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 ”Ingen vågar 
stiga fram och 
säga att vis-
sa frågor inte 
går att lösa med 
samma metoder 
som förut.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Det största hotet 
kommer inifrån 

alla Som trodde att vi levde i ett 
skattefinansierat samhälle där 
grundinställningen är att var och 

en drar sitt strå till stacken för det gemensam-
ma bästa, togs slutgiltigt ur den tron när Pana-
maläckan exponerade vidden av skattesmitandet.

Raseriet hos de många små arbetsmyrorna är 
stort. Att en del fuskar var ingen nyhet i sig, men 
att fusket var så utbrett, systematiserat och om-
fattande var en käftsmäll. De bedragnas vrede 
sjuder. Kanske värre än ilskan är dödsstöten mot 
deras förtroende för rättvisan i det rådande sys-
temet och deras egen plats i det. Vi trodde att vi 
hade ett samhällsideal, ett där skatterna vi betalar 
bidrar till ett friskt samhälle – som också gynnar 
ekonomisk välfärd och tillväxt. Där polarisering-
ar slipas ner, färre marginaliseras, kriminalite-
ten är låg och välståndet håller många sysselsatta 
och produktiva. Också de förmenta kapitalister-
na borde se att det samhället gynnar dem, trod-
de vi. Illusionen brast, med en rejäl identitetskris 
som följd. Risken är stor att cynismen tar över.

något av samma kris avspeglar sig i beslutsfattan-
det på högsta nivå. Kanske är också den ett utslag 
av maktlöshet och misströstan. Genom att hög-
ljutt käbbla mot de klassiska motståndarna kan 
man åtminstone inför sina egna ge skenet av att 
agera med mod och kraft. Ju mer ogripbar, kom-
plex och svåråtkomlig fienden är, desto lättare är 
det att satsa på det som i alla tider fungerat.

Utmaningen är bara att den verkliga motstån-
daren på samma gång har flyttat längre bort och 
mycket närmare. Det största hotet verkar komma 
inifrån. Från oviljan att bära ett kollektiv tillsam-
mans. Från oförmågan att se att den egna efter-
giften inte bara är ett offer för någon annan, ut-
an också en sten i ett bygge som i längden ock-
så gynnar ens egen ekonomiska och personli-
ga trygghet och lycka. Från kortsiktig personlig 
lyckomaximering till långsiktig gemensam. Från 
en grundinställning av misstroende och miss-
tänksamhet till ett gemensamt samhällsprojekt 
baserat på tillit. 

Carl Haglund motiverar sin 
sorti från politiken och parti-
ordförandeskapet för SFP  ge-
nom att till svenska Yle just 
uttrycka sin resignation över 
att partierna inte längre för-
mår se till ”det gemensamma 
bästa”. Han backades upp i 
Hufvudstadsbladet av sam-
lingspartiets f.d. partisekre-
terare Taru Tujunen. Hon an-
ser att politikerna har förlorat de lösningar och 
redskap de en gång hade – men att de agerar och 
ger väljarna löften precis i samma anda som för-
ut. Ingen vågar stiga fram och säga att vissa frågor 
inte går att lösa. Den lösning de båda högerpoliti-
kerna har valt är att hoppa av. Tujunen är numera 
egen företagare och sysslar inte längre med riks-
politik. En bred diskussion kring vem som egent-
ligen styr vårt samhälle är välkommen. Kartan har 
ritats om, men vi beter oss som om inget har hänt 
och nöjer oss med den billiga segern i att sätta käp-
par i hjulet för gamla ärkerivaler.

Den stora frågan glider undan. Vad händer med 
”oss” om ”jag” blir den enda måttstocken?

Vill lyfta in b 

Hon är ergoterapeut och diakon, och 
nu har Patrica Strömbäck också upp-
nått sitt mål med sina studier i teolo-
gi, att bli magister.

– Livet är ett ständigt projekt där man 
aldrig vet vad som händer. Jag sätter 
ett mål någonstans och sedan ser jag 
hur det går.

Hon är en bildmänniska och har re-
dan tagit in bilden i sitt arbete som dia-
kon. Bilden står också i fokus i pro gradu-
arbetet i teologi som handlar om bilden 
och det dubbla kärleksbudet. Hon  utgår 
från att älska sig själv, sin nästa och Gud.

–  Kärleksbudet är en livstråd i kris-
tendomen. Även om man under sin 
livstid inte kommer till en fullständig 
insikt om hur det ska efterlevas är det 
en livsuppgift för alla. Jag har också sett 
hur en människa genom konsten, ge-
nom målning upplevt att hon är vär-
defull och älskad av Gud trots hennes 
rädslor och brister.

Strömbäck har själv alltid tyckt om 
att rita och måla.

– Även om jag inte ser mig som en 
konstnär ligger konsten nära mitt hjär-
ta. När jag började studera diakoni hade 
jag en förhoppning om att jag skulle kun-
na jobba med bilder i kyrkan. När bilden 
fungerar som bäst kan man knyta kontak-
ter och inleda diskussioner med hjälp av 
den. Det är en bra församlingsverksam-
het. All verksamhet är ju inte gudstjänst.

I sitt arbete som diakon har Patrica 
Strömbäck lett grupper där man må-
lat och diskuterat bilder både i Malax 
och Närpes församlingar. 

– Jag läser en text, en psalm, bön, eller 
en dikt. Så målar vi texten och samtalar 
om vad vi målat. Det uppstår jätteintres-
santa diskussioner, vi uppfattar ju tex-
terna så olika beroende på vem vi är och 
på vår bakgrund. Och det mest spännan-
de är ju när människor med olika bak-
grund möts kring text och bild, säger hon.

– Målningen kan berätta om en verk-
lighet som vi inte vet om den faktiskt 
finns. Men även om den i vetenskaplig 
mening inte är sann så finns den i vårt ge-
mensamma medvetande, annars skulle 
vi inte kunna måla bilden. Vi målar ock-
så vår föreställning om livet och om Gud.

Hon ser ingen mening i att måla Gud 
om ingen vet vad Gud är. Gud mås-
te finnas i det gemensamma medve-
tandet. 

– Gud kan bara beskrivas på många 
sätt, ett sätt att beskriva honom är ge-
nom vad han inte är. Då blir det svå-
rare att göra en bild av Honom. Har vi 
en bild av Gud uppstår den filosofiska 

frågan om vi då tillber Gud eller bilden 
av Gud. Det kan vara svårt att se skill-
naden. Genom inkarnationen blev Gud 
människa. Jesus var verklig och kan 
därför avbildas. 

Vad kan bilden tillföra den kristna tron?
– Det bästa är när bilden och den teo-

logiska konsten kan tillföra något som 

Ordet och bilden är inte 
varandras motsatser. 
Bilden är ytterligare en 
kanal för oss att förstå 
ordet. Patrica Strömbäck 
vill lyfta in bilden vid sidan 
om ordet i församlingens 
verksamhet.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
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Nytt kyrkcentrum planeras i Söderkulla
SiBBo. Sibboförsamlingarna 
planerar att bygga en kyrka 
i Söderkulla. Några slutgilti-
ga beslut är ännu inte fatta-
de, men projektet har för-
beretts länge och under vå-
ren kommer de förtroende-
valda att ta ställning till ett 
eventuellt bygge. Det skri-
ver kyrkoherde Helene Lil-
jeström i församlingens 
medlemsblad.

En tomt lämplig för ett 

kyrkligt centrum i Söder-
kulla har inköpts för någ-
ra år sedan. Tomten finns på 
Fröken Miilis väg intill Nya 
Borgåvägen. 

Tanken är att kyrkan ska 
innehålla en kyrksal och en 
församlingssal, klubbut-
rymmen lämpliga för barn 
och ungdomar och en del 
mindre rum.

Behovet av nya utrym-
men i södra Sibbo har ökat 

på grund av att Östersun-
dom kyrka och försam-
lingssalen i Zachrisbackens 
skola över flyttades till Hel-
singfors i samband med an-
nekteringen av Östersun-
dom.

Den nuvarande försam-
lingssalen i Söderkulla be-
finner sig i ett bostads-
hus och är därför inte än-
damålsenlig för mångsidig 
verksamhet.

SiBBo. 50 Sibbobor skogs-
vandrade i helgen tillsam-
mans med biskop Björn 
Vikström. Vandringen som 
gick från kyrkan till Kan-
torsträsket var en del 
av ett gediget program i 
samband med biskopsvi-
sitationen i Sibbo svenska 
församling. Biskopen be-
sökte också Servicehuset 
Linda och predikade i sön-
dagens högmässa. 

inte finns skrivet, när man hittar något 
som blir en aha-upplevelse. Det finns 
en terapeutisk effekt i det. En kvinna 
blev modigare tack vare målningen och 
gruppens tolkningar. Hon kunde bätt-
re acceptera sig själv som den hon är.

– Jag kan bli berörd av en bild. Då 
får man hoppas att jag blir berörd på 
ett sätt som leder till att jag kommer 

i PatriCa Strömbäcks 
arbetsrum hänger 
målningen Kärlekens 
eld. Konstnären 
säger sig ha gjort 
den tillsammans 
med Gud eftersom 
han lämnade tavlan 
ute i regnet.

PROFILEN: PATRICA STRÖMBÄCK  
”Det händer något mellan oss, mellan bilden, betraktaren 
och gruppen. I bästa fall är aha-upplevelsen från Gud.”

PATRICA STRÖMBÄCK

BOSATT I NÄRPES, JOBBAR SOM 
DIAKON I MALAX FÖRSAMLING.

GIFT MED DAVID, HAR TRE BARN 
FÖDDA 1988, 1990 OCH 1993.

UTBILDAD ERGOTERAPEUT, DIAKON, 
OCH MAGISTER I TEOLOGI.

SKREV PRO GRADU OM BILDEN OCH 
DET DUBBLA KÄRLEKSBUDET, EN 
”KONSTTEOLOGI” OM IDÉINNEHÅLL 
OCH INSIKT.

till insikt om något viktigt som i sin tur 
gör att jag lever mer kärleksfullt mot 
mig själv och min nästa.
Gud kan alltså tala till en människa ge-
nom en bild?

– Jag skulle säga det. Vi kan också 
tala till Gud genom den. Det händer 
något mellan oss, mellan bilden, be-
traktaren och gruppen. I bästa fall är 

aha-upplevelsen från Gud.
Måste man veta vad konstnären tänkt för 
att förstå konsten?

– Både ja och nej. Bra konst är sådan 
som många kan relatera till och tolka på 
sitt eget sätt. I vårt moderna samhälle 
finns det inte längre bara en sanning och 
en tolkning. Men det är inte uteslutande 
en styrka, hur gör man i en församling där 

andakt vid träsket. Foto: Kira NymaN

alla tolkar olika? Kan vi styra hur männ-
iskor tolkar? Ska vi ens försöka göra det?

Några entydiga svar finns inte. Men 
helt klart är att hon ser konsten som en 
medspelare i den kristna tron. Liksom 
det talade och skrivna ordet.

Livet ett ofullständigt projekt
Patrica Strömbäck har fått sin tro hem-
ifrån och den har funnits med hela li-
vet, i större eller mindre utsträckning.

–  Jag har lärt mig att livet är ett ofull-
ständigt projekt där det alltid finns nå-
got som inte är som det ska vara. När 
jag ser bakåt ser jag Guds ledning och 
beskydd. För mig fungerar tron så att 
jag måste använda mitt eget sunda för-
nuft. Jag har brottats med hur personlig 
tron och Gud är och ibland har jag kan-
ske önskat mer råd och ledning. Men 
ser jag mig omkring så är jag privilegie-
rad. Jag ser änglar i människorna och 
att Gud jobbar genom dem. 

Hon utbildade sig till diakon som 
vuxen vid sidan om sitt arbete. De stu-
dierna slutförde hon 2010 och fortsat-
ta studera teologi 2013.

– Jag jobbade länge med att träna fin-
motorik , kroppsuppfattning och själv-
känsla med barn. Men jag anade att jag 
inte kommer att orka krypa på golvet 
och leka med barnen tills jag går i pen-
sion. Även om jag aldrig tänkt bli dia-
kon fanns det ändå i bakhuvudet. Och 
det har känts rätt.

Att forstätta studera teologi kändes  
därefter som ett naturligt steg.

– Det har att göra med att jag i mitt 
arbete som diakon ställs inför många 
etiska och moraliska frågor. 

Hon har studerat teologi vid sidan av 
sitt heltidsarbete, precis som hon stu-
derade till diakon.

Det hörs inte längre på hennes ut-
tal, men hon är född i Helsingfors och 
uppvuxen där och i Esbo.

– Det fungerar inte att tala med ny-
ländsk accent här. Men det är ju mera 
än 30 år sedan jag flyttade till Närpes.

Biskopsvisitation över stock och sten

ilden
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Norskt ja till samkönad vigsel
Det norska kyrkomötet beslöt i måndags att också 
par av samma kön ska få kyrklig vigsel. Av kyrkomö-
tets 115 närvarande delegater röstade 88 för beslutet. 
Prästerna har frihet att välja om de vill förrätta kyrklig 
vigsel och be för par av samma kön som vigts borger-
ligt. Det nya vigselformuläret kommer i januari 2017.

Norska kyrkan fattade beslutet med enkel majoritet 
(två tredjedelar). Ett motsvarande beslut i evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland skulle kräva kvalificerad ma-
joritet (tre fjärdedelar).

NORGE VIGSEL

Polisen utreder misshandel
I början av mars misshandlades pastor Patrick Tiai-
nen på väg hem i Karleby, skriver Svenska Yle. Tiai-
nen är grundare av den kontroversiella friförsamling-
en Word of Faith.

Polisen i Karleby bekräftar för Kyrkpressen att en ut-
redning pågår gällande misshandeln av Tiainen. Patrick 
Tiainen har tidigare uppgett att han blivit utsatt för ho-
telser under en längre tid. Om dessa säger polisen att 
de utrett hotelserna men att inget som skulle leda 
fram till någon misstänkt kommit fram i utredningarna.

MISSHANDEL PASTOR

– Kyrkostyrelsens direktiv gällande 
dop av personer utan hemkommun, 
alltså asylsökande flyktingar, är inte 
tydliga, säger  Johan Eklöf, pensione-
rad kyrkoherde i Kristinestads svens-
ka församling.

Nu har Kyrkostyrelsen förtydligat di-
rektiven.

Tomas Ray, Borgå stifts sekreterare för 
mission och internationellt arbete, sän-
de i slutet av januari ut en rekommenda-
tion till församlingarnas missionsansva-
riga om hur man ska gå till väga när per-
soner med annan religion vill bli kristna.

– Man kan döpa flyktingar utan hem-
kommun, säger Ray. De blir samtidigt 
medlemmar i Finlands evangelisk-
lutherska kyrka.

Asylsökande kan bli medlem
i oCH med att allt flera flyktingar närmar sig församlingarna kommer också vuxendopen i den evangelisk lutherska kyrkan att öka. Foto: EaStPrESS

”Det ska räcka 
att de visar upp 
flyktingförlägg-
ningens invå-
narkort.”

FLYKTINGAR. Även om Kyrkostyrelsens 
direktiv ger tolkningsmån är andeme-
ningen klar: Församlingarna får döpa 
asylsökande flyktingar som vill bli kristna 
och ta in dem som medlemmar i kyrkan.

TEXT: JOHAN SANDBERG

Då medlemskapet i kyrkan är bundet 
till hemorten har det vållat byråkrater-
na huvudbry att asylsökande som än-
nu väntar på behandling av sin ansö-
kan vill blir döpta. Dessutom kan inte 
alla identifiera sig.

–  Det ska räcka att de visar upp flyk-
tingförläggningens invånarkort, säger 
Marja-Liisa Laihia som jobbar med 
flyktingfrågor på Kyrkostyrelsen.

Kan inte hindra komma till Kristus 
Även om direktiven varit otydliga har 
Eklöf  inte tvekat att döpa dem som 
kommit till tro.

– Jag har inte kunnat neka människ-
or i nöd som lärt känna Jesus och velat 
bli döpta, säger Eklöf. Om någon vecka 
kan de vara avvisade och i värsta fall 
dödade i sitt hemland. Om jag då väg-
rat döpa dem av byråkratiska orsaker 
hade det berört mig väldigt illa. Då hade 
jag hindrat dem att komma till Kristus.

Eklöf berättar om ett fall med en asyl-
sökande familj på tre personer. Han 
döpte familjen 2014, innan han gick i 
pension.

– Familjen började komma till för-
samlingens internationella möten, blev 

intresserade av den kristna tron och 
ville bli döpta. De hade fått avslag på 
sin ansökan och väntade på att HFD 
skulle ge slutligt besked. De var över-
tygade om att fadern skulle dödas ifall 
de återvände till sitt hemland.

Eklöf skräddarsydde då en dopun-
dervisning för familjen som byggde på 
skriftskolundervisningen.

Familjen fick slutligen avslag och flyd-
de till Sverige innan de blev utvisade. 

Dop tidigast efter tre månader
Det Eklöf gjorde motsvarar rekommen-
dationen Tomas Ray översatt och dist-
ribuerat i Borgå stift. Enligt den ska den 
person som vill bli döpt kontakta för-
samlingen som i sin tur registrerar kon-
takten. Då inleds ett undersvisningsske-
de på minst tjugo timmar. Målet med 
undervinsingen är dop och medlem-
skap i kyrkan. Dopet kan ske tidigast 
tre månader efter den registrerade för-
sta kontakten.

Tekniskt ska personen registere-
ras i Kirjuri. Om han eller hon sak-
nar personbeteckning ska man ska-
pa en kundperson i programmet. Även 
om personerna då blir medlemmar får 

de ingen rösträtt i kyrkliga val så länge 
hemkommunen saknas. Men de betalar 
heller ingen kyrkskatt. Så länge de är 
utan hemkommun bör de själv med-
dela sin nya församling ifall de flyttar 
till en annan ort. Flyttar de utomlands 
förlorar de medlemskapet i Finlands 
evangelisk-lutherska kyrka. Men do-
pet gäller trots det.

Hur många flyktingar som döpts i den 
evangelisk lutherska kyrkan finns inga   
exakta uppgifter på. 

–Men det handlar om tiotals, upp-
skattar Laihia. Det är enstaka männ-
iskor eller små grupper, vanligtvis af-
ghaner eller irakier som döps på olika 
håll i landet. Det är mäniskor som kän-
ner frustration över de långa väpnade 
konflikterna i sina hemländer.

Laihias bedömning torde vara i un-
derkant med tanke på att Johan Eklöf 
döpt tre flyktingar och hans efterträ-
dare Daniel Norrback ett tjugotal. Som 
bäst pågår den tredje dopklassen i för-
samlingen.  

Senaste vecka rapporterade också 
Yle Västnyland att 16 asylsökande lå-
tit döpa sig i den frikyrkliga Betesda-
församlingen i Ekenäs.

Mäkinen manar till tålamod
Ärkebiskop Kari Mäkinen uppmanar präster 
att inte viga par av samma kön när den nya 
äktenskapslagen träder i kraft, trots att de 
ser ut att ha juridiken på sin sida.

