligger centret för kryssningsfartyg. Som det sägs ”i fartygets skugga”. Jag fäster mig
vid uttrycket, gillar tanken
på en kyrka som är så tätt
närvarande.

Och jag undrar om det
finns andra platser där kyrkan gärna kunde sätta sig i
skuggan, redo att samtala och till hands för alla dem
som kanske känner att orken tryter. Vare sig det gäller att jobba i maskinrum
eller le vidare mot gnälliga
passagerare.
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KLOSTERLIV. Popup-restauranger, popup-butiker,
popup-evenemang. Och så popup-kloster.

Öppnar upp
ett fönster
till klostret
TEXT OCH FOTO:
CHRISTA MICKELSSON
Klockorna i den 800 år gamla katedralen klämtar intensivt. De ringer in
till kvällsbön i Mariensee klosterkyrka
ute på den tyska landsbygden, ungefär trettio kilometer nordväst om handelsstaden Hannover.
I vanliga fall är det bara tre personer
som samlas till kvällsbön då klockan
slår sex; de tre nunnorna som för närvarande bor i nunneklostret. Men den
här kvällen är deras skara utökad med
det sjudubbla. När klockorna klingar
ut och tystnaden lägger sig stiger tjugo kvinnor från tolv europeiska länder
upp i bänkarna, går till altaret och ställer sig i en halvcirkel. Därmed har den
monastiska rytmen inletts för popupklostret i Mariensee.
Carla Meuer kommer från Schweitz
men bor i London och är pastor i den
schweitziska utlandskyrkan i staden.
Hon var med och kläckte idén om ett
popup-kloster.
– Vi har väntat och planerat så länge,
det är knappt så jag kan tro att det är nu
det sker, säger Carla Meuer när jag får
en pratstund med henne följande dag.
”Vi” är de kvinnor i forumet EFECW
(The Ecumenical Forum of European
Christian Women) som planerat och
verkställt popup-klostret.
– Vi ville att kvinnor skulle få en
möjlighet att stiga ur vardagens ansvar,
krav och förväntningar och kunna förenas i frid och förståelse för varandra.
För några dagar sedan vinkade hon
och de andra arrangörerna farväl till
den första gruppen kvinnor. Den pågående klosterveckan är nämligen den
andra och sista i ordningen.
– Att känna värmen och glädjen i
det avskedet var ett starkt ögonblick.
En del av kvinnorna hade inga tidigare
ekumeniska erfarenheter, veckan som
gick var deras första möte med kristna
från andra kyrkor och riktningar. Nu
åkte de här kvinnorna hem och inne i
dem hade ett frö slagit rot. Jag tror att
de kommer att bära med sig och föra
vidare det de upplevt här.
Kvinnorna kommer från olika länder
och lever i olika verkligheter.
– Under en av kvällsbönerna steg en
kvinna från Ukraina fram för att be för
sitt hemland. Jag tror att våra böner bar

”Jag tycker att
också Europas
ledare borde dra
sig undan tillsammans och
återvända med
klara sinnen och
öppna hjärtan.”
Carla Meuer

henne. Hon tvingas leva mitt i en politisk kris, andra behöver bli burna i
personliga kriser.
För Carla Meuer handlar popupklostret om att ge kvinnor en röst.
– Det kanske inte ser mycket ut för
världen, men det är som en av deltagarna sa förra veckan: bara att föra samman kvinnor på det här sättet är ett politiskt ställningstagande.
Meuer har erfarenhet av den mansdominans som råder på det kristna
ekumeniska fältet i Europa. Forumet
EFECW, som står bakom klosterveckorna, betyder mycket för henne.
– Forumet har gett mig möjligheten
att skapa betydelsefulla nätverk.
Hon säger att de utmanande och omvälvande tider som Europa just nu bevittnar mer än en gång fått henne att
ställa frågan om det är berättigat att dra
sig undan i kloster och på retreater. Är
det inte aktioner Europa behöver?
– Men jag tror att det ligger en paradox i den vila vi erbjuder här. När vi
tar ett steg tillbaka kan vår själ och vårt
hjärta fyllas med det vi behöver för att
också kunna känna agerande omsorg
om andra. Jag tycker att också Europas ledare borde dra sig undan tillsammans och återvända med klara sinnen
och öppna hjärtan.

Ora et labora

Morgnarna i Mariensee är tysta. Mellan
22 på kvällen och 10 på morgonen uppmanas deltagarna att inte tala med varandra. Tyngpunkten ligger inte på frånvaron av samtal utan idén är att ge ut-

Carla Meuer
från Schweitz
är en av dem
som planerat
popup-klostret
i flera år.

Kvinnor i olika
åldrar från
tolv europeiska länder
ber kvällsbön
tillsammans.

rymme åt de tankar som föds och kan
växa i stillhet. Frukosten avnjuts i tystnad. Också sysslorna som följer därpå
ska skötas utan onödiga samtal.
Susanne Schwinn, en av de många
ortsbor som klostret med sin trädgård,
sitt kafé och museum ger anställning
åt, instruerar deltagarna i konsten att
göra sina arbetsuppgifter i medveten
närvaro. Några ska tvätta golv, andra
hjälpa till i köket.
– Utför sysslorna, också de ensidiga, utan att tänka på allt möjligt annat.
Var närvarande i det du gör.
– Mindfulness! utbrister en av deltagarna och får medhåll av några andra.
Klostrets abbedissa Bärbel Görcke
småler men säger ingenting. Kanske
tänker hon tyst för sig själv att medveten närvaro minsann utövats i klostren
i århundraden, långt innan ”mindfulness” blev ett trendord på hobbypsykologernas läppar.
Arrangörerna påpekar att klostrets
rytm ska ses som en inbjudan. Man
måste inte delta i alla böner och alla programpunkter som ordnas under
veckan. Utöver morgon- och kvällsböner består dagsprogrammet av verkstäder (till exempel sång, målning eller
broderi), diskussionsgrupper och andra varierande aktiviteter som meditation, gudstjänster, pilgrimsvandring
och en internationell afton.

Systerskap

Den här veckans deltagare kommer
från tolv olika länder. De yngsta är två
20-åriga grekiska universitetsstude-

rande, de äldsta är två 70-åriga katolska kvinnor som lever i kristna kommuniteter på heltid. De mest långväga
deltagarna kommer från Armenien, två
har sin hemvist i Slovakiens huvudstad
Bratislava. Flera kommer från Storbritannien, två från Sverige.
Sasha Bosbeer är född i Nederländerna men har länge bott och jobbat i Bryssel. Sedan två veckor tillbaka bor hon i
Bonn, Tyskland. Hon har valt att ta del
av båda veckorna på klostret.
– Största orsaken till mitt intresse är
att jag söker kvinnlig gemenskap. Jag
har jobbat intensivt i en mycket mansdominerad branch och känner att jag
saknar systerskap.
Hon berättar att hon blivit utmanövrerad på jobbet och att det är orsaken
till flytten från Bryssel. Hon tror att tiden i klostret ska hjälpa henne få perspektiv på tillvaron.
Bosbeer är kväkare, alltså medlem i
den kristna rörelsen Vännernas samfund. Kväkarna är kända bland annat

Forts.

VADDÅ POPUP?
• Termen ”popup” står för tillfällig.
• EFECW är en förkortning för ”Ekumeniska forumet för europeiska
kristna kvinnor”. EFECW grundades
1982 i Schweitz och har medlemmar
från trettio europeiska länder.
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Abbedissan BÄRBEL GÖRCKE berättar om klostrets 800 år långa historia för deltagarna.
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Forts. från föregående sida.

för sitt mycket avskalade gudstjänstliv
och betoningen på människors och religioners lika värde.
– Det här med lovsång och att be högt
är nytt och mycket intressant för mig.
Vi kväkare tillber i tystnad och väntar
på tilltal från Gud.
Det hon särskilt bär med sig från den
första veckan i klostret är en av gruppdiskussionerna.
– Alla skulle berätta vilket tilltalsnamn de helst använder för Gud
och varför. En person sa till exempel att hon oftast använder ”allsmäktig”, varpå en annan sa att hon aldrig skulle använda just ”allsmäktig”
som ett namn för Gud. Vi kom varandra väldigt nära under den diskussionen. Hur vi väljer att tilltala Gud
säger rätt mycket om vem vi är och
vad vi varit med om.

Inre tystnad

Det tidigare cisterciensklostret i Mariensee är numera öppet för protestantiska kvinnor ”som vill tjäna människor i deras andliga önskemål på olika sätt” och formerna är betydligt friare än i de katolska klosterordnarna.
Systergemenskapen i Mariensee är inskräkt till den dagliga kvällsbönen och
söndagsgudstjänsten.
De tre kvinnor som bor på heltid i
klostret har alla egna rum med kök och
tillreder vanligtvis sina egna måltider.
Till klostret hör också fem kvinnor som
på grund av tilltagande ålder inte längre
kan bo i klostret med dess många trappor och kalla vintrar.
Abbedissan Bärbel Görcke och hennes medarbetare har arbetat hårt med
de praktiska arrangemangen inför popup-veckorna. En av systrarna, Gunthild Heidtmann, ska introducera deltagarna i meditation. Den
som vill vara med uppmanas ta sig
till Stillhetens rum, som är ännu mer
avskalat än de övriga rummen i klostret och inrett med vita tjocka golvmattor i ylle.
– Vi börjar med att stå upprätt och
väcka vår kropp. Efter det vägleds ni
in i meditationen. På det följer tyst
meditation i tio minuter. Allt tar sammanlagt 30 minuter, förklarar Heidtmann.
Hon beskriver det tillstånd som är
målet för meditationen som ”en plats
där själen kan få ro och möta Gud”.
– Hur kan vi nå inre tystnad? Ni som
mediterat tidigare vet att det kräver lång
tid och mycket övning. Vi behöver avvisa vårt rastlösa sinne och våra flödande tankar, fokusera på vår andning och
vara i ögonblicket här och nu.
Några sitter på bönepallar, andra provar ut runda dynor. Någon intar skräddarställning, en del väljer vanliga stolar. Det tar sin tid att hitta en position
som man ska kunna sitta bekvämt i en
lång stund.
Gundthild Heidtmann leder oss in i
den tysta meditationen, steg för steg.
Hon ringer i en liten dov klocka, som
ett tecken på att meditationen börjar.
När klockan efter tio minuter ringer för
andra gången reser sig en del av kvinnorna upp, andra väljer att sitta kvar i
tystnad, någon lägger sig ner på golvet
för ytterligare avslappning.
Ute har det mörknat och snart inleds den tolv timmar långa tystnad som
bryts först vid morgonbönen. Mina tankar dröjer vid abbedissans ord om rytmen i klostret: ”Vi lär oss att släppa taget och övar oss i attityden att all tid är
oss given av Gud. I klostrets rytm ger
vi den tillbaka till honom.”

Att driva ett kloster innebär bland annat att ta emot gäster. Bärbel Görcke visar ett av klostrets gamla kök för några besökare.

Tror på kraften
KALLAD. Hon är andra generationens invandrare, har
jobbat som sjuksköterska bland aidssjuka och var
knappt fyrtio år när hon blev den yngsta abbedissan
för ett tyskt kloster.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON
Iklädd en enkel svart bomullsklänning
med kort ärm och svarta öppna lädersandaler går abbedissan Bärbel Görcke
energiskt fram och tillbaka i de långa
vita stenkorridorerna i Mariensee kloster. Hon är klostrets administratör och
arbetsledare och just den här veckan
har arbetsmängden utökats med den
invasion i klostret som popup-klostret inneburit (se föregående uppslag).
Den omgivning hon verkar i motsvarar sinnesbilden för ett kloster, men
själv bryter Bärbel Görcke med den stereotypa bilden av den stränga och åldersstigna abbedissan.
Att hon valt att öppna upp klostret
för europeiska kvinnor som vill pröva
på det monastiska livet är ingen tillfällighet. Bärbel Görcke berättar att det
hör till hennes uppgifter att tjäna dagens människor i deras längtan efter
andlighet.
– Här har kvinnor bott, tillbett och
jobbat tillsammans i 800 år. Vi har alltid varit öppna för tidens utmaningar.

Just nu är en av tidens stora utmaningar hur vi kan leva tillsammans i Europa. Hur kan vi leva ett liv i gästfrihet?
Att öppna klostret för besökare är en
liten övning i gästfrihet.
Efter andra världskriget tog klostret
emot 200 flyktingar från de östra delarna av tidigare Ryssland. Och Bärbel
Görcke är själv andra generationens invandrare: hennes föräldrar flydde Polen och bosatte sig i Göttingen i Niedersachsen, där Görcke växte upp.
Hur kom det sig att du blev nunna och abbedissa?
– Jag hade goda betyg i skolan och
alla sa till mig att jag ska studera något
teoretiskt. Men jag sa till dem att för mig
är det en större utmaning att göra något annat. Därför blev jag sjukskötare.
I slutet av 80-talet jobbade hon i några år med människor som led av aids,
innan hon kom i kontakt med det protestantiska nunneklostret i Schwanberg. I fem och ett halvt år bodde hon

där och tog del av den monastiska
rytmen med arbete och tideböner fyra gånger om dagen. Hon hade för avsikt att slutgiltigt träda in i klostret i
Schwanberg, men det var något som
hindrade henne.
– Jag upplevde att det var Guds vilja
att jag skulle studera teologi. Det kunde jag inte göra där, så därför lämnade jag klostret.
När hon genomfört studierna i teologi var hon 38 år.
– Jag kunde ha fått ett antal olika jobb,
men hade kommit till en punkt i livet
då jag frågade mig vad det var jag verkligen ville göra. Så jag väntade och efter
en tid fick jag, tack vare mina kvalifikationer, frågan om jag ville bli abbedissa för klostret i Mariensee.
Hon tackade ja, och blev den yngsta
föreståndaren för ett tyskt kloster. Det
har gått tretton år sedan dess och Bärbel Görcke är nu stadigt hemmastadd i
kommuniteten i Mariensee.
Hur ser en vanlig dag i klostret ut?
– Jag börjar dagen med en kort
kroppsritual, en kristen anpassning
av yogans solhälsning. Det är ett sätt
för mig att väcka min kropp till närvaro inför Gud innan jag börjar med
min andra morgonbön ur en ekumenisk bönbok.
– Jag höll tidigare på med neutral yoga, och det kan man också göra, men så
hörde jag om den kristna anpassning-
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Kulturresa till Rom
Julmarknad i Köpenhamn
Solsemester på Gran Canaria
Sparesa till Pärnu Spa Viiking

frimanresor.fi
info@frimanresor.fi

Registrerad researrangör KUVI 3050/00/MjMv

Hangö kontor
Tel: (019) 248 1004

Ekenäs kontor
Tel: (019) 248 1090

I sorgens ögonblick, står vi till Er tjänst
Klostret i Mariensee, nordväst om Hannover, har varit Bärbel Görckes
hem i tretton år.
När klostret har besökare delar abbedissan måltidsgemenskap med
dessa, annars har hon ett eget kök där hon lagar egen mat.

