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Sid LEDAREN: Den brittiska folkomröstningen
blottar en ökande polarisering som utmanar
också den anglikanska kyrkan.
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Nattvardssyn
hotar splittra
laestadianer

Krönt i blommor
Sidan 7

Sidan 6

Akut läge
sporrar till
nya visioner

Församlingarna i Helsingfors
tvingas spara 15 miljoner.
Det är ingen vits att skära med
osthyveln och låtsas att allt är
som förr, säger Christoffer Perret.
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Minnet av
räddningen
står kvar
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Förnya löftena med
personlig ceremoni
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Varning för liturgi
– den kan förändra dig
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”Gud samarbetsförhandlar inte”
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PROFILEN: EMELIE SUND
” Jag har alltid varit en människa som drömmer stort.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Kyrkligt om att
stanna eller gå
i morgon går britterna till valurnorna för att rösta ja eller nej till
att stanna kvar i EU. Valet har
föregåtts av en häftig kampanj från bägge håll,
i det som myntats Brexit för dem som vill gå
och Bremain för dem som vill bli kvar. Officiellt har Church of England inte tagit ställning
till vilket valresultat kyrkan föredrar. Än mindre har den rekommenderat väljarna att sätta
kryss för någondera alternativet.
Officiellt alltså. Däremot har kyrkliga dignitärer stigit fram och talat för sin åsikt på ett sätt
som ur finländskt och nordiskt perspektiv ter
sig rätt främmande – och intressant. Det är fortfarande ett hederskodex för den finländska biskopsskaran att vara artigt överens i det mesta.
I maj gjorde förre ärkebiskopen av Canterbury,
George Carey, ett pro-exit inlägg i Daily Mail
Online där han jämförde ett utträde ur EU med
israeliternas Exodus ur Egypten. Kristna verkar
tro att EU är som ett äktenskap, och att kristna inte får skilja sig, dundrade biskopen. Han
slog fast att kristna äktenskap också kan upplösas och att EU bara är ett mellannationellt förbund som lika väl kan ersättas med ett ännu bättre.
Förutom den bibliska kopplingen till uttåget ur Egypten, inlägget rubricerades
Brexodus, kryddade biskopen texten med betoningar
på självbestämmande och
frihet. Inte minst från överenskommelser som pockar på europeisk solidaritet
trots läckande gränser. Med tanke på den otäcka
främlinsfientlighet som blossat upp, och mordet på parlamentarikern Jo Cox, en av dem som
förespråkat ett kvarblivande, faller det en tråkig nationalistisk skugga över inlägget.

Alltid en inre
dragkamp
Musikaldrömmen blev verklighet snabbare än hon kunnat
tro. Med tiden har drömmen också mognat och Emelie
Sund har insett vilka uppoffringar artistlivet kräver. Men i
stället för att välja bort något skapar hon sin egen väg.
TEXT OCH FOTO: EMELIE MELIN

”Också kyrkan
har dragits med
i slutskedet.”

En vecka före omröstningen kontras emeritusbiskopen av en sittande biskop, högprofilerade John Sentamu, ärkebiskop av York, och den
näst högsta i det anglikanska biskopskollegiet
efter ärkebiskopen av Canterbury. Under rubriken We made promises. We should stick to them
(Vi gav löften. Vi bör hålla dem.) motiverar han
sin röst för att stanna kvar. Han betonar historiska band, att EU i grunden var ett projekt där
kristendomen var en viktig delfaktor och vädjar till britterna att i stället ta ansvar för att utveckla projektet åt rätt håll. Att Sentamu, själv
född och uppvuxen i Uganda med en bakgrund
som fängslad dissident under Idi Amins regim,
är den som träder fram är onekligen en kraftig
markering från kyrkans sida, privat eller inte.
En deL anglikaner jämställer enligt tidningen
Sändaren ett uppbrott från EU med den brittiska kyrkans skilsmässa från den katolska på
1500-talet. Organisationen Populus opinionsmätningar visar att de kristna är kluvna med
en övervikt på nejsidan: 43 procent röstar för
utträde medan 31 stöder unionen. Vilken effekt
biskoparnas tvekamp har på dem återstår att se.
Att den kyrkan har ett viktigt helande uppdrag
att axla i den brittiska samhällsutvecklingen är
tydligt – oavsett vad resultatet blir.

Musiken har alltid funnits med i Emelie Sunds liv, ända sedan hon som liten
flicka lekte vid mormors piano. Drömmen om en karriär som artist väcktes
när hon som femtonåring såg musikalen Wicked i London.
– Då visste jag att det var det här jag
ville göra. Hur det skulle gå till, det visste jag däremot inte.
Två år senare dök annonsen för musikalen PlayMe upp på gymnasiets väggar. Sund ansökte. Hon var egentligen
lite för ung, men skulle fylla arton före den riktiga provspelningen.
– Efter många om och men satt jag
där med en huvudroll på Svenska teatern i Helsingfors. Det var nog inte väntat, säger hon.
Den första musikalrollen la grunden till det som skulle komma. Teamet kring PlayMe var måna om att hon
också skulle få hitta sig själv som artist.
De lärde henne bland annat att hantera
stress och relationer till media.
Senare har rollerna blivit fler. Efter gymnasiet och musikerutbildning
vid Yrkesakademin i Jakobstad flyttade Sund till Helsingfors för att jobba med Kristina från Duvemåla. Därefter blev det en ettårig musikalutbildning i Stockholm och två år som Pippi Långstrump på Astrid Lindgrens värld.
– Jag har alltid varit en människa som
drömmer stort. Redan från första början när jag satt där i London som femtonåring så tänkte jag att det är hit jag
ska. Och jag kunde inte se någon anledning till varför det skulle vara omöjligt, säger Emelie Sund.
Drömmen om att kunna sluta cirkeln
med en roll i Wicked, eller att få jobba
med någon annan av de stora musikalerna i London, hålls levande. Samti-
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Ett ”riktigt” jobb?

I dag bor Emelie Sund i Umeå och har
avklarat första året av sina studier i logopedi. Hur rösten fungerar intresserade henne redan under musikerutbildningen.
– En del tycker att jag nu ”äntligen skaffar mig ett riktigt jobb”, andra tycker att jag ger upp musikkarriären för lätt. Men inget av det stämmer. För mig handlar det om att vara trogen mig själv. För att jag ska må
bra behövs båda sidorna. Även om det
tog lång tid för mig att fatta beslutet
att börja plugga så kände jag en stor
frid efteråt. Jag har inte valt bort något. Jag har bara skapat min egen väg
och mitt sätt att göra det på.
Den närmaste framtiden innehåller
studier, men också en mängd mindre
projekt vid sidan om – både konserter och teater.
– Jag är en människa som aldrig kan
ta det lugnt, säger Emelie Sund.
Förutom med studierna känner Sund
sig också hemma i staden Umeå, som
hon tycker påminner om Österbotten.

ADRESSÄNDRING

KYRKPRESSEN REDAKTIONEN
Ansvarig chefredaktör
May Wikström
tfn 040 153 0313
may.wikstrom@
kyrkpressen.fi

digt har också Sunds syn på en karriär som musikalartist hunnit mogna en
hel del med åren. Hon har insett vilka
uppoffringar arbetet som frilansande
artist kräver.
– Jag har alltid haft en inre dragkamp mellan Emelie som musikalartist och Emelie som vill jobba mellan åtta och fyra. Jag är medveten om
att jag har två sidor i mig som behöver tillfredsställas för att jag ska kunna vara lycklig: Dels den som älskar
att stå på scen och beröra människor,
dels den som älskar att studera och
utmanas intellektuellt.
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Lagom långt borta hemifrån, men ändå
tillräckligt nära hem, konstaterar hon.

