Sid LEDAREN: De rikaste har makten samtidigt som väljarna
vill ha tillbaka den amerikanska drömmen. Klart är att
USA:s president sätter agendan långt utanför landets gränser.
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PROFILEN: MARIKA 			
BJÖRKGREN-THYLIN
”Det går verkligen inte att tvinga
någon att tro.”

LEDARE ROLF AF HÄLLSTRÖM

Amerikanerna
sätter agendan
”Det är den rikaste procenten som
styr vårt land. Vi vill att han ska ge
oss den amerikanska drömmen
tillbaka.” Så låter en geniun väljarkommentar
från det amerikanska valet av presidentkandidat.
Dragkampen mellan kapitalism och demokrati i USA är hård och kapitalismen har fördel. Men
USA-demokratin är vital nog att lyfta fram två så
osannolika presidentkandidater som Bernie Sanders
och Donald Trump. Poängen är att väljarkommentaren ovan lika väl kan gälla Sanders som Trump.

Ett bröd,
en värld

När världen återuppbyggdes efter de förödande
världskrigen höll politikerna ett starkt grepp också om det amerikanska samhället. Så följde reaktionen: Det ekonomiska systemet fungerar perfekt
om bara staten kan hålla sina fingrar borta, förkunnade Milton Friedman som med sin Chicagoskola
fått stå som apostel för den ekonomiska nyliberalism som vuxit sig stark i USA och världen över.
Gamlakarlebyherden Anders Chydenius pläderade redan på 1750-talet att ”alla lagar som hämmar arbetets frihet borde avskaffas”. Hans viktigaste skrift ”Den nationnalle winsten” kunde ha
fått den ställning som Adam Smith och hans ”Nationernas välstånd” fick, som allmänt accepterad
formulering av marknadsekonomins principer,
om Chydenius inte bott i Europas utkanter. Han
hade säkerligen applåderat Friedmans tes om att
ju mindre staten reglerar och beskattar, dess bättre fungerar den osynliga handen.
Nyliberalismens teser genomfördes redan på
1970-talet i bland annat Argentina där militärjuntan gav fritt spelrum åt de Chicagoutbildade
ekonomerna. Samtidigt försvann upp till 30 000
personer, fackfolk och andra som kunde tänkas
vara motståndare till de ekonomiska reformerna.
Milton Friedman fick nobelpriset i ekonomi år
1975. Ett år senare fick Amnesty International Nobels fredspris bland annat för sin kartläggning av
den argentinska juntans brott mot de mänskliga rättigheterma.
Hade Chydenius protesterat? Knappast, ingen påtalade då att de två Nobelprisen delades ut för två sidor
av samma fenomen.
Möjligen hade Chydenius
hickat till när Chicagoskolans lärjungar påstår att den
inneboende kraften i den
osynliga handen kan göra
också Kunglig Majestät eller dess efterföljare den demokratiska staten onödig.

Trots att Marika Björkgren–Thylin inte kommer från en
resande familj visste hon tidigt att hon ville jobba med
mission och internationell diakoni. I dag är hon chef för
Finska Missionssällskapets svenska arbete.
TEXT OCH FOTO: LIISA MENDELIN

”Valrörelsen i
USA visar på ett
växande motstånd mot den
nyliberala kapitalismen.”

I USA står den här retoriken
stark och inte enbart i ord. Efter att president
Bush erövrat Irak var det inte bara Saddam Husseins generaler som fick gå utan också statsanställda läkare och lärare. Hela den irakiska samhällsstrukturen skulle läggas om med ett minimum av statligt inflytande enligt nyliberala ritningar. Det gick inte så bra.
Valrörelsen i USA visar på ett växande motstånd
mot den nyliberala kapitalismen. Vad demokratin
kan göra är en annan sak. Kanske inte mer än travestera Winston Churchills ord från 1940: Aldrig
har så många haft så få att tacka för att de har så lite.

– Jag har ofta undrat varifrån mitt intresse för mission egentligen kom, säger Marika Björkgren-Thylin. Hon växte upp i en jordbrukarfamilj i Karleby.
– Vi var inte en familj som reste. På
den tiden fick inte jordburkare semester och vi kunde inte lämna korna.
Men Björkgren-Thylins föräldrar var
församlingsaktiva och i synnerhet hennes mamma var engagerad i missionen.
– Det fanns flera missionärer som vi
följde med noga. Vi högläste ofta deras
missionärsbrev.
Flera missionärer kom också på besök till det Björkgrenska hemmet.
– De var mammas vänner. De satt på
kökssoffan och berättade och jag lyssnade med stora ögon. Jag minns särskilt
ett par som flyttat med sina tre små barn
till Papua Nya Guinea och levde ett väldigt primitivt liv där.
I skolåldern hade Björkgren-Thylin ett
trettiotal brevvänner från hela världen.
– Jag ställde naiva frågor i min iver att
förstå. ”Hur påverkar din kast ditt liv?”
Just den frågan fick hon inget bra svar
på eftersom brevvännen själv kom från
en privilegierad krigarkast.

Ung chef

När Marika Björkgren-Thylin var 31
år blev hon något oväntat vikarierande chef för Finska Missionssällskapets
svenska sektion. Det fanns andra kandidater med mera erfarenhet.
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Fixa pengar för det goda

På den lilla svenska sektionen på FMS
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– Jag hade jobbat vid FMS i bara två
år som missionspedagog, men min förman hade förtroende för att jag skulle
klara av chefsjobbet.
När det ettåriga vikariatet tog slut
lediganslogs tjänsten och BjörkgrenThylin sökte – och fick – den.
– Jag trodde inte att jag skulle få en
sådan tjänst redan då.
Hennes första tid som chef var turbulent. Tre anställda, alltså hälften av
den lilla svenska sektionen, behövde
nyrekryteras.
– Till och med nu, efter tio år som
chef, skulle det vara svårt att rekrytera en så stor del av teamet på så kort
tid. Men det gick och vi hittade goda
anställda.
– Jag tror att min unga ålder till och
med kan ha gjort det lite lättare att vara
chef. Det fanns inga höga förväntningar. Men det var också till stor hjälp att
FMS genast satte mig på en krävande
utbildning i ledarskap.
De senaste åren har det varit en del
rotation på posten. Marika BjörkgrenThylin har varit föräldraledig tre gånger sedan 2009.
– Jag har varit mån om att inte vara borta så långa perioder, och att alltid återvända till jobbet mellan föräldraledigheterna.
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Kyrkpressen är en
gåva till dig från
din församling!
I regel uppdateras din adress
också i Kyrkpressens adressregister när du gör en flyttanmälan. I annat fall, vänligen kontakta din församling.
Om du beställer Kyrkpressen
privat kontaktar du oss: prenumeration@kyrkpressen.fi.

är det lätt hänt att tappa siktet på de
stora visionerna när det praktiska arbetet hela tiden måste löpa.
– Vi får ofta påminna oss om att vi
jobbar i en lång kedja som leder till att
människor får bättre liv och finner Gud.
Hon är de svenska anställdas enda
riktiga sparringpartner.
– Ena dagen korrekturläser jag tidning, nästa dag funderar jag på någon
församlings understödsavtal. Allt vårt
arbete handlar i slutändan om att skaffa
resurser för arbetet utomlands.
De här resurserna är inte bara pengar, utan även böner och en förståelse
för att kyrkan alltid är global.
– Vi hör till en världsvid kyrka och
har kristna bröder och systrar som behöver vår hjälp.
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Annonsdeadline torsdaPrenumerationspriser:
gar klockan 12 veckan före Finland & Norden 65 €
utgivning.
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kyrkpressen.fi
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Varför behövs mission i dag? Räcker det
inte med sekulärt utvecklingssamarbete?
– Missionen tar i beaktande att en
människa också har andliga behov, vid
sidan av de materiella behoven. Utanför Europa är religionen en självklar del
av livet, och vi har ett specialkunnande om det.
Det är inte heller betydelselöst vad
man tror på.
– När jag arbetade i Thailand såg
jag en stor lättnad hos många över att
hitta den kristna guden och att inte längre behöva vara rädda för onda och illvilliga andar som man måste blidka. Det är just i sådana kulturer som kristendomen haft störst
framgångar.
I dag sägs det ofta att vi inte kan hjäl-

Marika Björkgren-Thylin
har fått ett
intresse för bildning hemifrån.
– Mina föräldrar
är belästa och
intresserade av
världen. När jag
kommer hem
kan jag se att
pappa har laddat
upp, ”nu ska det
diskuteras”.

pa andra innan vi själva har allt färdigt.
– Samhällsklimatet just nu handlar
mycket om ”jag och mitt och åt mig
först”. Det är inte så Gud ser på saken.
Mission och humanitärt arbete handlar inte om att ta av de rika och ge åt
de fattiga, utan om att sitta vid samma bord och dela det bröd som Gud
ger åt oss alla.

Inte tvång

I de flesta länder där FMS arbetar finns
självständiga kristna kyrkor.
– Vi är bara ett stöd för dem, det är
inte vi som dikterar vad de ska göra. Alla vänjer ju sig med sitt, och då
är det bra att få perspektiv utifrån.
Nog har vi missionärer i Finland också som kommer från andra länder ut-

Bombhot mot Kyrkostyrelsen utreds av polisen
HOT. Kyrkostyrelsen utsattes för ett bombhot för
några veckor sedan.
På onsdag morgon den
17 februari fick Kyrkans informationscentral ett meddelande där man hotade bränna Kyrkostyrelsens
byggnad på Södra kajen i
Helsingfors samt knivhugga
personalen. Enligt meddelandet skulle attacken utföras samma dag. Hoten ge-

nomfördes inte, rapporterar
Valomerkki.fi, en gemensam webbplats för huvudstadsregionens församlingstidningar.
Enligt webbplatsen stod
det i meddelandet att attacken inte kommer att utföras om kyrkan på sin
webbplats medger att den
haft fel och Stäng gränserna-rörelsen rätt.
Skribenten hävdar att

kyrkan övergett Gud och
Finlands folk. Skribenten
kritiserar också kvinnliga
präster och kyrkans regnbågsarbete. Enligt skribenten dömer kyrkan invandringskritikerna som
rasister och frågar om
Gud och Allah är samma sak.
Polisen i Helsingfors undersöker vem som sänt
meddelandet. Kriminalkon-

anför Europa. De kan utmana och berika vår förståelse av att vara kyrka.
– På många ställen är kristna i en utsatt minoritetsställning. Ett viktigt stöd
är då att besöka dem och få dem att
känna sig som del av en större kristenhet.
Under studietiden reste BjörkgrenThylin runt till skriftskolorna i Svenskfinland och berättade om missionen.
Då fick hon ofta frågan ”varför ska ni
tvinga folk att tro?”
– Men det går verkligen inte att
tvinga någon att tro. Missionärens
uppgift är att leva ett vardagligt kristet liv i mötet med vanliga människor,
som kan vara buddhister eller hinduer. Det är inte att tvinga, utan att vara en medmänniska.

stapel Petri Jehkonen som
uttalar sig för Valomerkki tar inte hotet så allvarligt.
Vanligtvis är det störda personer som står bakom dylika hot, säger han.
Efter hotet har säkerheten vid Kyrkostyrelsen
skärpts. Ytterdörrarna hålls
stängda och personalen har
ombetts se till att inga utomstående kan komma in i
byggnaden.

MARIKA BJÖRKGRENTHYLIN
CHEF FÖR SVENSKA SEKTIONEN PÅ
FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPET.
DOKTOR I KYRKOHISTORIA. SKREV
AVHANDLING OM LUTHERSKA MISSIONEN I THAILAND 1976–1994.
FÖDD 1975. GIFT MED RONNY THYLIN. MAMMA TILL ELSA, 6, DAVID, 4
OCH HANNA, 2.
KOPPLAR AV GENOM ATT EXPERIMENTERA I KÖKET.

Borgå planerar nätgudstjänster
GUDTJÄNST. Gemensamma
kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet vill utreda möjligheten att sända videofilmade och radierade gudstjänster från
Borgå domkyrka via nätet.
På det här sättet vill kyrkorådet förbättra sin kommunikation och service, skriver
Östnyland.
Nu ska kyrkorådet göra upp en plan för hur pro-

jektet skulle kunna genomföras så att det blir
kostnadseffektivt men
så att sändningarna ändå
håller hög kvalitet. I många
mindre församlingar görs
förmånliga videoinspelningar från gudstjänster,
men bildkvaliteten är sällan bra.
Målet är att komma igång
med radiering eller videofilmning redan nästa år.
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”Behörighetskraven måste
ses över”
ÅLAND. Ålands
representant i stiftsfullmäktige vill göra
det lättare för präster
utbildade i Sverige att
jobba i Borgå stift.
TEXT: CHRISTA MICKELSSON

Merzek Botros får allt oftare använding för sina kunskaper i arabiska när han möter flyktingar i Centrumkyrkan i Sundbyberg.

Kristna kan få
eget asylboende
SVERIGE. Om ingen ändring sker tror den svenskegyptiske pastorn Merzek
Botros att man måste
öppna asylboenden för
kristna i Sverige.
TEXT OCH FOTO:
JOHAN SANDBERG
– Det är inte bra att isolera folk. Men vi pastorer har
ansvar för de människor som
kommer till församlingen
och söker hjälp. Vi kan inte
bara stå och se på då kristna
asylsökande trakasseras på
förläggningarna, säger Merzek Botros i samband med
ett besök i Jakobstad nyligen.
Svenska evangeliska alliansen har redan beslutat
starta en fond för att öppna ett kristet asylboende i
Sverige.
– Vi lever i en allvarlig
tid. Många flyktingar som
kommit till Sverige vill ha
beskydd, de är trötta och
de har gått igenom mycket.
Det är en utmaning för oss
att presentera Guds ord för

dem. Men gör vi inte det nu
så kommer de att börja missionera för oss om några år.
Många flyktingar som
kommit till Sverige visar intresse för den kristna tron. I
Centrumkyrkan i Sundbyberg där Botros verkar som
pastor har man arabisktalande team som hjälper
flyktingar. Nyligen döptes
21 flyktingar på samma dag.
– De kommer med frågor
och vill veta mera om korsfästelsen och om Bibeln är
förfalskad eller inte. Många
av dem har velat fråga redan
i hemlandet men inte vågat.

Drömmer om Jesus

För att ge svar på flyktingarnas frågor gör kyrkan också
hemsidor på arabiska.
– Jag har hört många
vittnesbörd av muslimer
på asylboendet om hur Jesus uppenbarat sig för dem
i drömmen, säger Botros.
En man som snart ska döpas sade ärligt att allt med
den kristna tron är bra men
att han svårt med korsfästelsen. Jag höll med om att det
är svårt och vi bad tillsam-

mans till Jesus för saken. En
natt drömde han om en vitklädd person som kom och
gav honom ett kors. Efter det
tror han på korsfästelsen.
Men det förekommer också andra bönesvar.
– Ett barnlöst muslimpar
kom till vårt bönemöte. Deras önskan var att få ett barn.
Efter tre veckor tyckte hustrun att de skulle gå till läkaren eftersom de hade bett Jesus om ett barn. De gick till
en läkare som konstaterade
att hon var gravid.
Men alla berättelser är inte trevliga. Botros har också
hört vittnesmål om trakasserier av kristna på asylboenden.
För en månad sedan blev
en kristen 22-årig kvinna
dödad med kniv i Borås på
ett asylboende där hon jobbade. En 15-årig asylsökande dödade henne.
– Jag tror hon blev dödad för att hon var kristen.
Fortsätter det så här måste vi
öppna en egen byggnad för
dem som utsätts för trakasserier, även om Migrationsverket motsätter sig det.

Hjälper församlingarna

Merzek Botros kommer från
Egypten. Hans mamma är
kopt och pappa är frikyrklig. Till Sverige kom han som
turist 1992.
– Här träffade jag min fru,
vi har börjat vårt gemensamma liv i Sverige.
I Sverige utbildade han sig
också till pastor.
Merzek Botros vill nu
hjälpa de församlingar i
Skandinavien som vill jobba bland muslimer men
som kanske inte vet hur
de ska göra. Han har skrivit korta böcker på arabiska med olika teman om den
kristna tron. Om en månad
släpps hans senaste bok
som handlar om hur man
ska presentera evangeliet
och Jesus som Guds son för
muslimer. Centrumkyrkan
delar också ut arabiska biblar. Senaste vecka fick församlingen en försändelse
på 25 000 nytryckta arabisk-svenska biblar.
– Vi behöver inte vara rädda för att berätta om vad vi
tror på. De är öppna och intresserade, säger Botros.

Christian Beijar är de åländska församlingarnas nya representant i stiftsfullmäktige. Han anser att kyrkan på
Åland mår rätt bra.
– Men det finns förstås
en del problem också, det
gäller främst ekonomin för
de små församlingarna och
prästbristen.
Många präster går i pension under de närmaste åren.
Bland annat har Mariehamns
församling inte fått någon
sökande till den nyligen utannonserade kyrkoherdetjänsten.
– Och då måste man beakta att församlingen är välskött, har bra med resurser
inom alla verksamheter och
en stabil ekonomi.
Beijar anser att Evangelisk-lutherska kyrkan måste se över kompetenskraven
för präster i Borgå stift så att
präster utbildade i Sverige
likställs med sina kolleger
utbildade i Finland.
– Annars klarar vi inte av
prästbristen.

Egen kyrka?

Under de senaste åren har ett

visst missnöje kunnat skönjas när det gäller ålänningarnas möjligheter att verka
inom rikskyrkan. Christian Beijar vill aktivt bevaka
Ålands intressen i Borgå stift
och slå vakt om de svenskspråkigas rättigheter i hela
stiftet och vidmakthållandet av det svenska språket i
den kyrkliga förvaltningen.
– Men de åländska församlingarna har och ska
fortsättningsvis ha en plats
i rikskyrkan och tillhöra
Borgå stift. Ålands självstyrelse och också de åländska församlingarna står som
en garant för det svenska
språket och kan därför stöda, påverka och stärka våra
svenskspråkiga kolleger i riket och vice versa.
Beijar sitter med i en arbetsgrupp inom stiftet som
utarbetat ett förslag till instruktioner för en ny nämnd
för åländska frågor.
– Nämnden ska fungera
som ett samarbetsorgan och
ska dryfta för Åland viktiga
ärenden inom stiftet. Förslaget till instruktion har varit
ute på remiss under vintern
och förväntas fastställas av
domkapitlet under våren.
Den låga närvaron på
stiftsfullmäktiges möten under den förra perioden tror
han beror på att motivationen svikit då många känt att
de inte kunnat påverka i tillräcklig utsträckning.
– Min målsättning är att
stiftsfullmäktige inte ska vara en gummistämpel.

Christian Beijar anser att de åländska församlingarna
står som en garant för det svenska språket i kyrkan.
Foto: Audunn Nielsson/norden.org

PRESIDENTVAL KRISTEN TRO

Lucado går ut
mot Trump
Den amerikanska pastorn
och mycket lästa kristna
författaren Max Lucado har
inte brukat uttala sig i politiska frågor. Men nu har
han tagit bladet från munnen – och det gäller Donald Trumps kampanj för

att bli USA:s nästa president.
– Jag skulle inte uttala
mig om Trump om han inte själv höll upp Bibeln och
Max Lucado gick först ut
mot Trump på sin blogg.
foto: Wikimedia commons/
Brent Hellickson

kallade sig kristen, säger
Lucado i en intervju för tidningen Christianity Today.
– Det här är en viktig fråga för mig därför att
människor fattar beslut
om Kristus på basis av hur
kristna beter sig.
Lucado reagerade särskilt på att Trump under ett
valmöte i Iowa sa att han

är kristen men aldrig har
bett Gud om förlåtelse för
något han gjort.
– Jag kan inte föreställa
mig det. Hur fungerar man
då? Kan en simmare säga
”jag har aldrig blivit våt”?
Kan en musiker säga ”jag
har aldrig sjungit en sång”?
Hur kan någon påstå att
han är kristen utan att nå-

gonsin känt ett behov av
att be om förlåtelse?
Lucado har varit strikt
med att inte uttala sig i politiska frågor. Han har gjort
det en gång tidigare. Det
var på 90-talet, då han höll
en predikan där han frågade sig vad Jesus skulle ha
sagt om Bill Clintons affär
med Monica Lewinsky.
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Läsa på sitt eget språk

”Det säger sig självt
att om man får lära
sig läsa på sitt eget
språk blir läsförståelsen mycket bättre och
det är lättare att lära
sig franska senare.”

