Sid LEDAREN: Snart är det dags att välja nya beslutsfattare
till kyrkans högsta organ. Nominera dem, välj dem, stöd
dem! De förvaltar den demokrati vi har.
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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Lista våra goda
krafter nu!
det är snart val i kyrkan igen.
Den här gången handlar det
om platserna i kyrkomötet och
i stiftsfullmäktige. Bägge fördelas i indirekta val,
personerna väljs av de förtroendevalda i församlingarna. Det här är orsaken till att valen känns
avlägsna för största delen av befolkningen. Men
påverka kan man, inte minst genom att se till att
goda kandidater ställer upp. Det arbetet börjar på
allvar nu. Den 16 november ska kandidatlistorna
lämnas in till domkapitlet.
Vid Kp:s rundringning bland kyrkomötesombuden verkar det som om det blir ett större vaktombyte, när åtminstone de högprofilerade lekmannaombuden Peter Lindbäck och Stig Kankkonen lämnar över till någon annan. Att dessutom
Åsa Westerlund, som också sitter i Kyrkostyrelsens plenum, hör till dem som tvekar betyder att
det är en hel del erfarenhet som riskerar att försvinna ur den svenska gruppen samtidigt. Slitaget på ombuden i kyrkomötet är hårt. De veckolånga sessionerna två gånger om året kryper
långt in på kvällskvisten, och ärendenas mängd
och omfång gränsar till det omänskliga för dem
som samtidigt har ordinarie jobb att sköta. Men
just här behöver vi skärpta, insatta och hängivna krafter från Borgå stift.
Däremot är tongångarna från avgående stiftsfullmäktige rent av oroväckande. De har att göra med rent strukturella frågor. Teol. dr Juha Meriläinen beskriver i en utredning av det kyrkliga beslutsfattandet föregångaren stiftsmötet som
”innehållsmässigt onödigt”. Nu ekar samma kritik av det ersättande organet från dess egna led.
Den serveras beskt också i Kp av bland annat avgående fullmäktige Kenneth Holmgård och tidigare fullmäktige Linda Lawast-Slotte. Varför blev
det inte som det var tänkt?
Skapandet av stiftsfullmäktige föregicks av en
dragkamp om lekmannainsyn kontra biskoparnas
makt. Resultatet blev att kyrkomötet röstade för att
utöka lekmannainslaget i det nya organet. Samtidigt förblev stiftsfullmäktiges befogenheter, uppgifter
och ställning i förvaltningen alltför skissartade. Organet blev beroende av de enskilda invaldas geist, särskilt
ordförandens, samt domkapitlens välvilja. Nu, när den
tredje uppsättningen stiftsfullmäktige står i tur att avgå, är frustrationen uppenbar.
”Många med” garanterar inte
automatiskt en maktfördelning. Det handlar också om att få ett klart mandat.
Samtidigt skulle domkapitlen behöva den uppbackning ett stiftsfullmäktige kunde vara. I kyrkans maskineri är biskoparna och deras lilla stab
inte den auktoritet de en gång var. Makten och
pengarna har glidit över bland annat till Kyrkostyrelsen, men också till penningstarka, stora samfälligheter, där Helsingfors är det ultimata exemplet.
Inte minst för Borgå stift vore det viktigt med
den här typen av forum för vision och medbestämmande i ett föränderligt språkligt landskap.
Det behövs engagerade krafter, som tas väl emot
av de tjänstemän de ska arbeta med och för. Med
prästkragar och utan.

”Många med”
garanterar inte
automatiskt en
maktfördelning.

PROFILEN: TUULIKKI KOIVUNEN BYLUND
”Jag förbereder mig för döden. Men jag tänker inte dö
på ett tag.”

Profeterar om
en papperskorg
I Finland vigs samkönade par i kyrkan på 2020-talet,
om man får tro biskop Tuulikki Koivunen Bylund.
– Det är en principiellt viktig fråga. Men rent praktiskt
är den egentligen väldigt liten.
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Skriver sina memoarer

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON
När Tuulikki Koivunen Bylund var liten visste hon inte vad en biskop var
för något.
– Och jag hade aldrig kunnat gissa
att jag själv skulle bli biskop, även om
jag tidigt jobbade målmedvetet för att
bli präst.
1971 emigrerade hon till Sverige för
att kunna prästvigas och har nu hunnit vara präst i 44 år.
– Det är obegripligt. Det var min kallelse och det jag verkligen ville. Jag fick
det liv jag ville, det är stort. Det har varit en nåd att få leva just i den här tiden, då det hänt så mycket både i kyrkan och samhället.
I lördags var Koivunen Bylund huvudtalare vid ett seminarium med temat ”Låt kyrkan välsigna” i Lojo. Inbjuden av Kom Alla- och Gemenskapsrörelsen berättade hon om den process
som ledde till att Svenska kyrkan år
2009 beslöt viga samkönade par.
– Det är tre saker som gjort att det
gått så smidigt i Sverige. För det första
har processen varit lång och genomgripande. Många har jobbat hårt för att utförligt utreda det teologiska och praktiska under många år.
För det andra tror hon att det haft en
stor betydelse att många aktivister jobbat för en förändring, både i kyrkan och
i samhället.
– Det har skett en växelverkan mellan samhälle och kyrka, så som det alltid gör.
Den tredje punkten handlar om synen på sexualiteten.
– Synen på sexualiteten har förändrats, även i kyrkan. Om vi ser tillbaka
på 1800-talet är det väldigt tydligt att
det som uppfattades som god sexualitet då var att man alstrade barn. Det talades inte om sexualiteten i andra former. I kyrkan var det som hade att göra med sex omgärdat av synd.
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– Jämför det med dagens läge då sexualiteten ses som en gåva av Gud. Då
blir den stora frågan automatiskt om
Guds gåva inte gäller alla människor.

Frimodig profetissa

När Kyrkpressen intervjuade Koivunen Bylund för tio år sedan förutspådde hon att Finland skulle få sin första
kvinnliga biskop inom tio år. Efter fem
år valdes Irja Askola till biskop i Helsingfors. Vågar Koivunen Bylund sig
på att förutse när evangelisk-lutherska kyrkan i Finland viger det första
samkönade paret?
– Det finns många exempel i Bibeln
på profeter som haft fel. Det gör mig lite mer frimodig i rollen som profetissa.
– Jag tror att samkönade par vigs i
Finland på 2020-talet, med glädje. De
aktiva i kyrkan vill nog följa sin Herres och Mästares exempel i den här frågan också.
Hon säger att den här frågan är teologiskt och principiellt viktig, den handlar om människors lika värde.
– Men å andra sidan är den rent praktisk en liten fråga. I Sverige gifter sig
varje år ungefär 700 samkönade par,
och 75 procent av dem gör det borgerligt.
Känner du till föreningen Aito Avioliitto,
som arbetar för att fälla den könsneutrala äktenskapslagen?
– Jag vet inget om Aito Avioliitto, men
jag vet mycket om homofobin. Den finns
djupt förankrad i den finska folksjälen, liksom också rädslan för allt som
är annorlunda. Jag har faktiskt valt ett
bibelställe för att profetera om homofobin. Det är Uppenbarelseboken 12:12
och handlar om djävulen som stigit ner.
”Hans raseri är stort, ty han vet att hans
tid är kort.”
– En vacker dag finns både homofo-

Efter sex intensiva år som biskop i Härnösand gick Tuulikki Koivunen Bylund
i pension i början av året.
– Det har varit kul att vara biskop.
Mycket jobb, men otroligt roligt. Jag kan
rekommendera det för alla finska och
finlandssvenska kvinnor.
Hon säger att det egentligen borde
ordnas en biskopsskola för kvinnor.
– Det skulle jag kunna komma och
föreläsa om. Om det finns mycket rädsla när det gäller homosexualitet så finns
det också mycket rädsla när det gäller
starka kvinnor. Och ibland sitter oviljan hos kvinnorna.
Hon tror att det är viktigt att kvinnor
går in i maktstrukturerna för att kunna förändra dem.
– Det handlar inte bara om jämställdhet. Det handlar om att kyrkan inte har
råd att avvara den kvinnliga kompetens
som är viktig på så många områden.
Men det går inte bara att säga: ”Nu ska
du bli kyrkoherde.” Man måste också
ge kvinnorna det stöd och de resurser
de behöver.
Koivunen Bylund håller som bäst
på och skriver sina memoarer. Hon
är numera den äldsta levande kvinnan som emigrerat till Sverige för att
bli präst och den första biskopsvigda
finska kvinnan.
– Det är inte samma sak att vara
kvinna och biskop som att vara man
och biskop. Det är bland annat därför
jag skriver. Det är viktigt att kvinnohistoriska skeden dokumenteras.
När hon inte skriver på memoarerna,
umgås med barnbarnen eller föreläser
i Finland förbereder hon sig för döden.
– Det har jag ju inte hunnit göra under tiden jag jobbat. Döden är förmodligen närmare mig nu än någonsin. Fast
jag tänker inte dö på ett tag, jag måste
ju skriva färdigt mina memoarer.
Hur förbereder man sig för döden?
– Jag ser till att jag från min sida förbättrar den relation jag har till Gud. Jag
försöker komma närmare Gud. För sedan när man väl dör, då är man väldigt
nära, tror jag.
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Tuulikki Koivunen Bylund
har bott i Sverige sedan
hon emigrerade 1971. Nu är
hon pensionerad och har
tid att bland annat föreläsa
i Finland.

TUULIKKI KOIVUNEN BYLUND
FÖDD I ÅBO, UPPVUXEN I
RAUMO. BOR I UPPSALA.
VAR BISKOP I HÄRNÖSAND
2009-2014, PENSIONÄR
SEDAN ÅRETS BÖRJAN.
HAR TVÅ BARN OCH TVÅ
BARNBARN.
SKRIVER MEMOARER
OCH BLOGGAR OM DET
PÅ TUULIKKISMEMOARER.
WORDPRESS.COM.

Finström-Geta vill gå ihop

Åland. Kyrkorådet i Finström-Geta säger ja till att
de fyra församlingarna på
norra Åland slås ihop till en.
– En enda församling gör
att det blir stabilare, säger
kyrkoherde Jon Lindeman
till tidningen Åland.
Initiativet till att församlingarna Finström-Geta, Sund-Vårdö, Saltvik och
Brändö-Kumlinge skulle slås ihop kommer från

Finström-Getas kyrkofullmäktige. Lindeman säger
till Ålandstidningen att en
sammanslagning skulle göra församlingen mindre sårbar och lätta på trycket på
personalen.
Senast den 15 oktober
ska alla de berörda församlingarna meddela domkapitlet i Borgå vad de anser
om planerna på sammanslagning.

Församlingshemmet säljs inte
Hangö. Hangös kyrkliga
samfällighet har ändrat linje
angående planerna på försäljning av byggnader. Hittills har man försökt sälja alla byggnader utom kyrkorna, nu är bara pastorskansliet till salu.
Kyrkoherde Anders Laxell
berättar för tidningen Västra Nyland att det nu enbart
är pastorskansliet på Boulevarden 17 som är till salu.

Om byggnaden säljs flyttar
de administrativa funktionerna till någon av samfällighetens andra byggnader.
Priset på pastorskansliet är
ca 600 000 euro.
Församlingshemmets pris
har varit 1,8 miljoner euro,
och ett rejält anbud kunde fortfarande möjliggöra försäljning. I så fall skulle samfälligheten bygga nytt
i stället.

Skolning i flyktingmottagande
Flyktingar. Finska Missionssällskapet ordnar utbildningar för församlingarna i mottagande av asylsökande.
I utbildningen går man
genom vad som är god
praxis i mötet med människor från svåra förhållanden. Deltagarna ska få en
inblick i orsakerna till globalt flyktingskap, kunskap
om konfliktmedvetenhet

samt grunder i psykosocialt stöd.
Hittills har utbildningen
endast getts på finska men
FMS har beredskap för att
ordna utbildningar också på
svenska. Utbildningen har
än så länge erbjudits främst
till orter där det öppnats
nya boenden för asylsökande, inte till orter där
man redan har lång vana att
hantera asylsökande.
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Konsekvenserna av en mer utbredd använding av droger har gett polisen mer arbete i Jakobstadsnejden.

Droger drabbar församlingar

DROGER. Droganvändingen skär genom
alla samhällsskikt och grupper. Inte heller församlingsanknutna ungdomar går
fria. I Jakobstad planerar laestadianerna
en manifestation mot droger.

Planerar manifestation

TEXT OCH ARKIVFOTO: JOHAN SANDBERG
– Man får inte blunda för droganvändningen, säger äldre kriminalkonstapel
Kaj Nyman i Jakobstad. Det är viktigt
att man i alla församlingars ungdomsgrupper och på skriftskolläger är medveten om droger och diskuterar dem,
annars förvärras bara problemen.
Enligt Nyman går ingen grupp fri från
droger i dag, inte heller församlingarna.
– Speciellt bland laestadianska ungdomar är det här ett stort problem, säger han.
Nyman ser rörelsens struktur som
en orsak till att det blivit så.
– Inom den laestadianska rörelsen
har man hållit fast vid gammaldags system, och inom dem saknar man kunskap om cannabis. Även om rörelsen

förnyats vet man inte vad som rör sig i
ungdomsvärlden.
Nu har man inom rörelsen blivit mera
medveten om problematiken och börjat ta itu med saken.
– Men det här problemet gäller också inom andra församlingar och föreningar, säger Nyman.

Ungdomarna
kan ha blivit
osäkra i sin
kristna identitet.
Kurt Hellstrand

Kurt Hellstrand, familjearbetare vid
laestadianernas centralorganisation LFF,
tror inte att handlingskraften inom rörelsen försämrats.
– Jag tror snarare att den blivit starkare. Men det är möjligt att de händelser som skakade om rörelsen för sex år
sedan skapat en oro bland ungdomarna och gjort dem osäkra i sin kristna
identitet. En tydlig kristen identitet är
ett bra skydd mot droger.
Hellstrand påpekar också att LFF
de senaste åren satsat bland annat på
familje,- barn- och ungdomsarbete, kvinnosamlingar och olika slag av
kurser.
Hellstrand tror att den allt mer liberala inställningen till cannabis kan påverka attityderna hos de unga.

KYRKA JÄMSTÄLLDHET

Kvinnor med
makt i kyrkan
Biskopen i Helsingfors
stift, Irja Askola, anser
att bilden av den mansdominerade kyrkan i någon mån är överdriven,
skriver Kotimaa. Hon lyfter fram inflytelserika kvinnor i evangelisk-

lutherska kyrkan, sådana
som Kaisa Raittila, ordförande för Helsingfors
samfällighets gemensamma kyrkoråd, Kaisa Röngä, ordförande för
kyrkomötet och kyrkorådet Leena Rantanen,
chef för kyrkostyrelsens
ekonomiavdelning.
Askola var en av ta-

– Inom rörelsen råder tyvärr en alltför accepterande inställning till att röka
cigaretter. Den sänker också tröskeln
till att pröva på att röka något annat.
LFF:s familjearbete har nu börjat planera en manifestation mot droger som
ska hållas i början av januari.
– Planerna är ännu i sin linda med vi
hoppas kunna genomföra den tillsammans med alla församlingar i prosteriet, säger Hellstrand. Avsikten är både att varna för droger och att få höra
kristna omvändelsevittnesbörd av tidigare missbrukare.
Den mest använda drogen i Jakobstadsnejden är cannabis.
– I enstaka fall handlar det om tyngre droger. Cannabis är inkörsporten till
tyngre droger, säger Nyman.
Nyman uppskattar att 2 000 personer
av de 50 000 invånarna i Jakobstadsnejden använder eller har provat droger .
– Det finns ingen statistik på det här
utan det är helt min egen uppskattning
som bygger på landsomfattande undersökningar och på min erfarenhet.
Landsomfattande undersökningar
visar att 50 procent av åldersgruppen
18 till 30 provat droger.

Unga mår dåligt

– De ungdomar jag kommer i kontakt
med i mitt arbete använder inte droger. Men om de prövat på någon gång
vågar jag inte säga, säger Catarina Nylund-Wentus, ungdomsledare i Jakobstads svenska församling.
Hon har hört Kaj Nymans uppskattning av antalet droganvändare.
– Det höga antalet förvånade mig,
säger hon. Ungdomarna har ju pratat
om att det är lätt att få tag på droger
och att drogerna orsakat oroligheter.
Många unga mår dåligt i dag.
Hon brukar diskutera droger med de
församlingsaktiva ungdomarna. Men i
skriftskolan har det inte gjorts.
– Det är en bra idé att göra det, säger hon.
Nylund-Wentus har de tre senaste åren varit medlem i en kommunal
drogförebyggande grupp för Jakobstadsnejden.
– Frågan är nu vad vi kan göra åt saken. Hittills har vi koncentrarat oss på
normalt drogförebyggande arbete genom att informera. Nu verkar läget kräva andra metoder. Vilka metoderna är
får vi fundera på inom gruppen.

NOTERAT ISRAELBESÖK
larna vid ett seminarium
om hur jämställdhet förverkligas i evangelisklutherska kyrkan.
– Den långa traditionen
av mansdominans lever
kvar i attityder, trots att
dessa så småningom förändrats, säger Askola.

Östman:
Europa är
inte neutralt
Riksdagsmannen Peter
Östman (kd) beklagar under ett Israelbesök att Europa inte är neutralt i förhållandet till Israel.
– Tyvärr kan jag inte se

en sådan neutralitet. De
flesta medlemsstaterna i
Europa är mer pro-palestinska än pro-israeliska,
säger Östman.
Han intervjuas i egenskap av parlamentariker
av Arutz Sheva, ett mediebolag som har sionistiska och bosättarvänliga
förtecken.

Östman säger att han
både under sitt första och
nu pågående mandat har
tagit Israelfrågorna som
en hjärtesak. Han är ordförande för riksdagens Israelvänner. I Arutz Shevas webbklipp berömmer
han det lokala och fredliga samarbetet mellan judar och araber.
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Aktiva nytänkare behövs
STIFTSFULLMÄKTIGE.
Det här kunde en revisionsbyrå sköta, säger en
medlem om stiftsfullmäktige. De sittande medlemmarna beslutar nu om
det känns meningsfullt att
ställa upp för omval.
TEXT: SOFIA TORVALDS
På stiftsfullmäktiges senaste möte i maj
var 12 medlemmar av 21 frånvarande.
På mötena innan dess har frånvaron
legat runt 6–7 frånvarande per gång.
Vad beror det på att frånvaron är relativt hög på stiftsfullmäktiges möten?
Kenneth Holmgård från Jakobstad,
medlem i avgående stiftsfullmäktige,
suckar när han får frågan.
– Det går en hel dag till ett möte,
och de flesta av oss har ett lönearbete att sköta. Vi har geografin emot oss
i Borgå stift: vägen till mötena är oftast
lång för alla.
Holmgård har suttit en period i stiftsfullmäktige och tänker inte ställa upp
på nytt. Han har inte upplevt uppgiften som meningsfull.
– Mitt medlemskap i stiftsfullmäktige kommer inte att lämna några fotavtryck i historieböckerna.
Han känner att det största problemet
med stiftsfullmäktige är att organet inte för verksamheten framåt.
– Vi är egentligen en kontrollfunktion till domkapitlet – men det är ett
jobb som en revisionsbyrå kunde sköta. Om det finns församlingar som vill
föra initiativ vidare anser jag att det i
ett IT-samhälle finns andra vägar att
sköta det än genom ett stort och dyrt
organ som stiftsfullmäktige.
Om Borgå stift nödvändigt ska ha
ett stiftsfullmäktige tycker han att
det kunde räcka med ett mindre organ som träffas sällan, kanske bara en
gång per år.