– Som jag ser det är det bäst att ha tålamod 
och följa kyrkans egen ordning, säger Mäkinen till Yle.

I förra numret av KP uttalade sig biskop Björn Vik-
ström i samma fråga:

 – Min åsikt är att kyrkans praxis ska bygga på kyr-
kans egna beslut. Vi ska inte försöka gena i kurvorna.

ÄKTENSKAP LAG

Foto: PaSi LEiNo 
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Gemenskap kan breddas
Biskopsmötet har diskuterat ökad gästfrihet vid natt-
varden. Initiativet kom från Borgå domkapitel och 
bottnar i ett ökat behov av nattvardsgemenskap, till 
exempel då personer som hör till samma familj men är 
medlemmar i olika kyrkosamfund vill fira nattvard till-
sammans.

Diskussionen fördes på basen av en utredning som 
biskopsmötets arbetsgrupp har gjort under det senas-
te halvåret. Biskopsmötet beslöt att frågan ska bere-
das vidare.

NATTVARD GÄSTFRIHET

– Diskussionen om globalt 
ansvar, den finns inte mer. 
Den tanken har försvunnit 
helt. Det är som om vi fin-
ländare inte längre hade nå-
got ansvar för det som pågår 
i världen, säger Jouni Hem-
berg, verksamhetsledare för 
Kyrkans Utlandshjälp.

– Men lyckligtvis har fin-
ländska medborgare ändå på 
många sätt visat att de inte 
stöder de här tankarna.

Han blev både överras-
kad och djupt besviken 
över regeringens besked 
om ytterligare nedskär-
ningar i statens bistånds-
anslag. Från år 2018 ska re-
geringen spara 25 miljoner 
euro i biståndet.

– Det kom som en över-
raskning eftersom den för-
ra nedskärningen var så stor.

I det här skedet är det 
svårt att säga hur bistånds-
organisationerna påver-
kas – regeringen har inte 
gett någon information om 
hur nedskärningarna rik-
tas. Hemberg säger att när 
det gäller bistånd finns det 
två områden där regeringen 
kan banta ner sin finansie-
ring: det bilaterala biståndet 
mellan två stater och medel 
som går till medborgar- 
organisationer som förmed-
lar pengarna vidare.

– Det är inte helt lätt att 
skära i det bilaterala bi-
ståndet, och om det skulle 
gå så illa att nedskärning-
arna drabbar biståndsorga-
nisationerna vet jag inte hur 
det går.

Kortsiktiga beslut
Han påpekar att den senaste 
nedskärningen ledde till att 
de förlorade hälften av sina 
anslag från staten.

– Om vi skulle drabbas 
av en ytterligare nedskär-
ning på 25 miljoner, så blir 
det bara en fjärdedel kvar. 
För många organisationer 
skulle det nästan innebä-

ra dödsstöten.
Rent praktiskt tippar 

Hemberg att nedskärning-
arna leder till att allt färre 
finländska aktörer deltar i 
biståndsarbetet.

– Det tycker jag är väl-
digt synd.

Han påminner också om 
att nedskärningarna är en 
kortsiktig lösning.

– Vi klagar på att flykting-
arna vill fly lägren och kom-
ma till Finland. Med vad be-
ror det på? Jo, på att förhål-
landena i flyktinglägren är 
sådana att man inte kan bo 
där. Det skulle vara mycket 
mer långsiktigt att se en bit 
framåt inte bara fatta hastiga 
och ogenomtänkta beslut.

Inga snabbvinster
Också Katri Leino-Nzau, 
som är chef för biståndsar-
betet vid Finska Missions-
sällskapet är djupt besviken 
över nedskärningarna.

– Vi hoppades förstås att 

de tidigare nedskärningar-
na i biståndsanslagen hade 
varit nog, vi har ju inte repat 
oss från dem än. Vi har frågat 
oss om biståndsorganisatio-
nernas arbete alls uppskat-
tas på statligt håll. Ministe-
riet vill hela tiden bedöma 
vår verksamhet och utveck-
la olika system för att se till 
att arbetet håller hög kvali-
tet. Även om vi drabbas av 
nedskärningar prioriterar vi 
långsiktigt arbete som håller 
hög standard, men arbetets 
omfattning minskar.

Hon poängterar att bi-
stånd handlar om ett myck-
et långsiktigt arbete, inte om 
snabbvinster.

– Under de 50 år vi arbe-
tat med globalt bistånd har 
vi lärt oss att utveckling sker 
långsamt, men den sker.

Katri Leino-Nzau har följt 
med biståndsminister Leni-
ta Toivakkas blogg, där det 
fanns signaler om att ned-
skärningarna den här gång-

en inte skulle drabba de fin-
ländska biståndsorganisa-
tionerna.

– Vi får se om det håller 
streck.

I hur hög grad har biståndsorga-
nisationerna haft möjlighet att 
förhandla om bistånsanslagen?
– Vi lobbar förstås inför re-
geringens budgetförhand-

lingar, både enskilt och till-
sammans. Men än har vi in-
te lyckats få till stånd någon 
diskussion, trots ivriga för-
sök från vår sida. Vi har fått 
höra att vi visserligen har 
rätt i allt vi påpekar, men 
nedskärningarna måste gö-
ras ändå.

Katri Leino-Nzau vill på-
minna om att även om vi 
diskuterar siffror handlar 
det om riktiga människor.

– Vi talar om budgetar och 
riktlinjer, men det handlar 
om riktiga människor som 
i sitt skinn får känna av de 
beslut som fattas långt bor-
ta, här i Finland. När flyk-
tingströmmarna nu har nått 
Finland ser vi på närmare 
håll vad det innebär att nå-
got går riktigt snett någon-
stans och att den saken har 
följder också för oss.

Hon hoppas, liksom Jouni 
Hemberg, att organisatio-
ner och beslutsfattare ska 
nå fram till en gemensam 
vision av hur världens an-
gelägenheter borde skötas.

– Och jag önskar att 
människor nu skulle inse 
hur viktigt det är att verka 
där problemen finns, och 
helst innan problemen föds 
och eskalerar. Biståndsar-
betet är ett sätt att göra det 
och lokalt har det haft sto-
ra effekter.

Bistånd ger inte snabbvinster

getter, HönS, mat och verktyg har transporterats till byar i Gasaraområdet i Etiopien tack vare ett av Finska Missions-
sällskapets projekt. – Getterna ger oss en kopp mjölk både morgon och kväll, och mjölken ger vi till barnen, berättar de 
familjer som fått hjälp. Foto: Kati KESKi-mäENPää/FiNSKa miSSioNSSäLLSKaPEt

BISTÅND. Var finns tan-
ken om globalt ansvar? 
Varför fattar vi inte lång-
siktiga beslut? Det undrar 
biståndsorganisationerna 
efter nyheten att reger-
ingen skär bort ytterligare 
25 miljoner i anslag för 
biståndet.

TEXT: SOFIA TORVALDS 

”Vi talar om budgetar och riktlinjer, 
men det handlar om riktiga människor 
som i sitt skinn får känna av de beslut 
som fattas i Finland.”
Katri Leino-Nzau

DIN TID 
ÄR NU.
ANSÖK TILL NÅGON AV VÅRA 
SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGAR 
SOM STARTAR HÖSTEN 2016.

• Merkonom
• Barnledare
• Närvårdare
• Ledare för skolgång och morgon- 

och eftermiddagsverksamhet
• Visuell marknadsförare

Läs mer om våra vuxenutbildningar, kortkurser 
och tjänster på vår hemsida  

prakticum.fi/vuxna 

De flesta av våra utbildningar förverkligas 
genom läroavtalsstudier. Du kan läsa mer om 
utbildningsformen på vår hemsida eller kontakta  
någon av våra kompetensplanerare som 
hjälper dig på vägen. 

Våra aktuella kortkurser och föreläsningar  
hittar du alltid på prakticum.fi/kurser

ANSÖK IDAG
www.prakticum.fi/fbc-ansok

”Kanske det är ett 
lätt mål som inte
har alltför stora 
politiska kostna-
der?”
Besvikne verksam-
hetsledaren Timo 
Lappalainen på  
biståndsorganisatio-
nernas servicecentral 
i KSF-medias tidningar

SKURET BISTÅND
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Det är 
inte fel 
att vara 
snål

laura Honka-
Salo vill blåsa liv 
i vår slumrande 
förmåga att 
hushålla med 
resurser. Det 
är svårt i en tid 
där konsumtion 
blivit något av en 
livsuppgift.

KONSUMTION. För fem år sedan överrumplades författaren Laura 
Honkasalo av att hennes man ville skiljas. Hon blev ensamförsör-
jare till två barn och märkte snart att hon utvecklats till en snåljåp. 
Det var dags att skriva en bok om att vända på slantarna.

en vinterjacka eftersom det hade varit 
ett alltför stort projekt att sy en själv. 

– Men en vinterjacka i butiken kos-
tade 140 euro – och då var den helt ut-
an foder! Det var samma sak med ett 
par dyra märkesjeans för 200 euro – 
när jag kollade tvättlappen såg jag att 
de bara var till hälften bomull. Andra 
hälften var polyester, som är ett fruk-
tansvärt dåligt material.

Honkasalo önskar att alla skulle tän-
ka efter varifrån deras behov att kon-
sumera kommer.

– Varför är just vissa märken så efter-
traktade? Många är helt galna i extremt 
dyra märkesväskor. Med samma sum-
ma som en av de där väskorna kostar 
kunde man låta tillverka en helt unik 
läderväska här i Finland. Varför måste 
det prompt vara ett Chanelmärke på?

TEXT OCH FOTO: LIISA MENDELIN

”När min man helt överraskande läm-
nade mig, hoppades jag varje dag att 
han skulle ha dött i stället.” Så skriver 
Laura Honkasalo i tidningen Me naiset.

För då hade allt varit tydligare. Vän-
nerna hade inte hamnat i en pinsam  
sits, hon själv skulle ha fått sörja hur 
länge som helst. 

”Jag hade inte behövt hantera faktum 
att min man mentalt redan var någon 
annanstans medan jag ännu trodde att 
allt var utmärkt.”

Det är inte helt vanligt i Finland att 
skriva så här öppet om skilsmässor.

– Förstås tycker en del fortfarande 
att man ska ”tvätta sin smutsvätt hem-
ma”. Men jag har också fått positiv re-
spons, säger Laura Honkasalo.

Hon har skrivit många offentliga tex-
ter om det som kunde tyckas vara all-
deles för privat. Om hur det är att dej-
ta som 40-plussare, om lust.
Måste man berätta om allt?
– Det är bra att prata om saker. Nyligen 
läste jag om kvinnor som ångrar att de 
blivit mammor. När man skriver om 
dem börjar de existera på ett annat sätt. 

Ett positivt snålande
Den nya ekonomiska situationen efter 
skilsmässan blev en trigger för Honkasa-
lo. Först insjuknade hon i en depression, 
men sedan började hon tillsammans med 
barnen utforska sparsamheten. 

De provsmakade ätliga vilda växter, 
pysslade presenter och sydde egna klä-
der. Honkasalo slutade färga håret och 

PÅ TVÄREN ERIKA RÖNNGÅRD

Vi har inte råd att lägga oss ner och ge upp
Panamadokumenten kom, 
de sågs, de skrällde och … 
Ja, vad händer nu? Kom-

mer världens 
ledare, var 
och en i sitt 
land, att se 
över lagstift-
ningen för att 
göra det svå-

rare för företag och pri-
vatpersoner att skattefus-
ka? Eller kommer de fles-
ta av oss att resignera och 
konstatera att det är så 
här världen fungerar: den 
som har pengar och makt 
kommer att göra allt för 
att skaffa mer pengar och 
makt. Blir något rätt ba-

ra för att det är vanligt, för 
att vi inte orkar göra mot-
stånd, för att alla andra 
också accepterar det?

Dagarna efter att Pa-
namadokumenten landat 
på förstasidorna pratar jag 
och mina vänner om cy-
nism. Om hur man ska und-
vika att fastna i den, undvi-

ka att godkänna att världen 
är som den är och kom-
mer så att förbli. Cynismen 
skrämmer mig för att den är 
en återvändsgränd. Den le-
der inte framåt, utan enbart 
till en insikt om hur omöjligt 
det är att förändra saker. I 
stället för att verka för en 
rimligare värld kan man allt-

så lika gärna ge upp.
Den som sitter inträngd i 

ett hörn av omständigheter 
som man inte själv kan på-
verka ger lätt upp hoppet. 
Lite så känns det med Fin-
lands styrande politiker just 
nu. Pengarna är slut, upp-
repar de. Vi har inte råd. Vi 
har inte råd att vara huma-

na. Vi har inte råd att un-
derstöda befolkningens ut-
bildning och utveckling mot 
ett bättre liv. Vi har inte råd 
att hjälpa de svagaste.

Frågan är om vi har råd 
med en befolkning utan 
framtidstro, utan mod att 
lita på att livet kanske re-
der sig.

ersatte deodoranten med matsoda.
Resultatet blev boken Nuukaillen eli 

kuinka pelastin kukkaroni ja maailman 
(2014), fritt översatt: ”Att vara en snål-
jåp – så här räddade jag min plånbok 
och världen.”

– Det finska ordet ”nuukailu” har en 
negativ klang. Den som ”nuukailee” är 
gnidig och snål. Men jag ville byta ut 
den klangen mot något positivt och gö-
ra snålandet till en lika godkänd hob-
by som ”kotoilu”, det vill säga att bo-
na om i sitt hem.

När Honkasalo efter skilsmässan 
funderade över hur pengarna skul-
le räcka till kom hon ihåg mormors 
sparsmakade hem och läste gamla hus-
morsböcker. Men inspiration till spa-
randet fanns även i gör-det-själv-kul-
turen på internet.

 Honkasalo insåg att sparsamhet inte 
är att snåla in absurdum, utan att und-
vika slöseri. I sin bok tipsar hon om hur 
man kan göra just det. Knepen berör mat, 
kläder, krukväxter, hud- och hårvård, 
barnskötsel, skor, elektronik – men 
Honkasalo gör också en analys av kon-
sumtionssamhällets mekanismer. Var-
för köper vi det vi köper? Är vi medvet-
na om var alla kläder och prylar produ-
ceras, och under hurdana förhållanden?
Hur ser ditt liv ut nu? Har du lyckats hålla 
fast vid snålandet?

– Jag har varit ekologiskt intresserad 
sedan tonåren så snålandet var inte ba-
ra en fas. Jag håller fortfarande hårt fast 
vid att mat inte ska slängas. Om bana-
nerna håller på att bli gamla fryser jag 
in dem. De har rest en lång väg från 
odlingen till matbutiken där jag i min 

tur köpt dem med pengar som jag för-
tjänat genom arbete. Det går bara in-
te att kasta bort dem, det vore ett oer-
hört slöseri. Häromdagen gjorde jag en 
soppa av rester av tsatsiki och salsa och 
det blev förvånansvärt gott.

– Jag har också anammat en avsky 
för små burkar och pytsar. För att und-
vika plastavfall har jag nästan helt slu-
tat köpa kosmetik.
I boken berättar du att en svag punkt hos 
dig är intresset för kläder och accessoa-
rer. Hur känns det att gå i klädbutiker idag? 
– Det funkar bra som inspiration men 
det är sällan jag faktiskt vill köpa nå-
got. Eftersom jag syr själv blir jag ofta 
besviken på butiksklädernas materi-
alsammansättning och kvalitet. De är 
sällan värda pengarna.

En gång tänkte Honkasalo ändå köpa 
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”Jag ville göra snålandet till en lika godkänd hobby 
som att bona om i sitt hem.”

bra när jag förklarar att de pengar vi 
sparar på att inte köpa märkeskläder 
kan sättas i vår resekassa. Om det är 
något som de verkligen vill ha försö-
ker jag hitta det på loppis.
På vilket sätt gör det här snålandet värl-
den bättre?
– Den ekologiska aspekten är uppen-
bar. Någon kan ändå undra om vi inte 
borde konsumera mera i det här ekono-
miska läget. Visst kan vi göra det, men 
då är det bättre att konsumera tjänster 
än prylar. Gå hellre på massage än på 
en planlös vandring i butikerna.

VÅGA FRÅGA

Mamma lägger sig i allt
Jag är över 30 år och mina föräld-
rar lägger sig i mitt liv hela tiden. 
De tycker att jag valt fel man. De 
tycker också att de kan komma på 
besök hur som helst, objudna, och 
det är jättejobbigt, särskilt för min 
man. Hur ska jag få dem att sluta 
blanda sig i mitt liv? 

det verkar som du har ganska jobbi-
ga föräldrar. Antagligen tycker de å 
sin sida att det är ganska tungt att va-
ra förälder när barnen är vuxna och 
de hela tiden borde kunna styra de-
ras val men märker att de inte har 
klarat av det.

ett öPPet oCH ärligt samtal om det som pågår kunde va-
ra befriande för alla parter. Ett sätt att komma igång är 
att ta upp saken i enrum med en förälder i gången. På tu-
manhand kan man resonera som två vuxna. Då kan du 
kanske också komma underfund med om det ständi-
ga sysslandet med de vuxna barnens liv är symptom på 
problem i den egna parrelationen. Då kan du som vuxen 
uppmuntra dem att söka hjälp för sig själva.

På tumanhand kan du 
också lättare framföra det 
som är ditt eget bekymmer, 
att du upplever att de tyck-
er att du valt fel man. Men 
börja inte med det påstå-
endet. Du kan i stället bör-
ja med att berätta om något 
som du och din man gjort 
tillsammans, det positiva ni 
har tillsammans. Om för-
äldern då börjar ifrågasätta 
din upplevelse kan du lätt-
are markera gränsen. Du är nöjd med ditt val, du äls-
kar din man. Att som förälder ifrågasätta ditt val eller 
ert förhållande är inte bara respektlöst, det är kärleks-
löst. I bästa fall lyssnar din förälder och du sår ett frö av 
insikt hos hen.

när det gäller de spontana besöken är det känsligare. 
Ibland är det bästa att säga rakt ut när de ringer på dör-
ren: Oj tyvärr, vi vill gärna träffa er men nu har vi helt 
andra planer för kvällen. Det handlar om att inte ställa 
upp och leka artiga värdar utan var just så rakt på sak som 
man kan vara med familjemedlemmar. Om de ändå vill 
komma in kan ni fortsätta med de sysslor ni har, kanske 
be dem hjälpa till med något som behöver göras i hem-
met. Kanske märker ni att det egentligen fungerar helt 
ok att de kommer in på det här sättet. I bästa fall märker 
de att ni har ett eget liv, och ifall de inte vill börja sköta 
ert hushåll också är det bättre att ringa först.

iBland är klagomål ett dåligt fungerande sätt att få kon-
takt, ibland tyder klagomål bara på en oförmåga att leva 
i nuet. De behöver lära sig hur man som förälder lever 
tillsammans med sina vuxna barn. Det du lär dig i den 
processen är hur man kan möta sina föräldrar med sitt 
vuxna jag. Det vinner ni alla på.