BISTÅND. Förskolor i
byarna öppnar nya dörrar för barnen i Senegal,
rapporterar Christina
Grönholm, som åkte till
landet för att bekanta sig
med Finska Missionssällskapets arbete.

Christina Grönholm

TEXT: SOFIA TORVALDS
En grupp på knappt tjugo missionsvänner från
Svenskfinland kom häromveckan hem efter en tio
dagars studieresa till Senegal. Där fick de bekanta sig
med såväl Finska Missionssällskapets egna biståndprogram och projekt som FMS
sköter i samarbete med finska staten.
Christina Grönholm var
en av dem som deltog i resan.
– Ett av de projekt som intresserade oss deltagare allra mest var ett biogasprojekt.
Det var verkligen intressant
att se hur processen gick till.
Och hur går den då till? På
den gård där anläggningen
finns samlar familjen dynga
från djuren, som sedan får
jäsa under jorden. Resultatet blir biogas som familjen
använder för att koka mat i
sina kök.
– Fördelarna är att djuren
kan hållas hemma på gården och inte behöver vallas
– ett jobb som vanligtvis är
barnens. I stället får barnen
tid att gå i skola.

Här tvättar förskolbarnen sina händer innan de går in i skolbyggnaden. Foto: Christina Grönholm

Läsa på eget språk

Ett annat projekt som intresserade Christina Grönholm var
ett förskoleprojekt ute i byarna. Tidigare har bara stadsbarn
gått i förskola i Senegal – med

Etiopienutsända
utom fara
TORKA. Det går ingen nöd
på de finländska missionärerna i Etiopien. De
enda finlandssvenskarna
på plats i landet just nu
är Heidi och Evans Orori
med familj som befinner
sig i huvudstaden Addis
Abeba.
TEXT: JOHAN SANDBERG
I Addis Abeba och i Dessie
finns också de flesta av Finska Missionssällskapets
(FMS) sammanlagt tio ut-

sända i landet.
Familjen Orori reste ut
till Etiopien januari i år och
går nu på språkkurs i huvudstaden. Familjen är utsänd av Svenska Lutherska
Evangeliföreningen (Slef).
– Torkan är närvarande
överallt. Men i Addis Abeba är den inte lika påtaglig, säger Slefs missionsledare Brita Jern.
Jern besökte Etiopien senaste vecka.
– När jag flög över landet var det helt grått, beskriver hon.
Även FMS’ utsända be-

förskola menas här något vi
snarare skulle kalla dagis, alltså en verksamhet som riktar
sig till 3–5-åringar.
– Projektet innebär att barn
i byskolorna nu får börja lä-

finner sig i städer där tillgången till mat är bättre.
Etiopien drabbas regelbundet av torka. Den pågående torkan är en av de
värsta på årtionden.
– Man räknar med att
femton miljoner människor hotas av svält om de inte får hjälp, säger understödkoordinator Britt-Helen Lindman på FMS.
FMS och Kyrkans utlandshjälp vädjar nu till
församlingarna om ekonomisk hjälp till Etiopien.
Organisationerna har redan sänt 100 000 euro till
mathjälp och utsäde. Hjälpen kanaliseras via de lokala kyrkorna.

RELIGION SKOLA

13 469 namn
för gemensam
undervisning
Medborgarinitiativet med
mål att införa ett gemensamt livsåskådningsämne
för alla skolelever samlade drygt trettontusen underskrifter.

ra sig läsa på det egna språket, inte franska, som tidigare. Det säger sig självt att om
man får lära sig läsa på sitt
eget språk blir läsförståelsen
mycket bättre och det är lätt-

are att lära sig franska senare,
berättar Grönholm.
Förskoleprojektet var hotat
av nedskärningarna i statens
biståndsanslag, men tack vare en insats från FMS fadder-

Elektroniska
möten på
kommande
KYRKOLAGEN. Elektroniska möten är en av
nyheterna i förslaget till
ny kyrkolag som Kyrkostyrelsen förbereder som
bäst.
TEXT: JOHAN SANDBERG
Vid sitt plenum senaste
vecka beslöt Kyrkorstyresen sända ut lagen på remissrunda. Den kommer tidigast till Kyrkomötets be-

handling i november i år.
Även om den nya kyrkolagen är en totalreform av
den gamla är det ändå inte
så dramatisk som det låter.
– Den senaste kyrkolagen
skrevs 1994 och sedan dess
har flera delar av den förnyats, säger ecklesiastikrådet
Pirjo Pihlaja.
Nu förenhetligas kyrkolagen genom att den skrivs om.
Även om den nya lagen
innehåller några smärre
nyheter har den alltså ing-

barnsfond Barnens bank kan
verksamheten fortsätta. År
2015 fick över 1 700 barn i 50
klasser lära sig läsa och skriva
på eget modersmål tack vare Senegals lutherska kyrka.
Gruppen besökte också en
hälsostation som byggts av
den lutherska kyrkan i Senegal. Där håller en ensam sjuksköterska tillsammans med
fyra andra anställda i gång
verksamheten dygnet runt.
– Men tyvärr fungerade inte kylkedjan som den skulle, vilket i sin tur ledde till att
vaccin inte kunde förvaras
som det borde.
Projektet engagerade deltagarna så mycket att de själva
ville vara med på ett hörn och
samla in pengar för att elektrifiera hälsostationen och göra
det möjligt att förvara mediciner i kylskåp.
Det här var första gången
Christina Grönholm besökte Senegal.
– Det var en väldigt intressant – och varm! – resa. Min
bild av Senegal är att landet
är på god väg att utvecklas åt
rätt håll.

en större praktisk betydelse.
– Den största nyheten är
kanske möjligheten att delta i möten elektroniskt, säger Pihlaja.
Ifall lagen godkänns blir
det möjligt att delta församlingarnas förtroendeorgans möten till exempel
via Skype.
Stiftsfullmäktige i Borgå
stift gjorde imitativ om detta till Kyrkomötet ifjol. Men
då var lagändringen redan
på gång.
Under våren skickas lagförslaget på remissrunda.
– Tidtabellen för behandlingen i Kyrkomötet beror på
vilka ändringsförslag som
kommer i samband med remissrundan.
För att lagen ska godkännas krävs trefjärdedels majoritet.

KYRKBYGGARNA RIJF
Kyrkpressen skrev om
initiativet i somras.
– Skolan är ett samhälle
i miniatyr. Varför ska det
splitras under livsåskådningslektionen, sa en av
lärarna bakom initiativet,
Ritva Hujanen, då.
Gruppen bakom initiativet säger att de tänker
fortsätta att arbeta för sa-

ken, även om 50 000 underskrifter hade krävts för
att ärendet ska tas upp i
riksdagen.
– Vi har fått rikligt med
respons och många har
bett oss fortsätta efter att
namninsamlingen avslutas, säger Hujanen.

Förgiftning
ansågs vara
orsaken
För två veckor sedan skrev
Kyrkpressen om Paula Mäkelä som skrivit en doktorsavhandling om kyrkbyggarsläkten Rijf. Mäkelä sa att hon inte funnit

någon bekräftelse på att
Jacob Rijf och han son blivit förgiftade i Stockholm,
även om det finns indicier
som tyder på det.
95-åriga Svea Nygård på
Iniö, släkt i rakt nedstigande led till Jacob Rijfs änka,
har nu tagit kontakt med
Kyrkpressen i brevform.
”Min mor Edith Ring-

man berättade att det var
allmänt känt att de blev
förgiftade i Stockholm”,
skriver Nygård.
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Jag är sikh,
herregud!
Citatet i rubriken är plockat
ur första delen
av teveserien
Troende, som
börjar sändas på Yle Fem
på söndag. Det passar bra
som överrubrik för hela serien, där scener ur vitt skilda trosliv övergår i varandra i ett organiserat mischmasch.
Regissören Jonas Tuominen, intervjuad i artikeln intill, utlovar starka scener
och rejäl risk för att bli berörd. Och visst väcker avsnitten känslor. Allt från
stillsam bedrövelse till våldsam förvåning – och några
riktiga gapflabb.
Jag har sett de fyra första avsnitten och är såld.
Det här är en gedigen produktion gjord med yrkeshand, vilket ger personerna
som porträtteras en naturlig trovärdighet. När Saran
Kaur berättar om de insikter hon fick när hon för första gången virade sitt hår
i en turban förstår en del
av mig henne. Jag känner
skräckblandad förtjusning
för den karismatiska församlingsgrundaren Patrick
Tiainen. När Janne berättar
om den ö i skärgården där
han hittat lämpliga energier verkar han nästan inte
dingdong alls.
Här kastas en del fördomar omkull, medan andra
förstärks. Den kunniga och
välformulerade muslimen
Mazin Yassin ger ett varmt
och samlat intryck. Lutherska kyrkan framställs i de
första avsnitten som en stel
och ovanifrånstyrd organisation (trots den friska fläkten paret Stråhlman). I den
karismatiska frikyrkligheten finns livsglädjen och gemenskapen, men det andliga maktmissbruket riskerar
lura bakom hörnet.
I Troende möts tittaren av
starka personer, med stark
tro, men också av svaghet i
form av tvivel, sjukdom och
psykiskt illamående. Det
här är en serie som gör mig
glad, upprörd, bedrövad,
road, irriterad och fascinerad. Bra teve.
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Finlandssvenskar
lever ut sin
tro på teve
TEVE. Teamet bakom teveserierna Drakan, Studieliv
och Farsor har gjort teve om troende finlandssvenskar
från olika religiösa samfund.
– Serien kommer helt säkert att beröra publiken, säger
regissören Jonas Tuominen.
TEXT: CHRISTA MICKELSSON
En sikh som sjunger mantran, yogar
och bär turban och kniv. En muslim
som flyttat till Finland och gift sig med
en finsk kvinna som konverterat till islam. Ett ungt par som ska bli präster. En
radikal evangelist. En MS-sjuk kvinna
som sätter sitt hopp till kristen healing och en medelåldersman som hittat energierna i skärgården. Den nya
teveserien Troende handlar om människor som tror.
Jonas Tuominen som har regisserat
dokumentärserien berättar att han
länge burit på idén att göra en dokumentärfilm om en ung person som ska
bli prästvigd.
– I diskussion med producenten JanOlof Svarvar förvandlades idén och
kom att omfatta flera personer och
många olika trosinriktningar.
Produktionsbolaget Pampas Produktion gick ut med ett upprop och
började leta efter intressanta personer
för serien. En del anmälde sig frivilligt, andra letade de upp, några handplockades.
– Intresset var rätt stort och vi träffade alla som anmält sig. Vi ville ha en
viss diversitet med så olika människor
och personligheter som möjligt, jämn
fördelning av män och kvinnor och så
många trosinriktningar som möjligt.
Det viktigaste var ändå att personerna skulle ha något att berätta.
– Det måste finnas en stark story i
bakgrunden.
Genom det personerna gör får tittaren en bild av hur deras tro påverkar

deras liv och de val de gör.
– De fattar många beslut tack vare,
eller på grund av, sin tro, säger Tuominen.

Filmteamet berördes

Produktionsbolaget Pampas Produktion har tidigare gjort bland annat teveserierna Farsor, Drakan och Studieliv,
som alla sänts på Yle fem.
– De var realityserier. Troende är en
dokumentärserie, som har en tyngd
och ett djup i sig som våra tidigare serier inte haft.
Teamet har jobbat med serien i två år.
–Vi filmade de medverkande i över
ett år och klippte i nästan ett och ett
halvt år.
Jonas Tuominen berättar att inspelningarna väckt reaktioner bland personerna i filmteamet.
– Det har blivit många långa resor
och mycket diskussioner. Vi har kommit varandra nära inom teamet.
Han själv är passiv medlem i lutherska kyrkan men har svårt att beskriva sin tro.
– Vad jag själv klassar mig som vågar
jag inte riktigt säga. Men när det gäller
serien har det varit viktigt för mig att
vara så objektiv som möjligt.
Han är övertygad om att teveserien
kommer att beröra publiken.
– Det har varit ett jättestort projekt.
Alla vi som jobbat med det har blivit
berörda på olika plan, vid olika tillfällen och av olika personer.
De tolv avsnitten har inför premiären

Saran Kaur berättar om hur det var att komma ut ur det andliga
skåpet som sikh i det första avsnittet att teveserien Troende.

på söndag provvisats för en testpublik.
– Det vi märkt är att olika personer
reagerar på olika scener och identifierar sig med olika personer. Det går inte
att peka ut några särskilt starka berättelser – alla har sina favoriter.

Tevetittarna blir vittnen
till Linus Stråhlmans första
dag som präst i Kyrkslätts
församling.

Det är kul att berätta med bilder!
Karin Nordberg

Ser du vad det blev?
Ritberättelser ur Bibeln

Den här boken behöver dig! Det du behöver är papper, penna och
nyfikenhet. Ritberättelserna ur Bibeln växer fram steg för steg, och de
färdas via dig till barnet. Tydliga instruktioner som är lätta att följa.
Fontana Media Hft. 12,50 (17,90)

Fler reaböcker
i vår nätbutik!

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
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Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller
Tunaberg serviceboende
samt Tunaro vårdhem i Esbo.
Vi erbjuder vård på svenska.

Kontakta oss om lediga servicebostäder.
Pia Hannuksela, tel 050 346 1207
Vid donationer och testamenten,
vänligen kontakta Ken Thilman, tel 040 556 8312

Hedra minnet
H
Begravningstjänster
med tiotals år
av erfarenhet.
B
Blomsterarrangemang,
unika kistor,
urnor.
Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar
tidsbeställning.

Blomster- och Begravningstjänst

P. Borg & Co

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080
Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09 239 2882

JOUR

Brokig skara

DYGNET RUNT

I det första avsnittet av serien träffar vi
den unga Karlebybon Patrick Tiainen
som grundat en ny församling, violinisten och klassiska sångerskan Saran
Kaur som börjat ett nytt liv som sikh och
teologen Linus Stråhlman som förbereder sig inför sin prästvigning. Senare i serien lär vi också känna hans fru
Rebecka Stråhlman och får följa hennes väg till prästvigning.
– Det var produktionsteamet kontaktade domkapitlet i Borgå och frågat om de har en nybliven präst som
kunde tänka sig att vara med i serien.
Jag och Rebecka funderade hemma på
saken och kom fram till att det passar
oss, säger Linus Stråhlman.
Han berättar att filmteamet följde honom och Rebecka några gånger i månaden, oftast ungefär en halv dag i taget.

– För det mesta försökte de vara så
osynliga som möjligt och endast finnas i bakgrunden, men ibland bad de
oss också att upprepa vissa saker, för
att få en bättre vinkel.
Han tycker att personerna de jobbade
med var vänliga och positiva, och måna
om att se till att han och Rebecka kände sig bekväma i situationen.
– Ibland märktes det att ingen i
teamet var teolog eller religionsvetare. Frågorna i intervjuerna var kanske
inte alltid sådana jag själv hade kommit att tänka på.
Paret har fått se alla delar i serien.
– Det var både intressant och lite pinsamt att se sig själv på film. Men överlag tycker jag att teamet lyckats berätta händelserna på ett bra sätt.
Bara en liten del av det inspelade
materialet fick plats i serien.

”Ibland märktes det att ingen i teamet var teolog eller religionsvetare. Frågorna i intervjuerna var inte
alltid sådana jag själv hade kommit att tänka på.”
Linus Stråhlman

– När vi såg serien saknade vi en hel
del av de händelser som teamet filmat
in.
På söndag sänds det första avsnittet.
– Det ska bli spännande att se och
höra vad andra tycker och tänker, säger Stråhlman.

TROENDE
• Första delen av serien i tolv delar
sänds söndagen den 6 mars klockan 19.
• I serien medverkar också laestadianerna Eva och Ove Gädda från Jakobstad, som åker iväg som missionärer till Kenya, och den frikyrkliga
evangelisten Pontus J Back från Vasa.
• Avsnitten finns på Yle Arenenan i 30
dagar. Kan ses utomlands.
• Produktionsbolag: Pampas Produktion AB Suomi.

Vi hjälper i sorgen.
HELSINGFORS
BERGHÄLL 010 76 66500
FORUM 010 76 66620
MALM 010 76 66630
ÖSTRA CENTRUM 010 76 66590
TÖLÖ 010 76 66530
ESBO
ALBERGA 010 76 66610
ESBOVIKEN 010 76 66640
HAGALUND 010 76 66570

050 34 71555

VANDA
DICKURSBY 010 76 66560
MYRBACKA 010 76 66600
HYVINGE 010 76 66580
KERVO 010 76 66550
Samtalspris 0,0835 €/
samtal + 0,1209 €/min

hok-elannonhautauspalvelu.fi hok-elannonlakipalvelu.fi

Annonsera i Kyrkpressen!
Kontakta våra annonsförsäljare:
Robin Norrbäck 044 027 0293, Jonny Åstrand 050 092 4528
Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi
Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi

PÅ TVÄREN JOHAN SANDBERG

Nu ska vi köpa ekofasta
Julen, påsken, allhelgona.
Listan över kyrkliga högtider som offrats på kommersialismens
altare kan göras längre än
så. Nu löper
också fastan
risk att hamna
på samma of-

feraltare. Men det försöker
man skyla över med förstavelsen eko.
Under fastan har man de
senaste åren gått ut med
budskapet att vi ska tänka
på miljön och klimatet samt
se över våra vardagliga vanor. Det är bra och det ska
vi göra hela tiden.

Under ekofastan uppmanas vi också köpa ekologiska produkter och inhemska råvaror, äta mera vegetariskt och byta ut hygienoch hemvårdsprodukterna
till ekologiska alternativ. För att göra det måste man öppna plånboken.
Jag ser framför mig framtida

ekoreklamkampanjer som
under fastan tutar ut just
det här budskapet.
Med sin aktivitet i kampanjerna predikar kyrkan
själv också detta budskap.
Fastan handlar om att
avstå från något och ge rum
för stillhet med Gud. Att ersätta det man redan har

med att köpa nytt har motsatt effekt. Likaså att delta i
utlottningar i hopp om vinna priser.
Ärligt talat har jag svårt
att få syn på den kristna
fastetraditionen i den här
utvidgade betydelsen av
ekofasta. Evangelisten Matteus skriver att vi inte ska

visa människorna att vi fastar när (inte om) vi gör det.
Sett ur ett nationalekonomiskt perspektiv är det
naturligtvis bra för vårt land
att handeln blomstrar. Men
det skär i hjärtat varje gång
högtidens budskap hamnar
i skymundan för att jag ska
köpa något.

8 LIV & TRO

KYRKPRESSEN TORSDAG 3.3.2016 • NR 9
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

BILDNING. Han vill motverka den religiösa analfabetismen. – Vi underskattar hur svårt det är att lära sig
ett språk, säger Joel Halldorf.