BEGRAVNINGSTJÄNST

Kalmari

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

www.hautauspalvelukalmari.fi

Visste du att...

i ritualerna
en, utvecklad av den indiska jesuitpatern Sebastian Painadath.
Efter kroppsövningen och bönen äter
hon frukost och styr sedan stegen mot
kansliet, där hon är fullt sysselsatt hela dagen.
– Att driva det här klostret är inget
litet projekt, säger Görcke och hänvisar till alla anställda, alla kurser, konserter och andra evenemang som klostret står värd för. Klostret driver både
ett eget kafé och ett litet museum för
besökare.
Kvällsbönen i klosterkyrkan är den
enda regelbundna gemensamma aktiviteten för de tre nunnor som för tillfället bor i klostret, förutom söndagsgudstjänsten. Efter kvällsbönen följer
för Görckes del en egen kvällsritual.
– Jag tror på ritualernas kraft. Vi riskerar i dag att förlora all rytm i livet.
Kanske vi redan har förlorat den. Jag
tror att vi behöver återupptäcka rytmen, ritualerna, och leva denna rytm
tillsammans.
Omkring hennes vänstra handled
bär hon frälsarkransen, det moderna
radbandet uppfunnet av den svenska

biskopen och författaren Martin Lönnebo.
– Vi använde frälsarkransen som
ett hjälpmedel för bön med en konfirmandgrupp och efter det har jag forsatt använda den själv.
Martin Lönnebo, mannen bakom frälsarkransen, har sagt att orden börjat svika
oss. Håller du med?
– Delvis. Jag lever på många sätt genom intellektet och älskar att studera, diskutera och försöka förstå. Men
för min tro är det just därför avgörande att jag ber och sjunger tillsammans
med andra. Det är också det jag älskar
mest med att leva i klostret: att regelbundet få be i gemenskap. Jag tror också på tystnadens kraft. Men är ordtröttheten en risk för oss? Jag skulle snarare
säga att vi behöver återupptäcka Bibeln
igen, åtminstone är det så i Tyskland.
Jag skulle aldrig hålla en bön utan att
ha med en biblisk text. Texten behövs.
Hon säger att det är viktigt att vi vet
vad vi gör när vi använder oss av diverse religiösa metoder.
– Särskilt i den lutherska kontex-

”Jag börjar dagen med en kort kroppsritual, en kristen anpassning av yogans solhälsning.”
Abbedissan Bärbel Görcke

ten är det här viktigt. Ibland får jag en
känsla av att vi gör saker utan att veta
vad det är vi gör. Ta ignatiansk spiritualitet som ett exempel. Många i vår
kyrka använder sig av Ignatius metoder trots att hans teologi ur ett historiskt perspektiv strider mot reformationen. Man kan naturligtvis använda
Ignatius metoder, men men min poäng
är att man då behöver veta vad man
gör. Det är också bra att vi kristna lär
oss av andra religioner, men vi måste
veta vad vi gör.
Ekumeniken, strävan efter enhet
mellan olika kristna kyrkor, är en ledstjärna för Bärbel Görcke. Klostret i Mariensee är protestantiskt men har djupa katolska rötter.
– Det här är en naturlig plats för ekumenik.
Dagen då de europeiska kvinnorna
från olika kristna kyrkor anlände till
Mariensee för popup-klostret råkade
sammanfalla med den katolska helgdagen Jungfru Maria Himmelsfärd, eller Vårfrudagen, som den också kallas.
Dagen firas till minne av att Maria, enligt romersk-katolsk dogm, upptagits
till himlen. På medeltiden var dagen
rent av Sveriges nationaldag.
– Som lutheraner har vi ingen orsak
att fira den högtiden. Men i århundraden
var det den viktigaste festen i klostret.
Att gruppen anlände just den här dagen och att vi bad Marias lovsång (Lukas
1:46-55 ) tillsammans – det berörde mig.

du kan lämna in din hyresoch andra familjeannonser
via webben?
När du lämnar in via
webben sparar du också
serviceavgiften på 5 euro.

Från dröm till verklighet
– Jorden runt med segelbåt
Familjen Hammarberg är en helt vanlig tvåbarnsfamilj som har gjort något
ovanligt. De fattade det modiga beslutet att lämna det trygga livet hemma
för att leva sin dröm – att segla jorden runt.
Det blev en resa som kom att vara i fyra år,
och som tog dem så långt från ekorrhjulet man kan komma. Vi har bjudit in
Linda Hammarberg för att berätta om
familjens fantastiska resa på vår torsdagsföreläsning den 17 september.
Anmälan och info på www.arbis.fi
Plats: Ahlbecksalen i Nykarleby
Tidpunkt: Torsdag 17.9 kl. 18.30. Avigt: 25 €
Nykarleby Arbis Torsdagsföreläsningar

www.arbis.fi

Håll dig frisk!
Stöd din motståndskraft under flunssaperioden.
Unik kombination av havtornsbärets flavonoler,
C-vitamin och zink.
1 – 3 tabletter per dag.
Från hälsokostaffärer
och på apotek.

www.valioravinto.fi/tyrni-immuno
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Skriv till
barnbarnen

Alla kan kanske inte
skriva som
Bengt Ahlfors, vår
mest översatta och
spelade dramatiker om
man får tro
förlagstexten på hans senaste bok.
Men alla har en historia
att berätta.
Om du behöver inspiration för att komma i gång med skrivandet kan du till exempel
läsa Ahlfors nya höstbok
Medan jag ännu minns –
Sju brev till mina barnbarn (Schildts & Söderströms).
Jag blir nästan avundsjuk när jag läser den
detaljerade redogörelsen
över familjens bakgrund,
berättelserna bakom enskilda föremål som fortfarande finns i släktens
ägo eller om olika uttryck och fraser som blivit bevingade ord inom
familjen. Tänk att få allt
det där om sin egen familj samlat mellan två
bokpärmar! Att veta varifrån det där gamla soffmöblemanget kommer,
var det stått och vem
som i tiderna köpt det.
Att förstå varför mormor
kallades Nasse och veta vad hon upplevde som
Lotta under kriget.
I dagens historielösa debatt, där vi ständigt
anklagas för att inte minnas vad som skett några
tiotals år tillbaka, är det
inte bara fint och nostalgiskt att ta del av ”gamla” 1900-tals berättelser.
Det är rent av livsviktigt.
Så ni som har en historia
att berätta, sätt i gång!
Hur var det att sitta i
skyddsrum när bomberna föll? Var det vardagligt
och relativt odramatiskt
så som för lilla Bebbe som bodde i ”Kiholinna” i Kronohagen? Hur
smakade surrogatkaffet
och var det någon som
smugglade mat så som
Bebbes mamma gjorde? Berätta! Jag är säker på att dina barnbarn
vill lyssna, åtminstone när de blivit så gamla som jag.

¶¶Nina

Österholm
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Roligt att
lyssna,
finurligt
att spela
JAZZ. Humor är viktigt när Fredrik Erlandsson arrangerar. Högstämda psalmtexter låter han glatt bada i både
sving och kubansk salsa. Erlandsson vill göra musik som
man blir glad av att lyssna på men som också musikerna kan njuta av att spela. De riktiga jazzrävarna hoppas
han kunna bjuda på några goda skratt i klichéform.
TEXT: NINA ÖSTERHOLM
Fredrik Erlandsson, trumpetist och
jazzmusiker från Åland, är mannen
bakom de älskade (och ibland också
avskydda) jazziga nyarrangemangen
av psalmer som slog igenom på bred
front i samband med andaktsprogrammet Salt i början av 2000-talet.
– Varje programgäst i Salt fick välja en
psalm som jag arrangerade om för tvinspelningen. Den första gästen valde
Den blomstertid nu kommer trots att programmet sändes i november. Jag förstod att vi måste göra något totalt annorlunda för att få musiken att passa
in i programmet.
Under de senaste tio åren har psalmskivor av såväl kända popartister som
meditativa jazzpianister blivit rätt vanliga. Nu kommer också Fredrik Erlandsson med sin personliga uppföljning på det som en gång startade i Salt.
– Den här gången har jag själv fått
bläddra i psalmboken och välja mina
personliga favoriter.

Krydda med klichéer

Den nya skivan Psalmer & sånger innefattar elva nyarrangerade, mest psalmer
men också några välbekanta lovsånger.
Erlandsson har med sin bigband-attityd
verkligen velat sätta sprutt på det hela.
– Det ska vara roligt att lyssna på skivan. Även om jag satt ner mitt yttersta
i arrangemangen vill jag att musiken
ska andas både glädje och finurlighet.
Med glimten i ögat har han kryddat
frikostigt med vad han själv kallar för

Gycklarnas afton i dagsljus
FILM
Eisenstein i Guanajuato
Regi: Peter Greenaway
När den brittiske regissören Peter Greenaway tar sig
an ryske kollegan Sergej Eisensteins liv och leverne,
rättare sagt det sexuellt revolutionerande mexikanska

kapitlet, sker det med finlandssvenska förtecken.
I titelrollen ser vi Elmer
Bäck som här får sällskap
av Nya Rampen-kollegerna Jakob Öhrman och Rasmus Slätis. Året är 1931 när
Eisenstein i kölvattnet av en
misslyckad sejour i Hollywood åker till Mexico för att
spela in en film.
Det är så den gode Eisenstein kommer i kon-

jazzklichéer. Den som kan sin jazzhistoria ska kunna hitta både Miles Davies
och Duke Ellington liksom Tower of
power, ett soulband från Kalifornien,
inflätat i helheten.
I salsaversionen av Jesus är min vän den
bästa kan man också höra en choro-kör.
– Det är mansröster som ropar eller sjunger lite i bakgrunden. Det hör
till äkta salsa i kubansk stil och ska
man göra något så ska det göras fullt
ut, tycker Erlandsson som själv ingår
i choro-kören.

Larsmo möter Göteborg

Med sig i studion har Erlandsson haft
Immanuel Big Band, ett 17-personers
storband med rötter i Immanuelskyrkan i Stockholm.
– Bandet är så nära ett proffsband
man kan komma utan att jobba som
proffs. De flesta i bandet arbetar som
musiklärare eller är på annat sätt engagerade i kyrkan.
Solister på skivan är den finlandssvenska sångaren och pianisten Mikael
Svarvar samt sångerskan Caroline Furbacken, ursprungligen från Göteborg
men numera bosatt på Åland.
– Caroline kommer från en musikersläkt som är känd inom den svenska
frikyrkotraditionen. Jag tycker att det
blev en spännande kombination med
Mikaels finlandssvenska tonmelodi och
Carolines sverigesvenska tonfall, säger
Erlandsson.
Skivan är tack vare modern teknik

takt med Luis Albertis guide som till vardags undervisar i komparativ religion.
Resultatet är en kulturkrock
som heter duga. Och trots
att regissören spelar in material så det stänker om det
blir hans finansiärer allt mera oroliga.
Till saken hör att Eisenstein på det personliga (läs:
sexuella) planet genomgår
en smärre metamorfos. Han
kommer ut ur skåpet.
Ett är säkert: Eisenstein
i Guanajuato lämnar ing-

en oberörd. Greenaway drar
sin vana trogen till med en
sällan skådad succession
av bilder och vildvuxna associationer, detta samtidigt som han skickar i väg
Elmer Bäck på en resa som
tar fram gycklaren i Sergej
Eisenstein.
Resultatet är ett visuellt
spektakel som dessvärre
inte övertygar på det innehållsmässiga planet. De enda gånger det blir lite intressant är när filmen kommer sig för att filosofera

kring de mexikanska värdarnas (sunda) förhållande till Eros och småkusinen Thanos, Döden. Underförstått: det är bättre att ha
döden som ”vän” än som
”främling”.
I övrigt vankas det
mycket pajaseri som i
kombination med de ständigt återkommande nakenkavalkaderna inledningsvis framstår som något djärvt. Men särskilt
långt bär det ju inte.
¶¶Krister

Uggeldahl
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”En helg i månaden medverkar jag i
gudstjänsten och då försöker jag variera mig med olika instrument. Man kan
faktiskt spela trumpet och orgel samtidigt.”
Fredrik Erlandsson

Tog henne rakt ut i öknen
BOK
Viket himla liv. Om
gemenskap, kloster och
nya kommuniteter
Författare: Syster Sofie
O.P.
Förlag: Artos (2015)

Den som känner
sin jazzhistoria
kommer att
fnissa lite när
den hör Fredrik Erlandssons
arrangemang av
kända psalmer.
Foto: Stefan
Öhberg

inspelad på tre håll, tillsammans har
solister och band hittills aldrig spelat.
– Vill man höra arrangemangen live får man gå på gudstjänst i Immanuelskyrkan i Stockholm, de använder en del av låtarna i sitt gudstjänstliv.