 ¶ jaN-EriK ”NaN-
NE” NybErg
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

”Ifall de inte vill 
börja sköta ert 
hushåll också är 
det bättre att 
ringa först.”

– En risk med sparandet är förstås 
att det blir en fix idé. I boken skriver 
jag om en kvinna som sparade disk-
vattnet för att spola toaletten med, och 
en man som reparerade sina löständer 
med hobbylim. En riktlinje för mig är 
därför att det inte lönar sig att snåla när 
det kommer till hälsan.

Honkasalo har skrivit både romaner 
och faktaböcker. Som bäst arbetar hon 
på sin tionde bok, en faktabok om en-
samhet. Där utgår hon åter från egna 
upplevelser.

– Det finns en hel del osynlig ensam-
het i historien. I prästgårdarna fanns det 
ofta någon ogift tant som hade en otro-
ligt viktig roll. Hon gjorde hushållsar-
bete och tog hand om barn. Men den 
här typen av ensamstående personer 
negligeras ofta i dag.

HBTQ-konferens i Göteborg
I sex dagar under Kristi himmelsfärdshelgen samlas 
cirka 150 personer från omkring 20 europeiska länder 
till en kristen hbtq-konferens i Göteborg. Det är Euro-
pean Forum of LGBT Christian Groups som samlar sina 
medlemsorganisationer för sin årliga konferens.

Under konferensen ordnas workshops och föreläs-
ningar om till exempel ekumenik, kampen för inklu-
dering, sexualitet, regnbågsfamiljer och relationen till 
kyrkor och samfund.

KRISTNA HBTQ

Honkasalo medger ändå att hon 
fortfarande till viss grad är inne i ett 
konsumtionstänkande.

– När min yngsta son fyllde tio var jag 
väldigt hetsig och tyckte att han borde 
önska sig något speciellt i gåva. ”Vad vill 
du ha, det är en jätteviktig dag!” Men 
han var inte intresserad av saker utan 
ville bara bli överraskad.

Det har inte varit så svårt för Hon-
kasalo att få med barnen på snålandet. 

– Det hjälper att det inte jämförs så 
mycket på vårt bostadsområde, ens 
bland barnen. Mina barn förstår rätt 

Orolig mage?

Känslig tarm – IBS
Var tionde finländare lider av känslig 
tarm (IBS) utan fastställd diagnos. Ty-
piska symptom är uppsvälldhet, di�usa 
magbesvär luftbesvär, förstoppning el-
ler diarré.
Sunwic IBS är ett livsmedel för speciellt 
medicinskt ändamål för kostbehandling 
av känslig tarm (IBS) och förstoppning.

I hälsokosta�ärer och på apotek.

För en mage 

i balans.
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Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600
www.harmaspa.fi

HÄRMÄ SPA

139 €
  / pers./ 2 dygnSpasemester

2 dygn
•  inkvartering i dubbelrum
•  2 x frukost
•  2 x lunch eller middag
    från buffébordet
•  fri tillgång till spabadet
   och gymmet
•  inträde till restaurangdansen
•  ledd fritidsprogram må-fre

Gäller varje dag till 31.5.2016.

• råvatten från havs-, brunns-,   
   insjö- eller åvatten
• raakavedeksi käy meri-,             
   kaivo-, järvi tai jokivesi.
• marknadsledare i Finland
• markkinajohtaja Suomessa

                                                                    Bror-Gustav Järnström 
e-post: bror-gustav.jarnstrom@hotmail.com • tel. 040 164 5990

Dricksvatten från havet
Juomavesi merestä

• renas med hjälp av 
  omvänd osmos
• puhdistaa 
   käänteisosmoosin avulla
• inga kemikalier
• ei kemikaaleja

 Industrivägen 24, 06150 Borgå  ☎ (019) 529  6000

• miljövänlig
• lätt att installera
• tar liten plats
• lätt att tömma
• ingen lukt
• barnsäker
• ingen vatten- 
 anslutning  
 eller avlopp
• inget strö eller
 kemikalier

Annonsera i Kyrkpressen!

Med en annons når du hela Svenskfinland.
Spara energi och pengar!
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

frimanresor.fi
Sandövägen 23,10900 Hangö

Tel Hangö  019 - 248 1004
Tel Ekenäs 019 - 248 1090
info@frimanresor.fi

7-14.5 Resa till Leros. Välj ett av tre teman, 
skrivresa med Monika Fagerholm, fotoresa 
med Magnus Lindberg eller mat- och 
kryddresa.

17-20.5 Skagen
16-20.6 Kolmården och Vimmerby
18.6 Örö
22-24.7 Sommarresa till Jurmo bokfest och Utö
3-10.9 Skrivresa till Leros med Merete Mazzarella
10-17.9 Höstresa till Leros med Benny Törnroos och
13-19.9 Azorerna
24.9-1.10 Venedig
Hösten Sicilien
27.9-2.10 Höstresa till Balkanbergen
21-23.10 Oscarsrevyn på Oscarsteatern i Stockholm
3-17.11 Rundresa i norra Thailand
8-13.11 Bulgariens mat och viner
22-27.11 I Finska Gardets fotspår till Bulgarien
2-5.12 Julmarknadsresa till Lüneburg och Hamburg

RESOR
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Tills vi möts igen

TEXT OCH FOTO:  
CHRISTA MICKELSSON

Det sjuder av liv i Nagu församlings-
hems kök. 19-åriga Davood och 16-åriga 
Faisal från Afghanistan står med elvis-
pen i högsta hugg. Snart doftar det gott 
av äpple och kanel. Klockan tre bör-
jar kafégästerna välla in, de flesta av 
dem asylsökande, men också många 
Nagubor.

Det var i mitten av oktober som de 
första asylsökande kom till skärgårds-
ön Nagu. Under ett halvår har omkring 
hundra personer från Afghanistan, Irak 
och Somalia anpassat sig till livet på or-
ten.

– Första söndagen, eller var det kan-
ske andra, stegade en grupp asylsö-
kande in i gudstjänsten, berättar Ee-
va Granström, diakon i Nagu kapell-
församling.

Både Eeva, hennes man Kjell Gran-
ström, som är präst i församlingen, och 

deras fyra barn har engagerat sig för de 
asylsökande. Den där söndagen, när 
de asylsökande kom till kyrkan, hade 
de ännu inte hunnit fundera på om de 
skulle bjuda in dem.

– Här i Finland vill vi ju inte tränga 
oss på, vi visste ju att de asylsökande 
var muslimer. Och förläggningen som 
drivs av Röda korset, hotell Strandbo, 
var neutralt område.

Men där stod de, i den gamla stenkyr-
kan, en söndag i oktober. Några kunde 
lite engelska, resten fyllde i med gester 
och kroppspråk för att skapa de första 
kontakterna. 

Ganska snabbt började familjen 
Granström fundera på vad de kunde 
göra för de asylsökande.

– En del av dem var uttråkade och satt 
på sina rum, medan vår församlings-
mästare hade händerna fulla. 

De frågade om några av de asylsö-
kande kunde tänka sig att hjälpa till 
med lövkrattningen på församling-
ens tomter.

”En del av dem 
var uttråkade 
och satt på sina 
rum, medan vår 
församlings-
mästare hade 
händerna fulla.”
Eeva Granström

– I all enkelhet bjöd vi lövkrattarna 
på saft, vatten och kex och gjorde fler 
försök att lära känna varandra.

Lövkrattningen följdes av snöskott-
ning, julfest, vändagsfest och påskfi-
rande. 22-åriga Mirjam Granström och 
18-åriga Martin Granström, dotter och 
son i prästfamiljen, ordnade före julen 
en välgörenhetskonsert till förmån för 
de asylsökande, dit alla ”strandboar-
na” också blev inbjudna. Medan vädret 
tillät höll syskonen också fotbollsträ-
ningar, både för flickor och pojkar. När 
vintern anlände fortsatte de i bollhal-
len. Till Nagu kom många familjer med 
barn i olika åldrar.

– Vi hade ingen aning om att vi inte 
bara skulle lära känna de asylsökande, 
utan att de skulle bli våra goda vänner, 
säger Mirjam.

Trivs i köket
I det lilla skärgårdssamhället har de 
asylsökande blivit en naturlig del av 
vardagen. De har fått undervisning i 
finska tre dagar i veckan, fått testa på 
Arbetarinstitutet Kombis kurser och 
många av dem har fått små eller stör-
re praktiska arbetsuppgifter på olika 
håll. Då de inte har något finskt per-
sonnummer har de inte kunnat få lön, 
men nog mat och sysselsättning.  

Efter julen började Eeva och Mirjam 
fundera på hur de kunde föra samman 
fler av de asylsökande med Naguborna. 

Resultatet blev ”Suomi-kahvila”, en 
informell träffpunkt en gång i veckan. 
Tanken var att de asylsökande skulle få 
använda sina nyförvärvade kunskaper 
i finska språket. Samtidigt skulle Na-
guborna få en chans att lära känna dem.

Mirjam, som lärt känna flera av de 
asylsökande, frågade Davood och Faisal 
om de kunde hjälpa henne hitta någon 
som kunde baka kaffebröd till kaféet. 

– Vi kollade med de äldre flickorna 
men de tyckte att de redan hade myck-
et att göra. Och eftersom vi lovat Mir-
jam så beslöt vi oss för att själva bör-
ja baka. Först kändes det lite pinsamt, 
men vi märkte snabbt att det är jätte-
roligt, säger Davood och Faisal.

Den här tisdagen bakar de finsk äp-
pel- och blåbärskaka tillsammans med 
Mirjam i församlingshemmets kök. Da-
vood hade tidigare lagat mat till sig själv 
ibland, Faisal hade inte stått i köket ti-
digare. 

De båda unga männen kom till Fin-
land via Haparanda-Torneå, Davood 
tillsammans med sin syster, Faisal med 
sina föräldrar och syskon. Davood be-
rättar om den långa resan genom Eu-
ropa han tvingades göra efter att han 
deporterats från Iran till sitt hemland 
Afghanistan. Han reste genom Turkiet, 

NAGU. Flyktingförläggningen på skär-
gårdsön Nagu stängs i slutet av april.  
Känslorna ligger på ytan bland både  
frivilliga och asylsökande. 

varSågoda! en gång i veckan har asylsökande och frivilliga öppnat kafé i Nagu församlingshem. Davood, Mirjam och Faisal har bakat tillsammans.

Fortsättning på följande uppslag.
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fotsatte med båt till Lesbos i Grekland, 
sedan Aten, Makedonien, Serbien, Kro-
atien, Ungern, Österrike, Tyskland, 
Sverige och så till sist Finland.

– Nu hoppas vi på att få stanna i Fin-
land. Här kan vi leva ett normalt liv, ut-
an rädsla. Vi drömmer om att få stude-
ra, att få vara en del av samhället här, 
berättar pojkarna.

Under vårvintern har Davood hjälpt 
till på ett företag som tillverkar båt-
möbler. Faisal har jobbat bland annat 
med skogsröjning. 

De gillar Nagu.
– Jag har verkligen trivts här. Det 

känns sorgligt att lämna ön. Jag hop-
pas att jag i framtiden kan bo nära Na-
gu, säger Davood.

Allt är förstört
I köket står också står de irakiska kvin-
norna Najla och Rasha. De rullar små 
degbollar som de fyller med mörk chok-
lad. Kafégästerna ska i dag få avnjuta 
denna irakiska delikatess.

Najla kom till Finland med sin man 
och deras fem barn. Hon bodde i den 
irakiska staden Ramadi, som utsattes 
för stor förstörelse redan under Irak-
kriget, och jobbade som lärare i geo-
grafi. När IS övertog staden i maj 2014  
såg familjen ingen annan utväg än att 
fly. Hon sveper med fingret över skär-
men på sin telefon och visar bild efter 
bild av den sönderbombade staden och 

familjens förstörda hem. 
– Det här var mitt shoppingcenter. På 

den här gatan bodde vi. Så här såg mitt 
kök ut, berättar Najla och har svårt att 
hålla tårarna tillbaka.

Hon berättar att hon inte har något el-
ler någon kvar i Ramadi. Några av hen-
nes vänner och släktingar bor i Bagdad. 
Hennes sjuka mamma bor med hen-
nes bror i staden Masa.

– Jag tycker om livet i Finland. För 
mig är det ingen skillnad vilken stad 
vi hamnar i, försäkrar Najla då jag frå-
gar henne hur hon känner inför flyt-
ten från Nagu.

Men den stämning som råder i för-
samlingshemmet i Nagu den här efter-
middagen vittnar om att alla strand-
boare inte har samma förtröstansful-
la inställning till framtiden. Senast den 
sista april stänger Röda Korsets flyk-
tingförläggning i Nagu. De asylsökan-
de har inkvarterats i Hotell Strandbo, 
som till sommaren ska ta emot som-
margäster i vanlig ordning.  Uppbrottet 
är nära och när Kyrkpressen besökte 
Nagu visste största delen av de asylsö-
kande ännu inte var de skulle placeras.

Några av de asylsökande har redan 
lämnat Nagu och fått plats på ett asyl-
boende i Tammerfors. I kväll ska en ung 
mamma med sin 12-åriga son lämna 
ön och det ligger många avsked i luf-
ten trots annars uppsluppen stämning.

Den planerade flyktingförläggning-

en i Pargas, dit många av strandboarna 
hoppades på att få flytta, är för länge 
sedan ett nedlagt projekt. Ramona 
Lindroos, Röda Korsets socialarbeta-
re och handledare vid flyktingförlägg-
ningen i Nagu, säger att det är Migra-
tionsverket som fattat beslutet.

– De anser att det finns för många 
tomma platser på mottagningarna just 
nu. 

Tråkigheterna i Pargas, där många 
demonstrativt motsatt sig flyktingför-
läggningen, ska inte ha något samband 
med den inställda förläggningen.

– Visst är det ledsamt för många. De 
har bott i Nagu i många månader och 
många av dem hade velat flytta till Par-
gas.

Hon säger att förläggningen i Nagu 
varit något av ett solskensexempel i 
Finland.

– Vi har lyckats rätt bra med integre-

ringen. Många har fått en fot in i arbets-
livet och har verkligen fått en bra start.  
Både barn och vuxna har fått gå i skola. 

Nu jobbar personalen på högvarv 
med att hitta platser till alla.

– Det finns en del lediga platser, li-
te här, lite där.

I lördags ordnades en stor avskeds- 
och tackfest på skärgårdsön.

– Vi ville tacka alla frivilliga som ställt 
upp och ge våra vänner ett ordentligt 
avsked.

Strålande nöjd språklärare
En stor del av de asylsökande på ön har 
hittat till Suomi-kahvila i dag, liksom 
ett tiotal nagubor. En av de mest om-
ringade personerna under eftermidda-
gens kafé är språkläraren Mari Kokko-
nen. Hon öser beröm över sina elever.

– Det har varit en språklärares dröm att 
få undervisa de här eleverna, säger hon.

16-åriga FaiSal har lärt sig att baka.

många ville vara med på en av vårens sista träffar. Snart lämnar de asylsökande Nagu. 

många av de asylsökande har små barn. Martin Granström har ordnat program 
för barnen.

”Av mitt gamla 
liv i Irak finns 
inget kvar.”
Najla

”Jag hoppas ju på att våra vägas ska mötas igen, förr 
eller senare. Jag ser framför mig möten med barnen 
som om tio år vuxit upp och blivit stora. ”Minns du 
mig, jag var i Nagu då?” Så hoppas jag att det blir.”
Eeva Granström
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Efter några veckors undervisning de-
lade hon upp eleverna i tre nivågrup-
per. Inställningen till finskan varierar 
bland de asylsökande.

– En del vill vara så välförberedda 
som möjligt inför ett potentiellt posi-
tivt asylbeslut. De vill se till att de re-
dan har ett försprång, om det blir så att 
de får stanna i Finland. 

En annan grupp väntar och ser och 
planerar ta i med hårdhandskarna först 
om de får ett positivt besked.

Mari Kokkonen förundras över hur 
snabbt en del av eleverna lärt sig finska.

– Jag har fått försöka lugna ner tempot. 
Men de helt enkelt kräver att få fler  lek-
tioner i grammatik! De kan redan fler ob-
jektsregler än vissa nagubor, skojar hon.

Som en del av undervisningen har 
hon gjort en Youtube-video med de 
längst hunna eleverna. I den berät-
tar de varför de inte kan stanna i si-
na hemland. 

– ”Jag har varit rädd i 35 år. Jag vill 
leva resten av mitt liv som en männis-
ka” säger Mohammed på finska i vide-
on som heter ”Haluan elää turvassa”.

Hoppas på positiva besked
Eeva Granström jobbar som t.f. diakon 
i församlingen på deltid. Vinterhalvå-
ret, som ju vanligtvis är lugnare i Na-
gu, har varit intensivt. 

– Utan alla frivilliga hade vi inte kun-
nat ha kafé varje tisdag eller göra allt 

vi gjort för de asylsökande.
I köket kommunicerar bagarna på 

finska, arabiska, svenska och dari.
– Det går bättre och bättre hela ti-

den. I sista hand har vi tagit till pap-
per och penna och ritat. Nästan alltid 
har vi förstått varandra.

Hon har velat engagera de asylsö-
kande, inte bara ordna färdigt program 
för dem.

– När de själva är delaktiga så styrks 
de av upplevelsen.

Som enda diakon i en kapellförsam-
ling med få anställda jobbar för att föra 
människor samman så att de kan stär-
ka varandra.

– Jag har inte möjlighet att besöka al-
la ensamma så ofta som jag skulle vilja. 

Familjen Granström har inte haft nå-
gon vänfamilj bland de asylsökande ut-
an har som kyrkans arbetare strävat 
efter att bemöta alla jämlikt och väl-
komna alla.

– Vi har fått många vänner, både sto-
ra och små, säger Eeva.

Också hon känner ett visst vemod 
inför månadsskiftet då de asylsökan-
de ska lämna ön.

– Först och främst hoppas vi på att de 
ska få stanna i Finland. Och så önskar 
vi ju att de ska börja trivas på sina nya 
orter och få ha det bra. Nu får de ta en 
dag i sänder. Om och när de sedan får 
positiva asylbesked får de slå sig ner 
och fundera på var i Finland de vill bo 

och hur de vill forma sina liv. 
Hon vill tänka positivt.
– Jag hoppas ju på att våra vägar ska 

mötas igen, förr eller senare. Jag ser 
framför mig möten med barnen som 
om tio år vuxit upp och blivit stora.

– ”Minns du mig, jag var i Nagu då?” 
Så hoppas jag att det blir.

Många vill lära sig om kristen tro
Klockan närmar sig fem och kaféet 
börjar tömmas på gäster. Mirjam och 
Martin, som hela tiden varit fullt upp-
tagna, hinner nu berätta vilka käns-
lor de har inför avskedet. Mirjam ser 
inte det stundande avskedet som nå-
got definitivt.

– Många av oss är verkligt goda vän-
ner. Vi kommer att hålla kontakt på Fa-
cebook och träffas i framtiden.