Kyrka utan
makt, men
inte utan talan
TEXT: CHRISTA MICKELSSON
När jag ringer upp Joel Halldorf har han
precis stigit av tåget från Linköping till
Stockholm.
– Hej, nu hör jag dig!
Han är på väg till Teologiska högskolan Stockholm i Bromma där han undervisar i historisk teologi.
I tio års tid har han skrivit texter för
både de stora dagstidningarna, kvällspressen och kristna tidningar. När han
vässer pennan kan läsaren vänta sig insiktsfulla kommentarer om kulturella,
politiska och kyrkliga fenomen. Alltid
relevant, alltid bildat, alltid vänligt, alltid intressant.
– Tidningarna har inte varit rädda för
ett tydligt teologiskt perspektiv.
Tiden då det perspektivet skulle tystas ner i allmänheten är förbi.
– Vi har kommit ifrån tanken på ett enhetssamhälle: en diskussionskultur där
alla har samma perspektiv och utgångspunkt. Tidigare har kyrkan varit tvungen att anpassa sig till den rådande samhällsordningen, men när den rådande
ordningen är att alla ska få tala utifrån
sina förutsättningar får kyrkan ett helt
annat läge. Det är spännande.
Halldorfs texter präglas ofta av insikten om att majoritetstiden är förbi för den
kristna kyrkan i Europa. Nu måste kyrkan lära sig att hantera sin minoritetsroll,
att varken vara en del av den konkreta
makten eller etablissemanget.
– Jag tror att det finns en längtan hos
kyrkan att göra det, och paradoxalt nog
blir den mer intressant utan makt. Det
är ointressant att höra på en kyrka som
kräver underdånighet eller förväntar sig
att alla ska hålla med. Om vi i stället säger
”det här är vårt perspektiv, men ni behöver inte hålla med”, då kan vi ta större risker.
Du skriver att luften gått ur det moderna projektet. Vad menar du med det?
- En av de bärande tankarna i det moderna projektet har varit att vetenskapliga metoder och rationalitet ska göra det
möjligt för oss att besvara inte bara naturvetenskapens frågor men också de existentiella och moraliska frågorna, till exempel om meningen med livet. Men det
har blivit uppenbart att det inte fungerar. Vi kan inte på ett oproblematiskt sätt
grunda moralen i ett neutralt förnuft enbart med de resurserna.
Han menar att den som kört fast i de
frågorna inser att också de religiösa traditionerna är värda att lyssna till.
– Ingen kommer ändå undan tron. Inte
ens tron på mänskliga rättigheter är strikt

”Vi blir lätt
praktiska ateister. Vi identifierar oss som
kristna. men har
svårt att i våra
egna liv översätta vad det
innebär.”
Joel Halldorf

rationell, utan ett trosantagande människor gör. Ett gott sådant. Till och med
företrädaren för humanisterna i Sverige,
Christer Sturmark, håller med om det.
När kyrkan åter tar plats på torgen,
menar Halldorf att den måste göra det
som kyrka, med en tydlig teologisk röst.
– Annars finns det inget kvar. Att tala
med en teologisk röst handlar om att se
på världen och tala om den med teologin
som redskap. Man benämner fenomen
med teologiska kategorier: människors
längtan efter gemenskap blir längan efter att vara kyrka och stora lönefallskärmar blir girighet. Europas ovilja att öppna
för flyktingar kan benämnas som synd.
Beroende på vem det är han talar med
anpassar Halldorf sitt ordval.
– Vi kan behöva översätta för att det
ska bli begripligt för de människor vi talar till. Men analysen bottnar i kyrkans
syn på världen.
Översättning kan vara nog så viktigt
i en samtid där färre och färre behärskar kyrkans terminologi. Men Joel Halldorf vill inte heller sätta ribban för lågt.
I stället vill han motverka det han kal�lar för ”sekulariseringens religiösa analfabetism”. När jag frågar honom vilka
han tror att möjligheterna att göra det är
tystnar han för en kort stund.
– Det är ju ett väldigt stort bildningsprojekt som krävs. Men jag tror att vi
behöver göra det för att människor inte
helt ska förlora kontakten med sin tradition. Vi blir väldigt lätt praktiska ateister. Vi identifierar oss som kristna, men
har svårt att i våra egna liv översätta vad
det innebär. I praktiken lever vi som att
Gud inte finns.
Som den kyrkohistoriker han är för
han in lite perspektiv.
– När Norden blev kristet handlade det
om ett väldigt ambitiöst bildningsprojekt,
folket behövde skolas i detta.
Utgångsläget är ett annat i dag.
– Och vi ser att svårigheten att förstå
kristen tradition och centrala texter finns
också inom kyrkorna. Så också här måste vi göra stora bildningsinsatser. Vi ska
inte låsa fast oss vid exakta formuleringar – det behövs alltid ett mått av förnyelse. Men kontinuiteten behövs också. Det
är lätt att vi underskattar hur svårt det
är att lära sig ett språk. Men när du kan
språket, har ordförrådet och grammatiken, kan du säga nya saker. I det här fallet kunde man säga att språket är ”kristendomska”.

Mot antiintellektualismen

Det är ingen självklarhet att bildning
står högt i kurs i de kristna sammanhangen. Joel Halldorf säger att pingstkyrkan, som han själv är uppvuxen i

och hör till, haft svårt att veta vad man
ska göra av bildade personer.
– Det har funnits en väldig skepsis
mot teologisk bildning inom pingströrelsen. Kanske för att bildning förknippats med liberalteologi som man varit motståndare till. Det här har luckrats upp, men i viss mån finns en avvaktande hållning kvar.
Tack vare sin pappa, den beundrade och tongivande ekumenen, författaren och pingstpastorn Peter Halldorf,
har Joel Halldorf haft tillgång till breda ekumeniska nätverk.
– Det har aldrig varit några problem
för mig att känna mig hemma i pingstkyrkan. Och det kan hända att jag är
mer formad av min bakgrund än jag
tror .
Till det viktigaste han fått med sig
från pingstkyrkan hör en insikt i vad
det är att vara minoritet.
– Som pingstvän gör du aldrig några anspråk på att stå mitt i kulturen,
att människor ska hålla med dig eller
tycka som du. Det finns inte på kartan.
Som pingstvän har du också i dig att du
måste ha ett ärende och våga ta risker.
Vill man säga något kan man inte bara spegla vad andra säger eller jobba
för att skapa konsensus. Sedan kan det
hända att det försvinner några nyanser
på vägen, men dem får man ta sedan.
Och så nämner han fromheten, vikten av ett rikt böneliv.
– Det är något jag bär med mig tack
vare min bakgrund.
Du säger att kyrkan måste vara autentisk för
att den ska tas på allvar. Hur gör man för att
bevara en uppriktig tro?
– För mig handlar det om att tron är
något som jag lever i, inte något som jag
håller i huvudet eller ens i hjärtat.
Han berättar om en upplevelse i ungdomen då han varit utomlands i ett år.
– Slutet av det året präglades av en
brottningskamp med tron. Min plan var
att åka hem och gå till botten med tron.
Men när han klev in i sitt föräldrahem
och omslöts av ikonerna på väggarna och
böckerna i bokhyllorna kände han hur
allt tvivel försvann.
– Det var nästan fysiskt. Frågorna fanns inte längre. Jag hade klivit in i
tron, i den materiella sidan av den, med
symboler, i språket, texterna och sången.
Ännu i dag är tron den ordning han
lever i och lever av.
– Det är en förtröstan. Jag behöver inte vara rädd för de svåra frågorna. Dem
står jag inte ensam med, utan i en gemenskap som bearbetat dem i årtusenden och fortsätter att bearbeta dem. Jag
känner mig väldigt buren.

Hur är det med sanningsfrågan, är den mindre viktig för dig?
– Sanningsfrågan? Den är väldigt viktig. Men sanningen är något jag lever i,
inte något jag kan kontrollera eller själv
lösa.
– För mig handlar det om att inkarnationen, Guds treenighet och sakramentens kyrka är det bästa sättet att förstå
världen. Jag kan inte tänka mig mitt liv utanför det och har inte funnit något annat
sätt att beskriva verkligheten som kommer i närheten. Det finns insikter i andra
traditioner också, men för mig har det
här varit bästa sättet att förstå tillvaron.

Stort intresse för podd

Sedan hösten gör Joel Halldorf podcasten
Läsarpodden tillsammans med den finlandssvenska teologen Patrik Hagman.
En gång i månaden läser de en bok och
bjuder lyssnare in i deras samtal om den.
– Vi ville göra något tillsammans, något som ger oss en möjlighet att regelbundet ha kontakt. Patrik kan det här
med teknik, och bildning ligger oss båda varmt om hjärtat.
De vill först och främst uppmuntra till
läsning. Under hösten har de läst böcker
av författare som Yuval Harari, Svetlana
Aleksijevitj och Liv Strömqvist.
– Vi ville att samtalen skulle kunna vara exempel på hur teologiska samtal kan
föras. Att gå in i ett teologiskt samtal är inte att ha tio sanningar som du ska checka
av. Många av de samtal som förs om religion i offentigheten är låsta.
– Alla de sanningar vi kristna har är
saker att borra i: som att Jesus är sann
Gud och sann människa. Man kan fundera på det ett helt liv.
Många har hittat läsarpodden.
– Oerhört många fler än vi förväntat
oss. Antalet lyssningar per avsnitt är i genomsnitt 25 000.
Han och Hagman kommer att fortsätta
podda tillsammans en gång i månaden.
– I sommar ägnar vi oss åt att läsa tre
stycken klassiker. En av dem är Augustinus.

JOEL HALLDORF
• Aktuell med boken Kyrkan på torget – Offentlig teologi i en postsekulär tid, en samlingsbok med 53 tidigare publicerade kolumner och ledare.
• Lektor i historisk teologi vid Teologiska högskolan Stockholm.
• Gör podcasten Läsarpodden tillsammans med den finlandssvenska
teologen Patrik Hagman.
• Bor i Linköping med sin familj.
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Joel Halldorf hoppas
på en uppsjö teologiska
röster i offentligheten.
Foto: Andreas H Nilsson
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VÄGVAL. I en djungel av valmöjligheter kan det bli
svårt att urskilja Guds röst. Joanna Nylund försöker
lyssna in vad Gud vill att just hon ska göra i livet.

Att lyssna,
välja och
vara nöjd
TEXT: JOANNA NYLUND
ILLUSTRATION: MALIN AHO
Ju äldre jag blir, desto större blir världen. Det var inte riktigt den utvecklingen jag hade väntat mig. Studier och yrke kom naturligt och utan större kval.
Det är de senaste tio åren som förändrat
mitt perspektiv. Det finns ju så mycket
man kunde göra! Så mycket att studera, så oändligt många hobbyer att pröva på. Så många potentiella vägar livet
fortfarande kan ta, vid fyllda fyrtio. Det
har delvis att göra med bättre förståelse för min kapacitet, men den största
orsaken är nog ett förändrat samhälle.
Jag lever i en unik tid, både i egenskap av kvinna och medborgare i ett
samhälle som balanserar högt uppe i
Maslows behovspyramid. Oavsett de
dystra tongångarna är det fortfarande
där vi är, globalt sett. De flesta av oss
har grundbehoven tillgodosedda och vi
har lyxen att kunna utbilda oss och lära
oss nya saker hela livet igenom.
I bästa fall är valmöjligheterna bara
till glädje. I sämsta fall ligger man, som
jag, ibland vaken på natten med bultande hjärta och försöker stanna fil-

men som flimrar förbi på näthinnan.
”Förverkliga dina drömmar.” ”Följ ditt
hjärta.” ”Gör det du älskar så behöver
du inte arbeta en enda dag i ditt liv.”
Javisst, men vad säger mitt hjärta och
kan jag följa det? Dygnet har fortfarande bara 24 timmar och livet vet man inte
hur långt det blir. Möjligheterna finns,
alltså får jag inte sumpa dem. Slösar jag
bort min tid nu? Har jag valt fel någonstans? Borde jag ta större risker …?
Arbetslivet förändras. Det är redan
länge sedan ”fyrtio år och en guldklocka” var en sanning på arbetsmarknaden, och den som frivilligt sade upp
sig från en anställning betraktades som
alldeles från vettet. Trygghet var viktigt,
trivsel sekundärt. Nu finns snart inga
säkra arbeten längre, och även branscher som tidigare var trygga har gått
in i snuttjobbens tidevarv. Jag blev nyligen deltidsanställd vid ett universitet
och skickades på gratis hälsogranskning eftersom jag hade ett långt kontrakt: två år.
Att bli kvar på samma arbetsplats hela livet är alltså mer sällsynt än dodofågeln numera, det är inte ens särskilt
sannolikt att vi stannar kvar i samma
bransch. Orsaken är ofta det ekonomiska läget, men undersökningar vi-

sar också att ett växande antal européer ser positivt på att utbilda sig på nytt
och börja en ny karriär senare i livet.
Osäkerhet? Ja. Möjligheter? O ja. Till
exempel ökar antalet kreativa yrken
där man kan livnära sig på fler än en
sak. I tidningen The Guardian läser jag
för första gången termen ”everythingist” – en person som gör ”allt”. (Sagt
om Idris Elba, som förutom en framgångsrik karriär som skådespelare jobbar som dj, ger ut skivor och har slagit
nytt hastighetsrekord med bil).

Förvalta din begåvning

Och det är inte bara världens Idris Elbor som får chansen att pröva på nya
saker. Min man och jag tittar ibland på
frågesporten Vem vet mest från Sveriges
Television. Varje avsnitt börjar med en
presentationsrunda av deltagarna som
låter ungefär så här: ”Inger är massageterapeut och kommer från Växjö.
När hon inte löptränar eller cyklar Vätternrundan går tiden åt till att studera
psykologi på Öppna universitetet. På
fritiden läser hon deckare och gillar
att baka cupcakes. Hon tog flygcertifikat i våras – och snart ska drömmen
om en fotvandring i Himalaja också bli
verklighet!”

Mina föräldrar
värderade utbildning högt.
Samtidigt fanns
i församlingen
tanken att andliga arbeten är
bättre än vanliga. Dessutom
kan Jesus komma tillbaka närsomhelst. Ska vi
då faktiskt satsa den dyrbara
tiden på värdsliga yrken?
Joanna Nylund

Inger ler lite nervöst mot kameran.
Det är inte riktigt okej att ”bara” göra
en eller två saker numera, eller att – ve
och fasa – inte ha några intressen alls.
Sociala medier har lärt oss att omsorgsfullt arrangera verkligheten vi visar utåt: vad vi kan, vad vi gjort, var vi varit.
Men människan har nog alltid sökt sitt
värde i görandet snarare än varandet.
Och numera både kan och vill vi göra, om inte allt, så i alla fall så mycket som möjligt.
För den troende stiger ur sorlet av alla dessa möjligheter fram några svåra
frågor. Vad vill Gud med mitt liv? Hur
ska jag kunna veta vad Hans vilja är?
Kan Hans vilja och min vilja vara samma sak – eller åtminstone dra åt samma håll? Har Han en specifik uppgift
för mig?
Det finns faktiskt en viss frid i att inte kunna göra så många val, om det sedan är i matbutiken eller livet i stort.
Nu finns i stället ett överskott på allting som tvingar oss till ständiga val.
Varje gång väljer vi automatiskt också bort något annat, och ibland är den
vetskapen nog för att jag ska vilja andas i en papperspåse en stund.
Vi vet att Gud kan använda människor lite hur Han vill (det ger Bibeln
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Vilken är min
lott och hur ska
jag använda den
på bästa sätt?

många exempel på). Det handlar då
mycket mer om Hans förmåga än om
vår, och – det här är knepigt – sällan om
att Gud likt Aladdins lampa ska uppfylla alla våra önskningar. Men vi vet
också att Han har lagt ner gåvor i oss
som vi absolut inte ska gräva ner, utan förvalta. Myntenheten talent har på
engelska kommit att betyda just begåvning. Så hur ska vi då tänka?
I min frikyrkliga bakgrund var den
här frågan lite problematisk. Mina
föräldrar värderade utbildning högt.
Samtidigt fanns i församlingen tanken att andliga arbeten är bättre än
vanliga. Dessutom kan Jesus komma
tillbaka närsomhelst. Ska vi då faktiskt satsa den dyrbara tiden på värdsliga yrken?
Alla dubbla budskap skapar villrådighet. När jag under mitt första studieår kände att min förtjusning över
ämnet var så stor att det skulle kunna
sluka mig hel och hållen blev jag förskräckt. Denna sekulära utbildning –
ska den komma mellan mig och Gud?
Hindra mig från att göra Hans vilja? Det
blev en smolk i min glädjebägare som
sköljdes bort först långt senare, då min
gudsbild blev helare och kunde omfatta att jag kanske kan få följa mitt hjärta

Förnöjsamhet är en bristvara, rentav lite
ful. En människa som är nöjd
är inte längre
”hungrig”. Det
har blivit något fint med att
aldrig vara nöjd.
Ska det faktiskt
vara så?
Joanna Nylund

och Gud samtidigt – eller åtminstone
att de två inte automatiskt motarbetar
varandra. Men att jag överhuvudtaget
ifrågasatt att jag ska göra det bästa av
vad jag fått i form av talenter har varit
som en jäst som genomsyrat hela degen, i negativ bemärkelse. Fortfarande
ploppar tveksamheten upp ibland i de
mest oönskade sammanhang.
Det skulle inte vara svårt om Guds
vilja inte var så viktig för mig, men det
är den. Efter mycket kämpande å ena
och andra sidan har jag har landat någonstans i mitten. Ungefär här: det är
okej att känna efter vad man verkligen vill göra, och söka det. Gud är inte den som delar in uppgifter i andliga
och mindre andliga – det är det vi som
gör. Det är viktigt att vara öppen för att
Gud visar vägen – också helt nya vägar.
Men det värsta är att bli kvar på stället i passiv väntan på att livet ska börja. Eldskriften på väggen kan komma,
men de flesta av oss gör bäst i att med
hjälp av bön, förmåga, instinkt och sunt
förnuft söka rätt på vår plats i världen.
Så tror jag alltså numera.

Dröm den som kan

Överflödet av möjligheter är på många
sätt en rikedom men något skaver

också. Instagramvärldens fluffiga fraser om att följa sitt hjärta är något
som bara ett fåtal människor har råd
med. Inte heller i vårt land är det en
självklarhet att alla ska få uppfylla
sina drömmar. Ibland går drömmar
dessutom i kras. Att hitta frid och
mening i ett jobb man inte trivs med
och inte önskat, eller i arbetslöshet –
var finns hjälp att få till det? Ändå är
det ett betydligt vanligare problem än
att fundera på vilken av fem utbildningar man ska välja (för att inte tala om hobbyer).
Dessutom har möjligheterna inte gjort oss mer nöjda, tvärtom. Serietecknarparet Berglin har gjort en
stripp där en liten pojke lyckligt visar
upp en snäcka han hittat för sin pappa. Pappan säger: ”Men ska du nöja
dig med första bästa, det finns säkert
vackrare snäckor lite längre ut …”
Förnöjsamhet är en bristvara, rentav lite ful. En människa som är nöjd
är inte längre ”hungrig”. Det har blivit något fint med att aldrig vara nöjd.
Ska det faktiskt vara så?
Det största problemet med drömmarna och ambitionerna, som jag ser
det, är att de så lätt blir inåtvärmande. Jag tycker fortfarande att det finns

alldeles för många intressanta saker
att pröva på och alldeles för lite tid,
men en liten vägvisare har jag hittat.
Den talar inte så högt och därför är
jag böjd att tro att den kan vara Guds
röst. Det handlar om andra människor. Om att dela. Om att lyfta blicken
från mig själv. När jag försöker göra
mig själv lycklig, det är då jag ”förlorar min själ” (eller mitt jag, som det
står i vissa översättningar). Sak samma vad jag gör om fokus blir fel.
Ett par stora drömmar håller på att
gå i uppfyllelse. Jag fotograferar och
skriver. Jag brottas ofta med tvivel
över om jag lyckas producera något
som är bra. Jag jämför med mig andra
fast jag lovat mig själv att låta bli, och
känner hur glädjen avdunstar vartefter. Sensmoral: inte ens det jag älskar
att göra räcker för att göra mig lycklig.
Men när det finns ett utflöde och jag
kommer åt att dela mitt arbete med
andra, då förstår jag, plötsligt och om
igen, hur det ligger till. Det är i att
glömma sig själv som man finner tillfredsställelsen man söker. ”Den som
vill rädda sitt liv ska mista det, men
den som mister sitt liv för min skull
ska finna det” (Matt 16:25). Kanske
kan det kallas att drömma med Gud.
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Jag blir sjuk
om jag inte
skriver
FÖRFATTARE. Karin Erlandssons romandebut Minkriket blev hyllad och omtalad. Nu kommer roman nummer två, en
deckare i österbottnisk miljö.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
Efter att Karin Erlandsson blivit utbränd och repat sig insåg hon att hon
måste skriva klar den roman hon jobbat på i femton år.
– Tydligen blir jag sjuk om jag inte
skriver, tänkte jag.
– Det var en jättekris. Jag måste verkligen fundera på vad jag höll på med och
vad som var meningen med mitt liv. Jag
kom till att jag måste visa mig själv så
mycket respekt att jag avslutar det här
projektet. Hur det än går ska boken bli
färdig, även om den inte blir utgiven.
Minkriket blev inte bara utgiven, den
sålde också bra och fick fina recensioner. Nu, i början av mars, kommer Erlandssons andra bok, deckaren Missdåd.
Samtidigt är hon tjänstledig från jobbet
på tidningen Nya Åland för att skriva
en tredje roman. Nu får hon vänja sig
vid att kallas författare.
– Jag var på en fest där ingen kände
mig. Och jag tänkte att målet med kvällen skulle vara att jag skulle kunna säga att jag är författare utan att darra och
utan att skämta bort det. I och med att
min andra roman kommer ut nu så är
det klart att jag måste börja inse att jag
kan kalla mig författare utan att börja skratta själv.

