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”Smärtan finns 
kvar, det går in-
te att blunda för 
den.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Lyckligt gift – 
genom kryphål?

ÄKTENSKAPSLAGEN har väckt en 
kryphålsdiskussion i den evang-
elisk-lutherska kyrkan. Kyrkan 

har en egen och rätt detaljerad lagsamling, stiftad 
av kyrkans högsta beslutsfattande organ kyrko-
mötet. Den kyrkliga lagstiftningen ska visserligen 
godkännas av riksdagen, för att inte stå i strid med 
Finlands lag. Men samtidigt har kyrkan rätt att sät-
ta sina egna ramar för det som gäller lära och tro. 
Därför har man från statligt håll också signalerat att 
lika klart som det är att staten suveränt avgör vad 
som är ett äktenskap, lika klart är det att kyrkan 
själv definierar ramarna för äktenskapet ur kyr-
kans perspektiv – och att den fortsättningsvis har 
rätt att viga par enligt den definitionen. 

När kyrkolagen skrevs var samkönade äktenskap 
en icke-fråga, både i kyrkan och i samhället i stort. 
Senare tillägg har handlat om ekumeniska frågor, 
som hurvida den ena parten kan tillhöra samfund si 
eller så för att vigseln ska anses uppfylla kyrkans ord-
ning. Ingenstans stadgas det däremot att brudpa-
ret måste bestå av en man och en kvinna. Plötsligt 
finns det juridiska kryphålet där: Kan en präst, 
med vigselrätt given av sin kyrka, viga ett sam-
könat par om bägge är döpta och skriftskolgång-
na medlemmar av den evangelisk-lutherska kyr-
kan? Ja, menar en del präster, som anser att kyr-
kans interna diskussion stampar på stället. Nej, 
svarar andra, däribland kyrkans biskopar, och 
manar till lugn. Motiveringen är att kyrkan själv 
måste fatta beslutet, att det inte är rätt ifall en del 
präster börjar soloåka i frågan, hur seg den än är.

bLiNd juridiK är olycklig i det här fallet. Det medger 
också de som intervjuats i veckans tidning, även 
om de själva är positiva till samkönade vigslar.  

Prästen har sitt mandat att viga uttryckligen 
i egenskap av präst i sin kyrka. Och vad det än 
står eller inte står i kyrkolagen vet alla att kyr-
kan fört och för en slitsam 
diskussion i frågan. Dessut-
om känner handboken, som 
prästen ska följa, än så länge 
bara brud och brudgum. Och 
om den sortens kyrkocivila 
olydnad tillämpas, där präs-
ter i smyg viger homosexuella 
par, var lämnar det brudparet i 
fråga? Blev de en del av den gemenskap de ville? Och 
vad blev vigselprästen – hjälte eller svikare? Smärt-
punkten finns kvar, det går inte att blunda för den.

NorSKA KyrKAN godkände för ett tag sedan köns-
neturala vigslar. Samtidigt fick kyrkans präster 
en samvetsklausul där de kan överlåta uppdra-
get till någon kollega ifall de inte ser det i enlig-
het med deras äktenskapssyn.

Den sortens dubbelhet har lutheraner svårt med. 
De brottas flitigt med ”kyrkans enhet” mot ”kyr-
kans renhet” men vansköter den storhet som stavas 
”gemenskapen”. Det fungerar inte att gå med lin-
jal och rödpenna över trons gemenskap. Det mås-
te också finnas en trohet och kärlek mot den ge-
menskap som kyrkan utgör. Både från dess präs-
ter och andra medlemmar. Av den orsaken går det 
juridiska solokörandet snett i grunden och att in-
föra kyrklig vigsel köksvägen inte är rätt väg. Lik-
väl gör detta inte heller att någondera åsiktsparten 
kan luta sig tillbaka som segrare. Kyrkan har en 
hel del o-jobbad äktenskapsterapi att ta itu med.

Studieliv gav 
tron nystart

Hösten 2013 kom en ensam Neder-
vetilbo till huvudstaden för att stu-
dera. Han kände nästan ingen i Hel-
singfors och steget ut i ”stora världen” 
kändes långt.

– Den första hösten var tung. Jag kän-
de mig väldigt ensam, hade ingen för-
samlingsgemenskap och tyckte inte att 
jag gjorde något nyttigt här i världen, 
berättar Oscar Sundman om hur det 
kändes att komma till Helsingfors.

Hans liv har förändrats en hel del se-
dan den första tiden som studerande. 
Vi träffas på Café Torpet i Södra Haga 
en solig onsdagseftermiddag. Ett par 
dagar tidigare har Sundman på sam-
ma plats lett lovsången på Studentmis-
sionens måndagssamling i egenskap av 
ny studentarbetare i Helsingfors Svens-
ka Studentmission (HSSM). Vägen hit 
började en decembermorgon 2013, då 
Sundmans företrädare Benjamin San-
dell stod i yrkeshögskolan Arcada och 
delade ut glögg.

– Han såg bekant ut så jag gick fram 
och talade med honom och han bjöd 
in mig till en julfest.

Sundman gick på festen och blev ge-
nast bekant med ett par andra som ock-
så var rätt nya i Studentmissionen. De 
bestämde sig direkt för att ställa upp i 
styrelsevalet som skulle hållas någon 
månad senare.

Det gick vägen. Plötsligt hade den 
tidigare så ensamme Oscar Sundman 
tio nära vänner och vänkretsen växte 
snabbt. För det ger han Gud äran.

– Vår gemenskap blev snabbt tajt och 
det som började som en liten grupp har 
nu vuxit till ett gäng på trettio, fyrtio 
personer. Vi hoppas att kunna växa än-
nu mera i Guds kraft och se flera per-
soner hitta sin identitet i Kristus, säger 
Sundman om gruppen som i dag utgör 
kärnan i HSSM.

Tron fick ett uppsving
Det är ingen tvekan om att Sundman 
är taggad inför sitt nya jobb som stu-
dentarbetare. Trots att han är uppvux-
en i en kristen familj och har en per-
sonlig tro sedan länge, har han ändå 
tidigare känt sig som en udda fågel i 
församlingssammanhang. Nu har hit-
tat sitt andliga hem i Studentmissio-
nen och i Petrus församling och vill se 
andra studerande uppleva samma sak.

– Min tro fick ett sådant uppsving när 
jag upptäckte att det fanns andra krist-
na i min närhet. Jag känner mig mer och 
mer hemma i Petrus och jag skulle unna 
varje människa att hitta en församling 
som är som en familj, för det är guld värt.

Sundman är tacksam mot alla dem 
som har trott på honom och hjälpt ho-
nom utvecklas som ledare. Han näm-
ner speciellt Benjamin Sandell, som har 
varit ett stort stöd för Sundman från 
första början.

– Efter att jag kom med i Student-
missionen har ”Benji” på ett bra sätt 
fått mig att fundera över hur jag lever 
mitt liv, vad som är bra i min relation 
med Gud och vad jag måste lägga åt si-
dan för att få mer tid med Gud. Det är 
en stor trygghet att ha någon som har 
gått före och har mer erfarenhet.

Ingen sluten klubb
Fram till sommaren kommer Oscar 
Sundman och Benjamin Sandell att job-
ba parallellt och till hösten kommer 
Sundman förhoppningsvis att få för-
längt kontrakt som studentarbetare. Och 
vad kommer han konkret att göra då? 

– Sitta på möten, säger han och flinar. 
Nej, allvarligt talat ska jag skapa kon-
takter med människor, möta människ-
or på campusen, hjälpa dem att växa i 
sin tro och utvecklas som ledare.

Sundmans uppgift är alltså till stor 

del att hjälpa dem som är aktiva i Stu-
dentmissionen att i sin tur berätta för 
sina vänner om Gud. 

– Jag längtar efter att se människor 
beröras av den helige Ande och se An-
dens gåvor bli en verklighet för många. 
Vi vill inte plocka bort de kristna stu-
denterna från deras campus och stu-
dentföreningar, utan vi vill hjälpa dem 
att leva ut sin tro i sina studiemiljöer.

Håller inte tyst
För sin egen del har Oscar Sundman 
fattat ett beslut att inte hålla tyst om 
sin tro och har berättat att han är tro-
ende till exempel för sin klass.

– Visst har jag haft den där gurglande 
känslan i magen och undrat vad männ-
iskor ska säga. Men de har varit förvå-
nansvärt positiva.

Han vill uppmuntra andra att våga be-
rätta om sin tro och de kristna samman-
hang de är aktiva i, istället för att kring-
gå de frågor som kanske kommer, för 
han menar att varje ord kan ha betydel-
se för en person som får höra om Gud.

– Det har aldrig hänt något jätte-
dramatiskt när jag har vittnat, men i 
skolan har jag till exempel fått be för 
en person som hade ont i sitt ena ben 
och efter bönen kunde hon röra be-
net mer än innan. Sådana stunder kan 
Gud välsigna och vi vet aldrig vad de 
betyder för personen senare, säger 
han och hänvisar till Paulus ord om 
att någon sår, någon vattnar och nå-
gon får skörda.

Så varför behöver dagens studerande Je-
sus i sina liv?
Sundman funderar en lång stund på hur 
han ska formulera sitt svar, för det här 
är kärnan, den springande punkten.

– Guds kärlek är kravlös och han har 
älskat oss först. Vi får vara barn inför 
honom och veta att han är för oss, att 
han har det bästa livet för oss, säger 
Sundman och fortsätter:

– Vi kan antingen sitta hemma och 
veta att vi är frälsta och kommer till 
himlen en dag eller följa Jesus när han 
kallar oss att komma med på äventyr 
med honom. Jag har valt att säga ja till 
den kallelsen. 

Som studentarbetare vill Oscar Sundman hjälpa andra 
att hitta den Gud han själv har mött och den gemen-
skap som han själv har fått bli en del av.

TEXT: BIANCA HOLMBERG  FOTO: CHRISTA MICKELSSON

PROFILEN: OSCAR SUNDMAN
”Min tro fick ett sådant uppsving när jag upptäckte 
att det fanns andra kristna i min närhet.”
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Strecket som håller ihop kyrkan
ENviShET. Finska språk-
nämnden har redan i 30 år 
rekommenderat kyrkan att 
på finska skriva sitt namn 
utan bindestreck, det vill 
säga i formen ”evankelislu-
terilainen”.

Kyrkostyrelsens ple-
num gav förra veckan ett 
utlåtande till Institutet 
för de inhemska språken 
där man fastslog att kyr-
kan också i fortsättning-

en skriver sitt namn med 
bindestreck – på båda 
språken. 

En av kyrkans motive-
ringar till att envist hålla 
kvar bindestrecket är strä-
van efter enhetlighet mellan 
kyrkans namn på finska och 
svenska. På svenska mås-
te man absolut bevara bin-
destrecket.

Ett annat vägande 
skäl är rent praktiskt: en 

namnändring skulle förut-
sätta att man gör ändring-
ar i tiotals lagar och för-
ordningar. 

Kyrkostyrelsen ser det 
däremot inte som ett stort 
problem fastän man i det 
finska allmänspråket också 
använder namnet utan bin-
destreck.

Finska språknämnden 
behandlar frågan på sitt 
möte den 13 maj.

Kyrkans Ungdom fick största stödet på svenska
uNdErSTöd. Förbundet Kyr-
kans Ungdom (KU) fick 
11 000 euro när Kyrkosty-
relsens plenum delade ut 
understöd till kyrkliga orga-
nisationer förra veckan. Det 
var det största stödet som 
tillföll en svenskspråkig or-
ganisation. Det största en-
skilda stödet gick till Diako-
nia ry som fick 30 000 euro.

Andra svenskspråkiga or-
ganisationer som fick stöd 

var KRAN r.f. (5 000 euro) 
och Retreatstiftelsen (4 000 
euro) liksom Förbundet Kris-
ten Skolungdom r.f. (1 500 
euro) som för första gången 
fick stöd från kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsens ple-
num beviljade sammanlagt 
160 000 euro till olika kyrk-
liga organisationer.

Samtidigt delade Kyrko-
styrelsen också ut hela 6,5 
miljoner euro i byggnads-

understöd till 70 olika pro-
jekt. Stödet består dels av 
4,7 miljoner euro i form av 
statlig finansiering för skydd 
av kyrkliga byggnader, dels 
av 1,8 miljoner i stöd från 
kyrkans centralfond för an-
dra församlingsbyggnader.

Borgå stifts församlingar 
fick understöd för fem pro-
jekt i Kristinestad, Kronoby, 
Nedervetil, Larsmo och Pe-
dersöre.

dEN NyA studentarbetaren 
i Helsingfors Svenska 
Studentmission, Oscar 
Sundman, är en utåtriktad 
person som inte vill vara 
ensam i sin tro utan dela 
den med andra.

CARL-OSCAR 
SUNDMAN

23 ÅR GAMMAL,   
STUDERAR AKUTVÅRD  
VID ARCADA.

STUDENTARBETARE   
I HELSINGFORS SVENSKA 
STUDENTMISSION SEDAN 
MARS.

FAMILJEN BESTÅR AV 
MAMMA, PAPPA, TVÅ 
BRÖDER I FINLAND OCH 
TVÅ SYSTRAR I SVERIGE.

FÖRLOVAD MED ANNA 
HOLMBERG. 

SPORTAR, SPELAR GITARR 
OCH SJUNGER. ATT LEDA 
LOVSÅNG ÄR EN PASSION.
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Strid om 
gammal 
judisk text
Barnbarnen till en av de 
första judar som mörda-
des av nazisterna häv-
dar nu äganderätten till ett 
gammalt Haggadah-ma-
nuskript, en text som bru-

kar läsas under den judis-
ka påsken. Manuset, som 
pryds av märkliga fågel-
figurer, härstammar från 
1300-talet och är utställt i 
Israelmuseet i Jerusalem.

Familjen har vidtalat 
samma advokat som såg 
till att några Gustav Klimt-
målningar hamnade hos si-
na rättmätiga judiska äga-

re. Familjen godkänner att 
manuset får stanna i mu-
seet, men vill ha ersätt-
ningar och kräver att ma-
nuset får familjens namn, 
rapporterar Christian today.

– Vi vill ha en kompro-
miss, säger Eli Barzilai, 
som driver processen och 
för också sina kusiners ta-
lan.

Barzilai berättar att ma-
nuset var en gåva från 
hans mormors familj in-
för att mormordern gifte 
sig med hans morfar Lud-
wig Marum. Marum var 
jurist, tysk politiker och 
motståndare till Hitler, och 
en av de första tyska judar 
som fängslades och mör-
dades. 

”Kyrkans familjearbete märks och upp-
skattas inte alltid. Nu har församlingen blivit 
en äkta samarbetspartner, vi är inte längre 
”bara” den tredje sektorn.”

Diakoniarbetare Erja Haho berättar i tidningen Rau-
han Tervehdys om hur församlingen i Kiminge sam-
arbetar med barnrådgivningen på orten. En dag i 
månaden jourar församlingens personal på rådgiv-
ningen. Det är också möjligt för föräldrarna att boka 
samtalstid med dem.

SAMTALSSTÖD FÖRÄLDRARKONFLIKT MANUSKRIPT

Viga eller inte viga? Det frågar sig många 
präster nu, då det framkommit att präs-
terna ur juridisk synvinkel torde ha rätt 
att viga också homosexuella par när den 
nya lagen träder i kraft – oberoende av 
kyrkans linje i frågan.

På finskt håll har många präster re-
dan gått ut i offentligheten och dekla-
rerat att de är redo att viga homosex-
uella och därmed frångå kyrkans lära. 
Det här ledde till reaktioner av bland 
annat ärkebiskop Kari Mäkinen och 
Borgå stifts biskop Björn Vikström. Bå-
da två gick tidigare i april ut med upp-
maningen att prästerna ska ha tålamod 
och inte gå händelserna i förväg.

– Min åsikt är att kyrkans praxis ska 
bygga på kyrkans egna beslut. Därför är 
min ståndpunkt att präster inte enbart 
på grund av riksdagens beslut ska bör-
ja viga par av samma kön, sa Vikström 
till Kyrkpressen för några veckor sedan.

Fortsätter välsigna
Liisa Tuovinen är pensionerad prost och 
började tidigt jobba för homosexuel-
las rättigheter i kyrkan och samhället. 
Hon var med då Gemenskapsrörelsen, 
en kristen rörelse som verkar för sex-
uella minoriteter, grundades år 2000.

Tuovinen har vid flera tillfällen i 
praktiken egentligen välsignat homo-
sexuella par efter att de registrerat sitt 
partnerskap, trots att kyrkan saknar 
ett formulär för det och officiellt bara 
godkänner en så kallad förbönsstund 
för homosexuella par.

– På den punkten kan man säga att 
jag frångått kyrkans regler, säger Tu-
ovinen.

Eftersom det inte finns något formu-
lär har hon tillsammans med paret ut-
format ceremonin.

– Ofta har jag läst ur skapelseberät-
telsen om hur Gud efter att han skapat 
människan konstaterar att det inte är 
gott för henne att vara ensam. Jag har 
talat till paret om betydelsen av deras 
kärlek och förbund. Jag har frågat dem 
vilka deras förhoppningar är inför ett liv 

Väntar ut 
kyrkans 
beslut 

LiiSA TuoviNEN 
vill viga homo-
sexuella par  
– men inte förrän 
lutherska kyrkan 
ger grönt ljus.

KArL Af hÄLL-
STröm väntar 
på klara besked 
från kyrkan. 
FOTO: arkiv-
bild/chrisTa 
mickelssOn

ÄKTENSKAPET. Den 1 mars 2017 träder den nya äkten-
skapslagen i kraft. Prästerna i lutherska kyrkan ställs nu 
inför frågan hur de ska hantera situationen.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON 

i gemenskap och vad de vill lova varan-
dra, varpå de svarat. De har gett varan-
dra nån form av gåva, en ring eller en 
blomma. Vi har bett och jag har välsig-
nat dem och alla närvarande. 

Allt det här är hon beredd att fort-
sätta med. 

– Men jag tvekar ändå att som äm-
betsman förrätta en vigsel, även om 
jag respekterar de präster som gör det.

– Jag vill att kyrkan först besluter vil-
ka den viger – alla dem som staten Fin-
land anser vara berättigade att ingå äk-
tenskap eller bara dem som uppfyller 
kyrkans villkor.

Orsaken att hon tvivlar har inte med 
rädsla för eventuella följder att göra.

– Jag är pensionerad, så det här inne-
bär ingen risk för mig.

Is i magen
Karl af Hällström, kyrkoherde i Lovisa 
svenska församling, har också han gjort 
sig känd som förespråkare för de ho-
mosexuellas rättigheter inom kyrkan. 
Han säger att han var lite besviken på 
biskoparnas uppmaning till tålamod.

– Det lämnade inte så mycket spel-
rum som jag tycker att det kunde ha 
gjort. Det här betyder att det fortfarande 
är förbönen för samkönade som gäller. 

Han tar själv inte ställning till hur han 
kommer att göra om han ställs inför 
en situation där ett homosexuellt par 
ber honom om vigsel. Som kyrkoher-
de och kontraksprost tänker han inte 
göra några oövertänkta beslut.

– Jag tror att de flesta vill fundera 
både en och två gånger. Om man be-
går tjänstefel så kan det få ganska di-
gra följder.

Biskoparna har inte sagt något om 
vilka följderna eventuellt kunde tän-
kas vara.

– De har säkert is i magen också på 
den fronten.

När af Hällström kom till Lovi-
sa svenska församling för ett antal 
år sedan var det en del som uttryck-
te sin oro över att det nu skulle bli  

”homovigslar i Lovisa kyrka”.
– Men jag måste säga att jag tycker 

att vi kunde ha flera heterovigslar i Lo-
visa kyrka. Vi har nämligen ganska få.