Tron bjuder till samtal

I Umeå har Emelie Sund hittat en gemenskap och en församling, något som
inte alltid varit så lätt under de år hon
flyttat mycket.
– Jag insåg nog först när jag fick tillbaka den pusselbiten hur mycket jag
saknat den.
För Sund är tron ändå något grundläggande och självklart som syns i hennes liv även om hon inte själv tänker på
det eller nämner det med ord.
– Det är snarare så att andra ser det
tydligare än vad jag gör. När jag har börjat jobba med nya människor brukar det
inte dröja länge innan de säger ”du är ju
kristen”. På något sätt måste det synas
det i de val jag gör, tänker jag.
Att människor är nyfikna på hennes
tro tycker hon är positivt, även om en
del också vill kritisera.
– De allra bästa samtalen om tro har
jag haft med människor som inte är troende. Det hjälper mig att fördjupa min
egen tro att få höra hur de ser på livet
när inte tron är en självklarhet så som
den är för mig.
Emelie Sund har även stött på människor som tycker att kristen tro och teaterbranschen inte går ihop. Det finns
fördomar om en livsstil med alkohol,
droger och otrohet.
– För mig har det varit som vilket jobb
som helst. Frestelserna finns i livet oavsett var man är. Som kristen möter man
alltid utmaningar och tillfällen där man
får fundera ”okej, så här tycker andra
– hur tycker jag?”
Om du nu tänker tillbaka på den Emelie
som sökte rollen i PlayMe, vad skulle du
ge henne för råd i dag?
– Jag skulle nog säga till henne att
våga lita på sig själv, att våga lita på sin
magkänsla. Den sjuttonåriga Emelie var
väldigt ung och hon trodde väldigt gott
om många människor, vilket jag fortfarande utgår från att göra. Men jag skulle önska att hon var mer självsäker och
vågade tro att hon kan - litade på sig
själv helt enkelt.
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Emelie Sund fick sitt genombrott i ungdomsmusikalen
PlayMe. På samma scen medverkade hon senast i Kristina
från Duvemåla.

EMELIE SUND
UPPVUXEN I JAKOBSTAD.
MUSIKER OCH ARTIST SOM HAFT
ROLLER I BLAND ANNAT PLAYME,
KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA OCH
SOM PIPPI PÅ ASTRID LINDGRENS
VÄRLD.
BOR I UMEÅ MED SIN MAN OCH
STUDERAR LOGOPEDI VID UMEÅ
UNIVERSITET.

Diakoni i nordiskt perspektiv
norden. Diakonins roll i
en tid av förändring är temat när deltagare från
hela Norden samlas till diakonidagar i augusti. Målet är att dela erfarenheter och dra upp strategier för framtidens diakoniarbete.
De nordiska samhällena
följer samma välfärdsmodell och därför möter kyrkan och diakonin liknande

utmaningar. På konferensens program finns teman
som ensamhet, mångkulturella frågor, fattigdom och
arbetet bland äldre.
Medverkar gör bland annat biskop Björn Vikström
och Heather Roy, generalsekreterare för nätverket
Eurodiaconia.
De nordiska diakonidagarna hålls i Helsingfors den
17 till 19 augusti.

Ny pilgrimsled fick EU-stöd

St Olav. Projektet St Olav
Waterway har beviljats EUfinansiering och kan nu bli
verklighet.
Målet är att skapa en pilgrimsled från Åbo, genom
skärgården och över Åland
till Hudiksvall i Sverige. Åbo
Akademi är huvudman för
projektet genom Centret för
livslångt lärande (CLL).
– Finansieringen är ett
verkligt glatt besked! Det

handlar om att gräva fram
kunskap från medeltiden för
att kunna upprätta leden.
Det är här Åbo Akademis roll
är viktig, säger projektkoordinator Nina Söderlund vid
CLL som har jobbat med att
förbereda EU-projektet en
längre tid.
Pilgrimsleden som ska tas
fram är en så kallad St Olovsled som härrör sig till vikingen Olav Haraldsson, senare

helgonet S:t
Olav. St Olav
Waterway
ska planeras
så att leden
kan bindas
samman med
tidigare framtagna St Olavsleder i
Sverige och Norge.
– Det som gör St Olav Waterway unik är att den är den
första pilgrimsleden i världen

FOTO: ARKIVBILD/
EMELIE MELIN

som delvis går
också över vatten, säger Söderlund.
EU-projektet genomförs 2016–2019. Projektets
totalbudget är cirka 1,6 miljoner euro, EU-finansieringen är 75 procent.
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HELSINGFORS. På 40 år har antalet
anställda i kyrkan fördubblats medan
medlemsantalet gått ner med 25
procent. Nu kavlar Helsingforsförsamlingarna upp ärmarna.

Renoveringsobjekt: kyrkan
i Helsingfors
TEXT OCH FOTO:
CHRISTA MICKELSSON
För ett år sedan kom beskedet: församlingarna i Helsingfors ska spara
15 miljoner på tre år. Nu har gemensamma kyrkofullmäktige publicerat
de riktlinjer som arbetats fram under året som gått.
Christoffer Perret, vice ordförande för

”Det är bra
med kriser som
väcker oss.”
Christoffer
Perret

Kyrkoherden i Lauttasaaren seurakunta, den finska
församlingen på Drumsö,
Juha Rintamäki har tilldelats Helsingforsmedaljen i
guld. Utmärkelsen är Helsingfors stads högsta, och
har sedan 1955 delats ut på

FOTO: ARKIVBILD/SOFIA TORVALDS

Vi bad Christoffer Perret kommentera utvalda bitar i det dokument som
gemensamma kyrkofullmäktige godkände 7 juni:

gemensamma kyrkofullmäktige, berättar för Kyrkpressen om den förändring
av verksamhetskulturen som de nu vill
etablera.
– Det handlar delvis om en ekonomisk
process – vi måste spara. Men det handlar också om att inse att samhället omkring kyrkan förändrats och kyrkan inte hängt med. Det är bra med kriser som
väcker oss. Vi behöver vara kyrka på ett
annat sätt.
De riktlinjer som nu publicerats är för-

DRUMSÖ FLYKTINGARBETE

Rintamäki
fick medalj

sta steget i en lång process.
– Det är ingen vits att skära med osthyvel och leka att allt är som förr. I början fanns ett visst förändringsmotstånd,
men vi börjar vara allt mer överens: Nu
går vi in för det här.
Perret lyfter fram att det inte är någon
liten kommitté som ensam skissat upp
förändringen av verksamhetskulturen.
– Över hundra förtroendevalda, anställda och andra insatta personer har
jobbat i arbetsgrupper.

200 ÅRSVERKEN SKA BORT

– Målsättningen är att det ska kunna ske med naturlig avgång, att folk går
i pension eller söker sig till andra jobb.
Men jag tror ändå att det kommer att betyda att några tvingas lämna sina jobb.
– En stor utmaning är att de 21 församlingarna i Helsingfors alla är enskilda arbetsgivare, vilket gör att en arbetstagare inte helt enkelt kan flyttas från en
församling till en annan. Vi har i första
hand försökt besätta lediga tjänster in-

SKOLA RELIGION
Helsingforsdagen den 12 juni.
Rintamäki är ordförande
för gemensamma kyrkorådet. Stadsförsamlingarna mobiliserade en snabb
inkvartering av asylsökande i flera kyrkor under
den akuta fasen i höstas.
Medaljen kan ses som ett
offentligt erkännande för
kyrkans arbete.

Vem är lärarna
rädda för – föräldrarna, myndigheterna, dem som
inte tror eller dem
med stark tro?