I februari väljs både nytt kyrkomöte
och stiftsfullmäktige i ett dubbelval.

STIFTSFULLMÄKTIGE
EN KUGGE I MASKINERIET

KYRKOMÖTET		
MAKTCENTRUM NUMMER 1

• Den huvudsakliga uppgiften är att godkänna stiftets verksamhets- och ekonomiplan samt dess budget.

• Kyrkans högsta beslutande organ. Utses
genom indirekta val för en fyraårsperiod.

• 21 medlemmar som väljs för fyra år i taget. 14 av dem är lekmän och 7 är präster.
• Sittande lekmannamedlemmar: Nina
Björkman-Nystén, Magnus Engblom (ordförande), Gerd Erickson, Liselott Forsman,
Kerstin Gäddnäs, Gunnel M. Helander, Kenneth Holmgård, Ingolf Lindén, Gun-Maj
Näse, Karl-Gustav Pihlström, Helena Salenius, Kristian Sjöbacka, Hans Snellman,
Cecilia Åminne.
• Sittande prästmedlemmar: Ann-Mari
Audas-Willman, Malena Björkgren, Mia
Bäck, Stig Olof Fernström, Stina Lindgård,
Peter Kankkonen, Johan Westerlund.

• Behandlar ärenden som angår kyrkans
lära och arbete samt kyrkans lagstiftning,
förvaltning och ekonomi.
• Sammansättning: biskoparna i stiften, fältbiskopen, 96 ledamöter varav 32
av ombuden är präster och 64 är lekmän,
samernas ledamot, statsrådets representant, Kyrkostyrelsens kanslichef, de fem
övriga ecklesiastikråden och två lagfarna
sakkunniga med närvaro- och yttranderätt.
• Borgå stift har två prästombud (Bo-Göran Åstrand och Max-Olav Lassila) samt tre
lekmannaombud (Åsa A. Westerlund, Göran Stenlund och Stig Kankkonen). Peter
Lindbäck representerar Åland.

– Det ska inte behöva gå åt så mycket
arvoden och ersättningar för att vi ska
kunna mötas i vårt stift.

”Stiftsfullmäktige kan vara en
plattform som
går att använda för den som
vill tänka utanför ramarna.”
Ann-Mari
Audas-willman

Egen aktivitet avgörande

Ann-Mari Audas-Willman, kyrkoherde
i Solf, har också hon suttit med i stiftsfullmäktige i en period.
– Jag har en känsla av att det skett
en radikal generationsväxling i stiftsfullmäktige. Flera aktiva ledamöter har
lämnat organet och det har uppstått ett
vakuum. Hur ska vi använda stiftsfull-

KYRKOMÖTET:

Två nej, ett ja, tre kanske

PETER LINDBÄCK
1. Nej.
2. Jag har varit
förtroendevald
inom kyrkan
väldigt länge
(16 år i hemförsamlingen, 4 år i stiftsfullmäktige
och snart 8 år i kyrkomötet). Det är dags att någon
ny, med nya idéer och krafter, tar vid som åländskt
lekmannaombud vid kyrkomötet.
3. Totalöversynen och reformeringen av kyrkans organisatoriska lösningar med
mera, ett arbete som påbörjats av en kommitté under ledning av lagutskottets ordförande Antti Savela. En annan viktig fråga
blir kyrkans förhållningssätt
till frågan om att viga par av
samma kön.

16.11.2015
Valmansföreningarnas
kandidatlistor
ska in till DK
kl.16

STIG KANKKONEN
1. Nej.
2. Jag har sett
allt för många
som inte förstått att allt
har sin tid. Jag
vill inte göra
samma misstag. Nu är det
tid för andra att ta över.
3. Kyrkan står enligt min
mening inför stora utmaningar som har att göra med a) att hålla fast vid
och försvara kyrkans tro
och lära, b) att organisera
kyrkan i en kraftigt förändrad verksamhetsomgivning. Jag tror att de stora
frågorna på olika sätt kommer att att ha att göra med
dessa temablock.

ÅSA A. WESTERLUND
1 och 2. Jag
kan inte i detta skede svara
på de två första frågorna
eftersom jag
inte för tillfället är inkommen i vilka valmansföreningar som håller
på att bildas.
3. Kyrkans största utmaningar kommer sannolikt
att vara ekonomin, synen
på äktenskap samt trycket att ändra kyrkans verksamhetskultur. Strukturförändringarna kommer
även att fortsätta vara
aktuella, vilket gör bevakningen av stiftets intressen extra viktigt.

mäktige för att samla upp olika intressen i vårt spridda stift?
Hon påminner om att stiftsfullmäktiges lagstadgade uppgifter är väldigt
allmänna.
– Det är klart att det funnits möten då
man tänkt att man kunde ha gjort större nytta någon annanstans. Men ibland
har vi fört otroligt viktiga samtal. Den
egna aktiviteten påverkar vad vi kan
göra. Jag tror att stiftsfullmäktige kan
vara en plattform som går att använda
för den som vill tänka utanför ramar-

9.2.2016

VAL

1.5.2016
Mandatperioden
börjar

na. Vad vill vi? Hur kan vi vara ett stöd
för församlingarnas arbete?
Audas-Willman har ännu inte fattat något definitivt beslut om huruvida hon ställer upp för omval, eller om
hon eventuellt ställer sig till förfogande vid valet av ombud till kyrkomötet.

Förväntningar grusades

Då stiftsfullmäktige samlades till sitt
första möte år 2004 var förväntningarna höga. Redan länge hade aktiva lekmän i stiftet längtat efter ett organ där
de kunde visa framfötterna.
– Jag tänkte att stiftsfullmäktige var
just vad vi behövde. Jag var eld och lågor! säger Linda Lawast-Slotte, som på
den tiden också satt med i kyrkomötet
som lekmannaombud.
– Min dröm var att vi skulle kunna ta
till vara all kunskap som fanns på olika håll i stiftet och verkligen öppna för
nytänkande. Jag trodde det skulle bli så.
Men i praktiken blev stiftsfullmäktigemedlemskapet en besvikelse för Linda Lawast-Slotte.
– Vi tog inte vara på möjligheterna
– och det fanns verkligen stora möjligheter. Men gamla strukturer är svåra att rubba.
Hon tror att många var rädda för att
ställa sig upp och verkligen berätta om
sina innersta tankar och drömmar för
kyrkan och dess framtid.
– Och när vi överlät uppdraget till följande stiftsfullmäktige tror jag att flera
redan hade gett upp.
Nu efteråt tänker hon att stiftsfullmäktige kom i rätt tid.
– Men vi var inte mogna att anta
utmaningen. Jag tror att man måste
tänka på ett nytt sätt för att få något
gjort där. Vi har inte gett stiftsfullmäktige fritt spelrum – och det är det
som krävs.

1. Ställer du upp i kyrkomötesvalet?
2. Varför/varför inte?
3. Vilka är de stora frågorna som nästa kyrkomöte har att ta ställning till?

MAX-OLAV LASSILA
1 och 2. Jag har
ännu inte tagit
ställning till om
jag ställer upp.
3. Jag tror att
strukturreformen, det vill
säga hur församlingarna ska
se ut i framtiden, är en fråga som måste lösas efter att den så kallade samfällighetsmodellen röstades ner i våras. Den andra
frågan som vi inte kommer undan är frågan om det
könsneutrala äktenskapet.
Det kommer att vara ett
hårt tryck på kyrkan framöver och blir därför inte lätt
att hålla fast vid den kristna synen att äktenskapet är
ett förbund mellan en man
och en kvinna.

BO-GÖRAN ÅSTRAND
1. Jag är i princip beredd att
ställa upp, men
det avgörs
först när listan
över kandidater sätts ihop.
2. Det hör till arbetet som
präst att ställa upp om det
behövs.
3. Till kyrkomötets största utmaningar hör att skapa goda ramar och förutsättningar för församlingarnas liv och verksamhet.
Det är i församlingarna som
kyrkans framtid avgörs. Nu
behövs mindre centralisering och mera utrymme för
lokalförsamlingarnas profilering och verksamhetslösningar. Därför sade jag
nej till den föreslagna samfällighetsmodellen som inte lämnade några valmöjligheter för församlingarna. En

GÖRAN STENLUND
1 och 2. Jag har
inte ännu beslutit mig för
hur jag gör i
kyrkomötesvalet.
3. Kyrkans
största fråga under de
kommande åren är hur den
ska kunna stå för ett klart
kristet budskap och få sin
röst hörd i ett samhälle där
allt flera vänder ryggen till
den kristna värdegrunden.

annan stor utmaning är att
säkra Borgå stifts verksamhetsmöjligheter och framtid,
vilket är en garant för kyrkligt liv på svenska. Till utmaningarna hör också att diskutera frågan om äktenskapet på ett respektfullt och
konstruktivt sätt.
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Nyårsresa till Wien med konsert på Musikverein

Nyårsresa till Wien med konsert på Musikverein
28.12.2015 - 1.1.2016
Wiener Philharmonikerna tradionella
nyårskonsert i Musikvereins gyllene
sal och kejsarbalen på slott Hofburg
är vår nyårsresas höjdpunkter, och de
åtföljs av ett omfattande ramprogram.

www.nordicsale.ﬁ

Stor stadsrundtur med svensktalande
guide, heurigenkväll på vinstuga,
utflykter till slottet Schönbrunn och
Mayerling och operettkväll på Wiener
Volksoper.
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Pris 2.975€/person
Förfrågningar till Axtours.ax, Yvonne Cronström,
groups@axtours.ax eller per telefon 018-51217
Ålandsvägen 36, 22100 Mariehamn
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Har du tänkt publicera en bok?

Dagspressannons 2 x 80

Kuusitie
Kuusitie11 Bosund
Bosund
(06)
(06)721
7210111
0111
sale@nordicsale.fi
sale@nordicsale.fi

Färdigbetong av hög kvalitet!

Post-, inbjudnings- och tackkort
Broschyr
Flyer
0400 935 502
Affisch
Visitkort
Kalender
Inredningstavla
Kuvert
Övriga trycksaker

CosmeCeuticals
Sensitive Skin

”Jag har själv använt
BM-produkter i över 10 år
och ofta rekommenderat
dem till mina patienter”

Huden behöver sukralfat
När du sover är huden som aktivast. BM:s nya Anti-age -nattcreme
verkar då som effektivast i hudens djupaste skikt.
BM Regenerative är en hudvårdsserie som innehåller sukralfat.
I medicinska undersökningar har man märkt att sukralfatet i BM:s
produkter förnyar hudens celler*) och ger huden spänst.

Yrkeskunskap, effektiv utrustning och säkra leveranser.
Vi levererar färdigbetong till offentliga sektorn,
byggsektorn, privata kunder och industrin.
Snabbt och behändigt!

Planera och beställ
Planering, pris och beställing via internet, enkelt!

BM är en riktig skatt för allergiker och räddningen för känslig hud.
BM har utvecklats av en läkemedelsfabrik och är trygg och pålitlig.

S-Betoni Ab Oy. Lepplax
Daniel Sundström 040 7273960.
daniel.sundstrom@s-betoni.fi www.s-betoni.fi

Tavastvägen 155 C 00560 Helsingfors | www.nordprint.fi

www.nordicsale.ﬁ

BM-produkter säljs i apotek, hälsokostaffärer, Sokos och Emotion,
Stockmann samt i välsorterade varuhus.

Kvalitetsbetong varje gång!






*)www.mediwell.fi

Vi bygger radhus i Yttermalax.
Ännu finns lediga lägenheter
kvar. Ring för mera info!

Mediwell Oy
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LINDBERG CONSTRUCTION
0500-733701
www.lindbergconstruction.fi
www.ovelindberg.fi
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MÅLNING & TAPETSERING
•
•
•
•
•
•
•

Inom- och utomhusmålning
Högtrycksmålning med spruta
Tapetsering
Möbelmålning
Kakelläggning
Diverse golvarbeten & Reparationer
Blästringsarbeten - allt från stora till
mindre projekt med fuktblästerutrustning
• Uthyrning av skyliftar till förmånliga priser

OBB-MÅLERI

Föreställning
Fredag 13.11.2015
Söndag 15.11.2015
Lördag 21.11.2015
Söndag 22.11.2015

Musik: JERRY BOCK. Musiktexter: SHELDON HARNICK. Baserad på ett skådespel av Miklos Laszlo. Originalet är producerat på Broadway
tillsammans med Harold Prince, och regisserat på Broadway av Harold Prince i samarbete med Lawrence N. Kasha och Philip C. McKenna.

juda ett mångsidigt fiske som passar alla.
Denna amatörproduktion är arrangerad av JOSEF WEINBERGER LIMITED på uppdrag av MUSIC THEATRE INTERNATIONAL of NEW YORK.
n familjemete i lugna vikar, traditionellt gäddfiske
utmanande trollingfiske efter öring och lax.

esemester i stuga, 3 dagar
från 125 € /person

She Loves Me
av Joe Masteroff

Tid
kl 19
kl 16
kl 16
kl 16

Pris
22 €
17 €
17 €
17 €

Gruppbiljett (min. 20)
tex. 20 x 21 pers. = 420 €
tex. 16 x 21 pers. = 336 €
tex. 16 x 21 pers. = 336 €
tex. 16 x 21 pers. = 336 €

Föreställningarna fortsätter 2016.

Tel. 050-3221535 Patrik • patrikteir@hotmail.com

äventyr i fiskrika vatten

MUSIKALEN

Specialpris under perioden 15–22.11.2015

Översättning: Annika Cleo
Musikarr. : Vesa Mäkinen
Koreografi: Jari Saarelainen
Österbottens Blästring
RRegi:
eggi: OOskar
skar SSilén
ilén

narpes.fi

R
Ä
I
M
E

Biljetter
må–fre kl 9–21, lö–sö kl 15–21
Telefon 0600 399 499
(1,00 €/min + lokalsamtalsavgift)
www.netticket.fi/fallaker
Övrig information: www.fallaker.fi
• Fraktsågning
• Nyggbyggnadsarbeten
• Renoveringsarbeten
• Renovering av
stockbyggnader

”
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Tron mognar i kroppen
9
DEL

I den nionde delen av Kyrkpressens söndagsskola tar sig Patrik Hagman an kroppens betydelse i gudstjänsten. Vägen från hjärnan till hjärtat via kroppen och dess
rörelser, menar han. Korstecknet kan ha större betydelse än du tror.

Gudstjänsten involverar hela människan. Eller: om gudstjänsten inte involverar hela människan är det något som gått
fel. I gudstjänsten använder vi till exempel vår kropp på en rad sätt. Vi reser oss
och sätter oss, vi sträcker ut vår hand för
att hälsa på varandra, vi gör korstecken.
Vi går fram, knäböjer och tar emot bröd
och vin i vår mun, känner brödet smälta på vår tunga och sväljer.
Kroppens betydelse i gudstjänsten har
flera dimensioner. Rent praktiskt hjälper den oss att fokusera. Om vi bara sitter still börjar tankarna lätt vandra (ingen katastrof i sig), men när vi gör saker
med vår kropp har vi lättare att fokusera.
Men det finns en djupare betydelse. Vi
moderna västerlänningar lever ofta med
den felaktiga uppfattningen att allt väsentligt händer i vårt inre, och att kroppen mest är ett hölje. Men verkligheten
är den att ju mer vi involverar vår kropp,
desto lättare har vi att ta till oss nya saker. För att hårdra det: att regelbundet
göra korstecken kan ha större betydelse är ganska mycket inre rannsakan. De
rörelser vi utför med vår kropp formar
vårt sinne.
Det betyder att kroppen har en nyckelroll när det handlar om att omsätta tro
i handling. Man kan säga att vägen från
hjärnan till hjärtat går via kroppen.
Det finns en seg föreställning om att
kristendomen på något vis är kroppsfientlig. Det stämmer i någon mån på
kristendomen i våra länder under de
senaste två århundradena då den levt
i en synnerligen kroppsfientlig kultur.
Upplysningen nedvärderar kroppen och
uppvärderar förnuftet – och religionen
följer med.

”Det finns en
djupare skönhet
i en kropp som
har levt ett sant
liv och bär spåren av det.”
Patrik Hagman

Mellan förakt och förgudning

Men i grunden är kroppen oerhört viktig
i kristen tro. Den centrala tanken i kristendomen är att Gud har blivit människa, att Gud har valt att bli en kropp. Enligt trosbekännelsen tror vi på kroppens
uppståndelse, vilket var ett mycket starkt
ställningstagande i antiken där frälsning
i allmänhet uppfattades handla om att
själen frigörs från kroppens fängelse.
Idag lever vi med en syn på kroppen
som pendlar mellan förakt och förgudning, och det är den unga, fasta, tuktade kroppen som anses värdefull. Kroppen utgör centrum i den sekulära religion där skönhetsideal, hälsofanatism
och kapitalistisk effektivitet håller oss
i ett järngrepp.

För den kristna synen på kroppen är
idealet ett annat. Utgångspunkten är
Kristi kropp – och Kristi kropp förekommer i kristendomen i tre betydelser som alla är relevanta för hur vi ser
på vår egen kropp.
Kristi kropp i betydelse av kyrkan säger oss att det finns en större kropp där
jag ingår som en del med mina specifika
gåvor och särdrag, att mitt liv finner sin
mening i ett större sammanhang, inte i
kraft av min egen självdisciplin.
Kristi kropp i nattvarden säger oss att
våra liv ges oss som gåva, de är inte något jag uppnår genom hård träning eller
strikt diet. Skönheten består inte i att leva upp till ideal utan i att lära sig att dela sitt liv med sin nästa som ett syskon.
Och den kropp som Kristus själv antog
när han blev människa visar oss att idealet inte är den unga, ”perfekta” kroppen, utan kroppen som söndras, lider
och offrar sig för andra. Det finns en djupare skönhet i en kropp som har levt ett
sant liv och bär spåren av det.
I gudstjänsten använder vi vår kropp
för att få dessa insikter att på riktigt
sjunka in. Vi tecknar korstecknet på
vår kropp för att uttrycka vår vilja att
höra samman med Jesus, också när vi
inte medvetet tänker på det. Vi knäböjer för att uttrycka att sann gemenskap
förutsätter att vi ger upp våra anspråk
på högre status och särbehandling. Vi
tar emot bröd och vin för att påminna oss själva om att det viktigaste i livet är det som ges oss som gåva utan
motprestation.
Vägen till själen går genom kroppen.
Därför är de ”yttre” sakerna vi gör i
gudstjänsten så viktiga. De bildar själens väg hem till Gud.

