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ADRESSÄNDRING

”Farligast är de 
ord som någon 
medvetet an-
vänder för att 
lägga dimridåer 
kring sanningar 
vi borde se tyd-
ligt.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Att klä i ord och 
att klä av dem

ordbruk är bland det ansvarsful-
laste vi sysslar med. Att det fin-
landssvenska mediefältet i hel-

gen sysslade en hel del med frågor kring ordbruk 
och ordmissbruk är inte konstigt. 

Det borde vara fler förunnat, för orden, dessa 
vardagslegoklossar vi (också) har att uttrycka oss 
med, är ibland långt mindre neutrala än vi före-
ställer oss. Vissa vet om det, och de allra lömskas-
te krafterna utnyttjar det rent av och med hjälp 
av små skiftningar har de stakat in våra tankar i 
strömfåror där vattnet blir allt grumligare. Andra 
tar helt fräckt över ord. Tömmer dem på innehåll 
och fyller på med ett eget. 

språkbruket som ett politiskt vapen är något som 
både sysselsätter och bekymrar Daniel Poohl. Han 
jobbar som chefredaktör på tidskriften Expo, med 
ledstjärnan att motarbeta rasism och nationalis-
tiska ideologier. Han citerar den tyske författaren 
och litteraturvetaren Victor Klemperer, som äg-
nade sitt liv åt att kritiskt granska det språkbruk 
som var en av byggstenarna i det nazistiska syste-
met. ”Ord kan vara som mycket små arsenikdo-
ser: de sväljs helt obemärkt, de tycks inte ha nå-
gon verkan men efter ett tag verkar giftet ändå.”

Vad händer när nationalister tar besittning över 
ord som ”politiskt korrekt”? I vilket skede förlo-
ras betydelsen ”respekt” för att bytas ut mot nå-
got som enbart ska betyda fegt hukande?

Skiftningar i betydelse sker hela tiden, de speg-
lar förändringar i samhället, i sättet att tänka och 
i idealen. Så har till exempel ordet ”snäll” eller 
varför inte ”from” gått från något som var efter-
strävansvärt och positivt till begrepp som inte till-
hör de starka och framgångsrika. Men farligast är 
de ord som någon medvetet använder för att läg-
ga dimridåer kring sanning-
ar vi borde se tydligt. 

därför är arbetet med att 
samla in och presentera nya 
ord i språket viktigt. Birgitta 
Agazzis Nyord i svenska är in-
te bara en spännande tids-
markör över ett samhälle med 
tekniska och kulturella för-
ändringar och tillskott. Boken 
är också ett viktigt debattin-
lägg som handlar om att väl-
ja sitt perspektiv med efter-
tanke, att ställa sig på offrens och de svagas sida 
också språkligt. Att inte köpa maktord och grym-
ma eufemismer. Det ger till exempel inte utrym-
me för några ”hedersmord” eller något ”heders-
våld”, där det snarast handlar om ett hedersrela-
terat våld. Agazzi väljer också sitt eget favoritnyord 
med en klar intention, nämligen ordet slidkrans. 
Det vill hon gärna se som ersättare till ordet mö-
domshinna, som enligt henne med sina felaktiga 
associationer varit en av orsakerna till förödande 
konsekvenser för unga kvinnor i många kulturer. 

ett perspektIVord – som om man ska vara är-
lig måste sorteras in under den politiska retori-
ken – är ordet kristofobi, ”rädsla eller avsky för 
kristendom”. Befogat? Åtminstone står markören 
med bland de andra, som något att ta avstånd från 
eller omfamna, som ett lateralmärke i en verk-
lighet där ingen är fri från ansvaret att navigera.

Ständig kamp 
mot kraven

– Jag har alltid haft svårt att tro att det 
jag åstadkommer kan vara värt något 
och att andra kan uppskatta det jag gör. 
När jag stod där med den färdiga bo-
ken i handen, efter en lång och inten-
siv arbetsprocess, kunde jag inte vara 
hundra procent nöjd med resultatet. 

Mer eller mindre hela livet har Ida-
Maria Wikström utkämpat en kamp 
mot orealistiska prestationskrav. Hon 
är uppvuxen i ett kristet hem, vilket 
gett henne en stor grundtrygghet, men 
också en strävan efter att ständigt vara 
och göra rätt. Som barn tog hon speci-
ellt fasta på ett visst bibelord som kom 
att ha en stor påverkan på hela hennes 
personlighet. 

– Varför ser du flisan i din broders 
öga, när du inte märker bjälken i ditt 
eget? Som barn gjorde jag den tolkning-
en att alla negativa personlighetsdrag 
jag såg hos andra människor per auto-
matik måste finnas också hos mig, fast 
i en ännu värre form. För att inte ens av 
misstag tycka illa om någon började jag 
trycka ner mig själv i stället. 

Som så många andra unga, speciellt 
kvinnor, sökte Ida-Maria Wikström 
bekräftelse i prestationer. Efter gym-
nasiet gick flyttlasset från Pedersöre 
till Åbo och där väntade en fyraårig ut-
bildning i möbelformgivning. 

– Redan i högstadiet visste jag att det 
var formgivning jag ville hålla på med, 
det kom så naturligt och jag njöt verk-
ligen av det.

Efter sin första examen kände hon att 
hon inte var riktigt klar än och inledde 
således ytterligare en utbildning, den-
na gång i grafisk formgivning vid Aal-
to-universitet i Helsingfors.  

– Mitt självförtroende växte i takt 
med att jag fick en bra utbildning och 

roliga jobberbjudanden. Men visst finns 
det något djupt problematiskt i en be-
kräftelse som kommer enbart från ytt-
re omständigheter.

För Ida-Maria Wikström är det in-
teraktionen med andra människor som 
gett henne den där andra typen av be-
kräftelse, den som kommer inifrån. 

– När jag får uppleva samtal som be-
rör på ett personligt plan och när jag 
känner att någon litar på mig och jag 
får lyssna, då växer också tilliten till 
mig själv. 

Hon fortsätter:
– Som yngre fick jag många råd som 

jag inte kunde ta till mig där och då, till 
exempel att se realistiskt på de krav jag 
ställer på mig själv. Är det verkligen nå-
got jag kan, eller ens vill, leva upp till? 
Och om jag skulle lämna över de kra-
ven på någon annan, upplever jag att 
de skulle klara av det? Med åren har jag 
lärt mig att vara människa innebär att 
ha tillkortakommanden. Det kan va-
ra svårt, men är viktigt att acceptera. 

Musiken ger rytm i livet
Många gånger är det tron som fått hen-
ne att stanna upp, reflektera och vila. 

– För mig är tro lika med trygghet. 
Samtidigt ser jag tron som ett sätt att 
leva och ett sätt att forma ett samhälle 
där man tar hand om sig själv och an-
dra. Men också här handlar det om att 
man inte behöver vara perfekt. Jag har 
fel fokus om jag hela tiden försöker leva 
upp till allt det som en kristen kan vara.  

För Ida-Maria Wikström handlar 
tron i vardagen snarare om att göra så 
gott hon kan. 

– När jag blivit lite äldre har jag börjat 
inse att kristendom egentligen handlar 
om att man får tro att det fanns någon 

annan som var felfri, och att det räcker 
om jag strävar efter att vara det i vissa 
stunder. Men jag får också förlåtelse om 
jag inte alltid klarar av att leva så. Tron 
för mig är också en vetskap om att jag 
alltid kan vända mig till någon annan. 
Jag kan alltid be en bön om jag behö-
ver och får på så vis ett direkt utlopp 
för ett behov eller en känsla. 

Utlopp för känslor får Ida-Ma-
ria Wikström också genom musiken. 
Hon har sjungit med i gospelkören His 
Master´s Noise sedan våren 2011 och 
beskriver körsången och gemenska-
pen som något terapeutiskt. 

– I någon mån tror jag att sången har 
samma betydelse för mig som den ha-
de för de afrikanska slavarna i USA som 
sjöng negro spiritual. Under svåra peri-
oder hjälper sången, och speciellt att få 
sjunga tillsammans med andra. Jag tän-
ker att det är lite som att plugga i musik 
i öronen innan man ska springa upp för 
en backe. Man följer den rytm musiken 
ger en, inte den rytm man själv tror att 
man klarar av. Kören His Master´s Noi-
se ger mig den här rytmen när jag själv 
inte orkar följa livets rytm.  

Barnets år
Men åter tillbaka till situationen där 
Ida-Maria Wikström står med den fär-
diga boken Alberta Ensten och Uppfinnar-
kungen i sin hand. Stoltheten befläckas 
av en liten tanke som gnager. Vad kun-
de jag ha gjort ännu bättre? Perfektio-
nisten finns där än, även om hon blivit 
snällare med åren. 

– I dag är jag betydligt mer trygg i 
mig själv.

Och om år 2015 handlade om utmär-
kelser och priser i form av bland an-
nat en silvermedalj i ”Vuoden Huiput-
tävlingen” för unga grafiker så hand-
lar 2016 främst om det nya lilla liv som 
växer i Ida-Marias Wikströms mage. 

– Jag och min man ska bli föräldrar 
för första gången i februari och det är vi 
naturligtvis väldigt glada för. Jag tänk-
te att jag skulle ha hunnit bli lite visa-
re och klokare innan att jag blevmam-
ma, men någonstans i grund och bot-
ten känns det ändå väldigt rätt just pre-
cis nu. Även om jag inte riktigt vet vad 
det är jag väntar på. 

Ida-Maria Wikström är kvinnan bakom illustrationerna 
i den prisbelönta barnboken Alberta Ensten och Upp-
finnarkungen skriven av Malin Klingenberg. Ett projekt 
som medfört mycket glädje för Wikström, men som 
också varit en utmanande övning i förnöjsamhet.

TEXT OCH  FOTO: MICHAELA ROSENBACK

PROFILEN: IDA-MARIA WIKSTRÖM
”Med åren har jag lärt mig att vara människa innebär 
att ha tillkortakommanden.”
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Kyrkans trotjänare fick tecken
utMärkeLser. Prosten An-
ders Laxell, kyrkoherde i 
Hangö svenska försam-
ling, och prosten Clas Abra-
hamsson, notarie vid dom-
kapitlet, har utdelats för-
tjänsttecknet riddartecknet 
av första klass av Finlands 
Vita Ros orden. Prosten 
Carita Jansson har bevil-
jats riddartecknet av första 
klass av Finlands Lejon or-
den. Biskop Björn Vikström 

överräckte tecknen förra 
veckan.

Laxell tilldelas priset med 
motiveringen att hans för-
valtningserfarenhet varit en 
värdefull resurs för stiftet 
både före och under hans 
tid som prästassessor vid 
domkapitlet. Han har till ex-
empel varit medlem i den 
utredningsgrupp som ut-
rett ändringen av försam-
lingsgränserna i västra Ny-

land och utredningsman rö-
rande ändringen av försam-
lingsstrukturen i Raseborgs 
kyrkliga samfällighet.

Clas Abrahamsson har 
under sin tid som nota-
rie haft en stor betydelse för 
stiftets kyrkoherdar och öv-
riga anställda och ansva-
riga. Hans erfarenhet och 
sakkunskap är ett värdefullt 
stöd för alla som behöver 
råd i förvaltningsärenden, 

dessutom bär han ett tungt 
ansvar för att församlingar-
na ska få präster förordnade 
i synnerhet i brådskande fall, 
heter det i motiveringen.

Carita Jansson tilldelas ut-
märkelsen för sina insatser 
som pastor för den finländ-
ska evangelisk-lutherska 
församlingen i Norge. Hon 
jobbade i församlingen i 26 
år och har nu gått i pension.

 ¶ Sofia TorvaldS

När Ida-MarIa Wikström 
var liten tolkade hon bibel-
orden väldigt bokstavligt. 
I dag följer hon inte längre 
alla nedskrivna regler för 
ett kristet liv utan litar mer 
på sin egen känsla.

IDA-MARIA  
WIKSTRÖM

JOBBAR SOM FRILANSARE 
MED ILLUSTRATIONER, 
GRAFISK FORMGIVNING, 
BOK- OCH TIDNINGS-
LAYOUT. 

FÖDD I HELSINGFORS OCH 
UPPVUXEN I PEDERSÖRE.

ÄTER HELST PLÄTTAR MED 
MORMORS HALLONSYLT.

TITTAR PÅ MODERN 
FAMILY OCH HOW I MET 
YOUR MOTHER

CLas abrahaMssoN, ”stif-
tets, och inte minst kyrko-
herdarnas, högt uppskat-
tade rådgivare, klagomur 
och tröstare”.  Så beskriver 
biskop Björn Vikström 
domkapitlets uppskattade 
notarie. foTo: larS-Eric 
HEnricSon
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STUDIER. De teologiska 
utbildningarna i landet 
drabbas av regeringens 
nedskärningar. 
– Vi lägger om studierna, 
säger Mikael Lindfelt vid 
ÅA.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON

Undervisningsministeriet 
skär ner vid universiteten, 
samtidigt som indexjuste-
ringen bortfaller och nä-
ringsliv och industri delar ut 
mindre pengar till forskning.

– Budgeten håller inte, sä-
ger Mikael Lindfelt, utbild-
ningsansvarig för teologin 
vid Åbo Akademis nya fa-
kulteten för humaniora, 
psykologi och teologi.

Mycket tyder nu på att un-
gefär var sjunde anställd, el-
ler 153 personer, får gå från 
ÅA fram till 2018.

– Förhandlingarna pågår 
ännu, och vi försöker få ner 
siffrorna, säger Lindfelt.

Den teologiska utbild-
ningen drabbas, liksom al-
la andra utbildningar.

– Fakulteten för humanio-
ra, psykologi och teologi kla-
rar sig hyfsat. Men eftersom 
ÅA har en helhetsbudget så 
spelar det inte så stor roll.

Försiktigt hoppfull
Trots dystra tider har Mikael 
Lindfelt inte förlorat hoppet.

– Tack vare de planer vi 
har på gång tror jag att vi 
kommer över den största 
svackan. Bara förhandling-
arna blir klara tror jag att det 
börjar ljusna. Jag är överty-
gad om att vi har attraktiva 
utbildningar framöver.

Redan för några år sedan 
gick teologin in för breda 
kandidatutbildningar.

– Vi lade om upplägget så 
att ämnena samarbetar mer 
med varandra. Vi erbjuder i 

praktiken ett färre antal kur-
ser, men med större sam-
arbete mellan olika ämnen. 
Kurserna blir större till om-
fånget, men med färre val-
möjligheter.

Han säger att hela fakul-
teten nu ser ut att följa efter.

– Vi ser att tematiska 
kurshelheter bättre svarar 
mot de behov som finns i 
det förändrade samhället 
omkring oss. 

Fördelen med ett litet uni-
versitet som ÅA är att för-
ändringarna kan genomför-
as snabbare.

– I våra små kretsar kan vi 
smidigare skapa studiehel-
heter som fungerar.

Knappt också vid HU
Många befarar nu att ock-
så teologerna vid Helsing-
fors universitet förlorar sin 
egen fakultet, liksom teolo-
gerna i Åbo gjorde 2015. Au-
li Vähäkangas, vice dekanus 
vid teologiska fakulteten vid 
Helsingfors universitet, kan 
ännu inte svara på hur ut-
bildningen läggs om.

– Om två år vet vi hur fa-
kulteterna ser ut, om ett 

halvår vet vi hur samarbets-
förhandlingarna utfaller för 
teologernas del, säger Vähä-
kangas.
Det talas om hjärnflykt, att uni-
versiteten töms på sina bästa 
förmågor. Hur ser du på det, 
Mikael Lindfelt?

– Jag är nog rädd för att 
nedskärningarna på he-
la universitetsfältet får sto-
ra negativa konsekvenser. 
Välfungerande koncept och 
team tvingas bryta upp. Så 
kallad ”brain drain” drab-
bar främst forskningstunga 
områden där människor rör 
på sig livligt mellan interna-
tionella forskningsenheter. 
Men visst hör jag också rös-
ter i min närhet om huruvi-
da det vore klokt att söka sig 
till exempelvis till Sverige.

I februari är det meningen 
att samarbetsförhandlingar-
na ska vara klara.

– Det kommer att bli mera 
arbete för färre människor. 
Men det råder en god stäm-
ning här i gänget och jag tror 
att vi har energi att klara av 
det. Och det sista vi vill är 
att det ska drabba våra stu-
derande.

Var sjunde anställd 
befaras få gå

större teMatIska helheter erbjuds nu dem som studerar teologi. – Våra studerande är nöjda. Och vi ser att andra enheter, 
universitet och fakulteter nu går åt samma håll. Vi har ett litet försprång, säger Mikael Lindfelt. foTo: cHriSTa mickElSSon

Jag är övertygad 
om att vi har att-
raktiva utbildning-
ar framöver. 
Mikael Lindfelt

Nattvard – 
misstag, eller?
Då en finländsk delega-
tion med biskop Sam-
uel Salmi i spetsen be-
sökte Vatikanen för någ-
ra veckor sedan deltog 
gruppen också i natt-
vardsfirandet i Peters-
kyrkan. Att lutheraner-

na tilldelades nattvard 
tog biskop Salmi som 
ett tecken på att påven 

Franciskus uttalanden i 
nattvardsfrågan lett till 
att man kan tänka sig att 
dela ut nattvard också till 
lutheraner som en eku-
menisk gest.

Men katolska infor-
mationscentralens chef 
Marko Tervaportti reage-
rar på biskopens tolkning. 
I ett uttalande på katol-

ska kyrkans nätsida kri-
tiserar han biskopens syn 
på saken och menar att 
det är möjligt att värdar-
na helt enkelt inte känt 
till att lutheraner som 
deltar i en katolsk mässa 
i Norden signalerar att de 
enbart förväntar sig väl-
signelse genom att pla-
cera sin högra hand på 

vänstra axeln.
Salmi kommenterar 

Tervaporttis kritik till Ko-
timaa24 så här: – Vi kan 
inte ha fått nattvarden ”i 
misstag”. Jag var klädd 
som en luthersk biskop, 
jag framförde en hälsning 
från vår kyrka och alla i 
mässan visste att vi var 
där som gäster.

VATIKANEN NATTVARDSDEBATT

Blumenthal inte 
längre behörig 
för Saltvik

Ingå söker 
ny herde

KYRKOHERDE. Peter 
Blumenthal, den enda 
sökanden till kyrkoher-
detjänsten i Saltvik, har 
förklarats obehörig för 
tjänsten.

TEXT: JOHAN SANDBERG & 
SOFIA TORVALDS

Domkapitlet i Borgå stift be-
handlade hans ansökan för-
ra veckan.

– Han har arbetat i Saltvik 
tidigare, och erfarenheterna 
från den resan gjorde att vi 
bedömde att han saknar de 
färdigheter som krävs för att 
han ska kunna sköta tjäns-
ten, säger notarie Clas Ab-
rahamsson vid domkapit-
let i Borgå.

Enligt Abrahamsson var 
det främst bristande färdig-
heter i personalledning och 
förvaltning som gav upphov 
till bedömningen.

– Det är märkligt att det 
har gått så här när jag för tre 
år sedan förklarades behö-
rig för samma tjänst, säger 
Peter Blumenthal. Domka-
pitlet borde gå till pudelns 
kärna och fokusera på mot-
ståndet bland vissa förtro-

endevalda i församlingen.
Blumenthal har tidiga-

re verkat som kyrkoherde i 
Saltvik men sade upp sig för 
två år sedan efter konflikter. 
Han sökte tjänsten på nytt då 
han bedömde att läget i för-
samlingen förändrats. Med-
an han var i Saltvik fick han 
en varning av domkapitlet.

– Då regionförvaltnings-
verket utredde saken ställ-
des frågan på vilka grunder 
varningen utdelades. Svaret 
var svävande. Utredningen 
visade att jag trakasserats i 
mitt ämbete, säger han.

Peter Blumenthal ha-
de hoppats att domkapitlet 
hade agerat som man gjort 
i andra församlingar.

– Man kunde ha anlitat 
personalkonsulter för att lö-
sa konflikten. Nu lät dom-
kapitlet klubban falla lite för 
tidigt.

Blumenthal tror att hans 
traditionella bibelsyn är or-
sak till att han inte är öns-
kad. Trots att han skrivit 
på en försäkran om att han 
samarbetar med kvinnliga 
präster.

– Jag ska diskutera med 
min jurist om möjligheter-
na att få en ändring i beslu-
tet. I så fall överklagar jag.