Spexiga kantorn

Själv har Fredrik Erlandsson sina rötter i den finlandssvenska folkkyrkan.
För tillfället jobbar han också som församlingsmusiker i Jomala församling.
– En helg i månaden medverkar jag i
gudstjänsten och då försöker jag variera mig med olika instrument. Man kan
faktiskt spela trumpet och orgel samtidigt – fötterna och en hand på orgeln
och trumpeten i andra handen. Det blir
kanske lite spexigt men det fungerar
ganska bra, säger Erlandsson.
På hans bord faller också församlingens barngrupper och skolor.
– Barn är lite som krogpubliken på
jazzklubben, du kan inte planera för
mycket utan måste känna in stämningen. Sedan har du exakt tre sekunder på
dig att fånga deras uppmärksamhet. Det
är jätteroligt. Min nästa skiva blir kanske en barnskiva med skojiga versioner av kända barnvisor och med riktiga instrument.

”Den helige Ande måste
ha gjort en veritabel störtdykning över Frankrike året
1973. Det var så mycket
som hände då.”
Så skriver Syster Sofie O.P. i boken Vilket himla
liv. Om gemenskap, kloster
och nya kommuniteter om
det land som är unikt när
det gäller nya kristna kommuniteter. Efter de franska socialistiska upproren
i maj 1968 såg det dystert
ut för den katolska kyrkan
i landet. Människorna lämnade både traditioner och
tro, kloster tömdes, präster lämnade celibatet för att
gifta sig. Men så bara några år senare skulle några av
de mest livskraftiga kommuniteterna se dagens ljus
just i Frankrike och ännu i
dag finns mer än ett trettiotal av dem kvar. Hur kommer det sig?
Det här ger Syster Sofie, som lever i Sankt Dominikus kloster utanför Lund
i Sverige och har 25 års erfarenhet av kommunitetsliv, en förklaring till. Hon har
tidigare översatt, bearbetat och sammanfattat Johannes Paulus II:s Kroppens teologi och skrivit Om
jag glömmer dig, Jerusalem.
Möten mellan judendom
och kristendom. I den första
delen av sin nya bok tecknar hon ner sin egen berättelse om att leva i en dominikanorden och presenterar
i den andra delen av boken
ett urval av nya kommuniteter. Alla har fått sin början
i Frankrike och spritt sig.

Syster Sofie undviker ordet ”nunna” och väljer att
i stället använda det mer
obekanta ”monial” för att
beskriva den feminina motsvarigheten till munk. Hon
gör det med motiveringen att hon vill bevara roten ”monos”, vilket betyder
”att vara ensam inför Gud”.
Den verkliga kraften i klosterlivet är enligt systern,
som är i 60-årsåldern, att
oåterkalleligen ge sig själv
till Gud. Det, menar hon, är
något som aldrig kan provsmakas. Lätt är det nästan
aldrig, men svårast är kanske gemenskapen med de
andra människorna.
Hon beskriver hur Gud
tog henne direkt ut i öknen, denna öken som kommer förr eller senare för alla som lever i gemenskap.
Med Jean Vaniers ord (hans
klassiker Community and
Grotwh är den kanske viktigaste referensen i boken)
beskriver hon detta så här:
”En kommunitet är platsen
där våra begränsningar och
vår egoism inte längre går
att dölja. När jag hela tiden
lever tillsammans med andra upptäcker jag min fattigdom och mina svagheter, min oförmåga att komma överens med vissa personer, mina blockeringar,
mitt sårade känsloliv, mina omättliga önskningar och behov, min avundsjuka, mitt hat och min destruktivitet. Så länge jag var
ensam kunde jag tro att jag
älskade alla människor men
nu när jag lever med andra
inser jag hur oförmögen jag
är att älska.”
Jag läser dessa rader och
tänker att de måste gå att
tillämpa på snart sagt alla
former av nära gemenskap
människor emellan. Man
faller och tar sig upp igen
och så faller man och tar sig
upp igen.
¶¶Christa

Mickelsson

FREDRIK ERLANDSSON
• Jazztrumpetist från solistlinjen vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och magister i musikvetenskap
från Åbo Akademi.
• Bosatt i Mariehamn, jobbar som
församlingsmusiker i Jomala församling.
• 2012 utkom debutskivan Introducing
Fredrik Erlandsson.
• På hemsidan erlandsson.ax kan man
lyssna på musik men också också
ladda ner notblad med musik arrangerad av Fredrik Erlandsson.

Tradition och liv
– ny utgåva
Omtyckt, vacker presentbok!

Syster Sofie tillhör dominikansystrarnas kommunitet i
Rögle i Lund, Sverige. FOTO: ARTOS&NORMA

Martin Modéus

Tradition och liv

Fylld med fakta, berättelser, citat och
bilder berättar boken om traditioner
som firas i dag. Tradition och liv förklarar hur traditionerna slagit rot
och vuxit fram, och inspirerar till
50 att tolka och uppmärksamma dem.
Inbunden, Verbum.
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”

Gud behöver en vintergata
av fackelmänniskor
i de slocknande eldarnas natt.

Nils Bolander

14 KNÅP

KYRKPRESSEN TORSDAG 10.9.2015 • NR 37
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

PSALMVÄVEN SEPTEMBER
Konstruerat av ANN HUSMAN
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A Kan generad bli
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B Kan rom vara
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PSALMVÄVEN
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C Fågelns skolning?
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D Slagrörelse
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E Är en som kan
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F Bar vissa herrar i skogen
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G Mångfärgad

H Ersätta i tjänsten
I Undertryckt
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K Var programmet ”Fleksnes fataliteter”
L Kanske en brorson
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J Var K.G. Hammar
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N På flygplansvinge
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O Motion för armar
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32
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69

R ”Flera timmars trägna id
hotar livets lycka.
Något gott om arbetstid
kan vi inte tycka”
S Utmattning

___
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76

T Ser vi på skärm
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U Får tag i
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Rätt svar på förra Psalmväven är psalm 142, vers 7, som börjar
med orden ”Och när Kristi dag är inne”. Vinnare i förra Psalmväven är: Björn Eriksson, Pargas, Kristina Baér, Mariehamn och
Majen Norrholm, Norrnäs. Grattis! Prisböckerna kommer på
posten.

VIN
BÖCKEN
R!

___
2
___
37

___
56
___
104

___
108
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16
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17
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119

___
41

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors senast 29.9.2015.
Märk kuvertet ”September-psalmväv”. Bland de rätta svaren
lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!
Psalm nr och vers i Psalmboken:
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11
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50

___
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___
13
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80

___
27

SKICKA IN!

___
62

___
120

___
66

___
81

M Luftrörsproblem

P Står på krucifix

Fyll i de ord som sökes på raderna A-Y. Motsvarande siffra i
kombination med radens bokstav finns i rutfältet upptill. Flytta
över bokstäverna så att den första bokstaven på rad A motsvarar
A58, den andra A26 o.s.v. Den färdiga texten i rutfältet bildar en
psalmvers. De första bokstäverna i raderna A-Y bildar psalmens
namn.
Oftast håller sig Psalmväven till den nya psalmboken, men för
att det ska vara klurigt kan det ibland hända att vi använder oss
av en äldre version av någon psalm.

som börjar med orden

Namn & adress:
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V Utdragen
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X Sådana män
”finns i gamla Sverige än”
Y Upprinner i Victoriasjön
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UR EVANGELIET
”Ty där din skatt
är, där kommer
också ditt hjärta
att vara.”

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Omsorg och befrielse

Jesus lär att den som tror på Gud inte behöver bekymra sig för allt möjligt. Vår himmelske Far har omsorg
om oss och frigör oss, så att vi i varje stund kan koncentrera oss på det som är mest nödvändigt.
Samtidigt befriar Gud oss till att också hjälpa våra medmänniskor. En kristen människa minns Jesu ord:
”Det är saligare att ge än att få”.

Läs mera i
Matt. 6:19–24

INSIDAN
BETRAKTELSEN CAMILLA EKHOLM

ILLUSTRATION: Maria Eklund

Guds omsorg om dig
När jag tänker på Guds omsorg, tänker jag på relation
och närvaro.
Att ha omsorg om någon handlar om att finnas där.
Ett litet barn kan vara rädd för åskan. Att krypa ned i
mammas och pappas säng tar inte bort åskan men barnet känner sig tryggt. Mamma och pappa finns där, jag
får vara hos dem.
I livet kan vi inte ta bort allt det onda och svåra vi gärna skulle ta bort eller få ett slut på. Vi kan inte hindra
våra nära och kära från att bli sjuka, från att själva drabbas av svårigheter eller rå på all världens ondska. Men
vetskapen om att Gud är där ger tröst och trygghet. Att
han är nära hjälper mig uthärda. Att Gud känner med
mig och bryr sig om mig och hela sin skapelse, minskar oron och rädslan. Jag får vara hos Gud!
Omsorg handlar inte om att alltid ha lösningar på problem eller säga de rätta sakerna. Hur ofta frågar vi inte
oss vad vi ska säga en människa som sörjer eller på annat
sätt har det svårt? I sina samtal med människor gav Jesus
aldrig svar på allt. Han kunde tvärtom provocera för att få
människan att gå djupare, tänka efter, eventuellt komma på svaren själv. Svaren finns inte alltid där, vi kanske aldrig når fram till dem, men Jesus finns alltid där.
På samma sätt är vår närvaro och vår förmåga att lyssna det som en sörjande kanske längtar efter allra mest.
Det är mycket vi människor inte kan påverka i våra
liv. Det är mycket vi människor vill påverka i våra liv.
Jag vill styra mitt livs båt åt det håll jag bestämt mig för,
jag uthärdar, jag kämpar, jag tar i. Allt det där gör vi men
ändå kan båten åka åt ett helt annat håll.
Om vi ensamma väljer våra liv och ensamma ansvarar för hur framtiden ter sig, är vi ensamma ansvariga
för allt. Att vara ansvarig för sitt eget liv där det finns
många faktorer vi inte kan styra över blir en börda som
är tung att bära. Livet är inget vi är ansvariga för att skapa, livet är något vi tar emot. Av Guds omsorg och nåd!
Omsorg och tröst är ett möte. En trygg närvaro. En
förmåga att finnas till för den andra. Varje möte mellan Gud och en människa är unikt. Guds omsorg visar
sig på otaliga sätt.
Som i så mycket annat är det barnen som bäst förmedlar också omsorgens väsen. Ett enkelt konstaterande; var bara här, det räcker, blickar som säger att
de älskar- trots att man själv tycker att man inte räcker till. Barn eller Gud frågar aldrig; hur from eller lyckad
är du? Guds omsorg gäller alla. Gud har omsorg om dig!

Camilla Ekholm är kaplan i Sibbo svenska församling.

#bönetwitter
”När vår blick säger rädsla och oro
är det skönt att
få möta din blick
Gud, som säger
tröst och hopp.
Tack för att du
har omsorg om
oss.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
2 Mos. 16:11–19, 31, 35
ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 20:32–35
eller 1 Tim. 6:17–19
EVANGELIUM
Matt. 6:19–24
Sextonde söndagen efter pingst. Temat är
”Guds omsorg”.

PSALMFÖRSLAG
173, 363, 397,
391 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Treenighetsläran är kristendomens mest grundläggande lärosats. Enligt treenighetsläran är
Gud ett väsen men tre
personer: Fadern, Sonen
och den heliga Anden.
Även om treenighetsläran inte finns formulerad i Nya testamentet förekommer det uttalanden som hänvisar
till den. Ett av de mest
kända finns i Matteusevangeliets missionsbefallning när Jesus säger
”Döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga
Andens namn”.
Källa: evl.fi

”Osminkad inför
Gud.”

Samling för kvinnor
fr 18.9 kl 19 i Kristinestads församlingshem.

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

KALENDERN
11–17.9
DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ
SÖ 13.9 KL. 10: GUDSTJÄNST I S:T
OLOFS KAPELL PELLINGE, Djupsjöbacka, Helenelund
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN
med diakonvigning, Lindgård,
Björn Vikström, Magnus Riska,
Tollander, Söderström, Ensemble
Duomo, Anna Henning-Lindbloms
udstjänstgrupp.
LÄGER FÖR SKOLBARN på Pellinge kursgård
SoS-läger 25-27.9: åk 6-7. OBS:
Anmäl dig till mats.fontell@evl.fi
senast 17.9.
Höstlovsläger 12–14.10 åk 1-3:
Pris 37€ , Höstlovsläger 15-17.10
åk 3-5 : Pris 37€. Anmäl via webben fram till 21.9.
SORGEBEARBETNINGSGRUPP
STARTAR TI 15.9 KL. 18: Vi använder John W James och Russell
Friedman sorgebearbetningsmetod. Gruppen träffas i Svenska
församlingshemmet en gång i
veckan under sex veckor. med
start tisdag 15.9 kl. 18. Ingen avgift! Anmälningar ulrika.lindholmnenonen@evl.fi tel: 040 747 2232.
LÖ 26.9 KL. 16: Jesu liv enligt
Markusevangeliet dramatiseras av
prästen Boris Salo i församlingshemmet Fritt inträde.
¶¶ LAPPTRÄSK
sö 13.9 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
De äldres dag, Marthornas kyrkogångsdag, Anita Widell, Antti
Jokinen. Kyrkkaffe i församlingshemmet.
on 16.9 kl. 9.30: Vuxen-Barn i fh,
Elin Lindroos
on 16.9 kl. 13.15: Barnklangen i
fh, Maria Mårtenson-Antas, Elin
Lindroos
to 17.9: kl. 13 Andakt i Servicehuset, kl. 14 Andakt i Tallmogården,
Stefan Djupsjöbacka
¶¶ LILJENDAL
sö 13.9 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
Anita Widell, Antti Jokinen
ti 15.9 kl. 10-12: Vuxen-barn i
Marigården, Gina Nyholm
¶¶ LOVISA
Öppet hus för ungdomar: fre 11.9
kl 18-21 i Prästis
Gudstjänst: sö 13.9 kl 10 i kyrkan,
K af Hällström, S af Hällström
Bisagruppen: må 14.9 kl 18 i Vesperhemmet – Upp 7-9
Pensionärsföreningen: ti 15.9 kl.
13 i församlingsgården
Diakonidag för arbetslösa: ti 15.9
i Höyteri. Anm. senast den 8.9 till
t.f. diakon Riitta Buddas tfn 040
596 2659
Puzzelkväll: ti 15.9 kl. 16:15 i Valkom kyrka
Morgonkaffe: to 17.9 kl 9 i Tikva,
avgift 1€
Nya öppethållningstider för pastorskansliet: må-ons 9-12 och
13-15, to-fre 9-12