Vad är kristen tro bra för? På vilket sätt är ett kristet liv
annorlunda än ett icke-kristet? Varför är Jesus viktig?
Hur syns tro på Gud till vardags?
Under hösten fokuserar söndagsskolan på gudstjänsten
och olika sätt att närma sig den. Hur kan vi få ut mer av
gudstjänsten och hur kan vi koppla det vi gör i kyrkan till
vår vardag?
Patrik Hagman säger att han riktar sig till alla vuxna som
känner att det är dags att ta reda på mer om kristendomen. Sådant som treenigheten och Guds egenskaper får
vänta lite. Däremot borde det bli klart redan från början:
Kristen tro, om vi tar den på allvar, är avgörande för hur
vi lever våra liv.

Patrik Hagmans söndagsskola för vuxna i Kyrkpressen startade under våren.
Nu fortsätter säsong två under hösten. ILLUSTRATION: WILFRED HILDONEN

Monica Vikström-Jokela

Hej Gud, här bor jag!

God morgon, Gud!
Barnens egen bönbok

I boken får husets rum symbolisera olika stunder
för bön. Läsaren tas med från hallen till vardagsrummet, köket, den mörka skrubben och gammelmormors rum. Här finns kluriga texter, glada
bilder och både äldre och nyskrivna böner.
90 Illustrationer av Mervi Lindman.
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Det doftar av matta,
det doftar av bär.
Jag ligger på golvet,
min värld börjar här!

Inbunden, Fontana Media

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
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KONFIRMATION. I Sverige konfirmeras bara 30
procent av 15-åringarna. Oftast är de medelklasstjejer från välbärgade familjer.

För en
tynande
tillvaro
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON
För 60 år sedan konfirmerades nästan alla ungdomar i Sverige medan
bara ett fåtal tog studentexamen. I
dag konfirmeras ungefär 30 procent
medan nästan alla tar studentexamen.
– Men vi brukar ändå tänka att vi
faktiskt når var tredje 15-åring, säger Anna Lundgren, präst i Svenska
kyrkan och projektledare för 13+, ett
treårigt projekt med fokus på Svenska kyrkans möte med tonåringen och
konfirmanden.
I år har kyrkan i Sverige gjort en stor
undersökning bland dem som valt att
konfirmera sig, men också bland dem
som valt att inte göra det.
– Vi har märkt att de som konfirmerat sig ofta är medelklassungdomar som kommer från ekonomiskt
välbärgade områden. Största andelen
är flickor. Man kan fundera på vad det
gör med en kyrka när det är den gruppen vi når, säger Lundgren.
Lundgren var en av deltagarna på
den nordiska konfirmandledarkonferens som Kyrkpressen skrev om för
två veckor sedan. Under en av konferensens många seminarier träffades representanter från alla de fyra
nordiska kyrkorna för att diskutera
läget just nu. Det land som sticker ut
är onekligen Sverige: andelen konfir-

”Det verkar som
om begreppet
konfirmation
försvunnit.”
Anna Lundgren,
Svenska kyrkan

merade har sjunkit drastiskt medan
motsvarande siffra i de andra nordiska länderna är någorlunda stabil.
Den bästa statistiken uppvisar Finland; över 80 procent av 15-åringarna deltar i skriftskolan.

Begreppet har försvunnit

Anna Lundgren fortsätter berätta om
situationen i Sverige.
– Det verkar som om begreppet konfirmation försvunnit. Också
bland föräldrarna finns det många
som knappt vet vad konfirmation är,
eller så har de en bild som inte stämmer överens med verkligheten.
Bland dem som valt att inte konfirmera sig säger en del att de inte tror,
andra att de tror men att konfirmation verkar tråkigt. Några påbörjade
konfirmandtiden, men avbröt. En sista grupp vet inte ens vad konfirmation är.
– Men samtidigt säger många att de
skulle vilja hitta en plats där de känner sig hemma, andra vill kunna diskutera livsfrågor utan att bli betygsatta. Dessutom säger faktiskt en del att
de vill lära sig mer om kristendomen.
De känner att de har ett svagt språk
när det gäller religion överlag. När de
möter muslimer med en stark religiös identitet har de inga verktyg som
hjälper dem att förstå och diskutera.
För dem som låter konfirmera sig

Anna Lundgren är präst i Svenska
kyrkan och jobbar administrativt med
konfirmandarbete på kyrkokansliet.
har konfirmandlägret stor betydelse.
– Vi vet att de som är med på läger också i högre utsträckning förblir
medlemmar i Svenska kyrkan.
Som bäst funderar Anna Lundgren

och hennes kolleger mycket på hur
den sociala och diakonala aspekten
av konfirmandarbetet ska kunna förverkligas. Nu är det så att de ungdomar som kanske allra mest skulle behöva få gå på ett konfirmandläger inte gör det.
– Är det så att vi måste se till att det
inte finns några ekonomiska hinder
för att gå på läger?
Inom ramen för projektet Kraft och
konfirmation jobbar Svenska kyrkan
just nu också med konfirmandteologins innehåll.
– Konfirmation är en rit som söker
sin teologi. Just nu jobbar vi mycket utifrån det. Konfirmationen är en
fantastisk möjlighet att nå 15-åringar på väg ut i livet. För mig personligen är det i sig nog, men vi behöver
trots allt också en grund att stå på.
Inom några år hoppas vi ha kommit
längre vad gäller vår egen självförståelse, men vi vill också få ut mer
information om vad konfirmation är
i samhället.
I Finland måste man vara konfirmerad för att få bli fadder eller gifta
sig i lutherska kyrkan. I Sverige finns
inget sådant krav (inte heller i Norge
och Danmark).
– Det finns inget kunskapskrav.
Konfirmationsgudstjänsten är en förböns- och välsignelseuppgift, säger
Anna Lundgren.
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KOMMENTAR
CHRISTA
MICKELSSON

Något man
råkar ha

FINLAND

SVERIGE

• Drygt 80 procent konfirmeras (jämfört med 94 procent år
1985).
• Man måste vara konfirmerad för att bli fadder eller för att
gifta sig i kyrkan.
• Konfirmationsåldern är 15.
• Konfirmandtiden sträcker sig över minst ett halvår.
• Antalet undervisningstimmar är 80.
• Vanligt med läger som är en vecka långa.
• Finlands evangelisk-lutherska kyrka har en läroplan som
de lokala församlingarna måste följa i konfirmandarbetet.

• Cirka 30 procent konfirmeras (jämfört med 69 procent
år 1985).
• Man måste inte vara konfirmerad för att bli fadder eller
för att gifta sig i kyrkan.
• Konfirmationsåldern är 15.
• Konfirmandtiden sträcker sig från fyra veckor till ett år.
• Antalet undervisningstimmar är 60.
• Längden på konfirmandlägret är minst en helg, max 4
veckor.
• Det finns ingen gemensam beskrivning av konfirmandarbetets konkreta mål och innehåll i Svenska kyrkan.

NORGE

DANMARK

• Knappt 70 procent konfirmeras (jämfört med 85 procent år
1985).
• Man måste inte vara konfirmerad för att bli fadder eller för
att gifta sig i kyrkan.
• Konfirmationsålern är 14–15 år.
• Antalet undervisningstimmar är 60.
• Vanligast med veckoslutsläger.
• Norska kyrkan har en ”Plan för trosopplaering” som anger
konfirmandarbetets mål och innehåll och som ska följas upp
med lokalt tillämpade planer.
• Det är mycket vanligt med också andra typer av läger för
15-åringar i Norge, nästan alla ungdomar deltar i något slags
läger av liknande karaktär.

• Drygt 70 procent konfirmeras (jämfört med 85 procent år
1985).
• Man måste inte vara konfirmerad för att bli fadder eller för
att gifta sig i kyrkan.
• Konfirmationsåldern är 13-15 år.
• Antalet undervisningstimmar är minst 48 (24 dubbeltimmar).
• Vanligast med korta läger på 2-3 dagar.
• Det finns ingen gemensam beskrivning av konfirmandarbetets konkreta mål och innehåll i Den danske folkekirke.
• I 11-årsåldern erbjuds skolelever ”minikonfirmation”. Många
av de som konfirmeras som 15-åringar har gått minikonfirmationen.

Det fanns en
tid då konfirmationen
innebar att
man fick börja dricka kaffe, klippa håret om man var flicka och
börja ha långbyxor (i stället för kortbyxor) om man
var pojke. Inträdet i vuxenvärlden markeras i olika kulturer med olika slags
övergångsriter, men konfirmationens roll som en
sådan i vår kultur är allt
mer ifrågasatt. Vuxenblivandet har fått andra markörer som studentexamen,
körkort, att bli arton och
bli insläppt på krogen.
Det faktum att konfirmationen fortfarande är
omåttligt populär i Finland
fascinerar forskare och receptet bakom ”den finska
framgångsmodellen” tros
vara en kombination av
att konfirmandtiden knutits till läger och personliga
upplevelser samtidigt som
kopplingen mellan konfirmation och personliga
meriter (rätt för heterosexuella att gifta sig i kyrkan, rätt att vara fadder)
bibehållits.
Jämför det med situationen i Sverige, där man
kan välja att konfirmera
sig om man vill, men där
de som inte gör det har
tillträde till samma saker
(bara om man ska bli diakon eller präst i Svenska kyrkan måste man vara konfirmerad). Forskaren Per Petterson kallar
det här för ”den ambivalenta modellen”, i kontrast
till den finska. Också kunskapsbiten är starkt nedtonad i Svenska kyrkan. Så
vad är konfirmationen om
den varken är kunskap eller övergångsrit utan bara
något man råkar ha?
Något entydigt svar på
vad en luthersk konfirmation är finns inte, vilket
också Sixten Ekstrand, direktor för KCSA, lyfte fram
på den nordiska konfirmandledarkonferensen.
Konfirmationen har betytt olika saker och olika aspekter av konfirmationen har betonats under
olika epoker: det sakramentala (konfirmationen
som en helig handling) under katolicismen, renlärigheten på 1600-talet, sedan det pedagogiska med
höjda kunskapskrav och i
och med väckelserörelsernas intåg fokuset på den
personliga tron och på det
sentimentala.
I artikeln intill formulerar Anna Lundgren, präst
i Svenska kyrkan, ett svar
på frågan om vad konfirmation är: Det är en rit
som söker sin teologi.
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HEM. Thomas Ardenfors är familjehemspappa. Nästan trettio gånger
har det ringt på hans dörr och han har
tagit emot ett utsatt barn med rädda
ögon. – Min belöning är när de ögonen
blir som barns ögon ska vara: glada.

Hyfsat
bra
pappa
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
När Thomas Ardenfors var 25 år jobbade han som ungdomsledare i en frikyrka. Han kände att det som kyrkan
hade att erbjuda och det som samhället behövde inte möttes, och bestämde
sig för att kontakta polischefen för att
få höra lite om hur det egentligen stod
till i den trevliga lilla staden.
– Polischefen såg hur jag blev vitare
och vitare i ansiktet när jag hörde hur
det egentligen var ställt. Så tog han mig
i handen och sa: Välkommen till verkligheten, Ardenfors.
I den stunden bestämde sig Thomas
Ardenfors för att göra någonting som
kunde göra en skillnad. Det där något
blev att ställa upp som familjehem för
barn som behövde placering. Den första placeringen var en fjortonårig, depressiv flicka. Ardenfors var tjugosju
och var nygift med hustrun Sussi, paret hade inga egna barn.
I dag, nästan trettio placeringar senare, har han fyra barn, ett av dem biologiskt och tre som ”kommit med stor-

ken”, det vill säga som placeringar.
– Den första flickan som kom till
oss var definitivt deprimerad. Att prata med henne var som att prata med en
vägg. ”Ja, nej, vet inte, orkar inte”, sa
hon. Men vi gav oss inte utan fortsatte,
och då började hon öppna upp sig. Vi
kunde sitta i två, tre timmar och prata.
Det var det som lyfte henne.
Han påminner om att hos ett utsatt
barn är depressionen ofta kopplad till
en kombination av ångest över vad som
kanske har hänt hemma och längtan
till hemmet och föräldrarna.
– De måste få känna att de inte är
några missfoster fast de kanske längtar hem till föräldrar som slår dem. Man
försöker lugnt och stilla få barnet att
känna: Du kan vara trygg här, här kan
du bo ett tag, vi stöttar dig, vi ser dig,
vi hör dig.
Om man ska orka med att vara familjehemsförälder måste man klara av
starka känslor utan att själv falla i bitar.
– Den gränsen är hårfin, det är en
tunn lina du balanserar på. Å ena sidan måste du ge ut av dig själv och allt
du har, speciellt om du har flera barn

När Thomas Ardenfors blev familjehemspappa
förstod han inte
vad han gav sig in
på. – Det är jag
glad över, hade
jag förstått det
hade jag aldrig
gjort det!

som är dina egna. Det är klart att det är
väldigt intensivt. När jag öppnar dörren och ser in i ögonen på det barn som
ska bo hos oss, då ser jag nästan alltid
in i ögon som visar ångest och förtvivlan, rädsla och skräck och tomhet. Efter
några dagar, veckor och månader har
de ögonen blivit som barns ögon ska
vara: glada. Den transformationen är
den belöning man får som familjehem.

Lära sig ha tråkigt

Efter en tung placering och ett svårt
uppbrott kan det krävas en paus på
upp till ett år innan följande placering
känns aktuell. Det värsta är då barnet
måste gå tillbaka till något man inte
tror blir bra.
– Det måste du lära dig att leva med.
Kanske är det lite som att jobba på en
akutavdelning, en känsla av att man gör
en första insats i ett kaos, och sedan inte vet vad som händer med patienten.
Det finns så många trasiga människor
och du önskar att du kunde göra något för alla, men det är inte ditt beslut.
Tre av de barn som blivit placerade hos familjen Ardenfors kom för att

stanna. Nu är de själva en kugge i den
trygga familj som tar emot barn som
behöver stöd.
– När jag kommer hem i kväll till mitt
hus i Sollentuna så öppnar jag dörren
och det luktar gott, där finns tända ljus,
det är fredag kväll och barnen kanske är
hemma eller hos sina kompisar, katten
ligger och sover, jag ska sitta och prata med familjen. Det är långt ifrån alla
som har det så. Det finns tusentals barn
i Sverige som har ångest just nu, för om
två timmar ringer klockan, skoldagen
är slut och de måste hem. De vet att de
står inför ett helvete ännu en helg. Mina egna barn har fått lära sig att vi ska
vara glada och tacksamma för det vi
har och vi måste försöka hitta rum för
andra i hjärtat och hemmet.
Men barnen i familjen Ardenfors har
också vetorätt när det kommer en fråga om en ny placering.
– De kan hissa röd flagga och säga:
jag vill inte. Vid ett par tillfällen har de
sagt ödmjukt men tydligt: jag orkar inte nu. Då kan de har något i sitt liv som
gör det tungt för dem. Då säger vi okej.
Jag vill inte att de ska få med sig att det
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THOMAS ARDENFORS
• Bor i Sollentuna utanför Stockholm
med sin fru Sussi och fyra barn. Är
ansvarig för stadsutvecklingen i Sollentuna kommun sedan några år tillbaka.
• Växte upp i en storfamilj där han
var äldst av sju syskon, med föräldrar
som hade ett starkt socialt engagemang för samhällets svagaste.
• Har varit familjehemspappa sedan
han var 27 år. Nästan trettio barn har
varit placerade hos familjen Ardenfors
genom åren.
• Har skrivit en bok om sina erfarenheter. Den heter ”En extra plats i
hjärtat. Att ta hand om någon annans
barn” och har kommit ut på förlaget
Libris i höst.

är något tvångsmässigt med att ta emot
barn. Det är ett hedersuppdrag.
Det är lättare att vara till nytta om
barnet är litet när det får komma.
– Det är lättare att rista i vax än att
hugga i granit. De är så små, så formbara. Vi hade en placering som blev misslyckad, vi fick bara ge upp. Senare sa
vi till varandra: tänk om hon fått komma då hon bara var tre i stället för när
hon var tonåring! Jag tror att miljön kan
triumfera över arvet, oavsett om du är
född med silversked eller knarkspruta. Du kan ändå få ett bra liv.
Att vara familjehem är inte märkligare än att leva ett vanligt liv i ett vanligt hem.
– Jag hävdar till exempel att barn
måste lära sig att ha tråkigt, då kommer startskottet för det kreativa. Vad
barnen framför allt behöver är ett vanligt familjeliv. De behöver lära sig att
sängen ska bäddas, tänderna ska borstas, läxorna ska läsas, de får inte spela
på Ipaden längre utan ska ut och leka.
Det viktigaste är att bygga upp förtroendet. Familjen har tagit hand om barn
som varit utsatta för övergrepp och in-

te orkat eller vågat prata med psykologen eller socialtjänsten eller polisen.
– Men efter ett tag har de vågat prata
med Sussi och mig. När jag sedan frågat om vi kan berätta det här för socialtjänsten eller polisen säger barnet att
det kan ni göra. Det finaste jag varit med
om är ett par grabbar som skulle förhöras av polisen gällande övergrepp. De sa
att vi vill att du ska vara med, Thomas.
Det är kvittot. Jag hade blivit deras ställföreträdande pappa. Jag är inte speciellt
smart, jag är ingen psykolog. Jag är pappa. Jag är hyfsat bra på att vara pappa.