KYRKOHERDE. Ingå söker 
ny kyrkoherde då tjänst-
lediga Torsten Sandell 
förlängt sitt avtal med 
Evangeliföreningen.

TEXT: JOHAN SANDBERG

Torsten och Tua Sandell har 
förlängt sitt avtal med Svens-
ka Lutherska Evangelifören-
ingen (Slef)som sänt ut dem 
som församlingsmedarbetare 
i Främre Asien. Det betyder 
att Torsten Sandell sagt upp 
sig från tjänsten som kyrko-
herde i Ingå från och med-
årsskiftet.

Avtalet med Slef är för-
längt till slutet av 2017. Ef-
ter det följer en kort hem-

landsperiod i Slefs tjänst.
Tua Sandell har tidigare 

sagt upp sig från sin tjänst 
som stiftssekreterare för för-
samlingsdiakoni vid dom-
kapitlet i Borgå. Formellt är 
hon tjänstledig till utgången 
av september.

– Det har blivit en hel del 
oroligare i Främre Asien. 
Folk är oroligare än tidigare, 
men det är ändå i huvudsak 
tryggt och lugnt. Vi känner 
själva ingen särskild oro för 
vår egen situation, skriver 
Torsten Sandell per e-post. 

Paret Sandell är statione-
rade i Turkiet. Trots bomb-
dåd, och trots att kurderna i 
landets östra delar inte litar 
på regeringen, har läget där 
varit stabilt.

deN katoLska nattvarden 
är enbart för katoliker. Eller? 
Den frågan debatteras efter 
ett lutherskt besök i Vati-
kanen. foTo: kP-arkiv
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Protest mot 
regeringens 
nedskärningar
Ungdomens kyrkoda-
gar tillsatte en arbets-
grupp som ska skriva brev 
till presidenten och reger-
ingen och uppmana dessa 
att inte genomföra de pla-

nerade nedskärningarna i 
utbildningen. Arbetsgrup-
pen ska också skriva in-
sändare till tidningar och-
brev till biskopar, kyrko-
herdar och församlingsråd 
med en uppmaning att of-
fentligt reagera på ”reger-
ingens skandalösa utbild-
ningspolitik”.

– Nedskärningarna i ut-

bildningen drabbar mest 
dem som redan nu är ut-
satta, säger Rolf Blauberg 
som var en av initiativta-
garna till diskussionen.

– Vi måste be dem som 
har mera makt än vi att 
säga ifrån. Regeringen får 
inte göra sådana lösning-
ar som försämrar utbild-
ningen.

Färre ombud på UK
I årets Ungdomens kyrkodagar deltog 147 ombud från 36 
av stiftets 56 församlingar. Ifjol var antalet ombud 169.

Alla församlingar i Borgå stift får sända upp till 12 
ombud till UK beroende på församlingens storlek.

Trenden med det lägre deltagarantalet diskuterades 
även under plenum, där UK beslöt att Kyrkans central 
för det svenska arbetet ska utreda varför inte alla för-
samlingar fyller ombudskvoterna och hur deltagaran-
talet på UK kan upprätthållas. En del ombud ansåg att 
det lägre deltagarantalet försämrar demokratin.

”När vi talar om 
frestelser så tän-
ker de flesta på en 
maträtt.”

Linus Stråhlman i UK:s 
talarstol om skillna-
den mellan den nyare 
Vår fader och den äldre 
Fader vår.

DEMOKRATI UNGDOMENS KYRKODAGAR BÖN SPRÅK UTBILDNING NEDSKÄRNINGAR

UNGDOMENS KYRKODAGAR. 
De 147 ombuden som sam-
lades i Karis i helgen diskute-
rade kyrkans närvaro i yrkes-
skolorna och röstade för en 
prioritering av bönen Vår fader 
i Borgå stift. 

TEXT OCH FOTO: LIISA MENDELIN

Det är dags att bli konsekvent, anser 
årets UK. Om Bibel 2000 i övrigt an-
vänds i församlingen så bör även Her-
rens bön följa den nya språkdräkten.

– Om Vår fader duger för Bibeln så 
borde den väl duga för oss, säger Pon-
tus Särs som är en av dem som skrev 
motionen om att Borgå stift borde från-
gå den äldre versionen av Herrens bön.

– Det är bra att kyrkans gemensam-
ma bön är på ett modernt språk, pre-
cis som när vi ber fritt.

Den andra personen bakom motio-
nen är Andreas Andersson som också 
valdes till ordförande för kyrkodagar-
na. Han är nöjd med beslutet att upp-
mana alla församlingar i Borgå stift, 
Kyrkostyrelsen, Domkapitlet och kyr-
komötet att prioritera den ekumeniska 

oMbudeN kajsa 
LassILa, Ina 
Laakso och Sofia 
Eklund funde-
rar ut en bättre 
version till ett 
beslut.

formen av Herrens bön, ”Vår fader”.
– Det här visar på de ungas vilja till 

enhet inom kyrkan. Den här bönen 
görs olika inom stiftet och det kan or-
saka förvirring och en känsla av ut-
anförskap.

– Det här handlar inte om vilken 
bön jag själv hellre ber, utan om att 
följa tiden. Trosbekännelsen uppda-
terades för 15 år sedan och den har vi 
vant oss vid.

– Fader vår innehåller ord som är 
så gamla att de inte finns i vår vanli-
ga vokabulär. Den är svår att lära sig 
och ta till sitt hjärta, säger Andersson.

Hans mål är att få till stånd en änd-
ring i Kyrkohandboken. I dag är Fader 
vår Kyrkohandbokens första alternativ 
i gudstjänster medan den som vill an-
vända Vår Fader uppmanas söka upp  
den på sidan 393.

– Jag vill att det ska vara tvärtom, 
att den som vill ha den äldre versio-
nen får lov att bläddra och söka.

– Ändringen påverkar inte din per-
sonliga bön, utan är något som syns 
först om 50 år. Vi borde ha ett konse-
kvent språk och inte först läsa ur Bi-
bel 2000 och sedan be en gammal bön, 
säger Cecilia Alamuri. 

Frågan går nu vidare till stiftsfull-
mäktige och därifrån till kyrkomötet.

Kyrkan i yrkesskolorna
De unga diskuterade även kyrkans när-
varo i yrkesskolorna. Temat fick många 
att ställa sig i talarstolen.

– Jag har studerat i två år men aldrig 
sett församlingen i skolan. Om gym-
nasiet går till julkyrkan varför kan in-
te också vi göra det? frågar Emma Lid-
man som studerar el vid Prakticum i 
Helsingfors.

– Jag önskar att församlingen skul-
le synas på skolans internat, ens med 
affischer om sitt program eller så att 
en ungdomsarbetsledare var på plats 

ibland. Det händer ingenting i Jakob-
stad på kvällarna, så jag skulle gärna 
delta i församlingens program, säger 
Jamika Sandbäck som studerar kläd-
sömnad på Optima i Jakobstad.

– Det måste inte vara någon religiös 
person som kommer till skolan, men 
någon med livserfarenhet, säger Ras-
mus Berglund som studerar till när-
vårdare på Axell i Ekenäs.

Gemensam religionsundervisning?
På initiativ av Kajsa Lassila och Marie 
Mäenpää förde UK en diskussion om 
huruvida religionsundervisningen i sko-
lorna borde vara gemensam för alla. I 
nuläget ordnas skild undervisning för 
dem som har en annan konfession än  
evangelisk-luthersk.

– I dag är undervisningen inte till-
räckligt kritisk och många har negati-
va erfarenheter av religionsundervis-
ningen, säger Lassila.

– Det är viktigt att som majoritet fun-
dera på hur minoriteterna ser på tan-
ken att ha gemensam religionsunder-
visning, säger Johanna Pettersson.

I år träder en ny läroplan för religi-
onsundervisningen i kraft. Den nya lä-
roplanen kommer att ta upp andra re-
ligioner i högre grad, och även presen-
tera irreligiositet. 

uNder årets UK 
varvades plenum 
med mycket  
pausgymnastik. 
Här dansar Jamika 
Sandbäck, Caroline 
Slotte och Heidi 
Slotte. 

UK: Prioritera nya Vår fader!
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det kaNske känns märkligt att jag stäl-
ler dessa två, andlighet och religiositet, 
mot varandra som om de skulle uteslu-
ta varandra. I folkmun använder man 
ju dem som synonymer. Hur är det, är 
de två skilda fenomen eller talar vi om 
samma sak?

Frågan är svår och komplicerad, men 
med risk för att inte lyckas göra mig 
förstådd vill jag ändå göra ett försök.

Under hela mitt liv har jag gått och 
funderat på detta. Som alltid när nå-
got förbryllar mig och samtidigt fasci-
nerar mig skriver jag en bok om äm-
net. Så även denna gång, boken kom-
mer ut till våren.

Varför har jag gått och funderat på 
detta? Orsaken går att spåra i min per-
sonliga historia. Många kanske kän-
ner till att jag har vuxit upp i ett alko-
holisthem. I ett sammanhang där jag 
aldrig blev bekräftad utan snarast lär-
de mig att överleva. Priset jag betalde 
för denna överlevnad var att jag förlo-
rade kontakten med mitt inre och blev 
hänvisad till olika överlevnadsstrate-
gier. Att tvångsmässigt fokusera på an-
dras behov och känslor var en av dem. 
Att skapa människovärde med hjälp av 
prestationer en annan. I mitt inre bar 
jag på skam, otrygghet, sorg och ilska 
utan att vara medveten om det. Käns-
lorna gav sig till känna endast genom 
en obestämd ångest och genom att li-
vet var outhärdligt. Närhet i relationer 

kunde jag aldrig uppleva eftersom jag 
inte visste vad det var. Jag identifiera-
de mig med mina roller och kunde in-
te vara sann.

tIdIgt I MIN uNgdoM sökte jag hjälp hos 
prästen i församlingen. Jag ringde upp 
honom och bad om att få träffas. Då var 
jag, om jag minns rätt, femton år gam-
mal. Jag tog en otrolig risk eftersom jag 
ju var tvungen att blotta vad som försig-
gick i min familj. Pastorn bad mig kom-
ma till kansliet. Där satte jag mig med 
bultande hjärta på en brun lädersoffa 
med högt ryggstöd och mässingsnitar. 
Jag var livrädd och visste inte hur jag 
skulle börja, men jag kom igång, tre-
vande och skakigt. Plötsligt, efter cir-
ka fem minuter eller så, stiger prästen 
upp och säger: ”Nej, nu måste jag ty-
värr gå”. Han gick, utan att säga något 
mer och lämnade mig sittande på den 

bruna lädersoffan med högt ryggstöd 
och mässingsnitar. Jag minns inte vad 
jag tänkte eller kände. Troligtvis kän-
de jag en stor skam. Varför kom jag och 
gjorde bort mig, jag är misslyckad! Pas-
torn skapade denna skam just genom 
att abrupt avlägsna sig. Ännu i denna 
dag ökar pulsen då jag som 64 –åring 
berättar detta.

I min ungdom sökte jag hjälp också 
i andra religiösa sammanhang. Jag var 
med i en liten metodistförsamling och 
försökte bli religiös. Men jag kände mig 
dålig och otillräcklig eftersom de religi-
ösa orden inte nådde fram till min nöd. 
Människorna med sina välvilliga religi-
ösa begrepp, berättelser och ord kunde 
inte ge mig varken frid eller förståel-
se. En gång ställde jag mig till och med 
i Niilo Ylivainios bönekö för att väl-
signas och för att testa om jag faller av 
den Helige Andes beröring. Jag gjorde 
det, låg på golvet i kanske en halv mi-
nut, steg upp och var närmast förbryl-
lad över vad som hade hänt och förstod 
inte det goda i det. Jag gick bort efter 
att ha köat i många timmar, lika tom 
och ångestfull som tidigare.

efteråt har jag koNstruerat dessa hän-
delser till en symbolisk berättelse: I 
min nöd försökte jag klättra upp i Guds 
famn och genom det slippa se min 
egen problematik. Jag hoppades att 
Gud skulle delta i denna tvivelaktiga 
manöver. Men nej, Gud var sann. Han 
sa: ”Nej, gosse, hit kommer du inte. 
Gå först och möt dig själv, sen kan vi 
återkomma.” I själva verket var detta 
inte vad han sa, det var vad jag trod-
de han sa. I verkligheten sa han: ”Du 
kan inte fly dig själv i religiositet, du 
måste möta dig själv i sanning och kär-
lek. Gör du det så kommer du att fin-
na mig inom dig.”

Andlighet eller religiositet?
Denna uppmaning tog jag på allvar 

och dök in i terapins och psykologins 
värld med hull och hår. Jag gjorde en in-
re resa som tog femtio år, deltog i otaliga 
kurser i USA, gick i psykoterapi i fem-
ton år, var medlem i självhjälpsgrup-
per, gick i psykodrama med mera. Jag 
startade min egen professionella verk-
samhet som terapeut, författare och ta-
lare. Jag gjorde mitt allt för att möta mig 
själv i stället för att fly in i religiösa sfä-
rer. Och det märkliga hände, och börja-
de hända redan tidigt på resan. De reli-
giösa ord och begrepp som tidigare för-
blivit endast ord, började öppna sig. Det 
var som om min djupdykning skulle ha 
kastat nytt ljus över dem. Detta skedde 
inte genast, men så småningom. Efter-
som jag hade studerat teologi med ny-
testamentlig exegetik som huvudäm-
ne var jag ganska bekant med berät-
telserna i Nya Testamentet. De började 
dyka upp i en ny dager. Gud var ano-
nymt med på min resa ända från början.

hade jag INte gjort denna resa skulle jag 
troligtvis ha blivit en fundamentalist. 
Religionen skulle ha blivit ett religiöst 
försvarssystem. Mitt obearbetade ego, 
min egenmäktighet och falska styrka 
med sitt kontrollbehov, skulle ha iklätt 
sig en religiös mantel. En religiös ma-
nipulering av verkligheten leder till 
och baserar sig på en sjuk styrka. I så-
dana sammanhang blir religionen lätt 
en form av matkutövning där beho-
vet av nåd och av en kärleksfull Fader 
inte står i centrum utan det sluga reli-
giösa egot som använder Gud för sina 
egna syften. Allt ser bra ut, men kärle-
ken saknas. Allt ser förträffligt ut, men 
ödmjukheten fattas. Då egot kapar he-
ligheten förvandlas den till skenhelig-
het. Då egot kapar godheten förvandlas den 
till självgodhet.

djupdykNINgeN oCh mötet med 
sig själv öppnade de religiösa 
begreppen för Tommy Hellsten. 
foTo: ali farid / frEE imagES

Söker du Gud utanför dig, blir du religiös. 
Söker du Gud inom dig, blir du andlig.”

Det kan kännas lockande att dölja sina 
problem med hjälp av religion. När Tom-
my Hellsten i sin ungdom försökte bli 
religiös uppmanade Gud honom att först 
möta sig själv i sanning och kärlek.

ANDLIGHET /  
RELIGIOSITET.  
I en femdelad
serie skriver  
författaren och  
terapeutenTommy 

Hellsten om svåra 
och centrala begrepp 

inom den kristna tron.

DEL 2
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VÅGA FRÅGA

Bara hans vänner duger
Min man tycker inte om mina vän-
ner. Släkten och hans kompisar får 
man nog bjuda hem men inte mina 
vänner. Måste jag ge upp mina vän-
skapsrelationer framom familjen?
att soM MaN inte känna sig bekväm med 
hustruns vänner är lika jobbigt som 
det är för kvinnan att märka att man-
nen inte trivs med ens vänner. Därför 
tror jag att ni båda är angelägna om att 
hitta ett sätt att hantera den här olik-
heten. Olikheter väcker djupt liggande 
känslor till liv, känslor som berättar om 
upplevelsen av att jag får vara den jag 
är tillsammans med andra, eller att jag 
inte får vara det. Det här kräver mod av 

er båda, att våga ge ord åt känslor som ni kanske inte ens 
själva riktigt kan förklara. Mod att våga vara annorlunda.

deN första utMaNINgeN för vardera är att acceptera att den jag le-
ver med känner så i grunden annorlunda om något som är vik-
tigt för mig själv. Att tala om saken hjälper, att verkligen upprik-
tigt försöka förstå den andra utan krav på att tycka likadant. Till 
er hjälp kan ni ta medvetenhetens blomma. Blommans kron-
blad har namnen Iakttagelser, Tankar, Känslor, Önskningar och 
Handlingar. För att förstå en annan människa är det bra att bör-
ja i det konkreta, tala om iakttagelser och handlingar. Gå vidare 
med att berätta om vilka tankar ni har om iakttagelserna, vil-
ka känslor de väcker. Till sist kan ni också försöka berätta vad 
ni önskar. Försök inte för snabbt hitta en lösning, utan satsa i 
stället på att få en så god bild 
som möjligt av den andra. Ta-
la inte om allt på en gång, be-
kräfta det ni hör, ta in det och 
låt saken mogna.

När ni har talat om proble-
met på det här sättet kommer 
ni så småningom fram till att 
ni båda har ansvar för hur ni hanterar situationen. Genom att 
ni nu vet mer om varandras känslor är det lättare att komma 
på olika saker ni kan göra för att göra det lättare för varandra. 
Kanske är det så att din man känner sig obekväm i sällskap 
där han inte har en given roll. Hur markerar du er relation när 
ni är tillsammans med vänner? Hur klarar han av att ta plats, 
visa vem han är? Har han ens behov av det? Får han vara den 
han är i vänkretsen, eller försöker de ”i bästa välmening” att 
göra honom till en av dem? Det kan kännas väldigt otrevligt.

tILL sIst ett LästIps. I boken Introvert – den tysta revolutionen berät-
tar Linus Jonkert om två olika människotyper, den utåtriktade 
och den inåtvända. Läs den här boken samtidigt, tillsammans 
eller var för sig. Skriv upp en mening eller två på en lapp och 
sätt den på kylskåpet. Utforska er olikhet, inte som en fiende 
men som ett spännande äventyr, en safari in i det omedvet-
nas djungler. När ni gör så vidgas er värld och det som var en 
svårighet och ett hinder blir en språngbräda till nya möjlighe-
ter. Där svarar ni själva på era frågor. Lycka till!

 ¶ jan-Erik ”nan-
nE” nybErg
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

”Hur markerar du er 
relation när ni är till-
sammans med vän-
ner?” 

PÅ TVÄREN SOFIA TORVALDS

Om nyttan av att arbeta fast man inte behöver
Jag har tyvärr inte vuxit upp 
med en insikt om att hårt 
arbete ger gott resultat. Or-

saken är an-
tagligen att jag 
klarade mig 
tillräckligt bra 
utan att ar-
beta hårt. Min 
livsvandring 

är beströdd av påbörjade 
hobbyer jag gett upp då det 
blev för kämpigt: blockflöjt, 
piano, gitarr, jazzdans, ryt-
misk gymnastik, fotboll.

Jag sjöng länge i kör un-
der min uppväxt men bryd-
de mig aldrig om att lära 
mig grunderna i musikteo-
ri ordentligt. Det får jag be-

tala för som körsångare än 
i dag.

Det är först nu som jag på 
allvar börjat ångra all min 
lättja och bekvämlighet. Jag 
sörjer att jag inte kan spe-
la ett instrument ordentligt 
(nej, det räknas inte att jag 
kan traggla mig igenom Syl-
vias julvisa bara för att den 

går i a-moll). Jag sörjer att 
jag inte gjort mig besväret 
att lära mig fler främmande 
språk. Det är tråkigt att jag 
inte är duktig på att simma, 
skrinna eller sticka. Det är 
hemskt att inse att det ba-
ra finns en person att skylla 
på: mig själv.

Det är väldigt tråkigt att 

inse att det enda jag bli-
vit bra på tack vare en-
visa övningar är att skri-
va, och skrivit har jag gjort 
främst för att jag fått må-
nadslön för det. Det är än-
nu tråkigare att inse att al-
la ökenperioder i mitt trosliv 
främst beror på att jag inte 
orkat be.

För första gången i mitt liv 
har jag börjat träna uthål-
lighet. Jag försöker stå kvar 
när jag vill väja undan, jag 
försöker fortsätta en bit till 
när jag inte har lust.

Och vad får jag för det? 
undrar du. Tillsvidare ba-
ra en sak, liten med här-
lig: glädje.

Bjud på krämig 
vegetarisk lasagne
ÄTA TILLSAMMANS. 
Den utmärkta bjud-
maten lasagne blir 
extra god och mycket 
enklare att laga om 
man byter ut ost-
såsen mot créme 
fraiche.