Artisten Mariska om
att hon inte fick nämna
”Skaparen” i en kommande lärobok.

ternt, men det har redan kommit några klagomål till högre organ. Enligt lagen borde alla tjänster som blir lediga
lediganslås.

FÄRRE LOKALER

– Vi kommer att koncentrera verksamheten till färre utrymmen. En del
kyrkor kommer att rivas, andra att hyras ut. Samfällighetens hus i Berghäll på
10 000 kvadratmeter hyrs delvis ut eller säljs kanske.
– För oss svenskspråkiga är det en
mindre chock än för de finskspråkiga
församlingarna. Vi är redan vana vid att
behöva resa inom staden för att besöka vår kyrka.
– Ett exempel är Drumsö. Där kommer finsk- och svenskspråkiga att samsas om samma utrymmen efter att kyrkan renoverats. Det har också varit tal
om att bygga om och hyra ut en flygel.
Staden är ute efter utrymmen för barnverksamhet på Drumsö och kunde vara en potentiell hyaresgäst. Andra intressenter har också hört av sig.
– Samtidigt vill vi öppna för mer flexibilitet. Det ska vara möjligt för medlemmarna att självständigt verka i församlingarnas lokaler.

RUSNING HELSINGFORS

78 sökte prästtjänst i Berghäll

En församlingspastorstjänst i Berghälls finska församling har fått 78 personer att skicka in sina papper.
– Det är ovanligt många, vanligtvis söks prästtjänsterna i Helsingfors stift av ungefär 10–30 personer, säger notarien Heikki Hämäläinen till tidningen Kotimaa.
Det ekonomiskt trängda läget för Helsingforsförsamlingarna är en av orsakerna. Antalet tjänster minskar då till exempel präster som går i pension inte nödvändigtvis får någon efterträdare.
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GEMENSAMT SERVICENUMMER

– Vi har insett att pastorskansliernas
betjäningstider är ganska snäva. Många
av dem är öppna bara mitt på dagen och
folk som arbetar har ingen chans att hinna dit om de inte tar ledigt från jobbet.
Dessutom är det inte alls säkert att människor vet vilken församling de ska vända sig till om de till exempel vill boka
ett utrymme.
– Vår avsikt är att grunda ett servicenummer så att det ska finnas ett nummer
man ringer till om man vill boka dop, vigsel eller hyra ett utrymme eller få svar på
frågor, utan att behöva surfa runt på nätet och undra vart man ska ringa. Det löser inte alla problem men det ska gå att få
svar på de viktigaste frågorna och senare
bli uppringd av rätt person. I samma veva utvecklar vi våra webbsidor så att det
ska gå att få bättre betjäning digitalt, till
exempel för utrymmesbokningar.
– En del församlingar har uttryckt att
de aldrig vill avstå från sitt pastorskansli , medan det också finns församlingar
där pastorskansliet har mindre betydelse. Det går inte att dra alla församlingar över en kam, det har blivit tydligt för
mig när det gäller alla dessa förändringar.

SNABBINSATSGRUPP

– Trots att vi sparar måste vi se till att
vi samtidigt inte går miste om möjligheten att handla snabbt då det behövs.
Vi reserverar resurser för snabbinsatser.
Ett exempel är församlingarnas engagemang i flyktingkrisen då många kyrkor
öppnades upp som nödinkvartering med
en dags varsel.

EN EUROS VARUHUS

– Idén kommer från Tyskland där man
tyckt att det är mera humant och människovärdigt att de som behöver hjälp får
gå till en butik och köpa det de behöver
för en billig peng än stå på gatan och köa
för att få allmosor. Vi utreder konceptet.

Ett sparprojekt,
men samtidigt
en viljeyttring.
Så beskriver
Christoffer Perret
Helsingforssamfällighetens nya
riktlinjer.

DE SVENSKA FÖRSAMLINGARNA

– Resursmässigt är de svenska församlingarna lyckligt lottade, eftersom kyrkotillhörigheten är högre på svenskt
håll än på finskt. Det betyder att vi har
längre tid på oss att reagera och agera. De
tre svenska församlingarna kommer att
göra mer saker tillsammans. Vi har sedan tidigare samarbetat kring Lekholmen och liknande typer av samarbete
blir vanligare. Just nu har vi ett projekt
på gång kring de svenska församlingarnas information och ett tätare samarbete med Kyrkpressen.
– Kyrkotillhörigheten varierar i församlingarna. Vi har fört diskussioner
vad gäller fördelningsprinciperna men
har ännu inga konkreta förslag. En fråga att ta ställning till är huruvida de församlingar som har lägst kyrkotillhörighet borde få mer pengar än de får i nuläget eller inte.

LEKHOLMEN

– Lekholmen som lägerområde ligger
inte i vågskålen. Det finns en stor samstämmighet kring att vi behöver lägergårdar. Lekholmen är i gott skick och
det har investerats i lägergården. För oss
handlar det snarare om att fortsätta kämpa för Lekholmen som ett svenskt rum.

Kyrkan vill ta tag
i arbetslösheten
ARBETE. Församlingen
ger många unga värdefull
arbetserfarenhet. Nu vill
kyrkan också göra mer
för de långtidsarbetslösa.

Att få en ansvarsuppgift i församlingen kan stärka
självkänslan.
FOTO: ARKIVBILD/
CHRISTA MICKELSSON

TEXT: KT / EMELIE MELIN
En ny arbetsgrupp Kirkko, työ
ja työttömyys (Kyrkan, arbetet och arbetslösheten) ska i
ett halvår grunna på nya modeller för sysselsättning och
kyrkans och diakonins roll
i sammanhanget. Förslagen
läggs fram för regeringen.
Biskop Irja Askola, som
sammankallade gruppen,
uttrycker sin oro över hur
ord som långtidsarbetslös,
förtidspensionerad eller utbränd stämplar människor.
Hon betonar att människan
är mycket mer än sitt lönebesked, sin sjukhistorik eller
sina understödsblanketter.
– Människovärdet är
okränkbart. Kyrkan måste tydligt visa att människans person och livshistoria
är värdefulla trots arbetslöshet, utbrändhet och sjukdom.
Gud samarbetsförhandlar inte med någon, säger Askola till
tidningen Kotimaa.
Enligt sakkunnig Kari Latvus är gruppens uppgift också att lyfta fram arbetslöshetens olika ansikten. I april var
över 120 000 finländare långtidsarbetslösa, vilket enligt
Latvus inte märks tillräckligt i samhällsdiskussionen.
Arbetslöshet för lätt med
sig ensamhet och utanförskap. Arbetslösa är inte
heller en homogen grupp,
hit hör allt från invandrare
och unga utan utbildning, till
akademiskt utbildade med
en lång karriär bakom sig.
– Olika grupper kräver
olika strategier, säger Latvus till Kotimaa.
Dessutom ska gruppen
fundera på vad församlingarna konkret kunde göra för att främja sysselsättning. I sitt tidigare arbete i en
församling har Latvus upplevt hur lönesubventionerat
arbete gett människor som
mår dåligt bättre självkänsla och en bekräftelse på sitt
kunnande.
– På det här sättet kunde församlingarna arbeta

mycket mer aktivt för och
med långtidsarbetslösa på
alla håll i Finland.