Han kan räkna de gånger han haft 
förbönsstund för homosexuella par på 
ena handens fingrar, vilket också ty-
der på att det inte kommer att vara nå-
gon stor rusning till altaret när den nya 
äktenskapslagen träder i kraft. Regist-
rerade partnerskap övergår dessutom i 
äktenskap, om paret så önskar.

Hur tror du att de präster som nu gått ut 
med att de tänker viga ho-

mosexuella 
resonerar?

– Det som 
jag tror att lig-
ger närmast är 
det pastora-
la ansvaret: att 
ta hand om kyr-

kans medlemmar 
och de människor 

man kommer i kontakt med. Jag har 
stor förståelse för det. Men samtidigt 
tror jag att det lönar sig att vänta på att vi 
fått gemensamma spelregler. Vi har än-
då kyrkans förbön som ett verktyg och 
kan fortsättningsvis be för dem som vi-
ger sig borgerligt. I vissa fall kan det vara 
en kompromiss som går att leva med.

Liksom Liisa Tuovinen väntar Karl af 
Hällström på klara besked från kyrkan. 
Han är försiktigt hoppfull.

– För tio år sedan när jag började en-
gagera mig i den här frågan trodde jag 
inte att äktenskapslagen i Finland skul-
le skrivas om så här snabbt. Vi går i rätt 
rikting, även om jag själv hade önskat 
lite snabbare steg. Det går att få för-
ändringar till stånd också inom kyr-
kan, bara man inte stressar.

Han tror att det är viktigt att ta det 
lugnt och låta så många som möjligt va-
ra med på noterna.

– Jag är inte ute efter att skapa 
splittring. Sedan betyder det förstås 
också att andra blir besvikna över att 
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Lite fler 
äktenskap 
ingicks i fjol
Förra året ingicks aningen 
fler äktenskap än de två 
föregående åren 2013 och 
2014. Det visar Statistik-
centralens senaste fram-
ställning. Totalt ingicks 

24 708 äktenskap, vilket 
var 246 fler än året innan. 

Antalet skilsmässor 
ökade också, ungefär i lika 
stor utsträckning som de 
ingånga äktenskapen. 

Antalet registrerade 
partnerskap har de senas-
te åren legat kring drygt 
300. Förra året registrera-
des 318 partnerskap;  

97 manliga 
par och 221 
kvinnliga 
par.

Under de tre 
senaste åren har drygt 100 
registrerade par skilt sig. 
Under fjolåret steg siff-
ran till 133, vilket är un-
gefär en femtedel fler än 
året innan. 

”Håhå jaja, om 
gamla regler håller 
kan vi förvänta oss 
ett gemensamt 
beslut runt 2050.”
Chefredaktör Seppo 
Simola om kyrkans lin-
je gällande den köns-
neutrala äktenskaps-
lagen.

KYRKANS LINJEÄKTENSKAP STATISTIK

På den punkten kan man 
säga att jag frångått kyr-
kans regler. 
Liisa Tuovinen

det tar för lång tid.
Liisa Tuovinen är inte lika tålmodig. 

Hon riktar skarp kritik mot kyrkan för 
dess långsamhet.

– Varför har kyrkan inte redan defi-
nierat sin attityd? Vi har fått en ny lag 
och i kyrkan vet vi inte vad vi ska gö-
ra. Kyrkan är för sent ute. Men visst är 
det en svår process som pågår.

Andra nöjda som det är
Medan många vill skynda på den här 
frågan finns det en stor grupp, både in-
om kyrkan och i samhället, som inte 
under några omständigheter anser att 

ÄKTENSKAPET. Det 
råder förvirring kring hur 
prästernas vigselrätt ska 
förstås, säger forskaren 
och prästen Emma Audas.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON

Ingenstans i varken kyrko-
lagen eller kyrkoordning-
en står det något om att de 
som vigs till äktenskap inte 
får vara av samma kön. Det 
är det här som lett till tolk-
ningen att de lutherska präs-
terna kan viga homosexu-
ella par trots att det inte går 
ihop med kyrkans officiella 
syn på äktenskapet.

– Min tolking är att det här 
är en både kyrkojuridisk och 
teologisk fråga som ännu 
måste redas ut, säger  Em-
ma Audas, som forskar i äk-
tenskapets teologi vid Åbo 
Akademi och själv är präst.

Hon hänvisar till kyrko-
handboken, som innehåller 
anvisningar för hur präster-
na ska göra vid till exempel 
dop, begravning och vigsel. 
I den nämns ”brud” och 
”brudgum”. 

– Vi präster har vigsel-
rätt inom kyrkans ordning, 
medan vi till exempel inte 
har civil vigselrätt. Jag måste 
också förrätta vigseln i enlig-
het med kyrkohandboken. 
Det går inte att ”freestyla” 
och ändå kalla det en kris-
ten vigsel.

Rätt till vaddå?
Det juridiska är en sak, men 
Emma Audas säger att den 
viktigare diskussionen är hur 
prästerna ser på sitt ämbete.

– Det är varje kristens 
uppgift att stå på de svagas 
sida och göra det som man 
tror är rätt. Men min vig-
selrätt har jag ju inte fått av 
Jesus, utan av Evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland. 
Och då kan jag inte använ-
da min vigselrätt i strid med 
hur kyrkan säger att jag kan 
använda den. För jag har ba-
ra den vigselrätt som kyr-
kan ger mig, och den ger 
mig kyrkan bland annat för 
att jag har lovat att använda 
den i enlighet med kyrkans 
lära och rådande handbok.

Audas har med lätt frus-
tration följt med de kom-
mentarer som följt på att 
ärkebiskop  Kari Mäkinen 
uppmanade prästerna att 
vänta med att viga homo-
sexuella.

– Många läste det som att 
Mäkinen inte tycker att ho-
mosexuella ska få ingå äk-
tenskap. Men det är ju inte 
det han vill ge uttryck för. 
Kyrkan har helt enkelt sin 
egen beslutsprocess.

Ett ord som använts frek-
vent i diskussionen är barm-
härtighet.

– Jag förstår att man vill 
visa barmhärtighet och id-
ka civil olydnad mot kyrkan 
i en fråga man anser att är 
viktig. Men barmhärtighet 
är ofta något som ges ovan-
ifrån, som ett nådigt svar på 
ett felaktigt beteende. Och 
om kyrkan ska viga homo-
sexuella, ska det göras för 
att vi tillsammans i kyrkan 
kommit fram till att vi verk-
ligen tror att det är rätt – in-
te för att kyrkan kan tänka 
sig att dela ut billig tolerans.

”Det handlar om 
hur prästerna för- 
står sitt uppdrag”

EmmA AudAS säger att prästernas vigselrätt gäller inom 
kyrkans ordning. Hur mycket de kan avvika från den är en 
tolkningsfråga. FOTO: hanna-madeleine anderssOn

homosexuella ska få ingå äktenskap. 
Medborgarinitiativet för att förkasta 
den nya äktenskapslagen samlade över 
100 000 namn förra året. 

– På kort sikt kommer det vara så att 
kyrkan bara viger heterosexuella par. 
Och även om det i framtiden blir så att 
kyrkan godkänner samkönade äkten-
skap så kommer antagligen någon form 
av samvetsfrihet utformas, eftersom 
det finns många som kommer att väg-
ra att viga, säger af Hällström.

Ett alternativ är också att kyrkan 
avstår från vigselrätten och i framti-
den bara välsignar äktenskap som in-
gåtts civilt.

– Jag tror att den tanken seglar i mot-
vind just nu, men det är ändå en reell 
möjlighet.

I januari utsåg biskopsmötet en arbetsgrupp 
som ska bereda en redogörelse för kyrkans äk-
tenskapssyn. En första version förväntas vara 
klar efter sommaren, en slutgiltig allra senast i 
december.

Sommarens 
OT-resor

Sommarresor till Tallinn

Skåne

Östra Finland

Bornholm med 
Köpenhamn

Göta Kanal
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Med Öland och två heldag-
sturer i Skåne och Österlen. 

Resa 11-17.6.

Insjöfinland med Nya Valamo 
kloster och Kuopio samt 

båtresa på Pielinen. 
Resa 28-30.6.

Välj mellan tre hotell. Utflykten 
konstrasternas Tallinn. 
Resa 10-12.6, 15-17.7.

Tre nätter och två heldagsturer 
på Bornholm och en natt i 
Köpenhamn. Resa 3-9.7.

En skön och avkopplande 
kryssning på Göta kanal. 

Resor: 8-10.7, 22-24.7, 5-7.8. 
Kolmården

En heldag i djurparken med 
Safariparken, Marine World, 

Bamses Värld m.m. 
Resor: 8-10.7, 11-14.7, 22-

24.7, 25-28.7, 5-7.8.
Hela familjens 

Göteborg
Två hela dagar i Sveriges trev-
ligaste storstad med Liseberg, 
Universeum och Alfons Åberg. 
Resor 10-15.7 och 31.7-5.8. 
Svenska Västkusten

Bohusläns smultronställen och 
Sveriges trevligaste 
storstad Göteborg. 

Resor 10-15.7 och 31.7-5.8.
Riga

Innehållsrik sommarresa till 
vackra Riga. Bekväma restider. 

Resa 11-15.7.
Sommar i Stockholm
Två hela dagar i Stockholm 

med Gröna Lund, Junibacken, 
Allsång på Skansen, shopping. 

Resor 11-14.7 och 25-28.7.
Gotland i sommarskrud 

Tre nätter i rosornas och 
ruinernas stad Visby, utflykter 
söderut och norrut med besök 

på Fårö. Resa 25-30.7.
Geiranger – Trollstigen 
Resan med Norges kanske 

mest kända naturupplevelser! 
Resa 17-23.7.

www.ot-resor.fi

Lofoten – öriket 
En riktig Lofotenresa, med tre 
nätter i rorbu. Resa 30.7-5.8.

Höga Kusten med Ulvön

Oslo med Värmland 
och Dalarna

Utflykter och sevärda miljöer i 
Sveriges högsta kustområde. 

Resa 4-6.8.

Uppfriskande resa till Norges 
huvudstad med intressanta 
besöksmål i Värmland och 

Dalarna. Resa 8-14.8.
Dessa och många fler 
resor på vår hemsida:
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Sekulariseringen kan också ses som 
en konsekvens av kristen tro. ”Männis-
kan har blivit myndig”, som den tyska 
teologen Dietrich Bonhoeffer hann for-
mulera saken innan han avrättades av 
nazisterna strax före krigsslutet.

Det som kallas sekulariseringsteo-
logi har senare utvecklat hans tankar 
och bejakat konsekvenserna av att po-
litik hålls skild från religion, att stat och 
kyrka sköter sitt.

– Det går bra ihop med luthersk tra-
dition, sade Kurtén. Enligt den är eti-
ken allmänmänsklig, det behövs ing-
en religiös insikt.

Biskop Björn Vikström som öppnade 
Värdeakademin sa att etik är en fråga 
om hur vi organiserar livet, inte ett av 
kyrkans specialområden. Han ifråga-
satte talet om att vi behöver mera sam-
tal om etik och moral.

– Alla insändare om det som folk 
upplever som orättvisor, det är sam-
tal om etik.

Det som enligt biskopen är oroväck-
ande är att såväl populism som extre-
mism breder ut sig. Bägge två ifrågasät-
ter och detroniserar auktoriteter, ock-
så sekulära sådana, och kräver att alla 
”sanningar” ska vara lika berättigade.

IS begår 
folkmord
Det engelska parlamen-
tete har genom omröst-
ning slagit fast att IS begår 
folkkmord.

Ledamoten Fiona 
Bruces motion godkän-
des med siffrorna 280-0 
trots att regeringen mot-

satte sig den. Regeringen  
anser det vara fel att före-
gripa ett fall som den In-
ternationella brottmåls-
domstolen ICC kan kom-
ma att behandla. Bruce 
argumenterade för att ICC 
inte kan göra bedömning-
en om den inte ombeds 
göra det. 

– Regeringen måste nu 

få FN:s säkerhetsråd att 
brådskande få ICC att ta 
upp fallet, säger parla-
mentsdamoten Ian Black-
lord.

EU-parlamentet och det  
amerikanska represen-
tanthuset hör till dem som 
redan kallat IS’ handli-
ga folkmord, uppger World 
Watch Monitor.

ENGLAND PARLAMENTET

– Sekularisering handlar om att reli-
gion och kyrka har allt mindre att gö-
ra med allt mer i vårt samhälle, sam-
manfattade åboprofessorn Tage Kurtén 
temat på årets Värdeakademi på stifts-
gården Lärkkulla i Karis förra veckan.

Värdeakademin hölls för andra gång-
en. I år tacklades frågan om det finns ut-
vägar då  kyrkan allt mer tappar sin sam-
hällsposition genom sekulariseringen 
och privatiseringen av religionen.

Sekulariseringen har en lång rad för-
tjänster, som utvecklingen av veten-
skapen. Att tro på det förnuftiga har 
gett en förenande nyckel att lösa ock-
så globala frågor.

– Vår välfärd grundar sig inte på kyr-
kans tro utan på människans förmåga att 
skapa en bättre värld, påpekar Kurtén.

Dopet mitt i dragkampen
förÄLdrAr viLL gärna skräddarsy dopet till en familjefest och då kan den kristna traditionen komma i kläm. FOTO: arkivbild/chrisTa mickelssOn

oLAv S. mELiN, Carola Ekrem och Tage 
Kurtén gästade Värdeakademin.  
FOTO: rOlF aF hällsTröm

”Den som står 
för en icke- 
religiös livssyn 
får företräde.”
Tage Kurtén

SEKULARISERING. Privatiseringen av 
religionen påverkar hur man firar riterna 
kring de stora övergångarna i livet. Det 
kan förekomma en dragkamp i förrätt-
ningssamtalen, medger biskop Vikström.

TEXT: ROLF AF HÄLLSTRÖM

Dirigera en dopfest
Privatiseringen av religionen påver-
kar hur man firar riterna kring de sto-
ra övergångarna i livet. Folklivsforska-
ren Carola Ekrem på Svenska Littera-
tursällskapet har i sitt arkiv berättel-
ser om hur folk vill dirigera sin dopfest 
utan nödvändigtvis vare sig välsignel-
se eller vatten. Det kan förekomma en 
dragkamp i förrättningssamtalen, med-
ger biskop Vikström.

Men Ekrem konstaterar att inte hel-
ler i gångna tider stod kyrkans teolo-
giska uppfattningar oemotsagda. Folk-
tron hade sin bestämda uppfattning om 

hur barnet skulle bäras fram, vänst-
ra foten först över prästgårdströskeln. 
Riten skulle genomföras till punkt och 
pricka, annars kunde följderna bli fa-
tala.

– Om prästen utelämnade ett enda 
ord i dopformuläret var det ett tecken 
på att barnets liv skulle bli kort.

Fortfarande lever också uppfattning-
ar som att inte berätta barnets namn 
förrän dopet kvar. 

Sekulariseringen har enligt Kurtén 
blivit ideologiserad och det märks i de-
batten kring skolan.

– Ofta framställs livsåskådningsun-
dervisningen som mera neutral än un-
dervisningen i egen religion. Den som 
står för en icke-religiös livssyn får fö-
reträde.

Teologen Olav S. Melin på tankes-
medjan Magma säger att det postseku-
lära inte handlar om religionens åter-
komst utan om religionens nya synlig-
het. Han har märkt det bland annat in-
om ledarskapsutbildningen.

– Det är inte jurister och ekonomer 
man vill ha, utan sådana kom kan etik, 
säger Melin. Folk som har ett narrativt 
språk och som kan det här med me-
taforer.

Folket får  
inte välja
”I efterhand, med tanke 
på alla turer nu innan va-
let, skulle det kanske ha 
varit klokare att låta för-
samlingsmedlemmarna 
välja. Det hade de säkert 
också gärna gjort.”

Det säger Roger Bi-

ström, ordförande för 
kyrkofullmäktige i Ingå, till 
tidningen Västra Nyland 
med anledning av kyrko-
herdevalet i dag torsdagen 
den 28 april. Valet förrät-
tas indirekt, det vill sä-
ga det är kyrkofullmäktige 
som väljer mellan kandi-
daterna Freddi Wilén och 
Tom Sjöblom.

INGÅ KYRKOHERDEVAL

”Flertalet väljer 
att tiga.”
Milena Parland och  
Simona Savin-Gard-
berg i Hbl om att de 
ortodoxa eleverna  
behöver undervisning i 
den egna religionen då 
de i majoritetsgruppen 
möts av fördomar och 
okunskap.

MINORITET SKOLA
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HERDETJÄNST. Kyrkoher-
detjänsten i Mariehamn 
har utannonserats två 
gånger, men inte fått sö-
kande. Snart blir ytterli-
gare tre kyrkoherdetjäns-
ter lediga på Åland. Hur 
ska herdebristen lösas?

TEXT: SOFIA TORVALDS & 
NINA ÖSTERHOLM 
GRAFIK: MALIN AHO

– Redan för två år sedan 
meddelade jag när jag tän-
ker gå i pension, säger Jan-
Erik Karlström, kyrkoher-
de i Mariehamn.

Från första januari 2017 
blir han pensionär efter att 
ha jobbat i Mariehamns för-
samling i sexton år. Men vem 
ska efterträda honom?

Just nu vet man inte. Dom-
kapitlet i Borgå stift har ut-
annonserat tjänsten två 
gånger, men den har inte 
lockat några sökande, var-
ken bland åländska präster 
eller präster från fastlandet.

Ändå är Mariehamns 
församling en cityförsam-

ling med ekonomin i skick, 
mångsidig verksamhet och 
högt i tak, påpekar Karl-
ström.

Varför tror du att tjänsten inte 
fått sökande?
– Vi lever i individualismens 
tidevarv, säger Karlström.

– En kyrkoherde måste 
hålla i väldigt många trådar 
och arbetsuppgifterna är ett 
ganska färdigt paket.

Själv tror Karlström att en 
orsak till ointresset för kyr-
koherdetjänster kan ha att 
göra med att församlingen – 
så som man traditionellt för-
stått den – håller på att bli 
nedmonterad.

– För varje sammanslag-
ning, varje nytt system som 
till exempel Kipa, försvinner 
lite av församlingens eget 
ansvar. Och en församling 

är en levande organism.

Tror du att en präst från fastlan-
det kan tveka att söka en her-
detjänst på Åland?
– Ja, det är ju lite speciellt, det 
här åländska. Men samtidigt 
tycker jag att vi ålänningar är 
öppna för allt nytt. Och vi har 
ett väldigt rikt och mångsi-
digt gudstjänstliv.

Nya präster till Åland
På domkapitlet i Borgå för-
handlar man som bäst med 
de övriga prästerna i Marie-
hamns församling.

– Vi hoppas kunde förord-
na någon av dem till tillfällig 
kyrkoherde redan i maj, sä-
ger notarie Clas Abrahams-
son.

Enligt honom lediganslås 
kyrkoherdetjänsten sanno-
likt igen nästa år.

Abrahamsson sticker inte 
under stol med att han hyser 
en viss oro för Åland.

– Utöver Mariehamn har 
vi snart öppna kyrkoher-
detjänster också på Sund-
Vårdö, liksom på Brändö-
Kumlinge och i Saltvik. Och 
inom något år pensioneras 

ytterligare tre–fyra åländs-
ka präster.

När Kyrkpressen senast  
skrev om prästbristen på 
Åland såg Abrahamsson med 
ett visst hopp på de då plane-
rade sammanslagningarna 
som kunde ha minskat an-
talet kyrkoherdar på Åland.

– Men i dag finns det fort-
farande tio församlingar som 
alla behöver varsin herde, 
konstaterar Abrahamsson.