Mer rellis än någonsin

En sorg man kan bli galen av

Orsaken till att hon skrev på sin debutroman så länge var att hon visste
att boken skulle sluta med ett svek,
men hon kunde inte komma på motiveringen till sveket.
– Jag behövde bli äldre och visare och gå igenom svåra saker för att
komma på lösningen. Minkfarmarens
fru drabbas av sekundär barnlöshet,
och det låter hon gå ut över den existerande dottern. Vi lider också av sekundär barnlöshet, min man Fredrik
och jag. Vi verkar inte kunna få fler
biologiska barn. Jag förstod att den
sorgen kan man bli galen av, och när

”Man kan inte
gå i kyrkan
utan att bli
påverkad. Så
nu är jag jättereligiös!”
Karin Erlandsson

Intressant tidsresa i bilder
BOK
Livet genom en lins
Foto: Bernhard Åström.
Förlag: Svenska litteratursällskapet i Finland
Böcker med fotografier från
gångna tider innebär alltid en intressant tidsresa.
I synnerhet då det handlar om välgjorda bilder som

jag kom på det gick det snabbt att skriva boken.
Den bok hon nu är aktuell med vågar hon inte säga så mycket om – förklarar man en deckare för mycket gissar läsarna snabbt vem som är mördaren.
– Det tog tid för mig att inse att
deckaren handlar om sorg. Min man
säger att jag skriver feel-bad-böcker, men själv tycker jag inte att mina böcker är så sorgliga. Mitt huvud
är betydligt sorgligare än böckerna.
Deckaren utspelar sig i Österbotten,
och som många romaner som utspelar
sig där handlar den också om religion.
– Jag tror inte att man kan skriva
om människor i Österbotten utan att
förhålla sig till religion. I den här boken syns många former av kristenhet, både sådan som är god och sådan som är mindre god.

Bernhard Åström på sin
Harley-Davidson 1922.

Karin Erlandsson är uppvuxen i Nykarleby, men hennes mamma kommer från Pargas och pappa från Pedersöre. Familjen talade inte dialekt
hemma, och hon avundas dem som
har dialekten som ett andra modersmål. Det finns en exakthet i dialekten som hon strävar efter trots att hon
skriver på standardspråk.
– I Nykarleby var det bara min familj och familjen Klingenberg som
inte pratade dialekt, säger hon och
skrattar högt och länge. – Får man
säga det?
Inte ens med kompisarna bytte hon
någonsin till dialekt.
– Jag var så dum att jag inte fattade att man måste byta. Jag minns en
incident från lågstadiet då läraren sa
att nu ska alla börja prata standardsvenska i skolan. Och jag var en av
de mest hysteriska: Å nej, hur ska vi
klara av det! Min självbild var sådan
att jag var som alla andra.
Karin Erlandsson är uppvuxen med
en aktiv kristen tro.
Var är du med tron just nu? Du har säkert haft faser?
– Jo, jag har haft faser. Men nu ska
jag säga något riktigt religiöst: Gud har
inte haft faser med mig, säger hon.
I mars i fjol blev hon trött på att hon

i nyutgåvan av Livet genom
en lins. Den bygger på en
donation på cirka 2 500 bilder av den västnyländske
veterinären och amatörfotografen Bernhand Åström
som Svenska Litteratursällskapet fick 1985.
Boken med 177 av
Åströms bilder kom ut i en
första upplaga redan 1994
och har varit slutsåld länge.
Nu har litteratursällskapet
gett ut en andra upplaga
med en ny grafisk form och
ett nytt förord.

Karin Erlandsson är
aktuell med sin andra
roman. Nu vågar hon
börja kalla sig själv
”författare”.

kallade sig kristen utan att ha tid att
gå i kyrkan.
– Då tänkte jag att nu ska jag gå i
kyrkan varje söndag i ett år, för jag
tänkte att någon har ju uppenbarligen tänkt till där, det finns en dramaturgi under året … och så började jag
gå varje söndag. Men nu är det så att
man kan ju inte gå i kyrkan utan att
bli påverkad. Så nu är jag jättereligiös!
– Jag trivs verkligen bra där i kyrkbänken om söndagarna. Man sitter där
och ser sig omkring och undrar att var
är den och den i dag då – vi är ju inte alltid så många på plats, säger hon,
skrattar igen.

Bernhard Åström (18841959) började fotografera
redan som fjortonårig och
hans intresse sammanföll
med fototeknikens genombrott runt sekelskiftet med
lättare kameror och ljuskänsligare film. Åström experimenterade tidigt med
den nya tekniken, han fotograferade både ögonblickbilder och med lång exponeringstid. Först använde
han sig av stora bälgkameror och glasplåtar men han
hörde till de första i Fin-

– Jag tycker faktiskt om det. Jag
tycker nästan bäst om de här vardagssöndagarna, du vet, typ 45:e söndagen efter trefaldighet, då inget händer, utan vi får höra en halvinspirerad
predikan om ett konstigt bibelställe.
Dem tycker jag jättemycket om. Jag
märker att vilken känsla jag än kommer med till kyrkan så visar bibeltexterna och psalmtexterna att någon redan varit med om samma sak.
Det har till och med skrivits psalmer
om barnlöshet eller andra stora sorger, jag kan komma dit med vilken
känsla som helst och det finns till och
med ritualer för den.

land som använde kinofilmkamera. På 1930-talet blev
Leican hans favorit och han
kom också att fotografera
med diafilm. Han hade alltid
kameran med sig.
Bokens bildurval skildrar långt familjens liv. Barnen föds och växer upp och
man umgås med släktingarna. Åström figurerar själv
på många bilder där han
ställt in kameran i förväg
och instruerat barnen eller
någon annan att trycka av.
Hans arbete som veteri-

när skildras i ett kapitel liksom den samtida trafiken som Åström inte sällan
skildrar som trafikolyckor.
1930 gör han en bilresa till
det ”nya turistmålet” Petsamo. Bilderna från den resan blir en värdig avslutning
på boken.
Som fotointresserad saknar jag ändå en mer detaljerad beskrivning av vilken teknik och utrustning
Åström använt sig av vid
varje bild.
¶¶Johan

Sandberg
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Allt flera hittar ekofastan –
breddar med egna teman
Allt flera går med i ekofastan
som inför påsken uppmanar
oss att se över våra vardagliga vanor och bli mera miljövänliga. I år fokusera ekofastan på klimatpåverkan av
mat och kläder. Nya deltagare är bland andra Teologiska
studentföreningen vid Åbo
Akademi, de journaliststuderandes tidning Smocka, Fortbildningscentrum Prakticum
och kommunikationsföretaget Lvngroom.
Prakticum har valt att
bredda kampanjens temaområden och uppmuntra till mera ekologiska konsumentval: att byta
ut de hår-, hudoch hemvårdsprodukter som
du främst an-

Ny barnbibel
på svenska
läsning. Förlaget Libris
har släppt en ny bibel för
barn. Alla barns bibel består av Bibelns mest älskade berättelser återberättade på ett sätt som
passar barn från 4–5 år
och uppåt.
– Varje berättelse kan läsas var för sig, men genom att läsa dem alla så
framträder en annan histo-

Asylsökande
unga får en röst

Om att få skriva deckare

Medan hon skrev deckaren jobbade
hon samtidigt på en bok om ett tungt
och svårt ämne som tangerar upplevelser hennes goda vänner haft: berättelsen om ett barn som dör i cancer. Hon
jobbade på böckerna parallellt under
en period då hon hade ett arbetsstipendium på tre månader.
– Planen var att jag skulle skriva ”cancerboken”, som jag så muntert kallar
den. Men jag måste möta så mycket av
min egen sorg i den att jag skrev den
måndag till onsdag, och i ren terapi skrev
jag en deckare torsdag och fredag. Så
känslan varje torsdag: Wohoo, jag får
skriva deckare! Samtidigt som cancer-

boken var absolut nödvändig att skriva.
Den första varianten är klar nu, men
den kräver oerhört mycket arbete eftersom den är så sorglig.
– Jag har inte klarat av att läsa den
själv. Då kan man inte tro att någon annan ska vilja göra det heller. Men någon gång ska jag göra den klar.
Just nu jobbar Karin Erlandsson med
den andra delen i deckartrilogin, som
ska handla om mäns våld mot kvinnor, mot samhället och mot sig själva. Dessutom ska hon försöka skriva
ett råmanus på en annan roman. Hon
är en mycket strukturerad författare.
– Jag brukar räkna ut exakt hur
många ord per dag jag måste skriva för

att få texten klar enligt den tidtabell jag
har. När jag skrev Minkriket skrev jag
1 000 ord per dag, i höst har jag skrivit 500. 500 ord tar en kvart, inte mer
än så. Under den här stipendieperioden skriver jag 4 000 ord om dagen.
När hon skriver stannar hon inte upp
och funderar, det gör hon senare, då
hon redigerar.
– Jag jämför den första skrivfasen med
diarré! Den tekniken fungerar för mig.
Men det ska bli oändligt skönt att få koncentrera sig på att skriva på heltid. Det
måste rimligtvis hända något med texterna då jag inte behöver fundera på jobbet. Det ska bli skönt att få bli uppslukad
av mina egna världar.

Oscarvinnande tortyr
FILM
Son of Saul (Saul fia)
Manus: László Nemes och
Clara Royer
Regissör: László Nemes
Den ungerska krigsfången Saul Ausländer (Géza Röhrig) är en av de judar som under dödshot och

med kodnamnet ”Sonderkommando” tvingas hjälpa
in människor i gaskammare och städa upp i kamrarna
efteråt. I Son of Saul, som
vann priset för bästa utländska film på årets Oscargala, följer tittaren Sauls skoningslösa tillvaro under två
dagars tid.
Under några ögonblick
luras man att tro att Saul
jobbar i vilken brutal, smut-

Géza Röhrig spelar den ungerske krigsfången Saul
Ausländer på avdelningen Sonderkommando i ett tyskt
koncentrationsläger.

INTEGRATION. Kyrkans utlandshjälp startar ett projekt som ska stöda integrering av invandrarungdomar.
En viktig del av projektet är
att ungdomarna får skriva manus för och filma berättelser om sina drömmar.
Filmerna görs med hjälp av
smarttelefoner.
Projektet genomförs i hela landet och målet är att
stöda invandrarungdomar,
att ge dem en röst i deras
nya hemland och erbjuda
verktyg för att fungera som
aktiva medborgare. Samtidigt hoppas Kyrkans utlandshjälp att projektet ska
leda till att finländare känner större solidaritet med
asylsökande.
Projektet genomförs av
Kyrkans utlandshjälps ungsig och högljudd fabrik som
helst, men bilderna som
sveper förbi (alltid suddiga, skärpan är alltid inställd
på Géza Röhrigs stenansikte) avslöjar vad det är som
hanteras i denna grymhetens industri.
När en ung pojke överlever gaskammaren men ändå dödas väcks något till liv
i Saul, något som slumrat
och somnat. Med full beslutsamhet inleder han en
operation med målet att ge
gossen en värdig begrav-

vänder till ett ekologiskt alternativ. De kallar det ekologisk skönhet och delar under
egen ekofastahashtagg ut
ekologiska handtvålar till den
som publicerar utbytta produkter på Facebook, Twitter
eller Instagram.
Teologiska studentföreningen vill till exempel dra ner
på matsvinnet och det gör
också Lvngroom som utmanar andra finlandssvenska
företag att också ekofasta.
Sy i den lösa knappen
istället för att köpa ett nytt
plagg. Foto: freeimages

ria. Det är lite som att vara en detektiv, att följa ledtrådarna hela vägen för att
upptäcka vad det egentligen handlar om, säger Sarah J Dodd som utformat de
nya texterna.
Dodd är lärare. När hon
blev mamma utvecklade
hon sitt kreativa skrivande. Hon har tidigare skrivit godnattsagor och julberättelser.
Illustrationerna är gjorda
av Raffaella Ligi.

domsnätverk Changemaker.
– Många unga asylsökande saknar en känsla av
att de blir hörda. Jag tror att
vårt projekt kan hjälpa dem
att utnyttja sina resurser
bättre. Då får de mer mod
och självförtroende och kan
börja förverkliga sina drömmar, säger Changemaker-nätverkets koordinator
Pertti Keinänen.
– Debatten om invandring är starkt polariserad
och asylsökandenas egen
röst saknas nästan helt i
debatten. Vi tror att de här
ungdomarnas berättelser
talar till alla sorters människor och leder till större
empati, mindre rädsla och
mer solidaritet bland finländarna, säger Keinänen.
Projektet inleds under
våren.
ning. Pojken blir en symbol
för det judiska folket och
Sauls kamp blir att bevara
något av sin egen värdighet
och andras.
Det här är 1 timme och
40 minuter plågsam filmhistoria, långt ifrån stereotypa skildringar av Andra
världskriget. De kortfattade
och många gånger förvirrade replikerna bidrar till en
känsla av hopplöshet och
växande panik. Det kunde
ha varit vi.
¶¶Christa

Mickelsson
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Kungsg. 7, 10600 Ekenäs
henricson.kietz@surfnet.fi

050-555 3616
0400-470 709

PREMIÄR
10.11.2016
EN MEDRYCKANDE
FANTASIFYLLD
VIRVELVIND
FÖR HELA FAMILJEN!

MOTORBRÄNNOLJOR
OCH DIESEL

TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!!

PREMIÄR
24.9.2016

av

ÅR 1939. MANNEN SOM INTE
KUNDE TALA
AVGJORDE VÄRLDENS
FRAMTID.

Bränsletjänst Kent & Johnny
66240 Petalax
050-3213799 Kent Nordling

WWW.ABOSVENSKATEATER.FI
#ÅSTpeterpan #ÅSTkungen
02 - 277 7377

0500-162803 Johnny Gammal

ND
UPPLEV ÅLA
– tusen öars land
Res med vännerna eller föreningen till Åland. Här väntar
mängder av upplevelser i vacker skärgårdsmiljö – vi hjälper
dig att hitta guldkornen!
Du kan också boka sommarens stugsemester
redan nu! Välj din favorit bland våra många stugor
på härliga Åland. Beställ vår nya katalog!

Stugvecka 4 personer prisexempel 260 €

PAKETRESA ELLER
SKRÄDDARSYTT
Välj en komplett paketresa
där resa, boende, och
kringarrangemang ingår
eller låt oss skräddarsy
resan efter era önskemål.
Vi erbjuder hotell, stugor
och gästhem över hela
Åland, även ute i skärgården. Packa väskan så
ordnar vi resten!
Läs mera på
www.alandsresor.fi/
gruppresor

Tekniskt försprång med
röjsågar. Ingen shoke och inga justeringar.

Stihl MS 241 CM motorsåg
• Volym 42,6 cm3 • 2,2 kW/3,0 hk • 4,3 kg

De populära Stihl röjsågarna

Erbj.

599 €

Magnesiumram, lång serviceintervall, utmärkt vibrationsdämpning och acceleration gör detta till dina drömsågar!

M-TRONIC - nu också på MS 261 CM & MS 201

Stihl MS 261 CM
• Volym 50 cm3 • 2,8 kW • 5,2 kg

Stihl MS 201 CM

699 €

• Volym 35,2 cm3 • 1,8 kW • 3,9 kg

Erbj.

699 €
Cirkelv. 15,
65100 Vasa

Stihl FS 260 CE Finns även med
Erbj.

699 €

värmehandtag!

Stihl FS 410 CEK
Erbj.

799 €

Erbj.

899 €
999 €

Ultralätta motorsågar
Stihl MS 170

• Volym 30 cm3 • 4,2 kg

Världens lättaste proffssåg

Stihl MS 180

• Volym 32 cm3 • 4,3 kg

229 €
Erbj. 279
€
Erbj.

tel. 06-318 2950
0500-364 688

www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi

Arbeta säkert
och användarvänligt med
STIHL skyddsutrustning!

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL
VALTRA TRAKTORER & SAMPOROSENLEW SKÖRDETRÖSKOR

Stihl FS 469 CEMK
Erbj.

Varför pruta på säkerheten
eller kvaliteten
Nya modeller
!

Fråga efter
paketpris.

Stihl FS 460 CEMK

made in skaftung

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

Bokning och information tel. 018-28 040.
www.alandsresor.fi

M-TRONIC styrsystem på både motor- och

LINDY

SERVICE AV JOHN DEERE TRAKTORER
& SKÖRDETRÖSKOR

KOM IHÅG!
Försäljning av STIGA & ARIENS
snöslungor
Kylarreparationer för alla fordon
Bilsläpvagn- och
båttrailerförsäljning
Moto-svärd och kedjor

CE

Thomas Lindberg
Västraändsvägen 180
64480 Skaftung
thomas@lindy.fi
(06) 222 9321, 044 516 8689
www.lindy.fi
CE
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UR EVANGELIET
”Här är en pojke
som har fem
kornbröd och två
fiskar. Men vad
förslår det till så
många?”
Läs mera i
Joh. 6:1–15.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Bröd för mage och själ

Den här söndagen kallas Midfastosöndagen för att
den infaller mitt i fastan. Nu är vi halvvägs på väg mellan askonsdagen och påsken.
Ett annat namn på söndagen är brödsöndagen.
Texterna berättar om hur Jesus bespisar femtusen människor, men söndagens tema handar om
mer än mat för kroppens överlevnad. Jesus själv
är livets bröd som mättar vårt behov av andlig
föda. Han delar ut sina goda gåvor till oss och lär
oss att dela med oss till dem som behöver det.

INSIDAN
BETRAKTELSEN INGEMAR JOHANSSON

”Fastetid i glädje.”

Församlingsafton lö
kl 19 i Kristinestads
församlingshem.

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

#bönetwitter
Lunchbox i sönderdiskad plast.
Trötta tomater,
magen ler ändå
tacksamt. Tack
för maten! Tack
för vardagen!
Tack för #ekofasta #bönetwitter
Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Nina Österholm.