Unga får arbetserfarenhet

Något församlingarna redan
gör är att varje år ge tusentals unga ett ansvarsfullt arbete. Under fjolåret deltog
över tjugotusen unga i församlingarnas hjälpledarutbildning och nästan 16 000
arbetade som hjälpledare.
– Församlingen erbjuder
de unga meningsfull sysselsättning, ger ansvar och arbetserfarenhet, säger sakkunnig för ungdomsarbetet
Sara Åström.
– Hjälpledarnas insats är
helt avgörande för att man

på konfirmandläger kan
ha aktiviteter i små grupper. Hjälpledarna står också närmare konfirmanderna
än vuxna ledare, säger Maria
Björkgren-Vikström, sakkunnig inom skolsamverkan och konfirmandarbete.
Åström påminner om att
församlingen ger de unga

”Gud samarbetsförhandlar inte
med någon.”
Irja Askola

utbildning i ledarskap och
möjlighet till gemenskap
med andra unga.
– Utgångspunkten är att
den unga ska få vara och
växa som den församlingsmedlem han eller hon är, det
ska finnas plats för alla slags
unga, säger Åström.
För många unga är hjälpledarutbildningen en naturlig fortsättning på skriftskolan. Över hälften av dem som
varit hjälpledare vill fortsätta
i församlingens verksamhet.
Evangelisk-lutherska kyrkan deltar
i SuomiAreena i Björneborg den 1115 juli i diskussionen kring delaktighet i arbetslivet, omvårdnad och
medborgarsamhällets framtid.

MIRAKEL HELGONFÖRKLARING

Hesselblads
förbön helade
En läsare hörde av sig och
var intresserad av att veta vad som låg till grund
för helgonförklaringen av
svenska Elisabeth Hesselblad, som Kyrkpressen skrev om i nummer 23.
Hesselblad helgonförkla-

rades av påven Franciskus i början av juni. Under
sin livstid (1870–1957) upprättade hon flera birgittinerkloster och förde vidare
den heliga Birgittas arv.
För att bli helgonförklarad inom den katolska traditionen ska personen ha
utfört under. Enligt Kristina Hellner vid Stockholms

FOTO: Birgittasystrarna

katolska stift åberopas två
mirakel till grund för Hesselblads helgonförklaring.
Det första handlar om
en syster i birgittinerorden
i Mexiko som led av tuberkulos i sitt knä och därför
var rullstolsbunden. Medan
systern väntade på operation bad hon moder Elisabeth om förbön. Vid ope-

rationen upptäckte läkarna att knäet läkt på ett
sätt de inte kunde förklara.
Systern behövde inte längre vare sig operation eller
rullstol.
– Det andra miraklet rör
en pojke på Kuba som hade en sjukdom som läkarna bedömde som obotlig,
berättar Hellner.

Medier har spekulerat att
det handlade om en cancertumör, men det är inte
bekräftat. Mer information
om det här fallet finns inte tillgänglig, eftersom det
legat under sekretess. Pojken och hans familj deltog
i helgonförklaringsmässan
i Rom, där de bar fram Elisabeth Hesselblads reliker.
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Stig-Erik Enkvist önskar att de som tror som kyrkan trott i tvåtusen år ska få utrymme i kyrkan också framledes.

Vill inte lämna kyrkan

LAESTADIANISM. Lekmannapredikanter inom den västlaestadianska
grenen har börjat döpa och dela ut
nattvard. Sakramentsförvaltningen
kan bli ett problem också för de
svenskspråkiga laestadianerna.

i sin tur hör till den östlaestadianska
Rauhan Sana-grenen. Den laestadianska väckelsen splittrades i en östligoch en västlig gren vid sekelskiftet för
hundra år sedan.
Västlaestadianerna i Finland är mellan 10 000 och 15 000 till antalet. De
flesta av dem finns i södra Finland, Savolax, Utsjoki och Ivalo. Enligt Enkvist
växer grenen eftersom allt fler människor utifrån attraheras av den.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Biskopen tillmötesgående

Även om biskopen i Kuopio Jari Jolkkonen erbjudit västlaestadianerna möjSedan december i fjol har västlaestadilighet att ordna egna nattvardsmässor
anska föreningar i Finland, de så kallai kyrkan, med enbart manliga präster,
de Förstfödda, ordnat egna lekmannaså har Lappmarkens äldste konstateledda nattvardsgudstjänster i sina börat att man nu ämnar börja med egen
nehus. Det har man gjort på uppmasakramentsförvaltning.
ning av Lappmarkens äldste i Gällivare,
en grupp predikanter som i praktiken
– För hundra år sedan gick
Livets ord
styr västlaestadianerna.
1960-61
Törölä 1972 det att fatta beslut som
Det här betyder att den Evangeliskberörde alla men i dag
lutherska kyrkan slutat samarbeta med
måste allt vara grundat
de föreningar som följer rådet. I föri Bibeln för att männisRauhan Sana
längningen kan det också leda till att Levi
korna ska tro på det, sä1934
västlaestadianerna går ur kyrkan.
ger Enkvist. Många
Älvgren
upplever att den
– Västlaestadianerna i Sve1964-65
Pollari
här frågan inte
rige har en ganska lagisk fram1920
är det. Trots att
toning. I Finland kolliderar den
Gammelbåde öst- och
svenska ålderdomliga patriarFörstfödda
Kolkuttajat 1950 västlaestadikalismen med en modern tros- (västlaestadianer) laestadianer
(östlaestadianer)
anerna känner
utövning som många finländsig främmande
ska västlaestadianer omfat- Lyngen
Nyväckta
inför kyrkans linje i
tar. Det finns en stor risk att
dag betyder det inte att
västlaestadianerna splittDen stora
alla vill gå emot kyrkoras här i landet, säger Stig-Erik
delningen
1900
lagen.
Enkvist i Larsmo.
Han är predikant inom Laestadi– Men Lappmarkens
anernas Föreningars förbund LFF
äldste tror så hårt på sin
Johan Raattamaa (1811-1899)
och har som specialintresse att
legitimitet att de kanLars Levi Laestadius (1800-1861)
forska i laestadianismen.
ske tror sig stå över
De flesta finlandssvenska laeskyrkolagen i den här
Illustration: Malin Aho Källa: Jouko Talonen
tadianer är anknutna till LFF som
frågan.

I Sverige är västlaestadianerna inte
lika delade i frågan . Där började lekmännen förvalta dopets och nattvardens sakrament redan 2001. De finländska västlaestadianerna fick 2014
rådet att göra likadant. Sedan dess har
ett antal nattvardgudstjänster hållits i
olika västlaestadianska bönehus runt
om i landet.
Seppo Parviainen, västlaestadiansk
lekmannapredikant i Tammerfors, bekräftar för Siltalehti att lekmannapredikanter inom rörelsen även döpt barn.
– Det är en känd luthersk princip att
Bibeln är den kristnes högsta auktoritet
under vilken allt liv och alla lära ska böja
sig, säger Parviainen till tidningen. Vi har
länge oroat oss över att vår kyrka övergett
Guds ord till exempel i frågan om kvinnliga präster och välsignelse av parförhållanden av samma kön. Liberalteologin har
brett ut sig och kyrkan har närmat sig den
katolska kyrkans lära och påven.

Prästvigning problem för LFF

Också inom LFF hålls predikantmöten. Men till skillnad från västlaestadianerna och den östliga huvudfåran
gammellaestadianerna aktar man sig
för att ge dekret som kan uppfattas som
normgivande för alla.
– Vårt predikantmöte diskuterar olika teologiska frågor och eventuella problem. Det är också ett teologiskt rådgivande organ för LFF:s styrelse. Men
mötet ger bara utlåtanden. För oss är
det väldigt viktigt att Bibeln, Guds ord,
är det enda rättesnöret inom kristenheten, både inom den lutherska kyrkan och inom väckelsen. Många frågor
tolkar man ändå olika, säger Enkvist.
Också på LFF:s predikantmöten har
nattvarden diskuterats.
– Diskussionen har pågått en tid och

gör det fortsättningvis, säger Stig-Erik
Enkvist. Men den har en annan vinkling. Det som oroar oss är vad vi ska
göra då rörelsens präster går i pension
och inte längre orkar tjäna. Vi eftersträvar inte lekmannaledd sakramentsförvaltning utan frågan för oss är var rörelsens unga teologer kan bli prästvigda.
För att bli prästvigd i kyrkan krävs att
samarbetsvilja med både kvinnliga och
manliga kolleger. Den laestadianska rörelsen accepterar inte kvinnliga präster.