Nu jobbar domkapitlet 
vidare på att engagera fler 
unga, nyutexaminerade 
präster att ta tjänst på Åland.

– Under de senaste två 
åren har vi vigt tre nya präs-
ter till Åland och förhopp-
ningsvis blir det ytterligare 
en i maj.

Kunde man tänka sig att enga-
gera präster från Sverige?
– Vi har haft några svens-
ka präster på Åland men de 
har ett helt annat system gäl-
lande examen och är vanli-
gen helt obekanta med den 
förvaltning som en kyrko-
herde i vår kyrka måste ha 
kännedom om, säger Abra-
hamsson.

”Ja, det är ju lite 
speciellt, det här 
åländska.”

Nu råder akut 
herdebrist på Åland

På åLANd finns sammanlagt 
tio församlingar, flera av dem 
behöver nu en ny herde.

Mariehamns församling
Medlemsantal: 8416

Brändö-Kumlinge 
församling
Medlemsantal: 681

Kumlinge 
Vårdö

Sund

Kökar

Föglö

Sottunga

Saltvik

Mariehamn

Sund - Vårdö församling
Medlemsantal: 1219

Ålands södra 
skärgårdsförsamling
Medlemsantal: 719

Saltvik församling
Medlemsantal: 1549

Brändö
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Böcker med 
värme är lätta 

att älska

Monica Vikström-Jokela  & Eero Jokela
Allt är nära
Den här boken är en ledsagare för dig 
som vill hjälpa barn att upptäcka det 
heliga. Den visar hur det heliga kan 
skymta fram, mitt i vardagsbestyren, 

här och nu, i ert hem. Illustra-
tioner av Mervi Lindman.
Fontana Media, inb.19901890

Monica Vikström-Jokela
Hej Gud, här bor jag!
I barnens egen bönbok symboliserar 
husets rum olika stunder för bön. 
Hallen, köket och gammelmormors 
rum! Kluriga texter, glada bilder 

och både äldre och nyskrivna 
böner. Illustrationer av Mervi 
Lindman.
Fontana Media, inb.

TURKIET. Sex kristna kyr-
kobyggnader hör till de 
6 300 tomter i sydöstra 
Turkiet som den turkiska 
staten tvångsinlöst.

TEXT: JOHAN SANDBERG

Kyrkorna i den konflikthär-
jade staden Diyarbakir har 
tvångsinlösts. Det motive-
ras med att den turkiska sta-
ten vill återställa Diyarbakis 
historiska centrum. Beslutet 
berör samtliga kyrkobyggna-
der i staden. 

Efter det statliga beslutet 
som fattades mycket snabbt  
i slutet av mars, har kyrkor-
na nu stängts. Hurvida de 
fortsättningsvis kan använ-
das för att fira gudstjänst i är 
nu upp till statens goda vilja. 

I tvångsinlösningen ingår 
också moskéer. Därför an-
ser myndigheterna att be-
slutet drabbade alla likvär-
digt. Det argumentet köper 
inte de lokala kristna efter-
som kyrkorna upprätthålls 
av kyrkliga stiftelser medan 
moskéerna och imamernas 
löner  finanseras av staten. 

Man befarar nu att staten 
kommer att behålla kyr-
korna. Något datum för när 
kyrkorna kan returneras har 
staten heller inte gett. 

Fader Yusuf Akbulut, 
präst i  Surp Giragos, upp-
ger för World Watch Moni-
tor att de nu förhandlar med 
staten om att kyrkans egen-
dom ska returneras. Han är 
en av dem som inte tror att 
staten tog över byggnaderna 
för att skydda dem utan för 
att förvärva dem. 

Stiftelserna bakom kyr-
korna utreder nu vilka möj-
ligheter de har att på juridisk 
väg få tillbaka sin egendom.  

Sex kyrkor har nu över-
tagits av staten: Den syrisk-
ortodoxa Jungfru Maria, Di-
yarbakir protestantiska kyr-
ka, den apostolisk armenis-
ka Surp Giragos kyrka, en 
armenisk-katolsk kyrka 
samt de katolsk-kaldeiska 
Surp Sarkis och Mar Pety-
un kyrkorna. 

Jungfru Maria-kyrkan är 
den äldsta av de tvångsin-
lösta. Den är 1 700 år gam-
mal och dateras därmed till 
tiden före islam. Kyrkan har 
enorm betydelse för de öst-
erländska ortodoxa. I den 
finns delar av korset och 
apostel Tomas ben som re-
liker. Surp Giragos-kyrkan 
är i sin tur den största arme-
niska kyrkan i Mellanöstern 
och den öppnades på nytt ef-
ter renovering 2011.

De sydöstra delarna av 
Turkiet har en stor kurdisk 
befolkning. Området där 
kurderna bor sträcker sig 
över gränser till Iran, Syri-
en och Irak där den kurdis-
ka milisen deltar i striderna.

Även i Diyarbakir har stri-
derna mellan det kurdiska 
arbetarpartiet PKK och den 
turkiska armén ökat se-
dan det två-åriga vapen-
stilleståndet upphörde i ju-
ni 2015. Senaste höst utro-
pade PKK ett självstyrelse-
område över stora delar av 
Diyarbakir, vilket har lett till 
att över 30 000 människor 
flytt från området.

Källor: World Watch Monitor, Agos

Turkiska staten 
beslagtog kyrkor

dEN SyriSK-orTodoxA Jungfru Maria-kyrkan som byggdes 
redan på 300-talet är en av de sex kyrkorna som den 
turkiska staten har tvångsinlöst. FOTO: Wikimedia cOmmOns
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Med 
rätt att 
leva
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Dawa  Singye Bhutia var sexton år gam-
mal när han sattes i en pojkskola för ti-
betanska flyktingar i norra Indien. Hans 
föräldrar är födda i Tibet men de flydde 
därifrån när Kina ockuperade landet 1958.

–  Det var många tibetaner som då 
flydde  till Bhutan, Indien och Nepal. 
Jag föddes i Indien och växte upp där 
och i Bhutan. 

Redan första året han gick i skolan 
kom Dalai lama dit för att utföra en ce-
remoni.

–  Jag var lång och såg vältränad ut. 
Dalai lama lade märke till mig och sa 
att jag skulle stanna två år i skolan men 
därefter följa med honom, berättar Da-
wa Singye.

Så blev det. 
– Det var ganska smickrande att bli 

utvald bland hundratals studerande. Jag 
kände mig stolt. När jag fyllt 18 flyttade 
jag till Dharamsala i Indien för att för-
enas med Dalai lamas säkerhetsstyrka.

Säkerhetsstyrkan finns fortfarande i  
Dharamsala där också den tibetanska 
exilregeringen har sitt säte.

– Mitt arbete var att hålla mig i Da-
lai lamas närhet som hans personliga 
livvakt och se till att han var i säker-
het. Det trivdes jag med.

Men Dawa Singye var inte nöjd med 
det liv han levde på sin fritid.

– Vi gjorde en hel del huvudlösa sa-
ker när arbetsdagen var slut. Jag var i 
slagsmål, sysslade med droger och jag 
söp. Folk runt omkring mig såg mig inte 
som en god person och jag drog skam 
över min familj.

Hans rumkamrat däremot, också han 
en tibetan, levde inte som de andra och  
Dawa Singye uppfattade honom som 
en helig person.

– Han var min goda vän men jag kän-
de mig ändå ovärdig att umgås med ho-
nom. Jag frågade om jag ska byta rum.

Det ville vännen inte. Det spelade 
ingen roll för honom hur Dawa levde. 
Vännen var kristen, men han dolde det.

– Han avslöjade att han är kristen 
när jag frågade varför han betedde sig 
annorlunda än vi andra. Kristen? Vad 
är det? Det hade jag aldrig hört talas 
om förr. Jag ville att han skulle berät-
ta mera.

Dawa hade vuxit upp som buddhist 
utan kunskap om andra religioner.

– Buddhismen går i arv från genera-
tion till generation utan någon överty-
gelse och kunskap om vad det betyder 
för just mig. Man bara upprepar det som 
man sett sina föräldrar göra

Vännen delade sitt vittnesbörd med 
Dawa. Han hade också vuxit upp i en 
buddhistisk familj men någon hade för-
kunnat evangeliet för honom. Det ha-
de gett honom frid och glädje. Han tog 
emot Jesus.

– Hans vittnesbörd utmanade mig 
och jag undrade hur det var möjligt att 
vara som han. Gud började mjuka upp 
mitt hjärta och jag ville veta mera om 
Jesus och om kristen tro.

Fick nytt hopp
Det Dawa Singye fick höra gav honom 
hopp. Han ville förändra sin livsstil. Vän-
nen hörde till en liten gemenskap med 
tolv kristna. Han tog med sig Dawa dit.

–  Där delade vi våra utmaningar och 

våra liv, vi bad för varandra. De andra 
berättade vad Jesus gjort i deras liv. Det 
var otroligt. Den kvällen kom evang-
eliet till mig. För första gången i livet 
kände jag en stor glädje. Jag ville vara 
en del av den här gruppen.

Han frågade pastorn vad han måste 
göra för att få bli medlem.

– Pastorn sa att jag inte behöver gö-
ra någonting. Bara ta emot Jesus genom 
tro och be en överlåtelsebön. Han bad 
bönen och jag upprepade den. Därefter 
utmanade han mig och frågade om jag 
var villig att följa Jesus resten av livet. 
Jag svarade ja, för Gud gav mig en frid 
som jag inte haft tidigare. I det skedet 
visste jag inte så mycket om Jesus men 
jag litade på Honom av hela mitt hjärta.

Två år senare, 1990, slutade han job-
ba som livvakt. I takt med att han väx-
te i tron ville han lära sig mera om den. 
Nu kände han en kallelse att börja i bi-
belskola. Han var totalt sju år i Dalai 
lamas tjänst. 

– Dalai lama visste att jag blivit kris-
ten. Han är en mycket diplomatisk man 
så hans reaktion var inte så negativ. Han 

är inte emot kristen tro. Men han sa-
de inget till mig.

Det var svårt att lämna det militära 
och bryta eden han gett att tjäna Dalai 
lama så länge det var möjligt.

– Gud använde en läkare som befri-
ade mig från tjänst av medicinska or-
saker. Jag såg det som ett mirakel. Jag 
kände ju mig helt frisk och förstod in-
te varför jag blev befriad.

Utestängd ur familjen
Han återvände hem som en föränd-
rad man.

– De var glada över att jag föränd-
rats men de var inte glada över att jag 
övergett buddhismen. Den kristna tron 
står lågt i rang och anses vara en reli-
gion för de låga kasten och för väster-
länningar. Det brydde jag mig inte om 
för de buddhistiska ritualerna hade in-
te gett mig samma frid som Jesus gett.

Inom släkten fördes många sam-
tal om Dawas tro. För varje ny  person 
som involverades fick han dra sin his-
toria på nytt.

– Jag var inte beredd på familjens 

”Dalai lama vis-
ste att jag blivit 
kristen. Han är 
en mycket dip-
lomatisk man så 
hans reaktion 
var inte så ne-
gativ. Han är in-
te emot kristen 
tro.”

VITTNESBÖRD. Det var smickrade för 
Dawa Singye att Dalai lama personligen 
utvalde honom till sin livvakt. Men det 
liv som han då började leva var han inte 
stolt över – tills han mötte Jesus. Idag 
vill han nå Himalaya med evangeliet.
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SEdAN 2006 har Dawa Singye i 
samarbete med Olle Rosenqvist 
evangeliserat i Himalaya.

reaktion. Men jag var övertygad i mitt 
hjärta. Jag var inte rädd. Familjen dä-
remot fruktade att bli ställda till svars  
av samhället för att jag var kristen så 
de uteslöt mig. De sade att jag är väl-
kommen tillbaka när som helst men då 
måste jag förneka min kristna tro. Jag 
svarade att jag fortsättningsvis kommer 
att älska dem och vill vara deras son.

Han lämnade hemmet tomhänt med 
bara de kläder han hade på kroppen.  
Sedan dess har han inte varit hemma.

– Jag har försökt dela min tro med 
familjen men de är fortfarande arga på 
mig och talar illa om mig. Men jag ber 
för min familj och litar på att Gud kom-
mer att förändra deras liv.

Han tog sig till en bibelskola i norra 
Indien, två timmars väg från hemmet. 

–  Jag berättade för rektorn och någ-
ra lärare vad som hänt mig. De ställ-
de mig två frågor: vilken kyrka hör du 
till och vem ska sponsorera dina stu-
dier i tre år. Jag hörde inte till någon 
kyrka, jag var inte ens döpt då. Jag sa-
de att jag älskar och litar på Jesus och 
att jag längtar efter att få lära mig mera 

om Honom. Och jag hade ingen aning 
om vem som skulle betala studierna. 
Jag var full av entusiasm och sa att jag 
vill stanna här. Jag hade heller ingen 
annanstans att ta vägen.

Efter att lärarna överlagt fick Dawa 
frågan om han var seriös med studier-
na och om han kunde tänka sig att job-
ba i trädgården och som diskare i köket 
vid sidan om. Det kunde han.

–  På det sättet öppnade Gud en dörr 
för mig. De tre kommande åren stan-
nade jag på skolan och jobbade där un-
der skolloven.

I en krigszon utan vapen
Allt han ägde när han kom till bibelsko-
lan var en t-skjorta, ett par byxor och 
skor. Han tvättade sin kläder på kväl-
larna och satte dem under takfläkten 
för att de skulle vara torra nästa mor-
gon. Han hade inte pengar att äta var-
je dag. Det var tufft.

– Det påminde lite om min militära 
träning, säger han. Som Kristi soldat 
gick jag också genom flera svårighe-
ter. Det var som att vandra i en krigs-

”Det pågår en 
väckelse i Hima-
laya just nu.”

zon utan vapen eller utrustning. I så-
dana förhållanden finns det en risk för 
att man vänder Gud ryggen. Jag käm-
pade många krig inom mig. Men Gud 
var med mig. Han talade till mig.

När han slutfört sina studier började 
han arbeta på en missionsskola. Han 
bodde där i ett litet rum med en säng 
utan madrass och filt. Varje natt tog han 
ner gardinerna och lade dem över sig 
där han låg på sängbottnen.

– Så levde jag i sex månader. Jag bad 
aldrig om att få en madrass eller en filt. 
Det förde mig närmare Gud. Det var 
som en ökenvandring där Gud förbe-
redde mig. Idag är jag tacksam över den 
tiden och jag är fortfarande nöjd med att 
sova på ett hårt golv och äta getmage.

Mission i Himalaya
Idag verkar Dawa Singye inom organisa-
tionen Himalayan Good News Networ-
king Ministry som han grundat 2002 i 
Siliguri i Indien. Organisationen verkar 
för att sprida evangeliet, plantera kyr-
kor och träna ledare i Bhutan, Nepal och 
norra Indien, alltså i länderna runt Hi-

malaya. Där har organisationen etablerat 
över 120 kyrkor som de fortfarande ver-
kar som mentorer för. De ordnar kurser 
och bedriver socialt arbete. De samarbetar 
med Martyrkyrkans vänner (MKV) och 
Olle Rosenqvist från Kvevlax har gjort 
flera besök i området sedan 2006. Den 
här veckan har Dawa besökt Österbotten 
för att berätta vart pengarna som MKV 
bidrar med går. Han tog också emot Pro 
Fide-priset i Kronoby i går kväll.

– Det pågår en väckelse i Himalaya 
just nu. Folk bekänner sina synder, ser 
tecken och under, de blir helade och 
upptäcker Gud som de vill följa.

Men evangeliet möter också mot-
stånd. Till exempel har hinduerna i 
Nepal 33 miljoner gudar och gudin-
nor. Fördelat på befolkningen blir det 
16 gudar per nepales. 

– I den tibetanska buddhismen blan-
dar man schamanism, tantrism och 
svartkonst. Den är farligare än andra 
former av buddhism. Och det var min 
religion.

– Buddhismen ger inget svar på li-
vet utan den lär ut en livscykel. Man 
vet aldrig vad man blir i nästa liv. Som 
kristna tror vi på ett liv, en död och en 
uppståndelse. Det budskapet har Jesus 
gett oss. Som kristen tror jag att vi inte 
borde följa sådant vi inte känner till de 
ultimata konsekvenserna av.

Han utövar inte yoga. 
– Det gör inga kristna med tibetansk 

bakgrund. Yoga är inte bara gymnas-
tik. I yoga ingår också en mental öv-
ning där man bjuder in många andar i 
sitt medvetande. Det förändrar ens sätt 
att tänka som inte är bibliskt. Som en 
Kristi efterföljare aktar jag mig för det. 
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Afrika kom 
till henne
TEXT: HEIDI HENDERSSON

Andra världskriget hade just tagit slut och 
missionarbete var ett tema som låg på 
allas läppar inom de finska kristna kret-
sarna. De tyska missionärerna i Tang-
anyika i Tanzania hade skickats hem 
och deras egendom hade beslagtagits.

– Allt såg mörkt ut, säger Nancy Rå-
holm.

Augustanasynoden från USA erbjöd 
sig att ta över ansvaret för området och i 
Europa gick diskussionerna heta om hur 
man kunde bistå området med hjälp. 

– Det kom brev till de nordiska län-
derna där man frågade om det fanns 
missionärer att sända ut.

Från Finland skickade man ut fy-
ra stycken 1948. Då kunde Nancy Rå-
holm, som på den tiden hette Silfver-
berg i efternamn, inte ana att hon sju år 
senare skulle fortsätta i de utsända mis-
sionärernas fotspår.

Till förfogande
Sakta smög sig  kallelsen på. Vid ett stu-
dentmöte i Kristinestad 1951 fick hon, 
som enda sjuksköterska på mötet, vaka 
med en egyptisk talare som blivit sjuk.

”När jag kom in i rummet låg han 
och bad högt och innerligt för sina eg-
na. Hans mohammedanska familj hade 
försökt ta llivet av honom då han blev 
kristen. Kanske förstod jag litet av vad 
det kan kosta att bli kristen”, skriver Rå-
holm i sina missionärsmemoarer Den 
trebenta stolen. 

Hon frågade honom hur man ska ve-
ta vad Gud vill. Egyptiern svarade med 
ett bibelcitat: Vi är hans verk skapade 
genom Kristus Jesus till att göra de go-
da gärningar som Gud från börjar har 
bestämt oss till (Ef. 2:10). Två år senare 
sökte Råholm sig till Finska Missions-
sällskapets missionärskurs.

– Jag sade till Gud att ”om det behövs, 
så står jag till förfogande”.

Efter två år av bibelstudier, mis-
sionskunskap och språkstudier i Eng-
land var hon redo att möta verkligheten 
som missionär. Den verligheten väntade 
sex veckor bort med båt från Helsing-
fors till Dar-es-Salaam. Första arbets-
platsen var Maneromango. 

– Sedan var det bara att börja. Jag gjor-
de så gott jag kunde.

Tränade upp lokala medhjälpare
Efter ett års arbete, när Nancy Råholm 
både fått bekanta sig med den tanza-
niska sjukvården och språket; swahi-
li, placerades hon i Uwanji. Där fick 
hon uppdraget att som enda utbilda-
de sjukvårdare starta en ny dispensär 
bland de höga bergen.

– Där hade de ingen sjukvård, be-
rättar hon som förutom att grunda en 

klinik också ivrigt tog sig an det loka-
la språket, kiwanji.

Hon tränade upp lokala medhjälpare 
och när hon skulle åka hem till Finland 
på viloår så hade verksamheten nästan 
helt övergått i de lokalas regi. Det gjor-
de också att Råholm, efter att ha slut-
fört en barnmorskeutbildning i Skott-
land, blev förflyttad till Matema för att 
arbeta vid en annan dispensär. När även 
den sakta gick över i kompetenta, lo-
kala händer så fick hon ta över posten 
som översköterska vid Itete sjukhus. 