Längtar Du efter stillhet? Kom
på retreat till Snoan i höst!
* Att leda och följa, biskop Björn Vikström 19-21.10
* Andningens credo, retreat kring Gunnar Edmans
texter&teologi, direktor Björn Wallén 20-22.11
* I helgonens goda sällskap, prost Elsa Tenhonen
och kantor Åsa Westerlund 30.10-1.11
www.larkkulla.net,

*Öppna dagar
i advent, prost Elsa
retreat@larkkulla.net,
019Tenhonen
2757 och
och kantor Åsa Westerlund 2-6.12

www.larkkulla.net, retreat@larkkulla.net , tel. 019-2757200

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

¶¶ PERNÅ
Café Mikael: fr 11.9 kl. 10-12 i
Forsby, Mikaelsstugan, Jeannette Sjögård-Andersson, Maria
Virtanen.
Högmässa: sö 13.9 kl. 10.00 i
kyrkan, Robert Lemberg, Marcus
Kalliokoski.
Mässa: sö 13.9 kl. 13.00 i Sarvsalö
kapell, Robert Lemberg, Marcus
Kalliokoski.
Tvåspråkig söndagsskola: sö
13.9 kl. 13.00 i Solbacka, Katarina
Forsell.
¶¶ SIBBO
Sibbo kyrka: Sö kl 12 mässa och
kyrkkaffe med församlingens
medarbetare. Söndagsskolan
börjar.
Temaveckan Livskraft fortsätter:
To 10.9 kl 19 Skapa till musik,
Sibbo kyrka.
Fre 11.9 kl 9.30 Barnens morgon,
Kyrkoby församlingshem; kl 20
Stillhetens kväll, Ljusets kapell.
Lö 12.9 kl 9 Morgonlänk; kl 10.30
Brunch, församlingshemmet; kl
11.30 Vandring till Kantorsträsk.
Vikings veranda: Må kl 19, Prästgården. Patrik Frisk.
Barnkör åk 1-3: Ons 16.9 kl 17,
församlingshemmet. Lauri Palin.
Barnkör åk 4-6: Ons 16.9 kl 18,
församlingshemmet. Palin.
Äldre i Söderkulla: Ons 16.9 kl 13,
Linda. Katja Korpi.
Kvinnor mitt i livet: To 17.10 kl
18:30, Prästgården. Korpi.
Kyrkokören: To 17.9 kl 19 i församlingshemmet. Mauriz Brunell.
Kyrkobröderna: Ti 15.9 kl 18:30
hos Karl-Hendrik Boxström i Box
(Obs! Veckodag)

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Mer information på Johannes
hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fr 11.9
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn över 1 år. Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i
Högbergsgården, Högbergsgatan
10 E. Välkommen på middagsbön i
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 13.9
kl.12: Högmässa med kaplansinstallation samt välsignelse av
medarbetare i Johanneskyrkan.
Westerlund, Heikel-Nyberg,
Johannes kantori. Tomas Vokalensemble medverkar. Kyrkkaffe.
Må 14.9
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För
barn under 1 år. Wiklund.
kl. 11-12: Cellverksamhet ”Guds
närvaro i vår samvaro” i S:t Jacob.
Gertrud Strandén.
kl. 13: Samtalsgruppen i Majblomman, Sanitärsgatan 4-6.
Stefan Djupsjöbacka.
Ti 15.9
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Santeri Siimes.
kl. 18: Andakt på Drumsö Seniorhus. Repo-Rostedt.
kl. 20: Completorium i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg.
On 16.9

kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t
Jacobs församlingssal. Salenius.
kl. 14: Mariakretsen, Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E, 2 vån.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Almqvist.
To 17.9
kl. 19: Regnbågscafé. Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivå. Tomas Ray.
Höstutfärd i Sibelius & Halonens
anda vid Tusby träsk 6.10.2015:
Dagen fylls av Halosenniemi,
lunch i restaurang Krapihovi,
musikandakt i Kervo kyrka & eftermiddagskaffe på Lottamuseets
café. Avfärd från Kiasma kl.10.45
med retur kl. 18.00. Pris: 30 €.
Anmälan senast 25.9, tfn: 09-234
077 24 eller karin.salenius@evl.fi.
Välkommen med!
¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Lö 12.9 kl. 10: konfirmation (Sportis & Stadsskriba).
Lö 12.9 kl. 16: konfirmation (Lekis 2).
Sö 13.9 kl. 12: högm, Hallvar,
Sundroos. Kyrkkaffe.
Sö 13.9 kl. 16: mässa med Fridsföreningen i södra Finland (tvåspr.). Kaffeservering.
Ti 15.9 kl. 18.30-20.30: kyrkokören övar i Matteussalen, Mimi
Sundroos.
On 16.9 kl. 8.30-9: morgonmässa, Hallvar. Varje vecka i Matteuskyrkan.
On 16.9 Obs! ingen MU-mässa.
On 16.9 kl. 18-19: Roströsten
samlas i Matteuskyrkan, 2 vån.
Mera info: Mimi Sundroos, 040584 0296.
To 17.9 kl. 11-12.30: Sällskapsgrupp, en mötesplats för seniorer.
Gruppen leds av Karola Forstén
och samlas varannan vecka
(jämna veckor). Vi samlas, utbyter
tankar och erfarenheter och diskuterar kring ett tema. Träffarnas
innehåll formas enligt deltagarnas önskemål. Mera info: Emma
Lunabba, 044-788 3696. Arr.
Folkhälsan, Matteus församling
och SFV Bildning.
To 17.9 kl. 12-14: Handarbetsgruppen, Riitakorpi.
MARIELUNDSKAPELLET I NORDSJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 13.9 kl. 10: högm, Hallvar,
Sundroos. Kyrkkaffe.
BOTBY KYRKA Stenportsvägen 5
On 16.9 kl. 19.00: motionsgymnastik för damer. Ledare: Veronica Renwall. Ingen avgift. Ingen
förhandsanm.
RETREAT:
Kom med på retreat!
Matteus församling ordnar en
retreat för sina församlingsmedlemmar på retreatgården Snoan
i Lappvik, Hangö 23-25 oktober
2015. Retreaten inleds kl.18.30 på
fredag kväll och avslutas kl.16 på
söndag. Temat är: Lyssna i stillheten. Retreatledare är kyrkoherde
Stefan Forsén. Anmäl till församlingens kansli senast onsdag 12.10
före kl.14 per mail matteus.fors@
evl.fi eller per tfn 09 2340 7300.
Meddela vid anmälan om du
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RADIO & TV

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 11.9 Fredrik Martin, Ekenäs (repris
från 7.11.2014) Lö 12.9 8.53 Familjeandakt. Catarina Olin berättar om
kyrkmössen (del 1/10) Må 14.9 Hans
Växby, Vanda (repris från 21.8.2014)
Ti 15.9 Helena Salenius, Helsingfors
Ons 16.9 Aktuellt To 17.9 Johnny Kleman, Helsingfors.

Fre 11.9 Psaltarens poesi. Uppläsare: Hedvig Långbacka och Karl-Johan
Hansson (repris från 7.5.2003) Lö 12.9
17.58 Ett ord inför helgen, Jakobstads
kyrka. Sö 13.9 Clas Abrahamsson,
Borgå Må 14.9 Benita Ahlnäs, Borgå
Ti 15.9 Peter Sundqvist, Purmo (repris
från 10.6.2013) Ons 16.9 Hans Växby,
Vanda To 17.9 Tua Backman, Nykarleby (repris från 10.9.2014).
VEGA

Sö 13.9 Gudstjänst med Ebeneserförsamlingen i Jakobstad. Predikant:
Stefan Löv.

VEGA

behöver skjuts så ordnar vi med
samåkning. Retreaten kostar 100
euro. Vid behov kan församlingen
bevilja bidrag. Ta med lakan och
handduk. Det går också att hyra
dem för 8 euro från Snoan.
För mer information kontakta Cecilia Forsén 050 380 3976.
¶¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Fr 11.9:
- kl. 10 Musiklek: i Haga, Vesperv.
12 A. Musiklek för 0-4 åringar
med förälder. Vi bjuder på kaffe,
saft och smörgås. Ledare Sussi
Isaksson.
Sö 13.9:
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby
gamla kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Varho.
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs
kyrka, Tegelst. 6. Norkko, André
Ravall, Alavesa.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Petruscentret, Vesperv. 12 A. Barnkyrka för barnen.
Må 14.9:
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka,
Skogsbäckv. 15. Filipperbrevet.
Sandell.
Ti 15.9:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka,
Kommunalv. 1. Musiklek för 0-4
åringar med förälder. Vi bjuder på
kaffe, saft och smörgås. Ledare
Sussi Isaksson.
- kl. 10 Babyrytmik: i Hagasalen,
Vesperv. 12 A. Musiklekstund för
alla bebisar mellan 0-1 med förälder. Efter sångstunden kan man
fortsätta umgås på café Topet.
Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 19 Litteraturkväll: i Månsas
kyrka, Skogsbäcksv. 15. ”Alexandriakvartetten” av Lawrence
Durrell. Micke och Aicka Nyström
leder.
On: 16.9:
- kl. 14.30 Petrus barnkör: i Hagasalen, Vesperv. 12 A. Alla barn
från 5 år uppåt varmt välkomna!
Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 18 Bönegrupp: på Torpet,
Köpingsvägen 48. Ledare Camilla
Norkko.
To 17.9:
- kl. 10 Musiklek: i Munkshöjden,
Raumov. 3. Musiklek för 0-4
åringar med förälder. Vi bjuder på
kaffe, saft och smörgås. Ledare
Sussi Isaksson.
- kl. 10 Öppet hus och diakoni:
på Torpet, Köpingsvägen 48. Kl.
10-14 utdelning av donerat bröd,
möjlighet till enskilt samtal och
bön. Ledare diakonissan Nina
Nybergh.
Alphakurs: börjar 8.10 kl. 18.30 på
café Torpet. Mer info och anmälningar på www.petrusforsamling.
net. Välkommen med!
¶¶ HELSINGFORS PROSTERI
HÖSTEN 2015: i Centralen för
församlingsarbete/Handikappdiakonin.
Utfärder:
Tisd d 15.9: Besök på Ateneum,
guidad rundtur börjar kl. 12.30
på utställningen ”Den magiska
norden” som handlar om ”Folket,
myterna och historierna i den
norska och finlänska konsten”.
Avgift: 10 € i vilket ingår inträdesavgift, guidad rundtur samt kaffe/
te med tilltugg. Anmälningar till
Kristina Jansson-Saarela, tfn 09
2340 2540.
Tisd d 29.9: Utfärd till Tusby med
Onnela och Tiilikanoja lägergård
samt Träskända konstmuseum,
utställningen om Aino Sibelius..
Start kl. 10.30 från Kiasma med

handikappvänlig transport. Lunch
på Onnela i Tusby, kaffe på Tiilikanoja. Kl. 15.15 besök på konstmuseet. Avfärd ca kl. 16.30. Tillbaka
vid Kiasma ca kl. 17.30
I avgiften 20 €, ingår resor, lunch,
kaffe, inträde, guide. Anmälningar
senast 18.9. till Kristina JanssonSaarela, tfn 09 2340 2540.
Grupper:
Träffar för funktionshindrade och
andra intresserade hålles på Församlingarnas hus, 3 linjen 22, 4
vån (r Silvennoinen).
Tisd d 20.10: kl. 13-15 Temat:
”Skapelsen”.
Tisd d 17.11: kl. 13-15. Temat: ”Paradiset”.
Tisd d 8.12: kl. 13-15 Temat:
Bibliska personer. Vi tar emot
advent.
Vi delar med oss av tankar och
erfarenheter genom skapande
verksamhet. Kaffe/te, andakt.
Ansvariga, Ulla Gripenberg, Kristina Jansson-Saarela
Övrigt:
Sönd d 25.10 Bokmässan: där
Kristina Jansson-Saarela intervjuar Lena Helgesson och
Cristina Lång om deras böcker,
”Cp barnet, kampen-sorgenglädje” (Helgesson), ”Våga släppa
taget”(Lång). Plats: Mässcentrum
i Böle, Fontana Medias monter.
KESWICK 2015: Möten för det
andliga livets fördjupande 1-3
september i Södra Haga kyrka
Vesperv.12, 3 vån. Start fredag
1.10 kl.18. Tema: Uppenbarelseboken - Livets bok. Gästtalare
samarbetsprästen Hans Lindholm
Uppsala.
DEJOUR FÖR SAMTALSTJÄNST:
Känner du för att jobba för en givande viktig medmänsklig insats?
För nya samtalstjänstdejourer
inleds en kurs i oktober 2015 i
Helsingfors. Kursen omfattar 30
timmar och den ger en mångsidig
bakgrund för att bemöta personer
som ringer till Samtalstjänst. Via
kursen kan man också gå vidare
till fortbildning för att svara på
meddelanden i nätjouren eller på
brevjourens brev. Församlingsmedlemskap förutsätts samt en
förmåga att lyssna.
För urval till kursen vänligen kontakta tf verksamhetsledaren
Astrid Nurmivaara tfn 0503800660 eller e-post: astrid.
nurmivaara@evl.fi
Församlingarnas samtalstjänst:
dejourerar på tfn 01019-0072
(från utlandet +358 1019 0072)
varje kväll kl.20-24. En webbaserad hjälptjänst finns på adressen
http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte uppge
namn, e-postadress eller andra
uppgifter som kan leda till identifiering utan väljer själv en signatur
och ett lösenord. Ring eller skriv
när Du behöver stöd!
KAMPENS KAPELL:
är öppet vardagar 8–20 och
veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi
¶¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 13.9. um 11 Uhr: Gottesdienst
(Beutel)
¶¶ EVANGELIFÖRENINGEN
Luthersalen, Skarpskytteg. 13 A,
Helsingfors
Ti 15.9: Tisdagssamling, Leif Erikson. Välkommen till hela höstens
verksamhet, se www.slef.fi!