Ett år av katastrofer

Men allt har inte varit en dans på rosor.
Under ett fruktansvärt år, när det äldsta barnet var nio och det yngsta bebis,
drabbades Thomas Ardenfors fru Sussi av cancer. Samtidigt stod hans eget
jobb i vågskålen.
– Det fanns dagar mellan mars och
oktober där jag var rädd för mina egna känslor. Jag är ingen fatalist, men
när Sussi mådde som sämst var jag
tvungen att tänka tanken: Vad gör jag
om hon dör? Jag är ganska duktig på

att fixa hemma men jag kan inget om
matlagning och om att tvätta och jag insåg att jag måste ha beredskap att klara allt ensam. Och mitt i allt kraschade
den kyrka som jag var ledare för. Det
var ett annus horribilis, allting svajade.
Det som hjälpte oss det var vår tro, vår
familj, släkt och nära vänner. Och socialsekreteraren som var helt fantastisk. Trots att marken gungade så att
jag trodde att jag rasar ihop så kände
jag ändå att om jag rasar så kommer
inte familjen att rasa.
Katastrofåret ledde också till bra saker. Paret kom ur det hela starkare än
förr, och hustrun Sussi fick modet att
göra det hon alltid drömt om: att bli
egen företagare som fotograf.
– Det var ett vansinnigt beslut, givetvis, det tog fem år innan hon fick det
att funka. Men det var ändå helt nödvändigt.
Familjens kristna tro har också varit
en faktor att väga in i familjehemsekvationen. När det blir aktuellt med en
placering jobbar socialmyndigheterna
mycket med matchning.
– Då berättar man om oss för den fa-

”Kanske är det
lite som att jobba på en akutavdelning, en
känsla av att
man gör en första insats i ett
kaos, och sedan
inte vet vad som
händer med patienten.”
Thomas 		
Ardenfors

milj vars barn ska placeras: Familjen
Ardenfors bor i Sollentuna, Thomas är
politiker i kommunen, Sussi är fotograf, de har fyra barn, de har hållit på
med det här i tjugo år. De har ett stort
hus, barnet får ett eget rum. Sen är de
också kristna, de försöker gå i kyrkan
så mycket som möjligt.
De har varit med om familjer som
meddelat att de är muslimer eller ateister, de vill inte att barnet ska bo i en
kristen familj. Då placeras barnet hos
en annan familj.
– Alla människor som drivs av en
övertygelse att göra gott är människor
som passar alldeles utmärkt för det här
uppdraget. Som varmt troende kristen
finns det få saker i världen där jag känner att jag kunde göra mer nytta än som
familjehemspappa. Vi kan ha hur fina
gudstjänster som helst, men om vi inte
gör nytta i samhället, vad spelar allt då
för roll? Om kyrkan försvinner, märker någon av det? Om man som hushåll kommer fram till att man vill hjälpa utsatta barn uppfyller man bibelordet och gör samtidigt något som samhället desperat längtar efter.
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Hoppfullt om
samtiden

Doug Sanders Myten om
den muslimska flodvågen
(Karneval
förlag 2015)
är ett försök
att klargöra
på vilket
sätt farhågan om den
islamska
invasionen,
den som antas förändra västvärlden och
tillintetgöra vår frihet,
baserar sig på en blandning av oskyldiga missförstånd och dunkla vanföreställningar.
Sanders utnyttjar utförliga data från demografiska och statistiska forskningsarbeten och enkäter
som finns tillgängliga för
att få fram en detaljerad
och ärlig undersökning av
fakta om muslimska invandrare i väst.
Till denna nyutgåva i
pocketversion har Sanders, reporter på den
kanadensiska dagstidningen Globe and Mail,
skrivit ett nytt kapitel som behandlar de
ökande flyktingströmmarna över Medelhavet.
Tillägget är, i sin nykterhet, utmärkt läsning
i dessa tider. Hans Rosling-likt visar Sanders
på tingens rätta proportioner. Han viftar inte
bort alla hot, men är inte heller någon olyckskorp: ”Vi bör vara på vår
vakt men också ha fullt
klart för oss att det inte är invandrarna, muslimska eller andra grupper, som behöver
bevakas eller utsättas
för vår misstänksamhet.
Problemet med extremister är inte en följd av
invandringen och skulle
inte vara mindre omfattande om invandringen
vore mer begränsad.”
Sanders förutspår att
den antimuslimska politiska rörelsen kommer
att marginaliseras, i bästa fall inom en inte allt
för avlägsen framtid. För
faktum är att även andra
religiösa minoriteter först
bemötts med misstänksamhet i Europa men alla har de kommit att bli
en allmänt accepterad
del av samhället.

¶¶Christa

Mickelsson
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Söndagsskolor bär
jubilerande
barntidning
BARNTIDNING. I Elsa Beskowsk miljö i Sigtuna, Sverige
finns redaktionen för Svenskfinlands äldsta barntidning
Barnavännen. Tidningen är nu inne på sin 125:e årgång.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
När redaktören Gun Ahlberg-Backheden flyttade till Sverige i mitten av nittiotalet tog hon redaktionen med sig.
Nu jobbar hon på distans medan Beatrice Nyholm på Slef-Media i Vasa gör
den tekniska ombrytningen.
– Sigtuna är en inspirerande miljö.
Det är Sveriges äldsta stad och i den
miljön valde filminspelarna att placera Elsa Beskows tant Brun, tant Grön
och tant Gredelin, säger Ahlberg-Backheden.
Barnavännen har utkommit sedan
1891 och är nu inne på sin 125:e årgång.
– Vi har inte planerat om vi ska fira det, säger David Forsblom, nybliven
förlagschef på Slef-Media som ger ut
tidningen. Men tidningen ska ju fortsättningsvis komma ut.
Också Barnavännen dras med branschens välbekanta problem: en sjunkande upplaga och hur man ska svara på behovet av att finnas på internet.
Förutom att papperstidningarnas upplagor generellt sjunker påverkas Barnavännen också av att församlingarnas
söndagsskolgrupper minskar.

Enda söndagsskoltiningen

Det är nämligen söndagsskolornas
prenumerationer som bär upp Barnavännen. Av upplagan på 2 200 exemplar går de flesta till olika församlingars och bönehusföreningars söndagsskolor. Där delas tidningen ut till alla
söndagsskolbarnen.
– Prenumeranterna finns inom
Borgå stift och i huvudsak i Österbotten, säger Forsblom. I viss mån beställs
tidningen också till Sverige. Den största prenumerantgruppen är de laestadi-

Att älska i en stormig värld
ÅBO SVENSKA TEATER
Stormskärs Maja
Text: baserad på romanerna av Anni Blomqvist.

Regi, koreografi och bearbetning: Janne Pellinen

Genom en oromantisk överenskommelse mellan föräldrarna blir tonåringen Maja
(Emma Klingenberg) bort-

anska bönehusföreningarnas söndagsskolor. Privatpersonernas andel av prenumeranterna är marginell,cirka nittio
procent går till söndagsskolorna.
Sedan tidningen Skattkistan, som
ersatte Kyrkposten, lades ner senaste
vår är Barnavännen numera den enda
söndagsskoltidningen som kommer ut
i Borgå stift.

Långvarig redaktör

Gun Ahlberg-Backheden har varit Barnavännens huvudredaktör sedan 1983.
– Jag är den som varit redaktör längst,
säger hon. Bland de tidigare redaktörerna är det mest män och många av
dem var präster.
Ahlberg-Backheden efterträdde
Stig-Olof Fredriksson som var redaktör 1980–82. Före honom var Ulla-May Linden redaktör 1960–79. Före Lindén var bland andra Artur Liljestrand, Helge Forsman, Helge Bäck,
A. J Bäck, och Arvid Hydén redaktörer. De första redaktörerna 1891 var
Wilhelm Kajander och Julius Engström.
– Till min hjälp har jag en medarbetarstab på mellan 20 och 30 personer. Antalet varierar. Några av medarbetarna har jobbat med Barnavännen
längre än jag. Och flera nya har kommit till under åren.
De många läsarna från den laestadianska rörelsen syns också i medarbetarskaran.
När Barnavännen började utkomma 1891 fanns bara en Evangeliförening. Föreningen delades 1922 mellan den svenska (Slef) och den finska
föreningen(Sley). 1890 utkom det för-

gift med fiskarpojken Janne
(Elmer Bäck) och får bosätta
sig ute på det ensliga Stormskäret.
Berättelsen börjar alltså
där de flesta kärlekshistorier
brukar sluta: med ett par
som får varandra. Men just
därför är det en historia som
inte idealiserar kärlek, utan
faktiskt handlar om vad det
innebär att leva som en älskande människa i en stormig
värld.
Stormen utgörs dels av
havet, fenomenalt gestaltat

Här är alla nummer av
Barnavännen sedan 1891
samlade. David Forsblom,
förlagschef för Slef-Media
bläddrar i en tidning från
1991.

både genom plastsjok, riktigt
vatten och människokroppar.
Sven Haraldssons scenografi
och Janne Pellinens koreografi utgör en organisk helhet, och ger föreställningen
en rysande sinnlighet. Här är
Matti Puurtinens starka musik också en viktig byggsten.
Människorna navigerar i en
blandning av tro, tillit, skrock
och skräck för den Gud som
pastorn och pastorskan (Lasse Fagerström och Monica
Nyman) går runt och hotar
med, i rolltolkningar som ha-

sta numret av Lasten Lehti, Evangeliföreningens finskspråkiga barntidning.
Sley ger fortfarande ut tidningen under namnet Vinkki.

Prutar inte på budskapet

Under åren har tidingens innehåll och
form ändrat. Stilen, språket och användingen av bilder och färger har genomgått förändringar. I början hade tidningen färre bilder. Sedan millennieskiftet
trycks tidningen i fyrfärg.
– Tidigare innehöll Barnavännen flera långa berättelser. Berättelser finns
fortfarande kvar men utvecklingen har
gått mot att de blivit kortare och att flera bilder och pyssel kommit in i stället. Eftersom söndagsskolbarnen tenderar att bli allt yngre har också pysslen blivit enklare.
Själva budskapet är detsamma. Det
vill Gun Ahlberg-Backheden inte ge
avkall på.

de kunnat kännas tjatiga om
det inte hade varit för deras
stensäkra tajmningar.
I allt detta gnistrar kemin
mellan huvudrollsinnehavarna. Klingenbergs Maja är både mänsklig och mäktig i såväl kroppsspråk som röst.
Bäcks Janne lider lite av att
Houtskärsdialekten känns
ovan i munnen, i övrigt är
prestationen genuin ut i tåspetsarna.
Det som gör kärleksskildringen så pricksäker är ändå
inte själva tvåsamheten, ut-

an kollektivet som de ingår
i. Även om vi följer en familj
ute på ett skär är det omtanken över generations- och
granngränser som sticker ut.
Gemenskapen är inte friktionsfri, men den är där trots
allt som skaver. Det skildras
extra fint av att ensemblen
nästan hela tiden är samlad
på scenen: de är båtar, föräldrar, husväggar och barn
om vartannat, och väcker
ett solidaritetens hopp mitt i
stormen och utsattheten.
¶¶Ylva

Perera
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VÅGA FRÅGA

Tonårskärlek i studielivet
Jag och min pojkvän har hållit ihop
länge men nu står vi inför stora
förändringar: nytt hem, ny stad,
ett nytt jobb och nya studier. Jag är
rädd att vi kommer att dras åt olika
håll. Hur ska vårt gamla förhållande
överleva allt det nya?
¶¶Maria sundgren-lillqvist
är kognitiv
psykoterapeut
och svarar på
läsarfrågor
om familj och
relationer.

Att börja med mycket nytt i livet är utmanande, roligt och stressande. Hur det
kommer att gå är omöjligt att förutspå.
Det ni kan göra är att anta dessa utmaningar på ett positivt sätt. Våga tro att
det kommer att gå bra. Självklart finns
det en risk att ni glider ifrån varandra
men i och med att du nu redan tänker
på riskerna så har ni goda möjligheter
att jobba för att det inte behöver bli så.
Ni kommer nu bägge att börja med nytt jobb och nya studier.
Då kommer ni antagligen att få nya vänner och bekanta. En
förutsättning för att vi ska trivas på ett nytt ställe är att vi får
ett socialt nätverk. Att bygga upp ett nätverk tar sin tid. Vi
får inte femton goda vänner på en dag. Att umgås med sina
studiekompisar och jobbkompisar gör att vi känner oss behövda och bekräftade. Samtidigt behöver ni se till att ni som
par tillsammans ger varandra tid. Kanske det finns något
intresse som ni bägge delar. Det kan vara att sjunga i samma kör, spela badminton eller att helt enkelt se till att åtminstone en kväll i veckan ”bara” vara hemma.
Kommunikationen är alltid nyckeln till alla relationer. Vi måste prata med vår partner. Vi behöver också lyssna på varandra, höra vad den andra upplevt under sin dag på jobbet eller i skolan. Diskutera och prata med varandra behöver vi göra varje dag! Då är risken för att ni glider i sär mindre. Men om ni bägge lever era liv på skilda håll, utan att
dela varandras erfarenheter, ökar risken för missförstånd.
Att umgås med gemensamma vänner är bra! Kanske ni
har vänner på er tidigare hemort som kan komma och hälsa på. Kanske ni så småningom hittar gemensamma vänner på er nya ort som ni kan umgås med.

– Vi vill inte pruta på det centrala i
den kristna tron, Guds ord och vad Jesus gjort för oss.
Barnavännen utkommer en gång i
månaden. Den innehåller fyra tidningar per nummer, en tidning för varje
vecka. Det blir åtta tidningar per år med
utgivningsuppehåll under sommaren.
Räcker idéerna till?
– Det varierar lite. För det mesta är
jag lite orolig när jag ska sätta igång och
jobba med ett nytt nummer. Men idéerna brukar komma efterhand. Det är
ett jobb man bär i bakhuvudet hela tiden, säger Ahlberg-Backheden.
Både Ahlberg-Backheden och Fors-

blom efterlyser respons av läsarna. I
nästa nummer ingår en uppmaning att
ta kontakt.
– Vi vill utveckla tidningen genom
att involvera läsarna.
Hur fungerar det att ha redaktionen i Sverige?
– Det fungerar. Redaktören och ombrytaren har tät kontakt och de träffas
också regelbundet, ibland i Sigtuna och
ibland i Österbotten, säger Forsblom.
Även om upplagan minskar bedömer
Forsblom tidningen som livskraftigt.
– Upplagan är inte enorm, men den
är försvarbar. Det finns ett intresse för
tidningen. Jag oroar mig inte för Barnavännens framtid. Vi söker nya vägar,

”Vi vill inte pruta på det centrala i den kristna tron.”

även om intresset för söndagsskolorna
håller på att minska.
Forsblom hoppas nu kunna utveckla
Slef-Medias tryckprodukter, bland andra Barnavännen, genom att integrera
webben med det tryckta.
– Barnavännen har nu ingen webbsida. Jag hoppas kunna skapa synergi
mellan tidningen och webben.

Även böcker

Förutom med Barnavännen jobbar Gun
Ahlberg-Backheden för tillfället med
en bokserie kallad Se på. Den första boken i serien Se på himlens fåglar utkom
tidigare i år på Slef-Media.
Förutom böcker och Barnavännen
ger Slef-Media också ut tidningarna
Sändebudet och Salamu. Sändebudets
upplaga är 1 700 och Salamus 2 000.
Att Salamu har större upplaga än Slefs
språkrör Sändebudet kan ha sin förklaring i att tidningen är gratis.

Naturligtvis blir vi trötta av nya intryck. Det är stressande
att börja på ett nytt jobb eller inleda studier. Men det är också en positiv stress. All stress är inte farlig, den gör tvärtom
att vi anstränger oss mera och förhoppningsvis får ett positivt utfall av våra ansträngningar. Sen ska vi också komma ihåg att det inte alltid är så enkelt och så roligt när allt är
nytt och främmande. Rätt snart blir vi ändå bekväma med
det nya. De nya rutinerna blir snart bekanta.
Du funderar kanske också på hur det ska gå om den ena
trivs men inte den andra. Då får ni minnas att det kan ta
längre tid för den ena att hitta sin plats. Det är alltid många
faktorer som påverkar hur vi trivs. Om vi inte hittar någon
god vän på jobbet eller i skolan är det alltid svårare. Sen kan
man alltid byta jobb eller studieplats om man vantrivs under en längre period.

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 NINA ÖSTERHOLM

Den ljusnande framtid är vår
Under Balkankriget måste
mina föräldrar sluta titta på
tv-nyheterna eftersom jag
började drömma mardrömmar. Nattetid
flydde jag med
nalle under armen. Bilderna
var för starka

för en femåring.
Nyligen uppmanade en
präst mig att vända på flyktingperspektivet och försöka se mig själv som flykting.
Vilka vägar skulle jag välja
ut ur Helsingfors? Vad skulle
jag ta med mig?
På radion spelar trubaduren Matte Fontells visa som

handlar om barnen i El Salvador. Om hur han lägger sin
egen son att sova på ljusblåa lakan medan barnen på
andra sidan jorden lider.
Jag skäms för min känslighet, att jag inte orkar
vända på flyktingperspektivet hela tiden. Att jag värjer
mig mot drömmarna där jag

flyr med vår två- och fyraåring. Vi skulle sannolikt fly
norrut, kanske via släkten i
Vasa. Jag skulle också försöka ta med mig hunden.
Jag tror egentligen inte att de bilderna gör mig
till en bättre medmänniska
för de nyanlända unga män
och familjer som nu be-

höver hjälp och stöd i mitt
hemland. Snarare väcker de
onödiga rädslor, att jag lever mig in i deras situation
till den grad att jag går i lås.
Visst kan vissheten om den
egna tillvarons skörhet göra mig mera lyhörd för andra, samtidigt får det inte gå till överdrift så att vi

förlorar hoppet och tilltron till vår egen framtid. I
två veckor grät vi hemma
över Alan Kurdi, nu är det
dags att torka tårarna. Sluta
upprepa domedagsprofetior om oss själva på flykt. Vi
blir inte bättre flyktingvänner av det, åtminstone blir
inte jag det.
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PSALMVÄVEN OKTOBER
Konstruerat av ANN HUSMAN

A Skåra

___
103

___
49

___
32

B Axelklaff

___
23

___
18

___
2

___
124

___
50

C Att ställa kaffet på
D Ände

___
86

___
68

PSALMVÄVEN

___
110

___
69

___
95

___
106

___
45

___
3

___
9

___
82

___
65

___
107

G En sådan trädstam kan bli båt
___ ___ ___ ___ ___ ___
64 93
115
22
7
33

___
19

___
54

___
99

___
29

___
67

___
1

___
113

___
26

___
20
___
43

___
48

___
12

___
63

___
84
___
118

___
126

___
27

Rätt svar på förra Psalmväven är psalm 423, vers 3, som börjar med orden
”Vik ej från Kristi kors”. Vinnare i förra Psalmväven är: Birgitta Sten, Borgå,
Jouko Hyle Pikis och Rose-Maj Lindström, Jakobstad. Grattis! Prisböckerna
kommer på posten.

___
90

VIN
BÖCKEN
R!

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors senast 27.10.2015.
Märk kuvertet ”Oktober-Psalmväv”. Bland de rätta svaren lottar vi ut tre
bokpris. Lycka till!
Psalm nr och vers i Psalmboken:

___
61

Som börjar med orden:

___
78

___
71

___
88

___
114

___
76

___
108

___
13

___
100

___
34

SKICKA IN!

___
75

___
87

___
28

N Säsongen vi äger?

___
102

___
109

M Svenskt detaljhandelsföretag

Namn & adress:

___
6

___
52

O Vaktade kolare

___
25

___
56

___
73

___
104

___
111

___
31

___
123

___
8

___
70

P Stiftade

___
117

Fyll i de ord som sökes på raderna A-X. Motsvarande siffra i kombination
med radens bokstav finns i rutfältet upptill. Flytta över bokstäverna så att
den första bokstaven på rad A motsvarar A103, den andra A49 o.s.v. Den
färdiga texten i rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i raderna A-X 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.