TEXT: BIANCA HOLMBERG 
FOTO: ERIKA LINDSTRÖM

Min syster har en kompis-
bok som också jag fått fylla 
i. I rutan för fri text lyckades 
jag klämma in min födelse-
dagsönskan: att hon skulle 
laga lasagne till mig.

Kring min 25-årsdag ring-
de det överraskande på dör-
ren och där stod min syster, 
pappa, min bror och min bli-
vande svägerska. I paketet 
som min syster räckte fram 
fanns lasagne.

Senare, efter att jag hade 
slutat äta kött, skulle jag träf-
fa min syster hemma hos vå-
ra föräldrar. Hon erbjöd sig 
att laga mat. När jag kom in  
stod hon vid spisen med en 
underbart doftande tomat-
sås i en kastrull bredvid. ”Jag 
tänkte Bianca”, sa hon och 
lagade en ljuvligt krämig ve-
getarisk lasagne.

Det är alltså min syster 
som har inspirerat mig till 
det här receptet. Tidigare 
drog jag mig för att laga la-
sagne eftersom jag tyckte att 
ostsåsen var så jobbig att la-
ga. Men orsaken till att min 
systers lasagne var så krämig 
och god var att hon bytte ut 
ostsåsen mot en massa cré-
me fraiche. Det är mycket 
enklare och dessutom go-
dare, enligt min åsikt.

Lasagne är utmärkt bjud-
mat, det är nästan omöjligt att 
laga en liten sats. Av det här 
receptet får man minst sex 
stora portioner. Eftersom jag 
tycker det ska vara mycket 
fyllning blir det mycket sås i 
förhållande till lasagneplat-
torna. Om man gillar många 
lager räcker såsen väl till ett 
eller två lager plattor till. I så 
fall kanske man vill breda på 
lite extra créme fraiche.

LasagNe är utmärkt bjudmat eftersom det är lätt att göra en större mängd. Men lasag-
nen kan också fungera som gåva när du själv är gäst.

SOJA- OCH GRÖNSAKSLASAGNE

Äta
tillsammans• 2 vitlöksklyftor

• 1 gul lök
• 3 morötter
• en slurk olja
• 2 burkar á 500 gram 
passerade tomater
• 4 dl sojakross
• ett par dl vatten
• 1 grönsaksbuljongtärning
• 200 g majs
• salt, svartpeppar,  
oregano, timjan
• 400 g créme fraiche
• lasagneplattor
• 100 g riven ost

• Hacka lök och vitlök och 
skiva morötterna. Fräs 
dem i olja i en stor kast-
rull. Tillsätt de passerade 
tomaterna, vattnet, sojan, 
buljongen och kryddorna 
och koka såsen i cirka 10 
minuter. Tillsätt mer vatten 
om såsen är för tjock. Till-
sätt majsen mot slutet av 
kokningstiden. Krydda. 

• Bred ut en tredjedel av 
såsen i en ugnsform, ca 
30 x 25 cm eller lite stör-
re. Lägg ett lager lasag-

neplattor ovanpå. Bred ut 
en tredjedel av créme frai-
chen på plattorna. Gör två 
likadana lager till. På det 
tredje lagret lasagneplattor 
brer du ut den sista tred-
jedelen av créme fraichen 
och toppar med den riv-
na osten. 

• Grädda i 175 grader i 40–
45 minuter.
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Anders Laxell
1 d) Kyrkan ska 
ge upp sin vig-
selrätt. Kan verka 
radikalt, men an-
delen civila vigs-
lar ökar sedan 
länge – utveck-
lingen fortsät-
ter troligen. Enligt 
traditionell luth-

ersk teologi hör äktenskapet dessut-
om i första hand till samhällets upp-
gifter – vigselrätten är delegerad till 
kyrkan. Jag vill att alla par skall be-
handlas lika när det gäller välsignelse 
av äktenskapet.
2 c) För att bevara svenskans ställning 
borde vi koncentrera mer makt och 
ekonomiska resurser till stiftet. Själv-
ständiga församlingar har vi bara en 

Kandidaterna om vig sel och svenska

LISTAN ”För tro och kyrka”
Max-Olav Lassila

1 c) Kyrkan ska 
viga man och 
kvinna, som ti-
digare. Ingenting 
har ändrat gäl-
lande kyrkans 
äktenskapssyn 
i samband med 
riksdagens god-
kännande av den 

könsneutrala äktenskapslagen, vil-
ket vi konstaterade vid behandlingen 
av frågan i allmänna utskottet se-
naste år. Kyrkan ska därför stå fast 
vid sin syn att äktenskapet är ett 
förbund mellan en man och en kvin-
na. Detta har stöd både i Bibeln och i 
en enhetlig kyrklig tradition.

Att avstå från vigselrätten kan ev. 
vara till fördel rent juridiskt men vi 
kommer inte undan problematiken 
trots det. Dessutom är det många 
som skulle sakna orsak till medlem-
skap i kyrkan om det inte vore för 
möjligheten till kyrklig vigsel.
2 a) Självständiga församlingar be-
tjänar våra medlemmar bäst, även 
om de är fattiga. Självständiga för-
samlingar är det absolut bästa sättet 
att ta vara på medlemmarnas frivil-
liga engagemang, vilket under kom-
mande år blir allt viktigare för kyr-
kans överlevnad. Därför ska vi be-
vara självständiga församlingar så 
långt det är möjligt. Som känt är det 
inte alltid ekonomiskt möjligt. Då 
är en samfällighet där den enskil-
da församlingens självbestämman-
derätt prioriteras den bästa lösning-
en. Som jag ser det gynnar detta 
också svenskans ställning, även om 
vi måste komma ihåg att språkför-
hållandena är väldigt olika i vårt av-
långa stift.

Stig-Olof Fernström
1 d) Kyrkan ska 
ge upp sin vig-
selrätt. För att 
inte tvingas till 
kompromisser.
2 a) Självstän-
diga församling-
ar betjänar vå-
ra medlemmar 
bäst, även om 

de är fattiga. Fattigdomen kan bere-
da plats för frivilligarbete i försam-
lingen.

Carl Gunnar Weckström
1 c) Kyrkan ska vi-
ga man och kvin-
na, som tidiga-
re. Sekularisering-
en är en följd av 
att kyrkan anpas-
sat sig till sam-
hället i stället för 
att vara motorn 

i att fortsätta att förändra det så att al-
la har trygghet och gemenskap. Familjen 
är samhällets grundenhet och därmed 
är äktenskapet heligt därför att där ska-
pas nytt liv.
2 a) Självständiga församlingar betjänar 
våra medlemmar bäst, även om de är 
fattiga. Församlingarnas självständighet 
skulle ökas genom att frigöra medlem-
skap och boplats. Det ger svensksprå-
kiga möjlighet att höra till en församling 
inom Borgå stift. Genom att ha person-
församlingar blir samfälligheternas be-
tydelse mindre och genom att återfö-
ra en stor del av kyrkostyrelsens uppgif-
ter tillbaka till stiften återfår de sin själv-
ständiga ledarfunktion.

Robert Ojala
1 c) Kyrkan ska viga 
man och kvinna, 
som tidigare.
2 a) Självständiga 
församlingar betjä-
nar våra medlem-
mar bäst, även om 
de är fattiga.

Peter Silfverberg
1 c) Kyrkan ska viga 
man och kvinna, 
som tidigare. Om 
inte det alternati-
vet längre är möj-
ligt så alternativ d) 
Kyrkan ska ge upp 
sin vigselrätt.
2 a) Självständiga 

församlingar betjänar våra medlemmar 
bäst, även om de är fattiga.

Albert Häggblom
1 c) Kyrkan ska viga 
man och kvinna, 
som tidigare.
2 a) Självstän-
diga församling-
ar betjänar våra 
medlemmar bäst, 
även om de är 
fattiga.

LISTAN ”Tillsammans för en med-
mänsklig och tjänande kyrka”

Mia Anderssén-Löf
1 d) Kyrkan ska 
ge upp sin vig-
selrätt. Kyrkan 
kan ge upp vig-
selrätten utan 
att ge upp det 
som ur teologisk 
synpunkt är vig-
selns kärna: bö-
nen om Guds 

välsignelse över äktenskapet. Att ge 
upp vigselrätten kan skapa förut-
sättningar för en konstruktiv dialog 
kring välsignelsens innebörd samt 
kring hur och för vem kyrkan ska be 
om välsignelse.
2 c) För att bevara svenskans ställ-
ning borde vi koncentrera mer makt 
och ekonomiska resurser till stif-
tet. De flesta församlingarna i Borgå 
stift ingår i en kyrklig samfällighet, 
många av dem i en samfällighet med 
finsk språkmajoritet. Stiftsgemen-
skapen stärker den språkliga och 
kulturella identiteten och tryggar det 
svenska språkets ställning.

Emma Audas
1 d) Kyrkan ska 
ge upp sin vig-
selrätt. Jag lutar 
mot att kyrkan 
bör avsäga sig 
vigselrätten för 
att kunna för-
tydliga kyrkans 
uppgift i relation 
till samhälle och 

stat. Men med eller utan vigselrätt 
så måste vi fundera över vem kyr-
kan ska viga/välsigna, och på vilka 
grunder. Det här är ingen enkel frå-
ga, och kyrkan bör i lugn och ro fort-
sätta sitt samtal för att ett beslut 
ska kunna fattas som vi som kyrka 
tryggt och rakryggat kan stå bakom.
2 c) För att bevara svenskans ställ-
ning borde vi koncentrera mer makt 
och ekonomiska resurser till stif-
tet. Det behöver finnas möjlighet till 
språkliga särlösningar, och överlag 
flexibilitet med tanke församlingar-
nas olika verkligheter och behov.

VAL. Den 9 februari väljs nya ombud för kyrkans riksdag, kyrkomötet. Vi bad 
kandidaterna, både präster och lekmän, svara på två aktuella frågor. Många är 
beredda att ge upp vigselrätten – men motiven varierar. Däremot finns det en 
beställning på ett starkare stift, en diskussion som också biskopen förutspår. 

1. Vilken väg ska kyrkan välja då den könsneutrala 
äktenskapslagen träder i kraft år 2017? Välj det al-
ternativ som står din åsikt närmast.
a) Kyrkan ska börja viga samkönade par. 
b) Kyrkan ska införa en välsignelse för samköna-
de par.
c) Kyrkan ska viga man och kvinna, som tidigare.
d) Kyrkan ska ge upp sin vigselrätt.

Valet av prästombud till kyrkomötet

2. Hur ser du på svenskans ställning inom kyrkan? Vilken struktur betjänar Borgå 
stifts medlemmar bäst? Välj det alternativ som står din åsikt närmast.
a) Självständiga församlingar betjänar våra medlemmar bäst, även om de är 
fattiga.
b) Stora och handlingskraftiga samfälligheter med god ekonomi är bäst för våra 
medlemmar, även om det kan innebära att samfälligheten är finsk.
c) För att bevara svenskans ställning borde vi koncentrera mer makt och ekono-
miska resurser till stiftet.

SAMMANSTÄLLT AV: SOFIA TORVALDS  ILLUSTRATIONER: WILFRED HILDONEN  GRAFIK: MALIN AHO
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ett föränderligt samhälle och inför 
en fördjupad dialog om välsignel-
sens innebörd och tillämpning. Det 
ger också förutsättningar att hålla 
ihop kyrkan trots olika åsikter i frå-
gan.
2 c) För att bevara svenskans ställ-
ning borde vi koncentrera mer makt 
och ekonomiska resurser till stiftet. 
Vi behöver ett starkt stift för att ga-
rantera ett svenskspråkigt kyrkligt 
liv på alla nivåer och vi behöver ock-
så ett ökat samarbete mellan för-
samlingarna och de kyrkliga samfäl-
ligheterna för att klara av alla utma-
ningar. Sammanhållning ger starka 
församlingar.

för kyrkans interna dialog.
2 c) För att bevara svenskans ställ-
ning borde vi koncentrera mer makt 
och ekonomiska resurser till stiftet. 
Vi behöver en modell som stöder 
det kristna grunduppdraget bland 
finlandssvenskar och som inte en-
dast är beroende av goda personre-
lationer.

Bo-Göran Åstrand
1 d) Kyrkan ska 
ge upp sin vig-
selrätt. Det här 
ger en klar upp-
delning mel-
lan statens och 
kyrkans uppgift, 
vilket är bra med 
tanke på kyr-
kans identitet i 

dessutom gagnar det svenska. 

Rolf Steffansson
1 d) Kyrkan ska 
ge upp sin vig-
selrätt. Många 
bär på en oro  
över att  kyr-
kan håller på att 
ge upp sin iden-
titet. Å andra si-
dan har vi för-
samlingarnas 

medlemmar som lever i samkönade 
förhållanden som är besvikna för att 
deras fullvärdiga medlemskap stän-
digt ifrågasätts. Under mandatperio-
den behöver vi en dialog för att hitta 
en gemensam väg framåt. Alterna-
tiv d) kunde möjligen minska på det 
yttre trycket och ge mera utrymme 

handfull (Åland undantaget). De två-
språkiga samfälligheterna är många 
och fungerar oftast helt bra, men för 
identitetens skull vore det bra om stif-
tets ställning stärks – frågan är ba-
ra, hur?

Stina Lindgård
1 d) Kyrkan ska 
ge upp sin vig-
selrätt. Förutsatt 
att alla par som 
vigs får kyrklig 
välsignelse.
2 c) För att be-
vara svenskans 
ställning borde 
vi koncentrera 

mer makt och ekonomiska resurser 
till stiftet. Det leder till en lättare 
organisationsmodell i kyrkan som 

Kandidaterna om vig sel och svenska
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Helena Söderbacka
1 a) Kyrkan ska 
börja viga sam-
könade par.
2 a) Självstän-
diga församling-
ar betjänar vå-
ra medlemmar 
bäst, även om de 
är fattiga.

LISTAN ”För folkkyrkan”
Mia-Leena Aitokari

1 d) Kyrkan ska 
ge upp sin vigsel-
rätt. Eftersom jag 
antar att frågan 
kommer att väcka 
känslor även un-
der kommande 
decennier, anser 
jag att kyrkan inte 
behöver hålla fast 

vid vigselrätten. Jag hoppas ändå att alla 
parförhållanden kan välsignas.
2 b) Stora och handlingskrafti-
ga samfälligheter med god ekono-
mi är bäst för våra medlemmar, även 
om det kan innebära att samfällig-
heten är finsk. Tyvärr är verkligheten 
sådan att man inte klarar sig utan en 
relativt stabil ekonomi. Man bör ändå 
kunna bevara den språkliga identite-
ten. Samfällighetens majoritetsspråk 
har inte en avgörande betydelse. Hu-
vudsaken är att församlingsenheten 
är funktionsduglig och gudstjänstge-
menskapen levande. Strukturföränd-
ringar kan genomföras om försam-
lingsmedlemmarna är i fokus, inte 
enbart ekonomin.

Pirkko Träskbacka
1 c) Kyrkan ska 
viga man och 
kvinna, som ti-
digare. Även om 
den könsneutrala 
äktenskapslagen 
träder i kraft 2017 
har kyrkan rätt 
att bevara äkten-
skapet som ett 

Åsa A Westerlund
1 a) Kyrkan ska 
börja viga sam-
könade par.
2 b) Stora och 
handlingskrafti-
ga samfälligheter 
med god ekono-
mi är bäst för vå-
ra medlemmar, 
även om det kan 

innebära att samfälligheten är finsk.

Listor för val av åländskt 
lekmannaombud
LISTAN ”Tradition och frimodighet”
Bror Gammals

1 c) Kyrkan ska 
viga man och 
kvinna, som ti-
digare. Med för-
behållet att jag är 
beredd att mo-
difiera min åsikt 
beroende av vad 
biskopsmötet 
kommer till.

2 a) Självständiga församlingar betjä-
nar våra medlemmar bäst, även om 
de är fattiga. Eventuella sammanslag-
ningar och samarbete bör ske på den 
enskilda församlingens/prosteriets 
vilja och initiativ!

LISTAN ”För Åland i kyrkomötet”
Harry Jansson

1 a) Kyrkan ska 
börja viga sam-
könade par. 
Motiv: kyrkan ska 
vara öppen för 
alla.
Fråga 2: Inget av 
alternativen! Mo-
tiv: problemet 
ligger hos kyrko-

styrelsen och andra centrala organ.

förbund mellan en man och en kvinna.
2 b) Stora och handlingskraftiga sam-
fälligheter med god ekonomi är bäst 
för våra medlemmar, även om det kan 
innebära att samfälligheten är finsk. 
Församlingen utgör grundenheten i 
en kyrklig samfällighet. Det är viktigt 
att församlingsmedlemmarna har en 
klar församlingsidentitet och är be-
redda att stå för och utveckla försam-
lingslivet.

Lars Lundsten
1. Äktenska-
pet är en eko-
nomisk-juri-
disk institution, 
men alla famil-
jer behöver kyr-
kans välsignelse. 
Det är okrist-
ligt om kyrkan 
tvingar någon till 

sexuella handlingar av ett visst slag 
för att räknas som äkta par. Kyrkan 
bör välsigna dem som vill utgöra fa-
milj med varandra, oberoende av 
kön och oberoende av om eller hur 
dessa personer idkar sex med var-
andra.
2. Det är helt omotiverat att tvinga 
fram en förvaltningsmodell som 
läggs på alla församlingar i hela lan-
det på samma sätt. I Helsingfors är 
det helt naturligt att de svenska för-
samlingarna ingår i en samfällig-
het med de finska. I glesbygden kan 
det vara motiverat med självstän-
diga församlingar i stället för konst-
gjorda samfälligheter. Stiftet kan in-
te ersätta det lokala sammanhanget 
i någotdera fallet.

Patrik Hagman
1 d) Kyrkan ska 
ge upp sin vig-
selrätt.
2 a) Självstän-
diga församling-
ar betjänar vå-
ra medlemmar 
bäst, även om de 
är fattiga.

LISTAN ”Kristus är världens ljus”
Hans Ingvesgård

1 c) Kyrkan ska 
viga man och 
kvinna, som tidi-
gare.
2 a) Självstän-
diga församling-
ar betjänar vå-
ra medlemmar 
bäst, även om de 
är fattiga.

Anita Ismark
1 d) Kyrkan ska ge 
upp sin vigselrätt. 
Vigseln är en juri-
disk handling. Den 
kan som nu hand-
has av statliga 
myndigheter.
2 a) Självständiga 
församlingar be-
tjänar våra med-

lemmar bäst, så länge de klarar sig eko-
nomiskt. Vid en större omorganisering 
bör vi värna om det svenska stiftet.

Karin Saarukka
1 c) Kyrkan ska 
viga man och 
kvinna, som tidi-
gare. Om det blir 
omöjligt för kyr-
kan väljer jag al-
ternativ d) Kyr-
kan ska ge upp 
sin vigselrätt.
2 b) Stora och 

handlingskraftiga samfälligheter med 
god ekonomi är bäst för våra med-
lemmar, även om det kan innebära att 
samfälligheten är finsk.

Göran Stenlund
1 c) Kyrkan ska 
viga man och 
kvinna, som tidi-
gare.
2 a) Självstän-
diga församling-
ar betjänar vå-
ra medlemmar 
bäst, även om de 
är fattiga.

Valet av lekmannaombud till kyrkomötet

STRUKTURER. Många av Borgå stifts 
prästkandidater känner att ett starkt 
stift kunde vara en garanti för svenskans 
ställning inom vår kyrka. Vi bad biskop 
Björn Vikström kommentera frågan.

– På kort sikt 
ser jag inte 
några hotbil-
der mot stiftets 
framtid. Det 
finns en grund-
murad välvillig 
inställning till 
Borgå stift och 
dess egenart in-
om vår kyrka, säger biskop Björn Vikström.
Men när ekonomin krymper sätts solidarite-
ten på prov.

– Även om förslaget till nya församlings-
strukturer förföll ifjol är det inte långsökt att 
tro att något liknande förslag dyker upp om 
en tid igen. Eftersom det i kyrkan upplevs, 
med rätt eller orätt, att Borgå stifts motstånd 
bidrog till att förslaget förföll, torde det finnas 
intresse för en lösning som skapar en parallell 
förvaltningsmodell för Borgå stift.

Men biskopen påpekar att en sådan modell 
skapar många knepiga frågor, som måste få 
en lösning innan den kan framstå som bätt-
re än den nuvarande.

– I denna process behöver Borgå stift in-
ta en aktiv roll, och den utmaningen är vi i 
domkapitlet beredda att bära.