Vill stanna i kyrkan

Av prästerna i Borgå stift räknas fyra,
varav tre är i församlingstjänst, ha sin
bakgrund i LFF.
– Vi vill inte lämna kyrkan. Vi vill bara ha rum i kyrkan för vår tro.
Det är inte bara laestadianerna som
oroar sig över utveckligen i kyrkan. Det
gör också andra inomkyrkliga rörelser.
– Vår önskan är att kyrkan skulle ge
utrymme åt alla dem som tror som kyrkan trott i tvåtusen år.
Inom LFF finns flera utbildade teologiemagistrar. Enkvist tror att flera av
dem vill bli prästvigda om de får en särvigning med bara män.
– Om inte pendeln inom kyrkan
svänger tror jag inte det kommer att
ske. Jag är rädd att också kvinnor som
inte accepterar att viga homosexuella par till äktenskap kommer att vägras prästvigning om några år. Så sker
redan i Sverige.
Stig-Erik Enkvist tror att dagen då
kyrkan börjar viga homosexuella till äktenskap blir en vändpunkt för mångas
medlemskap.
– Vi har många stora bönehus som
skulle kunna användas som kyrkorum.
Men det är inte dit vi vill. Framtiden får
utvisa vilken väg vi ska ta.
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Knyt sommaren
i en ljuv krans

MIDSOMMARKRANS.
Oregano, ståltråd och
ängsblommor. För Rea
Anner är midsommarkransen en kär
tradition. Här kommer
några tips till den som
vill fira sommaren i
blomsterskrud.
TEXT OCH FOTO:
EMELIE MELIN

Sill, potatis och smör. Sommarsångerna. Den ljusa natten. Den där myggan som
smyger sig in när man ska
sova. Det är de små sakerna som behövs för att göra
en midsommar, tycker Rea
Anner. Själv har hon de senaste åren firat med sillkalas,
majstång och kinuskitårta i
Brunakärrs koloniträdgård.
Anner konstaterar att
midsommaren egentligen är
rätt udda som högtid. Traditionerna varierar, vädret och
platsen bestämmer vad som

är möjligt att göra och den är
inte heller en renodlad familjehögtid som julen.
– Du kan inte köpa en midsommar. Det finns just inget
för reklamen att ta fasta på,
annat än kanske grillmaten.
Och kyrkligt är det inte heller så lätt: Johannes Döparens dag.
Men en viktig tradition
som Rea Anner hållit fast
vid i många år är midsommarkransen.
– Kransen samlar det bästa av sommaren. Att ha en
krans i håret är som en krona. Det blir något vackert och
högtidligt över en människa
som bär en krans.
Blommorna hör midsommaren till, det är sommarens
och livets fest. I folktron får
allt växande särskilda krafter
vid sommarsolståndet och
sju sorters blommor under
kudden är välkänd midsommarskrock. Kransen har sin
egen starka symbolik: formen står för förening och
evighet och kransen har använts som symbol för glädje, sorg, ära och berömmelse.

Rea Anner ser också kransen som en gåva, som visar
att man vill någon väl. Hon
brukar ge en blomsterkrans
till den som fyller år.

Så blir kransen till

Först behövs en stomme av
ett segt material. Rea Anner
tar två oreganokvistar som
hon formar till en lagom stor
ring. Ändarna fäster hon med
tunn ståltråd. Här fungerar
också grön blomstertejp eller starka grässtrån.
Därefter är det dags för
blommorna. Hon breder ut
buketten på bordet och väljer
bland prästkragar, daggkåpor, timotejstrån och en ensam rödklöver. Här är filosofin den att man tar det som
råkar blomma, i trädgården
eller vid dikeskanten.
Det är enklast att börja
med det som ska bli framsidan av kransen. Rea Anner
väljer de vackraste blommorna, placerar en blomma eller ett litet knippe mot
stommen och lindar ståltråden runt. Sedan tar hon nästa knippe och ser till att va-

riera färg och textur. En bit
av skaften lämnas kvar för
att ge stadga, men när de blir
för långa och spretiga klipper hon bort dem.
När hela kransen är fylld av
ett lager blommor är det dags
för detaljer och dekorationer.
Var behövs det en prästkrage
till? Var kunde det hänga lite
timotej? Som avslutning har
Anner ett tips: brudslöja. Den
växer inte vilt, men några små
kvistar köpta från butiken ger
kransen ett somrigt intryck.
– Om du så har bara tistlar
och törnen i kransen – med
brudslöja blir den ljuvlig.
Har man inte brudslöja
kan ogräset kirskål skapa en
liknande effekt. Den färdiga
kransen läggs en stund i vatten så blommorna får suga
i sig fukten. Så håller kransen längre.
I sina dagböcker har Rea
Anner samlat många fotografier på midsommarfirare
i krans. När midsommaren
är förbi ritar hon ögon och
mun på en rund, vit utelampa. Lampan får bära kransen
tills den vissnar.

VÅGA FRÅGA

Säg ja till varandra
för andra gången
”Vi har haft det ganska stormigt i
vårt äktenskap men skulle nu vilja
förnya våra löften. Har du mött
par som förnyat? Hur går det till i
praktiken?”

¶¶ANN-SOFI
STORBACKA
är sjukhuspräst
och svarar på
läsarfrågor om
tro och liv.

Jag har någon enstaka gång träffat på
par som har önskat förnya sina äktenskapslöften. Att det inte sker så ofta beror delvis på att vi inte har några egna finländska modeller för hur det går
till. Söker man på nätet med sökorden
”wedding vow reneval” (förnyelse av
äktenskapslöften) hittar man däremot
mycket material.

När jag kontaktats av par som av olika orsaker vill förnya
sina vigsellöften har vi planerat ceremonin tillsammans.
I praktiken har vi utgått från vigselformuläret och skräddarsytt tillfället i enlighet med parets önskemål. De yttre
ramarna kan variera, hemma eller i kyrkan, tillsammans
med de närmaste eller med många gäster i samband med
en silver- eller guldbröllopsdag.
För de människor jag mött har det varit viktigt att som
en del av ceremonin få uttala sin vilja att fortsätta leva i
kärlek och trohet. Eftersom det inte finns färdiga formuleringar har vi utarbetat en fråga tillsammans. Den kunde till exempel lyda: ”Vill du fortfarande dela ditt liv med
NN och älska honom/henne i nöd och lust?”
Ett annat förslag som en av
mina kolleger har använt är:
”Vill du NN i dag bekräfta din
kärlek till NN och fortsätta
att dela ditt liv med henne/ ”Ibland behövs det
honom?”

mera när relationen
har satts på prov av
olika orsaker.”

Eftersom det inte finns en
bestämd modell att följa gäller det också för er att planera ceremonin
tillsammans med den präst ni
anlitar. Var vill ni att ceremonin skall hållas? Vem vill ni
att ska var närvarande? Vill ni att era närstående bidrar
med böner, textläsning eller musik? Vill ni ha en enkel
och innerlig andaktsstund i ert hem eller ordnar ni en stor
fest tillsammans med släktingar och vänner?
Att bli ett par och sedan att gifta sig är bara början på ett
liv tillsammans. I mindre och vardaglig skala bekräftar ett
par sin relation på vardagliga sätt, med vänliga ord och omtänksamma handlingar. Ibland behövs det mera när relationen har satts på prov av olika orsaker. Vad fint att ni igen
har hittat tillbaka till varandra! Jag rekommenderar varmt
att ni går vidare med era planer på en bekräftelse av era
äktenskapslöften.