Också för församlingen är de asyl-
sökandes flytt en stor förlust.

– Många har visat stort intresse för 
församlingens verksamhet, också för 
gudstjänstlivet, berättar Martin.

Efter den där första söndagen, då 
mellan fem och tio asylsökande stegade 
in i gudstjänsten fick församlingen tag 
på tolkar via Folkmissionen i Åbo.  Var-
annan vecka har gudstjänsterna tolkats 
till flera olika språk. Antalet asylsökan-
de i gudstjänsten har varierat, men ofta 
legat kring 20. Många har också kom-
mit till de svenskspråkiga mer lediga 
kvällsmässorna. 

eeva granStröm är t.f diakon i för-
samlingen. 

raSHa oCH Najla bakar irakiska deli-
katesser.

”För dem är det 
helt naturligt att 
ha en tro.”
Martin Gran-
ström

För dem som haft ett stort intres-
se för kristendomen har församling-
en också ordnat undervisning, ett slags 
skriftskola.

– För dem är det helt naturligt att 
ha en tro. Vi har klartgjort vilka skill-
naderna är mellan islam och kristen-
dom, att Jesus är kärnan i kristendo-
men. I början var det ingen självklar-
het för dem. Många har varit intresse-
rade och ställt frågor. 

Att en del av de asylsökande intresse-
rat sig för kristendomen, medan andra 
inte gjort det, har lett till en del spän-
ningar inom gruppen.

– Men i dag kom ju nästan alla till 
kaféet, säger Martin.

Mirjam tror att situationen under-
lättats av att församlingens dörrar stått 
öppna för alla, att inget gjorts i hem-
lighet. Martin håller med.

– Det är klart att en del upplever en 
främmande religion som lite skrämman-
de. Men jag tror att rädslorna har minskat.

För honom har mötet med den mus-
limska tron inneburit att han själv tänkt 
mycket på sin egen tro. Han har också 
fått perspektiv på tillvaron i Finland.

– Vi har nog förstått hur fint det är 
att vi får leva i ett land som Finland. 
Vi har lärt oss att uppskatta det vi har.

Du hittar videon som språkläraren Mari Kokko-
nen gjort med de asylsökande i Nagu på kyrk-
pressen.fi.
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Mattes 
bönbok
Hur viktigt får ett husdjur 
bli? Hur mycket plats får 
det ta i ditt liv, 
vad är rimli-
ga utgifter för 
till exempel 
veterinärbe-
sök? De frå-
gorna har jag 
brottats med 
under vår 
spaniels hela sjukdoms-
tid. Och när timmen till 
sist var inne för henne att 
springa vidare på grönare 
jaktmarker infann sig föl-
jande fråga: Får man sörja 
en liten hund? Hur myck-
et tårar är det okej att fäl-
la för en hårboll med då-
ligt uppförande och leriga 
tassar?

I en färsk andaktsbok 
från förlaget Kirjapa-
ja finner jag äntligen sva-
ret. Kari Kanala, en fräsig 
kyrkoherde från Paulus 
församling i Helsingfors, 
har tillsammans med 
kommunikationskonsul-
ten och hunduppfödaren 
Ville Kormilainen gett ut 
en andaktsbok för hund-
ägare Anova saa ja nuu-
hkiva löytää – Koiraih-
misen rukouskirja (ung. 
Den som tigger han får, 
den som snusar han fin-
ner). Här finns många av 
de där ömmaste men 
också dråpligaste stun-
derna i hundägarlivet 
formulerade i kärnful-
la texter illustrerade av 
Katja Kuittinen. Det är 
en liten bok sprängfylld 
med kärlek till hunden. 
Den har oftast på pricken 
fångat dagens hundägare 
och deras förhållande till 
det älskade sällskaps-
djuret. För det är ju äls-
kade vänner som våra 
hundar fått bli. Och det 
kan ju kännas lite pin-
samt ibland, att man gått 
och blivit så fäst vid nå-
gon. Någon som egent-
ligen är mest fäst vid 
korv.

Men så är det och den 
kärleken, liksom sorgen, 
är lika sann. Det har för-
fattarna Kanala och Kor-
milainen själva upplevt 
och därför är deras bok 
också så äkta. Särskilt 
hoppingivande är det 
ju också att Kari Kanala 
som präst verkar tro på 
många tassar i himlen.

 ¶ NiNa ÖStErhoLm
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Den personliga 
berättelsens 

kraft

Brené Brown
Resa sig stark
Här undersöker sociologen Brené 
Brown vad som händer i oss när vi 
slagit i botten och ska försöka ta oss 
upp igen. Vilka känslor har vi då vi 

ligger där nedslagna? Hur gör 
de som klarar att komma på 
fötter igen? 
Libris, inb.

2790850

Eric Metaxas
Bonhoeffer – Präst, martyr, spion
I den första biografin om Bonhoeffer på 
över fyrtio år tar sig författaren an de oli-
ka sidorna av Bonhoeffers liv som präst 
och anti-nazist. En fascinerande berättel-

se om en djupt troende person som 
ville göra det sanna och fick offra 
sitt liv för det. 
Libris. Nu i pocket!

Det som 
sopats 
under 
mattan

annika lutHer har tillsam-
mans med sina elever vid 
Tölö gymnasium inlett ett 
planteringsprojekt på skol-
gården. – Här ska vi odla 
morötter och örter!

Annika Luthers färska roman heter För-
därvaren. Namnet syftar på bokens fik-
tiva huvudperson Irene, hon som inte 
klarar av att förvalta det som tidigare 
generationer förvärvat, hon som för-
därvar arvet i stället. Irene har vux-
it upp utomlands och ärver ett gårds-
hus hon inte vet något om. Hon är in-
placerad i en verklighet som kunde ha 
varit Annika Luthers egen.

– Det var inte alls svårt att skriva om 
henne, Irenes liv är sådant som jag fö-
reställde mig att mitt liv skulle bli. Jag 
lever fortfarande i förvåning över att jag 
blivit en så välanpassad samhällsmed-
borgare med arbete och familj och allt. 
Jag tänkte mig att jag, precis som Ire-
ne, skulle bo i olika länder. Och barn 
– det var jag helt ointresserad av, säger 
hon, i dag mamma till hela åtta stycken.

Boken är också en produkt av Anni-
ka Luthers dåliga samvete.

– Jag älskade min mormor fruktans-
värt och det var hemskt när hon blev 
gammal och dement och inte kän-
de igen mig. Jag har fortfarande dåligt 
samvete över att jag övergav henne på 
slutet, det var så lätt att ursäkta sig med 
att jag hade små barn och att hon näs-
tan ändå inte kom ihåg mig.

Fördärvaren är en spännande syn-
tes av saga och verklighet. Alla de dö-
da som förekommer i boken har fun-
nits: Annika Luthers morföräldrar Maja 
och Holger, hennes mormors bror Har-
ry Nyman, som försvann under fort-
sättningskriget, liksom också handels-
huset Firma Nyman som de alla väx-
te upp med.

Den beskriver också verkliga plat-
ser som gått förlorade, som släktgår-
den Linnais på gränsen mellan Esbo 
och Vanda.

ARV. Annika Luther skriver om sin egen familj: om en 
försvunnen arvtagare, om ett affärsimperium som 
vissnade bort och om platser hon älskat. – Jag skriver 
mitt liv som det kunde ha blivit.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

– Jag har nångång tänkt att alla mi-
na böcker handlar om platser som är 
viktiga för mig.

Har du själv, likt romanens Irene, sett dig 
som en arvtagare till resterna av det Ny-
manska affärsimperiet?
– Nej. Firma Nyman la ner sin verksam-
het år 1967, då jag var nio år. Men vi bor 
i alla fall i det gårdshus på Fredriksga-
tan i Helsingfors som i tiden var ett ho-
tell som min mormorsfar Arthur Ny-
man byggde som övernattningsplats 
för gästande lanthandlare.

Romanens Irene fördärvar sitt arv, i 
verkligheten finns det ingen fördärvare 
i familjen Nyman. Annika Luthers mor-
mor Maja och hennes bror Gunnar var 
duktiga förvaltare – de försökte nog skö-
ta firman väl, men gjorde det av plikt och 
inte av entusiasm.

– Man ser det på annonserna. Ar-
thur Nyman var berömd för sina upp-
finningsrika annonser, följande gene-
ration försökte med ”Glöm ej Nyman” 
– det fungerade ju inte. Kunderna gil-
lar inte att få dåligt samvete.

Mormor Majas äldsta bror Harry Ny-
man var på god väg att bli en fördärva-
re, men dog innan han hann med annat 
än att effektivt såsa till firmans bokfö-
ring. Men det var just Harrys berättel-
se som fängslade Annika Luther så att 
hon ville skriva ner den.

– Jag har alltid vetat att det fanns en 
som hette Harry, att han var en jazz-
gosse med ring på fingret. Men jag vis-
ste inget utom att han försvann i kriget.

När hon fick möjlighet att gå igenom 
Harrys yngre bror Gunnars efterläm-
nade papper hittade hon högvis med 
intressanta brev och fotografier.

– Det var en fascinerande berättel-

se som tog form: arvtagaren försvin-
ner, familjen är förtvivlad och ordnar 
en stor, fin begravning – men egentli-
gen lever han fortfarande i ett fånglä-
ger i Sovjetunionen.

”Vi lägger mull på”
Att Harry Nyman var homosexuell är en 
spekulation, att han hade flera psyko-
ser och led av svår ångest och tvångs-
föreställningar är belagt. När han skul-
le åka till England – kanske för att fa-
miljen snarare hoppades än trodde att 
luftombytet skulle göra honom gott – 
slutade det i katastrof.

– Att åka till England på 30-talet var 
som att fara på safari till Sydafrika i dag. 
Det fanns ett vansinnigt detaljerat pro-
gram om hur de resande skulle fraktas 
hit och dit, men så satt Harry där på bå-
ten och bara söp och söp tills pengarna 
tog slut, och när han kom fram fördes 
han direkt till mentalsjukhus.



KULTUR 13KYRKPRESSEN TORSDAG 14.4.2016 • NR 15
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Skriva sig fram till slutet
BOK

Den sista tillflykten

Författare: Imre Kertész
Förlag: Weyler 2015

Den ungersk-judiska för-
fattaren, Nobelpristagaren 
Imre Kertész dog den sis-
ta mars, nedbruten av Par-
kinsons sjukdom. Hans sis-
ta verk blev dagboksroma-
nen Den sista tillflykten.

Den sista tillflykten be-
står av dagboksanteck-
ningar och romanfragment 
som behandlar samma 
ämne: en åldrande förfat-
tare som bittert och uppgi-
vet söker sin plats i världen 
och litteraturen. Han vill 
skriva en roman om en be-
rättelse som förföljt honom 
sedan unga år: Bibelns be-
rättelse om Lot, den enda 
rättfärdiga mannen i So-
dom.

Kertész text är en lång 
klagovisa, på sina stäl-
len så politiskt inkorrekt 
att man häpet drar ef-
ter andan, bitvis lysan-
de, ofta mycket intressant. 
För visst vill jag gärna ve-
ta vad Nobelpriset gör med 
en författare som arbe-
tat tvångsmässigt hela sitt 
liv, arbetat på bekostnad 
av relationer och kärlek. 
Visst vill jag veta vad åld-
randet gör med en förfat-
tare som gillat såväl kvin-
nor som mat. ”På senare 
tid undviker folk mig i på-
fallande grad, i kvinnornas 
blick, i deras sätt att tit-
ta på mig skulle jag kunna 
finna nog med skäl att be-
gå självmord.” Sjukdomen, 
smärtan och svagheten ger 
honom en känsla av att 
han inte kan använda or-
det ”jag” för att beskriva 
sig själv, så främmande är 
han, så löjlig och oaccep-

tabel.
Allt det här 

gör Kertész 
mycket bra.

Ett bä-
rande te-
ma är käns-
lan av hem-
löshet och 

utanförskap i Ungern. Trots 
att Kertész bodde i Ber-
lin i många år kan han en-
bart skriva på ungerska, 
och han meddelar själv att 
översättningen (till tys-
ka) bara är en blek skugga 
av originalet. Kertész är en 
arvtagare till en tysk-ju-
disk litterär tradition, men i 
ett modernt nationalistiskt 
(och antisemitiskt) Ungern 
är han en relikt.

Imre Kertész deportera-
des till Auschwitz som ba-
ra 14-åring, sändes vidare 
till Buchenwald, efter be-
frielsen återvände han till 
hemstaden Budapest och 
jobbade ett tag som jour-
nalist, tills arbetsplat-
sen blev för trång ideolo-
giskt och han fick sparken. 
De här upplevelserna präg-
lar hela Kertész författar-
skap: att Auschwitz gjorde 
honom till jude, att han hör 
hemma i Ungern men ändå 
aldrig räknas som ungrare. 
”Jag skriver om Auschwitz; 
men jag har inte deporte-
rats till Auschwitz för att 
få Nobelpriset utan för att 
dödas, allt som har hänt 
mig förutom det är anek-
dot.”

Och vad har han att sä-
ga om Gud? Han skriver att 
det bara är de stora mysti-
kernas drömda världsord-
ning och de urgamla myter-
nas hemlighetsfulla djup-
skikt som rymmer nå-
got om människans öde – i 
jämförelse ter sig det ve-
tenskapliga betraktelsesät-
tet som barnslig naivitet.

Jag bläddrar i Imre Kerté-
sz mästerverk, Kaddish för 
ett ofött barn, och åter-
kommer till tanken om Gud 
som vittne, om skrivandet 
som ett ”absolut nödvän-
digt uppvisande för honom 
– för vem det än må vara 
– som en dag kommer att 
känna skam på grund av 
oss och (eventuellt) för vår 
skull // ”. Det är den bilden 
som stannar hos mig: skri-
vandet som spadtag för att 
gräva en grav i luften, skri-
vandet som arbetsläger, 
kanske för Gud bok över 
detta, och nu har arbeta-
ren äntligen somnat in för 
natten.

 ¶ SoFia torvaLdS

imre kertéSz tilldelades 
Nobelpriset i litteratur år 
2002. Foto: WEyLEr FÖrLag

Den som känner en präst litar mer
Förtroende. Den som kän-
ner en präst har betyd-
ligt större förtroende för 
Svenska kyrkan än den som 
inte känner en präst, vi-
sar svenska MedieAkade-
mins Förtroendebarometer 
för år 2016.

I årets barometer fick 
deltagarna frågan om för-
troendet för en organisa-
tion förändras beroende på 
om man känner en företrä-

dare för gruppen eller in-
te. Undersökningen visar att 
förtroendet då ökar för alla 
områden – utom försvaret. 
Men allra mest ökar det när 
det gäller Svenska kyrkan.

Bland dem som är per-
sonligt bekanta med en 
präst har 56 procent för-
troende för Svenska kyr-
kan, jämfört med 36 pro-
cent för dem som inte kän-
ner en präst.

Tusen predikningar på webben
PoStilla. Tidningen Kotimaa 
har öppnat en predikobank 
på webben. Den finska Digi-
postillan är öppen och fri att 
använda för alla intresserade, 
man kan söka på exempelvis 
bibelord eller predikanter. För 
tillfället finns det cirka 1 200 
predikningar i banken.

Präster och predikan-
ter kan själva ladda upp sina 
texter i digipostillan. Många 
biskopar har till exempel till-

låtit att deras texter delas via 
banken.

Tanken med predikosam-
lingar som denna är dels att 
stöda predikanterna i deras 
eget predikoskrivande, dels 
att erbjuda andaktstexter för 
medlemmarna.

Harry Nymans föräldrar, kommer-
serådet och hans fru, älskade honom 
intensivt och ville alltid tro det bästa.

– Och samtidigt ville de inte se, trös-
tade honom med att sen när du kom-
mer hem så glömmer vi allt, vi ”lägger 
mull på”. Man pratade inte om otrevli-
ga saker. Familjen Nyman var en små-
borgerlig familj som kom upp sig och 
blev fin, och de hade kvar de småbor-
gerliga idealen, rädslan för vad andra 
skulle tänka om dem.

Harry Nymans ledsamma berättelse 
kulminerar i att han – trots sin psykis-
ka sjukdom – skickas till Hangöfronten 
då fortsättningskriget börjar.

– Det var något så tragiskt över den där 
bataljonen. De var äldre män och allde-
les unga pojkar, ett kryck- och protes-
kompani som kommenderades av en 
krigstokig överste som skickade ut dem 
som kanonmat på ett absolut onödigt 
och till och med förbjudet uppdrag. Man 
behövde inte bry sig om dem … På ryska 
sidan omtalades det som en stor seger, 
på finska sidan förtegs händelsen helt.

För ett år sedan reste Annika Luther 
tillsammans med sin dotter Ulla Don-
ner till Mordvinien, där de lämnade li-
te mull från Linnais gård vid det som 
de hoppades var Harry Nymans grav.

Att få tag på jord från Linnais var in-

te en alldeles enkel affär eftersom går-
den köptes upp av en rik bankir för över 
tjugo år sedan.

– Jag åkte till Linnais en kväll tillsam-
mans med min vän Pia Ingström och 
Ulla. Vi gick ner till sjön och klättrade 
över staketet och smög oss in, och så 
grävde vi upp lite jord på det ställe där 
simhuset en gång stod.

På slutet ”Kyrkpressen-frågan”: Vad tror 
du på, Annika Luther?
– Jag tror att vad som än händer finns 
det alltid en fortsättning. Livet och na-
turen går vidare. Jag har inte hört till 
kyrkan sen jag var tolv och jag är ab-
solut inte troende, men på senaste ti-
den har jag allvarligt funderat på att bli 
medlem i kyrkan bara av tacksamhet 
över ärkebiskopens och andra kyrkli-
ga företrädares inlägg i samhällsdebat-
ten. Det är viktigt att kyrkan står upp 
för det mänskliga.

”Arvtagaren försvinner, familjen är förtvivlad och 
ordnar en stor, fin begravning – men egentligen lever 
han fortfarande i ett fångläger i Sovjetunionen.”

Andersson Wij värd för musikshow
teve. Under våren visar SVT 
ett musik- och samtalspro-
gram där artisten och jour-
nalisten Tomas Anders-
son Wij träffar kända artis-
ter. Programmet Tomas An-
dersson Wij spelar med... är 
uppbyggt som en konsert 
där samtal och musik vävs 
in i varandra. Programmets 
gästas av Melissa Horn, An-
dreas Kleerup, Mauro Scoc-
co, Jontahan Johansson och 

Sofia Karlsson.
Gästerna och Tomas An-

dersson Wij tolkar varan-
dras låtar och samtalar om 
musiken och livet. I för-
sta avsnittet pratar Melissa 
Horn om allvar och om var-
för hon vill skriva sin musik 
själv. Andreas Kleerup be-
rättar om sin tro på Gud och 
med Jonathan Johansson 
går samtalet in på att växa 
upp i en frikyrka.
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PSALMVÄVEN APRIL

Fyll i de ord som sökes på raderna A-V. 
Motsvarande siffra i kombination med 
radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
Flytta över bokstäverna så att den första 
bokstaven på rad A motsvarar A42, den 
andra A112 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första 
bokstäverna i raderna A-V bildar psal-
mens namn.
    Oftast håller sig Psalmväven till den 
nya psalmboken, men för att det ska 
vara klurigt kan det ibland hända att 
vi använder oss av en äldre version av 
någon psalm. 