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
5 Mos. 8:2–3
ANDRA LÄSNINGEN
1 Kor. 10:1–6
EVANGELIUM
Joh. 6:1–15
Fjärde söndagen i fastan, Midfastosöndagen.
Temat är ”Livets bröd”.
ILLUSTRATION: Sofie Björkgren-Näse

Överflödande liv
Medan man lever sitt vardagsliv funderar man
inte så mycket över att det trots allt fungerar
så bra som det gör. Man bara lever. Man tänker inte att det skulle vara något särskilt med
det. Inte heller att det skulle vara något slags
Jesus-under att livet går vidare. Fasteperiodens
mer avskalade livsrytm avbryts nu av söndagar med överflödande liv. Bibelns människor umgås och är glada, blir friska och får mat
i överflöd. Men så livsbejakande ser det ju inte
ut i vår värld. Inte ens i mitt eget liv. Listan på
motsatsen kan bli nästan hur lång som helst:
sjukdom, hunger, lögn, svek och bedrägeri,
sexuella övergrepp, psykiskt lidande, depression, ångest, demens, mobbning, arbetslöshet,
hemlöshet, ensamhet, fattigdom, mord, krig,
våld, terror, farsoter, naturkatastrofer… Men
trots att allt i världen inte ser ut som i drömmen om det goda livet så fortsätter kristna
världen över att tacka och lovsjunga Skaparen för det liv de har fått.
Jag undrar ibland över varför många av de
människor vi har gett helgonstatus var beredda att avstå det goda livet för att i stället gå
en plågsam död till mötes för sin tro på Jesus
Kristus. Min tanke är att de måste ha fått se
och uppleva något som var så starkt att de helt
enkelt bara ville ha mer. Så stark var upple-

velsen att inte ens döden kunde hindra dem
från att få denna längtan uppfylld. De hade
förmodligen fått se en skymt av den himmelska glädjen. När vi med ett stycke bröd och
en bägare med vin firar nattvard är det som
om vi liksom helgonen, men i ritens form,
gestaltar mötet med den himmelska glädjen och saligheten.
I bibelberättelsen läser vi om hur människornas magar började kurra i gröngräset
på kullarna vid Galileiska sjön. En liten pojle
räckte fram det han hade i sin ryggsäck, några bröd och ett par fiskar. Vare sig han eller
de andra, även om de nog hade vissa aningar,
förstod i vilket drama de var med i, men i sin
glädje ville de i alla fall göra Jesus till kung.
Ibland händer det att jag ställer mig att baka bröd. Vid knådningen njuter jag oerhört
av att forma degen slät och mjuk. I början är
degen lite kladdig men efter en stunds mjölande och knådande har den blivit så fast och
fin att jag inte riktigt vill sluta. När jag sedan
lagt degen för jäsning på plåten skär jag som
ett tack till Skaparen ett kors i degen.
Trots att allt inte står rätt till med vår hälsa, våra relationer och i världen så fortsätter jag och många andra att i de små enkla
tingen tacka vår Skapare som alla goda gåvors givare.
Ingemar Johansson är kyrkoherde i Hammarlands församling

PSALMFÖRSLAG
383, 486, 314,
224 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

FÄRGLÄGG
Illustrationen ovanför betraktelsen går att
färglägga.
Så här beskriver illustratören Sofie Björkgren-Näse sina tankar
bakom bilden:
”Känslan av att inte räcka till, att inte ha
tillräckligt att dela med
sig av gör sig ofta påmind just nu. Jesus fick
det lilla att räcka till så
många. Vilken glädje det
var för dem som fick ta
emot. Vilken motivation
för mig att försöka tänka
att jag har tillräckligt, att
jag kan dela med mig på
olika sätt av det jag har.
Ge glädje och få glädje.”

Värdeakademin - ett socialetiskt
forum hålls torsdag 21.4 kl 12-17
* Tema: Sekularisering och radikalisering
* Program: Karin Creutz om hatretorik och etik,
Carola Ekrem om kyrkliga och sekulära fester,
Tage Kurtén om det postsekulära samhället,
biskop Björn Vikström, Olav S. Melin medverkar.
* Välkommen till Värdeakademin! Arr. Stiftsgården Lärkkulla och Åbo Akademi.!
Anmälan: www.larkkulla.net, info@larkkulla.net , tel. 019-2757200

Annonsera i Kyrkpressen!

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

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

KALENDERN
4–10.3
DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ
LÖ 5.3 KL. 11- 13.30: STOR BARNFEST i församlingshemmet
PROGRAM: Trollkarlen Kimmo Erkkilä, ansiktsmålning, mete, pysselbord, lotteri, missionshörna,
möjlighet att äta lunch kl. 12-13.
SÖ 6.3 KL. 10: GUDSTJÄNST I
SVARTBÄCK- SPJUTSUNDS SKÄRGÅRDSKYRKA, Lindberg, Söderström. Karmels kyrkoförenings
årsmöte i efter gudstjänsten.
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, Stråhman, Djupsjöbacka,
Söderström, Gunvor Flykts gudstjänstgrupp, barnansvarig Solveig
Finnbäck, hjälpledare.
¶¶ LAPPTRÄSK
Antti Kilpi börjar som församlingspastor 1.3.2016
lö 5.3 kl. 10-14: Konfirmandsamling i församlingshemmet
sö 6.3 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
Stina Lindgård, Antti Kilpi, Ingmar
Hokkanen
on 9.3 kl. 9.30: Vuxen-barn i församlingshemmet, Gina Nyholm
on 9.3 kl. 13.15-14: Barnklangen i
församlingshemmet, Mia Aitokari,
Gina Nyholm
¶¶ LILJENDAL
Antti Kilpi börjar som församlingspastor 1.3.2016
lö 5.3 kl. 10-14: Konfirmandsamling i Lappträsk församlingshem,
Stina Lindgård, Susann Stenberg
lö 5.3 kl. 10.30-12.30: Nappeklubben i Mariagården Gina Nyholm
sö 6.3 kl. 12: Högmässa i kapellet,
Stina Lindgård, Antti Kilpi, Ingmar
Hokkanen
ti 8.3 kl. 10: Vuxen-barngruppen i
Mariagården, Gina Nyholm
on 9.3 kl. 18: Läsmöte hos Aila och
Bengt Wahlroos, Eskilom, Susann
Stenberg, Antti Kilpi, Mia Aitokari
to 10.3 kl. 19: Kyrkokören övar i
Mariagården, Mia Aitokari
¶¶ LOVISA
Gudstjänst: sö 6.3 kl 10 i kyrkan,
af Hällström, Jokinen. Efteråt vinterskriftskolans lektion i församlingsgården
Samkristen förbönstjänst: må 7.3
kl 18 i församlingsgården
Pensionärsföreningen: ti 8.3 kl 13 i
församlingsgården
Morgonkaffe: to 10.3 kl 8:30 i Tikva
Ordets och bönens kväll: to 10.3 kl
18:30 i kyrkan
¶¶ PERNÅ
Café Mikael: fr 4.3 kl. 10-11.30 i
Mikaelsstugan, Jeannette SjögårdAndersson, Maria Virtanen.
Högmässa: sö 6.3 kl. 10.00 i kyrkan,
Robert Lemberg, Kerstin BuskÅberg.
Soppa kl. 5 och påskpyssel: fr 18.3
mellan kl. 16.30-18.00 i Solbacka,
Edövägen 38, Isnäs. Pris 2,50 euro/
person, 5 euro/familj. Påskpyssel
kl. 16.30-18.30. Anm. senast 15.3
till Katarina Forsell tel. 040-8212107

eller till pastorskansliet tel. 0447229242. Link facebook: ”pernå
församling” eller pernaforsamling.
fi. Arrangörer: Pernå församling och
Isnäs Föräldraförening rf.
¶¶ SIBBO
Sibbo kyrka: Sö 6.3 kl. 12 Familjemässa. Camilla Ekholm, Isabella
Munck, Lauri Palin, gudstjänstgrupp, sånggruppen Meant to be,
barnkören.
CrossCountry kväll: Bandet Cross
Country spelar lö 5.3 kl. 18 i Kyrkoby försml.hem. Gratis inträde,
kollekt för Gemensamt Ansvarinsamlingen.
Diakonisyföreningen: Må 7.3 kl. 15
hos Margareta Hildén (Boxv. 345)
Samtalsgruppen på Linda: Ti 8.3
kl. 13.15. Ann-Lis Biström.
Kyrkobröderna: Ti 8.3 kl. 18.30 i
Kyrkoby försml.hem. Vi läser Nathan Söderbloms bok ”Kristi pinas
historia”.
Alla välkomnas med: i vår projektartade gospelkör som övar in
sånger för påskdagens festmässa
27.3. Kören övar i Sibbo kyrka 6.3
kl.13.30, 9.3 kl.18.30, 13.3 kl.13.30,
16.3 kl.18.30, 26.3 kl.18.30 och
27.3 kl.10. Kontakta Lauri Palin för
mer info.
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Mer information på Johannes
hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fr 4.3
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån.
För barn över 1 år. Wiklund.
kl: 12 Middagsbön i världsböndagens anda i Johanneskyrkan.
Björkholm-Kallio, Repo-Rostedt.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E.
Lö 5.3
Kl. 16: Orgelmatiné i S:t Jacobs
kyrka med Sixten Enlund.
Sö 6.3
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Lindström, Böckerman. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Terho, Lindström, Enlund. Chorus
Sanctae Ceciliae. Kyrkkaffe.
kl. 19: Helsingfors Orgeldagar. Orgelkonsert. Helsingfors Orgeldagar
med Martin Schmeding, Tyskland.
Må 7.3
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För
barn under 1 år. Wiklund.
kl. 11-12: Cellverksamhet ”Guds
närvaro i vår samvaro” i S:t Jacob.
Gertrud Strandén.
kl.16-20: Häng i Tian. Öppet hus i
ungdomslokalen. Romberg.
Ti 8.3
kl. 11-12: Stolgymnastik för daglediga. Högbergsgatan 10 E, 2 våningen. Wiklund.
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Maria Tuokko.
kl. 18: Korsvägen i Johanneskyrkan.
Lindström, Enlund.
On 9.3
Obs! Ingen Diakoniträff p.g.a. personalens planeringsdag.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Hätönen.
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RADIO & TV

BRÖLLOP BRUDKRONA

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 4.3 Lennart Koskinen, Visby (repris från 26.3.2001) Lö 5.3 8.53 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur
sin bok Helga Hund i Egypten (repris från 7.1.2006) Må 7.3 Rea Anner,
Helsingfors Ti 8.3 Anette Nyman, Pedersöre Ons 9.3 Anders K. Hamberg,
Åbo To 10.3 Ingmar Rönn, Maxmo.

Fre 4.3 Psaltarens poesi. Uppläsare: Mårten Wallendahl (repris från
2003) Lö 5.3 17.58 Ett ord inför helgen, Johanneskyrkan i Helsingfors. Sö
6.3 Gunnar Weckström, Karis Må 7.3
Olof Göthelid, Sibbo (repris från 2014)
Ti 8.3 Tua Sandell, Istanbul (repris från
10.1.2011) Ons 9.3 Kristina Klingenberg,
Karleby To 10.3 Teemu Sippo, Helsingfors (repris från 8.12.2011).
VEGA

Sö 6.3 Gudstjänst med Helsingfors
svenska baptistförsamling.
Predikant: Ann-Lois Edström. Mötesledare: Maria Pettersson. Organist: Inger Eriksson. Sång: Tove
Leppilampi. Musik: Jennie Högberg,
flöjt. Förebedjare: Jan Edström.

To 10.3
kl. 10–11.30:Musiklek för 0-3
åringar i S:t Jacob. Wiklund.
Middagsbön i Johanneskyrkan
vardagar kl. 12.
¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 6.3 kl. 12: högmässa, Johan Hallvar, Patricia Högnabba, Mimi Sundroos. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Ti 8.3 kl. 18.30-20.30: kyrkokören
övar i Matteussalen, Mimi Sundroos.
On 9.3 kl. 8.30:9: morgonmässa.
On 9.3 kl. 15.15-16.15: Roströsten
(1 vån), Mimi Sundroos. Obs ny tid
och plats.
To 10.3 kl. 11-12.30: Folkhälsans
sällskapsgrupp - en mötesplats för
seniorer i Östra centrum. Vi samlas,
utbyter tankar och erfarenheter och
diskuterar kring ett tema. Gruppen
leds av Karola Forstén.
To 10.3 kl. 12-14: stickklubben, Carita Riitakorpi.
¶¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Fr 4.3
• kl. 10 Musiklek: Haga prästgårdsv. 2. Musiklekstund för 0–4
åringar med förälder. Vi bjuder på
kaffe, saft och smörgås.
Sö 6.3
• kl. 10 Högmässa: Munksnäs
kyrka, Tegelst. 6. Thylin, Ahlberg.
Kyrkkaffe.
• kl. 10 Högmässa: Åggelby gamla
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli.
Kyrkkaffe.
• kl. 16.30 Puls-gudstjänst: i
Södra Haga kyrka, Vesperv. 12.
Barnkyrka.
Må 7.3
• kl. 18 Bibelträff: Månsas kyrka,
Skogsbäcksv. 15. Vi studerar 2:a
och 3:e Johannesbrevet. Kaffeservering. Sandell.
Ti 8.3
• kl. 10 Babyrytmik: Haga prästgårdsv. 2. Musiklekstund för alla
bebisar 0–1 år med förälder. Efter
sångstunden kan man fortsätta
umgås på Café Torpet. Liisa Ahlberg.
• kl. 10 Musiklek: Malms kyrka,
Kommunalv. 1. Musiklek för 0–4
åringar med förälder. Vi bjuder på
kaffe, saft och smörgås.
On 9.3
• kl. 13 Bibeleftermiddag i Haga:
Haga prästgårdsv. 2. Stig-Olof
Fernström.
• kl. 14.30 Petrus barnkör: Haga
prästgårdsväg 2. Alla barn från 5
år uppåt varmt välkomna! Liisa
Ahlberg.
To 10.3
• kl. 9.45 Musiklek: Munkshöjdens församlingshem, Raumov.
3. Musiklek för 0-4 åringar med
förälder. Vi bjuder på kaffe, saft
och smörgås.
• kl. 10–12 Öppet hus och diakoni: Café Torpet, Köpingsv. 48.
Utdelning av donerat bröd, möjlighet till enskilt samtal och bön
med diakonissorna.
Fr 11.3
• kl. 10 Musiklek: Haga prästgårdsv. 2. Musiklek för 0-4 åringar
med förälder. Vi bjuder på kaffe,
saft och smörgås.
Övrigt
• Sommarens barnläger: Nu kan
man anmäla sig till församlingens
dagläger för barn 6–11 år. Lägret
ordnas 6–10 juni på Vespervägen
12 A. Program varje dag kl. 9–16.
Avgift 50 €, syskon 35 €. Mer info
och anmälan på www.petrusforsamling.net/barnlager

¶¶ HELSINGFORS PROSTERI
Världsböndagen 2016: firas med
en ekumenisk gudstjänst den 4
mars kl.19, i Baptistkyrkan Betel,
Skillnadsg. 1. Tema ”Ta emot barnen
– Ta emot mig”, gudstj. sammanställd av kvinnor på Kuba.
En sorgegrupp för hela Helsingfors
prosteri: arrangeras i Johannes
församlings regi fram till 19.5 i Högbergsgårdens Tia (Högbergsgatan
10D, 2 vån.) kl.18-19.30. Ledare diakonissan Karin Salenius och pastor
Johan Terho. Gruppen samlas följande gång 3.3, varefter 17.3, (19.5).
Information Karin Salenius tfn 0923407224 eller per e-post: karin.
salenius@evl.fi Gruppen fortsätter
att samlas nästa höst.
Församlingarnas samtalstjänst:
dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje
kväll kl.20-24. En webbaserad
hjälptjänst finns på adressen http://
evl.fi/natjour. Användaren behöver
inte uppge namn, e-postadress
eller andra uppgifter som kan leda
till identifiering utan väljer själv en
signatur och ett lösenord. Ring eller
skriv när Du behöver stöd! Du kan
dessutom skriva ett handskrivet
brev till Kyrkans brevjour, PB 210,
00131 Helsingfors, som behandlas
anonymt och konfidentiellt. Kyrkans
chatt dejourerar måndag till torsdag
kl.18-20.
Besök på Ateneum utställningen
onsdagen den 9 mars:
” JAPANOMANI I DEN NORDISKA
KONSTEN 1875-1918”.
Samling på innergården vid bokhandeln kl. 13. Guidning ca 1 timme.
Efteråt kaffe/te i kaféet. Avgift 5
euro i vilket ingår avgift, guidning
o kaffe. Anmälningar till Kristina
Jansson-Saarela, tfn 09 2340 2540.
Arr. Centralen för församlingsarbete/Handikappdiakonin.
Ignatiansk vardagsretreat - våren
2016: Ta ett steg åt sidan, ge dig
möjlighet till avskildhet och stillhet
mitt i vardagen genom att delta i en
ignatianskt inspirerad retreat som
börjar torsdagen d 14.4. och pågår
torsdagar d 21.4, 12.5, 19.5, 26.5, kl.
17-19 i kapellet på Församlingarnas
hus, Tredje linjen 22, 4 vån. Under
samlingarna delar man med sig av
reflektioner som dykt upp under
veckans bibel- och bönemeditationer hemma. För varje vecka ges
bibeltexter och böner med medföljande frågor som stöd för de andliga
övningarna och som fungerar som
spegel i vardagslivet. Ledare, Kristina Jansson-Saarela, tfn 09 2340
2540, e post: kristina.janssonsaarela@evl.fi som svarar på frågor
o tar emot anmälningar
Livsåskådningsgruppen: som leds
av Kristina Jansson-Saarela och
Ulla Gripenberg samlas nästa gång
tisdag 22.3 kl.13-15. Tema: Jesus,
Maria och Josef – viktiga mänskor
jag har eller har haft?
Kyrkomusikfestivalen Klang i
kyrkan: firar 20 års jubilum 1120.3.2016. Temat är Ljus och mörker. Läs hela programmet: www.
kirkkosoikoon.fi
Rekreationsdagar för närståendevårdare: 25-28.4.2016 (måndtorsd) på Kaisankoti badhotell i
Esbo i samarbete med Folkhälsan.
Anmälningar till diakonissan Kristina
Jansson-Saarela tfn. 09-23402540
eller per e-post kristina.janssonsaarelavl.fi eller Jonna Skand Folkhälsan tfn. 046-8105037.
KAMPENS KAPELL:
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

¶¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 6.3. um 11 Uhr: Gottesdienst
(Panzig)
¶¶ OLAUS PETRI
Lö 5.3: kl. 18 Helgsmålsbön – Musikandakt. Åbo konservatoriums
kammarkör och esbokören Candomino, dir. Esko Kallio.
Midfastosöndagen 6.3: kl. 11 Högmässa. Timo Viinikka, Nina Fogelberg. Liturgiska kören medverkar.
On 9.3: kl. 18 Samtalsgruppen. Temat är konst och tro. Vi ser tillsammans filmen Den yttersta domen –
Andrej Rublev av Andrej Tarkovskij.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
¶¶ ESBO
Högmässor sö 6.3:
Esbo domkyrka kl. 12.15. Rönnberg, Kronlund, Markus Malmgren,
organist. Kammarkören Novena
medverkar med musik och dikt ur
en sångsvit av Peter Hilli med text
av Edith Södergran. Kyrkkaffe i
Sockenstugan.
Karabacka kapell kl. 10 Tro och
ljus-mässa. Ben Thilman, Ertman,
Bengts. Kyrkkaffe.
Köklax kapell kl. 16 lovsångsmässa.
Kanckos, Bengts. Söndagsskola.
Kyrkkaffe.
Den tomma famnens andakt: Kilon
Risti, Gamla Banan 1, sö 6.3 kl. 16.
Tvåspråkig andakt, bön, musik,
tystnad – för alla som har upplevt
den tomma famnen; sorgen över
ett barn som inte har fötts eller som
har dött. Merja Saravuo, Aija Pöyri,
Brita Ahlbeck och Pauliina Hyry. Arr.
i samarb. m. Leppävaaran srk.
Lördagskaffe för vuxna funktionshindrade: Karabacka kapell lö 5.3 kl.
15-16.30, Heikkinen.
Mässa och lunch för rörelsehindrade: Köklax kapell fre 18.3 kl.
12-14.30. Taxiskjuts ordnas. Anmälningar senast 11.3, Bea Karlemo,
040 513 0828 el. Synnöve Heikkinen, 040 547 1856.
Bönekvarten: Olars kyrka, svenska
sidan, ti 8.3 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 8.3 kl. 19–20, Olars
kyrka - klubbrum,Rönnberg. Vi frågar, tar reda på och samtalar kring
andliga frågor ur kristet perspektiv.
Fasteserien del 4: Förrättningskapellet vid Esbo domkyrka on 9.3.
kl. 17–17.45. ”Med psalmer upp till
Jerusalem”. Vi sjunger fastetidens
psalmer med Nina Kronlund och
Mirja von Martens.
Sommarläger för barn:
Dagsläger för 7-10-åringar: Mattby
kapell, 6.6 -10.6 och 13-17.6 kl.
8.30-16.30. Max. 25 barn. Pris: 1
vecka 70 €, 2 veckor 125 €, Syskonrabatt 25 %. I priset ingår lunch,
mellanmål, program och material.
Mer info: Helena Aitti-Lindberg,
040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi
Dagsläger för 7-10 åringar: 20.623.6 (2.-21.6 i Mattby kapell kl.
8.30-16.30, 22-23.6 på Mataskär
kl. 8-16.30). Pris 60 € inkl. frukost,
lunch, mellanmål, program och material. Syskonrabatt 25 %.
Övernattningsläger för 7-12-åringar: Mataskär 21-23.6. Max. 20 barn.
Pris: 45 €, syskonrabatt 25 %.
Mer info: Camilla Dannholm, 040
709 9446, camilla.dannholm@evl.
fi. Elektronisk anmälning till alla
läger på www.esboforsamlingar.fi/
barnlager 10.3-31.3. Lägerplatsen

VEGA

bekräftas senast v. 15.
Hilavitkutin: Vällskogs lägercentrum
8-11.8. Tvåspråkigt övernattningsläger för barn som börjar i årskurs
1-7 hösten 2016. Sommarsysselsättning ute och inne, kreativitet,
pyssel och motion samt lugna
stunder med andakter. Pris: 50 €
inkl. program, måltider, övernattning, resor och försäkring. Arr. Esbo
församlingar. Elektronisk anmälning
10.3-1.5, www.esboforsamlingar.fi/
barnlager
Kretsar för seniorer & daglediga kl.
13-15: Kalajärvi kapell to 3.3, Köklax
kapell ti 8.3, Södrik kapell on 9.3,
Karabacka kapell to 10.3.
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyrkog. 10, varje må och to kl. 10-12.
Församlingslunch: Olars kyrka,
svenska sidan, varje ti kl. 12-14.
Pris 5 €.
Handarbetsgruppen: Vita huset,
Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. kl. 16-19.
¶¶ GRANKULLA
To 3.3 kl. 10-11 Lovsång och bön: i
övre brasrummet.
Lö 5.3 kl. 12-15 Påskpyssel: för
hela familjen i Sebastos.
Förhandsanmälan till Yvonne
Fransman, tfn.050-443 0045 eller
yvonne.fransman@evl.fi
Max 50 deltagare.
Sö 6.3 kl. 12 Högmässa: Ulrik
Sandell, Barbro Smeds. Kaffe i
nedre salen.
Kl. 12 Söndagsskola: i Klubb 97,
Pippi Collander, Märta Backman.
Må 7.3 kl. 18 Ungdomskväll: i
Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.
Ti 8.3 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebastos, Yvonne Fransman, Barbro
Smeds.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning:
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i Sebastos.
On 9.3 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i övre brasrummet.
To 10.3 kl. 10-11 Lovsång och bön:
i övre brasrummet.
Kl. 18.30 Bibelkväll: i Sebastos,
Carola Tonberg-Skogström.