Fråga KP:s expertpanel

En stomme, en knippe med blommor, ogräs eller örter och lite tunn ståltråd är allt som behövs. Det finns ingen som inte
blir vacker i en midsommarkrans, intygar Rea Anner.

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

PÅ TVÄREN MAY WIKSTRÖM

Att försonas med ett sommarregn
Det börjar med en purken
himmel. Jag väljer att ignorera den. Efter ett tag flyttar jag motvilligt med
snabblunchen till parkbänken under
träden för att
slippa dugg-

regnet. Någon minut senare vräker det ner. Jag, lunchen och de nya skorna
som en gång var vita men
inte längre är det förflyttar oss snabbt som åskmullret som börjat dundra
in i närmsta portgång. Sen
står jag där och väntar. Dagisbarnen jag nyss passe-

rade lotsas hem från parken, iklädda gula västar och
med stadigt grepp runt det
långa repet som det är sed
att använda här i stan. Farten är rask. Dagispersonalen snarast drar hela släpet
med flygande ungar efter
sig för att hinna undan.
Det. Regnar. Hysteriskt.

Jag ser väggen på byggnaden där jag borde gå in,
så nära men just nu oändligt
långt borta. Medan vattnet
sprutar ur stuprännorna intill hinner jag fundera över
regn i allmänhet och sommarregn i synnerhet. Regn
som förstör festen. Regn
som saboterar semestern.

Ur minnet dyker det upp
en artikel i KP om torkan i
Nordvästra Afrika. Frilansreportern som skrev den
brast i sitt uppdrag, blev
förtvivlad, personlig, vred
över den värld han själv
skulle återvända till medan barn och boskap dog av
törst. Det var en drabbande

reportagetext. Och värst av
allt: det var på riktigt.
Regnet är nåd, som urskillningslöst sköljer över
dagisbarn, medelålders,
välfärdsmätta. Vattnet är en
av orsakerna till vår välfärd.
Jag är fortfarande dyblöt om
tårna. Men mellan pölarna
blänker tacksamhet.
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Vårdar tacksamhetens p
KAPELL. Det var en dramatisk dag vid
simstranden i Nabba sommaren 1852
då sexåriga Johan Westerlund höll på
att drunkna.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
Omkring 70 år senare återvändeprästen Johan Jakob Westerlund till
sin hemby Nabba som numera ligger inom staden Jakobstads gränser.
På simstranden lät han uppföra en
paviljong som en minnesvård för att
han som 6-åring räddades av Gud
från drunkningsdöden.
Johan Westerlund får själv berätta
om händelsen:
”Denna paviljong, uppförd 1925 är en
tacksamhetens minnesvård till Gud som
genom handelsbiträdet Matts Edvard Hjelt
räddade mig från att drunkna då jag som
ännu icke simkunnig liten gosse vid simning slintade i djupet här. Han uppdrog

mig som livlös på denna strand där jag efter en stund genom Guds underbara hjälp
kom till medvetande och till liv. Lova Herren min själ och allt det han i mig är hans
heliga namn. Vi hava en Gud, en Gud som
hjälper och Herren Herren som från döden frälser.”
Det handskrivna dokumentet, daterat den 1 juni 1925 och undertecknat av Johan Jakob Westerund, hänger nu inramat på väggen i paviljongen.
– Han var min farfars farfars bror,
född den 23 december 1845 och död
1928. Han är begraven i Hattula utanför Tavastehus, säger Fredrik Westerlund.
Paviljongen, eller kapellet som det
också kallas inom församlingen, står
fortfarande på släktens marker någ-

ra meter från kommungränsen till
Nykarleby. Där har Fredrik Westerlund och hans bror med familjer var
sin stuga.
Inom familjen talar man om paviljongen. Men då de sätter ut skyltar vid
vägen för att folk ska hitta till platsen
står det ”Nabba kapell – paviljongen”.
– Vi säger paviljong eftersom Johan gjorde det.

Hattula-farbrorn

Fredrik Westerlunds farfars farfar tog
över hemmanet i Nabba efter sina
föräldrar.
– De var tre syskon i familjen som
överlevde till vuxen ålder. Systern gifte sig i Karleby och den yngre brodern
Johan sattes i skolan. Han var elva eller tolv år gammal då han lämnade
hemmet för skolan. Så småningom
blev han präst och kom att utföra sin
livsgärning i Hattula nya kyrka. Han
satt också i lantdagen.
– Han är känd i släkten som Hattula-farbrorn.
Johan Westerlund var gift och hade
en dotter. Då spanska sjukan härjade 1918-1920 insjuknade både hans
hustru och dotter. De dog med några månaders mellanrum.

Fredrik Westerlund är en av
dem som förvaltar kapellet efter
förfadern Johan
Westerlund.

– Efter att han blev ensam flyttade
Johan så småningom tillbaka till sin
hemby Nabba.
Under alla dessa år hade han aldrig glömt simturen sommaren 1852.
Väl hemma igen lät han uppföra paviljongen på simstranden.
– Vi vet egentligen inget mer om simturen än vad Johan själv skrivit om den,
säger Fredrik Westerlund. Men sannolikt
var inte Matts Edvard Hjelt mycket äldre
än Johan själv. När kompisen simmade
ut följde Johan sannolikt efter.
Om Johan uppförde paviljongen för
att uppfylla ett löfte han gett Gud vet
man inget om.
– Det finns i alla fall inget skrivet
om den saken. Han var ju bara sex år
är när det hände.

Socklotbor byggde

Platsen där simstranden i Nabba en
gång låg heter Sandudden. Eftersom
det gått 170 år sedan händelsen låg
vattenlinjen betydligt högre upp då
än vad den gör i dag. Nu håller hela
viken på att torka ut och den är inte djupare än att man bottnar i den.
Landhöjningen illustreras av en
bild som Fredrik Westerlund plockar fram. På bilden håller Johan en an-
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Johan Jakob Westerlunds berätelse
hänger på väggen.

Porträtten av den räddade Johan Jakob Westerlund och räddaren Matts Edvin
Hjelt hänger också inramade på väggen i kapellet.

Kapellet invigdes på simstranden 1925. Då var vattenlinjen betydligt högre än i dag.

aviljong
daktstund på platsen. Man kan se en
båt som ligger förtöjd vid trappan till
paviljongen.
– Det lär ska vara Sundbymarthorna som han håller andakt för. Och här
i barnvagnen ligger min äldsta faster.
Bilden är tagen någon gång mellan
1925 och 1928, det år då Johan dog.
Johan anlitade folk från grannbyn
Socklot i Nykarleby för kapellbygget.
– Vi vet inte var han fått modellen
till huset. Det har en ovanlig åttkantig form. Den närmaste modellen här
i trakten är lusthuset vid Kuddnäs.
När familjen skulle måla om huset
för några år sedan gjorde de en intressant upptäckt.
– Då vi skulle mäta väggarna för
att beräkna färgåtgången upptäckte
vi att alla åtta väggar har olika mått.
Det kan kasta på flera decimeter. Väggarna följer grundstenarnas längd.