Egen modell för stiftet

foTo: arkivbild/may WikSTrÖm
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KOMMENTAR MAY WIKSTRÖM

Frågan är ställd ändå
deN Var så självklar, att det egentligen hade 
varit roligare att fråga något annat.

Det tyckte också kandidaterna. Någon 
sparkade bakut och bad Kp tänka om. En 
del ville ha utrymme att motivera sig. An-
dra svarade snällt.

Vilken väg ska kyrkan välja när den nya 
äktenskapslagstiftningen träder i kraft 
2017? Viga samkönade eller inte? Inte vi-
ga alls längre? 

Hur man än vrider sig ligger frågan på kyr-
komötets bord under följande mandatperiod. 
I samma veva som kyrkomöteskandidaterna 
kämpade med att formulera sina svar pling-
ar det till i e-posten: ”Jag är ny förtroende-
vald och skulle vilja veta mer om kandida-
terna. En avgörande fråga är om hen tycker 
att ett par av samma kön ska få kyrklig vigsel. 
Hoppas ni på tidningen kan ta reda på det.”

Ja, frågan är ställd. Vare sig man vill det 
eller inte.

Allmänna utskottet konstaterade i slutske-
det av förra kyrkomötesperioden att äkten-
skapslagstiftningen inte har följder för kyr-
kans vigselrätt 2017. Präster varken får eller 
måste viga samkönade. Det är en fråga för 
de berörda religiösa samfunden själva. Vil-
ken syn har kyrkan på sig själv i förhållan-
de till samhällets syn när det gäller äkten-
skap och samlevnad?

VägVaLet haNdLar också om något annat: 

Vilken syn har kyrkan på sig själv i förhål-
lande till staten år 2016 och framåt? I kyr-
kan har man ofta viftat med kyrkolagskor-
tet från 1869 och hävdat att ”vi skildes från 
staten redan då, långt innan till exempel 
Svenska kyrkan var självständig”. Formellt 
sett är det så. I praktiken – inte så mycket. 
Så här länge har kyrka och stat gått i takt att 
de etiska brottningarna hos kyrkan, frånsett 
beslutet om kvinnors rätt till prästämbetet, 
varit rätt smärtfria.

kyrkaNs egeN diskussion om kyrkans väg 
handlar därför inte bara om äktenskaps-
syn. Den handlar definitivt också minst li-
ka mycket om dess förhållande till staten, 
och hur högt man värderar den koppling 
till folket som gör kyrkan till en folkkyrka.

Här skiljer sig Borgå stifts kandidater från 
majoriteten. I Kotimaas motsvarande gal-
lup för hela landet är bara en femtedel be-

redda att ge upp vigselrätten. Över hälften 
de svenska kandidaterna svarar däremot till 
Kp att de är beredda att göra det. Samtliga 
på den breda prästlistan och ett par på den 
som ses som den mera konservativa flag-
gar för det alternativet. Svaren bottnar i di-
ametralt motsatta uppfattningar om vem en 
äktenskaplig välsignelse ska omfatta. Dä-
remot har de som väljer den vägen gemen-
samt att de är beredda att klippa koppling-
en till ”folket”. 

Ett par drar tanken ända ut och konstate-
rar att det trots allt innebär att kyrkan ställs 
inför vilken slags akt – och till vem – den 
erbjuder till medlemmar som vill dela sin 
vardag med välsignelse som grund. Kyrkan 
själv är tvungen att tänka över vad det är att 
vara kyrka.

oM kyrkoMötet väl kommer in på det spå-
ret finns det möjligheter att ta itu med an-
dra frågor med helt nya perspektiv. Vad är 
ramar, vad är innehåll – till exempel när det 
gäller hur kyrkan är organiserad rent geo-
grafiskt. Här speglar redan den relativt lilla 
kandidatgruppen i Borgå stift en stor bro-
kighet när det gäller synen på församlingen 
och dess plats i pusslet. För ålänningarna är 
de stora enheterna något av ett rött skynke. 
Överraskande många, särskilt bland präster-
na som sett de konkreta följderna i sitt arbe-
te, ser ett behov att stärka resurserna hos det 

svenska stiftet. Spänningen mellan domka-
pitlen och biskoparna å ena sidan och cen-
tralförvaltningen och kyrkostyrelsen å an-
dra sidan har ökat. Stiften ter sig som förlo-
rare, både i makt och resurser. Bilden kom-
pliceras ytterligare av de rika församlingarna 
och samfälligheternas tungt vägande infly-
tande. Det gör strukturdiskussionen minst 
sagt utmanande.

I det läget ska det mycket till att lyfta frågan 
om det svenska stiftets eventuella behov av 
särlösningar på bordet – om det skulle visa 
sig att det fanns behov av sådana. 

sIst MeN inte minst. De svenska ombuden är 
viktiga ambassadörer. De behöver vara be-
redda att synas och samverka, minst lika fli-
tigt och kanske ännu flitigare än någon an-
nan. Utan nätverk är de ingenting i besluts-
organet. Bara de kan förklara, om och om 
igen, det här med svenskan och de svensk-
språkigas behov. Som representanter i oli-
ka utskott bär de ett stort ansvar för svens-
ka frågor. Nästan så stort att det i vissa fall, 
till exempel i det konkreta ärendet att be-
handla de svenska psalmerna, ger det svens-
ka ombud som råkar sitta med en opropor-
tionerligt stor makt och ansvarsbörda. Det 
har påpekats bland annat av emeritus Gus-
tav Björkstrand. Åsikten dyker upp också i 
den stora historik över kyrkomötet som pu-
blicerades år 2014.

Antal anföranden i talarstolenNamn Utskott ombuden suttit i

40 
19 

14 
11 

10 
1 

Expeditions-
utskottet

Stig 
Kankkonen

Åsa A. 
Westerlund

Göran 
Stenlund

Peter 
Lindbäck

Bo-Göran 
Åstrand

Max-Olav 
Lassila

Ej valbara

Valbara

Framtidsutskottet

”Spänningen mellan domka-
pitlen och biskoparna å ena 
sidan och centralförvaltning-
en och kyrkostyrelsen å  
andra sidan har ökat.”

Så här aktiva var ombuden i talarstolen 2012-2015
FÖRRA PERIODEN. Här ser du hur ofta Borgå stifts ombud gick upp i talarstolen under perioden 2012–2015. Stig Kankkonen 
och Peter Lindbäck, som ligger i toppen, ställer inte upp för omval. De fyra andra är däremot valbara för nästa fyraårsperiod. 
Det är Kyrkostyrelsen som fört statistik över ombudens aktivitet.

Lagutskottet

Kansliutskottet

Handboks- 
utskottet

Konstitutions- 
utskottet
(vice protokoll-
justerare)

Allmänna 
utskottet
(protokoll-
justerare)

Ekonomi- 
utskottet 
(vice ordförande)
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Till Er tjänst...
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Lediga bostadstomter
Yttermalax: Emaus, Bjerga, Pixne

Övermalax: Hinders
Petalax: Backen

samt i Långåminne och Bergö
Välplanerade industritomter finns bl.a på 

Norra Brinken, 15 km fr. Vasa.

Se närmare på vår hemsida www.malax.fi
Finns det frågor kontakta kommun.

Tfn: 06 347 7111

Vi tillverkar förmånliga stallbyggnader, bilgaragen och forråd i 
olika storlekar enligt kundens önskemål. 

 
Färdiga träelement - husen levereras kompletta med allt material 

- ritningar ingår. 
Även båtskjul. Hemtransport direkt från fabriken. 

10 olika standardstorlekar.

• Garage • Hallar •
• Förråd m.m. •

www.gnymanbyggtjanst.fi

Förmånliga PVC fönster förmedlas.  
Vid frågor ring 0505892507

Centrumv. 336, 68800 Kållby 
Tfn 0400 512 392, 0400 560 744 
gnymanbyggtjanst@gmail.com

• Grundarbeten 
• Färdiga bygglovs-
 ritningar

• Ansvarig arbetsledare 
• Även måttbeställda 
 terasser

 

10% vinterrabatt fram till 29.2

www.cash-in.fi
Cash-In är en del av DL Software bolagen.

Ring nu 0207 701 501 

Effektiv inkassoInhemsk - Privatägd

BMT Entreprenad KB
sprängning o transport

tom.grind@netikka.fi
0400-345 529, 050-595 0039

VVS-installation
B. Lax Rör Ab

Slompvägen 98
65630 Karperö

Tel. 06-3591 097
/ 0500-163468

Byggnad

Elinstallationer

Jordbyggnad

www.engmanservices.fi 

Timmermän, målare, murare, 
kakel- och mattläggare.

Nyinstallationer, renoveringar 
och försäljning av elmaterial.

Bandgrävmaskiner, dumper-
traktor, Bobcat, lastbil.

Vasa
0500 660 549

En adress,
fl era
möjligheter

0400-660 549

• installation
• elmaterialförsäljning

• planering
050-5235391

leif.antell@pp.malax.fi

ELfirma Antell Leif

www.vaasachoirfestival.fi

Bl.a. Eesti Filharmonia Kammerkoor (EE), The Real Group (SE), 
Sterling (US), Oulaisten nuorisokuoro, Ylioppilaskunnan 
laulajat...

Biljettförsäljningen har börjat! 

www.studioticket.fi & 
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Scoopet som gjorde skillnad 

de fyra redaktörerna i Spotlight-teamet rapporterar för sin chef. Utredningen hemlighölls till och med för andra medarbetare på tidningen.

Spotlight är en film som handlar om 
hur tidningen The Boston Globes av-
delning för undersökande journalis-
tik, Spotlight, år 2001 började utreda 
präster som utnyttjat minderåriga poj-
kar och flickor i Bostonområdet. Un-
der tidningens utredning uppdagades 
bland annat att betydligt fler präster 
än man kände till gjort sig skyldiga till 
sexualbrott, samt att många inom kyr-
kan och i staden kände till vad som på-
gick men valde att blunda.

När storyn publicerades i början av 
år 2002 ledde den till livlig debatt och 
till att kyrkan småningom erkände pro-
blemets omfattning, bad om ursäkt för 
det som hänt och vidtog åtgärder. Kar-
dinal Bernard F. Law, den katolska är-
kebiskopen i Boston, petades från sin 
stol då det blev klart att han känt till vad 
som pågick men låtit prästerna ompla-
ceras i nya församlingar och slutit avtal 
som gav de drabbade familjerna en liten 
kompensation för att hålla tyst. (Att han 
senare omplacerades som ärkepräst för 
basilikan Santa Maria Maggiore i Rom, 
en prestigefylld post, väckte kritik.)

Storyn briserade under påven Johan-
nes Paulus II sista år på påvestolen, då 
han redan var mycket sjuk, och han 
delegerade utredningarna till ett organ 
som han sammankallade och som be-
stod av representanter från både Vati-
kanen och katolska kyrkan i USA.

Förlora sin tro
Att göra det här till film har sina fallgro-
par. Att en redaktion jobbar med något 
tillsammans innebär att det inte finns 
någon tydlig huvudperson, och redan 
att introducera alla inblandade kräver 
många scener. Ändå är Spotlight en 
film som inte känns så lång som sina 
två timmar, och när den var slut hade 
jag varit redo att sitta kvar en timme till.

Att göra journalisterna till helgon och 
kyrkan till ett härbärge för skurkar ha-
de också varit lockande, men inte heller 
den gropen trillar regissören och ma-
nusförfattaren Tom McCarthy i. Mira-
kulöst nog klarar Spotlight av att beskri-
va ett mycket komplicerat händelseför-
lopp så att tittaren – åtminstone om hon 
kommer till biografsalongen med öp-
pet sinne – går ut med djupa tankar om 
hur ett samhälle hanterar sina skamli-
gaste erfarenheter och hemligheter och 
dessutom med en hel del tankar om tro.

Spotlight vältrar sig inte i detaljerna av 
precis vad som ägt rum mellan prästen 
och barnet. Det som får mest utrymme 
är de psykiska skadorna: att bli sviken 
av någon man beundrat och trott på, i 
förlängningen att bli sviken av Gud. Som 
ett av offren förklarar: att vara en fattig 
kille i ett fattigt bostadsområde och bli 
uppmärksammad av prästen är stort. 
Det är nästan som att bli sedd av Jesus.

En annan replik att minnas: Man sä-
ger att det krävs en hel by för att upp-

fostra ett barn, men det krävs också en 
by för att utnyttja det. Många visste nå-
got men valde att titta åt andra hållet 
och hoppas på det bästa. Till och med 
på tidningens redaktion fanns en re-
daktör som fick tips om vad som på-
gått men avstod från att gräva vidare. 
Majoriteten av The Boston Globes lä-
sare är katoliker och alla som jobba-
de i Spotlight-teamet hade vuxit upp 
som katoliker, även om ingen av dem 
var aktiv inom kyrkan. För dem blev 
det som uppdagades inte bara ett bra 
scoop utan också en sorg. Som en av 
dem säger: Jag har inte varit i mässan 
sedan jag var barn, men jag tänkte all-
tid att jag skulle återvända någon dag.

Det är här jag själv hittar filmens 
största behållning: en bild av hur det 
känns när en organisation som ska stå 
för allt som är rätt, gott och heligt miss-
lyckas i sin uppgift. När kyrkan, som 
skulle bestå av Kristi lärjungar, visar sig 
bestå av människor som inte gör gott. 
När de hyggliga, vanliga människorna 
fattar fruktansvärda beslut i rädsla och 
i bästa fall välmening. Nästan alla som 
varit aktiva inom vilken som helst kyr-

ka eller ideologisk organisation kan sä-
kert känna igen sig.

Och sen då?
Och vad gjorde allt detta för skillnad? 
Forskare fastslår att läget ser betydligt 
bättre ut inom den katolska kyrkan i 
dag. Den katolska kyrkan i USA an-
ses vara en föregångare när det kom-
mer till att förhindra sexualbrott inom 
kyrkan. Allt tyder på att läget är bätt-
re i dag än för tio–tjugo år sedan: tre 
procent av unga amerikanska kato-
liker rapporterar att de känner någon 
som blivit utnyttjad av en präst, med-
an siffran bland äldre katoliker är sju 
procent. Ändå anser de flesta att kyr-
kan borde ha gjort mer och borde gö-
ra mer för att förebygga utnyttjande.

Har katolska kyrkan alltså haft ett 
problem med präster som är pedofiler? 
Med homosexuella präster? Eller med 
präster som inte klarar av att följa sitt 
kyskhetslöfte? Terapeuter som jobbat 
med präster som gjort sig skyldiga till 
utnyttjande av minderåriga verkar luta 
åt att det (åtminstone till en del) hand-
lar om problem som uppkommer när 
unga män, som i vissa fall själva bli-
vit sexuellt utnyttjade, avlägger kysk-
hetslöften innan de själva hunnit bilda 
sig någon som helst uppfattning om sin 
egen sexualitet. De fastnar i puberte-
ten och växer inte vidare, de inser inte 
att ett förhållande mellan dem och den 
14-åriga killen de blivit så god vän med 
inte är jämställt. Det finns också forsk-
ning om att de seriösa försök som på 
1980- och 90-talen gjordes att ge psy-
kologisk vård åt präster som gjort sig 
skyldiga till sexuellt utnyttjande fak-
tisk bar frukt: största delen av dem som 
genomgick behandlingen gjorde sig in-
te skyldiga till nya brott.

Prästflykt?
Gallupundersökningar visar att en tred-
jedel av katolikerna i USA anser att pro-
blemet med sexuellt utnyttjande är kyr-
kans största problem. Men bara en li-
ten, liten andel uppger skandalen som 
orsak till att de lämnat kyrkan, skriver 
Washington Post. Även om problemet 
inte har resulterat i någon större med-
lemsflykt har det definitivt resulterat i 
ett inkomstras när det gäller medel do-
nerade till katolska kyrkan.

När det gäller antalet medlemmar 
växer katolska kyrkan fortfarande sta-
digt. Det som inte växer i samma takt 
är antalet präster, deras antal har varit 
på nedåtgående sedan andra världs-
kriget. Det betyder också att de som 
finns kvar har allt mer jobb och allt 
större församlingar att sköta. Samtidigt 
rapporterar en del katolska tidning-
ar under de senaste åren om ett upp-
sving i intresset för prästyrket. Kan-
ske kyskhet, lydnad och fattigdom 
ändå inte är totalt avskräckande för 
unga katoliker? Andra hoppas på att 
Vatikanen ska avhjälpa problemet ge-
nom att så småningom göra det möj-
ligt för gifta män att bli präster – och 
kanske till och med öppna för kvin-
nor som präster. (Inom den luther-
ska kyrkan har den här strategin varit 
mycket framgångsrik: jag har hört rap-
porter om att en öppen prästtjänst i de 
finska lutherska stiften kan ha hund-
ratals sökande.)

Häromdagen hörde jag om en ung 
man som vill bli katolsk präst och hop-
pades få bli novis i dominikanorden. 
Det svar han fick tydde på en förståndig 
syn på uppgiften: Studera färdigt först 
så funderar vi på saken sedan, om du 
fortfarande är intresserad.

 ¶ Sofia TorvaldS

FILM. I början av 2000-talet 
avslöjade The Boston Globe 
att 87 präster i Bostonområ-
det utnyttjat barn sexuellt. Nu 
har berättelsen om scoopet 
blivit en mycket välgjord film.

”Det som får 
mest utrymme 
är de psykiska 
skadorna: att bli 
sviken av någon 
man beundrat 
och trott på, i 
förlängningen 
att bli sviken av 
Gud.”

FILM

Spotlight

Regi: Tom McCarthy
I rollerna: Mark Ruffalo, Michael 
Keaton, Rachel McAdams, Live 
Schreiber, John Slattery m.fl.

redaktörerNa 
besöker katolsk 
välgörenhets-
gala. I Boston 
var också många 
lekmanna-
katoliker mycket 
kritiska till att 
kyrkans smutsiga 
byk tvättades i 
offentligheten.
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Mixa och Matcha FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens frågesport. Vår tävlande 
den här veckan är Fredrik Guseff. Konstruerad av Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: FREDRIK GUSEFF

Namn: Fredrik Guseff.
Ålder: 36.
Yrke och/eller  
titel: Partisekreterare för SFP.
Hemort: Helsingfors.
Favoritmat och -dryck: Skaldjur med vittvin.
Lyssnar helst på: Svensk schlager.
Favoritidrottsgren- och/eller –lag: Helsingfors IFK 
i alla idrottsgrenar.
Rekommendera en bok!: Kjell Westös romansvit är 
bra, Hägring 38 till exempel.
Skulle vilja resa till: Filippinerna, fast jag fick flaggan fel.
Tråkigaste hemgörat: Städa.
Slogan, motto eller ordspråk: Man ska stå för det 
man tycker.
Min åsikt om frågesporter: Fascinerande!

frågesportsresuLtat: 14/25.

INDEX & BÖRSER

a) Nikkei-indexet   1) New York 
b) Dax-indexet   2) Tokyo
c) Nasdaq-indexet  3) Frankfurt
d) SSE Composite-indexet  4) Shanghai
e) FTSE-indexet   5) London

Resultat: 5/5.

EUROPEISKA STORSTÄDER & UNGEFÄRLIGA BREDDGRADER

a) Madrid  1) 37 nordlig breddgrad A
b) Sofia   2) 38 nordlig breddgrad L
c) Istanbul  3) 40 nordlig breddgrad M
d) Aten   4) 41 nordlig breddgrad I
e) Lissabon  5) 42 nordlig breddgrad S 

Resultat: 0/5.

TEXTILTERMER & PÅSTÅENDE

a) Rayon   1) Tunt och lätt tyg tillverkat 
av siden eller konstfiber.

b) Nankin  2) Konstfiber framställd av 
ren cellulosa.

c) Volang   3) Stickat sammetsliknande 
tyg som också kallas plysch.

d) Chiffong  4) Dekorativ, veckad tyg-
remsa på bl.a. klänningar 
och gardiner.

e) Velour   5) Grovt, gult eller rödgult 
bomullstyg.

Resultat: 5/5.

JUDISKA HÖGTIDER & BESKRIVNING

a) Chanukka 1) Festlig högtid som vanligen brukar 
infalla i mars och då man läser ur Es-
ters bok.

b) Jom kippur 2) Då, i september eller oktober, firar 
judarna sitt nyår.

c) Purim  3) Denna ljusets fest firas i november 
eller december.

d) Rosh hashana 4) Lövhyddohögtid i september eller 
oktober för att komma ihåg israeliter-
nas ökenvandring ur Egypten.

e) Sukkot 5) Troende judars viktigaste högtid 
som infaller i september eller oktober.