IN
PR

VEGA

Planerar ni vigsel?

Lemland-Lumparlands församling har två brudkronor
för utlåning till församlingsmedlemmarna. Ta kontakt
med pastorskansliet för mer
information.
På bilden ses Lemlands
brudkrona, tillverkad av Viking Sundberg och skänkt till
församlingen av Vessingsboda
bybor 1954.

¶¶ KYRKSLÄTT
Retreat på Snoan: fre-sö 1-3.4
ordnas en Retreat på Snoan där
det finns möjlighet att delta. Avgift 65 euro. Info och anmälningar:
Monica Främling 040 350 6072.
Effa: fre kl.13.15–16 på Lyan. 4.3
spelar vi olika bordsspel, 11.3 besöker vi bibban.
Slöjdgrupp för vuxna: lö 5.3 kl.
12-16 i ”Reguel Bengtströms
smedja” på Gamla Kustvägen 86.
Varannan lördag, udda veckor.
Högmässa: sö 6.3 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Lovén, Punt.
Sång och bön i Koret: må 7.3 kl.
18.30 i Kyrkslätts kyrka.
Konsert med Louis Manikas och
elever: on 9.3 kl. 19 i Församlingshemmet. Förutom Manikas
uppträder Susann Joki, Janne
Kaksonen och Minna Holkkola.
Fritt inträde, program 10 euro.
Samma konsert uppförs i Balder
salen i Helsingfors söndag 13.3.
Kyrkoherdeämbetets tel. (09)
8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. Mera
info på www.kyrkslattsvenska.fi
¶¶ TAMMERFORS
Sö 6.3: Högmässa kl 11 i SvH, Kim
Rantala, Hanna-Maarit Kohtamäki
Ti 8.3: Mammor, pappor o barn
kl 10 SvG
Ti 8.3: Tisdagsklubben kl 13.3015.30 SvG
Ons 9.3: Diakonikretsen kl 13 SvH,
Mariebebådelsedagen
¶¶ VANDA
Veckomässa: fre. 4.3 kl. 14 i Folhälsanhuset, Vallmovägen 28. A.
Paavola, A. Ekberg.
Högmässa: sö. 6.3 kl. 10 i Helsinge
kyrka S:t Lars. A. Paavola, A. Ekberg.
Mässa i Taizéanda: sö. 6.3 kl. 12 i
S:t Martins kapell. A. Paavola, A.
Ekberg.
Familjecafé: må. 7.3 kl. 9.30–12 i
Martinristi, Bredängsv. 2.
Familjecafé: tis. 8.3 kl. 9:15–12 i
Bagarstugan. Kontaktperson: Elina

Kuosa tel. 050 545 5031.
ViAnda-kören: övar ons. 9.3 kl.
12–14 på Helsinggård, Konungsvägen 2.
Familjecafé: ons. 9.3 kl. 13–15 i
klubbutrymmet i Brännmalmen,
Kornv. 10.
De vackraste andliga sångerna:
ons. 9.3 kl. 14:15 i Folkhälsanhuset, Vallmov. 28. A. Ekberg.
Ungdomskväll: ons. 9.3 kl. 18 i
Bagarstugan.

RASEBORGS PROSTERI
¶¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Ad Dominum: lö 5.3 kl. 19 i Ekenäs
kyrka. Coro Jean Sibelius, dir. R.
W. Ahlberg. Konserten genomförs
som en öppen generalrepetition i
samarb. med värden Västnyländska
Kammarkören, dir. N. Burgmann. T.
Wilman medv.
Högmässor/gudstjänster sö 6.3:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, T. Wilman, P.
Nygård.
Kl. 10 Bromarvs kyrka, S. Söderlund, S. Lindroos.
Kl. 12 Tenala kyrka GDT, S. Söderlund, S. Lindroos. Ansvarslunch i FH.
Kl. 12 Snappertuna kyrka, T. Wilman, P. Nygård. Veteranerna medv.
Kyrkkaffe med föredrag av Sven
Stenlund: Jussarö - från sjörövarnäste till nationalpark.
Dagklubben 70 år: sö 6.3 kl. 15
i Ekenäs FH. Jubileumsfest för
alla dagklubbsfamiljer i Raseborgs
prosteri.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
¶¶ INGÅ
Israeliska danser: fre 4.3 kl 18 i
församlingshemmet. Unnérus.
Högmässa: sö 6.3 kl 10 i Degerby
kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
Bibelgruppen: mån 7.3 kl 18.30 i
Prästgården. Hellsten.
Församlingsträff: ons 9.3 klo 14 i
Prästgården. Lindström.
Familjecafé: to 10.3 kl 9.30-11.30.

AT
K
IC
För tillfället är jag engagerad i församlingens Alphagrupp som ledare. Det
är ett koncept som passar mig.
Jag gick min första Alphakurs 2009.
Jag tyckte om att vi träffades i små
grupper där man vågade fråga om allt.
Det finns en trygghet i att prata och diskutera i en liten grupp där man kan lita på varandra. Undervisningen är också
en viktig bit. Det känns som om det alltid kommer något nytt att tänka på.

”Vi träffades i små grupper
där man vågade fråga om allt.”
Ylva Ahonen, Jakobstads svenska församling
På ”Inprickat” delar församlingsmedlemmar med sig av något
församlingsprogram de har prickat in i kalendern.
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PÅSKTRADITION ÄGG

Sinnesnärvaro
och själaro i
fastan
Hör hur vaxpennorna raspar över de vita äg�gen! Känn doften av smält
bivax! Gläd dig över färger, dofter, gemenskap
och koncentration – må-

Eklund, Lindström.
Missionsbasar: lö 12.3 kl 10-14 i
Prästgården. Handarbeten, bakverk, lotteri och lopptorg.
¶¶ KARIS-POJO
Högmässa, Sö 6.3:
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Kvällsbön i fastetiden, On 9.3:
kl. 19 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Kvällsmässa med Taizé-sånger,
To 10.3:
kl. 19 i Svartå kyrka.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
¶¶ LOJO
Ti 8.3. kl. 13.30: Svenska kretsen
samlas i Virkby kyrka.
Sö 13.3. kl. 13: Marie bebådelsedagens högmässa i Virkby kyrka.
Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Info om kyrktaxi och om taxin
till svenska kretsen: Ring 0400
303963 Juslen ifall man behöver taxi, dagen innan och priset
samma 5 euro.
Veckoverksamheten: www.lohjanseurakunta.fi/verksamhet

REGION 2
ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 6.3. kl 12: Högmässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. Ungdomssöndag.
On 9.3. kl 18: Veckomässa i kyrkan,
Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 6.3. kl 11: Högmässa i kyrkan, Granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 6.3. kl 11: Högmässa i Korpo kyrka,
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 6.3. kl 11: Högmässa i kyrkan, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Ingen gudstjänst i Iniö denna vecka.

ÅBO

sö. 6.3: kl. 12 Högmässa, Domkyrkan.
Fredrik Portin (pred), Björkgren (lit),
Forsman. Åbo Svenska Kyrkokör (dir.
Marjo Danielsson) medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.
må. 7.3: kl. 14 Missionskretsen, Aurelia.
ons. 9.3: kl. 13 Café Orchidé, Aurelia.
”Det sköna påskägget – litet av varje”
gäst: Elsie Sjöberg.
kl. 18 Veckomässa, Aurelia. Lidén, Misa
Ståhl-Norrholm ansvarar för musiken.
to. 10.3: kl. 11 Knattekyrka, Aurelia.
Björkgren, Danielsson.

ÅLANDS PROSTERI
HAMMARLAND

Midfastosöndagen:
Högmässa kl 12
Ingemar Johansson, Jan Tengström

JOMALA

Sön 6.3 kl. 11: Högmässa
kl. 11-16: skriftskoldag junigruppen
Mån 7.3 kl. 19: Läsmöte
Ons 9.3 kl. 12: Församlingslunch

MARIEHAMN

05.03 Katolskmässa: kl. 10 i S:t Mårtens.
06.03 Högmässa: kl. 11 i S.t Görans, G
S, L N, J D.
10.03 Lunchmässa: kl. 11.30 i S.t Görans,
G S, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet,
pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 6.3 kl. 11.00: Gudstjänst i Sunds
församlingshem. Ewert Gustafsson, Benita Muukkonen. Kyrkkaffe efteråt.
http://sund-vardoforsamling.fi/

la påskägg. Den gamla ortodoxa traditionen från
Ukraina heter pysanky, vilket betyder rita, teckna. Med hjälp av vaxpennor som vi värmer fyllda av bivax ritar vi mönster
på de vita äggen och doppar dem i klara färgbad för
att sedan fortsätta att rita
på den nya färgen. Bivaxet

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Fre 4/3 10.00-14.00: Spiron i Församlingshemmet.
Fre 4/3 18.30: Ekumenisk samling på
Världsböndagen i Församlingshemmet.
Gäst: Marianne Liljeström. Servering.
Sö 6/3 11.00: Högmässa i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm. Församlingsmedlemmar som i år fyller 70 eller
75 inbjuds speciellt till gudstjänsten och
till servering och program i församlingshemmet efteråt.
Sö 6/3 19.00: Samling för Gemensamt
Ansvar i Korsbäck byagård. Medv. Projektkören, dir Deseré Granholm, Ebba
Carling, Guy Kronqvist m.fl. Servering
och lotteri.
Må 7/3 9.30: Morgonbön och kaffe i
Församlingshemmet.
Ti 8/3 13.00: Korsbäck missionssyförening i Byagården.
Ti 8/3 13.00: Taklax missionssyförening
i Bönehuset.
Ti 9/3 19.00: Träffpunkt i Taklax bönehus.
On 9/3 13.00: Harrström sjömansmissionssyförening i Andelsbankens
klubblokal.
On 9/3 18.00: Skriftskola i Församlingshemmet.
To 10/3 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
Fre 11/3 19.00: Karasamling i Församlingshemmet, gäst Johan Eklöf.

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
Församlingsafton: lö 5.3 kl 19 i K:stads
förs.hem, med biskop emeritus Erik Vikström. Tema: ”Fastetid i glädje”.
Högmässa: sö 6.3 kl 12 i K:stad, Lassus,
Nilsson
Bibelstudium med Erik Vikström: sö
6.3 kl 14 i Sideby. Tema: ”Maria och
Judas strax före påsken”. För skjuts ring
0400-763325
Lovsångsmässa: sö 6.3 kl 18 i L:fjärds
kyrksal, Erik Vikström, Norrback, Lovsångsgruppen. Tema: Överflödande
nåd”.
Pensionärssamling: on 9.3 kl 12.30 i
L:fjärds förs.hem, Saarinen, Gurli Lassus, Nilsson
Ekumenisk bönesamling: fr 11.3 kl 19 i
K:stads Metodistkyrka
Vikarierande diakonissa i L:fjärd: Gurli
Lassus, tel: 050-3364216

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 3.3 kl 13: Dagssamling i Böle bystuga.
Lö 5.3 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria.
Sö 6.3 kl 12: Högmässa Sundqvist,
G.Lindén.
Sö 6.3 kl 18: Gudstjänst i Norrnäs bönehus, Sundqvist, G.Lindén. Årsmöte efter
gudstjänst.
Sö 6.3 kl 18: Samling i Luthergården,
Lövdahl, Thor Hemming, Iskmo strängband.
Ti 8.3 kl 13: Syträff i Töjby skola, gäst
Ingvesgård, Torolf Prost.
On 9.3 kl 12: Pensionärssamling i förs.
hemmet, börjar med mat. Lövdahl, Wallin, S.Lindén.
Må 14.3 kl 16: Töjby bönehusförenings
årsmöte i Sparbankens klubblokal.
Övermark
Sö 6.3 kl 10: Högmässa Sundqvist,
Wikstedt.
Lö 12.3 kl 9.30: Församlingsfrukost
i förs.hemmet. Tema: Tacksamhet,
gäst Ebba Carling. Bäck, H.Norrgård,
B.Eklund. Anmäl senast 10.3 till diakonissan 040 711 7686. Pris 7 euro.
Pörtom
Sö 6.3 kl 14: Gudstjänst Lövdahl, Wikstedt.
Ti 8.3 kl 18: Planeringsträff i förs.hemmet för Varbla lastbilens lastning,
Sundqvist.
To 10.3 kl 17: Lastning av Varbla lastbilen
vid förs.hemmet. Servering. Paket till
Varbla mottas fram till 10.3 kl 12.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö kl 14: Högmässa, Englund, Brunell.
Tema: ”Livets bröd”.
Må kl 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Må kl 13: Minior
Må kl 14.30: Junior
Ti kl 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet.
On kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet.

KORSHOLM

Högmässa: 06.3 kl 10 i kyrkan Kuni och
Nordqvist–Källström.
Pensionärscirkel: Smedsby 8.2 kl 13,

skyddar den underliggande färgen från färgen i nya
färgbad.
Så har man gjort i tusentals år: förvandlat symbolen för Kristi grav, ägget, till
lysande konstverk. Röda,
blåa, svarta med symboler
för Moder Maria, för lidande, för Kristi uppståndelse. Ge detta påskägg som

Heksingby 9.2 kl 13, Veikars 10.2 kl 13.

KVEVLAX

Tonårscafé: lö kl.19 i ds.
Kvällsmässa: sö kl 18, Lundström,
Vidjeskog.
Mathjälpen: må kl 10 i ds.
Tillverkning av babykläder: ti kl 18 i ds.
Pensionärssamling: on i fh, mat fr
kl 12.45, samling kl 13.30. Sven-Erik
Kjellman, Silverlinjen, Pensionärskören.
Tema: de nya dödssynderna. Om skjuts
behövs ring senast må 7.3 innan kl 12
till 3462300.
Karakaffe: to 10.3 kl 9.15 i ds.
Morgonfrukost för kvinnor o män: lö
12.3 kl 9 i fh. Gäst: Gun-Lis Landgärds.
Förbönsämnen kan lämnas in. Avgift
5€. Anmäl senast on 9.3 innan kl 13 till
3462300 eller 0440462312.

MALAX

Högmässa: sö 6.3 kl 10 i kyrkan.
Kyrktaxi. Tornberg, Erica Nygård.
Finsk gudstjänst: sö 6.3 kl 12 i kyrkan.
Bibel- och bönegrupp: on 9.3 kl 17.30 i
prästgården.
Diskussionsgruppen Amici: on 9.3 kl 19
i KH. Vi diskuterar aktuellt och gammalt
inom psykologi, filosofi, teologi.

PETALAX

Världsböndagen: 4.3 kl 18.30 i Korsnäs
församlingshem, servering
Högmässa: 6.3 kl 11, Englund, Brunell,
taxi
Andakt: 10.3 kl kl 13 Solbo, kl 14 pensionärshemmet
Fredagssamling: 11.3 kl 13, Björklund,
Brunell, servering, taxi

REPLOT

Högmässa: Replot sö kl. 18. Lindblom,
Sten.
Kom med och sjung i projektkören inför
påsk: Övningar to 10.3 och 17.3 kl. 19 i
Replot försh.

SOLF

Högmässa: sö kl. 10, Rune Lindblom,
Heidi Lång.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Veckoslutsresa: 22-24.4 till vänförsamlingen Audru i Estland, pris: 254 €/
person (transport, båtresa, övernattning
med frukost). Anm. till pastorskansliet
tel 06-3440026 senast 10.3.

VASA

TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Ruth Lawast, Gunnar Särs, Anders Kronlund. Bokcirkeln
medv.
Morgonbön: to 10.3 kl 9 Nord, Andersson.
Församlingsutfärd till Umeå: 6-7.5.
Anm. tfn 06 3261 309 senast 24.3 kl. 13.
Reseledare Susanne Blomqvist o Martin
Sandberg tfn 044 4808 370. Mera info
på hemsidan.
BRÄNDÖ KYRKA
Anglican Sunday Service: at 1 pm David
Oliver, Amos Manga.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Sandin, Kronlund.
Helig Dans: sö kl 19 Jern.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Store, Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI
ESSE

Fr 4.3 kl 13.30: Andakt i Esselunden,
Sandström, Ravall.
-kl 14: Pensionärskör och musikupplevelse i Essehemmet, Ravall.
Lö 5.3 kl 18: Helgmålsbön i kyrkan.
Organisten Leni Granholm spelar musik
av Walther, JS Back och Mendelsohn.
Kantor Bill Ravall sjunger psaltarpsalmer
till musik av Nordqvist och Wennerberg.
Gemensam psalmsång. Andakt Sandström. Kollekt till Gemensamt Ansvar.
Sö 6.3 kl 11: Konfirmationsmässa i
kyrkan, Granlund, Ravall, Björkman.
Textläsare: Maria Forsblom, dörrvärdar:
Ytteresse.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
-kl 18: Bibelsits i Ytteresse bönehus.
Ti 8.3 kl 15.30: Konfirmandernas sommargrupp förbereder påsken i församlingshemmet.
On 9.3 kl 13.30: Bäckby missionsgrupp i
Miljagården, Ravall.

JAKOBSTAD

Fr 14: Världsböndagen i Pingskyrkan,
Stationsvägen 1. Ekumenisk samling,
Turpeinen, m.fl.
Sö 11: Söndagsskolans dag på Pörkenäs
lägergård, Salo, Enkvist, Tallgren.
12: Gudstjänst i kyrkan, Turpeinen, Östman, sång Lars Brunell.
14: Scouternas årsmöte i Miniungdomsgården. Arr: Pedersörenejdens
Korsbärare r.f.