Outtröttligt arbete
Inte ens som pensionär har hon vilat på 
lagrarna utan ryckte ut en sista gång som 
barnhemsföreståndare så att den ordi-
narie anställda kunde få åka hem och 
vila sig. Sammanlagt har det blivit över 
30 år i tjänst.

– Men jag var hemma emellan. Det 

var rutin att man skulle hem och vila 
sig mellan missionsuppdragen.

Hemfristerna brukade räcka drygt 
ett år.

– När man kom hem sa man alltid ”jag 
ska aldrig fara tillbaka”, men när man 
vilat upp sig så ville man alltid tillbaka 
igen, säger hon med ett skratt.

Att det var ett utmanande kall nekar 
hon inte till. Hon har mött både ”häx-
konster”, förbryllande kulturchock-
er och tragiska livsöden under sina år 
i tjänsten.

– Jesus fick bli min överläkare och jag 
gjorde vad jag kunde.

Det egna livet hemma i Finland fick 
däremot sättas på paus. Nancy Råholm 
avslöjar att det fanns en speciell person 
i bilden redan innan hon begav sig av 
på sin första resa, men det var en kär-
lek som fick vänta ut många och långa 
kallelseår. Men inte förgäves. 1992 gif-
te hon sig med mannen som vid tiden 
för giftermålet sade: I 40 år har jag vän-
tat på henne.

Fyra år fick de tillsammans.
– Jag bytte till och med namn och allt, 

säger hon och ler med livsglada ögon 
bakom de ljusa bågarna.

”Nu räcker det Nancy”
Hemma i Finland har värvet fortsatt i 
form av tolkhjälp för nyanlända och hon 
har blivit en bundsförvant för flertalet 
flyktingar som anlänt till Vasa. 

– Så på det sättet har Afrika kommit 
till Finland, säger hon och blickar upp 
mot en tavla som tronar över soffan, fö-
reställande den afrikanska savannen.

Men nu är hon klar med de officiella 
jobben, även om hon ivrigt hjälper till 
när hon kan.

– Men Gud Fader vår har sagt att ”Nu 
räcker det Nancy”, säger hon med ett 
skratt. Jag börjar bli gammal, jag mås-
te vänja mig!

I det ljusa, trivsamma vardagsrummet 
i Smedsby kan hon ändå sitta och låta 
tankarna flyga tillbaka till de vida slätt-
terna och reflektera över förändringar-
na hon sett, inte minst inom sjukvården. 

– Det är fantastiskt. Då 
var jag den enda utbildade 
sjukskötaren på plats och nu 
är alla anställda i Tete sjuk-
hus afrikaner. Och det gläder 
mig att det finns en stor kris-
ten kyrka.

Saknar du Afrika?
– Nej. Navelsträngen brast när 
jag såg att de klarade sig. Jag var 
överårig och inga av mina med-
arbetare var på plats längre.

Jag är glad över att Gud använde 
mig. Jag tackar honom för att jag 
fått vara med om så mycket.

EfTEr EN halv 
livsstid som mis-
sionerande sjuk-
sköterska i Tan-
zania har Nancy 
Råholm nu klippt 
navelsträngen till 
landet hon gjorde 
till sitt andra 
hem.  FOTO: heidi 
henderssOn

PIONJÄR. Att grunda en klinik på ett afrikansk berg är 
en sak. Att bygga förtroende, lära sig språk och över-
leva kulturkrockar en annan. Nancy Råholm har lämnat 
fältet men hennes kunskap finns kvar i bergen.

Urklipp ur Nancys memoarer
”På barnavdelningen i Itete fanns det nästan alltid barn 
som led av bristsjukdomen kwashiorkor. På långt håll hörde 
man de sjuka barnens kännspaka, klagande ljud. Man fick 
inte kontakt med de små. De bara satt som små buddhor 
och klagade. Ofta var de svullna och hade rödaktigt hår. Så 
var det också med Orike. Mamman var också ganska apa-
tisk. Vi skötte Orike genom att så småningom vänja hen-
ne med protein i maten. Efter några veckor trummade skö-
terskan Paulina på barnavdelningen på sänggaveln och den 
lilla börjadde gunga med kroppen i takt med trummandet. 
Då borde ni ha fått se modern. Hon förändrades helt. Nu 
hade hoppet vaknat, nu kanske hon ändå skulle få behålla 

sitt barn. Efter detta gjorde hon allt vad vi bad henne om. 
Den lilla blev allt starkare och livligare.

Så en dag sade jag, att hon och Orike kunde fara hem.
– Döp först mitt barn, bad hon.
– Men ni är ju hedningar, vad säger fadern? Vill du inte 

själv bli döpt?
– Nej, jag har så många förpliktelser inom familjen, sade 

modern. Jag kan inte, men ingenting binder ännu mitt barn. 
Jag har lyssnat på evangelisten och nu ber jag om dop för 
barnet. 

Med faderns medgivande hade vi dopfest på sjukhuset 
och barnet fick heta Orike.”
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NANcy råhoLm fick 
bege sig till avlägsna 
platser på sina sjuk-
skötaruppdrag.
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KULTURRESA TILL ESTLAND 17-22.8, Sommaridyll 
i Estland – svenska minnen från medeltiden till idag. Vi 

besöker flera herrgårdar med intressant historia, vi deltar 
i en klassisk konsert under Birgittafestivalen.

ARMENISKA HÖDJPUNKTER 1-8.10. Kloster, världens 
äldsta handskriftsmuseum, storslagen natur, 

UNESCOS världsarv.
GEORGIEN, 2-9.10. fästningar, kyrkor, otrolig natur, 

gamla huvudstaden Mtskheta osv.
Tag kontakt för mer information och fler reselalternativ 

Stina Lindgård, 0400 438854, 
info@kingtours.fi, www.kingtours.fi

VÄLKOMMEN MED!

Närpes 020 7434 530
Korsholm 020 7434 520
Jakobstad 020 7815 360

www.ingsva.fi

Dags att boka en resa till hösten? 
Europa-resor:

*Via Baltica-Krakow 24-30.8 (buss/flyg)
*Vandringsresa i Dolomiterna 5-12.9

*Alperna 5 länder 12-19.9
*Balkans pärlor 19-26.9

*Ö-kryssning deluxe i Adriatiska havet 21-28.9
*Franska rivieran, Andorra och Barcelona 22-29.9

*Makarska, Kroatien 27.9-4.10
*Oktoberfest i München 29.9-2.10

*Medelhavskryssning 30.9-7.10
*Rom-Sorrento 1-8.10

*Stadssemester i Barcelona 6-10.10
*Stadssemester i Aten 10-14.10

*Almuñécar, Spanien 22.10 eller 29.10 – 3 och 4 v. resor

Ta kontakt med oss för mer informa-
tion eller om du vill boka!
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Fördela rollerna rättvist
BOK

Resa sig stark

Författare: Brené Brown
Förlag: Libris 2016

Den Texasbördiga socio-
logen och författaren Bre-
né Brown har gjort sig ett 
namn via TED Talks, före-
läsningar som hålls i an-

slutning till en årlig tvärve-
tenskaplig konferens i USA. 
Brown blev känd för sitt tal 
om sårbarhet och skam, 
ämnen som hon själv fors-
kar i, och hon har också 
skrivit flera böcker om äm-
net.

Den senaste, som nu 
översatts till svenska av Li-
bris, handlar om att resa sig 
efter motgångar. Den som 
tror att den ska få läsa om 

dramatiska äventyr miss-
tar sig: motgångarna är av 
mycket mer vardagligt slag. 
Exemplen handlar om dålig 
kommunikation med ma-
ken eller det där projektet 
på jobbet som gick snett.

Jag har inledningsvis väl-
digt svårt med den här bo-
ken, jag tycker den består 
mest av klichéer och tom-
ma ord. Men när jag läst ut 
den inser jag att jag fått en 
helt del, faktiskt lite mer än 
jag förväntade mig.

En insikt är att vi he-

la tiden skapar berättel-
ser om våra liv, om varan-
dra i våra liv. De berättel-
serna kan vara illvilliga, de 
kan iklä oss rollen som of-
fer även om vi inte är det. 
Det kan också göra oss till 
förövare.

När Brown föreläser ber 
hon folk skriva ner nam-
net på den medmännis-
ka de har allra svårast med 
på en lapp. Sedan ber hon 
dem föreställa sig att de 
fått veta (från högsta ort) 
att det faktiskt är så att 

den här personen gör så 
gott hon eller han kan. Det 
handlar inte om att lå-
ta folk komma undan sina 
missgärningar, det hand-
lar om att ge upp kraven 
på perfektion. ”Mitt liv blir 
bättre när jag utgår ifrån 
att människor gör så gott 
de kan. Det hjälper mig att 
inte döma och att kon-
centrera mig på hur det är 
i stället för hur det kun-
de eller borde vara”, säger 
Browns man Steve, som är 
barnläkare.

Brown påpekar också 
att folk som inte tror på att 
människor gör sitt bästa i 
allmänhet är perfektionis-
ter och kräver mycket av sig 
själva också.

Så landar hon än en gång 
i samma tanke som tidiga-
re: att den här medkänslan 
man kan känna för sig själv 
och andra också hjälper en 
att dra gränser, bli modi-
gare. Som bonus delar hon 
med sig av sina egna öm-
maste punkter.

 ¶ sOFia TOrvalds

Förändringar
Jag älskar utmaningar 
och förändringar! brukar 
folk påstå på arbetsin-
tervjuer. Det gör de ef-
tersom de anar att al-
la arbetsgivares värsta 
mardröm är en anställd 
som gnäller om hur sa-
ker var förr och vägrar 
lära sig nya datasystem.

I verkligheten skapar 
sociala och politiska sys-
tem som är mycket för-
änderliga och dynamiska 
ångest hos oss, me-
nar neurobiologen Ro-
bert Sapolsky. Sapol-
sky tycker för övrigt att 
det var ett av mänsk-
lighetens mest idiotis-
ka framsteg att övergå 
från jägar-samlarkulturer 
till jordbrukskulturer ef-
tersom jordbruket gjorde 
det möjligt att samla mat 
på hög, vilket i sin tur 
ledde till ett klassamhäl-
le och statusångest.

Folk var mindre ångest-
fyllda på medeltiden än 
de är i dag – trots att det 
fanns så mycket mer att 
ha ångest över (pesten, 
krigen, den alltid närvaran-
de döden). Visserligen var 
man rädd för att hamna i 
helvetet, men åtminstone 
var alla rädda för samma 
sak, på samma sätt. Sam-
tidigt fanns ju så mycket 
riktig fasa att fly undan.

Teologen Paul Tillich 
har förklarat nazismens 
uppkomst med ångest, 
ångest över att inte ba-
ra den politiska och eko-
nomiska utan också den 
kulturella och religiö-
sa tryggheten var i gung-
ning. Andra har påstått 
att Sovjetkommunismen 
för många blev det som 
fyllde gapet efter organi-
serad religionsutövning.

Och vad försöker jag 
säga med det här? Kan-
ske bara att förändring 
och frihet, ett samhäl-
le där allt är möjligt men 
nästan inget sant, kan 
vara ett tungt samhäl-
le att leva i. Ibland är det 
kanske en överlevnads-
handling att proteste-
ra mot ny liturgi i kyrkan, 
nya strukturer på ar-
betsplatsen och nya idé-
er från regeringen.

 ¶ sOFia TOrvalds

ELLIPS Om kyrkan 
som blev 
lyxbostad

vibEKE oLSSoN 
är mest känd 
som författare till 
historiska roma-
ner. Hon skriver 
som bäst på en 
fortsättning på 
arbetarromaner-
na om Bricken på 
Svartvik. FOTO: 
libris FörlaG

”Här är Zlatans lyxiga kyrka i Stockholm”, 
lydde en rubrik i Aftonbladet för ett par 
år sedan.

Artikeln handlar om fotbollsstjärnan 
Zlatan Ibrahimovic, som år 2015 köp-
te baptistförsamlingens gamla kyrka 
Elimkyrkan på Östermalm i Stockholm 
för 110 miljoner kronor. Enligt artikeln 
skulle den gamla kyrksalen göras om till 
kök och matsal, samt en salong för stör-
re bjudningar.

Vad är då väggarna i Zlatans hem in-
pyrda av? Böner och förhoppningar, be-
svikelser och gemenskap. Så tänker jag 
efter att ha läst Vibeke Olssons bok Dröm-
men om Elim.

Olsson är baptistpastor och har själv 
verkat i Elimkyrkan. I hennes roman be-
rättar några av församlingens trotjänare 
sin historia, om sin egen väg till Elim, om 
sina liv under några dygn i december år 
1988, om en församling som obevekligt 
går mot sin undergång eller omvandling.

– Jag har burit sorgen över det som 
hände med Elim länge, i 26 år. Det är någ-
ra år sedan Elimkyrkan såldes till Zlatan, 
men det som hände nyligen var att även 
Trefaldighetskyrkan på Majorsgatan sål-
des. Det var på något sätt det som utlöste 
det här projektet, berättar Vibeke Olsson.

Alla personer är påhittade, skeen-
dena verkliga, säger hon. Slangen som 
användes för att fylla dopgraven, plåt- 
kastrullerna, tjuvlarmet som alltid bru-
kade gå igång på i lokalen intill. I roma-
nen får pastorn Andreas besked om att 
församlingen har skulder upp över öro-
nen – och att de ska betalas – strax efter 
att församlingen firat sin julfest.

– I verkligheten var kravbrevet date-
rat den 24 december, och det ville jag in-
te skriva, det är så grovt.

Vad var det som hände med Elim då, 
på 80-talet, då Vibeke Olsson var pas-
tor i församlingen?

– Det som hände politiskt var avregle-
ringen av finansmarknaden, som vi kan-
ske först nu ser de fulla konsekvenser-
na av, med den enorma skuldsättning-
en och utförsäljningen av allt som följd.

HUSET. I dag bor Zlatan Ibrahimovic där, men en gång var det en 
plats där pigorna och arbetarna på Östermalm samlades för bön, 
lovsång, kaffe och gemenskap. – Jag har burit sorgen över vad som 
hände med Elim länge, säger författaren Vibeke Olsson.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Det som hände i frikyrkan var trosrö-
relsens frammarsch.

– Många församlingar förlorade sina 
mest hängivna medlemmar till trosrörel-
sen. Och samtidigt måste man ju fråga sig 
vad det var som gjorde att vi inte lyckades 
förvalta våra medlemmars hängivenhet. 
Jag är inte riktigt klar över vad det be-
rodde på, det är något jag grubblar över.

Några svar kommer du ändå med, eller hur?
– Dels tror jag att det handlade om sam-
hällsandan, det var svårare att få männ-
iskor att engagera sig, de levde mer 
splittrade liv. Det hade också med bo-
stadsmarknaden att göra, församling-
arna i innerstan förlorade medlemmar 
då människorna knuffades längre och 
längre ut i förstäderna.

Hon tror också att något gick snett 
då man i öppenhetens och toleransens 
namn ville omfamna alla.

– Ibland missade man det här med att 
verkligen erbjuda människor ett nytt 
liv i Kristus. Det blev lite mer av ”kom 
som du är och förbli som du är”. Och 
människor längtar ju efter något mer 
radikalt och omskakande.

Där romanen slutar, julen 1988, vet 
ingen hur det gick sedan. Men i dag, 
år 2016, vet vi.

– Jag tycker att det blivit mer pola-
riserat – inte samfunden emellan, för 
ekumeniken fungerar ju bra – men 
mellan karismatiska och liberalteolo-
giska rörelser.

Då Vibeke Olsson läste teologi på 
70-talet och i början av 80-talet fick hon 
höra att liberalteologin är död, den dog 
efter första världskriget. Men i dag lever 
den och mår bra. Å ena sidan finns allt-
så en Åke Bonnier, biskop i Skara, som 
säger att Svenska kyrkan ska bejaka re-
inkarnationen, det som människor tror 
på. Det tycker hon känns vansinnigt.

– Å andra sidan finns människor 
som bara väntar på Jesus återkomst 
och säger att vi inte behöver göra nå-
got åt flyktingskrisen, allt är ju ändå 
slut snart. Man har motat in varandra 

”Den svåra ut-
maningen både 
då och i dag är 
att skapa en ge-
menskap där de 
mest utsatta är 
välkomna, men 
inte tar över 
så att de andra 
flyr.”
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ELimKyrKAN på Östermalm.  
FOTO: Wikimedia cOmmOns/larssOns 
aTelJÉ

i varsitt hörn. Vad kan det bero på? Det 
funderar jag mycket på.

Saknar solidariteten
En recensent har kallat boken Drömmen om 
Elim för ”en vacker och vemodig blues”.

–  Det gjorde mig glad. Jag vill inte tro 
att boken är sorgsen i betydelsen negativ. 
Det är en sorg att det blev som det blev 
och att det inte gick att fortsätta. Samti-
digt, när det gått så många år, känner jag 
också en tacksamhet över det som var. 
Jag gör ett försök att se hur man gått vi-
dare och kan gå vidare i dag, att upptäcka 
vad vi gjorde rätt och vad vi gjorde fel.

I dag har människor inte så stor kun-
skap om kristen tro. Det innebär att de 
har svårare att knyta an till förkunnel-
sen, men å andra sidan har de inte så 
många fördomar.

– Den svåra utmaningen både då och i 
dag är att skapa en gemenskap där de mest 
utsatta är välkomna, men där de samtidigt 
inte tar över så att de andra flyr. Vi måste 
komma bort från vi-dom-tänkandet. Alla 
är sårbara och kan behöva tröst och hjälp.

Det finns somt som hon upplevde un-
der tiden i Elim som hon verkligen saknar.

– Det solidariska tänkandet som 
fanns på 70- och 80-talet, det har gått 
förlorat. Då kunde Kristen demokra-
tisk samlings ungdomsförbund (i dag 
Kristdemokraterna) kräva en ny eko-
nomisk världsordning och maxlöner. 
Inte ens Vänsterpartiet kräver maxlö-
ner i dag! Något har hänt.

Och Zlatan, då? Vet han vilken bygg-
nad han bor i, vet han att den en gång 
kallades ”pigförsamlingen” eftersom så 
många medlemmar var jungfrur i Öst-
ermalms stora herrskapslägenheter?

Kanske. Vibeke Olsson fick möjlighet 
att dedicera en bok till honom under 
boksläppet i Örebro tidigare i vår. Bo-
ken skulle vidare till någon som skulle 
ha chansen att överräcka den till honom.

– Jag skrev en dedikation i boken, 
tackade honom för många fina fotbolls-
stunder. Jag skrev också att jag hoppas 
att han älskar huset lika mycket som 
jag har gjort.

VÅGA FRÅGA

Farligt att färglägga?
Är det okej för en kristen att färg-
lägga i färgläggningsböcker? De 
marknadsförs ju som avslappnande 
men finns det en risk att man släp-
per in något oönskat i stället? En 
del böcker är ju fulla med mandalan 
som hör ihop meditation och ritua-
ler ur andra religioner! 

jAG KoPPLAr iNTE i första hand ihop färg-
läggningsböckerna med religionsutöv-
ning utan jag ser dem i stället som hjälp-
medel för stresshantering. Alla har erfa-
renheter av hur stress, oro eller ångest 
känns i kroppen som t.ex. hjärtklappning, 
mag- eller huvudvärk, yrsel och sömn-

svårigheter. Det är också möjligt att vända på sambandet, att 
via kroppsliga aktiviteter lugna ett oroligt och stressat sinne.

SEdAN mycKET LÄNGE tillbaka har man känt till sambandet 
mellan händerna och fötterna och själen. Numera finns det 
också forskningsresultat som påvisar att långa, lugna pro-
menader har en positiv effekt på lindriga och medelsvå-
ra depressioner. Den som brukar syssla med något prak-
tiskt som kräver koncentration vet hur välgörande det är.