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
¶¶ ESBO
Högmässor:
Lö 12.9. Hagalunds kyrka kl. 10.
Konfirmation, Mataskär 2-skriftskolan. Kanckos, von Martens,
Kronlund, Sabina Kyllönen.
Sö 13.9. Esbo domkyrka kl. 12.15.
von Martens, Malmgren. Kyrkkaffe
i Sockenstugan.
Karabacka kapell kl. 10. Jäntti,
Bengts, gudstjänstgruppen.
Kyrkkaffe.
Frisk luft och flyktinghjälp: Carl
Haglund öppnar Esbo sv. förs.
motionsjippo söndag 13.9 kl.
18. Start vid Mataskärs parkeringsplats, Mataskärv. 3. Du kan
springa ca 10 km, pris 20 €, eller
gå ca 3 km, pris 10 €, längs spånbanan. Intäkterna går oavkortade
till Kyrkans Utlandshjälps flyktingarbete och insamlingen Gemensamt Ansvar. Anmäl dig på www.
esboforsamlingar.fi/GA-spring eller ta jämna pengar med och kom
direkt till Mataskär!
Konsert med kammarkören Gloria: Esbo domkyrka lö. 12.9 kl.
19. Verk av Claudio Monteverdi
ur samlingen Selva morales e
spirituales. Instrumentensemble,
dirigent Kari Turunen. Fritt intr.
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. 10-16 på
Lärkkulla. Utbildningen är gratis,
Väncoach-intyget kostar 20 €.
Mer info: www.esboforsamlingar.
fi. Anm. så fort som möjligt till
Claire Broberg, tfn 09 8050 3000,
claire.broberg@evl.fi
Lediga platser i dagklubben för
3-5-åringar i Alberga kyrka: mer
info www.esboforsamlingar.fi/
dagklubbar och 040 763 6250,
helena.aitti-lindberg@evl.fi
Retreat: Snoan, Lappvik i Hangö,
9-11.10. Tema: ”Att möta Gud i
tystnaden”. Ledare pastor Elsa
Tenhonen. pris 75 €. Anm. senast
2.10, claire.broberg@evl.fi, 050
576 5784.
Öppen mottagning: Kyrktian,
Kyrkog. 10, varje må kl. 11-13. Man
kan komma in i olika ärenden,
beställa längre tid till själavård, för
utredning av ekonomiska bekymmer m.m. Fr.o.m. 1.10 varje må
och to kl. 10-12.
Kretsar för seniorer & daglediga
kl. 13-15: Kalajärvi kapell to 10.9,
Köklax kapell ti 15.9, Södrik kapell
on 16.9, Karabacka kapell to 17.9.
Skriftskolan 2016: mer info fr. v.
40 på www.esboforsamlingar.
fi/skriftskola och i det brev som
vecka 40 postas till alla församlingsmedlemmar som är födda
år 2001. Föräldrainformation i
Esbo domkyrkas församlingsgård,
Kyrkstr. 2, må 5.10 kl. 18. Församlingens präster och ungdomsarbetsledare medv.
www.esboforsamlingar.fi
¶¶ GRANKULLA
To 10.9 kl. 10-11 Lovsång och bön:
i övre brasrummet.
Sö 13.9 kl.12 Högmässa: Ulrik
Sandell Anne Hätönen. Kaffe i
nedre salen
Kl. 12 Söndagsskola: i Klubb 97,
Pippi Collander och Märta Backman.
Ti 15.9 kl. 9.30 Familjelyktan: i
Sebastos, Yvonne Fransman, Barbro Smeds.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning:
och brödutdelning.

Kristendom och Nykterhet!

”Du som söker en alkohol- och drogfri miljö med möjlighet till Personlig utveckling – då har vi något för dig!”
En inkluderande gemenskap med ledorden,
SANNING, KÄRLEK, RENHET OCH TROHET.
Nykterhet med traditioner.
Mer information:
Henry J. Ahlberg, 040-844 76 40
eller

VEGA

Kl. 17.30 Damkören Grazia: i övre
salen.
On 16.9 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i övre brasrummet.
To 17.9 kl. 10-11 Lovsång och bön:
i övre brasrummet.
¶¶ KYRKSLÄTT
Slöjdgruppen för vuxna: lö 12.9. kl.
12-16 i ”Reguel Bengtström smedja” på Gamla Kustvägen. Varannan
lördag (udda veckor). Du som vill
arbeta med trä eller måla på trä är
välkommen med. Start från församlingshemmet kl. 12. Mer info av
Rune Lith, tel 0500 687 023.
Högmässa: sö 13.9 kl. 12 i Kyrkslätts Kyrka. Dagklubben firar 40
år. Linus Stråhlman, Susann Joki. Vi
firar familjemässa dit alla tidigare
och nuvarande dagklubbsbarn och
–ledare är välkomna. Kyrkkaffe.
Sång och bön: må 14.9 kl. 18:30 i
koret i Kyrkslätts kyrka
Stick- och virkcafé: varje onsdag kl. 18-20 med start den 16.9.
Oasen, Prästgårdsbacken 11 C.
Kom och lär dej nya knep i trevligt
sällskap.
Norra Kyrkslätts missionskrets: on
16.9. kl. 19, Stor-Raula, Evitskogsvägen 150. Gruppen samlas tredje
onsdagen i månaden. Välkommen
med!
Morotsmarknad: lö 19.9 kl. 10-14
på Senatstorget i Helsingfors.
Försäljning av grönsaker, saft, sylt,
bakverk osv. Lopptorg. Församlingen tar gärna emot lämpliga
försäljningsartiklar, t.ex. bakverk
samt lopptorgsartiklar. Kontakta
Rune Lith tel 0500 687 023. Till
förmån för Finska Missionsällskapet. Hjärtligt välkomna!
Effa på Lyan för åk 3-4: fredagar
kl. 13.15–16 under tiden 4.9–11.12.
Info: Jenny Åkerlund tel. 050 376
1488.
Föräldra-barn och knatterytmiken: Mera info på hemsidan.
Diakonilunch: måndagar och torsdagar kl. 11.30–12.30 i församlingshemmet för mindre bemedlade.
Morgongröt: fredagar i Masaby
kyrka kl. 9-10.
Kyrkoherdeämbetets tel. (09)
8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. Mera
info på www.kyrkslattsvenska.fi
¶¶ TAMMERFORS
Sö 13.9: Högmässa kl 11 i SvH,
Antero Eskolin, Paula Sirén, Sari
Anttila (sång)
Ti 15.9: Mammor, pappor o barn
kl 10 SvG
Ti 15.9: Tisdagsklubben kl 13.3015.30 SvG
Ons 16.9: OBS. ingen diakonikrets
p.g.a. församlingarnas personaldag
¶¶ VANDA
Fredagsgruppen: för arbetslösa
och dagslediga samlas fre. 11.9 kl.
10 – 11.30 i diakonins utrymmen
på Vallmov. 5 A 2. vån.
Högmässa: sö. 13.9 kl 10 i Helsinge kyrka S:t Lars. Välsignelse
av frivilliga och välsignelse till
tjänst för nya medarbetare. De
som ska välsignas infinner sig i
sakristian kl. 9:45. M. Fagerudd, A.
Paavola, K. Andersson och I. Hokkanen. Efter högmässan kyrkkaffe
i Bagarstugan. Kyrkvärdsmöte i
slutet av kyrkkaffet.
Ingen högmässa: sö. 13.9 i S:t
Martins kapell
Diakoni 100-års jubileums utställning: i Dixie centrum, Vanda
info 15.9-2.10.2015
S:t Martins diakoni- och pensionärskrets: samlas ti 15.9 kl. 13 i
S:t Martins kapell.

ViAnda-kören: övar onsdagar kl.
12-14 på Helsinggård, Konungsv. 2.
Dickursbykretsen: samlas ons
16.9 kl. 14 i Folkhälsanhuset, Vallmov. 28.
Ungdomskväll: onsdagar kl 18 i
Bagarstugan.
Höstlovskul: för barn i förskolan
och i åk 1-6 i Bagarstugan, Kurirvägen1, 15-16.10 kl.8.30-16.30.
Vi leker, spelar, pysslar och äter
tillsammans. På fredagen kommer vi att göra en utfärd. Pris
25€. Anmälningar senast 1.10 till
alexandra.blomqvist@evl.fi
Höstlovsutfärd: 16.10 för barn
och familjer till äventyrsbadet Caribia i Åbo, start kl. 9 från Helsinge
kyrkas parkering, Kyrkovägen 45.
Församlingen står för transporten
men inträdesavgiften till Caribia
betalar var och en själva. Anmälningar senast 1.10 till alexandra.
blomqvist@evl.fi

RASEBORGS PROSTERI
¶¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Orgelmusik: lö 12.9 efter helgmålsringn. kl. 18 i Tenala kyrka,
H.Jakobsson.
Högmässor/gudstjänster 13.9:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, T.Wilman,
P.Nygård.
Kl. 10 Tenala kyrka, S.Söderlund,
S.Lindroos. Skriftskolinfo med
anmälning efteråt. Även träff för
kyrkvärdar efter högm.
Kl. 12 Snappertuna kyrka,
T.Wilman, P.Nygård.
Kl. 13 Bromarvs kyrka GDT,
S.Söderlund, S.Lindroos.
Skriftskolinfo med anmälning
efteråt.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
¶¶ INGÅ
Sö 13.9 kl 10: högmässa i Degerby
kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann. Kaffe på Rosenberg efter
mässan.
Sö 13.9 Jippo i församlingshemmet till förmån för Gemensamt
Ansvar: lopptorg kl 12-16 och
lunchservering i församlingshemmet kl 12-14, vuxna 5 €, barn 3 €.
Må 14.9 kl 18.30: bibelgruppen
träffas i Prästgården. Hellsten.
Ons 16.9 kl 14: syföreningen i
Prästgården. Björklöf.
To 17.9 kl 9.30-11.30: familjecafé i
församlingshemmets källarvåning.
Eklund, Lindström.
¶¶ KARIS-POJO
Gudstjänst o. högmässa, Sö 13.9:
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Manskören Euga medverkar.
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Morgonmässa, On 16.9:
kl. 8.30 i Lärkkulla kapell.
Förbön och lovsång, On 16.9:
kl. 19 Gemenskap över gränserna i
S:ta Katarina kyrka, Karis.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
¶¶ LOJO
Veckoverksamhet
Familjeklubb: ons och fre i Virkby
kyrka kl 9-11.30.
Juniorklubb i Virkby: kyrkas källare, Virkbyvägen 1, på måndagar
kl. 13.15-15.00 för åk 3-4. Mera
information Beatrice Österman.
Start 14.9.
Flickis i Virkby: kyrkas källare,
Virkbyvägen 1, på torsdagar kl. 1315.00 för flickorna i åk 5-6. Mera
information Beatrice Österman.
start 17.9.

Juniorklubb1 och Juniorklubb2:
i Lindkulla, Karstunraitti 4, på
måndagar kl 13:00-15:00 för åk
1-3(grupp1) och kl 14-16.00 för åk
4-6(grupp2). Mera information
kontakta Mari Nurmi. Start 21.9.
Anmälning till alla skolbarnsklubbar: http://www.lohjanseurakunta.fi/1425-anmalning-tilljuniorklubben-2015-2016
Ungdomskväll: torsdagar kl 18 i
Virkby kyrkas källare. Öppna dörrar, kaffe, te och saft. Mari Nurmi.
Sö 6.9. kl. 13: Högmässa i Virkby
kyrka. Kuismanen och RajalinTymura. Kyrkkaffe och kyrktaxi.
To 10.9. kl. 18: Allsångskväll på
Åsvalla. Med Rolf Sonntags familjeorkester, Roosa Junttonen
med dragspel och Katja Wiklund.
I samarbete med Svenska föreningen i Lojo. Fri entré. Kaffe med
tilltugg under pausen.
Ti 15.9. kl. 13.30: Svenska kretsen
samlas i Virkby kyrka. Kuismanen.
Taxi.
Sö 20.9. Vandring från Lojo kyrka
till Sjundeå kyrka: Vandringen går
i lugn takt, under pauserna berättas om trakterna man vandrar i.
Med på vandringen Raimo Kuismanen och Per-Olof Korander.
Vandringen börjas och slutas med
andakt. Startandakt 8.45 i Lojo
St.Lars kyrka. Anmälning till Raimo Kuismanen tel 044 3284357
el. raimo.kuismanen@evl.fi och
Mari Nurmi tel. 044 3284273 el.
mari.s.nurmi@evl.fi.
Sista anmälningsdagen 17.9.
Vägen är c 20km och vandras i
45min sträckor, därefter 15min
paus. Beräknad tid 6 timmar.
Skjuts tillbaka till Lojo med egen
skjuts eller med församlingens
kyrktaxi 5€. Förse dig med egen
matsäck ex. choklad, banan och
vatten samt klädsel enlig väder
och bra skor.

REGION 2
ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 13.9. kl 10: Högmässa i kyrkan, Heikkilä, Lehtonen..
On 16.9. kl 18: Veckomässa i kyrkan,
Heikkilä, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 13.9. kl 11: Finskspråkig högmässa i
kyrkan, Granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 13.9. kl 15: Gudstjänst i Norrskata
kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 13.9. kl 11: Högmässa i kyrkan, Killström, Granlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 13.9. kl 13: Gudstjänst med nattvard i
Aftonro, Vuola.