15: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Olavi Forsbacka.
17: Fokus i FC. Lovsång och förbön,
Ralf Salo.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, Kurt
Hellstrand.
To 19: ”Mies ja kitara” Konsert med
Pekka Simojoki i Pedersöre kyrka.
19 Kvinnocafé i FC. Tema: Kroppens välbefinnande, fysioterapeut Pamela Björk.
Föräldrakurs: Att vara småbarnsförälder. Fem måndagskvällar i Församlingscentret kl 18-20.30, 4.4.-2.5
med en vardagsmiddag, föreläsningar
(återgivna via DVD) hållna av Nicky och
Sila Lee kombinerat med samtal i grupper. Ledare: Boris Salo och Anna-Lena
Lönnqvist 50 euro/person. I priset ingår
mat, kaffe/te och deltagarhäfte. Info
och anmälan senast 23.4.2016 till jsv@
evl.fi eller tfn 040-3100410.
Avgiftsfri KYRKTAXI: till högmässan
13.3 kl. 12 i Jakobstads kyrka kan bokas.
Anm. senast 9.3 till församlingskansliet
tfn 040-3100410 eller diakonissan Helena Ekman tfn 040-3100422.

KRONOBY

Högmässa: sö 6.3 kl 10.00, Ventin,
Ellfolk-Lasén, Hopsala läslag
Kvällssamling: sö 6.3 kl 19.00 i Söderby
bönehus, Tore Jungerstam, Ingmar
Heikius, Rolf Hjort
Samtalsgruppen för män: ti 8.3 kl 18.00
i fh, Fredrik Björkskog medv.
Kvinnogruppen: ti 8.3 kl 18.30 i Hopsala
byagård, Jonas Björkstrand medv.
Musiklekis: on 9.3 kl 9.30 i fh
Informationstillfälle om pilgrimsvandring: on 9.3 kl 18.00 i fh ( www.kronobyforsamling.fi)
Läsmöte, Norrby läslag: on 9.3 kl 19.00
i Norrby skola, värdar konfirmandföräldrar
Anhörigträff: to 10.3 kl 13.00 i Nedervetil
fh (ej 23.3)

vuxit fram i all sin skönhet i din hand som gåva
på påsknatten åt dina nära och kära med hälsningen
Kristus är uppstånden, han
är sannerligen uppstånden.
Två kvällar i fastan målar vi påskägg i Prästgårdssalen i Jomala: tisdagen den
8 mars kl 18 och onsdagen
den 16 mars kl 18.

PEDERSÖRE

Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Häggblom,
D. Häggblom
Ungdomskväll: Fr 20 i Kyrkhemmet i
Bennäs
Gudstjänster:
- Sö 10 i kyrkan, Häggblom, SandstedtGranvik, textläsare Nina Wikström,
dörrvärdar Karby
- Sö 14 i Forsby bykyrka, servering, årsmöte, Häggblom, Sandstedt-Granvik
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Rune Östman
Bibel och bön: Må 19.30 i Forsby bykyrka
Symöten:
- Må 13 i Forsby bykyrka
- Må 13.30 Sundby-Karby i Sundby
byahem, Emet
- Ti 13 i Kållby bönehus

Kent Danielsson instruerar
i pysanky, ukrainsk äggmålning, och har material
att låna ut. Även förpackningar med allt som behövs för pysanky finns att
köpa. Anmäl dig till Pastorskansliet i Jomala församling senast torsdagen
den 3 mars.

TERJÄRV

Kvällsgudstjänst: sö 6.3 kl 18 Anders
Store, Stefan Lönnquist.
Andakt och gemenskap i Kortjärvi: sö
6.3 kl 19, Hans Sandberg medv.
Kvinnodag: ti 8.3 kl 19, Terinits gamla
fastighet. Gunilla Luther-Lindqvist från
Nada-Nord berättar om sin senaste
hjälpresa; sångprogram, Barbro Widjeskog medv. Kaffeservering. Också män
är välkomna! Arrang. Kvinnobanken.
Finsk bibel- och samtalsgrupp: on 9.3
kl 13, Högnabba byahem (Joh.9) Osmo
Åivo.
Läsmöte: med Småbönders läslag i skolan to 10.3 kl 19, Niklas Wallis, kantorn.
Värd: Byarådet.

PURMO

Sö 6.3 kl 10: Gudstjänst i Kyrkhemmet,
Sandström, Granvik.
Ti 8.3 kl 13.30: Kenyamissionsgrupp hos
Ines Hagman.
kl 19.30: Projektkören övar i Kyrkhemmet, Granvik.
On 9.3 kl 18: Drängstugans personalmöte i Prästgården.
On 9.3 kl.19.30: Etiopienkväll i Åvist
bykyrka med Wulita Bezabe. Mona-Lisa
och Bo-Greger Nygård.
To 10.3 kl 19: Mariamoment i Kyrkhemmet.
Lö 12.3 kl 19: Parafton i Kyrkhemmet.
Tema: Hand i hand. Mayvor och Sture
Nyholm, Rebecca Ekman. Festmiddag.
Pris 30 €/par. Anmälan senast 4.3 till
Carina, 040 3100 465.

Vasa svenska församling beviljar

EKONOMISKT
UNDERSTÖD

För mer info se webbsidan
vasasvenskaförsamling.fi
eller kontakta förs.sekr.
Anna-Karin Lärka, tfn
06 326 1301. Ansökan
inlämnas senast 21.3.2016.
Församlingsrådet i Vasa sv. förs.

LEDIGA TJÄNSTER

LARSMO

Lö 5.3 kl. 18 Lördagssamling: i församlingshemmet, Markus Smeds m.fl.
Barnpassning, servering.
Sö 6.3 kl. 10 Gudstjänst: Lassila,
Victoria Enkvist. Kyrkvärd: Fagernäs,
Fagerudd.
Torsdag 10.3 är kansliet stängt p.g.a.
skolning.
Lördag 19.3 kl. 10-14 Kvinnodag i församlingshemmet: tema: ”Tid för stillhet”. Maj-Lis Fagerholm m.fl. medverkar. Vittnesbörd, sångstund m.m. Lunch
och kaffe: 10 €. Anmälan till pastorskansliet larsmo.forsamling@evl.fi eller
tel. 728 1555, senast 14.3. Anmäl också
om du har någon specialdiet. Arr: LFF:s
familjearbete och Larsmo församling.

NEDERVETIL

Högmässa med mat: sö 6.3 kl. 10.00 i
fh, Store, M. Store. Gudstjänstgrupperna
särskilt inbjudna. Kollekt till gudstjänstarbetet.
Läsmöte, Murick läslag: sö 6.3 kl. 13.00
hos Astrid och Göran Hongell.
Gemenskapskväll: sö 6.3 kl. 18.00 i fh,
Per Stenberg, Eivor och Nisse Johansson.
Läsmöte, Skriko läslag: ti 8.3 kl. 19.00
hos Birgitta och Stig Sjelvgren.
Läsmöte, Tast läslag: on 9.3 kl. 19.00
hos Katrina och Tapani Niemelä.
Andakt: to 10.3 kl. 14.15 i Terjärv Vårdcenter.

NYKARLEBY

NYKARLEBY
Sö kl 10 Högmässa: Edman, Ringwall
Må kl 18 Kenyamission: fh, Östman
- kl 19.30 Forsby missionskrets: byagården
-kl 19.30 Läsmöte: hos Maj-Britt o
Helge Broo, Markby läslag,
Ti kl 19 Läsmöte: Ytterjeppo skola,
värdar Helena o Lars Höglund, Fredrik
Nylund
On kl 14 Läsmöte: Kovjoki bönehus, tema: ”Flykting”, Gunilla Luther-Lindqvist
-kl 18 Läsmöte: hos Elisabeth o Simon
Ekstrand, Kyrkoby övre läslag
-kl 19 Läsmöte: Socklot bönehus, värdar Inger och Runar Cederholm
To kl 10 Missionsloppis: Ekorosks sorteringsinfo för talkojobbarna
-kl 18.30 Församlingsfadderträff: fh
MUNSALA
Sö kl 12 Högmässa: Sundstén, Ringwall
-kl 18.30 Lovsång o förbön: fh, Lukas
Enström
JEPPO
Sö kl 10 Högmässa: Östman, Kristoffer Streng
Ti kl 18 Bibelsits: fh
-kl 18.30 Naisryhmä: fh, Saviaro
To kl 13 Missionssymöte: bönehuset,
Östman
-kl 18.30 Läsmöte: hos Christina o
Glenn Strengell, östra övre läslaget

Kom och jobba inom

DIAKONISEKTORN
i Ekenäsnejdens sv. församling

Vi har en ledig diakon/diakonisstjänst och behöver Dig, som
vill jobba i ett större arbetsteam med vilja till nytänkande men
samtidigt välrotad i kyrkans liv och tradition.
Ytterligare info: Kyrkoherde Anders Lindström, tel. 0400-527 488
samt på webbplatsen www.ekenasnejdensforsamling.fi
Skriftl. ansökn. senast 18.3.2016 till Ekenäsnejdens sv. församling/
Församlingsrådet, PB 68, 10601 Ekenäs.

Vill du bli
ledande diakonitjänsteinnehavare
i Esbo svenska församling från 1.7.2016?
Ansökningar till Esbo svenska församling, PB 202,
02771 Esbo, senast 22.3.2016 kl. 15.00. Annonsen
i sin helhet: www.esboforsamlingar.fi/jobb

VÄRDINNA

TILL KRISTINESTADS SVENSKA FÖRSAMLING
Då vår nuvarande värdinna avgår med pension söker vi en
ny medarbetare till vårt team.
Vi förutsätter att du har god samarbets- och organisationsförmåga samt beredskap att möta människor i livets
olika skeden. Du ansvarar för serveringen vid minnesstunder och övriga församlingstillfällen, samt för städning av
församlingens utrymmen. Lönen utgår enligt kravgrupp
402 i kyrkans allmänna lönesystem.
Ansökningshandlingar inlämnas före kl 16:00 tisdagen
den 15:e mars 2016 till Kristinestads svenska församling,
kyrkoherdeämbetet, PB 59, 64101 Kristinestad. Besöks
adress: Rådhusgatan 1, 64100 Kristinestad. Ansökan kanNärmare upplysningar ger Daniel Norrback tf kyrkoherde,
tel 040-5862370
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INKAST BJÖRN VIKSTRÖM

KONSERT HELSINGFORS

Tröst och
sällsynt symfoni

Wegelius Kammarstråkar uppträder i Tempelplatsens kyrka på påsklördagen med konserten ”I sanningens ögonblick” under ledning av Tomas Djupsjöbacka. Som solister hör
vi operasångarna Pia Freund och Juha Uusitalo.
Konsertens repertoar består av

Sjostakovitjs sällan uppförda 14.
symfoni och islänningen Jon Leifs’
verk Hughreysting (sv. Tröst).
Sjostakovitjs symfoni är skriven
för 19 stråkar, 3 slagverkare och två
stora sångsolistpartier. Just på grund
av verkets storhet, såväl längden (ca
en timme), tematik och allvar, spelas symfonin relativt lite. Jon Leifs’
verk Hughreysting är hans sista verk,
skrivet då han blott hade ett par

veckor kvar att leva. Tematiken är
densamma som i symfonin – väntan
på det oundvikliga, döden.
Biljetter kan reserveras på förhand via
http://goo.gl/forms/f0TNnQEXcO,
men säljs även vid dörren en timme före konserten. Biljetterna kostar 25€/15€. Barn under 7 år får gå
gratis.

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Ungt skötsamt par önskar hyra
tvåa i Helsingfors. Alla erbjudande tas med glädje emot! Tel
0503286382 /Fredrik

Tvårummare i fint skick(55,5
m2) uthyres i Smedsby,
Korsholm. Balkong.
Biltaksplats. Nära all service.
600 e/m Ledig 1.4. Ring 050
3425482

Ung, skötsam, nykter och
rökfri flicka söker mindre bostad i Helsingfors med omnejd
för ett år, från 1.4.2016. Tel
0409601370, efter kl. 15.

Tvåa 50m2 i Vasa centrum,
Rewell Center, kokvrå, stor
balkong mot park. Hyra 630
€/mån. Tel : 041 52 82
352/Anne Maria

Fastanställd 30årig kvinna
önskar hyra 1:a i Hfors. Från
1.4.Ring Maria: 0443046263

UTHYRES

SÄLJES
Sommarstuga i Västanfjärd.
Bilväg fram, havsutsikt.
Tel 045 119 14 12

Stiftelsen Lillesgården erbjuder
förmånliga pensionärsbostäder
(ettor) i Nordsjö, ej serviceboende. 050 5903780 må-to
9-12.

Den 14 februari utdimitterades drygt trettio lösningsfokuserade kristna terapeuter från Evangeliska folkhögskolan
i Svenskfinland. Utbildningen ordnades i samarbete med
bland andra Samaria Akademin och Confido r.f. och omfattar på den högsta nivån 80 studiepoäng. Följande motsvarande kurs i Vasa planeras starta i oktober 2016. På bilden
ses de flesta av kursdeltagarna tillsammans med utbildare,
grupphandledare och andra arrangörer.

Klang i kyrkan firar 20 år med uruppförande
Temat för årets upplaga
av kyrkomusikfestivalen
Klang i kyrkan är Ljus och
mörker. Den tjugonde kyrkomusikfestivalen går av
stapeln den 11–20 mars.
Kompositören Eero Hämeenniemi har komponerat musikverket Lux et
Tenebrae till jubileumskonserten. Verket återspeglar
ljusets och mörkrets motsatsförhållande i musiken.
– Jag hoppas mina åhörare upplever ljusets och
mörkrets mångfacetterade samverkan i min musik, säger Hämeenniemi.
Kompositionen Lux et Tenebraes grundläggande tanke
är det eviga ljusets tema,
som förekommer i kristendomen. Musikverket har sina rötter djupt i kyrkomusikens tradition.
– Kyrkomusiken har alltid legat speciellt nära mitt
hjärta eftersom många
kompositörer har sparat sina bästa idéer för just kyrkomusiken. Hämeenniemi
berättar att hans komposition också innehåller element från italiensk och tysk
musik.
I detta sammanhang
har också staden Venedig
med dess musik varit en
utgångspunkt där åhöraren fått uppleva musikens
ström från många håll.
Lux et Tenebrae uruppförs i Helsingfors domkyrka fredagen den 18
mars kl.19 under ledning
av Teemu Honkanen. Solister är mezzosopranen
Erica Back och baritonen

Kören Key Ensemble framför Eero Huovinens Lux et Tenebrae på jubileumskonserten.

”Jag hoppas mina
åhörare upplever ljusets
och mörkrets mångfacetterade samverkan i
min musik.”
Eero Hämeenniem

Jaakko Kortekangas. Kören är Key Ensemble tillsammans med Sibelius
Akademins barockorkester. Verkets temata syns i
ljussättningen, som pla-

nerats av Otso Vartiainen.
Konsthögskolans bildkonstakademi ställer ut
samutställningen Ljus och
mörker den 5-18 mars i
domkyrkans krypta som
en del av festivalen Klang
i kyrkan. För utställningen
står konstnären Päivi Takala tillsammans med tolv
studeranden.
En av Klang i kyrkans
konserter sker i samarbete med Helsingfors stadsorkester den 16 och 17 mars
kl.19 i Musikhuset. Då får
vi lyssna till kompositören
Alexander Raskatovs Bysantiska mässa och Dantesymfonin av Franz Liszt.
Lettlands statsorkester och
Helsingfors stadsorkester
leds av Andres Mustonen.
Klang i kyrkan bjuder
också in till ett diskussionstillfälle där Raskatov
och Hämeenniemi diskuterar musiken i kyrkorna
samt religionerna i dagens
Europa.Denna diskussion
förs före konserten den 16
mars kl.17.30.
Klang i kyrkan bjuder
också på mycket psalmer
och allsång med anknytning till det nya psalmbokstillägget som tas i bruk den
första advent. Andra godbitar får vi lyssna till under
Peter Hillis kompositionskonsert i Berghälls kyrka
söndagen den 13 mars kl.16.
Hela festivalprogrammet
finns på http://kirkkosoikoon.fi/pasvenska.html

Uniform på
gott och ont
Prästskjortan är ett värdefullt hjälpmedel. Tack vare den behöver en
präst inte förklara vem han eller hon
är vid besök på sjukhus och i skolor.
Samma signal fungerar vid hembesök
och i andra kontakter med församlingsborna. Av samma orsaker har
diakoniarbetarna och på senaste tid även ungdomsarbetsledarna önskat en egen tjänsteskjorta.
När vi tar på oss ett plagg som markerar vår
grupptillhörighet blir vi delaktiga av ett kollektiv
och en tradition. Vi får gå in i en roll som väcker
vissa bestämda förväntningar hos de människor vi möter. Ibland kan de här förväntningarna
också kännas som krav, men oftare har jag ändå upplevt att prästrollen har burit mig. Samtidigt ska jag inte förneka att det är väldigt skönt
att komma hem, ta av mig prästkläderna och igen
få känna mig helt som mig själv.
Skoluniformer är något främmande hos oss,
men ett viktigt argument för användningen av
skoluniformer är att elevernas sociala och ekonomiska bakgrund inte ska synas på klädseln. I
en tid då utseende, kroppsbyggnad och trendiga kläder värderas högt redan i unga år finns det
de som på allvar talar för behovet av skoluniformer också här uppe i Norden.
Krav på likartad klädsel kan emellertid också
vara ett sätt att begränsa och skuldbelägga andra. De starka, men på många håll tämligen nya
kulturella traditioner som kräver att muslimska
kvinnor ska dölja sin kropp, sitt hår och i vissa
fall även sitt ansikte, är ett uttryck för det här.
Likt skoluniformerna har man motiverat även
det här bruket med att kvinnorna skonas från
att vara sexobjekt och hela
tiden värderas på basen av
sitt utseende. Men i grunden
handlar det om att kvinnorna skuldbeläggs för att med
sin kropp fresta männen till
synd – som om männen inte
själva skulle ha något ansvar
för att behärska sig.
Den kollektiva samhörighet som uniformen väcker
bär också på andra risker.
Historien och vår samtid
vittnar om hur hyggliga män
kan förvandlas till okänsliga våldsmän då de som soldater blir en anonym del av
ett kollektiv. Det är som om
ansvaret för de egna handlingarna skulle lösas upp då
man är klädd som alla andra
i förbandet.

”Likt skoluniformerna har
man motiverat även det här
bruket med att
kvinnorna skonas från att vara sexobjekt och
hela tiden värderas på basen
av sitt utseende.

I dopet är barnet omslutet av en dopkolt som symboliserar Guds förlåtelse. Ändå är det inte som en
opersonlig del av ett kollektiv som vi döps utan
som en unik individ med ett eget namn. Vi ikläds
Kristus och i den bemärkelsen förenas vi med alla andra kristna. Men vår uppgift är att fylla dopkolten, dopets gåva, med vårt eget unika liv som
delar av en befriad gemenskap med uppdraget
att göra Guds rike synligt i vår värld.
Björn Vikström är biskop i Borgå stift.
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SVAR TILL MALMGREN

YOGA KRISTENDOM

Att vara lekman är en kär lek

Närmare Jesus
genom yoga?

Markus Malmgren kommer
med ett spänstigt svar om
lekmannainsatser i vår kyrka (KP 25.2). Det stämmer
att alla församlingsmedlemmar bildar folket (grek. laos)
som kallar arbetare till avlönade eller oavlönade insatser: medlemmarna betalar ju genom sin kyrkoskatt de anställdas lön. Så
egentligen har vi långt samma grundsyn där.
Begreppet ”de anställdas
kyrka” har inte jag hittat på,
men har hört det från olika
håll under en längre tid. Jag
tror att man med det menar underförstått, att kyrkan inte i det långa loppet
kommer att ha råd med nuvarande personalstyrka eftersom skattebasen krymper då antalet församlingsmedemmar minskar. Alltså

Polariseringen uppkommer genom en sorts
”ersättningsteologi” där de frivilliga antas
ersätta – eller åtminstone komplettera – de
anställda inom olika verksamhetsområden.

sneglar man på lekmännen.
Polariseringen uppkommer genom en sorts ”ersättningsteologi” där de frivilliga antas ersätta – eller åtminstone komplettera – de
anställda inom olika verksamhetsområden. Denna
syn anser jag vara falsk,
därför att a) den bygger på
att långsiktig kompetens
kan bytas ut till kortsiktiga punktinsatser, och b)
ställer orimliga krav på dem
som trots allt vill göra en insats i sin egen församling.