Målarböckerna för vuxna har blivit så stora framgångar 
just för att det handlar om en aktivitet som är lätt att kom-
ma igång med, utan övning och vidlyftiga förberedelser. Det 
är inte lika lätt att sticka ett 
par sockor, klyva ved med 
yxa eller baka semlor ock-
så om det i grunden hand-
lar om samma sak – att ar-
beta praktiskt för att åstad-
komma något vackert eller  
nyttigt.

diN fråGA om mandalan i må-
larböckerna är besläktad med 
frågan om en kristen kan 
syssla med yoga. Det finns 
kristna som tränar yoga och 
som ser det som ett sätt att ta hand om både sin kropp och sin 
själ. Andra kristna igen avhåller sig från yoga för att den har 
sitt ursprung i andra religioner. De flesta målarböckerna för 
vuxna innehåller annat än religiösa eller andliga symboler, 
fastän det förekommer andra också. Jag känner åtminstone 
till två olika finländska målarböcker med kristna motiv, en 
av dem är en bok som bygger på kända ikoner. Vill du prö-
va på att färglägga kan du t.ex. skaffa dig någon av dem ut-
an att du behöver vara orolig.

Att arbeta med händerna, också om det handlar om att 
färglägga, kan av den som är troende ses som andliga öv-
ningar. De är ändå annorlunda och mindre krävande öv-
ningar i jämförelse med meditation och kontemplativ bön. 
Då använder du andra och mer fokuserade sätt att töm-
ma ditt sinne och öppna dig för den gudomliga närvaron.

 ¶ ann-sOFi 
sTOrbacka
är sjukhuspräst 
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och liv. 

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. 

”Det är inte lika 
lätt att sticka ett 
par sockor, klyva 
ved med yxa eller 
baka semlor också 
om det i grunden 
handlar om sam-
ma sak.”

Drottning Elizabeth tackar Gud för trofast kärlek
boK. Förra veckan fyll-
de Storbritanniens drott-
ning Elizabeth II 90 år. 
I samband med jubiléet 
släpptes boken The Ser-
vant Queen and the King 
She Serves, fritt översatt 
till ”Den tjänande drott-
ningen och kungen som 
hon tjänar”. Kungen syf-
tar på Jesus och i boken är 
drottningen tydlig med sin 
kristna tro. 

I förordet skriver drott-
ning Elisabeth att hon är 
tacksam för allmänhetens 
förböner och för Guds tro-
fasta kärlek. Hon behand-
lar också förföljelserna i 
Mellanöstern. 

I boken har uttalanden 
som drottningen gjort om 
den kristna tron samman-
ställts. 

Medförfattaren Mark 
Greene säger i ett press-

meddelande att intresset 
för boken är stort.

– Drottningen har tjänat 
oss under hela sitt vux-
na liv med en fantastisk 
karaktärsfasthet, omsorg 
om andra och med en tyd-
lig förtröstan på Kristus. Ju 
mer jag läst det hon skri-
vit och talat med männ-
iskor i hennes närhet, de-
sto tydligare blir det, säger 
Greene.

tor 9.6 kl. 19
lör 11.6 kl. 17
sön 12.6 kl. 17
mån 13.6 kl. 19
tis 14.6 kl. 19
ons 15.6 kl. 19

lör 18.6 kl. 17
sön 19.6 kl. 17
mån 20.6 kl. 19
tis 21.6 kl. 19
ons 22.6 kl. 19
mån 27.6 kl. 19

tis 28.6 kl. 19
ons 29.6 kl. 19
tor 30.6 kl. 19
lör   2.7 kl. 17
sön   3.7 kl. 17

PREMIÄR                                    

Biljettpriser: Barn 8 euro (4–12 år), vuxna 15 euro (13 år-). BILJETTER: www.netticket.fi 
INFO & BILJETTER via EBUF: www.ebuf.org, tfn 050 406 4244/Martina Gardberg, vard. kl. 9–16.

Sören Olsson och Anders Jacobsson

Sunes sommar

Finns sommarteater i Esbo 2016

Dramatisering: Pekka Sonck  Regi: Mika Fagerudd        
Scenograf: Lasse Idman  Koreograf: Sari Marin  Sång & musik: Sofia Finnilä            
Sånginstudering: Annika Blomqvist  Musikinspelning: Robi de Godzinsky

FOTO: PiXabaY
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Mixa och Matcha FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens frågesport. Vår tävlande 
den här veckan är Mirjam Kalland. Konstruerad av Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: MIRJAM KALLAND
MANLIGA ROCKMUSIKER & HEMLAND

a) Bryan Adams   1) Australien
b) Nick Cave   2) Kanada 
c) Joey Tempest   3) Irland 
d) Eric Clapton   4) England
e) Bono    5) Sverige

Resultat: 3/5 
 

SVENSKA FÖRETAG & ÅR DÅ DE GRUNDADES

a) Bonnier  1) 1837
b) Tetra Pak  2) 1876
c) Clas Ohlson  3) 1902
d) Ericsson  4) 1918
e) Nordiska Kompaniet (NK) 5) 1951

Resultat: 1/5
 
 

RELIGIÖSA SAMFUND & HEMSTAD

a) Jehovas vittnen  1) London 
b) Jesu Kristi Kyrka  2) New York 

av Sista Dagars heliga
c) Scientologikyrkan 3) Nära San Jacinto i Kalifornien  
d) Frälsningsarmén 4) Salt Lake City
e) Hare Krishna  5) Mayapur i Indien

Resultat: 5/5 

IKEA-PRODUKTER & MÖBELTYP

a) Lack   1) Badrumsmatta 
b) Billy   2) Bokhylla
c) Ektorp   3) Soffa
d) Bekväm  4) Trappstege
e) Toftbo   5) Vägghylla

Resultat: 5/5
 
 

FINLANDSSVENSKA KÖRER & ÅR DÅ DE GRUNDADES

a) Muntra Musikanter 1) 1838
b) Akademiska   2) 1878

Sångföreningen
c) Brahe Djäknar  3) 1937
d) Akademiska  4) 1946 

Damkören Lyran  
e) Jubilate  5) 1968

Resultat: 3/5

Svaren:
Manliga rockmusiker & Hemland: a-2, b-1, c-5, d-4, 
e-3
Svenska företag & År då de grundades: a-1, b-5, c-4, 
d-2, e-3
Religiösa samfund & Hemstad: a-2, b-4, c-3, d-1, e-5
Ikea-produkter & Möbeltyp: a-5, b-2, c-3, d-4, e-1
Finlandssvenska körer & År då de grundades: a-2, b-1, 
c-3, d-4, e-5

Namn: Mirjam Kalland.
Ålder: 54.
Yrke och/eller titel:  
Docent och rektor för 
Svenska social- och 
kommunalhögskolan 
vid Helsingfors univer-
sitet.
Hemort: Esbo.
Favoritmat och -dryck: 
Stekt abborre med ny-
potatis och smörstekt 
pepparrot samt vittvin. 
Också mineralvatten i 
USA och vanligt vatten i 
Hangö där jag firar mina 
semestrar. 

Lyssnar helst på: Klassisk musik.
Favoritidrottsgren- och/eller –lag: På sommaren  
löpning och på vintern terrängskidåkning.
Rekommendera en bok!: Lila av Marilynne Robinson.
Skulle vilja resa till: Hem och Hangö!
Tråkigaste hemgörat: Putsa ugnen.
Slogan, motto eller ordspråk: Man ska inte fatta beslut 
på tom mage.
Om jag vore en biblisk person skulle jag vara: Månne 
jag inte skulle vara Mirjam, Moses syster.
Min åsikt om frågesporter: Känner mig alltid lika gene-
rad när jag ska svara på dem för det finns stora kun-
skapsluckor. 

fråGESPorTSrESuLTAT: 17/25

PÅ JOBBET, FRITIDEN OCH RESOR 
DIREKT FRÅN IMPORTÖREN

Hälsoprodukter och 
medicinska stödstrumpor 
som används av proffsen

Följ våra kampanjer på facebook
FACEBOOK.COM/NAPRAREHAB 

Simhallsvägen 2, 64230 Närpes  
tel. 06 - 2243 622, fax 06 - 2243 662 

www.napra-rehab.fi, info@napra-rehab.fi

Ramsängar, ställbara sängar, resår madrasser mm...
Bed Invest upprepar succén från förra årets stora lagerrensning

På torsdag 28.4.16 startar Bed Invest sin största lagerrensning någonsin. Butiken tömmer sitt 
lager under perioden, torsdag 28.04 - lördag 30.04 och torsdag 05.05 - lördag 07.05 (kl.11-18 

alla dagar) Det blir en av årets största händelser inom Österbottens sängförsäljning.
Vi tömmer våra lager till bortslumpningspriser.

Missa inte chansen att fynda en gåva till mor på morsdagen eller fixa skön säng till 
villasäsongen. Start torsdag 28.04.2016 kl.11.00. Nixvägen 28 Närpes (Bredvid St1).

KLIPP UR.. (skriv namn och lämna in till Bed Invest så är du med i utlottning av gåva.) 
www.bedinvest.fi

När Bed Invest har lagerrensning - då menar vi faktiskt lagerrensning!
044 2573744

Ny folkhögskolelinje startar 
på Söff hösten 2016

Ett kreativt mellanår som ger dig möjlighet 
att utveckla din hobby dit du vill!

Mer information: www.narpes.fi/vuxeninstitutet

DRAMA/KONST/FOTO/SKRIVANDE/DANS/FILM



INSIDAN 15KYRKPRESSEN TORSDAG 28.4.2016 • NR 17/E
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
SÖ 1.5 KL. 12: HÖGMÄSSA I DOM-
KYRKAN, Puska, Djupsjöbacka, 
Helenelund, barnansvarig Kristina 
Kunttu
ON 4.5 KL. 13: ALLSÅNG MED 
GAUDEAMUSKÖREN i försam-
lingshemmet. Repertoar sånger 
som ingår i det nya psalmbokstil-
lägget, Helenelund

 ¶ LAPPTRÄSK
sö 1.5 kl. 18: Kvällsmässa i kyrkan, 
Antti Kilpi, Mia Aitokari
on 4.5 kl. 9.30: Vuxen-barn i för-
samlingshemmet, Gina Nyholm
on 4.5 kl. 13.15: Barnklangen övar 
i församlingshemmet, Mia Aitokari
Tack till alla som deltog i kratt-
ningstalko på gravgårdarna!

 ¶ LILJENDAL
sö 1.5 kl. 20: Kvällsmässa i kyrkan, 
Antti Kilpi, Mia Aitokari
ti 3.4 kl. 10: Vuxen-barngruppen i 
Mariagården, Gina Nyholm
on 4.5 kl. 18-20: Tjejharmoni 
i Prästis, Beatrice Reinholm-
Saarinen

 ¶ LOVISA
Gudstjänst: sö 1.5 kl 10 i kyrkan, 
af Hällström, Jokinen. Efter guds-
tjänsten avskedskaffe för Paula i 
församlingsgården
Samkristen förbönstjänst: må 2.5 
kl 18 i församlingsgården
Pensionärsföreningen: ti 3.5 kl 13 i 
församlingsgården
Morgonmässa: on 4.5 kl 8 i kyr-
kan, af Hällström

 ¶ PERNÅ
Kyrkoherde Robert Lemberg 
inbjuder till 60-års kalas i Socken-
stugan i Pernå: fredagen den 29.4. 
Kaffepannan är varm kl. 14-17. 
Hjärtligt välkomna! 
Istället för eventuell gåva kan du 
stöda Pernå församlings mis-
sionsprojekt i Nepal genom Finska 
Missionssällskapet. 
Finska Missionssällskapet FI16 
8000 1400 1826 72. Märk inbetal-
ningen : ”Robert 60 år”.
Högmässa: sö 1.5 kl. 10.00 i kyrkan, 
Robert Lemberg, Marcus Kal-
liokoski.
Pilgrimsvandring och högmässa 
vid Korsviks kyrka : Kristi him-
melsfärdsdag to 5.5 med start från 
Pernå kyrka kl. 10.00. Vi vandrar 
till Korsviks stenkyrka  där vi firar 
tvåspråkig friluftsgudstjänst med 
nattvard. Hemfärd med abonnerad 
buss. Tag egen matsäck med. Vi 
firar inte gudstjänst i Pernå kyrka.

 ¶ SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö 1.5 kl. 16 Mässa. 
Camilla Ekholm, Lauri Palin.
To 5.5 kl. 18: Mässa på Kristihim-
melsfärdsdagen. Helene Lilje-
ström, Palin, Mauriz Brunell, Patrik 
Frisk, blåsorkestern Senior Brass 
från Lovisa.
Kyrkans Ungdoms Valborgsfest: 

Lö 30.4 kl. 18, Prästgården.
Diakonisyföreningen: Må 2.5 
kl.13-15, Kullen.
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes 
hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/johannes
Fr 29.4
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hör-
nan, Högbergsgatan 10, gatunivån. 
För barn över 1 år. Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i 
Högbergsgården, Högbergsgatan 
10 E. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
kl. 14: Finlandscafé för asylsökan-
de och frivilliga i Johannessalen. 
Björkholm-Kallio, Repo-Rostedt.
Sö 1.5
kl. 12: Högmässa i Johanneskyr-
kan. Lindström, Busck-Nielsen, 
Böckerman. Kyrkkaffe.
Må 2.5
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 3.5
kl. 11-12: Stolgymnastik för dag-
lediga. Högbergsgatan 10 E, 2 
våningen. Wiklund.
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Dag-Ulrik Almqvist.
kl. 18: Mässa i Taizéanda i Johan-
neskyrkan. Heikel-Nyberg, Caroli-
na Lindström, Almqvist, Hätönen. 
Kom med i Pop up-kören som 
sjunger Taizésånger i mässan! Kö-
ren övar kl. 17.15 i kyrkan.
On 4.5
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t 
Jacobs församlingssal. Salenius.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyr-
kan. Lindström, Enlund.
Middagsbön i Johanneskyrkan 
vardagar kl. 12.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet stängt 5-6.5, tele-
fontid 6.5 kl. 9-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 1.5 kl. 12: högmässa, Helena 
Rönnberg, Mimi Sundroos. Kyrk-
kaffe.
Ti 3.5 kl. 18.30: ”Hela vår jord” 
Matteusmusikens vårkonsert, Mat-
teus barnkör, Matteus kyrkokör, 
Matteus/Arbis Gospel, MU-musiker 
& sånggruppen RostRösten i Öst. 
Daniela och Staffan Strömsholm, 
Mimi Sundroos, Anders Forsman, 
Helena Rönnberg medverkar. Väl-
kommen!
On 4.5 kl. 18: MU-mässa, Matteus 
Ungdom –mässa. En kort mässa 
med bönevandring, kyrkfika efteråt.
To 5.5 kl. 12: flerspråkig högmässa 
tillsammans med Vartiokylän 
seurakunta. Kyrkkaffe.
MATTEUS VÅRDAG: för 7-13 åringar 
Lö 14.5 kl. 10-18 i Matteuskyrkan 
(2 vån) och ute på sportplanerna i 
närområdet. 
Program: sång och musik med 
Daniela, lekar & spel inne och ute, 

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

Gud. Jag vet att 
du lyssnar...
vAd bEr du om då du ber? - Ber du om världs-
fred, framgång eller lycka? Eller ber du för 
andra människor? När ber du? Ber du endast 
då det går dåligt – när livet känns tungt? Eller 
ber du då det går bra och tackar Gud för dina 
framgångar? Ber du bara i kyrkan eller ensam 
hemma om kvällarna? Knäpper du händer-
na eller lyfter du upp dina armar? Ber du fritt 
från hjärtat? Hur ber du?

Vi är många människor här på jorden. Det 
behövs lika många olika böner som det finns 
olika människor. Vi kan inte föreställa oss att 
en bön räcker, även om den är väl formulerad, 
även om den är bra och fin. En bön är person-
lig, det är ditt samtal med Gud.

Därför är det viktigt att du ber. Att du ber 
inte bara för dig själv, utan för hela vår värld. 
För världen behöver allas böner, vi klarar oss 
inte utan dem. Ibland är de vårt enda hopp, 
vårt enda sätt att ropa på hjälp i nöden. Ibland 
är det bara bönen som fungerar.

Jesus lärde oss hur vi ska be. Att kontakten 
till Gud alltid står öppen. Han drog sig undan för 
att be och uppmanade oss att göra detsamma.

NÄr jAG jobbar med mina ungdomar märker 
jag hur viktig bönen är för många. Då vi har en 

ungdomsmässa brukar det vara lite stökigare i 
bänkraderna, men när vi hunnit fram till för-
bönen tystar de ofta ner varandra – ”Schh! Nu 
ber vi”. För vissa betyder givetvis bönen mer 
än för andra. Vissa av dem talar också ofta om 
det, hur viktigt det är att hålla kontakten till 
Gud genom att be, hur det är en självklar del 
i deras liv. Att man när man ber mycket kla-
rare kan se Guds närvaro också i sitt vardag-
liga liv. Man ser målet med livet och känner 
sig närvarande. Kanske kan man fatta bättre 
beslut – bönen ger alltså en möjligheten att 
lyssna in Guds vilja.

jAG Tror också att det är så att när man ber be-
arbetar man bättre saker i sitt liv, man får en 
bättre bild av sin tillvaro här på jorden och en 
tydligare bild av meningen med det hela. Var-
för vi väntar på himmelriket, varför vi stän-
digt behöver bli räddade. Det är som en pro-
cess – en mognadsprocess. Man lär sig inte 
att be om man inte provar på det först, man 
finner en mening med det då det börjar kän-
nas naturligt.

Jag uppmanar dig att göra som Jesus – vår 
frälsare och räddare! Dra dig undan till en öde 
plats för att be, eller sök dig till andra männ-
iskor – vi behöver också be tillsammans, al-
la, för världen, för livet. Amen.

Sini Sundqvist är teolog och ungdomsar-
betsledare i Esbo svenska församling.

Illustrationen ovanför 
betraktelsetexten går att 
färglägga.

Så här beskriver illus-
tratören Julia Lindén ar-
betet med bilden: ”Jag 
tog fasta på det centra-
la ordet bön eftersom 
det är lätt att placera in 
i formen av ett hjärta, 
och byggde upp bilden 
kring det för att kunna 
illustrera hjärtats samtal 
med Gud.” 
 
Vad säger teologen om 
färgläggningsbilder? Se 
Ann-Sofi Storbackas 
svar på sidan 13.

FÄRGLÄGG

”Tack Gud för 
att du alltid lyss-
nar! Tack för 
att du finns där 
och hjälper oss. 
Amen.”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Sini Sundqvist.

318, 317: 1-3, 7, 
314, 315 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Ett samtal fört på många sätt
Den här söndagen handlar om bön, hjärtats samtal med 
Gud. Det finns aftonböner med tack för dagen som 
gått, församlingens gemensamma böner i gudstjäns-

ten, ett Gud som haver som sitter i ryggmärgen, bö-
ner som är ett rop på hjälp i en svår situation och 

förböner för både våra närmaste och för okän-
da som bett om vårt stöd. Också ordlösa suck-
ar och tårar kan vara böner. Precis som samtal 
människor emellan kan bönen se ut och låta på 

många olika sätt beroende på situationen.

OM HELGEN

Första maj-basar
Observatoriegatan 18, Helsingfors
söndag 1.5 kl. 9:30–14:00 

Finska Missionssällskapets

Program och försäljning.
Fynda i vårt lopptorg Vanhaliina,  

öppet för sista gången.

”Be, och ni skall 
få, så att er glädje 
blir fullkomlig.” 
 