Utfärdsmål

Man vet inte exakt vad Johan Westerlund gjorde med paviljongen efter att
den stod klar.
– Men enligt familjelegenden lär han
ha haft en brits fastskruvad i ena väggen där han kunde övernatta sommartid.
Efter att Johan dog förföll pavil-

”Varje år ringer
Jakobstads
svenska församling och
frågar om de får
komma och hålla gudstjänst
här. Och varje
år svarar vi
välkommen!”

jongen en aning. Men genom alla år
har den varit ett utfärdsmål för olika grupper.
– Vi träffar ibland äldre människor som berättar att de varit här på cykelutfärd med juniorerna under trettio- och fyrtiotalet.
I dag är byggnaden i familjen Westerlunds ägo. Eftersom Johan dog
barnlös gick arvet till hans brorsbarn.
– Därför finns det också en hel del
prästgårdsgods från adertonhundratalet utspritt inom släkten.
När Fredrik Westerlunds föräldrar tog över hemmanet i Nabba på
1960-talet, hade paviljongens pärttak börjat läcka. De renoverade huset
och satte plåttak på det men än i dag
ser man spår av fukt på innertaket.
– Taket har hållit tätt sedan dess.
Men trappan får vi förnya varefter
högvattnet förstör den.

Familjekapell

I dag fungerar paviljongen som ett familjekapell. Här har det hållits dop,
vigslar och förlovningar sommartid.
– Det är krångligt att ta sig hit på vintern. Och då har ytterdörren antingen frusit fast eller svällt så mycket att
den inte alls går att öppna.

Kapellet är öppet också för andra än
medlemmarna i familjen.
– Varje år ringer Jakobstads svenska
församling och frågar om de får komma och hålla gudstjänst här. Och varje år svarar vi välkommen!
Gudstjänsten brukar hållas den första söndagen i augusti.
– Men i år blir det söndagen den sista
juli. Det brukar komma ganska mycket
folk, så pass mycket att alla inte ryms in
så vi ordnar med bänkar utanför. Min
mamma bjuder på kyrkkaffe då.
Deltagarrekordet för sommargudstjänsterna i paviljongen ligger på 120
besökare. Som mest har hela 54 personer trängt sig in i kapellet en regnig söndag.
– Tjugo personer ryms att sitta på
bänkarna längs väggarna. Resten satt
på tältsstolar och några fick stå.
Gästboken berättar att gudstjänsten
senaste sommar samlade några dussin personer.
– Det var ganska många. Vanligtvis
är det mest släktingar och villagrannar
från Socklot och Pörkenäs som kommer till gudstjänsten.
Så pekar Fredrik Westerlund på ett
namn i gästboken:
– Hon där har vaga minnen av an-

tingen Johan eller hans bror som var
min farfars farfar, född 1838. Båda bröderna dog samma år 1928 och då var
hon själv inte så gammal. I dag är hon
över nittio år.

Julotta på sommaren

Utfärdsgrupperna fortsätter ännu att
besöka paviljongen. Det är vanligtvis lägerdeltagare från Pörkenäs eller
Merilä lägergårdar. Jakobstads finska
församling, som haft läger vid Merilä, har några gånger firat julotta här
mitt i sommaren som en del av konfirmandundervisningen.
– När jag och min bror var i konfirmandåldern kom det flera grupper hit
på besök. Nu håller antalet på att stiga igen när våra barn kommer i den
åldern.
Bland annat har konfirmandgrupper
från Korsholms församling, där Fredrik Westerlunds hustru Susanne Westerlund är kantor, besökt kapellet.
Fredrik är lektor i franska språket
och kulturen på universitetet i Joensuu. Familjen är bosatt i Vasa men vistas så mycket som möjligt i Nabba.
– Vår familj har flyttat runt ganska
mycket och då har det här stället varit en fast punkt för oss.
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MIDSOMMARKRYSSET
Konstruerat av BRITT-MARI ANDTFOLK

MAJKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande
med ett bokpris som kommer på posten.
Vi gratulerar: Tua Lindqvist, Bromarf,
Henrik Castrén, Tammerfors och Ulla Björkman, Hindhår.

SKICKA IN!

VIN
BÖCKEN
R!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 12 juli
2016 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180
Helsingfors. Märk kuvertet ”Midsommarkrysset”.
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000.
Lycka till!

Namn & adress:
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UR EVANGELIET
”Jag är inte den
som ni tror. Han
kommer efter
mig, och jag är
inte värdig att
knyta av
honom sandalerna.”
Läs mera i Apg.
13:23-26

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Ödmjuk vägröjare

I kyrkan är midsommardagen Johannes döparens dag.
Han var släkt med Jesus och enligt Bibeln var deras
mammor gravida samtidigt. Johannes föddes först och
blev som vuxen en vägröjare för Jesus.
Många trodde att Johannes döparen var den
räddare som judarna väntade på. Han var ingen
mjäkig person – ändå hade han ett stort mått
ödmjukhet. Genom Johannes ser vi att ödmjukhet också kan vara att högljutt ropa och
väcka slumrande människor.

INSIDAN
BETRAKTELSEN STEFAN FORSÉN

FOTO: LIISA MENDELIN

Uppgörelse
med en hjälte
Barndomens berättelser formar oss mycket mera än
vi anar. Rädslor kan ännu i vuxen ålder ta gestalt av
det vi upplevde som barn när vi hörde berättelsen om
Hans och Greta och den förskräckliga häxan i det lockande huset.
Det sätt vi som vuxna använder för att hantera en sådan rädsla är oftast att ta till någon form av sund och rationell förklaring: Det är bara en saga. I och för sig försvinner inte rädslan med det – men den går att hantera.
Många vuxna hanterar frågan om Jesus på samma sätt
som de tacklar barndomens rädslor.
Jesus har för många blivit en glansbildsfigur från
söndagsskolan, eller en
hjälte i en sagoliknande
berättelse från skolans
religionsundervisning. ”Många vuxna hanAtt sedan konfronteras terar frågan om Jesus
med att han är en his- på samma sätt som
torisk person som har
de tacklar barndopåverkat så gott som allt
som berör vårt moderna mens rädslor.”
samhälle blir kanske för
mycket att ta in. Och för
att hantera den osäkerheten så tar man till en ”sund
och rationell förklaring”: Jesus är bara en saga.
Men så är det inte. Det finns ingen person i världshistorien som det skrivits mera om än om Jesus från Nasaret. Också icke-kristna källor har flera omnämnanden om honom än vad som hittats om till exempel Julius Cesar. Han är på riktigt.
Och något mycket speciellt måste det ha varit med
honom – annars hade han inte fått så mycket utrymme
i världshistorien. Så det går inte att hantera Jesus med
att säga: Han är en saga.
Vem är han då?

Stefan Forsén är kyrkoherde i Matteus församling.
Läs mera om sommarserien Skriba för vuxna här intill.

APOSTLADAGEN
Dagen efter midsommardagen firar vi apostladagen. Då frågar vi oss hur
vi kan hjälpa till att bygga
Guds rike på jorden.
Apostlar är en gemensam beteckning på de
första kristna ledarna. Enligt traditionen dödades
apostlarna Petrus och
Paulus under de förföljelser som kejsar Nero initierade på 60-talet e.Kr. Därför anknyter
apostladagen även till
martyrskap, det märks
genom att kyrkans
vaktmästare byter ut tygerna i kyrksalen till röda textilier.

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 40:1-8
ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 13:23–26
EVANGELIUM
Luk. 1:57-66
Midsommardagen (Johannes döparens dag).
Temat är ”Vägröjaren”.

PSALMFÖRSLAG
534:1–3, 540,
534: 5-8, 14.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

SKRIBA FÖR VUXNA
När kroppen äntligen landat i semesterläge kommer sakteligen också huvudet ikapp. Men vem var
egentligen den där typen du brukade vara innan vardagens diskberg rasade över dig? Vad ville
du? Vad drömde du? Vad
trodde du på?
Under sommaren skriver Stefan Forsén från
Helsingfors en serie reflektioner kring en spirande tro i vuxen ålder. Han
tar avstamp i de tankar
han möter hos föräldrar till
ungdomarna i församlingens skriftskola.

”Vi samlas till
after work inför
Pride, på Luckans
veranda den 1.7.”
Kyrkan deltar i
svenskspråkiga organisationers satsning
under Helsinki Pride
1-2 juli.