Rätt svar på förra Psalmväven är psalm 
364, vers 3, som börjar med orden 
”Skönaste rosor på törnbusken glöder”. 
Vinnare i förra Psalmväven är: Charlotta 
Holmén, Jomala, Märta Lönn, Borgå och 
Ulla Store, Karleby. Grattis! Prisböckerna 
kommer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
senast tisdagen den 3.5.2016. 
Märk kuvertet ”April-Psalmväv”. Bland 
de rätta svaren lottar vi ut tre bokpris. 
Lycka till!

PSALMVÄVEN

SKICKA IN!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

VINN BÖCKER!

A   Enkla boningar       ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                        42       112        55       13        87       135  

B   Klara sig från       ___     ___     ___     ___     ___  
                                      3         130      16        86       101  

C   Stadgade       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                               36       93        60        1         108      74        15        54        21

D   Frestar räv       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                  17       105       33       67        58       99       118  

E   Ett slags omslag       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                    
                                           46       125      98         6         76       57        22

F   Sammandrag       ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                      91        32       50       23       120       73   

G   Numera även för ögon       ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                       11        37        68      132       102
 
H   Begränsas       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                124       26       110       92       81        71          9        31        43     

I   Till steken       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                              69       117       96       133       72        30       85        4  

J  Flegmatisk       ___     ___     ___     ___  
                               39       109      90        77  
 
K   Höjde musketör       ___     ___     ___     ___     ___ 
                                          100       12        62       45       115

L   Kan t ex setter vara       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___    
                                                 80       97       131        5         48       65       122       113
 
M   Surt instrument?       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                             106      19        53       89        35       82       128    

N   Brännvin med hett vatten       ___     ___     ___     ___     ___   
                                                            114       27         7         75       63   

O   Kattens är ofta skär       ___     ___     ___ 
                                                  95       121       34 
 
P   Gjorde potatisen pop       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                                   103       79       123      88        20       59       64       49       94

R   Skrank       ___     ___     ___     ___     ___  
                           29       116       41        51        129  

S   Om såna i Saron skrev Stagnelius       ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                                                          111       25        70       83        66       47

T   Uppträder på cirkus       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                                 61         10       52       40        78       126      107 

U   Akhenatons maka       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                               84       134     104       18        28       127        8        44       56

V   Kinesiskt segelfartyg       ___     ___     ___     ___     ___
                                                    24        2         119       14        38
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
SÖ 17.4 KL. 10: MÄSSA I EMSALÖ 
KAPELL, Djupsjöbacka, Hele-
nelund
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYR-
KAN, Smeds, Stråhlman, Helene-
lund, Gemenskapskören, Sixten 
Ekstrands gudstjänstgrupp, läger-
deltagare, barnansvarig Gun Gei-
sor, färdtjänst. Kollekt: Förbundet 
Kristen Skolungdom r.f. Efteråt 
missionslunch.
KL. 13.30: MISSIONSLUNCH I 
FÖRSAMLINGSHEMMET efter 
mässan. Meny: Ugnslax med mos, 
sallad, kaffe med brownies. Pris: 
Vuxen 10 €, 5-12 år 5 €. Borgå 
sjömansmission ordnar lotteri

 ¶ LAPPTRÄSK
lö 16.4 kl. 10-14: Konfirmand-
samling i Prästis i Liljendal, Stina 
Lindgård
sö 17.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Stina Lindgård
on 20.4 kl. 9.30: Vuxen-barn i 
församlingshemmet, Gina Nyholm
on 20.4 kl. 13.15: Barnklangen 
övar i församlingshemmet, Mia 
Aitokari
Lappträsk församlingars kratt-
ningstalko: på gravgårdarna må-
ons 18-20.4. Samling vid kyrkan 
kl. 9.00. Mat i församlingshemmet 
åt talkofolket. Välkommen!

 ¶ LILJENDAL
lö 16.4 kl. 10-14: Konfirmandsam-
ling i Mariagården, Stina Lindgård
sö 17.4 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
Stina Lindgård
sö 17.4 kl. 14: Högmässa i Andre-
askapellet, Stina Lindgård
ti 19.4 kl. 10: Vuxen-barngruppen 
i Mariagården, Gina Nyholm

 ¶ LOVISA
Gudstjänst sö 17.4 kl 10: i kyrkan, 
Blom, S af Hällström. Efteråt 
sommar- och vinterskriftskolans 
lektion i församlingsgården
Pensionärsföreningen: ti 19.4 kl 13 
i församlingsgården
Morgonkaffe: to 21.4 kl 8:30 i 
Tikva
Puzzelkväll: to 21.4 kl 16:15 i Val-
kom kyrka
Män i Bibeln – Petrus: to 21.4 kl 18 
i församlingsgården
Gudstjänstkörens övning: to 21.4 
kl 18 i kyrkan
På kommande: 
Gemensamt Ansvar-lunch sö 24.4 
kl 11:30-13:30

 ¶ PERNÅ
Café Mikael: fr 15.4 kl. 10-11.30 i 
Mikaelsstugan. Terminens sista. 
Jeannette Sjögård-Andersson, 
Maria Virtanen.
Högmässa: sö 17.4 kl. 10.00 i kyr-
kan, Minna Silfvergrén, Camilla 
Wiksten-Rönnbacka.
En kväll i ord och ton: sö 17.4 kl. 
18.00 i kyrkan, Minna Silfvergrén, 
Nina Fogelberg.

 ¶ SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö 17.4 kl. 13 
mässa med konfirmation (Obs! 
Tidpunkt). Katja Korpi, Kjell Lönn-
qvist, Mauriz Brunell, hjälpledare. 
Öppen försångsgrupp medverkar, 
övar i Kyrkoby förs.hem kl. 11.
Diakonisyföreningen: Må 18.4 kl. 
18, Tua Lampenius (Högmov. 19).
Äldre i Söderkulla: Ons 20.4 kl. 13, 
Manna. Korpi.
Mer Tillsammans – Workshops 
evenemang: Ons kl. 17, Luukkarin 
koulu. Gratis evenemang för alla 
åldrar. Arr. Sibbo kommun, Sibbos 
församlingar, Marthaförbundet, 
MLL, Ahtila & Mörtträskvägens 
boenden och Luckan. Förhands-
anmälning via www.sipoo.fi/se/
evenemang.
Lunch för närståendevårdare: 
To 21.4 kl. 13, Kyrkoby förs.hem. 
Ann-Lis Biström. Anmälning se-
nast 19.4 till Ann-Lis på 050 566 
3691 el. ann-lis.bistrom@evl.fi
Kvinnor mitt i livet: To kl. 18.30, 
Prästgården. Korpi.
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes 
hemsida: www.helsingforsforsam-
lingar.fi/johannes
Fr 15.4
kl. 10: Nallegudstjänst i Mariaka-
pellet. Björkholm-Kallio.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Hög-
bergsgården, Högbergsgatan 10 
E. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 17.4
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Björkholm-Kallio, Böckerman. 
Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Heikel-Nyberg, Alm-
qvist. Kyrkkaffe.
Må 18.4
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 19.4
kl. 11-12: Stolgymnastik för dag-
lediga. Högbergsgatan 10 E, 2 vå-
ningen. Wiklund.
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Laura Haimelin.
kl: 18: Andakt i Seniorhuset på 
Drumsö. Heikel-Nyberg, Enlund.
kl. 18: Mariavesper i Johanneskyr-
kans krypta. Busck-Nielsen.
On 20.4
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t 
Jacobs församlingssal. Salenius.
kl. 16-18.30: Family Fun i S:t Jacob. 
Lappalainen.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Lindström, Almqvist.
 To 21.4
kl. 10–11.30:Musiklek för 0-3 
åringar i S:t Jacob. Wiklund. 
kl. 13-15: Musiklek för 0-3 åringar 
i Bokvillan, Tavastvägen 125. Wik-
lund
Middagsbön: i Johanneskyrkan 
vardagar kl. 12.
Johannes församling välkomnar 

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

Annonsera i Kyrkpressen! 
Robin Norrbäck 044 027 0293, robin.norrback@kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi 
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

BETRAKTELSEN SINI SUNDQVIST

Det största löftet
våren är uppståndelsens tid. För oss i Finland 
är det en tid för liv efter en lång vinter. För 
mig är våren en viktig årstid som symbolise-
rar skapelsen, en ny möjlighet som påmin-
ner om att man inte ska ta saker för givet. 

Man ska glädjas för det liv man fått och 
det som det lovar – någonting nytt, någon-
ting större. På samma sätt får vi glädjas över 
det nya livet som föds på nytt varje vår. Det 
att någonting uppstår från de döda ska man 
aldrig ta för givet.

I Johannesevangeliet står det om hur Je-
sus steg upp från det döda och sökte upp lär-
jungarna. Det berättas först om några förvir-
rande stunder där lärjungarna först inte vill 
känna igen den uppståndne Jesus. Varför de 
inte känner igen honom är lite oklart; är det 
för att de inte förväntat sig att träffa honom? 
Eller är det som det antyds i texten – att han 
ser lite annorlunda ut?

En gravid kvinna ser annorlunda ut då 
hennes mage växer – och hon utstrålar det 
nya livet inuti, det syns helt enkelt utanpå. 
Men hur ser en uppstånden människa ut?

En människa som gått igenom någonting 
svårt och tungt i sitt liv ser annorlunda ut 
då hon kommit ur det. Men en plågad män-

niska som lidit och dött för att sedan uppstå 
och komma till oss med ett glädjebudskap –  
en sådan människa är säkert svår att känna 
igen. En skara av lärjungar som så nyligen 
sett Jesus lida och dö har kanske inte före-
ställt sig honom återvända fylld av liv. Det 
är en så stor förändring på en gång.

Känner de kanske inte igen honom genast 
för att de inte förväntat sig att träffa honom? 
Eller är det för att han är både sann Gud och 
sann människa?

Det är svårt att säga, men det som är klart är 
att Jesus kommer med ett stort budskap. Ett 
glädjebudskap om att han kommer att åter-
vända och då ska allting stå klart, inga frågor 
behöver mera ställas, inga tårar mera fällas 
– när det är som svårast, då ska det bli lätt och 
glädjen blir evig. Det löftet lämnar han oss med.

Som kristna är det vårt uppdrag att leva 
ut detta löfte genom våra liv. Vi ska sprida 
glädjebudskapet och dela med oss av det go-
da vi har i livet. Att njuta av varje stund med 
varandra är viktigt, och att leva för det goda 
är också viktigt just nu. Vi har fått ett stort 
löfte om det kommande, vi ser fram emot 
det nya livet och vad det för med sig. Nu är 
det tid för glädje och fest i våra liv.

Sini Sundqvist är ungdomsarbetsledare  
i Esbo svenska församling.

SINI SUNDQVIST är teo-
log från Åbo Akademi, 
bor i Helsingfors, jobbar 
som ungdomsarbetsle-
dare i Esbo svenska för-
samling och är aktiv i Hel-
singfors KFUK. Hon äls-
kar att sitta på ett café 
med en vän och intresse-
rar sig för människor, djur 
och växter. 
JULIA LINDÉN är 19 år, 
uppväxt i Jakobstad och 
studerar grafisk design 
och seriekonst vid Väs-
tra Nylands folkhögsko-
la i Karis. Så här beskriver 
hon sig själv: ”Konst är 
ett stort intresse för mig: 
jag tycker om att rita och 
har också sysslat en del 
med fotografering. Jag 
gillar illustrationer med 
detaljrika mönster och 
även bokstavskonst.”

VECKANS PERSON

”Herre, tack för 
det nya livet och 
det stora löftet 
vi fått. Tack för 
nya möjligheter i 
dag och i morgon 
– och för din evi-
ga kärlek! Amen.”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Sini Sundqvist.

583, 319, 584, 
471 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Jubel och hemlängtan
Tredje söndagen efter påsk har både temat ”Guds 
folks hemlängtan” och ”Jubilate”. Det sena-
re namnet kommer från söndagens antifon 
och betonar påsktidens lovsångskaraktär.

Församlingen firar med stor glädje 
Herrens uppståndelse och hans 
seger över döden. Samtidigt 
riktar vi blicken mot vårt nya 
hem i himlen, dit Jesus gått 
för att bereda plats åt oss.

OM HELGEN Allt mellan  
himmel och jord.
Varje torsdag.”Ni kommer att 

sörja, men er sorg 
skall vändas i 
glädje.”

Läs mera i  
Joh. 16:16–23

”Vad ska jag göra 
av resten av mitt 
liv?”

Jakobstads svenska 
församlings kvinno-
lördag för seniorer på 
Merilä lägergård 23.4 
kl. 12-18.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
15–21.4

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 40:26–31
ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 13:12–16
EVANGELIUM
Joh. 16:16–23
Tredje söndagen efter 
påsk. Temat är ”Guds 
folks hemlängtan”.

HELGENS TEXTER

iLLUStratioN: jULia LiNdéN
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dig på en rekreationsdag för 
ande, kropp och själ: på Mataskär 
lägergård i Esbo 24.5. Program: bi-
beltimme med pastor Maria Sten, 
lunch, kaffe och fritid. Dagen av-
slutas med mässa. Start 9.30 från 
Kiasma med retur i Helsingfors ca 
17.00. Pris 20€. Anmäl dig senast 
6.5 till Karin Salenius tfn 09 2340 
7724 eller karin.salenius@evl.fi.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Lö 16.4 kl. 10-11.45: Matteus.SALT 
(2 vån). Tjänstegåvorna i funktion, 
Christoffer Perret. Matteus.SALT 
är ett forum för dig som längtar 
efter mera och djupare insikt i den 
kristna tron.  Vi vill erbjuda ett lät-
tillgängligt och fritt tillfälle med 
utrymme för frågor och diskussion. 
Matteus.SALT är inte bara prat, utan 
även mat. Varje tillfälle börjar med 
en utsökt brunch. Brunch 5 euro.
Sö 17.4 kl. 12: högmässa, Helena 
Rönnberg, Anders Forsman. Kyrk-
kaffe.
Må 18.4 kl. 18: MatTroPrat. Diskus-
sion och mat för vuxna. Anmälan 
och mer info via Facebook eventet 
eller tonja.paavola@evl.fi.
Ti 19.4 kl. 18.30-20.30: kyrkokören 
övar i Matteussalen, Mimi Sun-
droos.
On 20.4: Roströsten har paus.
On 20.4 kl. 18: MU-mässa, Matteus 
Ungdom –mässa. En kort mässa 
med bönevandring, kyrkfika efteråt.
To 21.4 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 21.4 kl. 12-14: stickklubben, Ca-
rita Riitakorpi.
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvägen 13
Sö 17.4 kl. 10: högmässa, Johan 
Hallvar, Anders Forsman. Kyrkkaffe.
Matteus församlings diakoniför-
enings rf extra föreningsmöte: för 
behandling av stadgeändring sö 
24.4 kl. 14 i Matteuskyrkan, 2 vån. 
Handlingarna finns till påseende på 
Matteus församlingskansli.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fr 15.4
• kl. 10 Musiklek: Haga präst-
gårdsv. 2. Musiklekstund för 0–4 
åringar med förälder. Vi bjuder på 
kaffe, saft och smörgås.
Sö 17.4
• kl. 10 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, 
Varho. Kyrkkaffe.
• kl. 12 Puls-gudstjänst och 
Kyrkhelgens avslutning: Södra 
Haga kyrka, Vesperv. 12. Radie-
ring. Hans Lindholm, Björk.
Må 18.4
• kl. 18 Bibelträff: Månsas kyrka, 
Skogsbäcksv. 15. Bibelföredrag: 2 
Petrusbrevet och Judasbrev, kaf-
feservering. Stig-Olof Fernström.
Ti 19.4
• kl. 10 Babyrytmik: Haga präst-
gårdsv. 2. Musiklekstund för alla 
bebisar 0–1 år med förälder. Efter 
sångstunden kan man fortsätta 
umgås på Café Torpet. Liisa Ahl-
berg.
• kl. 10 Musiklek: Malms kyrka, 
Kommunalv. 1. Musiklek för 0–4 
åringar med förälder. Vi bjuder på 
kaffe, saft och smörgås.
• kl. 19 Litteraturkväll: Månsas 
kyrka, Skogsbäcksv. 15. Aicka och 
Micke Nyström.
On 20.4
• kl. 14.30 Petrus barnkör: Haga 
prästgårdsväg 2. Alla barn från 5 

år uppåt varmt välkomna! Liisa 
Ahlberg.
To 21.4
• kl. 9.45 Musiklek: Munkshöj-
dens 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. Utdel-
ning av donerat bröd, möjlighet 
till enskilt samtal och bön med 
diakonissorna.
Övrigt
• 15–17.4 Kyrkhelg Syd: Södra 
Haga kyrka, Vesperv. 12. Tema: 
Främlingsskap. Medv. bl.a. Hans 
Lindholm (Sverige), His Master’s 
Noise. Mer info www.kyrkhelg.fi 
• Sommarens barnläger: i Södra 
Haga 6-10 juni. Info och anmälan 
på http://www.petrusforsamling.
net/barnlager.