ÅBO

to. 10.9: kl. 11 Knattekyrka, Aurelia.
Björkgren.
sö. 13.9: kl. 12 Familjemässa, Domkyrkan. Hjälpledare (pred), Bäck (lit),
Forsman, Danielsson. Barnhörna i Agricolakapellet. Kyrkkaffe.
må. 14.9: kl. 14 Missionskrets, Aurelia.
ons. 16.9: kl. 12.30 Café Orchidés utfärd
till Senaps.
kl. 18 Veckomässa, Aurelia. Öhman.
KYRKLUNCH MED SAMTAL OM GUDSTJÄNSTEN
20.9.2015 kl. 14 i Aurelia: Vi får besök
av Tumba församling söndagen den
20.9.2015. Teologen och författaren
Patrik Hagman är inbjuden till träffen
för att föreläsa. Han talar utgående från
rubriken: ”Att möta olika förväntningar
på gudstjänsten - hur kan vi tillbe tillsammans?”. Anmäl dig senast 16.9.
tove.peltoniemi@evl.fi. Kyrklunchen
kostar 5€.
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PÅ GÅNG

FÖRELÄSNING VARDAGSLIV

Livshantering
som en del av
vardagen
Vasa svenska och finska
församlingar ordnar i september i samarbete med
Marthaförbundet och Vasa
stad föreläsningen ”Livshantering som en del av

ÅLANDS PROSTERI
HAMMARLAND

13.9 16 sö e pingst:
Högmässa kl 12
Mårten Andersson, Kaj-Gustav Sandholm

JOMALA

Tors 10.9 kl. 18: Bibelgrupp, S Äng
Sön 13.9 kl. 11: Familjemässa, välsignelse av ettor, barnkör, S Äng.
Tis 15.9 kl. 19: Nybyggarträff, K Danielsson
Ons 16.9 kl. 19: Meditation i prästgården.

MARIEHAMN

12.09 Konsert: kl. 18 i S:t Görans, kör
från Sofia församling, dirigent – Erik
Berglund.
13.09 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, M W,
J D, kör från Sofia församling, dirigent –
Erik Berglund.
17.09 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t Görans,
M W, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet,
pris 5€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 13.9 kl. 11.00: Högmässa i Sunds
kyrka. Alexandra Äng, Kent Eriksson.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Lö 12/9 14.00: Pysselcafé för Nordkorea
i Församlingshemmet.
Sö 13/9 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm.
Må 14/9 15.30: Kvinnor i Bibeln, bibelstudium i Församlingshemmet.
Ti 15/9 10.00: Föräldra-Barngruppen i
Församlingshemmet.
Ti 15/9 13.00: Vänstuga i Församlingshemmet.
To 17/9 13.00: Solglimten i Församlingshemmet.

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
Ekumenisk bönesamling: fr 11.9 kl 19 i
K:stads kyrka
Kvällsmässa: lö 12.9 kl 18 i Dagsmark
bönehus, Saarinen, Nilsson
Gudstjänst: sö 13.9 kl 12 i K:stad, Norrback, Nilsson. Efteråt inskrivning av
konfirmander i förs.hemmet
Högmässa: sö 13.9 kl 16 i Sideby, Norrback, Nilsson. Vid behov av skjuts ring
Hellman 0400-763325
Diskussionsgrupp för män: må 14.9 kl 19
i K:stads förs.hem
Svampkurs: on 16.9 från kl 17 i samarbete med Marthaförbundet, servering
Bibelstudium: to 17.9 kl 19 i L:fjärds
förs.hem
Pärlbandet: fr 18.9 kl 19 samling för
kvinnor i K.stads förs.hem. ”Osminkad
inför Gud”, Maria Sten. Kl 21 nattvardsmässa i kyrkan. Anmäl senast 15.9 till
Anna-Lisa tel 040-5277611 eller kansliet
06-2211073

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
Fr 11.9 kl 13: ”Måla från hjärtat” på Cafe
Albert, Strömbäck.
Lö 12.9 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria,
Kristoffer Streng o Sonja Biskop sång,
Stefan Jansson piano. Programblad 10€.
Sö 13.9 kl 12: Högmässa Lassus,
S.Lindén.
Må 14.9 kl 18.30: Sorgegrupp i förs.
hemmet, Strömbäck, Wallin.
Ti 15.9 kl 14-16: Tiistaikerho startar i
Arken, Strömbäck.
Ti 15.9 kl 18: Kyrkans barntimme startar
i Böle bystuga.
Övermark
Sö 13.9 kl 10: Högmässa Sundqvist,
Wikstedt.
Pörtom
Sö 13.9 kl 14: Gudstjänst Sundqvist,
S.Lindén.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö kl 14: Gudstjänst, Björklund, Patrik
Vidjeskog. Tema: ”Guds omsorg”
Församlingspastor Cay-Håkan Englund
har semester 12.9-22.9. Vikarie är kyrkoherde Mats Björklund.

KORSHOLM

Gudstjänst: 13.9 kl 10 i kyrkan och kl 12 i
Smedsby förs.gård, Bergström-Solborg
o. Westerlund.
Söndagsskolan börjar: i Smedsby församl.gård söndagar kl 12, enl. följande:
13.9, 27.9 (knattemässa, söndagsskolan
deltar), 18.10, 25.10,8.11, 22.11, 13.12.

vardagen”. Föreläsningen ordnas totalt tre gånger
i höst, innehållet är samma alla gånger. Tillfällena
är öppna för alla och deltagandet är gratis. Deltagarna bjuds på frukost, föreläsningar, lunch, avslutningskaffe och kursmaterial.
Föreläsningarna under

Pensionärskrestarna börjar: Smedsby
förs.gård må. 14.9 kl 13-15, Helsinghörnan ti. 15.9 kl 13-15, Veikars ons. 16.9 kl
13-15, Jungsbo må. 21.9 kl 13-15.
Förmiddags andakt: ti. 15.9 kl 11 i
Smedsby förs.gård, Lindblom.
Skriftskolorna: i Korsholms sv. församl.
börjar lö 3.10 kl 13-21 i Gamla Vasa
kyrka. Anmälning på www.korsholmssvenskaforsamling.fi under ungdom och
skriftskola, senast fre. 18.9.

KVEVLAX

Högmässa - De äldres kyrkosöndag:
sö kl 10, Snellman, Andrén, Kyrkokören.
Servering i fh.
Läsa Bibeln tillsammans: må kl 19 hos
Kerstin o Bengt-Eric Rönn i V-Hankmo
(Lamaslotv.240).
Pensionärskören övar: on kl 12 i fh.
Pensionärssamling: on i fh, mat fr kl
12.45, samling 13.30. Bertil Blom berättar o visar bilder om Blåvita bandet,
paddling längs hela Finlands kust. Snellman, Pensionärskören.
Pensionärssamlingens taxitidtabell:
Ingves buss kl 11.50 Vassor, 12.10 Kuni.
Tages taxi 1 kl 12 Koskö, 12.15 Petsmo,
12.20 V-Hankmo.
Tages taxi 2 kl 12 Ö-Hankmo, 12.20
Funisgården.
Karakaffe special: to 17.9 kl 9.15 i ds.
Andakt på Funisgården: to 17.9 kl 13.30,
Snellman.

MALAX

Högmässa: sö 13.9 kl 10 i kyrkan.
Kyrktaxi. Lit./pred. Ann-Mari AudasWillman, Brunell.
Finsk Bibel- och bönegrupp: startar ti
15.9 kl 18 i KH.
Symötesresan: bussen startar kl 8.45
från KH och kl 9 från FH.
Kyrkokören och Trallarna: övar inför
Mässa för småfolk to 17.9 kl 18.30-20 i
KH. Kaffe från kl 18.
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 13.9 kl. 11. Björklund,
Vidjeskog.
Missionssyföreningen startar: on 16.9
kl. 13 i församlingshemmet. Sjöberg,
Norrgård.
Kontakten startar: to 17.9 kl. 17.30 i församlingshemmet. Brunell.
Kyrkokören startar: to 17.9. kl. 18.30 i
församlingshemmet. Brunell.

REPLOT

Gudstjänst: Replot sö kl. 18. Snellman
, Wargh.
”Vi över 60” pensionärssamling: i fsh.
to 17.9 kl. 13. Servering: Södra Vallgrund.

SOLF

Lovisas missionsstuga: öppen denna
vecka lö kl. 11-14 och sö kl. 11-15.
Högmässa: sö kl. 10, Tomi Tornberg,
Wargh.
Missionsvännerna: on kl. 13 i fh.
Kör för alla: on kl. 18 i fh.
Koralkör: on kl. 19.15 i fh.

VASA

TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Forslund, Monica
Heikius.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Nord, Mikael
Heikius.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö kl 10 Jern, Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI
ESSE

Fr kl 14: Musikupplevelse och sångstund
i Essehemmet, terminsstart, Ravall.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, Dennis
Svenfelt, Björkman.
Lö kl 9-14: Skriftskola i församlingshemmet, vintergruppen.
-kl 19: Sammankomst i kyrkan, Ken
Helmes.
Sö kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Isaksson,
Ravall, lovsångsgruppen. Textläsare:
Christel Gunell, dörrvärdar: Överesse.
-kl 14 och 19: Sammankomst i Punsar
bönehus, Ken Helmes.
Må kl 13.30: Församlingens gemensamma symöte startar i Fyren, församlingshemmet. Marita Östman.
On 23.9 kl 12: Lunch för daglediga i församlingshemmet. Anmälan till husmor,
tfn 0403 100 458 senast 18.9.
-kl 16.30: Barnkörens terminsstart i
församlingshemmet, Ravall.
To 24.9 kl 15.30-16.30: Musikverkstad
för barn, terminsstart i församlingshemmet, Ravall, Häger.
-kl 17-18: GloriEss terminsstart i församlingshemmet, Ravall.
-kl 17.15: PoP-klubben, grupp för barn i

dagen berör teman som
hemmets ordning och förmånlig mat.
Föreläsningstillfällena
hålls 22.9 i Roparnäs kyrka (på finska), 23.9 i Trefaldighetskyrkans Krypta
(tvåspråkigt) samt i Brändö
församlingsård (på finska).
Till varje tillfälle ryms max
40 deltagare.

åk 1-3, startar i Fyren, Björkman.
-kl 19-20: Tweenies, grupp för barn i åk
4-6, startar i Fyren, Björkman.
Ingen övning med församlingskören
onsdag 16.9.

JAKOBSTAD

Lö 17: Sammankomst i Vestanlidgården,
Kari Sutinen, Olavi Korkeakoski. Arr.:
Rauhan Yhdistys.
Sö 15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Sture Vargh.
16: Fokus i FC. Ärkebiskopen i Khartoum
Ezekiel Kondo, Sudan, Johan Candelin,
Krokfors. Efteråt servering.
18: Kvällsmässa i kyrkan, pred. ärkebiskop Ezekiel Kondo, lit. Krokfors, Borgmästars, Östman. Dubbelkvartett.
Må 13.30: Mariahemmets syförening i
FC, andakt Turpeinen.
18.30: Arbetskretsen i Vestanlidgården,
andakt Salo.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I.
On 18: U-klubben i Vestanlidgården,
andakt Bo-Göran Åstrand.
19: Männens samtalsgrupp med Charles
Isaksson i Bonäs förs.stuga.
To 13.30: Terminsstart för kretsar i FC,
Salo, Östman. Information om krisarbetet i Nepal, FMS, Johanna LindénMontes. Servering för FMS. Lotteri till
förmån för Pörkenäs lägergård. Gåvor
mottas med tacksamhet.
KRISTEN FOSTRAN: med Viggo Klausen,
norsk pastor, i Församlingscentret.
-To 19-20.30: Föräldrakväll för alla
som har barn eller barnbarn i FC. Tema:
Familjens viktiga roll för barnens kristna
fostran.
-Lö (19.9) 13-15: Seminarium i FC.
Tema: Levande tro hemma och i församlingen.

KRONOBY

Kvinnogruppen: to 10.9 kl 18.30 i fh.
Carola Salo-Back medv.
Barnkörerna: start fr 11.9 kl 13.20 i fh. Åk
1-3 slutar 13.50, åk 4-6 slutar 14.10
Gudstjänst: sö 13.9 kl 10.00 Ventin,
Lindbäck-Haals. Sång inför gudstjänsten 9.30-9.50, alla välkomna med och
sjunga!
Missionssymöte: ti 15.9 kl 13.00 i fh. Lea
Hopkins berättar om sin tid i Uganda
och Sydsudan. Alla syföreningar inbjuds!
Batas bönegrupp: ti 15.9 kl 19.00 i spisrummet
Samtals- och stödgrupp: ti 15.9 kl 19.00
i Jakobstads församlingscenter för dej
som blivit ensam ”mitt i livet” genom
dödsfall.
Föräldra-barngruppen: start on 16.9 kl
9.00 i dagklubben

Anmälan senast 15.9 till
marttina.rahja@evl.fi eller
tfn 044 480 8262. Meddela vid anmälan namn,
adress, telefonnummer,
epostadress, matallergier
och vilken av dagarna du
önskar delta.

Sö kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Sandvik,
Lönnqvist
On kl 19.30 Kyrkokörsstart: fh

PEDERSÖRE

Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Erikson,
Eklund
Ungdomskväll: Fr 20 i Kyrkhemmet i
Bennäs
Gudstjänst och välsignelse av åk 1: Sö
11 i kyrkan (Obs tiden!), Erikson, kantor
D. Häggblom, sång av barn, dörrvärdar
Östensö, kyrksaft och kex efteråt
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Staffan Snellman
Körernas terminsstarter:
- To 18.30 Kyrkokören i Kyrkostrands
församlinghem, dir. Sandstedt-Granvik
- Må 19 Manskören i Kyrkostrands församlingshem, dir. Frantz
- On 17 Barnkören i Kyrkhemmet i Bennäs, dir. Sandstedt-Granvik
Karakafé: Ti 9 i Hedbo seniorboende
startar
Pensionärssamling: On 12 i Kyrkostrands
församlingshem, Alexandra Klemets,
Häggblom, lunch och eftermiddagskaffe 12 €
Bönegrupp: To 17.9 kl. 18.30 i Kyrkhemmet i Bennäs

PURMO

Sö kl 10: Högmässa i kyrkan, Portin,
Johansson.
-kl 14: Möte i Emaus bönehus, Bengt
Forsblom, Tomas Portin, sångprogram.
To 17.9 kl 14: Andakt i Sisbacka pensionärshem.