Resultat: 1/5.

ASIATISKA FLAGGOR & FÄRGER I DERAS FLAGGOR

a) Taiwan  1) Grön, röd 
b) Mongoliet  2) Röd, blå, gul 
c) Filippinerna  3) Röd, gul 
d) Vietnam  4) Blå, röd, vit, gul 
e) Bangladesh  5) Röd, blå, vit 

Resultat: 3/5.

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

Snart börjar Fontana Medias vinterREA...
... och vi har klistrat realappar på många riktigt bra böcker!

Håll utkik efter 
reakatalogen 
som delas ut 

med nästa 
veckas KP!

Svaren:
Index & Börser: a-2, b-3, c-1, d-4, e-5
Europeiska storstäder & Ungefärliga breddgrader: a-3, 
b-5, c-4, d-1, e-2
Textiltermer & Påstående: a-2, b-5, c-4, d-1, e-3
Judiska högtider & Beskrivning: a-3, b-5, c-1, d-2, e-4
Asiatiska flaggor & Färger i deras flaggor: a-5, b-2, c-4, 
d-3, e-1
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 31.1. kl 10: Kyndelsmässoda-
gens familjemässa i kyrkan, Heik-
kilä, Lehtonen. Ljuständning för 
barnen som döptes under förra 
året. Efter mässan barnfest och 
servering i församlingshemmet. 
– kl 19: Ljusmässa i församlings-
hemmet, Grönqvist, Lehtonen. 
Ungdomarnas sånggrupp med-
verkar.
On 3.2. kl 18: Veckomässa i kyr-
kan, Heikkilä, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 31.1. kl 11: Familjegudstjänst i 
kyrkan, Granström, Taulio. Lju-
ständning för årets döpta. Kyrk-
lunch i församlingshemmet.
Korpo kapellförsamling:
Sö 31.1. kl 11: Gudstjänst i Korpo 
kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 31.1.: Ingen gudstjänst i Hout-
skär.
Iniö kapellförsamling:
Sö 31.1. kl 11: Högmässa i kyrkan, 
Vuola.

 ¶ ÅBO
sö. 31.1: kl. 12 Högmässa, Dom-
kyrkan. Öhman (pred), Björkgren 
(lit), Forsman, Danielsson. Barn-
hörna. Kyrkkaffe.
ons. 3.2: kl. 10.30–12 Anhörig-
vårdarcafé, Kvartersklubben 
(Aurag. 1) 
kl. 12 Café Orchidé, Aurelia. Lunch 
till förmån för insamlingen Ge-
mensamt Ansvar, 8€/pers. 
kl. 12 Frukostklubben, Svenska 
Klubben (Aurag. 1). Saara Haapa-
mäki ”Hur låter Åbosvenskan?” 
kl. 18 Veckomässa, Aurelia. Bäck.

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
Kyndelsmässodagen: 
Gudstjänst kl 12 
Ingemar Johansson, Jan Teng-
ström

 ¶ JOMALA
Sön 31.1 kl. 11: Familjemässa med 
barnkör.

 ¶ MARIEHAMN
31.01 Ortodoxmässa: kl. 10 på 
Margaretagården.
Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, J-E 
K, G K.
Barmhärtighetskonsert: kl. 19 i S:t 
Görans, arr. Frimurarna på Åland.
02.02 Konsert: kl. 19 i S:t Görans, 
Judit Deáki – cembalo, John Ema-
nuelsson – violin.
04.02 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t 
Görans, J-E K, G K.
Sopplunch: i församlingshemmet 
kl. 12. Pris: 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 31.1 kl. 11.00: Familje-
gudstjänst i Vårdö församlings-
hem. Juanita Fagerholm-Urch, 
Kent Eriksson, Kati Juntunen, 
barnkören. Söndagsskola med 
Kati. Kyrkkaffe efter gudstjänsten. 
Skriftskola.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
To 28/1 13.00: Molpe missions-
syförening i Bykyrkan.
Fre 29/1 13.00: Silvergruppen i 
Församlingshemmet, gäst: Erik 
Sepänaho.
Lö 30/1 14.00: Pysselcafé för 
Nordkorea i Församlingshemmet.
Sö 31/1 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, 
Guy Kronqvist, Heidi Blomqvist.
Må 1/2 9.30: Morgonbön och 
kaffe i Församlingshemmet.
Ti 2/2 10.00: Föräldra-barngrup-
pen i Församlingshemmet.
Ti 2/2 13.00: Vänstuga i Försam-
lingshemmet.
On 3/2 13.00: Harrström sjö-
mansmissionssyförening i An-
delsbankens klubblokal.
To 4/2 13.00: Solglimten i För-
samlingshemmet. 

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Obs! Pastorskansliet stängt: fr 
29.1
Kvällsmässa: lö 30.1 kl 18 i Dags-
mark bönehus, Saarinen, Marti-
kainen
Högmässa: sö 31.1 kl 10 i Sideby, 
Saarinen, Martikainen. Vid behov 
av skjuts ring Hellman 0400-
763325
Knattekyrka: sö 31.1 kl 12 i K:stad, 
Daniel, Olle, dagklubben. Förbön 
och ljuständning för döpta sedan 
kyndelsmässodagen 2015 
Musikandakt: sö 31.1 kl 18 i 
L:fjärds kyrksal, kyrkokören, 
församlingsorkestern, Saarinen, 
Nilsson, Martikainen. Kollekt för 
Gemensamt Ansvar
Missionssyföreningen: ti 2.2 kl 13 
startar i Sideby 
Missionsstugan: on 3.2 kl 12.30 i 
K:stads förs.hem
Årsmöte: sö 7.2 kl 17 Slef L:fjärds 
avdelning i förs.hemmet
Pärlbandet: fr 12.2 kl 19 i K:stads 
förs.hem. ”Livs-stycken”. Anmäl 
senast 8.2 till Siv Hellman 040-
7791325 eller kansliet 2211073

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Fr 29.1 kl 13: Måla från hjärtat på 
Café Albert, Strömbäck.
Lö 30.1 kl 18: Aftonmusik i S:ta 
Maria, S.Lindén orgel.
Sö 31.1 kl 18: Förbön och lovsång, 
K-E Nordin, Lövdahl, G.Lindén, 
Bäck, Lovsångsgrupp.
Må 1.2 kl 18: Mångkulturellt café, 
MultiCulti på Café Albert. Nya o 
gamla Närpesbor är välkomna att 
umgås över en kaffekopp.
Må 1.2 kl 18: Missionskretsen 
samlas hos Maise Söderback.
Ti 2.2 kl 13: Syträffen startar i Töj-
by skola, gäst Patrica Strömbäck.

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

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

BETRAKTELSEN FJALAR LUNDELL

På vår gata
MINNs du Symeon? På vår gata. Han bodde 
ovanför butiken. From och rättfärdig, tyck-
er Lukas nu. Fast vi pojkar tyckte ju att han 
var en underlig gubbe. Men snäll och hygg-
lig. Så reta honom ville man ju inte. Minns 
du vad vi frågade? Nå Symeon, har du sett 
någon Messias i dag? Eller väntar du ännu 
på honom?

Och den gången när han ropade åt alla att 
nu ska han få se Messias. Vi sprang ju efter 
honom till templet. Gubben kutade före och 
vi efter. Besvikna blev vi, för den där Mes-
sias var ju bara ett barn. Konstigt att mam-
man gav pojken åt en främmande gubbe. 
Fast hon förstod väl att han var snäll.

Så var det ju detdär med profetian. Syme-
on sjöng: Jag har sett frälsningen, den som 
alla människor på jorden ska få. Han skrå-
lade så det ekade i templet. Vi hade aldrig 
hört honom sjunga förut.

Var Symeon annorlunda? Mera from då, 
och hur i så fall? Varför skulle just han få le-
va tills Messias är född? Varifrån kom hans 
uthållighet? Kände folk till honom och hans 
ivriga väntan? Eller stiger han fram ur ano-
nym tillbakadragenhet? Hur vet han att det 
är barnet Jesus han söker? Vad ger honom 
modet att profetera i templet? Symeon förblir 

ett mysterium. Ifall det hela nu inte hand-
lar om tro. Som sägs kunna flytta berg och 
annat. På Andens vingar.

Det var Symeon det. Men vi då?
Livstiden blir längre. Ängslan och oro blir 

vardag för allt flere. Förnuftet gör kullerbyt-
tor inför det religiösa, och vi vet inte ut el-
ler in. Tillvaron snuttifieras. Vi hoppar av det 
ena men når inte fram till det andra. Stor-
mar hit och dit och jagar efter vind. Ser sällan 
mål och mening. Oroas av andra livssyner. 
Krockar med kulturer och okända gestalter.

Då behöver vi se ljuset. Jag har sett ljuset, 
skrålar Symeon i templet. Världens ljus? Li-
vets ljus? Inte dåligt. Symeon fattade, tio-
tals år innan Jesus själv fick det sagt. Jag är 
världens ljus.

Kan då uthållighet finnas ett helt långt 
liv? Eller måste hoppet blekna, lågan 
slockna? Slentriankristendomen ersät-
ta levande tro? Det är kämpigt för många 
i dag. Ungdomlig iver räcker sällan långt 
under åren som går. 

Något löfte till oss? Världens ljus är ock-
så här. Låt kärleken och hoppet få leva med 
dig hela din levnadsdag. Du kan få tag på en 
glädje som får dig att sjunga i templet. Var 
uthållig. Men inte bara genom att tro, utan 
också genom att göra. Trots allt.

Fjalar Lundell är präst och pensionär i Sibbo.

”Stärk min tro 
på att du vill mitt 
bästa. Hjälp mig 
att vara uthållig 
i väntan på dig. 
Visa hur jag kan 
följa Honom som 
är världens ljus.”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Fjalar Lundell.

53, 51, 52,  
222 (N).

Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Välsignade ljus
Kyndelsmässodagen är en av de äldsta kristna fest-
dagarna. Den hör ihop med Marias frambärande av Je-
susbarnet i templet 40 dagar efter födseln. Kyndels-
mässodagen avslutar kyrkoårets jultid och har till och 
med kallats ”lilla julafton”.

Namnet kommer från den medeltida seden att på 
kyndelsmässodagen ta med sina nystöpta ljus till kyr-
kan för att få dem välsignade. ”Kyndel” är ett gam-
malt svenskt ord för ljus, och än i dag är det vanligt att 
man välsignar de ljus som ska användas under året.

OM HELGEN
Inspirationsdag för församlingens förtroendevalda 

FÖRTROENDEFORUM
lördagen 2 april i Jakobstad

för Pedersöre prosteri, Korsholms prosteri och Närpes 
prosteri. Biskop emeritus Gustav Björkstrand och 

kyrkoherde Bo-Göran Åstrand medverkar som talare. 
lördagen 7 maj på båten till Tallinn 

för Domprosteriet, Helsingfors prosteri, Mellersta 
Nylands prosteri, Raseborgs prosteri och Åbolands 

prosteri.

Arrangör: Församlingsförbundet
Mera infomation skickas till församlingarna.

”Herre, nu låter 
du din tjänare gå 
hem, i frid, som 
du har lovat.”

Läs mera i  
Luk. 2:22–33

”Ta dina egna ljus 
med till kyrkan så 
blir de välsignade!”

Gudstjänst med små 
och stora på kyndels-
mässodagen i Esbo 
domkyrka. 

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
29.1–4.2

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 52:8–10

ANDRA LÄSNINGEN
2 Kor. 3:18–4:6

EVANGELIUM
Luk. 2:22–33

Kyndelsmässodagen. 
Temat är ”Kristus, ut-
strålningen av Guds här-
lighet”.

HELGENS TEXTER

illUSTraTion: joHanna ÖST Häggblom 

Illustrationen till betrak-
telsen går att färglägga. 

Så här beskriver il-
lustratören Johanna Öst 
Häggblom sitt arbete 
med bilden: ”Den hand-
lar om ljuset. Man ska 
kunna se ett öga i den 
om man ser en stund på 
den och bilden ska ge 
en positiv känsla. Jag har 
försökt hitta den positi-
va känslan utan att an-
vända färg.”

FÄRGLÄGG
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On 10.2 kl 14: SLEFs avd i Pjelax 
årsmöte i sparbankens klubblokal.
Övermark
Sö 31.1 kl 10: Högmässa Jakobs-
son, Wikstedt.
Må 1.2 kl 13: Symöte i Räfsbäck 
byagård.
On 3.2 kl 13: Symöte i Frönäs hos 
Else-Maj Sjöblom.
Ti 9.2 kl 14.45: Juniorstart i bö-
nehuset.
Pörtom
Sö 31.1 kl 14: Obs tiden! Knat-
tegudstjänst Sundqvist, G.Lindén, 
dagklubben, barnledarna. Döpta 
under 2015 speciellt inbjudna, 
dopljus medtages.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Fr kl 20: Ungdomskväll i försam-
lingshemmet.
Sö kl 14: Gudstjänst, Englund, 
Erica Nygård. Tema: ”Kristus, ut-
strålningen av Guds härlighet”.
Må kl 10: Familjeklubben i för-
samlingshemmet.
Ti kl 13: Missionssyföreningen i 
församlingshemmet.

 ¶ KORSHOLM
Familjegudstjänst: 31.1 kl 10 i 
kyrkan för små och stora o. Ba-
bykyrka kl 15 i Smedsby förs.gård, 
Kuni o. Westerlund. Ta gärna med 
barnets eget dopljus till Smedsby, 
där vi tänder dem. 
Missionssyföreningen: 1.2 kl 13 i 
Smedsby förs.gård, årsmöte.
Bönegruppen: 2.2 kl 19 i Smedsby 
förs.gård.
Karagruppen: 3.2 kl 14 i Smedsby 
förs.gård. Så här tror jag, delta-
garna berättar.

 ¶ KVEVLAX
Karakaffe: to kl 9.15 i ds.
Kyrkokörens årsmöte: to kl 19 i fh.
Pastorskansliet stängt: fr hela 
dagen.
Knattekyrka: sö kl 10, Lindblom, 
Andrén, ljuständning för alla barn 
som döpts under det gångna året. 
Kyrkkaffe- och saft på kyrktorget.
Mathjälpen: må kl 10 i ds.
Bön o bibel: ti kl 19 i Krubban.

 ¶ MALAX
Gudstjänst: sö 31.1 kl 10 i KH. 
Kyrkkaffe. Norrback, Brunell.
Finsk Högmässa: sö 31.1 kl 12 i KH. 
Kyrkkaffe från kl 11.
Bön för alla: sö 31.1 kl 17 i FH. Ser-
vering. Barnpassning.
Karacafé: må 1.2 kl 10 i Socken. 
Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i 
Malax.
Loppiscafé: startar ti 2.2 kl 10-15 i 
Socken. Öppet varje tisdag kl 10-
15 för alla! Kom in på kaffe/te och 
njut av färskt hembakat. Du kan 
göra loppisfynd eller bara umgås, 
spela sällskapsspel eller handar-
beta. Loppis öppet även alla ons-
dagar kl 10-14. Kom som du är!
Ekumenisk bön: ti 2.2 kl 18 i Betel.

 ¶ PETALAX
Gudstjänst: sö 31 1 kl 11 Björklund, 
Nygård
Missionssyföreningen: on 3 2 kl 13
Fredagssamling: 5 2 kl 13 Björk-
lund, Brunell, Kontakten, serve-
ring, taxi

 ¶ REPLOT
Högmässa: Replot sö kl. 10. Kaski, 
Wargh.

 ¶ SOLF
Gudstjänst för små och stora: 
sö kl. 10, Audas-Willman, Wargh. 
Ljus tänds för barn som döpts 
sedan senaste Kyndelsmässodag. 
Kyrkkaffe och –saft.
Pensionärssamling: on kl. 13. 
”Livsglädje med musik”, G-L. 
Landgärds, K. Wargh.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Store, An-
dersson.
Ljusmässa: ti 2.2 kl 18 Östman 
Rolandsson, Mikael Heikius.
Morgonbön: to 4.2 kl 9 Susanne 
Blomqvist, Luisa Tast , Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö kl 10 Nord, Monica 
Heikius.
SUNDOM KYRKA
Gudstjänst, babykyrka: sö kl 10 
Lindblom, Andersson. Saft, kaffe 
o tårta.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
To 28.1 kl 15.30: Musikverkstaden 
inleder terminen i församlings-
hemmet.
-kl 17: GloriEss inleder terminen i 
församlingshemmet.
-kl 17.15: Pop-klubben (åk 1-3) 
inleder terminen i Fyren.
-kl 18.45: Tweenies (åk 4-6) inle-
der terminen i Fyren. (obs ny tid!)
Fr 29.1 kl 14: Pensionärskör och 
musikupplevelse i Essehemmet, 
Ravall.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Mariann Häger.
Lö 30.1 kl 18: Sångkväll i Ytteresse 
bönehus. Allsånger m.m. med 
Raimo och Boris, Bengt Forsblom, 
Bill Ravall. Andakt Kristian Nyman. 
Servering.
Sö 31.1 kl 10: Familjegudstjänst 
i kyrkan, Granlund, Ravall. Sång 
av dagklubben. Ljuständning för 
döpta 2015. Dörrvärdar konfir-
mandgrupp 10.
-kl 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.

 ¶ JAKOBSTAD
Sö 12: Gudstjänst med små och 
stora i kyrkan, Åstrand, Borg-
mästars, Eftisbarn och barnkören 
medverkar.
14: Scoutdubbning i Pedersöre 
kyrkan. Andakt Häggblom. Efteråt 
samkväm i Kyrkostrands förs.
hem.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Olavi Forsbacka.
17: Fokus i FC. Lovsång och för-
bön, Ralf Salo.
Må 19: Ekumenisk bönegrupp 
i FC.
Ti 16.30: Minior och junior i FC 
ungd.utr. 
18: Tisdagshäng för åk 6-7 i FC 
ungd.utr. 
To 12: Öppet Hus för daglediga 
i FC. Inleds med lunch, pris 9 €. 
Programstund kl. 13. Tema: Josef 
– och sedan!?, Jan-Erik Nyman.
18: SLEF:s missionsafton i FC, 
Ingrid Jern, Britt-Mari och Gun-
Helen Andtfolk.

 ¶ KRONOBY
Möte: lö 30.1 kl 19.00 i Hopsala 
byagård, Bengt Strengell
Ungdomssamling: lö 30.1 kl 19.30 
vid Lyktan
Familjemässa: sö 31.1 kl 11.00 i 
kyrkan, khden, kantorn, Barnkö-
ren, radiering
Läsmöten: sö 31.1 kl 14.00 hos 
Birgitta och Lars Abbor, Holmans 
läslag. On 3.2 kl 19.00 hos Annica 
och Andreas Smeds, Söderpåras 
läslag.
SLEF Söderbyavdelningens års-
möte: ti 2.2 kl 19.00 i Söderby bö-
nehus, andakt Albert Häggblom. 
Efteråt årsmöte.
Musiklekis: on 3.2 kl 9.30 i fh
SLEF Kronobyavdelningens 
årsmöte: må 8.2 kl 19.00 i lilla 
salen, fh

 ¶ LARSMO
To 28.1 kl. 19 Karasamling: vid 
Inremissionshemmet. Kvällens 
gäst: pastor Patrik Hellström från 
Jakobstad.
Sö 31.1 kl. 10 Högmässa: Lassila, 
Wiklund, sång Mathias Svenfelt. 
Kyrkkaffe.  Kyrkvärd: Litens, Holm.
- kl. 17 Alphakursen: inleds i för-
samlingshemmet.

 ¶ NEDERVETIL
Andakt: fr 29.1 kl.13.00 i pensio-
närshemmet.
Familjegudstjänst: sö 31.1 kl. 
10.00 i kyrkan, Store, Lindbäck-
Haals. Ljuständning för döpta.
Andakt med HHN: to 4.2 kl. 14.00 
i Sandbacka Vårdcenter.
Kyrkokören startar: to 4.2 kl. 
19.00 i fh. Obs! Ingen kyrkokör 
to 28.1.