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Fira dina tio år på Borgbacken: 
Alla församlingsmedlemmar som 
är födda år 2006 är välkomna 
att fira tioårsdagen med famil-
jen på Borgbacken 21.5 kl.9-13. 
Anmälningstiden har börjat och 
aslutas 15,4. Mer information från 
din egen församling och www.
mestat.fi vilka också tar emot 
anmälningar.
Kyrkhelg-Syd: anordnas av Pet-
rus församling m.fl 15-17.4.2016 i 
Södra Haga kyrka, Vespervägen 
12, Helsingfors. Temat är ”Främ-
lingskap”, medverkande bl.a 
Hans Lindholm, Uppsala och His 
Master´s Noise. Mer info: www.
kyrkhelg.fi
Högbergsgården (Högbergsgatan 
10) ”I nöd och lust”: brunch med 
information om vigsel osv. lördag 
16.4 kl.10.30. Mer info: Jessica 
Högnabba tfn.050-3800662.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. En webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan  leda till identi-
fiering 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. Kyr-
kans chatt dejourerar måndag till 
torsdag kl.18-20.
Ignatiansk vardagsretreat -  vå-
ren 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 sam-
lingarna delar man med sig av 
reflektioner som dykt upp under 
veckans bibel- och bönemedi-
tationer hemma. För varje vecka 
ges bibeltexter och böner med 
medföljande frågor som stöd för 
de andliga övningarna och som 
fungerar som spegel i vardags-
livet. Ledare, Kristina Jansson-
Saarela, tfn 09 2340 2540, e post: 
kristina.jansson-saarela@evl.fi 
som svarar på frågor o tar emot 
anmälningar
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och 
veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 17.4. um 11 Uhr: Dialoggottes-
dienst (Beutel)

 ¶ OLAUS PETRI
Lö 16.4: kl. 18 Helgsmålsbön – 
Musikandakt. Tuula Stöckell och 
Anne Hätönen, orgel.
Sö 17.4: kl. 11 Högmässa. Viinikka, 
Punt. Schola Olaus Petri medver-
kar, dir. Valter Maasalo.
To 21.4: kl. 18 Vesper i koret.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor: 
Lö 16.4. Olars kyrka, finska sidan, kl. 
15 konfirmation av Cityskriftskolan. 
Kanckos, Kronlund. 
Sö 17.4. Esbo domkyrka kl. 12.15. 
Jäntti, Kronlund, Wikman. Ung-
domskören Juvenalia, dir. Matti Jär-
vinen. Kyrkkaffe i Sockenstugan. 
Karabacka kapell kl. 10. Laukkanen, 
Wikman. Kyrkkaffe. 
Hagalunds kyrka kl. 13 gudstjänst 
med små och stora. Ahlbeck, 
Malmgren. I stället för predikan 
framförs Karin Runows ”Festen - en 
dopmusikal” med barnkören från 
Lovisa, dir. Paula Jokinen, barnkören 
från Borgå, dir. Reidar Tollander, 
Johannes församlings barnkörer, dir. 
Eva Henricson, barnkören Stäm-
sökarna från Esbo, dir. Eeva-Liisa 
Malmgren, Jan-Erik Mansikka, pia-
no, Thomas Törnroos, trummor och 
Patrik Latvala, bas. Kyrkkaffe/saft. 
Köklax kapell kl. 16 lovsångsmässa. 
Ertman, Kronlund. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe.
Veckomässa: Södrik kapell on 20.4 
kl.13. von Martens, Bengts. Kyrk-
kaffe.
Ungdomsmässa: Olars kyrka, 
svenska sidan, on 20.4 kl. 19. 
Kanckos, Kronlund.
Bönekvarten och andliga samtal: 
Olars kyrka, svenska sidan, tis-
dag 19.4. kl. 18.30-19 och 19-20, 
Rönnberg. Följande träffar 10.5 
och 24.5.
Samtalsgruppen Tro och Liv: Haga-
lunds kyrka to21.4 kl. 18.30, Rönn-
berg. Följande träffar 12.5 och 26.5.
Kretsar för seniorer & daglediga kl. 
13-15: Köklax kapell ti 19.4, Kara-
backa kapell to 21.4.
Esbo svenska församlings kansli: 
stängt to 21.4 p.g.a. personalutb.

 ¶ GRANKULLA
To 14.4 kl. 10-11 Lovsång och bön: i 
övre brasrummet.
Fre 15.4 Encanto festival i Grankulla 
kyrka: 
Kl. 19 Ouverture - Ensemble Thios 
omilos; körer och vokalensembler 
från Grankulla. Biljetter 12.80-16 € 
från www.encanto.fi eller 1 timme 
före vid dörren.
Lö 16.4 kl. 18 Thios omilos: (Tho-
maskörens vokalensemble från 
Leipzig). Biljetter 12-26 € från www.
encanto.fi eller 1 timme före vid 
dörren. Konserten radieras. (YLE)
Lö 16.4 kl. 18 MYSIS–kväll: för unga 
vuxna i Sebastos.
Sö 17.4 kl. 12 Kantatmässa-Jubilate: 
Carola Tonberg-Skogström, Heli 
Peitsalo.
Musiker från Encanto medverkar.
Kl. 13.30 Pilgrimsvandring: Carola 
Tonberg-Skogström, Pippi Col-
lander.
Må 18.4 kl. 18 Ungdomskväll: i 
Klubb 97, Daniel Nyberg.
Ti 19.4 kl.9.30 Familjelyktan: i Se-
bastos, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårds-
grupp: i Sebastos.

Kl. 17.30 Smyckeskväll: i dagklub-
bens kök, Yvonne Fransman.
On 20.4 kl. 13.30 Kyrkosyfören-
ingen: i övre brasrummet.
To 21.4 kl. 10-11 Lovsång och bön: i 
övre brasrummet.
Ti 10.5 FÖRSAMLINGSUTFÄRD 
ÖSTERUT: 
Upplev en dag med näring för 
kropp, själ och ande! 
Vi får bekanta oss med Nordsjö 
sjömanskyrka, konstutställning 
på Konst & Form i Gumbostrand, 
andakt och rundvandring i Sibbo 
kyrkor. Start kl. 9 från Varubodens 
parkering. Deltagaravgift 10 € inkl. 
förmiddagskaffe och lunchbuffé. 
Anm. senast 2.5 till kyrkoherdeäm-
betet, tfn 09 512 3722.

 ¶ KYRKSLÄTT
Info och elektronisk anmälning till 
familjeutfärd, dagklubb och läger: 
www.kyrkslattsvenska.fi. Frågor 
jenny.akerlund@evl.fi, tel. 050 376 
1488.
Familjeutfärd: Räfsö ti 10.5 kl. 10-
15. Församlingen bjuder på lunch. 
Anmälningar 16–24.4.
Dagklubbar hösten 2016: för 3-5 
åringar, fyra klubbdagar per vecka 
kl.9-12. Pris: 80€/termin för för-
samlingsmedlemmar. Anmälningar 
16–24.4.
SommarDax: dagläger 6-23.6 kl. 
9-16 på Lyan för barn i åk 1-4. Pris: 
150€ för församlingens medlem-
mar. Anmälningar 16–24.4.
SensommarDax: dagläger 1-10.8 kl. 
9-16 på Lyan för barn i åk 1-4. Pris: 
80€ för församlingens medlemmar. 
Anmälningar 16–24.4.
Missionsseminarium i Ekenäs: 
lö 14.5 kl. 10–19.30. I program-
met ingår föredrag, diskussioner, 
kvällsmässa och gemensamma 
måltider. Pris för hela dagen 20 
euro. Möjlighet till busstransport 
à 5 euro. Mera info på hemsidan. 
Förhandsanmälningar senast 2.5  
tel: 09 8050 8292.
Effa: fre kl.13.15–16 på Lyan. 22.4 
skogsutfärd, 29.4 knytkalas och 
disco.

Högmässa med konfirmation: sö 
24.4 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. 
Föräldrasamlingar inför sommarens 
skribaläger: på Hörnan kl. 18.30. 
21.4 Räfsö 2, 26.4 Räfsö 3 och 27.4 
Räfsö 4
Biljard&Chill: ons 27.4 kl. 14-17 på 
Hörnan för åk. 7 och uppåt.
Tvåspråkig gudstjänst på Nationella 
Veterandagen: ons 27.4 kl. 12 i för-
samlingshemmet i Kyrkslätt. OBS 
platsen och tiden! Kransnedläggning 
kl. 11.15 vid hjältegravarna. Festtal 
och kaffeservering i församlings-
hemmet.
Hörnans terminsavslutning: ons 4.5 
kl. 14-17.
Läger för anhörigvårdare och vård-
behövande: Räfsö 11-12.08. Anmäl-
ningar till anhörigvårdarkordinator i 
kommunen Bodil Lindholm  tel. 040 
772 8067.
Kyrkoherdeämbetets tel. (09) 
8050 8292: Epost kyrkslatts.svens-
ka.forsamling@evl.fi. Mera info på 
www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 17.4: Gudstjänst kl 11 i SvH, Kim 
Rantala, Hanna-Maarit Kohtamäki
Ti 19.4: Mammor, pappor o barn 
kl 10 SvG
Ti 19.4: Tisdagsklubben kl 13.30-
15.30 SvG
Ons 20.4: Diakonikretsen kl 13 
SvH, vår gäst Lisa Nylander: ”Om 
Vladimir Wysotski”
Ons 20.4: Skriba för vuxna kl 18 
i SvH

 ¶ VANDA
Högmässa: sö. 17.4 kl. 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. Välsignelse 
av hjälpisar. K. Andersson, A. 
Ekberg.
Mässa i Taizéanda: sö. 17.4 kl. 12 i 
S:t Martins kapell. K. Andersson, 
A. Ekberg.
Familjecafé: må. 18.4 kl. 9.30–12 i 
Martinristi, Bredängsv. 2.
Familjecafé: tis. 19.4 kl. 9:15–12 i 
Bagarstugan. Kontaktperson: Elina 
Kuosa tel. 050 545 5031.
ViAnda-kören: övar ons. 20.4 kl. 

12–14 på Helsinggård, Konungs-
vägen 2.
Familjecafé: ons. 20.4 kl. 13–15 i 
klubbutrymmet i Brännmalmen, 
Kornv. 10.
Ungdomskväll: ons. 20.4 kl. 18 i 
Bagarstugan.
Vårutfärd: för barn och familjer 
till Aarniwalkean satupiha i Riihi-
mäki ons. 18.5. Inträde 7€/pers, 
församlingen står för transporten. 
Mera info och anmälan (senast 
4.5) finns på hemsidan.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Kyrkokonsert: fr 15.4 kl. 19 i Ekenäs 
kyrka. Birger´s Ragtime Band. Pro-
gram 10 €.
Högmässor/gudstjänster 17.4: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, T. Wilman, N. 
Burgmann. 
Kl. 12 Tenala kyrka Nalle-GDT. A. 
Lindström, S. Lindroos, H. Holl-
mérus.  
Kl. 13.30 Snappertuna kyrka Nalle-
GDT. A. Lindström, S. Lindroos, H. 
Hollmérus. 
Kl. 15 Ekenäs kyrka Nalle-GDT. A. 
Lindström, S. Lindroos, H. Holl-
mérus.
Kaffekonsert: ti 19.4 kl. 19 i Ekenäs 
FH med kören Stora fröjden och dir. 
Åsa Westerlund. Inträde 5 € för GA.
Info: www.ekenasnejdensforsam-
ling.fi

 ¶ INGÅ
Israeliska danser: fre 15.4 kl 18 i 
församlingshemmets källarvåning. 
Unnérus.
Högmässa: sö 17.4, Prosteriets 
missionsdag, kl 10 i Ingå kyrka. 
Tomas Ray, stiftssekreterare för 
mission och internationellt arbete, 
predikan; Tom Sjöblom, t.f. kyr-
koherde, liturg & Marianne Gus-
tafsson Burgmann, kantor. Efter 
mässan lunch i församlingshem-
met där även Tomas Ray med-
verkar. Vänligen meddela om Du 
deltar i lunchen senast 14.4.2016 till 
May Lindström, tel 040-555 2090.

Jag Hör till mansgruppen Vikings ve-
randa som träffas en gång i månaden.

Vi brukar tala om aktuella saker som 
hänt i samhället och fundera på dem ut-
gående från vår kristna tro. 

Jag tycker om att vi utbyter livserfa-
renheter och att man kan be om förbön 
om man känner att man behöver det. 
Det som diskuteras stannar inom gruppen.

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

”Vi utbyter livserfarenheter.”

IN
PRICKAT

Hans Lampenius, Sibbo svenska församling

Drömmarnas motionsrunda
Borgå svenska domkyrkoförsamling deltar i det natio-
nella evenemanget Drömmarnas motionsdag genom 
att ordna en motionsrunda runt Maren och Borgbacken.

Start från kyrkbacken vid Borgå domkyrka tisdag 
10.5 kl. 18. Turen inleds genom att guiden Benita Ahl-
näs berättar om Marens och Borgbackens historia på 
kyrkbacken. Därefter följer promenad i egen takt via 
Maren upp till Borgbacken och tillbaka till Kyrkbacken. 
Turen är tänkt för både vuxna och barn och hunden får 
gärna följa med. Du kan gå med stavar eller utan. 

MOTION FÖR ALLA

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 15.4 Inger Sjöberg, Esbo Lö 16.4 
8.53 Familjeandakt. Lars Collmar lä-
ser ur sin bok Helga Hund i Egyp-
ten (repris från 18.2.2006) Må 18.4 
Per Stenberg, Karleby Ti 19.4 Mar-
kus Linde, Vasa Ons 20.4 Tomas 
Ray, Helsingfors To 21.4 Sarah Tiai-
nen, Karleby.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 15.4 Psaltarens poesi. Upplä-
sare: Hedvig Långbacka (repris från 
29.10.2003) Lö 16.4 17.58 Ett ord in-
för helgen, Johanneskyrkan i Hel-
singfors. Sö 17.4 Jan-Erik Nyman, Ja-
kobstad Må 18.4 Helena Tornberg, 
Limingo Ti 19.4 Albert Häggblom, Es-
se Ons 20.4 Sissel Lund-Stenbäck, 
Esbo To 21.4 Maria Sten, Helsingfors.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 17.4 Gudstjänst med Svenska fri-
församlingen i Helsingfors. 
Predikant: Stefan Salonen. Organist: 
Jeremy Wong. Lovsångsledare: Han-
na Farley.

RADIO & TV
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MummonMia: sö 17.4. kl 15 i Präst-
gården. Björklund-Sjöholm.
Orgelduo-konsert: sö 17.4. kl 18 i 
Ingå kyrka.
Bibelgrupp: må 18.4 i Prästgården.
Församlingsträff: ons 20.4 kl 14 i 
Prästgården. Lindström.
Familjecafé: to 21.4 kl 9.30-11.30 i 
församlingshemmets källarvåning. 
Eklund, Lindström.
Anmälningar till sommarens barn-
läger på Rövass: ons 20.4 kl 9-12, 
anmälningar tas emot enl. följande: 
ÅK 1-2, tel 050-498 9162/Solveig 
Björklund-Sjöholm; ÅK 3-4 tel 
050-440 6904/Dennis Bäckman 
och ÅK 5-6 tel 050-360 5462/Un-
can. Anmälningar efter 20.4 sänds 
per e-post: solveig.bjorklund-
sjoholm@evl.fi.

 ¶ KARIS-POJO
Kvällsmässa med Taizé-sånger, 
To 14.4: 
kl. 19 i Svartå kyrka
Högmässor, Sö 17.4: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo. 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
Scouternas nationella kyrkhelg.
Morgonmässa, On 20.4: 
kl. 8.30 i Lärkkulla kapell
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 24.4. kl. 13: Högmässa i Virkby 
kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Sö 1.5. kl 13: Högmässa i Lojo 
kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Ti 3.5. kl. 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka.
Info om kyrktaxi och om taxin 
till svenska kretsen: Ring 0400 
303963 Juslen ifall man behö-
ver taxi, dagen innan och priset 
samma 5 euro. Sprid gärna infon 
så ingen blir utan taxi. 
Taxin kostar 5,00€ tur och retur

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 17.4 kl 10: Högmässa i kyrkan, Grön-
qvist, Wikstedt, Ollila. Ledarkursens 
avslutning i samband med högmässan.
On 20.4 kl 18: St Göransdagens scout-
gudstjänst i kyrkan, Grönqvist, Sundell, 
Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 17.4 kl 18: Kvällskyrka med nattvard 
i församlingshemmet, Granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 17.4 kl 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, 
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 17.4 kl 11: Högmässa i kyrkan, Heik-
kilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 17.4 kl 11: Högmässa i kyrkan, Vuola.

ÅBO
to. 14.4: kl. 11 Knattekyrka och rytmik, 
Aurelia. Björkgren, Pettersson.
sö. 17.4: kl. 12 Högmässa, Domkyrkan. 
Björkgren (pred), Bäck (lit), Forsman. 
Silverkören Argentum (dir. Kurt-Erik 
Långbacka) medverkar. Barnhörna. 
Kyrkkaffe. 
kl. 15 ÅSFs barnkörs konsert, Henrikskyr-
kan. Daniel i Lejongropen. Birgitta Fors-
man, Frank Berger, Olli E. Liljeström. Fritt 
inträde, programblad 10€/st till förmån 
för insamlingen Gemensamt Ansvar.
må. 18.4: kl. 14 Missionskretsen, Aurelia. 
ons. 20.4: kl. 13 Café Orchidé, Aurelia. 
Therese Leinonen berättar om resultat 
från talspråksundersökningen. 
kl. 18 Veckomässa, Aurelia. Bäck.

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
3 sö e påsk 17.4: 
Gudstjänst kl 12 
Ingemar Johansson

MARIEHAMN
16.04 Katolskmässa: kl. 10 i S:t Mårtens.
17.04 Familjegudstjänst: kl. 11 i S:t Gö-
rans, D S, A L, barnkören. 
Vi sjunger Astrid Lindgren sånger. Kyrk-
kaffe.
21.04 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t Görans, 
J-E K, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet. 
Pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 17.4 kl. 11.00: Högmässa i Sunds 
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, John 
Emanuelsson.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 14/4 13.00: Molpe missionssyfören-
ing i Bykyrkan.
To 14/4 13.00: Solglimten i Församlings-
hemmet.
Fre 15/4 18.30: Fredagscafé för kvin-
nor i Församlingshemmet. Gäst: Nanna 
Rosengård.
Sö 17/4 11.00: Högmässa i kyrkan, Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm. Efteråt 
kyrkkaffe till förmån för missionen.
Ti 19/4 13.00: Taklax missionssyförening 
i Bönehuset.
Ti 19/4 19.00: Träffpunkt i Taklax bönehus. 

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Ekumenisk bönesamling: fr 15.4 kl 19 i 
K:stads kyrka
Församlingsafton: lö 16.4 kl 19 i K:stads 
förs.hem, Albert Häggblom, sång och 
musik av Kristoffer Streng och Church 
Hill Boys
Högmässa: sö 17.4 kl 10 i L.fjärds 
kyrksal, Albert Häggblom, Norrback, 
Martikainen
Gudstjänst: sö 17.4 kl 16 i Sideby, Mikko 
Uljas, Lassus, Ingves. För skjuts ring 
0400-763325
Prosteriets sånggudstjänst: sö 17.4 kl 18 
i Närpes kyrka
Pensionärssamling: on 20.4 kl 11.15 i 
K:stads förs.hem, Lassus m.fl
Pensionärssamling: to 21.4 kl 11 i Sideby, 
Lassus m.fl. Skjuts ordnas se nr ovan
Internationell afton: fr 22.4 kl 18 I 
K:stads förs.hem
Kammarkören Psallite: lö 23.4 kl 18 
konsert i K:stads kyrka, dirigent Su-
sanne Westerlund

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 16.4 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria, 
Karolin Wargh orgel.