___
97

___
16

K Spanska smårätter
L Barnhage

___
41

___
74

___
44

J Dryck med kinin

___
42

___
55

H Kaffe i ladugården?
I Krökt

___
72

___
81

E ”I dagens larm, vid nattens stilla lyra
vill städse högt jag hålla min parlör,
och aldrig skall i mig man äventyra
en trogen målvakt och ett språkets rör”
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
120 98
30
80
11
112
51
F Tvivelaktig

___
79

R Förr Nizza

___
36

___
60

___
85

___
53

S En Dustin

___
116

___
15

___
40

___
83

T Mer än en i maräng
___
91

U Vettar

___
14

V En massa skräp
___
122

___
37

___
57

___
47

___
101

___
38

___
125

___
4

___
96

___
10

___
5

___
62

___
59

___
39

___
105

___
46

___
21

___
121
___
94

___
35

X Föddes som Johannes Brofeldt

___
119
___
58

___
24
___
17

___
66
___
92

___
77

___
89
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UR EVANGELIET
”När deras folk
kom tillbaka frågade översteprästerna och farisérna:
’Varför har ni inte
tagit hit honom?’
De svarade: ’Aldrig
har någon människa talat som han.’”

OM HELGEN

Tro och tvivel

I Jesus ser tron Guds Son som har makt att göra Guds
gärningar. Under Jesus tid tvivlade många på honom
eller tog anstöt av honom. De förnekade hans gudomlighet och höll honom för en uppviglare.
Också varje kristen människa känner av kampen
mellan tro och otro i sitt hjärta. Därför måste en efterföljare till Kristus kritiskt pröva sin egen trosgrund.

Läs mera i Joh. 7:40–52

INSIDAN
BETRAKTELSEN KENT DANIELSSON

#bönetwitter
”Vid inandning:
Herre Jesus Krist.
Vid utandning:
Förbarma dig.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

HELGENS TEXTER
ILLUSTRATION: Maria Eklund

”Aldrig har någon
talat som han”
Ibland verkar det som om man oroar sig för att tänka fel
tankar. Att man berättar fel berättelser. Att man inte använder sig av fastslagna ord och vändningar. Det är som
om beskrivningarna levde ett eget liv utan en aning om
vad de beskriver. Som om det är fingret som är själva
centrum kring vilka vi alla samlas, pratar och fotograferar, inte månen på himlen. Som om vi vore rädda för
att om vi ser längre bort, då blir vi vilseledda.
Många oroar sig för att jag varje dag sätter mig ner på
en kudde, läser ett stycke ur nya testamentet och sedan
bara övar tystnad. Följer med mina andetag när jag andas in och när jag andas ut. Jag har blivit vilseledd … säger någon. Men jag låter bara Nya Testamentets ord peka
mig fram mot den plats där ”strömmar av levande vatten” blir till en källa i mig. Och ingenting kan få mig att
släppa den platsen med blicken och bara glo på fingret.
Ingenting kan få mig att starta strider om fingrets färg,
ålder eller längd. En enda sak får mig att oroas. Att man
inte bryr sig om vart fingret pekar.
Orden, lärorna, symbolerna och berättelserna är finger
som pekar mot den plats där ett flöde av levande vatten
porlar. På den platsen står Kristus. Fylld av det liv som är
övernog. Och när man återvänder till orden, amen amen.
”Ingen talade som han.”
Det var som om man såg, ”skådade” det levande vattnet porlande rinna. Det var som om han sade fram flödet.
Flödet av Guds närvaro. Flödet av Helighet. Flödet av Liv.
Följ hans ord, se i berättelsernas riktning, genom symbolernas fönster och du ser det outsägliga. Fylls av tacksamhet. ”Ingen talar som han”. Över alla bräddar.
Det finns ett vetande bortom tankar och känslor. Ett
vetande som är levande vatten: ur ert inre ska flyta strömmar av levande vatten som blir till en källa i dig, med ett
flöde som ger evigt liv. ”Ingen talar som han.”
Hur sliter man sig ifrån den notoriska koncentrationen på fingret, på orden, på lärorna och ideerna. Hur
gör man för att komma ifrån alla åsikter om fingrets
anatomi (otron)?
Öva tystnad. Gör det enkelt. Sätt dig bekvämt. Be en
bön. Låt den tystna. Följ med din andning. Återvänd till
bönen när du dagdrömmer. Låt den tystna. Sjunka i bakgrunden. Bli det finger ingen ser när man fått syn på månen (tro). Gör det varje dag.
Aldrig har någon människa talat som han.

Kent Danielsson är kyrkoherde i Jomala församling.

Kyrkoherdens
KOLUMN

RUNT KNUTEN

FÖRSTA LÄSNINGEN
4. Mos. 21:4–9
ANDRA LÄSNINGEN
Kol. 19–23
EVANGELIUM
Joh. 7:40–52
Tjugonde söndagen efter pingst. Temat är ”Tro
och otro”.

PSALMFÖRSLAG
179, 355, 341,
384 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Övergångsriter finns inom de allra flesta kulturer. De kan också kal�las initiationsrit eller rit
de passage.
En övergångsrit markerar en persons övergång från ett stadium till
ett annat. Ofta firas de
som familjehögtider.
Till de kristna övergångsriterna hör dop,
konfirmation, vigsel och
begravning. Jämsides
med de här finns också icke-religiösa övergångsriter, till exempel
studenten och armétjänstgöringen.
Källor: Kyrklig ordbok, Wikipedia

”Luft i bälgen –
skön musik.”

Konsert lö 10.10 kl. 19 i
Sunds kyrka, sö kl. 19 i
S:t Görans kyrka i Mariehamn

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

KALENDERN
9–15.10
DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ
SÖ 11.10 KL. 10: GUDSTJÄNST I S:T
OLOFS KAPELL PELLINGE
Maria Lindberg, Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN
med prästvigning, Lindgård, Björn
Vikström, Tollander, Cornicines
Borgoensis, Ove Blomqvists
gudstjänstgrupp, barnansvarig
Jenni Antila.
KL. 13.30: MISSIONSLUNCH I
FÖRSAMLINGSHEMMET
efter högmässa. Meny: Gryta på
nötstrimlor och rödbeta, ugnsrotsaker, potatis och grönsallad.
Kaffe, saft och äppelkvargkaka.
Pris: vuxna 10 €, barn 7-12 år 5 €.
KL 19: VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETEN-En välgörenhetskväll i
Borgå domkyrka för flyktingar
som kommit till landet. MUSIK:
Petri Laaksonen, TELEKS, Timo
Ågren. SYNVINKLAR: Björn Vikström, Emina Arnautovic, Martina
Lindroos och Mai Salmenkangas.
Biljetter 10 Euro som går oavkortat till flyktingarna via Kirkkopalvelut. Förköp av biljetter från
pastorskansliet må-fre kl. 9-13
och i kyrkan 11.10.
¶¶ LAPPTRÄSK
sö 11.10 kl. 10: Högmässa i kyrkan
on 14.10 kl. 9.30: Vuxen-Barn i fh
on 14.10 kl. 13.15: Barnklangen i fh
on 14.10 kl. 18.30: Psalmsångskväll i fh. Vi umgås, sjunger
tillsammans ett urval av våra fina
psalmer och dricker kaffe.
¶¶ LILJENDAL
Lö 10.10 kl. 17: Cellis i Mariagården
Sö 11.10 kl. 12: Högmässa i kyrkan
Må 12.10 kl. 11.30-13.00: 7€ lunch
i Mariagården
Ti 13.10 kl. 10-12: Vuxen-barn i
Marigården, Gina Nyholm
¶¶ LOVISA
Pensionärernas tvåspråkiga
kyrksöndag: sö 11.10 kl. 11 (obs!
tiden!) i kyrkan, Savolainen, K af
Hällström, S af Hällström
Pensionärsföreningen: ti 13.10 kl
13 i församlingsgården
Morgonkaffe: to 15.10 kl 9 i Tikva
¶¶ PERNÅ
Café Mikael: fr 9.10 kl. 10-11.30
i Mikaelsstugan, Jeannette Sjögård-Andersson, Maria Virtanen.
Högmässa: sö 11.10 kl. 10.00 i kyrkan, Minna Silfvergrén.
Mässa: sö 11.10 kl. 13.00 i Sarvsalö
kapell, Minna Silfvergrén.
Tvåspråkig söndagsskola: sö 11.10
kl. 13.00 i Solbacka, Isnäs, Katarina Forsell.
Baggnäs-Tervik diakonikrets: ti
13.10 kl. 13.00 hos Ritva MunckTennberg, Jeannette SjögårdAndersson.

Musikinslag
med husduon
Kjell Wikström
& Niels Burgmann
Servering

Torsdag 15.10 kl. 19

i Ekenäs församlingshem
Kyrkoherde ANDERS LINDSTRÖM
i ett samtal om livet med journalisten, tidigare chefredaktören för ÅU

TORBJÖRN KEVIN

EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING
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

¶¶ SIBBO
Sibbo kyrka: Sö kl 12, Äldres
mässa o skördefest. Helene Liljeström, Katja Korpi o Mauriz Brunell. Skjuts till kyrkan från Linda
eller Kullen ordnas vid behov, ta
kontakt med Pastorsexpeditionen
(tel 09 239 1005) senast på fredag 9.10.
Småbarnskyrka: Fre kl 10, Sibbo
kyrka. Camilla Ekholm, Isabella
Munck o Brunell
Allsång i Norra Paipis: Lö kl 15,
Norra Paipis bykyrka. Liljeström
o Brunell.
Diakonisyföreningen: Må kl 15,
hos Kylikki Melén, Storgårdsv 30.
Unga Vuxna inleds: Må kl 19,
Prästgården. Milja Westerlund.
Äldre i Söderkulla: Ons kl 13,
Manna. Korpi.
Retreat 16-18.10: på Nilsasgården
med Stefan Djupsjöbacka. Anmälning senast 8.10; Kira Nyman
040 643 2363 eller Pastorsexpeditionen 09 2391005 (vardagar
9-12).

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Mer information på Johannes
hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fr 9.10
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 11.10
kl.10: Högmässa i S:t Jacobs
kyrka. Repo-Rostedt, Henricson.
Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Lindström, Westerlund, Almqvist,
Kammarkören Jubilate. Kyrkkaffe.
Må 12.10
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. Stefan
Djupsjöbacka.
kl. 17.45: Samtalsgruppen ”Bibel,
tro och tvivel”, Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Kisa
Korkman.
Ti 13.10
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Dag-Ulrik Almqvist.
kl. 17: Ärligt om tro i Johanneskyrkans krypta. Lindström.
kl. 18: Mariavesper i Johanneskyrkans krypta. Busck-Nielsen,
Almqvist.
On 14.10
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. Lindström, Almqvist.
kl. 18: Inför Guds ansikte – djupare in i gudstjänsten, en kväll
kring liturgin. Heikel-Nyberg,
Repo-Rostedt.
Middagsbön i Johanneskyrkan
vardagar kl.12.

¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Lö 10.10 kl. 10-11.30: Matteus.
SALT Nådegåvorna, Stefan Forsén.
Matteus.SALT är ett nytt forum
för dig som längtar efter mera och
djupare insikt i den kristna tron.
Vi vill erbjuda ett lättillgängligt
och fritt tillfälle med utrymme för
frågor och diskussion. Med hjälp
av entusiastiska föreläsare som
inspirerar och engagerar får vi
fördjupa oss i intressanta bibliska
frågor. Matteus.SALT är inte bara
prat, utan även mat. Varje tillfälle
börjar med en utsökt brunch.
Brunch 5 euro. Sedan följer anförande, kaffe och diskussion, avslutning och frågor. Matteus.SALT
för dig, på 90 minuter, en lördag i
månaden. Välkommen.
Sö 11.10 kl. 12: högmässa, Forsén,
Sundroos, Heikki Alavesa, Matteus kyrkokör och instrumentalister.
Kom med och sjung himmelskt
vacker Schubert. Vi firar högmässa med musiken i Franz Schuberts
Tyska Mässa, Mässan i F-dur. Den
svenska översättningen är gjord
av Essi Sandell. Kyrkkaffe.
Sö 11.10 kl. 16: knattekyrka, Helena Rönnberg, Daniela Strömsholm. Vi sjunger glada rörelsesånger och får röra på oss. Leksakskollekt. Kyrkkaffe och saft.
Ti 13.10 kl. 18.30-20.30: kyrkokören övar i Matteussalen, Mimi
Sundroos.
On 14.10 kl. 8.30-9: morgonmässa, Ahlfors.
On 14.10 kl. 18: MU-mässa, Matteus Ungdom –mässa, Hallvar. En
kort mässa med bönevandring,
kyrkfika efteråt.
On 14.10 kl. 18-19: Roströsten (2
vån), Sundroos.
To 15.10 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. Mera info:
Emma Lunabba, 044-788 3696.
Arr. Folkhälsan, Matteus församling och SFV Bildning.
To 15.10 kl. 12-14: Handarbetsgruppen, Riitakorpi.
MARIELUNDSKAPELLET I NORDSJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 11.10 kl. 10: högmässa, Rönnberg, Heikki Alavesa. Kyrkkaffe.
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
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
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RADIO & TV

HIMLALIV

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 9.10 Catharina Englund, Jakobstad Lö 10.10 8.53 Familjeandakt.
Catarina Olin berättar om kyrkmössen (del 5/10) Må 12.10 Kaikka Växby,
Vanda Ti 13.10 Henrik Nymalm, Borgå
Ons 14.10 Aktuellt. Mia AnderssénLöf, Jakobstad To 15.10 Ingemar Johansson, Mariehamn (repris från
24.4.2013).
VEGA

Fre 9.10 Psaltarens poesi. Uppläsare: Hedvig Långbacka (repris från
11.6.2003) Lö 10.10 17.58 Ett ord inför helgen, Gamla kyrkan i Helsingfors.
Sö 11.10 Leif Erikson, Vasa Må 12.10
Margareta Puiras, Ekenäs (repris från
11.4.2014) Ti 13.10 Marica Enlund, Sibbo Ons 14.10 Leif Erikson, Vasa To 15.10
Bibelstudium över Uppenbarelseboken med Stig-Olof Fernström. VEGA

Sö 11.10 Gudstjänst med Frälsningsarméns Tempelkår, Helsingfors. Predikant: Berit Ståhl. Mötesledare: Deborah Miranda. Sång: Rodrigo Miranda.
Musik: Templets hornmusikkår, Deborah Miranda, piano, Denice StenforsMerikallio, flöjt och Rodrigo Miranda,
trummor. Textläsare: Margareta Silander. Vittnesbörd: Hilkka Peltonen. Annonsering: Sinikka Rökman.
VEGA

dem för 8 euro från Snoan.
För mer information kontakta Cecilia Forsén 050 380 3976.
¶¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Fr 9.10:
- 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 11.10:
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby
gamla kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Mathias Sandell.
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs
kyrka, Tegelst. 6. Björk, Janne
Peltokorpi. Kyrkkaffe.
- kl. 16.30 Puls-gudstjänst: i
Södra Haga kyrka, Vesperv. 12.
(Obs! ny tid och plats) Barnkyrka.
Må 12.10:
- kl. 18 Bibelträff: i Hagasalen
(Obs), Vesperv. 12 A. Breven till
Titus och Filemon. Sandell.
Ti 13.10:
- 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.
On 14.10:
- kl. 18 Bönegrupp: på Torpet,
Köpingsv. 48. Ledare Camilla
Norkko.
To 15.10:
- kl. 10 Öppet hus och diakoni:
på Torpet, Köpingsvägen 48. Kl.
10-14 utdelning av donerat bröd,
möjlighet till enskilt samtal och
bön. Välkommen! Ledare diakonissan Nina Nybergh.
- kl. 18.30 Alphakurs: på Torpet,
Köpingsv. 48. Ett tillfälle att utforska meningen med livet och
tron på ett enkelt och givande
sätt. Info och anmälan på www.
petrusforsamling.net. Välkommen med!
Höstlov: i barngrupperna v. 42
(gäller inte Musikleken i Malm).