 
 
 

Läs mera i  
Joh. 16:23–33

”Dikt och verklig-
het, vardagspoesi 
ger glädje.”
 
 
 
 
 
 
Café Orchidé i Aurelia i 
Åbo onsdag 4.5 kl. 13 i 

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
29.4–4.5

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jer. 29:11–14

ANDRA LÄSNINGEN
Ef. 3:14–21

EVANGELIUM
Joh. 16:23–33

Femte söndagen efter 
påsk, Bönsöndagen. Te-
mat är ”Hjärtats samtal 
med Gud”.

HELGENS TEXTER

illUsTraTiOn: JUlia lindÉn
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pyssel, umgås med kompisar. Pris: 
20euro (lunch, mellanmål, middag 
ingår). Anmäl senast 6.5 till Catarina 
Bärlund-Palm, catarina.barlund-
palm@evl.fi eller 050-3803936. 
Obs! Meddela samtidigt ev. aller-
gier/diet.
DAGLÄGER för 3-6 åringar
6-9.6 dagligen kl. 9.30-12.30. 
Plats: Nordsjö, Sjökortsgränden 
6, klubblokalen – dagklubbens 
utrymmen. Pris: 20 euro, egen 
matsäck med. Ansvarig ledare: 
Marianne (Ka) Bergström, anmälan 
senast 20.5, tel. 050-3803995 
(vard. kl. 9-13).
DAGLÄGER för 7-12 åringar: 
6-10.6 och 13-17.6 dagligen kl. 9-15, 
möjligt att komma redan kl. 8.30 
och stanna till kl. 16. Plats: Matteus-
kyrkan (2 vån). Pris: 50 euro/vecka 
(lunch & mellanmål ingår). Anmäl 
senast 20.5 till Catarina Bärlund-
Palm. Ansvarig ledare: Emilia Grahn.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fr 29.4
• kl. 10 Musiklek: Haga prästgårdsv. 
2. Musiklekstund för 0–4 åringar 
med förälder. Vi bjuder på kaffe, 
saft och smörgås.
Sö 1.5
• kl. 10 Högmässa: Munksnäs 
kyrka, Tegelst. 6. Thylin, Ahlberg. 
Kom och fira första maj med oss! 
Efter gudstjänsten servering med 
paj, sallad, mjöd, kaffe, munkar
• kl. 16.30: Puls-gudstjänst med 
knytkalas och grillning i Södra Haga 
kyrka, Vesperv.12. Ingen barnkyrka.
• kl. 18 Kvällsmässa: Åggelby 
gamla kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, 
Hilli.
Ti 3.5
• 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.
On 4.5
• kl. 14.30 Petrus barnkör: Haga 
prästgårdsväg 2. Alla barn från 5 år 
uppåt varmt välkomna! Liisa Ahl-
berg.
To 5.5
• kl. 9.45 Musiklek: Munkshöjdens 
församlingshem, Raumov. 3. Mu-
siklek för 0–4 åringar med förälder. 
Vi bjuder på kaffe, saft och smör-
gås.
• kl. 10 Gudstjänst: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli.
• kl. 12 Gudstjänst: Södra Haga 
kyrka, Vesperv. 12. Thylin, Hilli.
Övrigt
• Församlingens vårfest: 11.5 kl. 
16.30 i Norra Haga kyrka, Tolariv. 
1. Vi börjar med drop-in kl. 16.30 
med hot dog. Under kvällen blir 
det barnprogram, ansiktsmålning, 
glass, auktion och allsång i kyrkan. 

Auktionen är till förmån för missio-
nen. Donera gärna lämpliga föremål 
till auktionen senast den 10.5 till 
kansliet, Haga prästgårdsv. 2. 
• Vårtalko på Björkebo: 12.5, start 
kl. 9 från Vespervägen 12. Vi krattar 
och städar, umgås och äter. Väl-
kommen med! Anmälan till kansliet 
tel. 09 23407100 senast 9.5.
• Dagläger för barn: i Södra Haga 
6–10 juni. Info och anmälan på 
www.petrusforsamling.net/barnla-
ger
• Sommarläger: på Björkebo för 
7–12-åringar den 3–5 augusti med 
glada barn och ledare från Petrus 
och Matteus församling. Pris: 60 €, 
kost och logi samt busstransport 
ingår i priset. Frågor och anmälan 
till Sussi tel. 0505609157, susanna.
isaksson@evl.fi
• Familjeläger: på Lekholmen 19–21 
augusti för Matteus-, Petrus- och 
Johannes församling. Pris: vuxna 
45 €, barn (3–17 år) 35 €, under 
3-åringar gratis, kost och logi ingår i 
priset. Frågor och anmälan till Sussi 
tel. 0505609157, susanna.isaks-
son@evl.fi

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
TOMASMÄSSA: 
10.5 kl. 18 i Johanneskyrkan med 
predikant Björn Othman, Åbo, 
speaker Ann-Mari Lindberg, musik-
ledare Anders Ekberg, i samarbete 
med handikapparbetet och Kristina 
Jansson-Saarela. Efteråt téstund.
Ignatiansk vardagsretreat: - våren 
2016, pågår torsdagar 12.5, 19.5, 
26.5, kl. 17-19 i kapellet på Försam-
lingarnas hus, Tredje linjen 22, 4 
vån. Bibel- och bönemeditationer. 
Varje vecka ges bibeltexter och 
böner med medföljande frågor som 
stöd för de andliga övningarna. 
Ledare, Kristina Jansson-Saarela, 
tfn 09 2340 2540, e post: kristina.
jansson-saarela@evl.fi
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 (från 
utlandet +358 1019 0072) varje kväll 
kl.20-24. En webbaserad hjälp-
tjänst 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. Kyrkans 
chatt dejourerar måndag till torsdag 
kl.18-20.
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och vecko-
slut samt helgdagar 10–18.
Mer info www.helsingforsforsam-
lingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 1.5. um 11 Uhr: Abendmahls-
gottesdienst (Panzig)

 ¶ OLAUS PETRI
Sö 1.5: kl. 11 Högmässa. Viinikka, 
Listo-Tervaportti.
Obs! Församlingens vårutfärd: 
den 19 maj går till Gullö gård och 
Ekenäs. Start kl. 10.00 från kyr-
kan, tillbaka ca kl. 18. Pris för för-
samlingsmedlemmar 20 € (övriga 
40 €) inkluderar buss, lunch och 
museibesök med guide. Anmäl-
ningar senast 10.5 till kansliet, tel. 
09 443 831, olauspetri@evl.fi.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässa sö 1.5: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Ertman, 
Wikman. Mjödservering i klock-
stapeln.
”Jordens oro viker”: Esbo dom-
kyrka fre 6.5 kl. 19. Körkonsert med 
kammarkören Petri Sångare från 
Malmö, Carl Adam Landström, 
orgel. Dirigent Alexander Einarsson. 
Mark Kilstofte: ur Four Hopkins Set-
tings - Thomas Jennefelt: Villarosa 
sarialdi - Ludvig Norman: Jordens 
oro viker - Einojuhani Rautavaara: 
Sommarnatten, Och glädjen den 
dansar - Per Nørgård: Halleluja - 
vor Gud er forrykt! - Joby Talbot: 
Santiago ur Path of Miracles. Fritt 
inträde.
Esbo arbis kammarkörs vårkon-
sert: Köklax kapell ti 3.5 kl. 19. Dir. 
Timo-Juhani Kyllönen.
Gröndalsafton: Gröndals kapell 
må 2.5 kl. 18, Rönnberg, Kronlund. 
Vi sjunger De vackraste sommar-
sångerna.
Utfärd till missionsseminariet ”På 
flykt” lö 14.5 i Ekenäs: Vi åker med 
beställd buss, start kl. 8.30 från 
Kyrktian, Kyrkog. 10. Retur efter 
kvällsmässan i Ekenäs kyrka, tillba-
ka i Esbo vid 21-tiden. Pris 25 € inkl. 
måltider och transport. Anm. senast 
3.5 till Ann-Christin Lintula, 050 432 
7526, ann-christin.lintula@evl.fi
Dagklubbarna: anmälningar till hös-
ten 2016 pågår till 30.4. OBS! Också 
de barn som redan har en klubb-
plats bör anmälas på nytt! Mer info 
och elektronisk anmälning www.
esboforsamlingar.fi/dagklubbar 
Kretsar för seniorer & daglediga kl. 
13-15: Köklax kapell ti 3.5, Södrik 
kapell on 4.5.
Församlingslunch: Olars kyrka, 
svenska sidan, varje ti kl. 12-14. 
Pris 5 €.
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyr-
kog. 10, varje må och to kl. 10-12.

 ¶ GRANKULLA
To 28.4 kl. 10-11 Lovsång och bön: i 
övre brasrummet.
Sö 1.5 kl. 12 Högmässa: Carola 
Tonberg-Skogström, Heli Peitsalo. 
Kaffe i nedre salen.
Må 2.5 kl. 18 Ungdomskväll: i Klubb 
97, Marlen Talus-Puzesh.
Ti 3.5 kl. 9.30 Familjelyktan: i 
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli 
Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårds-
grupp: i Sebastos.
On 4.5 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: 
i övre brasrummet.
To 5.5 kl. 12 Kristihimmelsfärdsda-
gens högmässa: Ulrik Sandell, Heli 
Peitsalo. Kaffe i nedre salen.
Lö 14.5 Gemensam transport 
till Missionsfesten ”PÅ FLYKT” i 
Ekenäs: 
Start kl. 8.15 från S-market (norra) 
tillbaka i Grankulla kl. 17.30. Bl.a. 
föredrag av Svante Lundgren ”Mel-
lanöstern brinner” – flyktingvågens 
orsaker. Anmälan senast 3.5 till 
kansliet tfn (09) 5123 722.
Ti 17.5 kl. 10 Familjelyktans vårfest: 
med andakt i kyrkan, sedan grillar 
vi tillsammans i lekparken utanför 
kyrkan. Anmälningar senast 10.5 till 
Yvonne Fransman 050-443 0045 
eller yvonne.fransman@evl.fi.

 ¶ KYRKSLÄTT
SommarDax: dagläger 6-23.6 kl. 
9-16 på Lyan för barn i åk 1-4. Pris: 
150€ för församlingens medlem-
mar.
SensommarDax: dagläger 1-10.8 kl. 

9-16 på Lyan för barn i åk 1-4. Pris: 
80€ för församlingens medlemmar.
Info och elektronisk anmälning till 
lägren: 24.4-8.5, www.kyrkslatt-
svenska.fi. Frågor jenny.akerlund@
evl.fi, tel. 050 376 1488.
Effa: fre kl.13.15–16 på Lyan. 29.4 
knytkalas och disco, 6.5 stängt.
Slöjdgrupp för vuxna: lö 30.4 kl. 12-
16  i ”Reguel Bengtströms smedja” 
på Gamla Kustvägen 86. Varannan 
lördag, udda veckor.
Tvåspråkig Högmässa: sö 1.5 kl. 10 i 
Kyrkslätts kyrka. OBS tiden!
Sång och bön i koret: må 2.5 kl. 
18.30 i Kyrkslätts kyrka.
Hörnans terminsavslutning: on 4.5 
kl. 14-17 på Hörnan för åk. 7 och 
uppåt.
Högmässa på Kristi himmelsfärds-
dag: to 5.5 kl.12. i Kyrkslätts kyrka.
Lopptorget stängt: on 11.5.
Kyrkoherdeämbetets tel. (09) 
8050 8292. Stängt fre 6. och on 
11.5. Epost kyrkslatts.svenska.for-
samling@evl.fi. Mera info på www.
kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 1.5: Högmässa med vårsånger kl 
11 i SvH, Kim Rantala, Paula Sirén, 
vappservering
Må 2.5: Vårutflykt till Luhtaanranta 
för barnfamiljer kl 10-14. Lek, spel 
och korvgrillning. Egen skjuts, 
kläder enligt väder. Adress Luhta-
anrannantie 62. Kostar ingenting, 
välkommen!
Ti 3.5: Tisdagsklubben kl 13.30-
15.30 SvG
Ti 3.5: Mammor, pappor o barn kl 
10 SvG, sångstund
Ons 4.5: Diakonikretsen kl 13, 
Utställningen ”Medelhavets ljus” i 
Tampereen Taidemuseo, Puutarha-
katu 24 - vi träffas där!
To 5.5: Kristi himmelsfärdsdagens 
högmässa kl 11 i Gamla kyrkan, Kim 
Rantala, Hanna-Maarit Kohtamäki

 ¶ VANDA
Kenyakväll: to. 28.4 kl. 18 i Bagar-
stugan är inhiberad.
Högmässa: sö. 1.5 kl. 10 i Helsinge 
kyrka S:t Lars. A. Paavola, (A. Ek-

berg) I. Hokkanen.
Mässa i Taizéanda: sö. 1.5 kl. 12 i 
S:t Martins kapell. A. Paavola, (A. 
Ekberg) I. Hokkanen.
Familjecafé: må. 2.5 kl. 9.30–12 i 
Martinristi, Bredängsv. 2.
Familjecafé: tis. 3.5 kl. 9:15–12 i 
Bagarstugan. Kontaktperson: Elina 
Kuosa tel. 050 545 5031.
Veckomässa: ons. 4.5 kl. 9 i Vanda 
svenska församlings diakoniut-
rymme, Vallmovägen 5A,
2:a vån. K. Andersson.
ViAnda-kören: övar ons. 4.5 kl. 
12–14 på Helsinggård, Konungs-
vägen 2.
Familjecafé: ons. 4.5 kl. 13–15 i 
klubbutrymmet i Brännmalmen, 
Kornv. 10.
Kvällsmässa: ons. 4.5 kl. 18 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. A. Paavola, 
A. Ekberg.
Högmässa: Kristi himmelsfärds 
dag 5.5 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t 
Lars. A. Paavola, A. Ekberg.
Vårutfärd: för barn och familjer till 
Aarniwalkean satupiha i Riihimäki 
ons. 18.5. Inträde 7€/pers, för-
samlingen står för transporten. 
Mera info och anmälan (senast 
4.5) finns på hemsidan.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
På djupet-bibeldiskussion:  To 28.4 
kl. 19 i Ekenäs FH.  Kalle Sandelin.
Gemensamt bönetillfälle:  Lö 30.4 
kl. 9.30 i Ekenäs FH
Högmässor/Gudstjänster 1.5: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, M. Cleve, P. 
Nygård 
Kl. 18 Tenala kyrka, KVM.  T. Wilman, 
P. Nygård
Kyrkobröderna:  Må 2.5 kl. 18 i Eke-
näs FH. H. Wall
Tisdagslunch: Ti 3.5 kl. 12 i Eke-
näs FH. Avgift 7 €. C. Englund, M. 
Starck-Kastrén.
Sionsharpan: On 4.5 kl. 17.30 i Eke-
näs FH. P.Nygård
Dopdräktsutställningens vernis-
sage: On 4.5. kl. 18 i Ekenäs kyrka 
för alla intresserade. Utställningen 
är öppen under tiden 30.5-14.8. Y. 

Lindström, T.Wilman, A. Lindström, 
N. Burgmann.  Enkel servering.
Högmässor/Gudstjänster 5.5: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, hjälpledarväl-
signelse, A. Lindström, P. Nygård, K. 
Wikström. 
Kl. 12 Tenala kyrka, hjälpledarväl-
signelse, T. Wilman, N. Burgmann, 
T. Blomfelt.
Församlingskväll: To 5.5 kl 18 i Box 
Bygdestuga, T. Wilman, P. Nygård. 
Vi bekantar oss med det nya fin-
landssvenska psalmbokstillägget. 
Servering.
OBS! Ingen Matbank i Tenala den 
5.5.
Missionsfest: ordnas i Ekenäs FH 
och kyrka lö 14.5 kl. 10-ca 19.15. 
Välkommen till en hel dag med 
program o. umgänge, som avslutas 
med stenmässa i kyrkan. Program-
met är gratis, deltagande i måltider 
(20 €) o. dieter anmäls till pastors-
kansliet (tfn: 019-2411060, må-fr 
kl. 9-13 el. ekenasnejdens.forsam-
ling@evl.fi) senast 9.5.

 ¶ INGÅ
Försäljning till förmån för Sjö-
manskyrkan: fre 29.4 kl 10-14 
i Prästgården. Bakverk, lotteri, 
lopptorg och kaffeservering.
Israeliska danser: fre 29.4 kl 18 i 
församlingshemmet.
Gudstjänst med gemenskaps-
måltid: sö 1.5 kl 18 i församlings-
hemmet (måltiden är gratis). 
Anmäl Dig (för serveringens skull) 
senast 29.4. kl 12 tel 09-2219 030 
eller per e-post: inga.kansli@
evl.fi. Medverkande. Sjöblom, 
Gustafsson-Burgmann, Sköld-
Qvarnström.
Bibelgrupen: må 2.5 kl 18.30 i 
Prästgården. Hellsten.
Församlingsträff: ons 4.5 kl 14-16 
i Prästgården. Lindström.
Gudstjänst på Kristi himmels-
färdsdag: to 5.5 kl 10 i Ingå kyrka. 
Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Missionsdag i Ekenäs: lö 14.5. Om 
Du vill delta, kontakta May, tel 
040 555 2090, senast 6.5.2016.

Vardagsänglar på auktion
Sibbo svenska församling ordnar en auktion av var-
dagsänglar till förmån för Gemensamt Ansvar-insam-
lingen. Vardagsänglarna erbjuder bland annat upplevel-
ser, lektioner och praktisk hjälp i hemmet. Auktionen 
går av stapeln 15.5 kl. 14 i Kyrkoby församlingshem.

Några av de tjänster som kommer att finnas med är 
sånglektion, kyrk-kompis + picknick på kyrkbacken och 
paddling för köparen och >9 kompisar. Mera information 
om vardagsänglarna och vad de kan erbjuda dig kommer 
efter hand på Facebook och församlingens hemsida.

AUKTION SIBBO

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 29.4 Sarah Tiainen, Karleby Lö 
30.4 8.53 Familjeandakt. Lars Col-
lmar läser ur sin bok Helga Hund i 
Egypten (repris från 4.3.2006) Må 
2.5 Per Stenberg, Karleby Ti 3.5 Jan 
Tunér, Ekenäs Ons 4.5 Markus Lin-
de, Vasa

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 29.4 Psaltarens poesi. Upplä-
sare: Mårten Wallendahl (repris från 
12.11.2003) Lö 30.4 17.58 Ett ord in-
för helgen, Södra Haga kyrka i Helsing-
fors. Sö 1.5 Heidi Jäntti, Sibbo Må 2.5 
Kent Danielsson, Jomala (repris från 
5.5.2013) Ti 3.5 Hedvig Långbacka, 
Helsingfors (repris från 23.7.2014) Ons 
4.5 Anders Lindström, Raseborg To 5.5 
Lars-Henrik Höglund, Kyrkslätt.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 1.5 Puls-gudstjänst från Kyrk-
helg Syd i Helsingfors. Predikant: Hans 
Lindholm. Liturg: Daniel Björk. Sångare 
och musiker: Rebecka Björk, gitarr och 
sång, Oscar Sundman, bas, Valter En-
lund, trummor, Sofie Ravall, keyboard 
och sång, Susanna Björkstrand, sång, 
Johanna Perret, violin. Förebedjare: 
Fredrik Kass. Gudstjänsten spelades in 
den 17 april i Södra Haga kyrka.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

vArANNAN TorSdAG hAr vi Mariamo-
ment, en samling för kvinnor. Vi träffas 
i kyrkhemmet, inleder med knytkalas 
och delar sedan in oss i en pratgrupp, en 
böngrupp och en bokgrupp. Jag är an-
svarig för bokgruppen där vi läser högt 
ur Bengt Pleijels De himmelrika med 
paus för diskussion när det behövs.