Sö 17.4 kl 18: ”Människa kom fram” 
Sånggudstjänst med kvällsmässa, När-
pes prosteris kyrkosångskrets, Sund-
qvist, S.Lindén, G.Lindén, Wikstedt.
Må 18.4 kl 18: Väntjänstgruppen i förs.
hemmet, Wallin, Bäck.
To 21.4.kl 13: Samling i Böle bystuga, 
Wikström, Lövdahl.
Övermark
Lö 16.4 kl 19: Missionskväll i luth. bö-
nehuset, Tora o Ralf Lärka, Olof Jern, 
sångprogram, servering.
Sö 17.4 kl 14: Högmässa Lövdahl, Wik-
stedt.
Pörtom
Sö 17.4 kl 12: Skrivtolkad gudstjänst, 
Sundqvist, Wikstedt.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Sö kl 14: Högmässa, Englund, Erica 
Nygård
Må kl 10: Familjeklubben i församlings-
hemmet
Må kl 14.30: Junior i församlingshemmet
Ti kl 13: Missionssyföreningen i försam-
lingshemmet

KORSHOLM
Högmässa: 17.4 kl 10 i Korsholms kyrka. 
Bergström, Westerlund.
Öppen dagklubb: i Smedsby fredag 
15.4 samling kl. 9:30 vid Edvinstigen på 
Alexisvägen i Vapenbrödrabyn. Egen 
matsäck med.
Musikskolans vårmatiné: 20.4 kl 18 i 
församlingshemmet. Andakt. Efteråt 
servering.

KVEVLAX
Missionslunchens talko: lö kl 10 i fh.
Knattemässa: sö kl 10, Lundström, 
Nygård.
Missionslunch: sö kl 11-14 i fh, avgift 
vuxna 10€, barn 7-12 år 7€, barn under 
7 år äter gratis.
Mathjälpen: må kl 10 i ds.
Konsert: ti kl 19 med Odd Fellows kör, 
dir Pelle Jansson,
Kvällssyföreningen: on kl 18 i ds.
Karakaffe: to 21.4. kl 9.15 i ds.
Andakt på Funisgården: to 21.4. kl 13.30.

MALAX
Högmässa: sö 17.4 kl 10 i kyrkan. Pre-
dikant Stig-Erik Enkvist, LFF. Tornberg, 
Brunell.
Finsk gudstjänst: sö 17.4 kl 12 i kyrkan.
Karacafé: må 18.4 kl 10 i Socken. Arr. 
Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
Diskussionsgruppen Amici: on 20.4 kl 
19 i KH.
Församlingshemmets missionssyför-
ening: håller auktion torsd. den 21.4 kl 
18 i FH. Kom och understöd missionen! 
Gåvor mottages med tacksamhet, Tack! 
Mäklare Folke Forsberg.

PETALAX
Skriftskola: lö 16.4 kl 10, i prästgården
Högmässa: sö 17.4 kl 11, Björklund, 
Nygård.
Fredagssamling: fre 22.4 kl 13, Björk-
lund, Brunell, i församlingshemmet. 
Gäst Ebba Carling. Servering + taxi.

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

SOLF
Familjemässa: sö kl. 10, Audas-Willman, 
Wargh, söndagsskolan medverkar. 
”Pysselkollekt” (pennor, papper, lim, 
saxar m.m.) uppbärs till förmån för 
barnverksamheten i vänförsamlingen 
Audru i Estland.
Allsångskonsert: sö kl. 18 i kyrkan med 
bandet Bettanz från Replots församling, 
barnkören, koralkören och kör för alla. 
Andakt. Kollekt för Gemensamt Ansvar.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Kärnträff-temafrukost för kvinnor: lö 
16.4 kl 9.30 i stora förs.salen, Skolhusg. 
28. Gäst regissören o  konstnären Anto-
nia Ringbom. Frukostpris 7€.
Ökenmässa: sö kl 13 Gunnar Särs, Hän-
ninen, Andersson, Trefaldighetskyrkans 
kör.
Ungmässa: ons 20.4 kl 18 Forslund, 
Mäkelä.
Morgonbön: to 21.4 kl 9 Sandin, An-
dersson.
Vårkonsert: lö 23.4. kl 18 Händel: Mes-
sias, del 3. Trefaldighetskyrkans kör, 
Brändö kyrkokör, Sundomkören, Vasa 
Kammarkör, Orkester. Monica Heikius, 
sopran, Johanna Ristolainen, alt, Mikael 
Pennanen-Dahlbäck, tenor, Kristoffer 
Streng, bas, Dan Andersson, orgel, Mi-
kael Heikius, dirigent. Konserten inleds 
med Aurora Heikius, violin, Anton Ylikal-
lio, piano. Programblad 5€.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Jessica Emaus.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl 18 Östman Rolands-
son, Siv Jern, Camilla Brunell o Hanna 
Jern.
SUNDOM KYRKA
Familjegudstjänst: sö kl 10 Lindblom, 
Andersson, dagklubbsbarnen, små o 
stora. Efteråt lunch o aktiviteter med 
missionstema i prästgården. Lunchpris 
5€/2.50€ barn 4-12 år.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Fr 15.4 kl 14: Pensionärskör och musik-
upplevelse i Essehemmet.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Björkman.
Sö 17.4 kl 10: Högmässa i kyrkan, 
Sandström, Forsblom. Textläsare Viveca 
Björk, dörrvärdar Bäckby-Värnum-
Humla. Gideoniterna medverkar.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus.
On 20.4 kl 12: Lunch för daglediga i 
församlingshemmet. Birgitta Abbor be-
rättar om FMS resa till Nepal. Anmälan 
senast 15.4 till 0403100458.
To 28.4 ca kl 9-13: Föräldra-barngrup-
pernas utfärd till Maxifun och försam-
lingscentret i Jakobstad. Buss ordnas. 
Anmälan åt Johanna Eriksson senast 
20.4, 0400305516.
Anmälningar till nästa års dagklubb: 
tas emot inom april. För barn födda 
2011 och 2012. Anmäl via www.essefor-
samling.fi.

JAKOBSTAD
To 12: Öppet Hus för daglediga i FC. In-
leds med lunch, pris 9 €. Programstund 
kl. 13. Gäst: Inger Jansson berättar om 
FMS arbetet i Senegal.
18: SLEF:s missionsafton i FC, Gun-Maj 
Näse.
19: Stickcafé i Bonäs prästgård.
19: Kvinnocafé i FC. Bibelns frukter, 
Ann-Sofi Axell.
Lö 17: Sammankomst i Vestanlidgården, 
Jari Lehtola, Taneli Kalliokoski. Tvåsprå-
kigt. Arr. Pietarsaaren Rauhanyhdistys 
r.y.
Sö 12: Högmässa i kyrkan, Salo, Krok-
fors, Annika Wester, Jacob Gospel, dir. 
Mikael Svarvar.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Martti Vähäkangas.
17: Fokus Fest i FC. Jan-Gustav Björk. 
Knytkalas.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, Albert 
Häggblom.
Anmälan till dagklubbar för barn födda 
2011-2013: Nu är dagklubbsdagen 
fyra timmar! Dagklubbsstart vecka 36. 
Anmälningstid 3-15.4.2016. Anmälan 
bernice.haglund-wikstrom@evl.fi. Blan-

Högmässa 
med nya 
psalmer
Nu kommer psalmbok-
stillägget – högmässa 
med nya psalmer i Mat-
teuskyrkan 24.4.2016 kl. 
12.

Det nya tillägget till 

psalmboken tas officiellt 
i bruk den första 
advent. Men 
redan sönda-
gen den 24 april 
kl. 12, på Can-
tate-söndagen, 
kan man pro-
va på hur en del 
av de nya psal-
merna känns att 

sjunga. All musik i hög-
mässan i Matteus-
kyrkan i Helsing-
fors (Östra centr-
um, Åbohus-
vägen 3) är den 
dagen från det 
kommande till-
lägget till psalm-
boken. Psalm-
sången i guds-

tjänsten stöds av Hel-
singforsnejdens svenska 
kyrkosångsförbunds kör, 
en stor kör bestående av 
över 80 sångare från för-
samlingskörerna i huvud-
stadsregionen. Kören leds 
av Dag-Ulrik Almqvist. 
Liturg och predikant i 
högmässan är kyrkoher-
de Stefan Forsén.

HELSINGFORS MATTEUS FÖRSAMLING

kett fås även från församlingskansliet, 
Ebba Brahe esplanaden 2 och från 
dagklubbsledarna. Info familjearbets-
ledare Bernice Haglund-Wikström tfn 
040-3100418 eller www.jakobstads-
svenskaforsamling.fi
KVINNOLÖRDAG FÖR SENIORER: på 
Merilä 23.4.2016 kl. 12-18. 
Tema: Vad ska jag göra av resten av mitt 
liv? Livskvalitet för äldre. 
Ann-Britt Hedman, Gloriakören, andakt 
B-G Åstrand. Anmälan till försam-
lingskansliet tfn 040-3100410 senast 
18.4.2016. Pris: 25 € 
OBS! Meddela om du har specialdiet, 
om du har bil eller behöver skjuts till 
Merilä. Gemensam start från Försam-
lingscentret kl. 12.

KRONOBY
Sportdax: fr 15.4 kl 18.00 (extra) för 
ungd. i idr.h.
Musikcafé Lyktan: fr 15.4 kl 19.30 
Högmässa: sö 17.4 kl 10.00, Ventin, 
Libäck-Huggare-Norrpåras läslag
Älgsoppa: sö 17.4 kl 11.00-14.00 i fh. 
Kronoby Älgjaktlag bjuder markägare 
och bybor
Samling: sö 17.4 kl 14.00 i Söderby bö-
nehus, Gustav Åbonde, Britt-Mari och 
Gun-Helen
Israelmöte: sö 17.4 kl 18.00 i fh, gäst 
Israelguiden Sara Rivaj. Servering

LARSMO
To 14.4 kl. 18 Nattvard: vid Sandlunden, 
Sjöblom, Wiklund
- kl. 18.30 Kvinnocafé: i Holm bönehus. 
Pia Fagerholm och Lisette Nygård med-
verkar.
Sö 17.4 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Wik-
lund. Sång av Septimen. Välsignelse av 
nya hjälpledare. Kyrkvärd: Kaptens norra
- kl. 18 Finsk mässa: Antero Heikkilä, 
Sjöblom, Wiklund. Sång av Mats Löf.
- To 21.4 kl. 19 Missionsafton: i för-
samlingshemmet med Dawa Singye 
från Bhutan samt Olle Rosenqvist från 
Martyrkyrkans Vänner. Servering

NEDERVETIL
Skriftskola: lö 16.4 kl. 9-12 i fh.
Finsk mässa: sö 17.4 kl. 10.00, Store, 
Lindbäck-Haals.
Sång och vittnesbördskväll: sö 17.4 kl. 
18.00 i fh, Kyrkokören.
Andakt: to 21.4 kl. 14.15 i Terjärv Vård-
center, Smedjebacka och Kyrkokören.

NYKARLEBY
21-22.4 Loppis för GA: Nykarleby fh. To 
kl 15-19, fr kl 10-18.
Lö 23.4 kl 18 Välgörenhetskonsert: för 
Gemensamt Ansvar, i Hirvlax
Ti 26.4 kl 13 Gemensam syfören-
ingsdag: Nykarleby fh, för skjuts ring 
diakonerna.
NYKARLEBY
Sö kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, kyrkokören
Må kl 18 Kenyamission: fh, Musikafton 
”Jean Sibelius”, Forsman
MUNSALA
To 14.4 Ingen församlingsafton i Monå: 
pga sjukdom
Sö kl 10 Gudstjänst: kyrkan
-kl 18.30 Lovsång o förbön: fh, Sandvik
JEPPO
Sö kl 18 Kvällsmässa: kyrkan, Östman, 
Lönnqvist, ungdomarna medv.
Ti kl 18 Bibelsits: fh
To kl 13 Missionssymöte: bönehuset, 
gäst Albert Häggblom
Sö 24.4 kl 11 Gudstjänst för stora o små: 
Missionslunch i fh.
Frivilliga hjälpare behövs: Missions-
fest 5-7.8 i Jeppo. Kontakta kansliet 
tel. 040 8687042, de anställda el. Ulla 
Wistbacka.

Esbokör gästar 
med Requiem
Kammarkören Novena från 
Esbo med vasabördiga di-
rigenten Nina Kronlund 
gästar Kvevlax och Krono-
by med ett framförande av 
Gabriel Faurés undersköna 
Requiem. Verket framförs 
för ovanlighetens skull helt 

till orgelackompanjemang 
tillsammans med orgel-
virtuosen Markus Malm-
gren. Sångsolister i Kvev-

lax är Synnöve af Häll-
ström och Michael Wargh, 
i Kronoby sjunger  Synnö-
ve af Hällström och Mark-

ku Hekkala.
Att ersätta orkestern 

med orgel anknyter helt 
till tidstypisk fransk praxis 
i slutet av 1800-talet. Lik-
som många andra samti-
da kompositörer skrev även 
Fauré olika versioner av sina 
sakrala verk, dels för fram-
förande i kyrkorum och dels 
för profana evenemang. I 

originalversionen av Requi-
em kompletteras orgelack-
ompanjemanget med en-
dast ett fåtal instrument. 
Den senare konsertsalver-
sionen – som Fauré mot-
villigt gick med på att skriva 
efter notförläggarens på-
tryckningar – är som känt 
arrangerad för stor orkester 
för att kompensera för av-

saknaden av orgel.
På lördagens konsert i 
Kvevlax uppträder även 
värdkören Kvevlax kyrkokör 
under Rodney Andréns led-
ning samt instrumentalen-
semblen Stråkdraget under 
Yngve Svarvars ledning. 

Gabriel Faurés Requiem 
23.4. kl. 18 i Kvevlax kyrka & 
24.4 kl. 19 i Kronoby kyrka.

REQUIEM KVEVLAX OCH KRONOBY

PEDERSÖRE
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Häggblom, 
D. Häggblom
Forsby sångkör: Fr 19 övar i bykyrkan
Ungdomskväll: Fr 20 i Kyrkhemmet i 
Bennäs
Högmässa: Sö 10 med nattvard i kyrkan, 
Kyrkokören, lit. Häggblom, pred. Staf-
fan Snellman, Sandstedt-Granvik, D. 
Häggblom, textläsare Johanna Eklund, 
dörrvärdar Forsby
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bö-
nehus, Staffan Snellman
Familjeträffen: Sö 18 med Barnkörens 
musikal ”Det borttappade fåret”,  Kyr-
kostrands församlingshem, aktiviteter, 
gemenskap, kaffe, saft och glass, D. 
Häggblom, Häggblom, A. Snellman, väl-
kommen med! 
Pensionärssamling: On 12 i Kyrkostrands 
församlingshem, Inger Jansson, Made-
leine Björkman, mat & kaffe 12 €
Symöten: 
- Må 13 i Forsby, Kållby symöte på 
besök 
- Må 13 i Lövö bönehus 
- Ti 13 i Kållby bönehus, Gun-Maj Näse 
- Ti 13.30 Sundby-Karby i Sundby 
byahem

PURMO
Fr kl. 19: Lovsång och förbön i Zion, 
Markus Smeds
Lö kl.13: Föräldrasamling i Kyrkhemmet 
inför konfirmandlägret
Lö kl. 19.30: Musik i Vårkvällen i Emaus 
bönehus med Niclas Nylund
Sö kl. 10: Högmässa i kyrkan. Portin, 
Johansson
Ons kl. 13.30: Kenyamissionsgrupp i 
Emaus bönehus. Eivor Häggman. 
To 21.4 kl. 14: Andakt i Sisbacka. Kung, 
Johansson
To 21.4 kl.19: Mariamoment i Kyrkhem-
met

TERJÄRV
Bön och lovsång: fr 15.4 kl 19, försam-
lingssalen. Vivan och Boris Salo, khden, 
m.fl.
Vårvinterdagar i Kortjärvi 15-17.4:
Möte: i Kortjärvi bönehus fr 15.4 kl 19, 
Leif Erikson, önskesånger.
Möte: i Kortjärvi bönehus lö 16.4 kl 
19, Leif Erikson, Niklas Wallis, Britt-
Marie&Gun-Helen.
Gudstjänst: sö 17.4 kl 10 khden, Leif 
Erikson, kantorn. 
Möte: i Kortjärvi bönehus sö 17.4 kl 14, 
Leif Erikson, Thomas Björkman.
Pensionärsträff: on 20.4 kl 14, försam-
lingssalen.
Finsk bibel- och samtalsgrupp: on 20.4 
kl 18 i Småbönders skola, Osmo Åivo.
(Joh. 11).
Läsmöte: med Bredbacka läslag to 21.4 
kl 19 hos Margareta och Jens Hansson.

Tack till våra barn 
med familjer och alla 

våra vänner som kom-
mit ihåg oss på vår 

diamantbröllopsdag. 
Det blev en 

oförglömlig dag.

Ragni och Börje 
Sandberg
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MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Renoverad tvåa i Tölö 33,5 m2 
uthyres från 22.4. 
0400-388857

Etta i Helsingfors Rödbergen 
nyrenoverad. Hyra Euro 710.00. 
Tel: 09-8776639.

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

KÖPES
Önskas köpa: landmotorer och 
kultändare. Tel: 0405090640

Av-hemmet fick påskbesök
I Påskveckan fick vi på Ar-
betets Vänners Seniorhem 
på Brändö i Helsingfors be-
sök av Matteus församling.

Pastor Helena Rönnberg 
och kantor Mimi Sundroos 
gladde oss med sin närvaro.  
Hella Putus inledde med att 
framföra sin favorittext ”Gud 
som haver pensionären kär”. 

Sedan gav Helena sin tolk-
ning av påskens budskap 
med hjälp av olika symbo-
ler. Hon berättade sedan att 
en liten pojke en gång ställde 
henne frågan, efter en mot-
svarande tillställning: ”Jag 
förstår det där med lammet, 
men vem var egentligen den 
där Jesus?”

Vi fick sjunga många kä-
ra och bekanta psalmer med 
Mimi vid pianot. Seniorhu-
sets direktris Tuula Mervasto 
hade igen dukat upp ett fint 
kaffebord.

Helena och Mimi avtack-
ades och vi inledde påskfi-
randet.

 ¶ KriStiaN tEir

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

I MIN
FÖRSAMLING

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

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

OPINION INFORMATION

En ordlös 
gemenskap

det FinnS dagar då man måste få sit-
ta stilla i en kyrkbänk och bara låta 
tårarna rinna. Alla har vi våra orsa-
ker; högen med obetalda räkningar, 
den sjuka anhöriga, alla misslycka-
de försök, tröttheten som vägrar ge 
med sig hur mycket man än sover …

Jag satt där en dag. Hon kom och satte sig 
bredvid mig. Det fanns många tomma platser i 
kyrkan. Kunde hon inte valt någon annan? Vi 
kände varandra, inte väl, inte som att vi druckit 
kaffe hos varandra, men nog så att vi brukade 
prata när vi sågs. Vi nickade åt varandra, byt-
te några ord. Redan under kyriet började mina 
tårar rinna och vägrade sluta. De gick inte att 
hejda. Under en psalm böjde hon sig försiktigt 
fram och rörde lätt vid mitt ben. Inget mer. Ba-
ra en lätt beröring.

när Jag nu och då träffar henne tänker jag med 
värme på att vi delar något – något fint och he-
ligt – en gemenskap: de tröttas, de hudlösas, 
de benådades gemenskap. Någonstans sitter 
vi alltid där bredvid varandra, vända mot al-
taret. Inte bara vi två, utan hundratals, tusen-
tals, miljontals människor sitter där tillsam-
mans, också när vi ber och sjunger finns den 
ordlösa gemenskapen mellan oss. Oberoende 
av hur förmögna, snygga, framgångsrika vi är, 
så sitter vi där sida vid sida. Bekännande vå-
ra tillkortakommanden, våra misslyckanden, 
vårt totala beroende av nåden. Vi vänder våra 
nakna ansikten mot heligheten och längtar ef-
ter det tillvända ansiktet. 