LEDIG TJÄNST

lediganslår en heltidstjänst som

diakonitjänsteinnehavare

¶¶ HELSINGFORS PROSTERI
HÖSTEN 2015 i Centralen för
församlingsarbete/Handikappdiakonin.
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 JanssonSaarela
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.
Känner du för att jobba för en
givande viktig medmänsklig
insats ?:
För nya samtalstjänstdejourer
inleds en kurs i oktober 2015 i
Helsingfors. Kursen omfattar 30
timmar och den ger en mångsidig
bakgrund för att bemöta personer
som ringer till Samtalstjänst.
Via kursen kan man också gå
vidare till fortbildning för att svara
på meddelanden i nätjouren eller
på brevjourens brev.
Församlingsmedlemskap förutsätts samt en förmåga att lyssna.
För urval till kursen vänligen kontakta tf verksamhetsledaren Astrid Nurmivaara tfn 050-3800660
eller e-post: astrid.nurmivaara@
evl.fi
Församlingarnas samtalstjänst:
dejourerar på tfn 01019-0072
(från utlandet +358 1019 0072)
varje kväll kl.20-24. En webbaserad hjälptjänst finns på adressen
http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte uppge
namn, e-postadress eller andra
uppgifter som kan leda till identifiering utan väljer själv en signatur
och ett lösenord. Ring eller skriv
när Du behöver stöd!
KAMPENS KAPELL:
är öppet vardagar 8–20 och
veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi
¶¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 11.10. um 11 uhr: Abendmahlsgottesdienst (Beutel)

OBS! Förlängd ansökningstid.
Tidigare ansökningar beaktas.
Se närmare information på
www.mariehamn.evl.ax

KUNGÖRELSE
Pedersöre prosteris kyrkosångskrets r.f. kallas till

ÅRSMÖTE

i Kyrkostrands församlingshem
torsdagen 21.10.2015 kl. 18.00.
Stadgeenliga ärenden.
Styrelsen

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
¶¶ ESBO
Högmässor sö 11.10:
Esbo domkyrka kl. 12.15 konfirmation av Houtskär-skriftskolan.
Kanckos, Wikman, Jäntti, Malmgren, Esbo sångkör.
Karabacka kapell kl. 10. Ahlbeck,
Wikman. Kyrkkaffe.
Olars kapell, Månskivan 4 (OBS
platsen!) kl. 10.30. Jäntti, Malmgren. Kyrklunch.
Familjeklubbar för föräldrar med
småbarn: Familjecafé i Köklax kapell varje må kl. 9.30-11.30,
Sång & lek i Sökö kapell varje ti
9.30-11, Imse-vimseklubben i
Mattby kapell varje to 9.30-11.30,
Familjeklubben i Esbo domkyrkas
församlingsgård, varje to kl. 9.3011.30. Ingen förhandsanmälan behövs, det är gratis att vara med.
Lediga platser i dagklubben för
3-5-åringar i Alberga kyrka: mer
info tfn 040 763 6250, e-post
helena.aitti-lindberg@evl.fi och
www.esboforsamlingar.fi/dagklubbar
Skriftskolan 2016: mer info och
elektronisk anmälning 12-31.10
på www.esboforsamlingar.fi/
skriftskola
Bönekvarten och samtal om kristen andlighet i Olars kyrka 13.10
är inhiberade.
Öppen mottagning: Kyrktian,
Kyrkog. 10, varje må och to kl.
10-12. Man kan komma in i olika
ärenden, beställa längre tid till
själavård, för utredning av ekonomiska bekymmer m.m.
Väntjänstträff: Olars kyrka,
svenska sidan, ti 13.10. Andakt kl.
18.30, träffen börjar kl. 19.
Kretsar för seniorer & daglediga
kl. 13-15: Köklax kapell ti 13.10,
Södrik kapell on 14.10, Karabacka
kapell to 15.10.
Lördagskaffe för vuxna med
funktionsnedsättning: Karabacka
kapell lö 10.10 kl. 15–16.30, Heikkinen.
Handarbetsgruppen: Vita huset,
Prästgårdsgr. 1, varje kl. 16–19.
Församlingslunch: Olars kyrka,
svenska sidan, varje ti kl. 12–14.
Andakt, lunch, kaffe, samvaro.
¶¶ GRANKULLA
To 8.10 kl. 10-11 Lovsång och bön:
i övre brasrummet.
Sö 11.10 kl. 12 Högmässa: Ulrik
Sandell, Anne Hätönen. Kyrkkaffe
i övre salen.
Kl. 12 Söndagsskola: i Klubb 97.
Kl. 18 Hjälp med att lyssna ”Sielulintu”: konsert i Grankulla kyrka.
Sole Mustonen, oboe, Susanne
Kujala, orgel. Konserten har fått
sitt namn från Olli Mustonens
verk ”Sielulintu”. Fritt inträde,
programblad 10/5€ till förmån för
den europeiska flyktingkrisen,
Kyrkans Utlandshjälp.
Må 12.10 kl. 17-20 Lek kväll för
ungdomar: i Klubb 97, Marlen
Talus-Puzesh.
Ti 13.10 kl. 9.30 Familjelyktan: i
Sebastos, Yvonne Fransman, Barbro Smeds.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning:
och brödutdelning.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i Sebastos.
Kl. 18 Under ytan: grupp för ungdomar i dagklubbens kök, Marlen
Talus-Puzesh, Ulrik Sandell.
On 14.10 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i övre brasrummet.
Kl. 18.30 Meditativ andakt med
taizésånger: i kyrkan (sångövning
kl.18 ). Arla Nykvist, Carola Tonberg-Skogström, Heli Peitsalo.

To 15.10 kl. 10-11 Lovsång och
bön: i övre brasrummet.
Kl. 18.30 Bibelkväll: i Sebastos.
¶¶ KYRKSLÄTT
Söndagsskola för barn startar:
lö kl. 10-12 på Lyan. Sö kl. 12 i
Kyrkslätts kyrka varifrån vi efter
ca 10 min. går till Hörnan därifrån
barnen avhämtas efter högmässan. Info: Rune Lith tel. 0500 687
023 eller Jenny Åkerlund tel. 050
376 1488.
Högmässa: sö 11.10 kl. 12 i Kyrkslätts Kyrka. Marthornas och
pensionärernas kyrko-söndag.
L-H Höglund, S Joki. Kyrkkaffe i
församlingshemmet efter högmässan.
Seniorgruppen - samtalsgrupp
för män: måndag 12.10. kl. 13.30–
15 på Mikaeligården i Hindersby,
Doktorsstigen 5. Info: Carola Lupander tel. 040 376 1489.
Sång och bön: må 12.10 kl. 18:30 i
Kyrkslätts kyrka.
Föräldra-barn på Stor-Raula:
tisdagar kl.9:30–11:30. Nya medlemmar varmt välkomna. Info:
Jenny Åkerlund.
HöstDax dagläger: 15–16.10 kl.915:30 för åk 1-4 på Lyan. Info:
Jenny Åkerlund.
Körernas konsert: on 21.10. kl. 19 i
Kyrkslätts kyrka, samkonsert med
Mikaelikören och Pyhän Katariinan laulajat från Karis.
Ett kvinnodygn på Räfsö med
stressreducerande målning: frelö 23.– 24.10. Begränsat antal
platser. Anmälningar gun.pettersson@evl.fi eller tel: 0500 462 243.
Diakonisoppa för mindre bemedlade: måndagar och torsdagar kl.
11.30–12.30 i församlingshemmet.
Morgongröt: fredagar i Masaby
kyrka kl. 9-10.
Kyrkoherdeämbetet är stängt:
tisdag-onsdag 13.– 14.10
Kyrkoherdeämbetets tel. (09)
8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. Mera
info på www.kyrkslattsvenska.fi
¶¶ TAMMERFORS
Sö 11.10: Gudstjänst kl 11 i SvH,
Jarmo Juntumaa, Paula Sirén
Ti 13.10: Mammor, pappor o barn
kl 10 SvG
Ti 13.10: Tisdagsklubben kl 13.3015.30 SvG
Ons 14.10: Diakonikretsen kl
13 SvH, Vår gäst Hanna-Maarit
Kohtamäki: ”Välmående för hela
människan”
Ons 14.10: A-män bastukväll. I
stället för Ilkko åker vi till Hasse i
Viljakkala. Skjuts från Gamla Kyrkan OBS kl 15. Om Du tar egen bil,
fråga Hasse (044 040 2211) eller
Kim (050 464 8460) om instruktioner hur köra.
¶¶ VANDA
Fredagsgruppen: Utfärd till
Strömmingsmarknad i Helsingfors
fre. 9.10 kl. 11-14. Vi träffas vid
Havis Amanda kl. 11.
Högmässa: sö. 11.10 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars. A. Paavola
och Heidi Åberg-Ylivaara. Efter
högmässan kyrkkaffe och basar
i Bagarstugan i samarbete med
Kyrkoby-Tolkby marthakrets
Ingen högmässa: sö. 11.10 i S:t
Martins kapell
S:t Martins diakoni- och pensionärskrets: samlas ti 13.10 kl. 13 i
S:t Martins kapell. Dagens tema
hundra år av diakoni i HelsingeVanda, diskussion, kaffe
ViAnda-kören: övar ons. 14.10 kl.
12-14 på Helsinggård, Konungsv.
2.

Kristna flyr för livet

Kristendomen föddes i Mellanöstern, inte bara i Jerusalem utan i hela regionen. Be för de utsatta kristna i Mellanöstern uppmanar Svante Lundgren, forskare
och författare, de vill inte bli bortglömda. Kristen solidaritet överskrider alla mänskliga gränser.
Himlaliv i Yle Fem må 12.10 kl.
18.30, repris sö 18.10 kl. 14.45.

Familjecafé: ons. 14.10 kl 13-15 i
klubbutrymmet i Brännmalmen,
Kornv. 10.
Dickursbykretsen: samlas ons
14.10 kl. 14 i Folkhälsanhuset,
Vallmov. 28.
Ungdomskväll: ons. 14.10 kl 18 i
Bagarstugan, Kurirvägen 1.
Församlingens födelsedagsfest:
to 22.10 kl. 13 i Prostgården, Kyrkovägen 45, för alla som fyller
75,80,85,90-100 år i juli-december 2015. Anmälan senast 15.10 till
pastorskansliet tfn 09 - 8306262
eller till diakonissan Annakatri
Aho 0504645068.
Vanda svenska församling inbjuder till Konfirmandträff: i Bagarstugan sö 18.10 efter högmässan.
Inbjudna gäster är församlingens
konfirmander från år 1965. Anmälan senast 12.10 till pastorskansliet
tfn 09- 830 6262 eller per e-post
till vandasvenska@evl.fi

RASEBORGS PROSTERI
¶¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Högmässor/gudstjänster 11.10:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, A-S. Storbacka, P.Nygård.
Kl. 12 Snappertuna kyrka,
T.Wilman, P. Nygård.
Kl. 12 Bromarvs kyrka,
S.Söderlund, S. Lindroos.
Kl. 14 Tenala kyrka, familjemässa med skördefest efteråt
i FH, S.Söderlund, S.Lindroos,
T.Blomfelt, juniorer medv.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
¶¶ INGÅ
Högmässa: sö 11.10 kl 10 i Degerby
kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
Kvällsmässa med Raseborgs kyrkosångkrets: sö 11.10 kl 18 i Ingå
kyrka. Liturg och predikant Johan
Westerlund, Kretskören, dir Åsa
Westerlund, organist Niels Burgmann. Timo Kiiskinen: Then nya
pingstmessan.
Bibelgrupp: må 12.10 kl 18.30 i
Prästgården. Hellsten.
Syföreningen: ons 14.10 kl 14 i
Prästgården. Björklöf.
Talko på Rövass lägergård: ons
14.10 kl 9 -> , rivningsarbete mm.
Sopplunch. (Tilläggsinformation
fastighetsskötare Mårten Lindén,
tel. 050-406 5181).
Familjecafé: to 15.10 kl 9.30-11.30
i församlingshemmets källarvåning. Eklund, Lindström.
Iltakirkko: to 15.10 kl 19 i Ingå
kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann, Gaudete-kören.
Vill Du komma med till Prosteriets missionsdag: i Ekenäs
18.10.2015. Anmäl Dig senast 12.10
till May tel. 040-555 2090.
¶¶ KARIS-POJO
Förbön och lovsång To 8.10:
kl. 19 Gemenskap över gränserna i
S:ta Katarina kyrka, Karis.
Kvällsmässa To 8.10:
kl. 19 med Taizé-sånger i Svartå
kyrka.
Gudstjänst o. högmässa, Sö 11.10:
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo. Festival 24 deltar. Biblar utdelas till
5-åringar. Servering.
kl. 18 Musikmässa med Raseborgs
kyrkosångkrets i Ingå kyrka.
Morgonmässa, On 14.10:
kl. 8.30 i Lärkkulla kapell
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.
Flickis: i Virkby kyrkas källare,
Virkbyvägen 1, på torsdagar kl. 1315.00 för flickorna i åk 5-6. Mera
information Beatrice Österman.
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.
Ungdomskväll: torsdagar kl 18 i
Virkby kyrkas källare. Öppna dörrar, kaffe, te och saft. Mari Nurmi.
Sö 18.10. kl. 13: Högmässa i Lojo
kyrka. Kuismanen och Kerko.
Kyrkkaffe och kyrktaxi

REGION 2
ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 11.10. kl 10: Högmässa i kyrkan,
Heikkilä, Lehtonen.
On 14.10. kl 18: Veckomässa i kyrkan,
Heikkilä, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 11.10. kl 11: Finskspråkig högmässa
i kyrkan, Granström, Taulio. – kl 12.15
Kaffe i församlingshemmet – kl 12.45
Sjung med oss i församlingshemmet,
Granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 11.10. kl 15: Gudstjänst i Norrskata
kyrka, Killström, Granlund. Kyrkkaffe.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 11.10. kl 11: Gudstjänst på Fridhem,
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 11.10. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Vuola.

ÅBO

to. 8.10: kl. 17 Andlig fördjupningsgrupp
för studerande till kyrkliga yrken, Domkyrkan (sakristians vind)
sö. 11.10: kl. 12 Högmässa, Domkyrkan.
Björkgren (pred), Lidén (lit), Forsman,
Danielsson. Barnhörna. Kyrkkaffe.
må. 12.10: kl. 14 Missionskretsen, Aurelia. Gäst: Prakash Dhakal. Alla varmt
välkomna att höra mer om missionsarbetet och situationen i Nepal.
ons. 14.10: kl. 13-15 Café Orchidé, Aurelia. Stina Fröberg berättar om sitt arbete
och hörapparater.
kl. 18 Veckomässa, Aurelia. Lidén.

ÅLANDS PROSTERI
HAMMARLAND

11.10 20 sö e pingst:
Högmässa kl 12
Ingemar Johansson

JOMALA

Torsdag 8.10 KL.18.00: Bibelgrupp i OG
Fredag 9.10 kl.18.30: Konsert ”Barn
sjunger för barn” till förmån för flyktingar. Barnkörer och solister
Söndag 11.10 kl.18.00: Förbönsmässa
Måndag 12.10 kl.10-16: Pyssel i klubbrummet
Onsdag 14.10 kl.12: Församlingslunch
Torsdag o Fredag 15-16.10 kl.9-15:
Höstlovskul

MARIEHAMN

11.10 Ortodoxmässa: kl. 10 i S:t Mårtens.
Ungmässa: kl. 11 i S:t Görans, G S, A L,
Himlaliv,ungdomar, årets konfirmander.
Finsk mässa: kl. 14.00 i S:t Mårtens,
Sirkka Liisa Enqvist, J D. Kyrkkaffe.
Konsert ”Luft i bälgen – skön musik”:
kl. 19 i S:t Görans, Greta Sundström –
dragspel, Kaj Gustav Sandström – orgel.
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HÖSTLOV KARIS-POJO

Speldag i församlingen
Höstlovet närmar sig! Kom med på
församlingens Höstlovsspeldag i Karis-Pojo svenska församlings
församlingshem 15 oktober kl.914. Lunch: pizza som vi gör tillsammans. Pris 1 euro.
Anmälningar senast 12.10 till Stina
044-333 5004.christina.rastedt@evl.fi.
Ta gärna med egna brädspel!

15.10 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t Görans,
M P, G K
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet.
Pris 5€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ

Lördag 10.10 kl. 19.00: Luft i bälgen
- konsert i Sunds kyrka. Kaj-Gustav
Sandholm, orgel, Greta Sundström,
dragspel. Programblad 15 euro.
Söndag 11.10 kl. 11.00: Högmässa i
Sunds kyrka. Juanita Fagerholm-Urch,
Kent Eriksson. Diakoniarbetare Kati
Juntunen välsignas till sin tjänst. Öppet
hus och sopplunch i församlingshemmet
efter högmässan. Kyrktaxi mot beställning via pastorskansliet.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

To 8/10 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
To 8/10 19.00: Kyrkokörsövning i Församlingshemmet.
To 8/10 20.00: Projektkören övar i Församlingshemmet.
Fre 9/10 18.30: Fredagscafé för kvinnor
i Församlingshemmet. Gäst Jeanette
Ljungars.
Sö 11/10 11.00: Högmässa i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm.
Sö 11/10 12.00-14.00: Missionsmiddag i
Församlingshemmet
Fre 16/10 13.00: Silvergruppen besöker
Petalax fredagssamling. Gemensam
buss från Harrström 11.50 via Taklax
12.00, Korsnäs församlingshem 12.15,
Korsbäck 12.25 och Molpe 12.35. Anmäl
deltagande till Ebba, tel. 044-4101825
senast 12/10.

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
Slefs höstfest: lö 10.10 kl 19 i K:stads
förs.hem, predikan Bertel Lindvik, övr.
medv. Lillemor och Anders Enlund, Laudatekören, T.Bergman, D.Norrback, A.K.
Martikainen
Gudstjänst: sö 11.10 kl 12 i K:stad. Lövdahl, Martikainen
Lovsångsmässa: sö 11.10 kl 18 i Sideby,
Zacharias Fjellander, Norrback, lovsångsteamet, servering. För skjuts ring
Hellman 0400-763325
Bibelsamtal: sö 11.10 kl 18 i L:fjärds förs.
hem. J. Martikainen
Missionssyföreningen: ti 13.10 kl 12 i
Härkmeri bönehus.
Pensionärssamling: on 14.10 kl 12.30 i
L:fjärds förs.hem. Obs ingen lunch, bara
kaffeservering.
Bibelstudium: to 15.10 kl 19 i L:fjärds
förs.hem
Ekumenisk bönesamling: fr 16.10 kl 19 i
Skaftung Metodistkapell.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
Fr 9.10 kl 13: Måla från hjärtat på Café
Albert – akvarellmålning och samtal,
Strömbäck.
Sö 11.10 kl 12: Gudstjänst Lassus,
S.Lindén, Legatoelever.
Sö 11.10 kl 18: Högmässa i Töjby bykyrka
Leif Erikson, S.Lindén.
Må 12.10 kl 18.30: Sorgegrupp i förs.
hemmet Wallin, Strömbäck.
On 14.10 kl 12: Pensionärssamling i förs.
hemmet, börjar med mat. Kasköborna
inbjudna. Dagens gäst: kyrkoherde Pirjo
Lyytinen, Elisa Risku-Åberg, Wallin.
To 15.10 kl 13: Dagssamling i Böle bystuga B-E Wikström.
Övermark
Sö 11.10 kl 14: Knattegudstjänst Sundqvist, G.Lindén, Enlund, Stenberg,
Lagerström, dagklubben, minior, junior,
Legatoelever.
Må 12.10 kl 13: Symöte i förs.hemmet,
Bäck.
On 14.10 kl 13: Symöte i Frönäs hos
Else-Maj Högblom, Bäck.
Pörtom
Lö 10.10 kl 18: Aftonmusik i kyrkan,
G.Lindén pianoinvigning.
Sö 11.10 kl 10: Knattegudstjänst Sundqvist, G.Lindén, Enlund, Stenberg, dagklubben, miniorer, Legatoelever.
On 14.10 kl 18: Finska gruppen i förs.
hemmet, Sundqvist.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö kl 14: Gudstjänst, Björklund, Brunell.
Tema: ”Tro och otro”
Må kl 10: Familjeklubben
Må kl 13: Minior
Må kl 15: Junior
Ti kl 18: Alpha-kurs i Strandhyddan,
Molpe. Tema: ”Hur kan jag vara viss om
min tro?”
On kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet

KORSHOLM

Högmässa: sö kl 10 i kyrkan. Berg och
Nordqvist-Källström.
Jubileumskonsert med Jeriko:
Lö 10.10 kl 18 i kyrkan. Uruppförande.
Text: Lars Huldén, musik: Markus Fagerudd. Församlingens körer och orkester
medverkar. Solister Ulrica Berg, Frank
Berger, Niall Chorell, Sören Lillkung, Susanne Westerlund. Regi Elin Smedlund.
Dir. Rainer Holmgård.
Sö 11.10 kl 18 i kyrkan. Efteråt servering i
församlingshemmet.
Förmiddagsandakt: 13.10 kl 11 i Smedsby
förs.gård, Bergström-Solborg och
Nordqvist-Källström.
Karaträff: 14.10 kl 14 i Smedsby förs.
gård ingång E. Tema ”Lekmännen i församlingen”

KVEVLAX

Högmässa: sö kl 10, Rune Lindblom,
Rodney Andrén.
Matutdelning: må kl 10 i ds.
Tillverkning av babykläder för mammalådor: ti kl 18 i ds.
Karakaffe utfärd: to 15.10, start från fh kl
9.15, väderreservation.
Församlingarnas gemensamma mötesserie 16-18.10:
Fr 16.10: ”Ett steg närmare Gud”, kl
19 kvällsmöte i Elim, Mats Björkman,
servering.
Lö 17.10: ”Ett steg närmare varandra”, kl
18 kvällsmöte i Missionskyrkan, Lundström, Ekumeniska kören, servering
Sö 18.10: ”Ett steg närmare samhället”, kl 10 högmässa i Lutherska kyrkan,
pred. Mikander, lit. Lundström, Ekumeniska kören. Kl 14 avslutningsmöte i fh,
Ingmar Rönn, servering.
Arr: Kvevlax missionskyrka, Elimkyrkan i
Kvevlax, Betesdaförs, Kvevlax förs.