TERJÄRV

Barnkören: startar to 10.9 kl 18, förs.h.
åk 1 och framåt. Nya och gamla sångare
välkomna med.
Högmässa: sö 13.9 kl 10, khden, ärkebiskop Esekiel Kondo från anglikanska
kyrkan i Sudan, Johan Candelin. Efter
högmässan serverar Kvinnobanken på
söndagslunch i förs.h.
Mariat: startar må 14.9 kl 14 hos Sinikka
Edsvik.

NEDERVETIL

Kyrkokören övar: to 10.9 kl. 19.00 i fh.
Finsk mässa: sö 13.9 kl. 10.00, Store,
Smedjebacka och Kyrkokören.
Gudstjänstgrupperna samlas: on 16.9
kl. 18.00 i fh, servering. Alla intresserade
välkomna!
I höst startar en serie med temakvällar i fh, första temakvällen on 23.9 kl.
18.30, Östman.

NYKARLEBY

NYKARLEBY
Sö kl 10 Gudstjänst: Sandvik, Ringwall
Må kl 18 Kenyamission: fh, Albert
Häggblom
On kl 15 Barnkören startar: fh
To kl 18.30 Nattvardsgång: kyrkan,
Edman
Ny skriftskola: start 20.9 kl 18 i kyrkan
för dem som är födda 2001 eller tidigare.
MUNSALA
Sö kl 18 Kvällsgudstjänst: kyrkan, Sundstén, Ringwall
Församlingsresa onsdag 16.9: till Härmä
o Storkyro. Info o anmälan senast 14.9
till Monica Borgmästars, tfn 040 147
0122.
JEPPO
Må kl 9 Andakt och bön: kyrkan

Sista veckan i september finns det möjlighet för den som önskar varva ner
att delta i någon av de tysta retreaterna på Tankar lotsstation.
Den första retreaten hålls 22 – 24.9 med avfärd på tisdagkväll kl 18 och
hemkomst på torsdagen 16–tiden. Retreaten leds av biskop em Erik Vikström och temat är Mitt Patmos – min bön. Vägledning, meditationer,
mässa och tideböner ingår i retreat- programmet och deltagarna deltar
helt enligt hur de själv önskar. På Tankar finns en kyrka där morgonmässorna och tidebönerna firas medan vägledningen och meditationerna
hålls inne i lotsstationen. Naturen ute på fyrön är fin också på hösten och
eftersom all verksamhet lagts ner inför vintern är det i september väldigt
fridfullt ute på ön.
Den andra retreaten leds av teol. mag. pastor Leif-Erik Holmqvist och
prosten Olof Henricson. Temat för vägledningen och meditationerna är
Dörren är öppen – stig in. Retreaten ordnas under helgen 25–27 september med avfärd på fredag kväll kl 18. Tidebönsledare är Malin Storbjörk.
Den första tysta retreaten hölls i fjol i slutet av september och gav mersmak. Därför ordnas i år två retreater för att möjliggöra deltagande för lite
fler. Karleby och Kronoby församlingar är arrangörer.
Retreatansvariga är Kristina Klingenberg (tfn 0503147317) och Malin
Storbjörk (0407221172) och det är även till dem man skall vända sig om
man vill anmäla sig. Helst senast 15.9.
Priset för retreaterna (båtresa, kost och logi ) är 175 e i enkelrum och 150
e i dubbelrum. Antalet platser är begränsade.

LEDIGA TJÄNSTER
FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID:

Lemland-Lumparlands församling söker
en diakon eller diakonissa 60 % av heltid.
Tidigare ansökningar beaktas. Tjänsten tillsätts enligt
överenskommelse. Information om tjänsten ger kyrkoherde
Benny Andersson, tel. 34321 el. 0457 3434267 el. e-post
benny.andersson@evl.fi.

LARSMO

Sö 13.9 kl.10 Gudstjänst: Sjöblom,
Wiklund, sång Mikael Svarvar. Kyrkvärd:
Storströmmen.
Må 14.9 kl. 9.30-11 Föräldra-barngruppen: i Bosund och i Västerby bönehus
startar.
- kl. 11.30-13 Föräldra-barngruppen: i
Holm bönehus startar.
- kl. 19 Missionsafton: i församlingshemmet. Kvällens gäster är ärkebiskop
Ezekiel Kondo från Sudan och Johan
Candelin från Martyrkyrkans Vänner.
Servering.
Ons 16.9 kl. 9.30-11 Föräldra-barngruppen: i Furugården startar.
- kl. 13-15 Stick-in café: i Holm bönehus.
To 17.9 kl. 18: Karasamling vid Mats
Holmstedts villa, Näseskatav. Fäboda.
Kl. 17.30 Gemensam start från Holm
bönhus.
Kyrkhelg: i Karleby 11-13.9

Tysta retreater
ordnas på Tankar

Ansökningen riktas till Kyrkorådet och ska vara på pastorskansliet senast 18.9.2015 kl. 16.00. Adress: LemlandLumparlands församling, Kyrkorådet, Lemlandsvägen 1328,
22610 LEMLAND. Läs mer: www.lemland-lumparland.evl.ax.

DÖDA

Tom Michael
Kytöpuro
* 24.4.1953
† 26.6.2015
Sörjd, saknad
Surun kyynelten läpi
kimmeltää onnellisten
vuosien muisto.....
Ritva
Rita, Hasse, syskonbarn,
övrig släkt och vänner
Tomi är jordfäst i de närståendes krets. Vi tackar för
deltagandet i vår sorg.

MARIEHAMNS
FÖRSAMLING
lediganslår en heltidstjänst som

DIAKONITJÄNSTEINNEHAVARE
Kompetenskrav: diakoniss- eller diakonexamen.
Lön: enligt avtal.
Tillträde: 1 januari 2016 eller enligt överenskommelse.
Närmare upplysningar om arbetsuppgifterna ger diakonissa
Lisbet Nordlund/kyrkoherde Jan-Erik Karlström och om anställningsförhållandet personalsekreterare Inga-Britt Christenbrunn,
tfn växel 018-5360.
Ansökan med betyg samt intyg över tidigare tjänstgöringar riktas
till:
Kyrkorådet i Mariehamns församling
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn,
senast den 22 september 2015 kl. 15.00.
Kyrkorådet
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MARKNAD

Vill Ni marknadsföra er i svenskfinland?

ÖNSKAS HYRA
Köpes eller hyres 3 r + k i Söderkulla eller Nickby. Ring 050
523 1080.
Skötsamt icke rökande ungt
kristet par med 1 barn flyttar p.g.a. arbete från H:fors till
Vasa. Vi söker ex. en 2 eller 3
rums bostad. Marknivå eller
hus med hiss. Allt beaktas.
David 0503473804, david.
snellman@gmail.com
Önskas bostad i H:fors helst
nära min nya skola; Arcada.
20 årig kille från Österbotten
utb. väktare . tel. 040
7587785
Två unga damer söker en trea
i H:fors med goda förbindelser
till centrum. Max 1200€/mån.
0414302342/Nina

UTHYRES
1r + k + balk, 26 m2 i södra
H:fors, 780e, t. 0505542161
2r + k + b + balk 47 m2 i
Solviken , havsuts., 4. vån
metro. 1060e, 0505542161
Hfors Brändö ledig 70m2 ljus
3r+kök+glasbalkong 4/5 vån
hiss. Buss, metro till centrum.
Fam. eller 2 studerande.
Rökfri, ej husdjur. Hyra 1.180e.
Tel. 0505300188

Kyrkpressen, God Tid, Finlands kommuntidning,
Löntagaren, Pohjalainen Yrittäjä, Folkhälsan,
Resonans, City & Arcipelag, Respons, Replik,
Gula Pressen, Hembygden, Vi hörs,
Jaros-Futisextra, VIFK Magasin,
Sportpressen, + webbannonser.

Ni kan även boka in bilagor till dessa tidningar via oss!

Jonnys Försäljningstjänst / Cjcenter Kb
tfn: 0500 924 528

Ny trivsam tvåa med bastu,
42m2. Himalajagatan 5, 1km
fr. Vasa centrum. 5 vån.
Bilplats med elstople. Hyra:
695€/mån+vatten. Tel.
050-5217353

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

I MIN

LING
FÖRSAM

SPA/HÄLSORESA
PÄRNU TERVIS
ESTLAND

Vi sköter om annonserna till bl.a dessa tidningar:

Konstutställning
i Johanneskyrkans krypta
16.9–5.10.2015
Johannes församling ställer ut Stig Nyströms
oljemålningar vilka hänför sig till trosfrågor.
Vernissage hålls onsdagen den 16.9 kl. 13–15,
då konstnären presenterar sina verk. Utställningen är öppen måndag till fredag kl. 10-15.
Välkommen!

1.11 - 7.11 529 €

Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry
arrangerar en FPA finansierad

BUSS-BÅT-HELPENSION
LÄKARBESÖK6 DAGARS BEHANDLINGSPAKET
(3 BEH. PER DAG)
RUTT: PARGAS-KIMITOEKENÄS O.S.V.

REHABILITERINGSKURS FÖR PERSONER
MED PSYKISKA STÖRNINGAR
(lindrig eller medelsvår depression)
9.11.2015 – 26.8.2016 (3 x 5 dagar)

TERVIS HAR SERVICE
ÄVEN PÅ SVENSKA

FRÅGA MERA PÅ

PARTOURS
0440 524911
partours@parnet.fi

INTERNATREHABILITERINGSKURS nr 56116
för att stöda arbets- och funktionsförmågan
samt psykiskt välbefinnande
i Kangasala, på Kuntoutumiskeskus Apila
Information och broschyrer: tfn. 03 222 6755
toimisto@pirkanmaan-ihmissuhdetyo.fi
www.pirkanmaan-ihmissuhdetyo.fi
Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tammerfors

EN STARK BERÄTTELSE OM DRÖMMAR, MOD OCH ANNORLUNDASKAP.

FÖRESTÄLLNINGARNA TEXTAS TILL SVENSKA & FINSKA 26.9 –17.10
WASA TEATERS BILJETTKASSA

Sandögatan 7, 06-3209330
öppen må-lö kl 12-14.30 & 15-17
WWW.NETTICKET.FI
WWW.WASATEATER.FI

Helsingfors kristliga förening av unga kvinnor (KFUK)

lediganslår fem studiestipendier á 500 euro
ur Elin Uddströms fond för förkovran inom det egna
studieområdet. Fritt formulerade ansökningar styrelsen
tillhanda senast den 30.9.2015 under adressen Helsingfors KFUK, Arkadiagatan 33 A 13, 00100 Helsingfors.

Upplev våren 2016 i

ISRAEL

Kom med på Församlingsförbundets innehållsrika
och oförglömliga resa till Israel 6 – 13 mars 2016!

En resa till Israel är en stor upplevelse! Vandra i Jesu
fotspår på Via Dolorosa, skriv en bönelapp vid Klagomuren, bada i Döda havet, ta en båttur på Gennesarets
sjö, se herdarnas äng i Betlehem...
Pris: 1370 € (+ utflyktspaket ca 300 €)
I priset ingår: flyg med Finnair Helsingfors-Tel AvivHelsingfors, logi i dubbelrum, 3 nätter i Tiberias, 4
nätter i Jerusalem, frukostbuffé och middag alla dagar.
Guide på resan är Sara Rivaj
Researrangör: Församlingsförbundet
Teknisk arrangör: Toiviomatkat
Mera information och anmälningar till verksamhetsledare Kalle Sällström tfn: 050 3562 475, e-post: kalle.
sallstrom@forsamlingsforbundet.fi.
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INKAST FREDRIK PORTIN

ÅLAND BESLUTSFATTANDE

Det pinsamma
landet?

Viktigt med opartisk behandling

Detta år har tärt på alla spår av nationalistisk anda jag haft. Jag har under året förfärats i större utsträckning än tidigare när jag tagit del av
inrikesnyheterna. Finlands politik
tycks ha tagit en absurd vändning
och övertagits av en samling populister och ideologer vars syften jag är rädd att ska
ruinera folksjälen.
När min familj hade gäster från Sverige i somras ville de gärna diskutera Finlands nuvarande
politik bland annat gällande flyktingar, bistånd
och välfärdssatsningar. De var förundrade över
den väg Finland valt och jag kunde inte göra annat än erkänna att Finlands politik för tillfället
är allt annat än förträfflig. Framför allt upplevde jag att jag var tvungen att skämmas för hela
Finlands del eftersom jag upplevde att mitt land
blivit pinsamt.
Den politik som Finland har gått in för skulle egentligen inte behöva vara så farlig, eftersom man i en demokrati alltid kan ersätta den
politik som förs. Men politiken har blivit en källa till
oerhörd ångest och sorg för
mig eftersom folket verkar
acceptera den riktning politikerna tagit (i alla fall om
man ser till vissa gallupundersökningar). Jag ser inga
revolter på gatan, i stället
upplever jag att folket nickar instämmande.

”Vi synliggjorde ett Finland
som välkomnar
främlingen.”

En känsla av pessimism inför framtiden har därför legat
över mig under våren. Men
den tyngden lättade aningen under sommaren.
Efter att riksdagsledamot
Olli Immonen i somras gjorde sitt nu ökända uttalande mot mångkulturalism
väcktes äntligen många finländare ur sin politiska slummer. Vi har en dröm-kampanjen samlade som en följd av uttalandet tusentals människor som protesterade mot den populistiska och
ideologiska grund som Immonens uttalande baserar sig på.
Jag och min familj tog del i protesterna som
hölls på Åbo torg i början av augusti och när jag
stod på torget tillsammans med drygt 1 000 bröder och systrar försvann en stor del av min pessimism. Tillsammans utgjorde vi i den stunden
en gemensam kropp med en politik som var ett
alternativ till den etablerade. Vi synliggjorde ett
Finland som välkomnar främlingen – ett Finland
jag kan vara stolt över.
På samma gång påminde demonstrationen
mig om hur viktig kyrkan kan vara. Precis som
på Åbo torg förmår även kyrkan skapa sådana
utrymmen där en alternativ politik framhålls.
Framför allt när kristna samlas för att fira nattvard tillsammans kan de manifestera en politik som inte innefattar främlingsfientlighet, en
övertro på marknaden eller förkastandet av de
minsta bland oss. Kyrkan kan sålunda när hon
är som bäst synliggöra en politik som utmanar
landets pinsamheter.