Visionen för samlingen är vila, tillväxt 
och gemenskap. Det är just det som 
Mariamoment ger mig.

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

”Visionen för samlingen är 
vila, tillväxt och gemenskap.”

IN
PRICKAT

Åsa Lönnqvist, Purmo församling

Petrus Bibeldagar 
i Houtskär
18-22 juni

Medverkande:  
Ulla-Christina Sjöman, 
Olav Söderström,  
Stig-Olof Fernström m.fl.
Info och anmälan:  
Petrus kansli, 09-23407100, 
petrus.fors@evl.fi
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 ¶ KARIS-POJO
Förbön och lovsång, To 28.4: 
kl. 19 Gemenskap över gränser i 
S:ta Katarina kyrka, Karis.
Högmässor, Sö 1.5: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo. 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Krist himmelfärdsdag/To 5.5
Högmässa: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo 
Högmässa med konfirmation 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 1.5. kl 13: Högmässa i Lojo 
kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Ti 3.5. kl. 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka.
Sö 15.5. kl 11: De stupades min-
nesdag. 2-språkig gudstjänst i 
Virkby kyrka.
Ti 17.5 SOMMARUTFÄRD: 
Vi startar kl. 8.45 från St1 i Virkby 
och kör via Kässähuset till Maks-
jokivägen och via Tynnisåsen till 
Lojo kyrkplan varifrån vi fortsätter 
kl. 9.15 vår utfärd. 
Årets reseändamål är Forssa och 
Jokioinen. Vi besöker bland annat 
Finlands äldsta träkyrka i Jokio-
inen som är i daglig användning 
och vi bekantar oss med Forssas  
bomullsspinneri (inte i bruk mera) 
samt dess närliggande områden. 
Vi äter lunch på Hevossilta, Tam-
pereentie 450, 30100 Forssa. Den 
består av stående bord med A- 
rättigheter. Vi har också möjlighet 
att bekanta vid deras Bondgårds-
museum samt Händiga husmo-
ders handarbetsutställning. 
Hemvägen tar vi via Finlayson var 
man kan njuta en kopp kaffe eller 
ifall vädret är fint kanske en glass i 
samband med shopping. 
Tillbaka till Lojo torde vi vara c. kl. 
16.45 och i Virkby c. kl. 17.00.Med 
på resan finns Mari Nurmi och 
Raimo Kuismanen. 
Priset för resan blir 38 euro. 
(innehåller bussen, mat, guidning 
och inträden) 
Utfärden görs ifall det kommer 
minst 15 anmälningar. Sista an-
mälningsdagen 8.5.2016 
Anmälning till Mari Nurmi helst via 
sms eller epost 0443284273 och 
mari.s.nurmi@evl.fi, det går också 
och ringa. Vid anmälning lämna 
följande info: Namn, telefonnum-
mer, var man stiger på samt ifall 
man har matallergier.
Ti 22.5. kl 13: Treenighetsdagens 
högmässa i Virkby kyrka. Kyrk-
kaffe och kyrktaxi.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 1.5 kl 10: Högmässa i kyrkan, Wik-
stedt, Lehtonen.
On 4.5 kl 18: Veckomässa i kyrkan, Wik-
stedt, Lehtonen. 
Nagu kapellförsamling: 
Ingen gudstjänst i Nagu denna vecka.
Korpo kapellförsamling: 
Ingen gudstjänst i Korpo denna vecka.
Houtskär kapellförsamling: 
Ingen gudstjänst i Houtskär denna 
vecka.
Iniö kapellförsamling: 
Ingen gudstjänst i Iniö denna vecka.

ÅBO
sö. 1.5: kl. 12 Högmässa, Domkyrkan. 
Bäck (pred), Björkgren (lit), Forsman, 
Danielsson. Barnhörna. Kyrkkaffe.
må. 2.5: kl. 14 Missionskretsen, Aurelia.
ons. 4.5: kl. 10.30 Anhörigvårdarcafé, 
Kvartersklubben (Aurag. 1) 
kl. 13 Café Orchidé, Aurelia. Astrid Back-
man ”Dikt och verklighet, vardagspoesi 
ger glädje” 
kl. 17.30 Servering inför missionskväl-
len, Aurelia. 
kl. 18 Veckomässa, Aurelia. Bäck, Da-
nielsson. 
kl. 18.30 Missionskväll, Aurelia. Christina 
och Andrey Heikkilä från Finska Mis-
sionssällskapet berättar om sitt arbete 
i Ryssland.
to. 5.5: kl. 12 Högmässa, Kakskerta kyr-
ka. Lidén (pred), Bäck (lit). Åbo Svenska 
Kyrkokör (dir. Marjo Danielsson) med-
verkar. Kyrkbuss (5€/pers), start från 
Ortodoxa kyrkan vid Salutorget kl. 11.15, 
rutt: Eriksgatan-Allegatan-Martinsga-
tan-Stålarmsgatan-Hirvensalo parkväg 
Hirvensalobron-Kakskertavägen-Brink-
hallsvägen. Picknick i knytkalasform på 
kyrkbacken efter högmässan.

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
5 sö i påsk/Bönsöndagen 1.5: 
Gudstjänst kl 12

JOMALA
Sön 1.5. kl. 18: Förbönsmässa

MARIEHAMN
01.05 Högmässa: kl. 11.00 i S:t Görans, G 
S, G K, kören Bellcante från Stockholm. 
05.05 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, 
M P, J D.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 1.5 kl. 19.00: Musikgudstjänst i 
Sunds kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, 
Kent Eriksson.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
Sö 1/5 11.00: Högmässa i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm.
To 5/5 11.00: Gudstjänst på Kristi him-
melsfärds dag i Kyrkan, Guy Kronqvist, 
Deseré Granholm.
To 5/5 12.00-14.00: Soppor och efter-
rätter för missionen serveras i Försam-
lingshemmet.
Lö 7/5 10.30: Utfärd till Oravais med 
Karasamling och Kvinnocafé. Lunch vid 
Fjärdens kaffestuga, Besök på Slagfältet 
och Kimo Bruk med guidning. Anmälan 
till Sture Södergran, tel. 0500-662917 
senast 2/5. 

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Högmässa: sö 1.5 kl 10 i Sideby, Lassus, 
Martikainen. För skjuts ring 0400-
763325
Gudstjänst: sö 1.5 kl 12 Gudstjänst i 
K:stad, Lassus, Nilsson
1-maj möte: sö kl 18 i L:fjärds förs.hem, 
Bengt Djupsjöbacka, Lars Lövdahl, 
sånggrupp, servering
Kvinnogrupp: må 2.5 kl 18.30 i Sideby
Missionsstugan: on 4.5 kl 12.30 i K:stads 
förs.hem
Gemensam högmässa: to 5.5 kl 12 i 
K:stad, Saarinen, Norrback, Martikainen, 
Nilsson. Kyrkkaffe

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 1.5 kl 12: Högmässa Lövdahl, 
S.Lindén.
On 4.5 kl 18: Gemenskapskväll i förs.
hemmet för Gemensamt Ansvar, Löv-
dahl, Wallin, L-Å Hannus, S.Lindén. 
Scouterna börjar med spårning sedan 
kl 19 samling med program och kaffe 
med tårta.
On 4.5 kl 18: Vårfest i Norrnäs bönehus 
för Kyrkans barntimme och Junior, Ja-
kobsson, G.Lindén, Enlund.
Kristi himmelsfärdsdag to 5.5 kl 12: 
Gemensam högmässa med konfirma-
tion, Sundqvist, G.Lindén, Sjölander, 
Långkvist.
To 5.5 kl 18: Samling i Luthergården, 
Daniel Norrback, sångprogram.
50-årskonfirmander: 
Du som konfirmerats i Närpes kyrka år 
1966 är med maka/make/vän hjärtligt 
välkommen på 50-års träff söndag 
26.6.2016. Högmässa kl 12. Efteråt mat 
och kaffe (15 euro/pers.), program och 
fri samvaro i församlingshemmet. Anmäl 
tel. +358 (0)6 220 4200 eller e-post 
narpes.pastorskansli@evl.fi senast fre-
dag 17.6, meddela ev. dieter.
Övermark
Sö 1.5 kl 10: Gudstjänst Jakobsson, 
Wikstedt.
To 5.5 kl 12: Gemensam högmässa med 
konfirmation i Närpes kyrka.
Pörtom
To 28.4 kl 13: Samling för pensionärer o 
daglediga i förs.hemmet.
To 28.4 kl 18: Varblagruppens plane-
ringsmöte i förs.hemmet, Sundqvist.
Sö 1.5 kl 14: Högmässa Sundqvist, 
G.Lindén.
To 5.5 kl 12: Gemensam högmässa med 
konfirmation i Närpes kyrka.
Församlingsresa till Närpes vänförsam-
lingar Varbla o Käru i Estland 13-17.7: 
Även besök till Estlands största mark-
nad. Pris 370 euro/pers, resa, boende 
o all mat ingår (förutom under dit- o 
hemresa o under marknadsdagen) om 
vi blir minst 30 personer. Mer informa-
tion o anmälning Helena Nylund 0500 
250 672.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Fr kl 13: Träffpunkten i församlingshem-
met, Englund, Brunell. Tema: Minnenas 
knytkalas.
Sö kl 14: Högmässa, Englund, Brunell
Må kl 10: Familjeklubben i församlings-
hemmet
Må kl 14.30: Junior i församlingshemmet
Ti kl 13: Missionssyföreningen i försam-
lingshemmet
On kl 18: Kyrkokören övar i församlings-
hemmet

KORSHOLM
Musikskolans vårkonsert: to 28.4 kl 18 i 
Korsholms kyrka. Servering och program 
i förs.hemmet.
Valborgsmässoafton: lö kl 19 på Kronvik 
lägergård, temagrupper: samtal, böne-
grupp, bygga fågelholkar, önskesång. 
Andakt och servering. Alla Välkomna! 
Arr. Kyrkans Ungdom.
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, Kuni, 
Westerlund.
Gudstjänst: Kristi Himmelsfärdsdag to 5 
maj kl 10 i Korsholms kyrka, Bergström, 
Nordqvist-Källström.
Vårvandring: Kristi himmelsfärdsdag 
to 5 maj kl 14 längs Iskmo-Jungsund 
vandringsled, 4km/8km, start fr. fot-
bollsplan; Jungsundv 641, stövlar och 

matsäck med, korvgrillning, andakt 
Bergström. Alla välkomna med! Arr. För-
samlingen och Kyrkans Ungdom.

KVEVLAX
Högmässa: sö kl 10, Lundström, Andrén.
Mathjälpen: må kl 10 i ds.
Manskören övar: ti kl 17 i fh.
Packning av babykläder: ti kl 18 i präst-
gården.
Gudstjänst: Kristi himmelsfärdsdag to 
5.5 kl 10, Lundström, Andrén.

MALAX
Högmässa: sö 1.5 kl 10 i kyrkan. Torn-
berg, Katri Lax.
Ekumenisk bön: ti 3.5 kl 18 i KH.
Diskussionsgruppen Amici: on 4.5 kl 
19 i KH.
Kvällsgudstjänst: to 5.5 kl 18 i FH. Kyr-
kokören, Trallarna. Servering.
Räfsningstalko: on 4.5 kl 16 vid kyrkan. 
Ta egna redskap med! Om det regnar 
hålls talko fre 6.5 kl 16.

PETALAX
Lö 30.4: Kvinnofrukost kl 9.30 i försam-
lingshemmet. Dagens gäst: Ruth Ves-
terlund. Frukostens pris 5 euro. Anmälan 
senast 28.4 till Heddy tel. 050-4420994 
eller till Marlene tel. 050-4499606. 
Sö 1.5: Högmässa kl 11. Björklund, Bru-
nell. Taxi.

REPLOT
Projektkören: övar ikväll kl. 19 i Replot 
kyrka inför vårkonserten 8.5.
Gudstjänst: Replot sö. kl. 10. Kaski, 
Sten.
Församlingens Hemliga resa: ons 11.5. 
Avfärd Sommarösund kl.9.00, Replot 
kl.10.00. Björköby egen rutt avfärd kl 
9.00. Resans pris inkl. mat: 45 €. Anm. 
till pastorskansliet tel. 3520005 senast 
fre. 6.5. kl.12.00.

SOLF
Valborgsmässosamling: lö kl. 19 vid 
Kronvik lägergård. Program för hela 
familjen.
Gudstjänst: sö kl. 18, Rune Lindblom, 
Karolin Wargh.
Församlingsutfärd: to 19.5 till Maxmo, 
start kl. 10 från förs.hemmet. Anmälan 
senast 9.5 till pastorskansliet tel. 06-
3440 026. Pris: 42 €, lunch och kaffe 
ingår.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Tvåspråkig ekumenisk gudstjänst: sö kl 
13 Store, Hänninen, Monica Heikius, Lin-
nea Sadak sång.
Kristi himmelsfärdsdag: högmässa kl 13 
Forslund, Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Kristi himmelsfärdsdag: högmässa kl 10 
Hänninen, Monica Heikius.
SUNDOM KYRKA
Kristi himmelsfärdsdag friluftsguds-
tjänst: kl.11 på Utterö, Lindblom, C Olin. 
Samling kl. 10.30 vid FMU:s Fritidsgård, 
kort vandring. Matsäck med.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
To 28.4 kl 17.15: Pop-klubbens avslut-
ning i Fyren, knytkalas.
-kl 18.45: Tweenies avslutning i Fyren, 
knytkalas.
Fr 29.4 kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Björkman.
-ingen pensionärskör fredag 29.4!
Lö 30.4 kl 19: Sammankomst i kyrkan, 
Tore Töyrä.
Sö 1.5 kl 10: Högmässa i kyrkan, Gran-
lund, Ravall, sång Madeleine och Tho-
mas Björkman. Textläsare Gunilla Eriks-
son, dörrvärdar: Ytteresse övre.
-kl 14: Sammankomst i Punsar böne-
hus, Tore Töyrä, Roger Pettersson.
-kl 19: Sammankomst i Punsar böne-
hus, Tore Töyrä.
On 4.5 kl 9.30: Småbarnens vårandakt i 
kyrkan, Granlund, Forsblom. Museigrän-
dens förskola medverkar.
To 5.5 kl 10: Högmässa i kyrkan, Gran-
lund, Sundelin, sånggruppen Fyrton. 
Textläsare Bengt Forsblom, dörrvärdar 
Slätkulla-Fors-Gers.
-kl 13: Söndagsskolavslutning i Punsar 
bönehus.
Fr 6.5 kl 13.30: Nattvard i Esselunden, 
Sandström, Birgitta Flinck.
-kl 14.30: Nattvard i Essehemmet, 
Sandström, Birgitta Flinck.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, Albert 
Häggblom.
Sö 8.5 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Sandström, Sundelin, textläsare Jonas 
Forsblom.

JAKOBSTAD
To 13.30: Kyrkostrands syförening i Kyr-
kostrands förs.hem, Turpeinen.
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Turpeinen, 
Östman.

15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Olavi Forsbacka.
17: Fokus i FC. ”Missionsarbetet i Fin-
land”, Miragha Sediqi. Barnfokus.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, Åke 
Lillas.
Utfärd till Terjärv 12.5: Guidning, andakt. 
Mat, kaffe, buss 25 €. Anm. senast 2.5 
till församlingskansli tfn 040-3100410.

KRONOBY
Ungdomssamling: Lö 30.4 kl 18.00 i lilla 
salen ”På rymmen”
Gudstjänst: Sö 1.5 kl 10.00 Ventin, Ell-
folk-Lasén, Torgare-Spikas-Harabacka 
läslag. Efter gudstjänsten inbjuder ung-
domarna till 1 maj-picninc vid Lillträs-
kets grillkåta. Gem. start. Vid regn i fh.
Completorium: må 2.5 kl 20.30 vi Påras 
kapell
Musiklekis: on 4.5 kl 9.30 i fh.
Högmässa med konfirmation: to 5.5 kl 
10.00 Ventin, Wallis, Ellfolk-Lasén, Wik-
lund, Ericson. Radiering.

LARSMO
To 28.4 kl. 19 Karasamling: vid Inremis-
sionshemmet. Kvällens gäst är Bo Alvin.
Lö 30.4 kl. 19 FrontLine: en ekumenisk 
samling för unga vuxna i församlings-
hemmet, Jonas Ahlsved, Viktor Asplund.
Sö 1.5 kl. 18 (Obs tiden!) Kvällsguds-
tjänst: Sjöblom, Wiklund. Kyrkvärd: 
Furuholmen.
Ti 3.5 kl. 17 Städtalko: vid kyrkan, grav-
gården och församlingshemmet.

NEDERVETIL
Gudstjänst: sö 1.5 kl. 10.00, Wallis, 
Smedjebacka.
Kvinnogrupperna samlas: må 2.5 kl. 
19.00 i fh. Anette Häggblom medverkar.

NYKARLEBY
NYKARLEBY
Lö kl 18 Vappfest: fh, Carola Salo-Back, 
Trinity Choir, Siv Westerlund, barnpro-
gram, salt o sött (KU)
Sö kl 11-13 Missionslunch: fh, kött-
soppa, mjöd o munkar, ”Sy o- stickfir-
man” lotteri
-kl 18 Kvällsgudstjänst: kyrkan, Edman, 
Hellman, Trinity Choir
Må kl 18 Kenyamission: fh, Lars-Erik 
Björkstrand
Ti kl 9 Lövkrattningstalko: gravgården, 
egen räfsa med, servering
To kl 10 Gudstjänst: kyrkan
MUNSALA
Sö kl 18.30 Lovsång o förbön: fh, gäst 
Tuula Vilo
To kl 19 Kvällsgudstjänst: Pensala
JEPPO
Sö kl 18 Kvällsmässa: Östman, Lönn-
qvist, kyrkokören
Ti kl 18 Bibelsits: fh
-kl 18.30 Naisryhmä: fh
To kl 11 Utfärdsgudstjänst för stora o 
små till Merilä: buss fr. fh kl. 10. Anm. 
för kyrklunchen snarast till pastors-
kansliet.

PEDERSÖRE
Ungdomskväll: Fr 20 i Lyjo, Purmo, obs 
ingen samling i Bennäs!
Valborgsmässosamling: Lö 19 i Kyr-
kostrands församlingshem, biskop 
emeritus Erik Vikström, Jan-Erik Nyholm 
& Eva Björk, servering
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, Forsbykören, 
Häggblom, Sandstedt-Granvik, dörr-
värdar Kållby, textläsare Jan Rikberg, 
efteråt mjödservering i Pelargången
Sammankomster: 
- Sö 15 i Flynängens bönehus, Rune 
Östman 
- Sö 18 i Kyrkostrands församlingshem
Bibel- och bön: Må 19.30 i Forsby 
bykyrka
Symöte: Ti 13 i Kållby bönehus
Församlingskansliet: On stängt, vid 
brådskande ärenden ring kyrkoherden 
tfn 040-3100441.

PURMO
Fr 29.4 kl 20: Ungdomskväll i Lyjo.
Sö 1.5 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Sand-
ström, Johansson.
Må 2.5 kl 19.30: Salamu i Joelsro.
Ti 3.5 kl 13: Missionsmöte i Sisbacka 
pensionärshem, Kung.
To 5.5 Kristi Himmelsfärdsdag kl 10: 
Högmässa i kyrkan, Portin, Johansson.
-kl 14: Andakt i Purmohemmet, Kung, 
Johansson.
-kl 19: Mariamoment i kyrkhemmet.