MALAX

Oasdag i Malax: sö 11.10
Gudstjänst: kl 10 i kyrkan. Jan Nygård,
Norrback, Brunell.
Kyrklunch i KH.
Bibelstudium: kl 13 i KH. Tema ”Från död
till liv”. Daniel Norrback, Mats Sjölinds
lovsångsteam, Machol l’Adonai.
Kaffeservering i KH.
Oasmöte med förbön och lovsång: kl 15
i KH. Jan Nygård, Mats Sjölinds lovsångsteam, Machol l’Adonai.
BarnOas: ordnas för barn i åldern 7-12
år kl. 13 och 15.
Välkomna!
Mässa för småfolk: sö 11.10 kl 18 i Petalax kyrka.
Finsk Bibel- och bönegrupp: ti 13.10 kl
18 i KH.
Diskussionsgruppen Amici: to 15.10 kl 19
i KH (ingång kansli). Vi samlas torsdagar jämna veckor, diskuterar aktuellt
och gammalt inom psykologi, filosofi,
teologi.

PETALAX

”Mässa för småfolk”: sö 11.10 kl. 18.
Bygdemässa framförd av kyrkokörerna
från Petalax, Bergö och Malax. Mats
Björklund, Peter Brunell, Camilla Brunell.
OBS tiden!
Missionssyföreningen: on 14.10 kl. 13 i
församlingshemmet.
Öppet hus för ungdomar: on 14.10 kl. 19
i prästgården. Björklund.

REPLOT

Högmässa: sö kl 10 i Replot, Kaski,
Wargh.
Projektkör inför Alla helgons dag:
övningar to 22.10. och 29.10 kl 19 i förs.
hemmet.
Anmälan till skriftskolan: kyrkogången
börjar 1 advent, 29.11. På vårterminen
samlas vi fyra gånger. Läger på Pörkenäs lägergård i Jakobstad 13-18 juni
2016, konfirmation 19 juni 2016 i Replot
kyrka. Anm till replot.forsamling@evl.fi
tel 06-3520005.

BORGÅ GEMENSKAPSKVÄLL

Välkommen till tryggheten

Frivilliga i Borgå arrangerar tillsammans med församlingarna och Röda Korset en rad evenemang för att visa att flyktingar är välkomna till Borgå. Söndagen den
11.10 kl. 19 ordnas en gemenskapskväll med flyktingungdomar och församlingarnas diakonisektorer. Programmet i Borgå domkyrka består av musik varvat
med inlägg och diskussion av sakkunniga. Biljetter á 10
euro säljs på pastorskansliet under veckan mellan kl.
9-13 men också i kyrkan före evenemanget. Intäkterna
går oavkortat till arbete bland flyktingar i Finland.

SOLF

Gudstjänst: sö kl. 10, Audas-Willman,
Wargh. Välsignelse av hjälpledare. Anmälan till skriftskola efter gudstjänsten.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Missionsvännerna: on kl. 13.

VASA

TREFALDIGHETSKYRKAN
Missionshelg 10-11.10 Kenya i fokus
Missionsafton: lö kl 18 i stora förs.salen,
Skolhusg. 28. Solveig o Tobias Wallin,
Ingrid Jern, Martin Sandberg, Monica
Heikius. Servering.
Missionsmässa: sö kl 13 Evans Orori,
Sandin, Monica Heikius, Ingrid Jern,
Martin Sandberg.
Morgonbön: to 15.10 kl 9 Forslund,
Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Tomas Ray,
Mikael Heikius. Sing in at 12.30.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö kl 10 Jern, Mikael Heikius.
SUNDOM KYRKA
Vuxensoppan: fre 9.10 kl 18 i prästgården. Soppa, kaffe, hemlig gäst. Pris: 5€.
Barnkonsert: lö 10.10 kl 16. Sundom
skolkör, kompband, Monica o Mikael
Heikius. Andakt Tor-Erik Store. Servering. Fritt inträde.

PEDERSÖRE PROSTERI
ESSE

Fr kl 18: Hjälpledarskolning i Fyren,
Björkman.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren,
Björkman.
Lö kl 10-13: KU:s höstförsäljning i församlingshemmet. Gåvor mottages med
tacksamhet!
Sö kl 10: Högmässa i kyrkan, Granlund,
Sven-Olof Ray. Textläsare: Riitta Sandbacka, dörrvärdar: Slätkulla-Fors-Gers.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
On 14.10 kl 12: Lunch för daglediga i församlingshemmet. Anmälan senast 9.10
till 0403100458.

JAKOBSTAD

Lö 18: SLEF:s missionsafton i FC, Alf
Wallin, Vestanlidgårdens strängband.
Sö 10.30: Söndagsskola med små och
stora i FC. Gemensam förmånlig lunch.
12: Gudstjänst i kyrkan, Björk, Borgmästars.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Olavi Forsbacka.
17: Fokus i FC. Vittnesbördskväll, Ralf
Salo.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, Leif
Erikson.

KRONOBY

”Tack och lov”: lö 10.10 kl 19.00 med
Stefan Härus i fh, sång- och musikprogram. Arr KU i Kronoby
Högmässa: sö 11.10 kl 10.00, Östman,
Ellfolk-Lasén. Sång inför gudstjänsten.
Församlingslunch: sö 11.10 kl 11.00 i fh.
Söndagsskolorna: fh kl 10.00 (har startat) sö 11.10 i Påras byahem, på Torgare,
Söderby bönehus kl 11.00. Merjärv
byahem 18.10 (Merjärv anm till Maja
Sandbäck)

LARSMO

Fre 9.10 kl. 19 Jakobstads Sinfonietta:
ger en regionalkonsert i Larsmo kyrka
med musik av bl.a. Sibelius, Nielsen och
Crusell. Fritt inträde.
Lö 10.10 kl. 19 Sammankomst: i kyrkan.
Timo Saitajoki m.fl. Arr. Näs bönehusförening.
Sö 11.10 kl. 10 Högmässa: i församlingshemmet (Obs platsen), Lassila, Wiklund,
Ungdomskören. De äldres dag. Kyrklunch. Kyrkvärd: Diakonidirektionen.
To 15.10 kl. 18 Ung Action-grupp: för
åk 6-7, startar i Xodus. Ledare: Heidi
Tyni m.fl.

NEDERVETIL

Andakt: to 8.10 kl. 14.00 i Sandbacka
Vårdcenter, Store, Smedjebacka.
4 G kväll: fr 9.10 kl. 18.30 i fh, Leon
Jansson, Anders Store.
Höstmöten: lö 10.10 kl. 19.00 i fh, pastor
Kaikka Växby, Kyrkokören.
Söndagsfrukost: sö 11.10 kl. 9.00 i fh.
Högmässa med lovsång: sö 11.10 kl.
10.00, Anders Store, Kaikka Växby, KU:s
blåsorkester.
Symöte: on 14.10 kl. 13.00 i fh.
Andakt: to 15.10 kl. 14.15 i Terjärv Vårdcenter, Store, Smedjebacka.

NYKARLEBY

NYKARLEBY
Sö kl 10 Högmässa: Sundstén, Ringwall
Må kl 18 Kenyamission: fh, Bertel Lindvik, Emilia Enlund
75-åringar: fest 15.10 kl 14, fh
MUNSALA
Fr kl 11 Fredagslunch: fh, Ulf Sundstén
Lö kl 13 Bönehusets dag: Pensala
bönehus, bokloppis, bakverk, lotteri.
Sångstund kl 14.
-Kl 18 Gemenskap kring brasan; prästgården
Sö kl 12 Högmässa: Sundstén, Ringwall
On kl 13.30 Symöte: prästg.
JEPPO
Sö kl 10 Gudstjänst: kyrkan, Sandvik,
Lilius
Må kl 18.30 Källans månadsmöte:
lokalen
Ti kl 18 Bibelsits: fh.
To kl 13 Missionssymöte: bönehuset,
Mona Wallin
-Kl 18.30 Lovsångs- o förbönskväll:
fh, Bo Alvin

RING OSS NÄR
DET GÄLLER
SÅNGSPEL
JERIKO
METALLSKROT

Den betjänande
- Vi avhämtar all sorts
Uruppförande
i Korsholm
metallskrot, bilar m.m.
nätbutiken för bygg

-Korsholms
Bytesflak ordnas
vid behovmusikskola
församlings
firar sitt och
50-årsjuinredning
hem
Vi betalar
ersättning
bileum
den 10-11.10
då man uruppför elektronik.
beställningsverför större
ket Jeriko,
sompartier.
är ett sakralt sångspel med text av Lars
Fråga gärna
offert via oss.
Huldén och musik av Markus Fagerudd.
Församlingens

JAKOBSTADS
körer och orkester samt solisterna Ulrica Berg, Frank
BILSKROT
Berger, Niall Chorell,AB
Sören Lillkung,
Kristoffer
Streng
ByggCenter
Jakobstad

11,
och Spitusvängen
Susanne Westerlund
framför verket under Rainer
tfn 0500-669
671Jeriko framförs lö 10.10 kl 18 och sö
Holmgårds
ledning.
11.10 kl 18. Fritt inträde. Efter söndagens konsert bjuds
det på kaffe och tårta.

service

Visste du att ...

TERJÄRV

Bön och lovsång: fr 9.10 kl 19 förs.h,
Sven-Erik Syrén, Anne-Maria Hästbacka, Martinas lovsångsgrupp.
Högmässa: sö 11.10 kl 10, khden, kantorn.
Strängbandsövning: i Småbönders skola
sö 11.10 kl 19, B. Forsblom.
Pensionärsträff: on 14.10 kl 13 i förs.h.
Program och servering.
Ungdomarnas höstlovsvandring: i
Kortjärvi to 15.10 kl 13. Samling kl 12.45
vid förs.h.

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Tidningen trycks på ett
finländskt miljömärkt
papper som till största delen
består av returpapper.

By

❍ Gravstenar,
❍ blomlådor
Hautakivet ja
kaiverrukset
❍
Gravstenar,
blomlådor
❍
❍
Graveringar
❍ Graveringar
Kukka-aitiot
❍
Restaurering
av
❍
av gamla
❍ Restaurering
Vanhojen kivien
entisöinti
gravstenar
gamla
gravstenar
Dagen till ära 3-5 dygns
Skutnäsg. 5,
Jakobstad för 15 €/st.
gravlyktor

15 års

jubileum månd. 15.11

Pyydä tarjousta!

Hautaustoimisto
Begravningsbyrå
E. Johansson
Johansson
E.

Skutnäsg. 55,
Skutnäsink.
5,
Skutnäsg.
Tel. 06
723
0390 (24 h)
68620
68620Pietarsaari
Jakobstad
68620
Jakobstad
Vi betjänar kl. 10–17
(24)
Puh.
723
0390
Tel.
06
7230390
0390(24(24
Tel.
h)h)
mera06
info723
www.ejohansson.fi
Jakobstads

GRÄVSKOPOR
Ring och beställ

TAXI

Tillverkas i olika modeller enligt
06 100 417
kundens önskemål.
Reparationer och
slitstål.
01
000 417

MARI

Verksam

JAKOBSTAD

Br Bäcklund

JAKOBSTADS ULATAXI

Tel. 06-364 3140
Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs

VÅR

Herrholm

När Du
Du köper
köper –- När
När
När du
Dusäljer
säljer

Sommardäck
ULTRA
URBAN

PURMO

Sö kl 12: Högmässa i kyrkan, Granlund,
Johansson.
Må kl 19.30: Salamu i Prästgården.
On kl 15.30: Häftis i Åvist bykyrka, åk
1-6.
-kl 19: Avslutningssamling i Lillby församlingshem. Kaffe kl 19, andakt kl
19.30.
To 15.10 kl 14: Andakt i Sisbacka pensionärshem, Kung, Johansson.

Somma
11.8. - 3

Kyrkpressen sparar skog!

PEDERSÖRE

Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Esse församling
Forsby sångkör: Fr 19 övar i bykyrkan
Ungdomskväll: Fr 20 i Kyrkhemmet i
Bennäs
Sångkväll för missionen: Lö 19 i kyrkan,
körerna Adorate, Cantate och Gloria,
Lisen Borgmästars, N-O Frantz, andakt
Olavi Forsbacka, arr. LFF
Mikaelisamling: Lö 19 i Lövö bönehus,
Kurt Cederberg, Gun-Helen & Britt-Mari
Antfolk, Sandstedt-Granvik
Sammankomst:
- Lö 19 i Lepplax bykyrka, Roger Pettersson, servering
- Sö 15 i Flynängens bönehus, Torvald
Hjulfors
Högmässa: Sö 10 med nattvard i kyrkan,
Häggblom, Sandstedt-Granvik, textläsare Lilian Levlin, dörrvärdar Lövö
Karby-Sundby söndagsskola: Sö 10.30
startar i Sundby byahem
Familjeträffen: Sö 14-16 i Kyrkhemmet i Bennäs. En nyhet i församlingen!
Samling med möjlighet för hela familjen
träffa andra familjer med samma tro
och värderingar under friare former av
undervisning och gemenskap. Tema 5
bröd och 2 fiskar. Om vädret tillåter är vi
också ute. Välkommen med!
Samtal kring sorg: To 15.10 kl 13.30
grupp för sörjande, Kyrkhemmet i Bennäs, Eklund, Erikson
Bönegrupp: To 15.10 kl 18.30 i Kyrkhemmet i Bennäs
Missionsstugan: Insamlingen i september till flyktingar genom Kyrkans
Utlandshjälp gav 13.000 €. Tack! Oktober-december samlar vi till behövande
genom diakonin i Pedersöre, Jakobstads
svenska och finska församlingar.

Biljettförsä

€
9
3
1
Spasemester www.bilmal
www.aktiaafm.fi
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SpecialElektronisk mätutrustnin
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•
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lunch
eller
middag
Hans Boström
från buffébordet
Rosenlundsgatan
6,
Yrkessto
• 1 x kaffe med dopp
68600 Jakobstad
• fri tillgång till spabadet
Används varje dag ho
och gymmet
Tel.
06-723
5151
• inträde
till restaurangdansen
Jakobstads Bilmåla
Gäller varje dag till 30.11.2015.

HÄRMÄ SPA

Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600
www.harmaspa.fi
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INKAST MARIA SUNDBLOM-LINDBERG

HELSINGFORS REGNBÅGSMÄSSA

Tappa inte
modet

Fredagen den 16 oktober kl.
19 ordnas en regnbågsmässa i Johanneskyrkan i Helsingfors. Temat för mässan
är Tappa inte modet! Predikan består av helig dans och
meditativ vandring tillsammans med dansinstruktör

Skådespelare Kim
Gustafsson i drag queenklädsel sjunger visor om
födsel, liv och död i Regnbågsmässan 2014.

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Pålitlig 29 årig
förvärvsarbetande och rökfri
dam söker hyresbostad i
H:fors centrum. Gärna långt
hyreskontrakt (max
650€/mån). Vänliga svar
gärna på finska.
040 759 8280 / Nina
Jag är femte årets lugn och
rökfri juridikstuderande vid
Helsingfors universitet och
söker efter en långvarig
hyreslägenhet i Helsingfors
centrum eller
Tölö/Mejlans/Munksnäs(fr.o.
m. 08.10-, max. 650e). Om
du söker en pålitlig hyresgäst,
vänligen kontakta
venla.keller@helsinki.fi/0405
651346.

Avbild eller
glansbild?

Tiina Sara-aho. Arrangörer
är Johannes församling med
arbetsgrupp från Regnbågsankan, Gemenskap och Johannes Regnbåge.

26 årig sportig o rökfri
studerande önskar hyra
lägenhet med balkong i Borgå.
Min. 40m2. Max hyra 720
e/mån. Har två rumsrena o
städiga katter. Tel:
040-7457345/ Matilda.
Nyutexaminerad fast anställd
ekonom söker hyresbostad
på Drumsö eller Gräsviken.
Anton 0408366839

UTHYRES
Etta,27m2, glasad balkong
Drumsö. Hyra 650€/mån.
Tel: 0407336148

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.

Foto: Fredrika Biström

Djupt berörande
Stormskärs Maja
Åbo Svenska Teaters uppsättning av
Stormskärs Maja i regi av Jakob Höglund
blev för mig en mycket tänkvärd upplevelse. Det religiösa inslaget är påtagligt och intressant. Jag tilltalas av det grovhuggna, enkla i scenografin med halm, vatten, eld, rök och vind. Med ett tunt plastskynke
gestaltas
det böljande och stormiga havet, dramatiken
ökar. Jannes och Majas kärlekshistoria och liv börjar. Barnafödandet får en roande och överraskande lösning. Till
ackompanjemang av en speciell orkester där bland annat tramporgel, fiol och kantele ingår framförs sångerna i
folkvisestil. Textning till svenska och finska finns tillgänglig. Ensemblen visar livsglädje med härliga dansnummer.
Jag blir djupt berörd av äktheten i Majas sorgesång om sonen Mikael som drunknat. Hennes förtvivlan, ångest och
vånda tolkad av Emma Klingenberg väcker igenkännande
och genklang. I början av detta år begravde jag min äldsta, vuxna son, som oväntat avled efter en operation. Jag är
mitt inne i mitt sorgearbete. Nu får saknaden och smärtan
ord och uttryck som ger både tröst och hopp. Kvar på min
näthinna blir scener med Majas och Jannes duettsång i nöd
och lust, bilden av stjärnhimmel och känslan av fysisk närhet. Jag tackar och gratulerar alla medverkande för berättelsen om Stormskärs Maja.
¶¶Ann-Mari Lindberg, Helsingfors

TT
PÅ MI

A
HJÄRT

På bilden ser hon oförskämt ung ut.
Jeansskjorta och blont blankt hår.
Hon ler käckt mot kameran och i
bildtexten kan man läsa att det ibland
är rätt tungt med många barn men
då vänder hon sig till Jesus och får
kraft att orka vidare. Där slutar jag
läsa. Dels för att jag inte orkar med
religiösa glansbilder och dels för att jag inte längre orkar med en förutsägbar kristen journalistik.
Jag orkar inte heller känna mig misslyckad på
ännu ett område, för ni ska veta att jag verkligen
vänt mig och knäppt allt som går att knäppa och
ändå är jag rätt kraftlös. Jag betvivlar inte sanningen i hennes upplevelse men jag kan absolut
inte känna igen mig i det präktiga och perfekta
och därför hjälper aldrig den här typen av texter mig. Jag känner inte heller igen mig i ett dramatisk vittnesbörd som beskriver hur ett hopplöst liv i elände och synd en kväll blir fullständigt helt och sant tack vare ett gudomligt ingripande. Jag betvivlar inte heller sanningen i den
upplevelsen men jag ifrågasätter att man alltför
ofta frågar efter och lyfter fram just den berättelsen. För om avsikten är att övertyga så är effekten ofta precis tvärtom.
Jag vet att den typiska dramaturgiska frälsningskurvan och den käcka fromheten fyller religionspsykologiskt viktiga funktioner i en viss kristen
tradition men jag upplever också att den är en
rätt så ytlig tro. Om man nu får säga så men det
tycker jag att man kanske får. Att, trots att den
uppger sig vara motsatsen, ofta är för ytlig som
i nyanslös, oreflekterad och endimensionell och
blir i och med det oanvändbar i tredimensionella spruckna liv med många nyanser av grått.
Som vanligt skäms jag nu lite när jag inte är en
tyst och snäll flicka och säger högt det jag upplever men när jag googlar hittar jag faktiskt flera
artiklar som refererar till att en förenklad, okritisk och fördömande kristendom är just orsakerna som många unga uppgav när de lämnade sina
församlingar och fenomenet
har dessutom ett namn som
heter ”kognitiv dissonans”.