Lördagen den 15 augusti ingick i Ålandstidningen en artikel under rubriken ”Nu skall kyrkan bli
mera självstyrd”. Förutom
den talande rubriken sägs
vidare att den arbetsgrupp
som tillsatts, där mig veterligen endast en har anknytning till Saltviks församling, har som mål ”att
skapa en förändring inom det rådande systemet.
En medelväg kunde vara ett minskat inflytande
av domkapitlet och biskopen i Borgå stift och istället
handha motsvarande kompetens på Åland”.
Med perspektiv från min
tid i Sverige men även under den tid jag bott och
verkat på Åland kan man
säga att historiens exempel avskräcker. När makten och beslutsfattandet
delegeras till lokala enheter och organ öppnas samtidigt risken för ett fruktansvärt godtycke. Det var
just för att motverka mygel, maktmissbruk och så
kallas svågerpolitik som
bland annat fackförbun-

Det torde vara drygt tre år sedan domkapitlet i Borgå stift
gav tummen ner för ett initiativ där huvudtanken var
att lösgöra det åländska prosteriet i relation till det övriga stiftet och framför allt
domkapitlet, och verka för
en mer självständig kyrka
på Åland. Den sakliga motivering som gavs torde mer
än väl gälla än i dag. Inget
prosteri inom stiftet innehar ensam de juridiska, förvaltningsmässiga eller ekonomiska förutsättningarna
för att verka självständigt i
relation till stiftet.
I stort sett samma personer som så stod bakom de
så kallade Jomalateserna
har fortsatt sin mission för
att verka för en sammanslagning av församlingar på
norra Åland. Tankemönstret är tydligt, lyckas man
inte ta åt sig hela kakan
med en gång så försöker
man äta upp den bit för bit.
De berörda församlingarna
är Saltvik, Brändö-Kumlinge, Sund-Vårdö samt
Finström-Geta. Av dessa
torde Saltvik vara den en-

da församlingen som kan
tillskrivas en mycket god
ekonomi, förutom en välskött administration. Medveten om detta har Saltvik
även motsatt sig en kommande sammanslagning
med de andra församlingarna. Men anar att i en dylik framtid skulle församlingen hamna ekonomiskt
bära upp de övriga. Initiativet har framskridit så långt
att domkapitlet i höst ska
ta ställning till den utredning som gjorts och till om
en sammanslagning ska
förordas. Beslutet bör sedan fastställas och stadfästas av Kyrkostyrelsen.
Den vanliga församlingsmedlemmen har vad
jag vet varken haft möjlighet eller tillfälle att uttala
sig. Det synes mig som en
osund utveckling då stora frågor som utnämning
till tjänst eller eventuella
sammanslagningar endast
diskuteras med ett genom
sämjoval tillsatt förtroendeorgan, medan den vanliga församlingsmedlemmen
helt lämnas utanför.
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”Förresten är jag
som ateist mäkta trött på att hela tiden påminna
vissa kristna om
att ´vad skulle Jesus göra?´.”
Marcus Rosenlund på
Facebook på tal om
Soini och flyktingar.

Peter Blumenthal
Mariehamn

Grattis Gunilla!
Jag vill gratulera dig, Gunilla
Teir, till din prästvigning och
samtidigt beklaga att Kristinestads svenska församlings
tf.kyrkoherde Lars Lövdahl
i kraft av sin dubbelroll som
kaplan (där han inte behöver samarbeta med kvinnliga präster) och kyrkoherde
(där han borde göra det) inte
låter dig predika i din hemförsamling.
Eftersom min syn på kvinnor som präster är diametralt motsatt jämfört med
Lövdahls upplever jag som
församlingsmedlem Lövdahls beslut närmast som
en örfil och ifrågasätter både det och hans makt att fatta beslut av det slaget.
Efter att ivrigt ha diskuterat argumenten mot
kvinnliga präster med min
mor, Sigrid Nikula – teologie doktor hc. – för mer än
50 år sedan är min ståndpunkt klar. Senare har den
styrkts av vetskapen om att
de gammaltroende ortodoxa, som var beredda att

Skicka insändaren till:

Med anknytning till en gammal dikt av Zacharias Topelius: Då jag i nattens timmar
kämpade med mitt ryggonda och funderade över livet
tyckte jag mig komma på en
ny livsfilosofi i tre delar.
1. Livet i den här världen
är inte särskilt enkelt och det
har jag sagt tusentals gånger. Det leder mina tankar till
Topelius dikt: ”Världen är så
stor så stor, Lasse Lasse liten,
större än du nånsin tror, Lasse Lasse liten.”
2. För det andra vet vi just
ingenting om framtiden.
”Långt det är från öst till väst,
Lasse Lasse liten. Borta bra
men hemma bäst, Lasse Lasse liten.”
3. Eftersom vi inte har stora möjligheter att förändra någonting blir ingenting
bättre av att vi tycker det
är svårt. ”Där är varmt och
där är kallt, Lasse Lasse liten. Men Guds råder överallt, Lasse Lasse liten.”

den i tiden skapades. Med
samma målsättning arbetar
även de opartiska myndigheter som verkar både i riket och på Åland.
En av domkapitlets primära uppgifter är att värna
om en rättvis och opartisk
bedömning av de kyrkligt
anställda när det gäller till
exempel anställningsförhållanden.
Det skulle därför ankomma på domkapitlet att
vid en kommande diskussion med den tillsatta arbetsgruppen vara mycket
tydlig med vilket mandat
det innehar, även framledes kommer att inneha,
och även vid behov göra
bruk av. Endast så kan garanteras att en kyrklig anställd även i framtiden, åtminstone i teorin, kan åberopa och även förvänta sig
rättvis och opartisk behandling där dennes ärende ska behandlas av domkapitlet i Borgå stift.

Soini pikar
kyrkliga
Utrikesminister Timo Soinis blogg om att Finland
ska gynna kristna och jezidier kritiserades i Helsingin Sanomat av Aaro Rytkönen vid Kyrkans
Utlandshjälp och biträdande direktor vid Finska

”Min uppfattning
är att det har daltats tillräckligt med
kvinnofientliga
prästers samvetsproblem.”

riskera sina liv för rätten att
göra korstecken på det traditionella sättet, samtidigt insåg att den apostoliska successionen hade brutits i och
med att den ortodoxa kyrkan i praktiken blev statskyrka och därför hela tiden
har tillåtit kvinnor att predika i sina församlingar.
Min uppfattning är att
det har daltats tillräckligt
med kvinnofientliga prästers samvetsproblem och
att det kristna kärleksbudet
korrumperas ju längre detta pågår. Mina alternativ är

Missionssällskapet Rolf
Steffansson. De anser att
Soini rör ihop två frågor.
”Med en kristen värdegrund måste vi hjälpa alla, oberoende av deras religion”, sade Steffansson.
Aaro Rytkönen varnade för
en polarisering i flyktingfrågan. I helgen publicerade Soini ett nytt blogg-

inte många eftersom jag inte kan göra så mycket annat
än skriva ut mig ur kyrkan –
någonting som jag inte vill.
Borde jag kanske flytta till
grannstaden Kaskö där man
just har utnämnt en kvinna
till tf. kyrkoherde!
I princip skulle jag aldrig
ansluta mig till en organisation där åsikter av Lövdahls
slag råder och för mig håller detta på att bli en allvarlig samvetskonflikt. Biskop
Björn Vikströms fromma
förhoppningar (Syd-Österbotten 1.9.2015) om att ”saken kan ordna sig” räcker inte för mig så länge han inte kan eller vågar ifrågasätta
Lars Lövdahls maktposition i
situationer som denna.
Jag hoppas att det finns
andra församlingsmedlemmar som delar min uppfattning och uttalat gärna vill se
Gunilla Teir i predikstolen.

Karl Henrik Nikula
Kristinestad

inlägg adresserat till de
båda kyrkliga representanterna. Han pikar ”kyrkherrarna” och beklagar
ifall deras åsikter är organisationernas officiella. Soini vidhåller Isis folkmord på kristna och jezidier, men undviker frågan
om hur muslimska flyktingar ska behandlas.

NÄSTA VECKA undrar vi om det går att pilgrimsvandra med rullstol.
www.raitismaja.fi
0400 126 830
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Kyrkan i Venezuela
står inför massiva
utmaningar. Den
politiska instabiliteten orsakar allt
större kaos bland
befolkningen.

Hands är inte särskilt
hoppfull gällande framtiden.
– Det börjar redan i tidig
ålder eftersom familjerna
blir mer splittrade. Föräldrarna skjuter ansvaret för sina barn över till hemhjälpen
eller rent av bara till datorn.
Men i många fall har föräldrarna inget val.
– Många föräldrar måste
jobba så mycket för att tjäna
ihop tillräckligt med pengar
för att försörja familjen. En
minimilön rör sig kring femton dollar i månaden, även
om valutakurserna är mycket svåra att hålla koll på, säger Gerardo Hands.
Enligt honom står kyrkan inför en massiv uppgift
då det gäller att ta hand om
alla behövande människor.
– Kyrkans viktigaste uppgift är att stöda familjer både utanför och i församlingen, så att dessa håller ihop.
Kyrkan har också en viktig
uppgift i att förmedla hopp
i ett land där det råder stor
meningslöshet.
– Det ökade våldet är också rotat i att folk inte längre
bryr sig. För att det inte finns
något hopp om en ljus framtid, säger Hands.

TEXT: JOHAN MYRSKOG
– Venezuela har blivit livsfarligt för vem som helst, säger
landets lutherska kyrkas president Gerardo Hands.
Han syftar på den ökade
laglösheten som sprider sig
som en löpeld på grund av
det politiskt instabila läget.
– Drogtrafiken och människohandeln ökar, liksom
även antalet mord och rån, det
är ett totalt kaos, säger Hands.
För att konkret illustrera hur kaotisk oljelandet Venezuelas ekonomi egentligen
är berättar Hands att man för
samma pris som man köper
en liter vatten kan köpa hundra liter bensin.
– Ren idioti. Och var är maten som vi skulle behöva i butikerna? Till och med maten
man får i gatustånden är dyr.

Kyrkan gör skillnad

Goda värderingar lider

Gerardo Hands bor i staden
Valencia tillsammans med
sin familj. I Valencia arbetar han i en lokal församling
med fem anställda som har
ett stort ansvar.
– Det stora problemet är
att värderingarna i samhället hela tiden förändras till
det sämre. Rättvisa, solidaritet och jämlikhet försvinner allt mer. Om ett människoliv inte är värt något,
så vad är i så fall värt något?

Gerardo hands är bekymrad över utvecklingen i Venezuela. Landet är i kaos och om inte
det politiska läget stabiliseras kommer kriminaliteten bara att öka. 			
FOTO: Joanna Lindén-Montes

X

– tidningen för Dig!
Prenumerera på den
populära finlandssvenska
veckotidningen Kuriren.
Inspirerande och trevlig
läsning för hela familjen
direkt hem i din brevlåda!

Den lutherska församlingen i
Valencia har ett barnhem, Casa
Hogar, som bland annat finländska missionärer var med
om att starta för drygt tjugo
år sedan.
Barnhemmet tar i första
hand emot hemlösa barn men
har i allt högre grad fått börja ta emot barn som kommer
från våldsamma, alkoholiserade hem.
Barnhemmet har för många
betytt en ny start och en möjlighet till ett bättre liv.

JA TACK!
för resten av år 2015 och hela året 2016 för 84 € (inom Norden)
Tre (3) provnummer för endast 14,50 euro.
Ett halvt år för endast 42 euro.
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– För några år sedan började en pojke dyka upp hos
oss. Nästan varje dag hade han
nya blåmärken. Församlingen och socialmyndigheterna
kom överens med mamman
om att hon inte var kapabel
att ta hand om pojken, så han
fick flytta till Casa Hogar, säger Hands.
I dag är han 15 år med god
social kompetens och har goda betyg i skolan.
– De barnhemsbarn som
bodde i Casa Hogar för tjugo
år sedan har nu stabila liv och
det roliga är att många kommer tillbaka för att hjälpa till
och stöda den nya generation
av barn som nu bor där.
Gerardo Hands är på besök i Finland för att träffa representanter för Finska Missionssällskapet. Han betonar flera gånger att det betyder mycket för den lutherska
kyrkan i Venezuela att veta att
den är en del av något större.
– Det är väldigt uppmuntrande att veta att det finns
människor som vill höra hur
vi har det och bryr sig om oss.
– Be gärna för oss, det behövs verkligen!

DELTAR I KURIRENS UTLOTTNING AV FEM
X JAG
PRESENTKORT TILL NÅGON AV S-GRUPPENS BUTIKER.

Prenumerera och delta i utlottningen!

Nu har du möjlighet att vinna ett
presentkort à 50 euro till någon av
S-gruppens butiker. Skicka in kupongen senast 30.11.2015.

• Venezuelas evangelisklutherska kyrka föddes år
1985 som en självständig,
mångspråkig kyrka.
• Många församlingsmedlemmar kommer från små
etniska grupper och har invandrarbakgrund.
• Kyrkan har idag sex församlingar och fem präster,
varav en del arbetar deltid.
• Kyrkan har ett par tusen
medlemmar.

Kan sändas
ofrankerat
inom Norden
Kuriren betalar
portot

JAG VILL PRENUMERERA PÅ KURIREN

ADRESS

AR UT
VI LOTT

LUTHERANER
I VENEZUELA

Nej tack, jag vill inte prenumerera på Kuriren. Jag deltar endast i utlottningen
av presentkorten till någon av S-gruppens butiker. Jag returnerar beställnings-,
och utlottningsblanketten försedd med frimärke. Var snäll och stryk över den
färdigtryckta adressen på kupongen och skriv: Kuriren, PB 12, 65101 VASA.

Erbjudandet gäller till 30.11.2015

KP 10.9

Stora Rune fick besök i cellen av pastorn, som förklarade sig villig att hjälpa Rune efter frigivningen.
– Det var snällt pastorn, men jag arbetar helst ensam i fortsättningen också!

Be för oss, det behövs!