 ¶ NYKARLEBY
Kurs för flyktingvänner 2.2 kl 18: 
Jeppo fh, Ulf Sundstén 
To 4.2 kl 18 Seurakuntailta: Nkby 
fh, Sundstén, keskustelu
NYKARLEBY
Sö kl 10 Familjegudstjänst: Ed-
man, Ringwall, ljusprocession, 
sång av barn  
Må kl 13.30 Socklot missions-
krets: bönehuset
-kl 18 Kenyamission: fh, Leif Erik-
son, årsmöte för Slef Nykarleby 
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
MUNSALA
Sö kl 11 Familjegudstjänst: Sund-
stén, Häggblom, dagklubbsbar-
nen, ljus tänds för årets dopbarn. 
Kaffeservering i kyrkan efteråt.
-kl 14 Årsmöte: Pensala bönehus
-kl 18.30 Lovsång o förbön: fh, 
Yrsa Näs
On kl 13.30 Symöte: prästg.
JEPPO
Sö kl 10 Finsk högmässa: kyrkan, 
Östman, Lönnqvist, kyrkkaffe i fh
-kl 10 Söndagsskola: fh, varje sö
To kl 13 Missionsymöte: bönehu-
set, Åbacka, varje torsdag

 ¶ PEDERSÖRE
Ungdomskväll: Fr 20 i Lyjo, Pur-
mo, gäst: Ingrid Jern (Obs ingen 
samling i Bennäs!)
Gudstjänst och ljuständning för 
döpta 2015 i Pedersöre försam-
ling: Sö 10 i kyrkan, lit. Häggblom, 
pred. Erikson, Sandstedt-Granvik, 
D. Häggblom, textläsare Johan 
Österholm, dörrvärdar Skut-
nabba, efteråt servering i kyrkan, 
Pelargången
Lövö söndagsskola: Sö 10 startar 
terminen i Kyrkhemmet i Bennäs 
pga vattenskadan i Lövö bönehus
Scoutdubbning: Sö 14 i kyrkan, 
Häggblom, D. Häggblom
Symöten: Ti 13.30 i Hedbo seni-
orboende

 ¶ PURMO
To 28.1 kl 19: Mariamoment i 
Kyrkhemmet. 
-kl 20: Drängstugans personal-
möte i Prästgården.
Fr 29.1 kl 19: Lovsångs- och för-
bönskväll i Kyrkhemmet.
-kl 20: Lyjokväll för ungdomarna.
Sö 31.1 kl 12: Gudstjänst för stora 
och små i Kyrkhemmet. Kyrkkaffe 
efteråt.
Ti 2.2 kl 13: Missionsmöte i Sis-
backa pensionärshem, Kung.
-kl 13.30: Kenyamissionsgrupp 
hos Knut Vikström.
On 3.2 kl 19.30: SLEF Åvists års-
möte i Åvist bykyrka.
To 4.2 kl 14: Andakt i Purmohem-
met.
Ti 9.2 kl 16-18: Försäljning av 
ärtsoppa till förmån för Gemen-
samt Ansvar, i Kyrkhemmet. 5€/l. 
Ingen förhandsbeställning.

 ¶ TERJÄRV
Barnkören övar: to 28.1 kl 18, Te-
rinits gamla fastighet.
Läsmöte: med Emet läslag hos 
Gunda och Bengt Åsvik to 28.1 
kl 19.
Ungdomssamling: fr 29.1 kl 19 vid 
slöjdskolan.
Årsmöte: i Kortjärvi bönehus fr 
29.1 kl 19, inledn. B. Söderbacka.
Skriftskola: lö 30.1 kl 9-12, Te-
rinits gamla fastighet.
Familjegudstjänst: sö 31.1 kl 11, 
Terinits gamla fastighet, khden, 
kantorn, dagklubben. 
Ljuständning för barn döpta år 
2015.
Läsmöte: med Skytte läslag hos 
Heli och Sune Dahlvik sö 31.1 kl 14.
Klubbi: on 3.2 kl 18 vid slöjd-
skolan.
Läsmöte: med Kyrkoby läslag hos 
Pia och Mikael Grahn to 4.2 kl 19.
OBS: telnr till pastorskansliet 
har ändrats till 040-8686900, 
telnr till ekonomikontoret 040-
8686901
Ett stort tack till Er alla som del-
tog i flytt-talko 13.1.

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
SÖ 31.1 KL. 10: GUDSTJÄNST I KULLO 
BYKYRKA , Smeds, Helenelund
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, 
Eisentraut-Söderström, Stråhlman, 
Helenelund, Söderström, band, barnan-
svarig Kristina Kunttu, Anna Henning-
Lindbloms gudstjänstgrupp
ON 3.2 KL.13: MÄSSA I TAIZÉSTIL i 
kapellet på Lundagatan 5, Wilén, Sö-
derström

LAPPTRÄSK
sö 31.1 Kyndelsmässodagen, kl. 10: Fa-
miljemässa i kyrkan, Stina Lindgård, Mia 
Aitokari, Gina Nyholm, Barnklangen
on 3.2 kl. 9.30: Vuxen-barn i försam-
lingshemmet, Gina Nyholm
on 3.2 kl. 13.15-14: Barnklangen i för-
samlingshemmet, Mia Aitokari, Gina 
Nyholm
to 4.2 kl. 14: Missionskretsen i försam-
lingshemmet, Carita Illman, Susann 
Stenberg

LILJENDAL
sö 31.1 Kyndelsmässodagen, kl. 12: 
Familjemässa i kapellet, kyrkkaffe i Ma-
riagården, Stina Lindgård, Mia Aitokari, 
Gina Nyholm
ti 2.2 kl. 10: Vuxen-barngruppen i Ma-
riagården, Gina Nyholm
on 3.2 kl. 18-20: Tjejharmoni i Prästis, 
samtalsgrupp för kvinnor. Samvaro, 
samtal och servering. Bebban Rein-
holm-Saarinen, Nea Westerholm
to 4.2 kl. 9.30: Öppet café i Annagår-
den, Sussi Stenberg

LOVISA
Familjemässa med dopmusikalen Fes-
ten: sö 31.1 kl 10 i kyrkan, af Hällström, 
Blom, Jokinen
Samkristen förbönstjänst: må 1.2 kl 18 i 
församlingsgården
Bibelstudiegruppen: ti 2.2 kl 18 i för-
samlingsgården
Morgonmässa: on 3.2 kl 8 i kyrkan
Morgonkaffe: to 4.2 kl 8:30 i Tikva

PERNÅ
Taizémässa: sö 31.1 kl. 18.00 i kyrkan, 
Robert Lemberg, Marcus Kalliokoski.
Tvåspråkig högmässa: sö 7.2 kl. 10.00 
i kyrkan. Kyrkbrunch efter mässan i 
Sockenstugan. Anm. till brunchen senast 
4.2 till pastorskansliet tel. 044-7229242 
vard. kl. 9-12 och kl. 13-15. Pris 10 € / 
person eller 25 € / familj. Intäkterna går 
till Gemensamt Ansvar insamlingen.

SIBBO
Sibbo kyrka: Sö 31.1 kl. 12 Familjemässa. 
Helene Liljeström, Lauri Palin och bli-
vande hjälpledare medverkar. Startsön-
dag för Augusti-konfirmandgrupp på 
Prästgården kl. 10.30–14, med Camilla 
Ekholm och Patrik Frisk.
Kyrkobröderna: Ti kl. 18.30 i Kyrkoby 
försml.hem. Årsmöte.
Sjueuroslunch: Ons kl 12 i Kyrkoby för-
sml.hem. Andakt: Katja Korpi.
Symppisgruppen: Ons kl 13.30 i Kyrkoby 
försml.hem. Ekholm, Ann-Lis Biström, 
Milja Westerlund.
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 29.1
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
över 1 år. Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E. Välkom-
men på middagsbön i Johanneskyrkan 
kl. 12.
Sö 31.1
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Westerlund, Almqvist, To-
mas Vokalensemble. Kyrkkaffe.
kl. 16: Mässa för små och stora i S:t 
Jacobs kyrka. Repo-Rostedt, Henricson. 
S:t Jacobs barnkör. Servering.
Må 1.2
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
under 1 år. Wiklund.
kl. 10: Café Kardemumma, tvåspråkigt 
café i S:t Jacob. Salenius.
kl.16-20: Häng i Tian. Öppet hus i ung-
domslokalen. Romberg.
Ti 2.2
kl. 11-12: Stolgymnastik för daglediga. 
Högbergsgatan 10 E, 2 våningen. Wik-
lund.
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Anna Pulli.
kl. 13: Träffpunkt. Högbergsgatan 10 E. 
Kerstin Vikström: ”En biskopinnas sto-
ry”. Biskop Erik Vikström håller andakt.
kl. 18: Ljusmässa i Johanneskyrkan. 
Westerlund, Almqvist, Hätönen.
On 3.2
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacob. 
Salenius, Wiklund
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Lindström, Almqvist.
To 4.2
kl. 10–11.30:Musiklek för 0-3 åringar i 
S:t Jacob. Wiklund.
kl. 18–19.30: Sorgegrupp, i Tian, Hög-
bergsgatan 10 D, 2 våningen. Ledare: 
församlingspastor Johan Terho och 

Kulturpris till Jaakko Löytty
Gospelmusikern Jaakko Löytty fick 
igår, onsdag, motta kyrkans kulturpris. 
Löytty flyttade som barn till Afrika till-
sammans med sina föräldrar. Barn-
domen i Amboland, dagens Namibia, 
satte outplåneliga spår i honom. Sin 
första skiva släppte han 1974 och se-
dan dess har hans sånger hört till fa-
voriterna bland skriftskoleungdomar 
och unga vuxna i församlingarna.

GOSPEL UTMÄRKELSE

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 29.1 Rasmus F. Forsman, Borgå 
Lö 30.1 8.53 Familjeandakt. Lars Col-
lmar läser ur sin bok Helga Hund i 
Egypten (repris från 26.11.2005). Må 
1.2 Hans Växby, Vanda (repris från 
12.5.2014) Ti 2.2 Victoria Grönlund, 
Vasa Ons 3.2 Kaj-Mikael Wredlund, 
Karis To 4.2 Ami Aspelund, Raseborg 
(repris från 27.11.2014).

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 29.1 Ami Aspelund, Raseborg 
(repris från 27.11.2014) Lö 30.1 17.58 
Ett ord inför helgen, Kronoby kyrka. 
Sö 31.1 Tor-Erik Store, Vasa Må 1.2 
Margareta Puiras, Ekenäs (repris från 
7.3.2014) Ti 2.2 Kristina Fernström, 
Helsingfors Ons 3.2 Peter Sund-
qvist, Purmo To 4.2 Magnus Mikan-
der, Kuni.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 31.1 Familjemässa med Krono-
by församling. Predikant och liturg: 
Markus Ventin. Kantor och körledare: 
Maria Ellfolk-Lasén. Kör: Barnkören. 
Textläsare: Camilla Gripenberg. 
Musik: Ingmar Byskata, flöjt.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

det jag I första hand tar del av är sön-
dagsgudstjänsten. Jag går inte i kyrkan 
varje söndag, men det ger alltid något 
att gå i gudstjänsten. I kyrkan får man 
lugn och ro, och så får man träffa an-
dra församlingsmedlemmar på samma 
gång. Jag sjunger inte i någon kör, men 
jag sjunger i gudstjänsten och det tyck-
er jag är roligt.

På ”Inprickat” delar församlingsmedlemmar med sig av något 
församlingsprogram de har prickat in i kalendern. 

”Det ger alltid något att 
gå i gudstjänsten.”

IN
PRICKAT

Håkan Björklund, Kronoby församling
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diakonissa Karin Salenius. Endast för 
anmälda!
kl.19: Regnbågscafé i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivån. Tomas Ray.

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN  Åbohusvägen 3
Fr 29.1 kl. 19-21: Samling för män (2 
vån). Torbjörn Stark: Kung David. Dis-
kussionskväll.
Sö 31.1 kl. 12: högmässa, Stefan Forsén, 
Mimi Sundroos. Söndagsskola. Kyrk-
kaffe.
Ti 2.2 kl. 18.30-20.30: kyrkokören övar i 
Matteussalen, Mimi Sundroos.
On 3.2 kl. 15-16: Roströsten (1 vån), 
Mimi Sundroos. Obs ny tid och i nedre 
vånignen)
On 3.2 kl. 18: MU-mässa, Matteus 
Ungdom –mässa. En kort mässa med 
bönevandring, kyrkfika efteråt.
To 4.2 kl. 13-14.30: Torsdagsträffen, 
Johan Hallvar. En grupp för Dig som vill 
ha trevlig gemenskap med sång och 
samtal. Kaffeservering 3 euro.
MÄSSA MED SMÅ OCH STORA: 
Sö 7.2 kl.12 i Matteuskyrkan. Efteråt 
Lunch till förmån för Gemensamt Ansvar 
–insamlingen.
FASTLAGSBAROCK: 
Sö 7.2 kl. 16 i Östersundom kyrka. Bl a 
Marais, Castello, Couperin. Kaisa Porra-
Hänninen barockviolin, Maija Lampela 
viola da gamba, Matti Takala luta. Fritt 
inträde, program 5 euro.

PETRUS
www.petrusforsamling.net
Fr 29.1 – Sö 31.1
• Disciple16 konferens för unga vuxna: 
Gamlas kyrka, Gamlasv. 6. Mer info 
www.disciple.fi.
Fr 29.1
• kl. 10 Musiklek: Haga Prästgårdsv. 
2. Musiklekstund för 0-4 åringar med 
förälder. Vi bjuder på kaffe, saft och 
smörgås. Ledare Sussi Isaksson.
Sö 31.1
• kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka, 
Tegelst. 6. Thylin, Varho. Kyrkkaffe.
• kl. 10 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli. Kyrk-
kaffe.
• kl. 13.30 Puls-gudstjänst och av-
slutningsgudstjänst för konferensen 
Disciple16: Gamlas kyrka, Gamlasv. 6.
• Kl. 18 Bibelstudium: Malms kyrka, 
Kommunalv. 1. Vi studerar 2 Mos 19. 
Sandell.
Ti 2.2
• kl. 10 Babyrytmik: Haga prästgårdsv. 
2. Musiklekstund för alla bebisar mellan 
0-1 med förälder. Efter sångstunden 
kan man fortsätta umgås på Café Topet. 
Ledare Liisa Ahlberg.
• kl. 10 Musiklek: Malms kyrka, Kom-
munalv. 1. Musiklek för 0-4 åringar med 
förälder. Vi bjuder på kaffe, saft och 
smörgås. Ledare Sussi Isaksson.
• kl. 12 GA-talko: Petruscentret, 
Vesperv. 12 A. Postningstalko för in-
samlingen Gemensamt Ansvar 2015. 
Diakoniarbetarna på plats från kl. 11.30, 
andakt kl. 13, kaffe kl. 14.30.  Ring gärna 
och anmäl dig till kansliet tel. 09 2340 
7100 senast 29.1.
• kl. 17.15 Petrus barnkör: Raumov. 
3. Alla barn från 5 år uppåt varmt väl-
komna! Ledare Liisa Ahlberg
• kl. 19 Förbön och tack: Munkshöjdens 
kyrka, Raumov. 3. Tvåspråkig förböns-
gudstjänst. Barnpassning ordnas. Pekka 
Reinikainen, Lassus, Ahlberg. Du kom-
mer till Munkshöjdens kyrka med bus-
sarna 14, 18, 52, 57 och 5.
On 3.2
• kl. 14.30 Petrus barnkör: Haga präst-
gårdsväg 2. Alla barn från 5 år uppåt 
varmt välkomna! Ledare Liisa Ahlberg.
To 4.2
• kl. 9.45 Musiklek: Munkshöjdens 
församlingshem, Raumov. 3. Musiklek 
för 0-4 åringar med förälder. Vi bjuder 
på kaffe, saft och smörgås. Ledare Sussi 
Isaksson.
• kl. 10-12 Öppet hus och diakoni. 
Obs! Ny tid: Café Torpet, Köpingsv. 48. 
Utdelning av donerat bröd, möjlighet till 
enskilt samtal och bön med diakonis-
sorna.
Övrigt
• Föräldrakursen - investera i det mest 
värdefulla du har!: Välkommen på fem 
onsdagskvällar med mat, föredrag och 
samtal på Vespervägen 12A. Barnpass-
ning i Skattkammaren. För er med barn 
under 10 år. Start 2.3 kl. 17-19. Mer info 
och anmälan på http://www.petrusfor-
samling.net

HELSINGFORS PROSTERI
Mikael Agricola kyrka: Tvåspråkig 
Tomasmässa söndag 2.2.2016 kl.18. 
Predikan av biskop Björn Vikström. Litug 
Monica Cleve. Musik: Tove och Jukka 
Leppilampi, Jan Edström, Inna och Juha 
Vintturi samt Tomaskören. 
En sorgegrupp för hela Helsingfors pro-
steri: arrangeras i Johannes församlings 
regi 4.2 till 19.5 i Högbergsgårdens Tia 
(Högbergsgatan 10D, 2 vån.) kl.18-19.30. 
Ledare diakonissan Karin Salenius och 
pastor Johan Terho. Gruppen samlas 
4.2, 18.2, 3.3, 17.3, (19.5). Anmälningar 
till Karin Salenius senast 29.1 tfn 09-
23407224 eller per e-post: karin.
saleniusvl.fi
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen 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! Du kan 
dessutom skriva ett handskrivet brev 
till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Hel-
singfors, som behandlas anonymt och 
konfidentiellt. Kyrkans chatt dejourerar 
måndag till torsdag kl.18-20.
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut 
samt helgdagar 10–18. 
Mer info www.helsingforsforsam-
lingar.fi

DEUTSCHE GEMEINDE
So 31.1. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Vostellung, Kandidat 2)

OLAUS PETRI
To 28.1: kl. 18 Vesper i koret.
Lö 30.1: kl. 18 Helgsmålsbön – Musikan-
dakt. Markku Heikinheimo, orgel.
Kyndelsmässodagen 31.1: kl. 11 Hög-
mässa. Timo Viinikka. Olaus Petrikören 
medverkar, dir. Nina Fogelberg.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Högmässor sö 31.1: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 gudstjänst med 
små och stora på kyndelsmässodagen. 
Jäntti, Kronlund, Malmgren, dagklub-
barna och barnkören. Ta dina egna ljus 
med till kyrkan så blir de välsignade! 
Lunch i församlingsgården, frivillig avgift 
för Gemensamt Ansvar.  
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 18 ljus-
mässa i Taizéstil. Kanckos, Malmgren, 
sångare från EsVoces. Kvällste.
Lediga platser i dagklubbarna och mi-
niorklubbarna: Mer info & anmälning: 
www.esboforsamlingar.fi/dagklubbar, 
www.esboforsamlingar.fi/miniorklubbar
Kock-och pysselklubb för skolbarn i åk 
4-6: Karabacka kapell, Karabackav.12, 
varje on kl. 17.30-19, sista gången 25.5. 
Mer info & anmälningar: Rasmus Kö-
ykkä, rasmus.koykka@evl.fi, 050 465 
5182. Platsen bekräftas per e-post.
Sportlovsläger för 7-12-åringar: Ma-
taskärs lägercentrum, Mataskärsv. 3, 
22-26.2. Pris: 90 €, syskonrabatt 25 %. 
Elektronisk anmälan senast 29.1: www.
esboforsamlingar.fi/barnlager
Bönekvarten: Olars kyrka, svenska 
sidan, ti 26.1 kl. 18.30–19, Rönnberg. 
”I din hand och ur din hand, Herre.” Vi 
ber för världen, vårt land, kyrkan och 
vår församling. Vi ber för våra vänner 
och oss själva. Vi ber om fred, trygghet, 
hälsa och kraft.
Andliga samtal: Olars kyrka, svenska 
sidan, ti 26.1 kl. 19–20, Rönnberg. Vi 
frågar, tar reda på och samtalar kring 
andliga frågor ur kristet perspektiv.
Ungdomskvällar:  Sode, Sököv. 14, to 
28.1 och on 3.2 kl. 17–20.
Skribakonsert för årets konfirmander: 
Alberga kyrka ti 2.2 kl. 18–19, Kronlund, 
Wikman.
Sorgegrupp för dig som förlorat en 
anhörig eller nära vän: Olars kyrka, 
svenska sidan, to 28.1, 4.2, 11.2 och 18.2 
kl. 18-20, Jäntti.
Lördagskaffe för vuxna funktionshin-
drade: Karabacka kapell lö 30.1 kl. 15-
16.30, Heikkinen. 
Kretsar för seniorer & daglediga kl. 13-
15: Träffdax i Köklax kapell ti 2.2, Sökö 
kapell ti 2.2, Kalajärvi kapell to 4.2.
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyrkog. 10, 
varje må och to kl. 10-12. Diakoniarbe-
tare på plats, man kan komma in i olika 
ärenden, beställa längre tid till själavård, 
för utredning av ekonomiska bekym-
mer m.m.
Församlingslunch: Olars kyrka, svenska 
sidan, varje ti kl. 12-14. Pris 5 €.
Handarbetsgruppen: Vita huset, Präst-
gårdsgr. 1, varje ti kl. kl. 16–19.