”För om avsikten är att övertyga så är effekten ofta precis
tvärtom.”

Vid viloplatsen kunde man grilla korv och sjunga psalmer. Foto: Siv Jern

Motionsgudstjänst för själ och lunga
I veckoannonseringen i Vasabladet fanns texten ”Motionsgudstjänst sö kl. 11.00”.
Nyfikenheten väcktes. Vad
innebar detta? Jo, den sedvanliga söndagsgudstjänsten
i Dragnäsbäcks kyrka hade
den 27 september bytts ut
mot en motionsgudstjänst,
som fick formen av en andaktsstund i kyrkan med
kaplan Siv Jern och en andaktsstund i Gerby församlingshem med prästen Janne
Hänninen, beroende på om
man valde en rutt på åtta eller fyra kilometer.
Efter andaktsstunden

kunde man fortsätta motionera längs en konditionsbana i Gerbyterrängen, antingen till fots i egen takt eller per cykel. Vid denna kuperade och välunderhållna
motionsled finns en viloplats
uppe på en platå på Storberget där det tidigare funnits
en sportstuga byggd av IK
Hellas.
Ett 20-tal församlingsbor, stora och små, unga
och gamla, hade hörsammat
denna inbjudan att efter andakten ta del av en högtidlig
stund i naturens sköte. Vid
viloplatsen fanns det möjlig-

het att sätta sig ned antingen
på en lave, provisoriska bänkar eller på medhavda sittunderlag. Där kunde man
avnjuta sin matsäck, grilla
korv och umgås. Två kantorer såg till att det sjöngs både
psalmer och gånglåt med naturen som tema. Motion blev
det också i form av en ringdans hand i hand till sången ”Måne och sol”, som leddes av Siv Jern.
Småningom fortsatte deltagarna hemåt syremättade
och uppfriskade till sinnes
antagligen med tanken ”det
här ska vi göra om”. Att för-

ena motion och bön går utmärkt. Distriktsrådet i Dragnäsbäcks kyrka kom på en
god idé. Vädret då? Ja, vädret
var relativt hyggligt, ca +13
grader, lätt byig vind (brasan tog sig), några regnstänk
och sol emellanåt.
Själv fick jag höra en
hackspett och se en tranplog samt en havsörn seglande över berget.
¶¶Christel
Lax

I MIN

LING
FÖRSAM

Men varför sys det då ens upp
vita slimmade kostymer som
så få ryms in i? Varför går
folk och håller in magen i ett
helt liv och känner sig fel?
Åtminstone är det inte Jesus som har munnen full av
knappnålar samtidigt som
han spänner undertråden.
För den killen var jobbigt äkta och hans frälsningshistoria följde inte några givna mönster. Sårbar och modig möter han sin medmänniska och
ingen kan kalla honom käck. Han är en sån underdog och en så mänsklig outsider att man aldrig
känner sig misslyckad bredvid honom. Visst har
många också förenklat honom och försökt föna
till den religiösa vilden men då krånglar han sig
ofta loss och dyker upp i någon annan text med
håret på ända. Dyker upp och gillar oss big time,
inte trots utan tack vare vår charmiga oförutsägbara ofullkomlighet.
Maria Sundblom-Lindberg psykoterapeut, 		
präst och publicist.
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WALLGREN LIVSHÅLLNING

GUDSTRO ÖDMJUKHET

KYRKOLAG KVINNOPRÄSTER

Ateism och tro

Inte bara logik, utan också vilja

Förvånande av Stenlund

Tack Kyrkpressen och Christa Mickelsson för intervjuerna med Thomas Wallgren
och biskop Björn Vikström.
De har mycket gemensamt
och är ändå så olika att man
gärna skulle se dem mötas i
ett samtal.
Intervjun med Thomas
Wallgren grep mig djupt.
Den var ett belägg för att jag
ofta känner större gemenskap på djupet med ateistiska alternativmänniskor
än med kristna trosbröder. Det är svårt att tänka
sig att en människa som i
tio års tid har levt med Tomas Tranströmers dikt Romanska bågar skulle sakna
ett religiöst djup i sitt liv.
Vad annat handlar religionen om än att det i oss alla ”öppnar sig valv bakom
valv oändligt”.
I Tranströmers dikt är
det valven i en romansk
kyrka som öppnar valven
i kyrkobesökaren. Religionerna är liknande öppningar mot de oändliga
valven i människan som
har tagit sig kollektiva uttryck i olika kulturer.
Idag har kristendomen
med sina dogmer och sin
inriktning på ett liv efter döden ofta blivit en
port som stänger ingången till de oändliga valven

”Valv öppnar sig
oändligt i både ateister och religiösa.”
för människor. För Thomas
Wallgren och många andra
är det relationen till medmänniskorna och naturen som ger livet mening,
glädje, sorg, ansvar och ett
oändligt värde.
Jag menar inte att Thomas Wallgren egentligen
är religiös. Jag tror tvärtom
att ateister kan ha samma
djup i sin livshållning och
självförståelse som människor med religiös tro. Valv
öppnar sig oändligt i både
ateister och religiösa.
Thomas Wallgren känner ett större ansvar än
han kan bära. Han vill förbättra världen, men tvivlar
på att det är möjligt. Det är
centrala frågor också i den
kristna tron. En frigörande
kraft som kunde ge hopp
om att utrota svälten måste nog förena förnuft och
tro, i dialog mellan ateister
och anhängare av olika religioner.

ULF SÄRS
Helsingfors

Bertil Tikkanen klädde i sin
insändare i KP 40 vackert i ord
det som också jag fäste mig
vid i intervjun med Thomas
Wallgren. Det som sker i världen och det vi ser och upplever har givna orsaker, och
dessa orsaker har igen sina orsaker i en synbarligen oändlig kedja. Världen har emellertid en början (enligt nutida kunskap för mer än 13,7
miljarder år sedan), bortom
vilken vi ingenting vet. Filosofer har i årtusenden kallat
den första, yttersta orsaken
(eller viljan), som per definition inte är orsakad, för Gud.
Då jag i tiderna läste filosofen Bertrand Russells uppsats ”Min intellektuella utveckling” (Sigma. En matematikens kulturhistoria. Band
1) förvånades jag av att detta
”vad orsakade Gud?”-argu-

”För tro på Gud
behövs dock inte bara logik, utan
också ödmjukhet
och vilja att låta sig
övertygas av giltiga skäl.”

ment fick Russell att slutligen
överge sin gudstro. Av någon
anledning tycks det bita även
på vår tids filosofer. För tro
på Gud behövs dock inte bara logik, utan också ödmjukhet och vilja att låta sig övertygas av giltiga skäl.

Johan Stén
Esbo

OFFICIELL LINJE

”Kyrkan har varit tyst och passiv”
”Det som säkert också har en
viss betydelse för biskoparna
är den linje som ärkebiskopen
valt. Han stöder den nya äktenskapslagen även om den
strider mot kyrkans officiella syn på äktenskapet.” Citat
av Max-Olav Lassila i KP 40.

Hur kan en ärkebiskop
stöda en lag som strider mot
kyrkans officiella syn på äktenskapet?

Kaj Kanto
Kvevlax

Man är mycket förvånad
hur Göran Stenlund far
fram i Kyrkpressen 1.10.
Han är inte vilken tyckare
som helst då han är delegat
för vår lutherska folkkyrkas kyrkomöte. Den kyrka
som ingår i den statliga organisationen och som tillhör den offentliga sektorn.
Som kandidat och vald delegat har han förbundit sig
att iaktta gällande lagstiftning och att respektera landets rättsväsende och den
offentliga sektorns laga regelverk och beslut. Då han
uttalar sig i KP gör han det
som om han inte alls skulle veta vad han förbundit
sig till i sitt folkvalda ämbetsuppdrag. Han känner
inte ens till vad kyrkolagen kräver av honom trots
att han är delegat i kyrkomötet, som står för kyrkolagen och dess utformning.
Han ägnar sig sedan åt att
ställa upp och försvara en tf
kyrkoherde som tar sig rätten att handla som en despot
och för vilken centrala ämbetsförpliktelser saknar betydelse och som missbrukar
sin ämbetsställning så till
den grad att han ställer sig
över hela vårt rättsväsende, våra högsta domstolar,
över kyrkolagens krav och
över den offentliga sektorns

lagövervakare, riksdagens
justitieombudsman. Och så
drar ännu Stenlund till med
att påstå att en sådan despot sköter sitt ämbetsuppdrag samvetsgrant. Det är
även skäl att komma ihåg
att vi har en lag om masskommunikation och enligt
den får man aldrig i offentlig press uppmana till, ivra för eller understöda lagstridig verksamhet. Jag kan
inte få annan uppfattning
av Stenlunds inlägg än att
han stöder samarbetsvägrande präster. Rättsväsendet har konstaterat att sådana ägnar sig åt diskriminering i arbetslivet, kränker sina ämbetskollegers
laga rättigheter, kränker de
mänskliga rättigheterna och
missköter sitt ämbete. Varje kyrkoherde har av rättsväsendet uppmanats att på
förhand se till att samarbetsvägran aldrig får ske i
den församling han leder.
All orsak att Stenlund förklarar ur vilken utgångspunkt han sköter sitt folkvalda uppdrag som förutsätter att han följer de regelverk som han förbundit
sig till.

Bo Holmberg
Karis

TRO REFLEKTIONER

Vem skulle dö för en metafor?
Min kristna tro har alltid
grundat sig på att Jesus Kristus, Guds son, tog på sig straffet för mina och hela världens synder (felsteg) när han
led korsdöden och på tredje dagen efter sin död uppstod till liv för oss alla. Efter
flera års existentiellt grubbleri blev Jesu ord i Joh.14:6
av avgörande betydelse: ”Jag
är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Jag
är glad över att min tro inte
är så invecklad, abstrakt och
filosofisk som Marcus J Borg
(1942–2015) och KG Hammar
uttrycker den (KP 38 2015).
Borg talar om det ”framväxande paradigmet”, en gräsrotsrörelse som tar avstånd
från bland annat påståendet
att Jesus är den enda sanna
vägen till Gud, att han dog för
våra synder och att han uppstod från de döda. Borg säger
vidare att en metaforisk läsning av Bibeln inte är underlägsen utan rikare än en bokstavlig läsning. Undrar just
på vilket sätt kristendomen
blir rikare när man eliminerar grunden som den bygger
på? Kanske är min tro dårskap (1 Kor.1:18), men i så
fall är jag en dåre.
Glad är jag också över
att Djelloul Seddiki, en av
Frankrikes mest kända och
moderna muslimska teologer, anser att det behövs
större hänsyn till väster-

”De kristna församlingar i vår värld som
växer mest i dag är de som förkunnar ett
klart budskap om Jesus.”
ländsk syn på demokrati
i utbildningen av imamer
(KP 27 2015). Han säger att
imamen bör öka förståelsen mellan muslimer och
medmänskor av andra religioner och att det behövs en gedigen utbildning
i västerlandets syn på demokrati. Djelloul Seddikdi
säger vidare att det är viktigt att få blivande imamer
att förstå att lagarna i det
land de lever i måste respekteras. ”Ingen imam ska
tro att han kan komma hit
och påtvinga folk lagar från
ett muslimskt land.” Det är
befriande att höra en muslimsk teolog uttala sig på
detta sätt. – Även Dr Daniel Shayesteh, en av Ayatollah Khomeinis f.d. närmaste män, i dag kristen,
framhåller vikten av att inte underminera vår demokrati. Han uppmuntrar Finland och andra länder att se hur samhället är
byggt på bibliska principer.
Enligt honom är det här
grunden för välfärd och en
stor välsignelse, som vi inte ska kompromissa bort.
Jag håller fullständigt med
Dr Shayesteh.

Så, låt oss med kärlek
och omtanke välkomna alla de människor som nu
flyr från icke-demokratiska länder hit till vårt land.
Låt oss lära känna dem, bli
vän med dem och hjälpa
dem att växa in i vårt demokratiska samhälle. Tids
nog kommer frågor om vår
kristna tro och då är det
bra om vi vet vad vi bygger
vår tro på. Lärorikt, svårt
och intressant är min erfarenhet efter flera dylika
diskussioner.
Till sist: De kristna församlingar i vår värld som
växer mest i dag är de som
förkunnar ett klart budskap om Jesus. Många av
dessa församlingar finns i
icke-demokratiska länder,
till exempel Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan, Nordkorea och Kina (KP 38
2015), där det är förknippat med lidande, förföljelse, till och med död, att bli
kristen. Jag har svårt att tro
att någon skulle vara villig
att dö för en metafor.

Benita Finne
TM, Bennäs

LINDY
made in skaftung

Måttbeställda fönster och dörrar
till alla byggprojekt.
Även montering.
Ikkunoita ja ovia mittatilaustyönä
kaikkiin rakennusprojekteihin.
Myös asennus.
CE

Thomas Lindberg
Västraändsvägen 180
64480 Skaftung
thomas@lindy.fi
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www.lindy.fi
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I Kenya blev Sabina
Saramo involverad
i arbetet med att
försona folkstammarna. Nu tas försoningskonceptet
Amani till Finland.
TEXT OCH FOTO:
JOHAN SANDBERG
– Jag behövde en paus i mina studier och kom hösten
2011 att göra missionspraktik på Evangeliföreningens
missionsfält i Kenya, säger
Sabina Saramo.
Försoningsabetet mellan
olika folkstammar, efter
de kravaller och oroligheter som uppstått i samband
med ett presidentval nästan
fem år tidigare, var då i full
gång. Sedan dess har Evangeliföreningens missionär i
Kenya Kerstin Nilsson tillsammans med ett svenskt
team utvecklat konceptet
som användes i försoningsarbetet för nordiska förhållanden.
Vad är Amani?
– Amani är swahili och betyder fred. Grundkonceptet
utvecklades ursprungligen
efter folkmordet i Rwanda
1994. Därefter togs det till andra afrikanska länder under
namnet Healing the Wounds of
Ethnic Conflict.
I Sverige, som är Kerstin Nilssons hemland, har
det redan ordnats ett 6-7
workshops. Där finns också ett team som arbetar med
konceptet. Det teamet kommer att undervisa i den för-

Sabina Saramo är jurist och jobbar på tingsrätten i Vasa. Förutom de tre praktikmånaderna i Kenya har hon också gått Finska Missionssällskapets preliminärutbildning och gjort ytterligare missionspraktik i Thailand. Där jobbade hon med fredsprocessen i Burma under tre månader.
sta workshopen som hålls i
Vasa i oktober.
– Under min praktik i Kenya var jag med på två workshops. Jag tycker det är ett
jättebra koncept. Nu tar ett
antal orgainisationer hit det.

na och på kristna syskonrelationer. I Sverige används konceptet mycket inom olika föreningar där det finns olika former av motsättningar. Men det
kan också användas för att hela personliga sår.

Hur skiljer sig det nordiska konceptet från det afrikanska?
– Det afrikanska konceptet fokuserar mycket på etnisk problematik och på att försona de
olika stammarna, säger Saramo. I den nordiska modellen
satsar man mera på individer-

Det finns väl motsättningar här
i Finland också?
– Jo, det skulle vara intressant att till exempel hålla en
workshop med både finskoch svenskspråkiga på samma gång. Vi får se hur den här
första kursen tas emot. Idea-

let vore ju att bilda ett team
i Finland som kunde hålla
workshops på båda språken.
För vem är workshopen i Vasa tänkt?
– Kursen är för alla 20 år fyllda som vill komma närmare
Gud och själva bearbeta sina sår. Man behöver inte ha
några stora sår för att delta.
Under kursen får man redskap att bearbeta såren och
problemen. Vill man komma tillsammans med någon
som man står i strid med kan
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– tidningen för Dig!
Prenumerera på den
populära finlandssvenska
veckotidningen Kuriren.
Inspirerande och trevlig
läsning för hela familjen
direkt hem i din brevlåda!

man också göra det, men det
är inte den sortens problem
som vi riktar oss in på. Det
handlar mer om den personliga relationen till Gud och
om att upptäckta och bearbeta sina egna sår. Korset är
centrum och hela konceptet är väldigt bibelcentrerat.
Workshopen är uppbyggd
som ett hus.
– Grunden är Guds hjärtelag. Vad menade Gud egentligen med skapelsen? Väggarna
handlar om att hela våra sår
och våga möta dem. Taket är

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

Amani workshop hålls på Evangeliska Folkhögskolan i Vasa den 2325 oktober. Workshopen är gratis
men man betalar för mat och logi.
Vasa svenska församling samt Bo
och Gunvor Skogmans minnesfond
bidrar till workshopen. Anmälan
görs på www.efo.fi helst före den
15 oktober.

Kan sändas
ofrankerat
inom Norden
Kuriren betalar
portot

JAG VILL PRENUMERERA PÅ KURIREN

ADRESS

AR UT
VI LOTT

förlåtelse och försoning, både att kunna ge och te emot.
I workshopen ingår både
teori och mycket praktik.
Korta och simpla dramaberättelser tydliggör det hela.

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 8.10

Ur barnamun: ”Kanske Kain och Abel inte skulle bråka så mycket om de hade egna rum? Det fungerar för mig och min bror.” Liam, 6 år.

Tar försoning till Vasa