Tuseneurosfrågan blir då:
Hur kan laos förverkligas så
att vi kan tala om en fungerande evangelisk luthersk
folkkyrka som förverkligar
sitt uppdrag som en del av
Kristi världsvida kyrka?
Här är Malmgrens resonemang pragmatiskt: ”En allmännelig kyrka förväntar
sig inget annat intyg över
sina medlemmars andliga
engagemang än en dopattest.”
Visst, det här är startstrecket som alla döp-

KYRKOVAL FRAMGÅNG

ONDSKA I DAG

Rörelsen Kom alla tackar

Våga stå emot ...

Rörelsen Kom alla, som verkar för en öppen, solidarisk
och icke-diskriminerande
kyrka, lyckades bra i valet
av ombud i kyrkomötet och
stiftsfullmäktige i Borgå stift.
I kyrkomötet återvaldes lekmannaombudet Åsa Westerlund, som denna gång stödde Kom alla. I valet av stiftsfullmäktige invaldes fem lekmannakandidater för Kom
alla: Heidi Juslin-Sandin,
Hedvig Långbacka, Susanne Björkman, Nina Björkman-Nystén och Janette Lagerroos. Också Mia Bäck som
fick mest röster av prästerna i stiftsfullmäktige stöder
Kom alla.
Varmt tack till alla kandidater som stödde Kom alla
och välsignelse i arbetet för
dem som blev invalda! Tack
också till alla som röstade på
våra kandidater och på annat
sätt arbetade för dem! Och
tack till deras valmansföreningar som gjorde allt detta möjligt.
Ulf Särs slutar nu efter tio
år som kontaktperson för
Kom alla i Borgå stift. Ett stort
tack till honom, och undertecknad fortsätter hans arbete från goda startpunkter.
Kom alla-rörelsens mål
är att öka reformvänligheten i kyrkans beslutande organ och försäkra att röstarna vet till vilken typ av teo-

”Ondskan finns säkert inte längre, den hörde ju bara
gamla tider till!”. Även om
vårt livsrum blir allt trängre, är detta något man gärna
hävda vill. Men varför föra
sig själv bakom ljuset, öppna
ögonen och se dig omkring!
Det onda finns fortfarande i
huset, både hemma och ute
i vidare ring. Människor mår
illa och flyr för livet, millioners lidande finns överallt. Att godheten inte gjort
detta är givet - där värme
borde finnas är bara kallt ...
Ondskan kan inte bekämpas med vapen, kärlek är det enda som biter på den. När godheten
får styra försvinner slaven

”Ulf Särs slutar nu
efter tio år som
kontaktperson för
Kom alla i Borgå
stift. Ett stort tack
till honom, och undertecknad fortsätter hans arbete från goda startpunkter.”

logisk tolkning deras röst
går. Därför ämnar vi i nästa kyrkoval från början verka för en ”åsiktslista” också för lekmannakandidater
i Borgå stift. (Prästkandidaterna har haft en sådan redan i flera val.)
Detta innebär långsiktigt
arbete inom hela stiftet, särskilt i Österbotten, där vårt
nätverk är tunnare än nere
i söder. Alla reformvänliga
Kom alla-sinnade aktiva,
både dem vi känner till och
dem som vi ännu inte känner till, välkomnas varmt att
kontakta undertecknad för
att vi skall kunna starta detta arbete. Tack!

Får Donald Trump kalla
sig kristen eller inte? Frågan har diskuterats av såväl påven Franciskus som
av den kristna författaren Max Lucado (se sid 4
i denna tidning). Tidningen Dagens ledarskribent

Björn Wallén
lekman i Ingå

”När godheten får
styra försvinner
slaven som tjänat
hatet och förstörelsen.”

som tjänat hatet och förstörelsen. Det gäller att avslöja det ondas ränker, vända
sig till den som seger kan
ge, till honom som vet hur
fienden tänker, som lär oss
våga, bekämpa och be.

Håkan Streng
Jakobstad

BOENDE FÖR ÄLDRE
I HELSINGFORS
Blomsterfonden, Kottby
Tfn 044 333 1628
Brummerska hemmet, Baggböle
Tfn 040 749 4194
Kristinagården, Haga
Tfn 050 575 88 99
Seniorhemmet, Brunakärr
Tfn 050 400 2078
Silviahemmet, Haga
Tfn 044 722 4567
www.folkhalsan.fi/bo

Max Mannola
Kontaktperson för Kom alla i
Borgå stift

TRUMP TRO

Underkänn
ingens tro

ta medlemmar delar jämlikt i sin kyrka och församling. Jag tror inte heller att
vi ska rangordna insatser i
termer av andligt aktiva/
mindre aktiva – eller dela
in uppgifterna i andligt arbete och övrigt. Utmaningen kvarstår: Hur kan folkkyrkan förverkligas på dopets grund, som en öppen
och kravlös gemenskap?
Mitt svar är: att vara lekman är en livslång kär lek,
en personlig respons på att
Han först älskat oss. Därför vill jag sjunga i kör, vara kyrkvärd, bidra på olika
sätt till att församlingen är
ett allmännyttigt, och inte
egennyttigt, samfund.

KYRKA ESTLAND
Carl-Henrik Jaktlund uppmanar till aktsamhet då
det gäller att fälla omdömen om andras tro.
””Men det är generande för andra kristna när
han säger sig dela samma
tro”, påpekar någon. Ja, så
kan det kännas, men man
måste samtidigt ha klart
för sig att väldigt få – så

få som inga, till och med –
lyckas leva så att man är
en stor stolthet för människosläktet eller en fullgod reklampelare för kristen tro. Rycks möjligheten till nådens matta bort
från Donald Trumps fötter
så finns det heller inget att
stå på för egen del”, skriver Jaktlund.

”Den konfirmerade i vår kyrka är i
genomsnitt över
30 år.”
Urmas Viimla, ärkebiskop i Estland till
Kotimaa om att vara kyrka i kommunismens efterdyningar.

Kan en kristen yoga? Kristen yoga, finns det och i så
fall, är den kristen?
Gertrud Storsjö skriver i
boken Buddha eller Kristus: ”Istället för namn på
hinduiska gudar så har i
kristna sammanhang dessa
mantran bytts ut mot ord
som hör hemma i den kristna vokabulären. Men sättet man använder dem på
är detsamma som i österländsk meditation. Om ett
ord eller en mening med
kristet innehåll upprepas
ideligen så tappar orden
sin mening. Det blir bara ett tomt rabblande som
tillslut blockerar och tömmer sinnet på alla rationella tankar, vilket är meningen i den österländska meditationen och en förutsättning för att få kontakt med
en osynlig andlig energi
som många kristna då luras tro att är Gud ”.
Bibeln är väldigt tydlig
vad gäller tillbedjan av ”andra gudar”, 2 Mos. 20: 3-5,
5 Mos. 7: 5, 5 Mos. 18: 9-14,
1 Kor. 10: 20, Kol. 3:5, 1 Joh.
5:21 för att nämna några bibelställen.
En fråga som i alla fall jag
skulle fråga mej innan jag
rullar ut yogamattan är: Leder detta mig närmare Jesus eller för det mej längre
bort från honom?
I 1 Joh. 4: 1 - 3 skriver Johannes ”Mina älskade, tro
inte alla andar utan pröva
andarna om de kommer
från Gud. Ty många falska
andar har gått ut i världen.
Så känner ni igen Guds Ande; varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som

”En fråga som i alla
fall jag skulle fråga
mej förrän jag rul�lar ut yogamattan
är: leder detta mig
närmare Jesus eller
för det mej längre
bort från honom?”

kommit i köttet, han är från
Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är
inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört
skulle komma och som redan nu är i världen.”
Vi behöver verkligen
vara vaksamma. Jesus sa:
”Se till att ingen bedrar er.
Ty många skall komma i
mitt namn och säga: Jag är
Messias, och de skall leda
många vilse”, Matt. 24: 4-5.

Johanna Björkskog

SVAR: Kyrkpressen har tidigare haft en stor artikel om
Gertrud Storsjö (KP39/2014).
Syftet med artikeln i senaste KP var därför inte att upprepa det, utan att se på frågan ur ett annat perspektiv.
God journalistik ser på fenomen från flera olika perspektiv. Den här gången var
perspektivet den kristna som
tränar yoga.
Liisa Mendelin
redaktör

Vad varje nära anhörig

borde veta?

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss
ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum | Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828 | espoon.hautaustoimisto@saunalahti.fi

www.espoonhautaus.fi

TRO SKEPTIKERNA

När Gud
tystnar

I februarinumret av tidskriften Kummin intervjuas Anni Paananen som
vuxit upp i kristna österbottniska kretsar men
slutat tro på Gud.
”Jag hade studerat i
sex års tid med tanke

på att tjäna i församling.
Jag upplevde en personlig konkurs. Jag hade slutat tro långt innan jag insåg det, men behövde ge
mig själv tillåtelse att sluta tro. Skammen över att
inte tro fanns kvar mycket längre än tron.”

NÄSTA VECKA undersöker vi våra nedärvda krigsärr.
www.raitismaja.fi
0400 126 830

Påskresa 24 – 28.3
Vårskidresa
15 – 21.4

FRÄLSNINGSARMÈN I VASA
Rådhusgatan 4

LÅNGFREDAG 25.03 kl 15.00
Sång o musik med dragspelsgruppen Tro, Hopp och Kärlek
Sång av: Armi Enlund, Lisbeth o Jan-Erik Wenman, Rolf Sjöbacka,
Torolf Prost o Sven-Erik Syrén.
Tal: Kapten Hildegunn och Geir Södal
Servering och bok/musik/kort bord.
Engsbo buss avgår fr. Övermalax Stenco kl 14
Mellanvägen/Bygdegården/Bränno 14.15
Busspris á 15€/pers.
Ring Syrén tfn 050-3016598 senast 24.3
Alla Hjärtligt Välkomna.

CD - DVD - VHS - Kassett - REA

___ex CD ”GUD HAR OMSORG OM DEJ”, av Solveig Norrbäck. Bl.a. Kom nära
mig, Genom allt, Tomma händer, Han rört vid mig, Det enda som bär, Från mörker till
ljus, Du vet väl om att du är värdefull, Tiden är inne för helande, Vila i mig.
Sammanlagt 14 sånger. pris á 10€
___ex CD ”GENOMSKÅDAD MEN BENÅDAD, Lisbeth & Jan-Erik Wenman.
Jag har en boning, Det dyra blod, Tag min hand, Den sköna staden, Han kallar idag,
Morgonstjärnan, Jag har hört om en stad. 16 sånger. Pris á 10€
___ex CD ”PÅ VÄGEN HEM” med olika solister Bl.a. Gud är trofast, Tätt vid korset,
Underbara balsam, Livets källor flödar, Lyckodrömmar, Gud i dina händer, En liten
stund med Jesus, Lär mig din väg, Då är han där. 14 sånger Pris á 10€
___ex CD ANDLIGT med Jan Malmsjö som sjunger Guds kärlek är som stranden,
Närmare Gud till dig, Blott en dag. Sammanl. 17 sånger. Pris á 20€ NU á 9,90€
___ex CD EN SALIG RÖRA, Charlie Norman som spelar följande: Barnatro, Pärleporten, Glory, Glory Halleluja. Sammanlagt 16 sånger. Pris á 20€ NU á 8,90€
___ex KASSETT med Bosse & Anita ”SÅNGER VI ALDRIG GLÖMMER”, á 6,90€
___ex DUBBELKASSETT med Bosse & Anita som sjunger de mest omtyckta andliga
sånger ur deras country repertoar DEN ÄR BRA. NU ENDAST á 8,90€
___ex DVD med Dragspelsgruppen Tro, Hopp o Kärlek sång bl.a. Mitt hem bortom
bergen, När jag mitt liv åt Jesus gav, Ledd av hans hand, Lugna hamn,
Sänd honom bud, Skall det bli ljust, Om du blott tror, pris á 20€ NU á 9,90€
Vacker färgfilm.
___ex DVD I HERRENS HÄNDER med Gun Korsbäck sjunger: Aftonbön,
När du går över floden, Tysta skyar, Där rosor aldrig dör, Jesus för världen 11 sånger
pris á 20:-e Nu á 9,90
___ex Videoband finns med samma sånger som ovan med Gun Korsbäck.
pris á 9,90

FÖLJANDE PRESENTBÖCKER FÖR ENDAST á 3,90/st
Du kan köpa 5 st tillsammans för endast 15:-euro
___ex Bok Är det möjligt att dö utan att vara rädd, pocket.
___ex Bok Lev bättre, en uppfriskande, positiv och praktisk bok.
___ex Bok Det klokaste o vackraste som sagts om att vara pappa
___ex Bok Det finns inget i hela världen som är så värdefullt som barn
___ex Bok Tankar om framgång. Om Du vill lyckas, här är boken.
___ex Bok Du kommer att skratta året runt tillsammans med andra.
___ex Bok Vägar till Visdom, ord som tillit, vänlighet, hopp och skydd.
___ex Bok 167 citat med HOPP som ska inspirera och ge hopp.
___ex Bok Vänskap att få många vänner och få själv vara en vän.
___ex Bok Älskade dotter, hur du kan ge och få kärlek
___ex Bok Är du lycklig, om inte läs om lyckan.
___ex Bok Vår älskade katt, en inspirationsbok.
___ex Bok Hunden är människans bästa vän, här är boken du behöver.

Sänd in din beställning till Sven-Erik
Syréns förlag, Norrfjärdsvägen 44,
66640 Maxmo tfn. 06-345 0190,
050-301 6598, sven-erik.s@hotmail.com
Namn:__________________________________
_______________________________________

Adress:______________________________
____________________________________
____________________________________
Tel:_________________________________
10 dagars betalningstid, faktura kommer med.

Du får GRATIS
varor som täcker
postporto.
ALLA SOM BESTÄLLER
HÄRIFRÅN DELTAR I
UTLOTTNING AV:
10 st CD skivor och 10
st BÖCKER. 1 produkt/
hush. Stryk under själv.

Följande REA-böcker till bra pris.

___ex VARFÖR? Att förtrösta på Gud när du inte förstår av Anne
Graham-Lotz. Kan man lita på Gud i svåra tider? En stark berättelse
med bönesvar. 160 sid. inb. pris á 24,90 NU endast á 9,90
___exUPPRYCKANDET, vad säger Bibeln om hoppet o framtiden.
Trösta varandra med dessa ord som finns i boken.á 16,90 NU á 9,90
___ex ÄNDENS TID, bokens innehåll kommer i samma ordning som
Bibeln skriver om händelserna. En bok med ett bra budskap.
127 sid. á 19,90 NU ENDAST á 9,90
___ex ANDAKTER FRÅN BIBELNS LAND, av Göran Duveskog,
Carl-Erik Sahlberg, Birger Skoglund o Daniel Viklund. Alla dessa
berättar från Bibelns land. Inb. 159 sid. á 25:- NU á 9,90
___ex DEN KÄRA LEKEN, av Viviann o Boris Salo som berättar
om livserfarenheter och relationer. Inb.146 sid. á 22:- NU á 9,90
___ex UPPVÄCK DÖDA, om hjärtläkaren som började tro på under.
Han gick in i sjukrummet där patienten låg för att be för honom. Läs
vad som hände och ditt liv blir förändrat 196 sid. á 22:- NU á 9,90.
___exUNGDOMSMIRAKLER, sanna berättelser om Guds närvaro
idag av Karen Kingsbury. 167 sid. á 20:- NU á 9,90
___ex MAGGIES MIRAKEL, en gripande berättelse om en människa
som har förlorat tron på allt, men hur en människas omsorg och böner kan få leda till ett mirakel. inb.103 sid. á 18:- NU ENDAST á 9,90
___ex EN MYCKET STARK BOK, av Carl-Gustav Severin som skriver om dagsaktuell och viktig livsstil. En bok alla borde läsa och
sprida vidare till andra. Inb. 125 sid. á 25:- NU ENDAST á 12,50
___ex NU ÄR DET SKÖRDETID, med många berättelser om Guds
under. Gud vill välsigna och förändra ditt liv 80 sid. á 15:- NU á 9,90___ex SIGNE KAKOR OCH KAMELER, Signe 12 år är en helt vanlig
flicka med en bästis som heter Hanna. Ett par citat får Signe att börja
fundera på vad som är meningsfullt. Inb. 98 sid. á 18,90 NU á 9,90
___ex VINDEN VISKAR SVARET, Uppdraget i Europa gav henne
chansen att stå på egna ben...men skulle priset att betala bli för högt.
En dramatisk och fängslande resa. 374 sid. á 25:- NU á 10:___ex KATHRYN KUHLMAN, En biografi om kvinnan som trodde på
under. Miljontals människor berördes av hennes tjänst och hon fick be
för tusentals till helande och upprättelse.Inb.170 s. á 16,90 NU á 9,90.
___ex ANDAKTSBOKEN FÖR MAMMOR, En andaktsbok för årets
alla dagar av 19 mammor som är mellan 27 år och 94 år från olika
samfund och sammanhang. Ta en stund varje dag och låt texterna bli
kärleksbrev från Gud in i ditt hjärta Inb. 363 s. á 27,50 NU á 18:___exBONDENS ÅR, daglig inspiration för årets alla dagar. Författaren säger att Tro är lika självklar som potatis. Att bedriva jordbruk är
ofta en kamp, inte minst när man brottas med vädrets makter. Detta
är en stark bok. Inb. 382 sid. á 28,90 NU ENDAST á 13:___ex UPPTÄCK DIN TONÅRINGS KÄRLEKSSPRÅK av Gary
Chapman. Detta är boken och nyckeln till att via tonåringar kärlek
på ett effektivt sätt. Att få praktiska råd...315 s. á 24,90 NU á 12,90
___ex SE DET OSYNLIGA, av Anita Barker Andersén. Behöver DU
uppmuntran? Undrar Du om änglar finns och om mirakler kan ske?
Boken innehåller många helanden.215 s. á 21,90 NU á 14,90
___exDET HOPP JAG ÄGER av Billy Graham som predikar ännu
vid 95 års ålder. Han berättar om att alla har framtidshopp genom
Guds ord Inb- 217 sid. á 26,90. NU ENDAST á 13,50
___ex 99 BIBELBERÄTTELSER, En stor inb. bok med en underbar samling av de mest älskade bibelberättelserna som finns.
En uppskattad och lättläst bok för barn i alla åldrar. Vackra färgbilder.
Inb. 196 sid. á 22:- OBS. NU ENDAST á 13,90
___ex HIMLEN FINNS PÅ RIKTIGT, för barn är det en häpnadsväckande berättelse om en liten pojkes berättelse om sitt besök
i himlen. En bild i boken av hela familjen,som är en lättläst bok med
många vackra färgbilder. Inb. á 16,90 NU ENDAST á 10:Obs Du får en EXTRA gratis bok på köpet.
___ex MED JESUS I VARDAGEN, en veckoandaktsbok inlagd i en
ask. Kan ställas att stå m. spiralpärm. Härlig text för barn i alla åldrar.
Pris á 13,50 NU ENDAST á 7,90

___ex ALLA TIDERS KORTPAKET
Innehåller 40 st enkla kort, grattis, barn, djur,bibelspråk,

påskkort samt 5 st dubbla kort. Värde á 55€. DITT PRIS á 22€

Kulspetspennor

1. Blott en dag ett ögonblick i sänder
2. Var dag är en sällsam gåva

Pris
1,00€/st

Ny kulspetspenna
med texten.
Du är
värdefull

Pris 1,30€/st

En församlingspastor hade för vana att vid varje gudstjänst vecka ut och vecka in upprepa exakt samma bön: ”Gud, tag bort spindelväven från mitt hjärta!” När detta hade pågått tillräckligt
länge, och församlingen började bli utled på frasen, hördes till sist från de bakre leden: ”Gud, tag nu äntligen död på den där spindeln!”

SLUTSPURT PÅ BOK/MUSIK REAN.