Ibland ska vi tala och lyssna, men ibland är 
det minst lika bra att bara vara tyst. Ibland finns 
det inga ord i hela världen som duger till tröst. 
Ibland är närvaron den största trösten. Som häs-
tens varma mule eller hundens nos i handen. 
Jag är här. Du är här. Det räcker långt också 
i sorgens och smärtans kaosvirvlar. Den som 
deltagit i en tyst reträtt lär sig något om tyst-
nad och närvaro. Där i tyst-
naden får vi upp vittringen 
på en annan sorts gemen-
skap, en som lätt går för-
lorad i artigt småprat. När 
vi skiljs åt efter några da-
gars tyst reträtt känns det 
som om vi känner varandra 
bättre än någonsin. 

Jag träFFade i höstas en av 
mina andliga fäder, biskop 
Martin Lönnebo, på bokmäs-
san i Göteborg. Signerings-
kön var lång, många ville ta 
fotografier på sig själva till-
sammans med honom, ville framföra hälsningar 
och få dedikation i en bok. Jag kände mig lite få-
nig där i signeringskön. Vad skulle jag säga?! Vad 
fanns det för ord för att uttrycka vad hans böck-
er betytt för mig? Det konstiga var att när det var 
min tur behövdes inga ord. Han skrev sitt namn 
med pyttesmå bokstäver i min bok och vi tittade 
varandra i ögonen. Jag vet inte om det var långt 
eller kort. Men den blicken! Något djupt fridsamt 
bortom oss själva.

Katarina Gäddnäs är författare och journalist.

”Där i tystna-
den får vi upp 
vittringen på en 
annan sorts  
gemenskap, 
en som lätt går 
förlorad i artigt 
småprat.”

INKAST KATARINA GÄDDNÄS

Söker 1:a i centrala H:fors
fr.o.m. 1.6. Rök-/ djurfri.
Maxhyra 670€
Sofia 0504313642

Etta i Töölö, kokvrå, matplats,
alkov, tambur, badrum, 36m2,
5.vån, uthyres f.o.m. 1.5.
Tel: 050-563 563 1

Lugn och rökfri doktorand
från Österbotten önskar hyra
etta/mindre tvåa i Helsingfors.
Tel: 050-5725056 Johanna

Dags att anmäla sig till dagklubben
I många församlingar är 
det just nu tid att anmäla 
sig till de dagklubbsgrup-
per som inleds i höst.

Ifjol deltog sammanlagt 
40 700 3–5-åriga barn i för-
samlingarnas dagklubbar. 
Enligt Raija Ojell som är sak-
kunnig inom småbarnsfost-
ran på Kyrkostyrelsen finns 
det många orsaker till dag-
klubbarnas popularitet.

– Små grupper och be-
kanta barnledare är vikti-
ga för många familjer, lika-
så dagklubbens kristna vär-
degrund.

Kyrkans dagklubbsverk-
samhet följer allmänna pe-
dagogiska principer. Dag-
klubbarnas barnledare har 
avlagt grundexamen i barn- 
och familjearbete, de er-
bjuds också många möjlig-
heter till fortbildning.

Församlingarnas dag-
klubbar samlas vanligt-
vis några gånger i veckan. I 
många församlingar är verk-
samheten helt gratis medan 
en del församlingar tar en li-
ten deltagaravgift.

Morris och eftis
Församlingarna ordnar ock-
så för- och eftermiddags-
verksamhet för de mins-
ta antingen före eller efter 
skolan.  

– Det är viktigt att få le-
ka med sina kompisar och 

känna sig trygg i vuxet säll-
skap. Föräldrarna kan i lugn 
och ro koncentrera sig på si-
na egna uppgifter då de vet 
att de inte behöver bekymra 
sig för barnets eftermiddag. 
För många familjer blir trös-
keln till församlingen lägre 
då verksamheten blir en del 
av den egna vardagen, be-
rättar Heljä Petäjä vid Kyr-
kostyrelsen.

År 2015 deltog ungefär 
10 000 barn i församlingar-
nas för- och eftermiddags-
verksamhe t. Församlingar-
na ordnar ofta verksamhe-
ten i administrativt samar-
bete med kommunerna och 
församlingarna är den näst-
största serviceproducenten 
efter kommunerna. I en del 
församlingar kan man ännu 
anmäla sig till för- och efter-
middagsverksamheten.

 ¶ KyrKLig tidNiNgStjäNSt/
KyrKPrESSEN

Se inFo om dagklubbsverksamheten i samband med din 
församlings annonsering eller på församlingens webbplats. 
Foto: PEtEr griFFiN
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PÅSK UNDER

Uppstod från det döda
Så har det varit påsk igen 
och vi har känt medlidande 
med Jesus men också glatt 
oss över hans uppståndelse. 
Jesus föddes här på jorden 
för att vittna för sanningen 
och berätta om Guds kär-
lek för dåtidens råbarka-
de människor. Han bota-
de också många sjuka och 
samlade därför stora män-
niskoskaror omkring sig. 
Men när han sa att många 
makthavare hade syndat 
ville de döda honom om 
han inte ändrade sig. Men 
Jesus var ståndaktig, han 
tog hellre det grymma straf-
fet än förnekade sanningen. 
Han visste också att innan 
den tunga dagen var till än-
da skulle han vara i Para-
diset. När han dog och an-
den lämnade kroppen for 

den väl genast till Guds ri-
ke men kom senare tillbaka 
och på tredje dagen var den 
i den smorda kroppen igen. 
Så när ängeln hade vältrat 
bort den stora stenen gick 
Jesus ut för att träffa lär-
jungarna. När han hade ta-
lat med dem alla blev han 
upptagen till skyn med bå-
de kropp och ande. Det lå-
ter otroligt men med dagens 
rymdteknologi går det sä-
kert att förklara. Kanske 
det finns individer på nå-
gon annan planet vilka har 
kommit mycket längre i ut-
vecklingen än vi, både på 
det materiella och andli-
ga planet.

aliCe StolPe
Vasa

LAGÄNDRING SAMFUNDSLÖSA

Föreningskristna syns 
inte i statistiken
Den statistik som Statis-
tisk årsbok för Finland 
ger, rapporterar årligen om 
den snabbt växande ska-
ran samfundslösa, som en-
ligt senaste utgåva utgör 14 
procent av Finlands befolk-
ning.

Sett mot den bakgrun-
den var det med berätti-
gad oro jag i KP tog del av 
den senaste lagreformen i 
riksdagen, där föräldrar-
na i jämlikhetens namn ska 
avgöra om barnet ska föl-
ja modern eller fadern. Då 
barnet tidigare automatiskt 
följt modern, om föräldrar-
na inte kommit överens om 
annat, innebär den nu lag-
stadgade reformen att al-
la barn som inom religi-
onssamfunden inte rap-
porteras för inskrivning i 
respektive religionssam-
fund ett effektivt redskap 
för det alltmer ateistis-
ka samhället att anteckna 
barnet som samfundslöst. 
Då alla föreningskristna, 
som arbetar enligt fören-
ingslagen av tradition räk-
nas som religionslösa eller 
samfundslösa, blir det en 
synnerligen olycklig sta-
tistik om samfundstillhö-
righeten i vårt land. Frå-
gan infinner sig: När ska 

Statistisk årsbok för Fin-
land börja rapportera san-
ningsenligt om religiosite-
ten och samfundstillhörig-
heten i vårt land? Nu har 
ateisterna och humanis-
terna minsann fått ett ef-
fektivt medel för att hjäl-
pa till med offentlig pro-
paganda om negativ religi-
onsfrihet i vårt land.

Min fråga lyder: Vad tän-
ker kristet tänkande poli-
tiker och församlingsmed-
lemmar om denna effek-
tiva avkristningslagstift-
ning?

erik lilJeStröm
hedersordförande i Kristet 
Samhällsansvar rf.

BÖN NYTOLKNING

Vår Gud

Fader vår är förfluten tid. Nu 
skall vi läsa så som följer:

Vår Gud, Hen som är i 
himmelen låt dit namn bli 
helgat

låt dit rike komma och låt 
din vilja ske på jorden

såsom i himmelen.
Ge oss vårt dagliga bröd, 

och förlåt oss våra skulder
liksom ock vi förlåta dem 

som oss skyldiga äro.
Ock utsätt oss inte för 

prövning utan rädda oss från 
det onda.

Ty makten och äran är din 
och härligheten i evigheter, 
amen.

ralF W. BäCkStröm
Esbo

ONDSKA LEDNING

Vem styr världen?
Jag satt i Svenska Normal-
lyceets festsal en vårkväll i 
1970- talets början och lyss-
nade på predikanten (han 
önskade titulera sig så) CG 
Hjelm. Hans tema för kvällen 
lydde: ”Vem styr världen?”

Först gjorde han en ana-
lys av världssituationen och 
sen kom han  in på kvällens 
tema. Han sa bland annat: 
”Man anser vanligtvis att de 
politiska ledarna styr värl-
den, men så är det egentligen 
inte. Läs Bibeln och histori-
en och det blir tydligt för dig 
att det är profeterna som styr 
världen.” Frågan är om inte 
Hjelm har rätt. Vi tar för givet 
att det är de politiska ledar-
na som har makten och styr 
och ställer i vår värld. Men 
bakom dem finns krafter 
som för oss kan vara osyn-

liga. Det finns både onda och 
goda profeter. Om kung Saul 
heter det att en ond ande plå-
gade honom. Vi har många 
tydliga exempel från histo-
rien på att onda makter plå-
gat och regerat både kungar 
och politiska härskare. Och 
vad är det för krafter som 
styr världen i dag?

Ledare och politiska sys-
tem syns vara hjälplösa inför 
ondskan. Ibland möter man 
en önskan om att en världs-
härskare ska framträda för 
att skapa ordning i vår till-
varo. Men fortfarande kors-
fäster man Den Gode och de 
goda profeternas röster tys-
tas ofta ned.

raFael edStröm
Oravais

UTBILDNING NEDSKÄRNINGAR

Vi skapar ett klassamhälle
Vi delegater på Ungdomens 
kyrkodagar 2016 känner en 
djup oro inför framtiden. Vårt 
lands regering gör nedskär-
ningar i all utbildning från 
småbarnsfostran till univer-
sitet och högskolor. Detta 
kommer att få följder.

Den grundläggande ut-
bildningen ska ge alla barn 
och unga samma möjlig-
heter att klara sig i livet. En 
underfinansierad undervis-
ningssektor leder till att de 
barn och unga som är i störst 
behov av stöd blir utan. 
Nedskärningarna inom ut-
bildningssektorn förvärrar 
också de redan existeran-
de klassklyftorna i vårt land. 
Huruvida barn får tillgång 
till högklassigt studiemate-
rial, läxhjälp och uppmunt-
ran blir beroende av hur fa-

miljen har råd och intresse 
att prioritera. Välbärgade fa-
miljer kan anställa hjälp för 
att försäkra sig om att deras 
barn inte halkar efter, med-
an barn från mindre bemed-
lade familjer riskerar stötas 
ut innan de någonsin fått en 
chans. Vi är på väg att skapa 
ett ojämlikt system.

Detta kommer att få följ-
der också för den högre ut-
bildningen. Redan nu talas 
det om terminsavgifter och 
många av oss är oroade för 
att högre utbildning ska bli 

något som unnas enbart de 
välbärgade, dem som har råd 
att studera. Det får inte gå så.

Utbildning är det bäs-
ta sättet att skapa jämlikhet 
och social rörlighet, men 
prioriterar vi inte utbildning 
blir effekten den motsatta: 
ett klassamhälle med vat-
tentäta skott mellan de oli-
ka samhällsklasserna.

Varför talar vi så lite om 
det här?

Vi delegater på Ungdo-
mens kyrkodagar 2016 ef-
terlyser en aktivare debatt 

om nedskärningarna i ut-
bildning. Vi hoppas ock-
så att fler vuxna människ-
or säger ifrån. Vi hoppas att 
du som har makt i samhäl-
let - vare sig det är som för-
troendevald, opinionsbilda-
re, politiker eller kyrkoher-
de - ska ta vår oro på allvar 
och lyfta upp de här frågorna 
till diskussion. Det här är en 
utveckling vars konsekven-
ser kommer att drabba alla 
områden i samhället. Vi be-
höver veta att vi inte lämnats 
ensamma.

andreaS anderSSon
Ordförande 
kaJSa karlSSon
Vice ordförande
ungdomenS kyrkodagar 2016

”Vi delegater på Ungdomens kyrkodagar 
2016 efterlyser en aktivare debatt om ned-
skärningarna i utbildning.”

”Nu har ateisterna 
och humanisterna 
minsann fått ett 
effektivt medel för 
att hjälpa till med 
offentlig propagan-
da om negativ 
religionsfrihet i vårt 
land.”

Och vad 
menar påven?
”Amoris Laetitia” heter det 
påvliga dokumentet om 
familjen som förväntades 
komma med lösningar på 
många knepiga frågor, som 
skilsmässa, preventivme-
del och samkönade förhål-
landen.

Resultatet blev, kanske 
som väntat, att varken de 
liberala eller de konservati-
va är riktigt nöjda.

Det största nyheten är 
att påven verkar lämna 
dörren på glänt för från-
skilda och omgifta kato-
liker att delta i kyrkans liv 
och till och med ta emot 
nattvard – men han läm-

nar avgörandena till präster 
på lokalplan. James Martin 
skriver i tidningen America 
att det slutliga avgörandet 
om hur en person deltar i 
kyrkans liv (även om natt-
varden inte skrivs ut utgår 
Martin från att det handlar 
om nattvardsgemenskap) 
avgörs av dem själva efter 
samtal med en präst.

Den katolska teologen 
R. R. Reno kritiserar famil-
jedokumentets vaga for-
muleringar. Han säger till 
New York Times att doku-
mentet tydligt öppnar upp 
för möjligheten att en präst 
får avgöra om en från-
skild och omgift person får 
ta emot nattvarden. ”Men 
under vilka förutsättningar 

och varför är oklart”, sä-
ger Reno.

Påven vill i alla fall kom-
ma från formuleringar som 
att ”leva i synd”. Doku-
mentet slår tydligt fast att 
alla människor, oberoen-
de av familjesituation, ska 
bemötas med ”förståelse, 
tröst och acceptans”.

 ¶ SoFia torvaLdS

FRANCISKUS FAMILJEFRÅGOR

KYRKOSTYRELSENS SERVICE

Utan integrering kan 
svenskan marginaliseras
Sixten Ekstrand påpekar i 
Kyrkpressen nr 14/2016 att 
jag inte skulle känna till hur 
Kirkkopalvelut är organise-
rat. Jag känner nog till hur 
organisationen i fråga är 
organiserad. Det är inte det 
som är kärnan i detta reso-
nemang. Men i och med Kyr-
kostyrelsens roll och uppgift 
i den evangelisk-lutherska 
kyrkan så är det synnerligen 
märkligt att det synbarli-
gen (tolkat utifrån Ekstrands 
svar) inte har förts diskus-
sioner med de ansvariga för 
Gemensamt Ansvar-insam-
lingen för att säkra att ma-
terialet på svenska håller 
måttet. En enskild försam-
ling kan inte börja förhand-
la med Kirkkopalvelut om 
textsubstans och språkver-
sioner. Däremot har Kyrko-
styrelsen ett informellt an-
svar i denna fråga, som kan 
tas via en ordinär dialog med 
samarbetsparten, Kirkko-
palvelut. Så det går nog in-
te att avsäga sig ett ansvar i 
denna fråga, tyvärr.

Ekstrand anser att det 
svenska kyrkolivet är bäst 
betjänt av starka svenska 
enheter. Det är ett gammalt 
och tidigare beprövat sätt att 
argumentera, men vi lever 
i helt nya tider. Finland ser 

helt annorlunda ut i dag år 
2016 än vad landet såg ut år 
2005. Den svenska servicen 
fungerar inte, det är ett fak-
tum, då måste man fundera 
skarpt på nya lösningar. Jag 
har ett förslag till lösning, ra-
dikalt, javisst, men jag anser 
fortfarande att det skulle va-
ra det bästa sättet att förbätt-
ra och utveckla den svens-
ka servicen.

Ekstrands kommentar 
till detta med svenska stif-
tets placering, det hör inte 
hit, jag lämnar det därhän. 

Att rekrytera flera utbil-
dare för att lösa problemen 
med svenskan i Kirjuri, det 
är inte lösningen. Personal-
styrkan vid Kyrkostyrelsen 
är redan för stor. Integre-
ring av svenskan i avdel-
ningarna är nyckelordet. 
Det hjälper inte att anställa 
mera personal när grund-
inställningen till svenskan 
i Kyrkostyrelsen är den att 
svenska språket kan margi-
naliseras. Jag repeterar, det 
är en organiserings- och at-
titydfråga som är fullt möj-
lig att lösa.

Harry S BaCkStröm
kyrkoherde och doktorand  
i praktisk teologi

Foto: johN miNdaLa
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NÄSTA VECKA träffar vi en ledare med psykologiskt gehör.

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

Sjung frimodigt ut
– och in det nya! 

Den första officiella psalmboken för Sverige-Finland utkom år 
1695. Den användes flitigt i den östra svenska rikshalvan och 
senare under tsartiden i sammanlagt nästan 200 år. Att den 
blev så seglivad berodde på att finländarna ogillade den riks-
svenska efterföljare som utkom i början av 1800-talet.

Så småningom väcktes tanken på en alldeles egen, finlands-
svensk psalmbok. Bland dem som bröt mark för den fanns 
Runeberg och Topelius. Den första finlandssvenska psalmbo-
ken utkom efter många års arbete år 1886. Den som nu an-
vänds är från år 1986 och den är den fjärde i vår psalmhistoria. 

Lagom till första advent 2016 får den utgåvan ett tillägg med 
147 nya psalmer – med text och ton för 2000-talet.

”Vi söker sanningen, 
kan vi någonsin finna den?
Var går gränsen mellan 
dröm och verklighet?
UK-sången Steg för steg, 1985, av  
Peter Siegfrids och Solveig Jansson
Psalmbokens tilläggshäfte nr 940 v.1

”Vad bra att det kommer nya psalmer! 
Jag vet lite. Jag tror mycket. Ibland tror jag rätt, 
ibland fel men det jag vet är att förändring och 
förnyelse är av godo.”
Kaj Kunnas, sportjournalist, Yle

Gilla Fontana Media på Facebook – håll 
dig uppdaterad om de nya psalmerna!

Den nya psalmboksutgåvan 
med tillägg utkommer i au-
gusti/september. Församling-
arnas grundbeställning ska 
vara inne senast 30.4.
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Må bra på Spa i Pärnu  
resor juni, augusti...    