GRANKULLA
To 28.1 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet.
Sö 31.1 kl.12 Kyndelsmässodagens 
familjegudstjänst: Ulrik Sandell, Barbro 
Smeds, söndagsskolan medverkar. 
Granhultsskolans kör under ledning av 
Lotta Vaenerberg. Kyrkkaffe i övre salen.
Må 1.2 kl.18 Ungdomsgudstjänst: Mar-
len Talus-Puzesh, Daniel Nyberg, Heli 
Peitsalo.
Kl. 18.30 Efterfestkaffe: för ungdomar 
i Klubb 97.
Ti 2.2 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebastos, 
Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning:
Kl. 13 Pensionärskören: i nedre salen, 
Barbro Smeds.
Kl. 13.30 Tisdagsträffen: i övre sa-
len. Ordförande Caj Grundström från 
Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i 
Sebastos.
Kl. 18 Under ytan: grupp för ungdomar i 
dagklubbens kök, Marlen Talus-Puzesh, 
Ulrik Sandell.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre brasrum-
met, Heli Peitsalo.
On 3.2 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
Kl. 18.30-20 Infokväll: för frivilliga i 
Grankulla kyrka (allmänna linjer och 
flyktingfrågor). Kvällen inleds med kaffe 
kl.18 i aulan. Föreläsare Pia Rinne, Ulrik 
Sandell, Catherine Granlund, Karin 
Nordberg.
To 4.2 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet.

KYRKSLÄTT
Effa för åk 3-4: fre 29.1. kl. 13.15–16 på 
Lyan. Egna skrinnare eller skidor med.
Sibeliuskonsert: fre 29.1. kl. 19.30 med 
Västnyländska Kammarkören och Man-
skören Raseborg. Dirigent Niels Burg-
mann. Program 10 euro.
Familjehögmässa i Kyrkslätts kyrka: sö 
31.1 kl.12. Doplöven delas ut till familjer 
vars barn blivit döpta år 2015. Lovén, 
Stråhlman, Punt.
Måndagsgruppen: måndagar kl. 10-13 
på församlingshemmet.
Tisdagsgruppen: tisdagar kl. 10-14 i 
Prästängen.
Biljard&Chill: on 3.2. kl. 14-17 på Hörnan.  
Föräldra-barn: tisdagar kl. 9.30–11.30 
både på Lyan och Stor-Raula i Lapp-
böle.
Knatterytmiken: torsdagar kl. 9.15–11.30 
på Lyan.
Kyrkoherdeämbetets tel. (09) 8050 
8292. Epost kyrkslatts.svenska.for-
samling@evl.fi. Mera info på www.
kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
Sö 31.1: Gudstjänst kl 11 i SvH, Rainer 
Backstöm, Hanna-Maarit Kohtamäki
Ti 2.2: Mammor, pappor o barn kl 10 SvG
Ti 2.2: Tisdagsklubben kl 13.30-15.30 
SvG
Ons 3.2: Diakonikretsen kl 13 SvH, Ge-
mensamt Ansvar 2016
Ons 3.2: Skriba för vuxna kl 18 i SvH, 
Kim Rantala

VANDA
Högmässa: sö. 31.1 kl. 10 i Helsinge kyrka 
S:t Lars. M. Fagerudd, A. Ekberg.
Mässa i Taizéanda: sö. 31.1 kl. 12 i S:t 
Martins kapell. M. Fagerudd, A. Ekberg.
Familjecafé: må. 1.2 kl. 9.30–12 i Martin-
risti, Bredängsv. 2.
Familjecafé: tis. 2.2 kl. 9:15–12 i Bagar-
stugan. Kontaktperson: Elina Kuosa tel. 
050 545 5031.

Veckomässa: ons. 3.2 kl. 9 i Vanda 
svenska församlings diakoniutrymme, 
Vallmovägen 5A, 2:a vån. K. Andersson
Familjecafé: ons. 3.2 kl. 13–15 i klubbut-
rymmet i Brännmalmen, Kornv. 10.
Ungdomskväll: ons. 3.2 kl. 18 i Bagar-
stugan.
Barnens kyrkostund: to. 4.2 kl.9.30 i 
församlingens dagklubb i Brännmalmen, 
Kornv. 10.

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Högmässor/gudstjänster kyndelsmäs-
sodagen 31.1: 
Kl. 12 Snappertuna kyrka, T. Wilman, S. 
Lindroos. 
Kl. 16 Ekenäs kyrka, ljusmässa, A. Lind-
ström, T. Wilman, M. Cleve, P. Nygård, 
K. Wikström, M. Andersson, hjälpledare. 
Bibelutdelning till konfirmander i Eke-
näs, Snappertuna o. vinterskriftsk. 
Kl. 18 Tenala kyrka KVM, T. Wilman, S. 
Lindroos.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Familjegudstjänst: sö 31.1 kl 10 i Ingå 
kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Syföreningen: Ons 3.2 kl 14 i Prästgår-
den. Björklöf.
Familjecafé: tors 4.2 kl 9.30-11.30 i för-
samlingshemmets källarvåning. Eklund, 
Lindström.
Lopptorg / Lunch: sö 7.2 kl 11-14 i för-
samlingshemmet. Kom och sälj dina 
varor på loppmarknad, bordsreserve-
ringar senast 3.2 tel 040-555 2090/
Lindström, bordspris 10 €, bordshyran 
går till insamlingen Gemensamt Ansvar. 
Lunch serveras kl 11.30-13.00 (vuxna 5 
€, barn 3 €).

KARIS-POJO
Kvällsmässa, To 28.1: 
kl. 20 i Lärkkulla kapell, Karis.
Högmässa, Sö 31.1: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo. 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT

LOJO
Sö 31.1. kl. 13: Högmässa i Virkby kyrka. 
Konfirmanderna medverkar. Kyrkkaffe 
och kyrktaxi.
Ti 9.2. kl. 13.30: Svenska kretsen samlas 
i Virkby kyrka. Gemensamt ansvar.
Veckoverksamheten: www.lohjan-
seurakunta.fi/verksamhet
Info om kyrktaxi och om taxin till 
svenska kretsen: Ring 0400 303963 
Juslen ifall man behöver taxi, dagen 
innan och priset samma 5 euro. Sprid 
gärna infon så ingen blir utan taxi.

I LOVE 
FINLAND
I LOVE FINLAND är en ut-
ställning av fem bildkonst-
studerande vid Åbo yrkes-
högskola: Anni Aho, Mik-
ko-Pekka Hyvärinen, An-
nika Lehtinen, Aino Ojala 
och Sini Talonen samt asyl-
sökande som deltagit i 

konstverkstäder. Utställ-
ningen består av konstverk 
som asylsökande tillverka-
de i verkstäderna och som 
studerande sammanställ-
de till ett helhetskonstverk 
till Åbo konserthus Vino-
galleri.

Konstverkstäderna ar-
rangerades för asylsökande-
na i mottagningscentralerna i 

Åbo och Halikko under hös-
ten 2015. Målsättningen med 
verkstäderna var att erbjuda 
mottagningscentralernas in-
vånare tidsfördriv och att fö-
ra fram de tankar som föd-
des i verkstäderna. Under de 
öppna verkstäderna har del-
tagarna målat, ritat och skri-
vit om minnen, förhopp-
ningar och vardagserfaren-

heter. ”Vi mötte intressan-
ta människor som var i en 
helt annorlunda situation än 
vi själva. För en stund var vi 
närmare deras vardag, men 
samtidigt kände vi oss kraft-
lösa inför de problem som 
asylsökandena möter”, sä-
ger Aino Ojala. Utställningen 
visas hela vårsäsongen i Åbo 
konserthus Vino-galleri.

ÅBO UTSTÄLLNING

Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry 
arrangerar en FPA finansierad

REHABILITERINGSKURS FÖR PERSONER 
MED PSYKISKA STÖRNINGAR 
(lindrig eller medelsvår depression)
16.5.2016 – 28.4.2017 (3 x 5 dagar) 

INTERNATREHABILITERINGSKURS nr 59109 
       för att stöda arbets- och funktionsförmågan 

samt psykiskt välbefinnande 
i Kangasala, på Kuntoutumiskeskus Apila

Information och broschyrer: tfn. 03 222 6755
toimisto@pirkanmaan-ihmissuhdetyo.fi

www.pirkanmaan-ihmissuhdetyo.fi
Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tammerfors

Vi söker en familjerådgivare 
till Jakobstad
På familjerådgivningen i Jakobstad arbetar idag tre familje- 
rådgivare och en mottagningssekreterare. Vi har nu fått möj-
lighet att för en fyraårsperiod anställa en familjerådgivare på 
deltid (52 %), med option på ytterligare 20 %. 

Ansökningstiden går
om anställningsförhållande, anställningsvillkor och kompe-

hemsida, adress: http://www.pedersorenejdensforsamlingar.

På ytterligare frågor svarar chefen Jan-Erik Nyberg per 
tel. 040 3100 486, jan-erik.nyberg@evl.�

LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET
Kyrkoherdetjänsten i Ingå församling
Valet förrättas som indirekt val.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper  
i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Kyrkoherdetjänsten i Mariehamns 
församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper 
i svenska och nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda 
finska.

De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens 
6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 
22.2.2016 kl. 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå

Retreatgården Snoan
Lappvikgårdsväg 22 B

10820 Lappvik
www.snoan.fi

Husfolket på retreatgården Snoan är personer som med sin ar-
betsinsats och närvaro skapar möjligheter för andra att gå in i 
retreatens stillhet och vila. Husfolket sköter om praktiska uppgifter 
på Snoan under retreaterna, från disk och övrigt köksarbete till 
att elda och ringa i klockor, samt övriga uppgifter enligt intresse 
och kunnande.

Att vara husfolk handlar om att några dagar under året (t.ex. ett 
veckoslut per termin) göra en konkret insats för någon annan. Det 
är också ett bra sätt att få vara i retreatmiljön samtidigt som man 
utför konkreta uppgifter. Välkommen med i gänget och på vår ut-
bildningshelg!

Utbildningen för nytt husfolk arrangeras 18 –20.3 på Snoan i Lapp-
vik. Vi går igenom de praktiska uppgifterna för husfolk, lär oss 
om retreatens tradition och historia, samt varvar med retreatens 
stillhet och böneliv. Begränsat antal platser. Anmälningar och för-
frågningar; www.snoan.fi, verksamhetsledare Kalle Sällström, kalle.
sallstrom@forsamlingsforbundet.fi, 050-3562 475.

Vill du vara husfolk?

LEDIGA TJÄNSTER
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MARKNAD

UTHYRES
Ljus 3:a 68 m2 med balkong/
bastu uthyres i Östra Helsing-
fors nära metro fr.o.m. februari 
2016 eller enligt överenskom-
melse. 1050€+ vatten +el. 
Telefon: 050-5878030

Kyrkslätt centrum stor tvåa blir 
ledig 15/2 -16. Hyra 730 euro + 
vatten. Närmare 0440 355 343

Möblerad 2r o. kök i Grankulla. 
Januari-april. Hyra 850 euro + 
vatten o. el. Tfn 050 367 6454.

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

I MIN
FÖRSAMLING

Domkapitlet har konsta-
terat att tjänsteförhållan-
det för kyrkoherden i Ingå 
församling Torsten Sandell 
upphörde från 1.1.2016 på 
grund av egen uppsägning.

Kyrkoherdetjänsten i In-
gå församling har förkla-
rats ledig att sökas senast 
22.2.2016 kl. 15. Valet för-
rättas som indirekt val.

Domkapitlet har konsta-
terat att tjänsteförhållan-
det för kyrkoherden i Ma-
riehamns församling Jan-

Erik Karlström upphör från 
1.1.2017 på grund av egen 
uppsägning.

Kyrkoherdetjänsten i Ma-
riehamns församling har 
förklarats ledig att sökas 
senast 22.2.2016 kl. 15.

Tf kyrkoherden i Ålands 
södra skärgårdsförsam-
ling Peter Karlsson har för-
ordnats att fortsättnings-
vis sköta kyrkoherdetjäns-
ten i samma församling 1.1 
- 31.8.2016, dock högst tills 
tjänsten blir ordinarie besatt.

Krisjouren för 
unga hjälper 
också föräldrar
Krisjouren för unga star-
tar en ny stödgrupp i bör-
jan av februari för föräld-
rar som är oroliga för sitt 
barns psykiska välmående.

–  Goda erfarenheter 
och positiv feedback från 
höstens stödgrupp för för-
äldrar gör att Krisjour-
en för unga nu startar en 
ny stödgrupp för föräldrar, 
berättar krisarbetare Jonna 
Winberg, som också ver-
kar som gruppledare för 
den här gruppen.

Gruppen riktar sig till 
föräldrar som är oroliga för 
sitt barns psykiska väl-
mående och som känner 
att de kunde få stöd av att 
möta andra i samma situ-
ation. 

Gruppen träffas sex 
gånger på HelsingforsMis-
sion över ett tidigt mor-
gonkaffe. Första träffen är 

onsdagen den 10.2 kl. 7.15-
8.45. Gruppledaren kon-
taktar deltagarna enskilt 
för kort intervju innan den 
första träffen. 

Anmälningar: Krisarbe-
tare Jonna Winberg, jonna.
winberg@helsinkimissio.fi, 
senast torsdag 28.1.

KAMRATSTÖD FÖRÄLDRAR

Berätta en värld
jag tILLhör deckarfolket. Många min-
nen är kopplade till den deckarse-
rie jag just då har läst. Vårt första 
gemensamma hem är för evigt län-
kat till bilden av Sjöwall-Wahlöö-
deckarnas pocketryggar. På ett fo-
to där jag ammar vår mellersta son 

balanserar jag en sönderklippt Hercule Poirot 
i handen. Det var mamma som hade lånat mig 
en kasse full av Agatha Christie, men hon klipp-
te bort de pärmbilder som hon tyckte var otäcka 
för småbarn. Sommaren 2014 var Anna Janssons, 
senaste sommar P.D. James. 

fasCINerad aV Mord? Egentligen inte. Själva deck-
argåtan är en kravlös saga, lätt att lägga ifrån sig 
eller nysta vidare på när barnen eller pendeltåget 
tillåter. Det som fascinerar mig är berättarens röst 
som målar upp ett samhälle och drar mig in i en 
värld. I en deckare sker gestaltandet av ett sam-
hälle med alla dess trivialiteter och värderingar 
så skenbart mödolöst – när jag läser en välskri-
ven deckare vill jag tro att författaren målar upp 
en värld som existerar, eller har existerat. De här 
parallellvärldarna hjälper mig att få perspektiv på 
min egen värld, att se det triviala och storslagna 
runt omkring mig. För det är inte alltid lätt att se 
det som finns alldeles nära.

I Helsingin Sanomat skrev Mari Manninen nyli-
gen om hur deckare idag har blivit förmedlare av 
kulturkunskap: Mma Ramotswes Botswana, in-
spektor Chens Kina, Vish Puris Indien. Det som för-
enar de här böckerna är att jag som läsare smittas 
av en kärlek till samhällena som beskrivs. Att  man 
faller för Alexander McCall Smiths lyriska kärlek 
till Botswana kunde tänkas ha att göra med att det 
är svårt att inte älska hans detektiv Mma Ramot-
swe – men när hans filosof Isabel Dalhousie löser 
gåtor i Edinburgh börjar jag älska Edinburgh också, 
även om jag blir uppriktigt irriterad på porträttet 
av Isabel. På samma sätt har Ann Rosmans deck-
are fått mig att fascineras av den svenska västkus-
ten. Man förnimmer att de här författarna älskar 
och känner sitt samhälle, och det känns bra. Sam-
tidigt avslöjar de omedvetet svagheter i sin kultur: 
I Dorothy Sayers fina 30-tals-
deckare sticker plötsligt äkta  
antisemitism fram. Georges 
Simenon låter kommissarie 
Maigret hålla ett försvarstal 
för pennalism mot en mot-
bjudande karaktär.

jag brukar uNdra: Vad skulle 
hända om en författare skrev 
en lika lyrisk kärleksförkla-
ring till, låt oss säga, Svensk-
finland som McCall Smith 
skriver till Botswana? Vad 
är det som får mig att tro att denna arma förfat-
tare skulle skrattas ut efter noter? Vad är det som 
gör att vi nog vill få vår verklighet skildrad i ett 
förklarat ljus – men inte av någon som är som 
vi? Är det en tillfällighet att McCall Smith inte 
är afrikan, att Qui Xiaolong är exilkines, att Tar-
quin Hall har bott i Indien i egenskap av väster-
ländsk journalist?

Vi behöver berättelser som förklarar oss. Det 
är ju den förklaringen vi söker också i religiösa 
berättelser. Men vem ska berätta dem?

Monica Vikström-Jokela är redaktör, 
författare och regissör.

Vad är det som 
gör att vi nog vill 
få vår verklighet 
skildrad i ett 
förklarat ljus – 
men inte av nå-
gon som är som 
vi?

INKAST MONICA VIKSTRÖM-JOKELA

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

Insändare måste förses med skribentens namn samt 
för redaktionens bruk även adress och telefonnummer. 
Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall. 
Obs! Insändarnas längd är högst 1 200 tecken. Redak-
tionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.
Insänd text returneras inte.

OPINION INFORMATION

Det lilla 
bussbolaget med 

den stora 
kundservicen.

Peter Söderqvist  0500-162 120  
Vasa,      

touring.partner@kolumbus.fi

- BYGGER OCH REPARERAR
- HUS OCH BRYGGOR
- FÄRJTRANSPORT

040-577 3427, 0400-203 508

www.nordicsale.fi

www.nordicsale.fi

-RAKENNUSTARVIKKEIDEN
VARASTOMYYNTI

Ikkunoita 1500 kpl
Kaakeleita 25.000 m2

Parkettia 10.000 m2

Hallielementtejä
Kodinkoneita

Kuusitie 1 Bosund 
(06) 721 0111
sale@nordicsale.fi

Toimitukset ympäri Suomen!WC kalusteet
Kuusitie 1 Bosund
(06) 721 0111
sale@nordicsale.fi

2500 kpl
uusia eri mittaisia
IKKUNOITA
ja OVIA edullis

esti 

ja heti

2500 st. FÖNSTER 
och DÖRRAR.
Kolla måtten på
nätet! snabbt och

förmånligt

DOMKAPITLET

POLICY KOMMENTARER

Om modereringen 
på Svenska.yle.fi
I Kyrkpressen 3/2016 inter-
vjuas teologen, pälsdjurs-
farmaren och bloggaren 
Kristian Nyman som be-
rättar att han slutat kom-
mentera på Svenska Yles 
webbtjänst Svenska.yle.fi 
eftersom han upplever att 
Svenska Yle ”tar bort var-
je kommentar som de in-
te gillar”.

Det är verkligen synd 
att vår webbtjänst ger or-
sak till Nymans upplevel-
se. Vår målsättning är den 
direkt motsatta: vi vill att 
alla känner sig välkomna 
att delta i debatten på vå-
ra webbsidor. Vi utgår ock-
så från att kommentarer-
na är en tjänst för hela vår 
publik, alltså också för dem 
som bara vill läsa.

Därför modererar vi 
kommentarerna väldigt 
strängt. Vi följer vår kom-
mentarspolicy där vi till ex-
empel kräver att skriben-
ten håller sig till sak, skri-
ver kort och koncist, hål-
ler god ton och låter bli att 
upprepa saker som redan 
finns i den tråd där kom-
mentaren skrivits. Ni hit-
tar hela kommentarspoli-
cyn på Svenska.yle.fi.

Men vi modererar inte 
åsikter. Jag förstår att vår 
stränga moderering – vi 
får ungefär 300–400 kom-
mentarer per dag och un-

gefär en tredjedel förkas-
tas – kan leda till känslan 
att vi förkastar allt som vi 
inte ”gillar” men våra mo-
dererare ska uttryckligen 
inte moderera åsikter utan 
endast följa vår kommen-
tarspolicy.

Sedan är ju också jour-
nalisterna människor och 
ribban kan ibland ligga lite 
högre eller lägre beroende 
på vem som modererar. Det 
försöker vi förstås undvika 
men robotar blir vi antag-
ligen inte i närmaste fram-
tiden.