TERJÄRV
Ungdomssamling: fr 29.4 kl 19 vid 
slöjdskolan.
Gudstjänst: sö 1.5 kl 10, khden, kantorn.
Andakt och gemenskap: sö 1.5 kl 19 i 
Kortjärvi.
Finsk vårfest: Kristi himmelsfärdsdag to 
5.5 kl 14 församlingssalen, Tastulan pe-
limannit; Mariat; Aila Gistö, kantele; kh-
den; Hannu Muuraiskangas; Anne-Maria 
Hästbacka; Osmo Åivo. Kaffeservering.
Kvällmässa: to 5.5 kl 18, Anders Store, 
kantorn.

Glad valborg!
Den här helgen infaller valborgs-
mässoafton och första maj, och 
det syns även i församlingsan-
nonserna. 

På många håll kan du dricka 
mjöd efter söndagens gudstjänst 
eller fira valborgsfest tillsammans 
med församlingen på lördagen. 
Läs din församlings annonsering 
för mera information!

FÖRSAMLINGARNA FIRAR

LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET
Kyrkoherdetjänsten i Brändö- 
Kumlinge församling
Tjänsten är förenad med boendeskyldighet i Kumlinge prästgård.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper  
i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

Kyrkoherdetjänsten i Ålands  
södra skärgårdsförsamling
Valet förrättas som indirekt val. Tjänsten är förenad med  
boendeskyldighet i Föglö prästgård.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper  
i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling
Valet förrättas som indirekt val.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Kyrkoherdetjänsten i Sund-Vårdö 
församling
Valet förrättas som indirekt val. Tjänsten är förenad med boen-
deskyldighet i Vårdö prästgård.  
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

En kaplanstjänst i Vasa svenska  
församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska och god förmåga att använda finska i tal och skrift. 

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

Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 
20.5.2016 kl. 15.00.
Adress: PB 30, 06101 Borgå

Vasa svenska församling söker en 

KAPLAN 

till Dragnäsbäck-Gerby distriktet. 

Vi söker en dig som är öppen för nya utmaningar, 
lyhörd, samarbetsvillig och intresserad av att utveckla 
verksamheten enligt förändringarna i området. Mera 
info finns på www.vasasvenskaförsamling.fi. 

Avlöning enligt KyrkTAK kravgrupp 603. 

Ansökan riktas till Domkapitlet i Borgå stift senast 
20.5.2016 kl. 15. 

Närmare uppgifter fås av kyrkoherde Tor-Erik Store, 
tfn 044 480 8300. 

VASA ¤
SVENSKA
FÖRSAMLING

Esse församling söker en

UNGDOMSARBETSLEDARE / 
FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Hela annonsen kan du läsa på 
www.esseforsamling.fi/information-kansli
Ansökningarna skall vara framme senast den 13.5.2013 
kl. 15.30 till: Esse församling /  ”Tjänsteansökan” . 
Essevägen 254, 68820 Esse.

LEDIGA TJÄNSTER

Är du intresserad av en retreat- 
och studieresa till Egypten?

Målet är bekanta sig med retreatcentret Anafora och att 
delta i retreat där, samt att få en inblick i den koptiska 
kyrkans historia och nutid, gudstjänst och klosterliv. 

Tidpunkt: 9–17.11.2016. Pris: ca 1300 €, innehåller flyg, 
kost och logi på Anafora retreatcenter, mm. Teknisk 
arrangör i Egypten: Jackie-Tours.

Om du är intresserad, ta kontakt med pastor Gunnar 
Särs: 045-1955 645, gunnar.sars@evl.fi eller verksam-
hetsledare Kalle Sällström, 050-3562 475, kontakt@
forsamlingsforbundet.fi (gärna före 15.5.)!
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Daniel i lejongropen på vårkonsert
Åbo svenska församlings 
barnkör framförde en mu-
sikal om Daniel i lejongro-
pen på sin vårkonsert sö 17.4 
i Henrikskyrkan i Åbo. Delar 
av konserten framförs i Alex-
anderskyrkan i Tammerfors 
lö 14.5 kl 12.

Kören består av fem grup-
per och sammanlagt 84 barn 
har deltagit i år. Kyrkan var 
fullsatt och konserten var en 
lyckad och glad tillställning 
där barnen sjöng och framför-
de berättelsen om Daniel, de 
falska ministrarna och kung-
en Dareios. 

Kören leds av Birgitta Fors-
man och ackompanjera-
des av Frank Berger och Ol-
li Liljeström. Rollen som Da-
niel hade Max Mäkelä, rollen 
som kung Dareios hade Ester 
Lillhannus.

Elisabet Still skriver i pro-
gramkommentaren:

”Historien om Daniel är en 
historia om byte av kultur, 
om tvångsförflyttning, om 
att hålla fast vid det man har 
lärt. Det är också en historia 
om överlevnad. Vi kan kanske 
dra paralleller till de flyktingar 

som nu når vårt land och åt-
minstone till en del förstå hur 
stor omställning de står inför.”

 ¶ birGiTTa FOrsman I Henrikskyrkan ljuder barnkörsropen:
de talar om den babylonska kungen
som vill bli gud och inte en i hopen.
Till bön vill inte Daniel bli tvungen!

Hur skulle han få upp den hårda knopen?
Han skötte troget kungapenningpungen
men slängdes ändå ner i lejongropen.
I dag hör vi berättelsen bli sjungen.

Men lejonen låg stilla hela natten.
När dagen grydde, kunde alla märka
hur Daniel var räddad av sin tro.

Om vi så tvingas över land och vatten,
är trofastheten viktig. Den kan stärka
vårt band till Gud. Hos honom får vi bo.

EVANDER

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I MIN
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bArNKörEN frAmfördE berättelsen om Daniel, de falska ministrarna och kungen Dareios. 
I förgrunden Max Mäkelä i rollen som Daniel. FOTO: krisTina kiviniemi

KoNSErTEN vAr en lyckad och glad tillställning.  
FOTO: krisTina kiviniemi

Dokumentär 
om frivilligt 
flyktingarbete
Tusentals finländare har 
engagerat sig för att hjäl-
pa flyktingarna. De har 
delat ut mat, donerat klä-
der, skjutsat människ-
or och sorterat kläder, de 

har umgåtts, guidat och 
delat med sig av tid och 

kunskaper. Dokumentä-
ren Ylva, Vivian och flyk-
tingarna följer volontä-
ren Ylva Perera samt Vi-
vian Veromaa som jobbar 
på flyktingförläggningen i 
Pansio.

- Jag vet själv hur det 
är att komma till ett nytt 
land. Hur man blev be-
mött är något som man 

minns jättelänge, konsta-
terar Vivian som själv stu-
derat i Iran och jobbat i Af-
ghanistan.

Dokumentären visas 
i Yle Fem 29.4 kl. 20.00 
och kan ses ett år på Are-
nan.

TV-PROGRAM VOLONTÄRER

Åländsk kvinna med fast
tjänst önskar hyra lägenhet i
Stockholm omgående.
Referenser finns.
Tel. 0457-3539134/Catrin

Lugnt och skötsamt par med
fast anställning (DI och
logoped)önskar hyra en tvåa
(ca 45-60m2) i Berghäll,
Vallgård eller Arabiastranden.
Filippa 0505338515

Önskas hyra en Etta i Åbo
centrum.
Tel: 0440 231 866/ Victoria
Björklöf

Uthyres för hela sommaren:
Trivsam röd stuga. 1h österut
fr. H.fors. Bilväg fram. 2 rum o.
kök. möblerad. El. Utedass.
Strandbastu o. roddbåt
019 6771555. 050 3281180
lassmattas@hotmail.com

3r+k+balk. 69kvm på Degerö,
Hfors. Nyrenoverad, 1:a vån.
ej marknivå. Hyra: 1.150
€/mån. Tel. 045-6750133

Liten familj söker fräsch och
rymlig hyreslägenhet (3/4
rum) i Åbo. Gärna centralt och
barnvänligt område. Kontakta
Malin, 0408345660

Rymlig etta i Ekenäs centrum.
Ledig. Hyra 500eur +
vattenavgift.
Tel: 040-8219826

Tvåa i Helsingfors, Tölö
(Museig.), fr.o.m. 1.6. 78m2,
badrum, wc, kök. Lämplig
t.ex. för två studerande. Hyra:
1200€ + vattenavgift.
denisesalin@hotmail.com

Uthyres 1.6-31.7 möblerad
tvåa på Drumsö. Bra
förbindelser till Helsingfors
centrum. Tel:
0407396086/Jessica

Studerande par önskar hyra
tvåa i centrala Åbo från 1.6.
Skötsamma och rökfria.
0504126132/ Emilia

Önskas hyra
Medelålders par söker
boende med minst 3 rum i
Borgå för längre bruk.
Tel. 045-884 9090 Hencka

Etta 20 m2 i södra Helsingfors
uthyres.
Hyra €680,- + vattenavg.
€17,-/pers.
tel 040 5959504

ETTA + KV 30 m2 i centrala
ÅBO, Berggatan 6. Ledig
fr.o.m. 01.06.2016. Tel.
0400-720097 eller
ostman.gerd@gmail.com

Tel. 018-28 040. info@alandsresor.fi
www.alandsresor.fi   facebook.com/alandsresor

LILLSEMESTER

Pris från 67,50 €/person
Ta en paus från vardagen och be-
sök Mariehamn över några dagar. 
Boka vårt förmånliga lillsemester-
paket med övernattning och en 
3-rätters skärgårdsmeny!

Beställ v
år kat

alog!

AHVENANMAAÅLANDSRESORIN

ELÄMYKSIÄ KOKO PERHEELLE • UPPLEVELSER FÖR HELA FAMILJEN

JOKA 

MAKUUN 

FÖR ALLA 

SMAKER

LÖYDÄ OMA 

PARATIISI 

HITTA DITT EGET

PARADIS

ÅLAND – alla tiders semesterland

AHVENANMAA – kaikkien aikojen lomamaa

KOE AHVENANMAA • UPPLEV ÅLAND

ÅLAND

2016

ÅLANDSRESORS

– tusen öars land

 

UPPLEV ÅLAND

Res med familjen eller vännerna till Åland! 
Här väntar mängder av upplevelser i 
vacker skärgårdsmiljö – vi hjälper dig 

att hitta guldkornen.

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

Erik Andersson skrev en sonett under konserten: 

DANIEL OCH DAREIOS

yLvA PErErA. FOTO: Yle
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Religiös 
upprustning

”civiLiSATioNErNAS KAmP” hette (i svensk 
översättning) en omdiskuterad bok av 
statsvetaren Samuel Huntington, från 
1996. Grundtesen var, i brant förkort-
ning, att framtidens globala konflikter 
utspelas med världsreligionerna som 
vattendelare, främst kristendom och 

islam. Hans analyser ansågs allmänt både förenk-
lade och överdrivna. Nu, exakt 20 år senare, har 
mycket av det han skrev om besannats.

Jag har det senaste halvåret blivit väldigt illa be-
rörd av att märka hur starkt många av mina för-
nuftiga vänner har reagerat mot de islamistiska 
tendenser som med den stora flyktingvågen också 
har kunnat skönjas på våra breddgrader, även om 
de varit blygsamma. Speciellt de sexuella grupp-
trakasserierna under nyårsfirandet har fått många 
på bakfötterna, även om deras faktiska omfattning 
fortfarande är omstridd. Och för att ta ett färskt ex-
empel: att en muslimsk miljöpartist i Sverige vägrar 
ta kvinnor i hand har gett upphov till lynchstäm-
ningar i vårt grannland, som spillt över också i våra 
sociala medier. Och det bara nån dag efter att par-
tiets bostadsminister tvingats avgå på grund av sitt 
fraterniserande med islamistiska kretsar i Turkiet.

”Maassa maan tavalla” brukar det heta, och spe-
ciellt just nu med vår blåbruna regering. Människor 
med för oss främmande värderingar ska inte kom-
ma hit och inbilla sig att de kan leva och tro som 
de gör i sina hemländer! Men hör ni då inte redan 
de Huntingtonska klockorna? För ju starkare vår 
motvilja är mot sedvänjor och trosföreställning-
ar som är oss främmande, desto starkare lyfter vi 
fram våra egna värderingar och trosuppfattning-
ar. Inte automatiskt, medvetet eller omedelbart, 
utan långsamt och obemärkt, liksom av sig själv.

vi SEr dET redan på många plan. Utvecklingen i skola 
och dagis har redan en längre tid gått mot ökad seku-
larisering, och en marginalisering av kyrkliga sym-
boler och ritualer. Jag är tämligen säker på att pen-
deln i det avseendet redan börjat slå tillbaka. Eller 
ta den stora webbenkät inom 
Svenska kyrkan som presen-
terades i förra veckans num-
mer av Kyrkpressen, kring hur 
starka de svenska prästerna 
är i sin tro. Resultaten var så 
överraskande att det föranled-
de May Wikström att på ledar-
plats skriva att ”det smular sön-
der teorin om Svenska kyrkans 
interna förfall”. En slutsats jag 
nog tror att är förhastad. 

Men visst pekar resultaten på att det har skett för-
ändringar i det andliga klimatet. Prästerna i Sverige 
är trots allt inte så vaga i tron som många hävdat. 
Men vad betyder det egentligen? Tänk om siffror-
na återspeglar en religiös och moralisk upprust-
ning av den typ Huntington beskriver. Att vi i mö-
tet inte bara med slapp sekularisering utan ock-
så arrogant islamism skärper vårt sinnes stål, och 
våra religiösa trossatser. Om så är fallet, vilket jag 
tror, är jag inte helt övertygad om att jag till alla de-
lar gillar enkätresultat som dessa. Eller den mora-
liska upprördhet som kommit i dagen i klappjak-
ten på först Mehmet Kaplan och sedan Yasri Khan.

Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare 
och samtidsanalytiker. 

”Tänk om siff-
rorna återspeglar 
en religiös och 
moralisk upp-
rustning av den 
typ Huntington 
beskriver.”

INKAST THOMAS ROSENBERG

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 in-
lägg accepteras endast i undantagsfall. 

Standardlängden för de kortare insän-
darna är 1 200 tecken. Redaktionen för-
behåller sig rätten att förkorta insändar-
na. Insänd text returneras inte.

Radbytet är en längre insändartext med 
bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill 
du skriva ett Radbyte bör du kontakta 
redaktionen på förhand.
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Dramatisering: Robert Hedengren

Regi: Oskar Silén Musik: Markus Fagerudd
Koreografi : Susanna Karvinen Dräkter: Tina Karvonen 

Scenografi : Mats Tuominen Sånginstudering: Mirella Pendolin-Katz

Lurens sommarteater 2016

Lurens sommarteater, från Lovisa centrum 8 km mot Lappträsk
www.lurens.fi 

Fredag .................1.7. .........kl. 19.00
Söndag ................3.7. .........kl. 14.00
Tisdag ..................5.7. .........kl.  19.00
Onsdag ................6.7. .........kl.  19.00
Torsdag ................7.7. .........kl.  19.00
Söndag .............10.7. .........kl. 16.00
Tisdag ...............12.7. .........kl.  19.00 
Onsdag .............13.7. .........kl.  19.00
Torsdag ............14.7. .........kl.  19.00
Söndag ..............17.7. .........kl. 14.00
Tisdag ...............19.7. .........kl.  19.00

Onsdag .............20.7. .........kl.  19.00
Torsdag ............21.7. .........kl.  19.00
Söndag .............24.7. .........kl. 16.00
Tisdag ...............26.7. .........kl.  19.00
Onsdag ..............27.7. .........kl.  19.00
Torsdag ............28.7. .........kl.  19.00 
Söndag .............31.7. .........kl. 14.00
Tisdag ................. 2.8. .........kl.  19.00
Onsdag ............... 3.8. .........kl.  19.00
Torsdag .............. 4.8. .........kl.  19.00
Lördag ................ 6.8. .........kl. 18.00

Biljetter: ÖNUF tel. (019) 532 412 

FÖRESTÄLLNINGAR

PREMIÄR
22.9.2016

REGI  PAUL OLIN
ungateatern.fi

b  I  A
 

Tel. 09-8620 8200

DOMKAPITLET

Tf kaplanen i Vasa svenska 
församling Christina Öst-
man Rolandsson har för-
ordnats att sköta 75 % av 
en kaplanstjänst i samma 
församling 1.5 – 20.8.2016, 
eller tills tjänsten blir ordi-
narie besatt.

Församlingspastorn i 
Vasa svenska församling 
Ralf Sandin har förord-
nats att sköta 50 % av en 
församlingspastorstjänst 
i samma församling 1.5 - 
31.10.2016.

Domkapitlet har kon-
staterat att tjänsteförhål-
landet för kyrkoherden i 
Sund-Vårdö församling 
Juanita Fagerholm-Urch 
upphör på egen begäran 
från 1.12.2016.

Kyrkoherdetjänsten i 
Sund-Vårdö församling 
har förklarats ledig att sö-
kas senast 20.5.2016 kl. 
15. Valet förrättas som in-
direkt val.

Domkapitlet har konsta-
terat att tjänsteförhållan-
det för kaplanen i Petrus 
församling Halvar Sandell 
upphör på egen begäran 
från 1.1.2017.

Följande vakanta tjänster 
har förklarats lediga att 
sökas senast 20.5.2016 kl. 
15: Kyrkoherdetjänsten i 
Brändö-Kumlinge försam-
ling, Ålands södra skär-
gårdsförsamling (valet 
förrättas som indirekt val) 
och Vörå församling (valet 
förrättas som indirekt val).

Domkapitlet har kon-
staterat att tjänsteförhål-
landet för kaplanen i Vasa 
svenska församling Siv 
Jern upphör på egen begä-
ran från 1.5.2016.

En kaplanstjänst i Vasa 
svenska församling har 
förklarats ledig att sökas 
senast 20.5.2016 kl. 15.

Domkapitlet har konsta-
terat att tjänsteförhållan-
det för församlingspastorn 
i Vasa svenska försam-
ling Ralf Sandin upp-
hör på egen begäran från 
1.11.2016.

Pastoralexamen har av-
lagts av rektorn vid Kristli-
ga folkhögskolan i Nykar-
leby pastor Hans Boije.
 
Vänligen notera: Domka-
pitlet i Borgå stift håller 
stängt 4.7 - 31.7.2016.

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

Du når oss på:
044 027 0293, 
050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi



 Vad sa N
orrm

annen när han såg Jesus gå på vattnet? 
–

 Där kom
m

er en som
 inte kan sim

m
a.

NÄSTA VECKA möts två kvinnor kring sitt moderskap. 

0443 13 14 15     www.lindelltravel.fi

Må bra på Spa i Pärnu  
resor juni, augusti...    

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

 En ny kulturskatt, 
varsågod!

Ordet psalm kommer från grekiskan och syftar på texterna i Psalta-
ren. De sjöngs nämligen, både av judarna och urkyrkans kristna. Så 
småningom skrevs nya, ofta parafraser på Bibelns texter. Psalmen 
blev en genre med sina egna nördar: hymnologerna.

Vad gör då en psalm till psalm? Så här svarade en av giganterna i 
svensk psalm, Anders Frostenson på frågan hur en psalm ska se ut:
– Ungefär som att fråga hur en blomma ska se ut!
Själv skrev, översatte och bearbetade han hundratals psalmer. 
Många av dem finns med också i vår psalmbok.

Lagom till första advent 2016 får den senaste psalmboken från 1986 
ett tillägg med 147 nya psalmer.

”En skrattande Gud 
som vill skratta med mig,
som lever med mig 
när jag dör.
Psalmbokens tilläggshäfte nr 868 v.3
 

”I arbetsgruppen sjöng vi igenom flera hundra psal-
mer och sånger. De utmärkta röstade jag för. Några 
sånger träffade mitt liv mitt i prick. Orden i Christina 
Lövestams version av trosbekännelsen är enkla, men 
exakta. Ja – precis så tror jag.”
Karin Erlandsson, författare och medlem i  
arbetsgruppen för psalmbokstillägget

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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