Man får gärna ta kontakt 
med oss direkt och ge re-
spons. Eller så ses vi i vårt 
kommentarsfält, vi sva-
rar på alla frågor ni skick-
ar oss.

MattIas erkkILä
programchef, Svenska.yle.fi

”Sedan är ju också
journalisterna 
människor och  
ribban kan i bland 
ligga lite högre eller 
lägre beroende på 
vem som modere-
rar.”
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Tron ger rikare 
syn på fakta
Varför ska vi nöja oss 
med en svartvit bild av 
verkligheten när det finns 
ett rikare synsätt som 
gör det möjligt att se he-
la paletten? Det här ri-
kare synsättet ger ock-
så utrymme att fundera 

över existentiella frågor. 
En sådan inställning gör 
det möjligt för oss att le-
va i stället för att helt en-
kelt bara finnas till.

Professor Alister McGrath 
från universitetet i Oxford 
gästade nyligen Helsing-
fors universitet. Citat ur 
Sanansaattaja. 

FORSKARE BESÖK

”Skydda dem 
ifrån stridigheter. 
Låt dem inte för-
störa andras eller 
sina egna liv.”

Bön för Soldiers of 
Odin av Heli Karhumä-
ki på ledarplats i Sana.

BÖN PATRULLER

LOGEN EBUF

Ett stycke Esbohistoria
Med anledning av Ann-Ca-
trin Wulffs insändare i KP 
14.1.2016 gällande uf-hu-
set Logens tillblivelse samt 
Esbobygdens ungdomsför-
bunds (EBUF) andel i his-
torien, önskar vi komma 
med följande rättelse/kom-
plettering.

Föreningen Ungdoms-
ringen i Gröndal firade 
60-årsjubileum år 2008 
och utgav då en kortfattad 
skrift om föreningens his-
toria. Gällande förenings-
huset Logen kan man i den-
na text läsa följande:  ”En 
byggnadskommitté hade 
redan tillsatts och man ha-
de fått nys om att i Kauha-
joki hade Osuuskunta Tur-
vetuote en barack till salu 
för ett pris av 250 000 mk. 
Den inspekterades och be-
fanns lämplig för ändamå-
let och föreningen upptog 
ett lån om 500 000 mk från 
Helsingfors Sparbank. Ba-
racken revs och fraktades 
till Gröndal, varefter bygg-

nadsarbetet kunde påbör-
jas. Ritningar gjordes av 
byggmästaren Hans Palm, 
senare tillbyggnader rita-
des av Jan Karle. År 1949 
anställdes timmermannen 
Ahlblad och två medhjäl-
pare för en timpeng av 110 
mk. Baracken utgör nuva-
rande bufférummet.”... 
”Åren 1953–1954 fortsattes 
byggarbetena då en vinds-
våning byggdes till vakt-
mästarbostad och festsa-
len slutfördes. Invigning-
en firades 24.5.1954.”... ”I 
början av 1960-talet utvid-
gades scenen med ett till-
bygge.” 

Den del av tomten som 
föreningshuset Logen står 
på heter Mödan och gavs 
år 1973 i donation till EBUF, 
med en möjlighet för Logen 
att inlösa tomten. Tomten 
såldes av förbundet till för-
eningen Ungdomsringen i 
Gröndal i maj år 2011. De 
kompletterande tomtde-
larna inhandlades av No-

kia och Elisa och slutligen 
gjordes med Esbo stad ett 
tomtutbyte. Föreningen 
som i sambandet även byt-
te namn till Logen i Grön-
dal UF äger således i dag en 
tomt som omfattar ca 1 ha. 

Föreningens ungdoms-
verksamhet i Gröndal till-
läts tyna bort under ett fler-
tal år och byggnaden fick 
sakta förfalla i brist på en-
gagemang och talkokraf-
ter. Intäkterna av uthyr-
ningsverksamheten räck-
te knappt till värmekost-
naderna och ett blygsamt 
underhåll av fastigheten. 
För att hållas i skick ha-

de det behövts ett flertal 
grundreparationer redan 
på 1990-talet. När nya kraf-
ter tog vid inför föreningens 
60-årsjubileum konstate-
rades att huset inte längre 
stod att rädda. I stället bör-
jade föreningens nya eld-
själar fundera på alterna-
tiva lösningar och planer-
na på ett nybygge är i dag 
långt framskridna. Att job-
ba med en klar vision och 
strategi har gett förening-
ens nuvarande styrelse för-
nyade krafter att jobba för 
ungdomens sak. Nu när för-
eningen är ensam ägare till 
tomten har de Logen-trog-

na ett ypperligt utgångslä-
ge inför framtidens utma-
ningar. Logen i Gröndal har 
förbundit sig att aktivt job-
ba för en förnyelse av ung-
domsverksamheten för att 
motsvara tidens krav. 

Esbobygdens ungdoms-
förbund har aldrig ägt nå-
got föreningshus. Samtliga 
ungdomsföreningar i Esbo 
besluter självständigt om 
hur respektive förenings-
hus används, hur de hyrs 
ut, renoveras, flyttas el-
ler rivs. Logen i Gröndal är 
det yngsta av de sju svenska 
föreningshusen i Esbo och 
det enda som i dagens läge 
inte har någon skyddsbe-
teckning.

MarIa sjöroos
ordförande, Esbobygdens 
ungdomsförbund rf                                                                            
raLf WahLsteN
ordförande, Logen i Gröndal 
UF rf

UPPROP KYRKOMÖTE

För en medmänsklig och tjänande kyrka
Inför valet till kyrkomötet 
den 9.2.2016 uppmanar vi 
undertecknade alla röstbe-
rättigade präster och lekto-
rer i stiftet att bära sitt an-
svar och använda sin röst. 
För fyra år sedan avgjordes 
valet med mindre än fem 
röster! I detta val har också 
pensionerade präster röst-
rätt. Vi vill uppmuntra alla 
att använda denna rättighet. 
För att resultatet skall va-
ra representativt krävs god 
röstningsaktivitet!    

I det läge, och med den 
förändringstakt som stiftet, 
kyrkan och hela vårt sam-
hälle befinner sig i, behö-
ver vi de bästa möjliga re-
presentanter för arbetet i 
kyrkomötet. 

På listan ”För en med-
mänsklig och tjänande 
kyrka” finns denna kom-
petens. Kandidaterna är 
goda teologer. Bland dem 
finns bred erfarenhet av så-
väl församlingsverksam-
het, samhälls- och arbets-
livsfrågor som internatio-
nella frågor. De behärskar 
förvaltning på alla nivå-
er och är goda ledare. Lis-
tan representerar bärande 

krafter i vårt stift.
Under de närmaste åren 

fattas beslut som har långt 
gående konsekvenser för 
stiftet och församlingarna. 
Kandidaterna på vår lis-
ta tar sig an utmaningarna 
genom att gå i dialog, inte 
genom att på förhand låsa 
sig i bestämda positioner. 
De har god förmåga att mö-
ta aktuella frågor med be-
aktande av teologi, sam-
hälle och kyrkans med-
lemmar. De har Bibelns 
budskap som grund för ar-
betet, blicken fäst på Jesus 
Kristus och omsorgen om 
medmänniskan som mål-
sättning.

aNN-MarI audas-WILLMaN,
kyrkoherde
MaLeNa björkgreN, 
församlingspastor
stefaN djupsjöbaCka, 
teol.dr.
CatharINa eNgLuNd, 
sjukhuspräst
stefaN forséN, 
kyrkoherde, kontraktsprost
MoNICa heIkeL-Nyberg, 
kaplan
CarL-gustaV heNrICsoN, 
prost
raLf karLssoN,  
prost
pIa kuMMeL-Myrskog, 
chef för det kyrkliga arbetet
robert LeMberg, 
kyrkoherde
heLeNe LILjeströM, 
kyrkoherde

MaLIN LINdbLoM, kaplan
joN LINdeMaN, 
kyrkoherde
jaN-erIk Nyberg, 
familjerådgivare
jaN-erIk NyMaN, 
prost
fredrIk portIN, 
forskare
Margareta puIras,  
kaplan
MarI puska, 
församlingspastor
Lars-johaN saNdVIk, 
kyrkoherde
Lars sChMIdt,  
teol.dr.
tor-erIk store, 
kyrkoherde
rebeCka stråhLMaN, 
församlingspastor
MarIa suNdbLoM LINdberg, 
präst
roger syréN,  
teol.dr.
guNNar särs,  
prost
eLsa teNhoNeN,  
prost
johaN WesterLuNd, 
kyrkoherde, assessor
fred WILéN,  
tf kaplan
aLexaNdra äNg, 
församlingspastor

PRÄST KVINNOSYN

Ingen vägran

I den intressanta och tan-
keväckande intervjun med 
Kristian Nyman i Kyrkpres-
sen 21.1 sägs det att han på sin 
tid ”nekades prästvigning”. 
Det var jag som var biskop 
på den tiden och det torde 
vara allmänt bekant att jag 
så långt som möjligt gjorde 
det möjligt för sådana som 
hade samvetsbetänkligheter 
beträffande kvinnliga präs-
ter att komma in i prästäm-
betet och där göra en kon-
struktiv insats för vår kyr-
ka. Så långt jag minns an-
höll Kristian Nyman aldrig 
om att få komma till ordi-
nationsutbildning, och jag 
och mitt domkapitel fick så-
ledes aldrig chans att pröva 
hans lämplighet. På det sättet 
gick kyrkan i värsta fall mis-
te om en ”bra präst”, men i 
bästa fall fick kyrkan i stäl-
let behålla en bra lekman.

erIk VIkströM
Biskop emeritus

VAL KOM ALLA

Många kandidater för 
Kom alla i Borgå stift
Liksom i tidigare val deltar 
rörelsen Kom alla i valet av 
kyrkomöte och stiftsfull-
mäktige den 9 februari. Rö-
relsen vill verka för en öp-
pen kyrka som inte diskri-
minerar någon på grund av 
kön eller sexuell läggning 
och som bär sitt ansvar för 
skapelsen och de svagaste 
i världen. 

I några stift har Kom al-
la egna listor, men i Borgå 
stift har många kandidater 
på olika listor uttryckt sitt 
stöd för rörelsen på webb-
platsen www.tulkaakaik-
ki.net/sv/. I kyrkomötes-
valet stöds Kom alla av tre 
lekmän på listan För folk-
kyrkan: Mia Aitokari, Lars 
Lundsten och sittande kyr-
komötesombudet Åsa Wes-
terlund.

I valet av stiftsfullmäk-
tige stöder två präster, Mia 
Bäck och Jon Lindeman, 
Kom alla. De är uppställ-
da på listan Tillsammans 
för en medmänsklig och 
tjänande kyrka.  På lek-
mannalistan För folkkyr-

kan finns hela sex kandi-
dater som stöder Kom alla: 
Susanne Björkman, Janet-
te Lagerroos, Nina Björk-
man-Nystén, Hedvig Lång-
backa, Heidi Juslin-Sandin 
och Maximilian Mannola.

Max MaNNoLa, uLf särs
Kontaktpersoner för Kom alla i 
Borgå stift

Försvar mot 
radikal islam
Ateisten Richard Daw-
kins finner trots allt något 
positivt med den krist-
na tron. 

Enligt tidningen Gospel 
Herald anser Dawkins att 
den kristna tron kan va-
ra mänsklighetens bästa 

försvar mot radikala mus-
limer och deras fokus på 
ett globalt jihad. 

Han säger också att han 
finner islam som ett stör-
re hot mot världsfreden än 
den kristna tron.

–  Så vitt jag vet finns 
det inga kristna som 
spränger byggnader, inga 
kristna självmordsbom-

bare och ingen kristen för-
samling som förkunnar 
dödsstraff för apostasi, 
säger han.

Att Richard Dawkins 
mest kritiserat den krist-
na tron beror enligt tid-
ningen på att det är den 
religion han vet mest om. 
Som barn gick han i krist-
na skolor. 

DAWKINS KRISTENDOM

”Kandidaterna på vår lista tar sig an utma-
ningarna genom att gå i dialog, inte genom 
att på förhand låsa sig i bestämda positio-
ner. De har god förmåga att möta aktuella 
frågor med beaktande av teologi, samhälle 
och kyrkans medlemmar.”

”När nya krafter tog vid inför föreningens 
60-års jubileum konstaterades att huset 
inte längre stod att rädda. I stället började 
föreningens nya eldsjälar fundera på alter-
nativa lösningar och planerna på ett nybyg-
ge är idag långt framskridna.”

”Rörelsen vill ver-
ka för en öppen 
kyrka som inte 
diskriminerar nå-
gon på grund av 
kön eller sexuell 
läggning och som 
bär sitt ansvar för 
skapelsen och de 
svagaste i värl-
den.”



Åren 1937–
1961 pågick nyskiftet i Kronoby-Terjärv och m

ånga bönder flyttades långt ut från centrum
. En av dem

 var Elis. En dag flera år senare kom
 Elis in till Snåres kafé i Kronoby. Där satt gubbarna 

som
 vanligt och m

ånga av dem
 hade varit m

ed och beslutat om
 utflyttningarna. D

e tycktes inte känna igen Elis utan rörde om
 i kaffekopparna och såg förläget på varandra. Elis steg fram

 till dem
 och 

hälsade m
ed orden: I kännen m

ig icke, m
en jag är Josef, eder broder, som

 i sålden till Egypten.

NÄSTA VECKA tar vi reda på vad kandidaterna till stiftsfullmäktige 
vill uträtta.

Någon upplever 
Gud med hjärtat, 
en annan med 
huvudet, en tredje 
med handen. Boris 
Salo har skrivit en 
andaktsbok för 
kristna som söker 
fördjupning.

TEXT: SOFIA TORVALDS 
FOTO: JOHAN SANDBERG

Boris Salo, författare, före-
läsare och kaplan i Jakob-
stads församling, har länge 
tänkt skriva en andaktsbok. 
När han var tjänstledig i ett år 
och kunde satsa på skrivan-
det på heltid fick han tid att 
slutföra projektet. Resultatet 
är en bok som helt enkelt he-
ter Andaktsbok och som bely-
ser kyrkoåret genom texter 
för varje söndag men ock-
så genom funderingar och 
uppmaningar för vardagen.

– Det här projektet har 
funnits i mina tankar länge. 
Jag har medvetet skrivit en 
bok som ska lämpa sig för 
olika personlighetstyper. 
I de korta vägledningarna 

för veckans dagar bjuder jag 
ibland bara på en liten aha-
upplevelse, ibland vill jag 
uppmuntra till bibelstudium 
eller till en konkret handling 
när det gäller att praktisera 
veckans tema. Jag vill ge kost 
för dagen men också vägled-
ning för hela livet.

Möter människor Gud på oli-
ka sätt?
–  Vi är olika, och jag tror 
att Gud möter oss på olika 
sätt utgående från vår per-
sonlighet. Det är som om vi 
skulle ha olika inkörsportar. 
Somliga av oss styrs myck-
et av känslan, andra av för-
nuftet och somliga av viljan. 
En del är hjärtats människor, 
för dem är känslor, förnim-
melser och intuition viktiga, 
andra är huvudmänniskor, 
som agerar med förnuftet. 
En tredje grupp kunde man 
kalla handens människor, 
för dem är viljan och hand-

lingen viktiga. Gud möter oss 
sådana vi är och där vi be-
finner oss.

Hur har du använt den här tan-
ken i din bok?
–  Jag har styrts av den bå-
de då jag skrivit texten för 
söndagen och tankarna inför 
veckan. Ibland har jag valt att 
skriva en berättelse som jag 
hoppats ska ge aha-upple-
velser för den som får kon-
takt med Gud genom käns-
lor och förnimmelser. Andra 
gånger har jag försökt ge un-
dervisning, apologetik. Men 
jag har också försökt kom-
ma med konkreta förslag till 
handling.

– Jag vill absolut inte stäl-
la de här olika sätten att när-
ma sig Gud mot varandra. Vi 
ställer ofta saker mot varan-
dra och börjar jämföra oss 
med någon annan och tro 
att den gör mer ”rätt” än vi 
bara för att den personen gör 
något annat. I stället får vi in-
se att vi kan ha olika kallel-
ser. Samtidigt frestas vi lätt 
att stanna kvar där det känns 
bekvämt och lätt för oss själ-
va, och då kan det vara bra att 
försöka leva ut också andra 
sätt att möta Gud på. Guds 
ande vill ju prägla hela vår 
personlighet, med känsla, 
förstånd och vilja.

Många människor försöker i dag 
hitta sätt att stilla sig och mö-
ta något heligt. Har du märkt av 
en sådan längtan?
– Vår kyrkas utmaning är att 
möta det and liga behov som 
finns. Problemet är kanske 
att många uppfattar kristen-
dom som ”religion” och det 
andra religioner har att er-
bjuda som ”andlighet”. Och 
andlighet är mer rumsrent 
än religion. Det är en märk-
lig situation, och lite besvär-
lig för kyrkan. Men vi behö-
ver inte skämmas för det vi 
har att erbjuda. Det finns ett 
klart andligt behov – män-
niskan är ju sig lik! Många 
upptäcker sin längtan då de 
känner att det som det ma-
terialistiska, sekulära livet 
har att erbjuda inte känns 
tillfredsställande.

Hur ser ditt eget andaktsliv ut?
– Stommen i mitt andaktsliv 
består av trosbekännelsen, 
Fader vår och buden. Jag är 
ganska enkelriktad på det 
sättet, skrattar Boris Salo.

– Min tanke är att om vi 
praktiserar det som finns i 
de texterna behöver vi in-
te så mycket annat. De här 
elementen utgör ryggra-
den i mitt andaktsliv. Jag 
gör en sorts morgongym-
nastik med rörelser till 

trosbekännelsen och Fa-
der vår. Det som man gör 
med kroppen går in på att 
starkare sätt.

– Jag tror att en frestel-
se för oss präster är att lä-
sa Bibeln främst för att ge 
något åt andra, inte för vår 
egen skull. Det har åtmins-
tone jag kämpat med. Å an-
dra sidan har det blivit så för 
mig att mitt andaktsliv, mitt 
yrke och mitt författarskap 
har fått bli en växelverkan. 
Ibland kan andaktsböcker 
ersätta den personliga bi-
belläsningen. Jag ville skri-
va en andaktsbok som gör 
att man behöver och vill lä-
sa Bibeln.

Har du någonsin upplevt peri-
oder av andlig torka?
– Jo, det hör till livet. Men 
samtidigt förbluffas jag av att 
det hela tiden finns nya sa-
ker att upptäcka i trosbekän-
nelsen, Fader vår och buden. 
Det finns en styrka i det fas-
ta och rituella.

– Jag tror inte att man ska 
ta temperaturen på sitt and-
liga liv. Man ska inte bli så in-
åtvänd, det kristna livet ska 
vara utåtvänt. Tron ska vara 
som ett öga som ser på Her-
ren, börjar jag se på min egen 
tro blir det fel.

– Jag bejakar den nya 

lovsångstraditionen, men 
ibland reagerar jag på att 
lovsånger handlar så myck-
et om hur jag älskar Herren. 
Det viktiga är att utgå från 
hur stor han är, inte från hur 
stor min kärlek till honom 
är. Då växer kärleken till ho-
nom.

Jag kan min bibel mycket säm-
re än vad du gör, ändå kan jag 
känna ”det här har jag läst så 
ofta” när jag kommer till något 
bibelställe. Hur gör du för att 
hålla texterna levande?
– Mitt författarskap har 
hjälpt mig att verkligen bor-
ra ner mig i skriften, dessut-
om har det gett mig myck-
et att memorera Markuse-
vangeliet. Jag försöker hålla 
memoreringen av Markus-
evangeliet vid liv hela ti-
den, och det är en ständig 
process.

– Om ett bibelställe känns 
slitet kan man läsa det med-
itativt och placera in sig själv 
i texten. I boken försöker jag 
också uppmuntra läsaren att 
memorera en bibelvers och 
suga på den som en kara-
mell en hel vecka. Det är en 
mycket gammal och beprö-
vad metod. När man idiss-
lar en text på det viset bör-
jar den leva sitt eget liv och 
integreras i vårt liv.

Gudsmöte enligt person
borIs saLo har skrivit sin Andaktsbok för människor som har en tro men längtar efter att gå vidare med den. 

”Gud är expert på 
att möta oss så-
dana vi är och där 
vi befinner oss.”
Boris Salo
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