Stödtelefon

för närstående till missbrukare

När någon i familjen har problem med alkohol,
droger, spelande eller annat missbruk blir det ofta
problem för hela familjen. En ny, nationell stödtelefon för närstående till missbrukare erbjuder hjälp och
stöd. Jourtider: måndagar kl. 9-12, 13-16
och torsdagar kl. 9-12, 13-16. Tfn: 050 – 313 9926

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

Annonsera i Kyrkpressen!

KALENDERN
22.6–7.7

spelmansförbund
En Euros Café ti 5.7: kl 13-15 i
Tikva
Sommarcafé on 6.7: kl 13 i församlingsgården

DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ
LÖ 25.6 kl. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan, Wilén, Brunell.
SÖ 26.6 kl. 10: FESTGUDSTJÄNST i
Kullo bykyrka, som firar 100-årsjubileum. Wilén, Söderström,
Gaudeamuskören.
kl. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan,
Wilén, Brunell.
TO 30.6 kl. 20: MUSIK i domkyrkan Ville Salonen, tenor, Jarkko
Yli-Annala, orgel, piano
LÖ 2.7 kl. 11: KONFIRMATIONSMÄSSA i domkyrkan, Houtskär 2
A, Wilén, Söderström
SÖ 3.7 kl. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan, konfirmation av Houtskär
2 B, Wilén, Eisentraut-Söderström, Söderström.
kl. 18: GUDSTJÄNST i SvartbäckSpjutsunds skärgårdskyrka,
Smeds, Brunell
TO 7.7 kl. 14: KAFFEANDAKT i församlingshemmet, Café Ankaret.
Eisentraut-Söderström, Juntunen,
Brunell.
kl. 20: MUSIK i domkyrkan
Münchner Klassik Chor, Mauriz
Brunell, orgel
ORGELKVART: i domkyrkan tisdagar och torsdagar kl. 12
¶¶ LAPPTRÄSK
lö 25.6: kl. 10 Högmässa i kyrkan,
Anita Widell, Arno Kantola
sö 26.6: kl. 16 Högmässa i kyrkan,
Anita Widell, Arno Kantola. Obs
tiden!
on 29.6: kl. 11-15 Kyrkorna är
öppna
sö 3.7: kl. 10 Högmässa i kyrkan,
Anita Widell, Mia Aitokari
on 6.7: kl. 11-15 Kyrkorna är öppna
on 6.7: kl. 18 Sommarsamling vid
Hurtigs torp i Hindersby, Antti
Kilpi, Mia Aitokari. Fornminnesföreningen bjuder på kaffe
Församlingskansliet i Lappträsk
är stängt 30.6 och 1-31.7, ring
050 382 7521
¶¶ LILJENDAL
lö 25.6: kl. 12 Högmässa i kyrkan,
Anita Widell, Arno Kantola
sö 26.6: kl. 12 Friluftsgudstjänst
vid Wårkulla, Anita Widell, Arno
Kantola
sö 3.7: kl. 12 Högmässa i kyrkan,
Anita Widell, Mia Aitokari
Församlingskansliet i Liljendal är
stängt 1-31.7, vid behov kontakta
044 722 9241
¶¶ LOVISA
Tvåspråkig midsommargudstjänst
lö 25.6: kl 11 i Valkom kyrka (OBS!
Tid och plats), af Hällström, Savolainen, Tollander
Gudstjänst sö 26.6: kl 10 i kyrkan,
af Hällström, Tollander
En Euros Café ti 28.6: kl 13-15 i
Tikva
Sommarcafé on 29.6: kl 13 i församlingsgården
Rosenbröllop lö 2.7: kl 17 i kyrkan
Spelmansgudstjänst med nattvard sö 3.7: kl 10 i kyrkan, af Hällström, Jokinen, Finlands svenska

	
  

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

¶¶ PERNÅ
Midsommardagens tvåspråkiga
gudstjänst: lö 25.6 kl. 11.00 i Helmi i Pitkäpää, Robert Lemberg,
Marcus Kalliokoski. Tag gärna
picknick-korg med. Ingen gudstjänst i kyrkan.
Mässa i Taizé-stil: sö 26.6 kl.
18.00 i kyrkan, Robert Lemberg,
Marcus Kalliokoski.
Avanti-konsert: on 29.6 kl. 19.00 i
kyrkan. Biljettförsäljning.
Läsmöte: to 30.6 kl. 18.00 på
Våtskär, Göstas, hos Gunvor och
Edgar Eriksson, Robert Lemberg,
Paula Jokinen.
Högmässa: sö 3.7 kl. 10.00 i
kyrkan, Robert Lemberg, Arno
Kantola.
Sommarkonsert: on 6.7 kl.
18.00 i Sarvsalö kapell – Camilla
Wiksten-Rönnbacka och Stella
Jonasson, sång, Emelie Adolfsson,
piano och Dan Rönnbacka, bas.
Fritt inträde, program 10€.
Läsmöte: to 7.7 kl. 18.00 på Lillholmen hos Karin Klawér och Leroy Hindsberg, Robert Lemberg,
Mia Aitokari. Vid dåligt väder på
Sandö.
¶¶ SIBBO
SIBBO GAMLA KYRKA ST SIGFRID: Lö 25.6 kl. 12 Midsommardagens mässa. Helene Liljeström,
Camilla Wiksten-Rönnbacka.
Sö 26.06 Mässa. Katja Korpi,
Wiksten-Rönnbacka. Sö 3.7 kl.
12 Mässa. Liljeström, WikstenRönnbacka.
Kyrkans Ungdoms midsommarsamling: Fre 24.6 kl 19,
Nilsasgården. Gäst: Marika
Björkgren-Thylin (FMS). Servering
o korvgrillning.
Sommarfest i Box: Sö 3.7 kl. 17,
Bykyrkan Tabor. Allan Lindqvist,
Ulla-Britt Granfelt-Lindqvist,
Kenneth Grönroos, Helene Liljeström, Box Missionskrets.
Sommarkonsert: To 7.7 kl. 19
Sibbo Gamla kyrka S:t Sigfrid.
Vindar från antikens Rom. Tiina
Aho-Erola (barockviolin), Minna
Tuhkala (barockviolin), Lea Pekkala (barockcello), Anna Orasmaa
(cembalo) o Minna Nybergh
(sång). Fritt inträde, programblad
5€. Marthornas Klockstapelcafé.
Sommarcaféet Prästgården håller
är öppet vardagar kl. 11-16: Möjlighet att hålla program onsdagar
kl. 14. Ta kontakt med Kira Nyman
(kira.nyman@evl.fi) för info.
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Mer information på Johannes
hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
To 23.6
kl. 12: Klavertramp i Berghälls
kyrka. ”Klavertramp runt Östersjön”. Efter musikstunden berättar kantorn om musiken i kapellsalen. Servering.

Lö 25.6
kl. 12: Midsommardagens högmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Heikel-Nyberg, Hätönen.
Sö 26.6
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg, Lindström,
Böckerman
Må 27.6
kl. 13-15: Sommarcafé i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivå.
Ti 28.6
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Santeri Siimes.
On 29.6
kl. 14: Orgelandakt och sommarcafé i S:t Jacobs kyrka. RepoRostedt, Henricson.
kl. 20.30: Veckomässa i Lekholmens kapell.
Sö 3.7
kl. 11: Högmässa i Lekholmens
kapell.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Repo-Rostedt, Lindström,
Henricson.
Må 4.7
kl. 13-15: Sommarcafé i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivå.
Ti 5.7
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Iina Katila.
On 6.7
kl. 14: Orgelandakt och sommarcafé i S:t Jacobs kyrka. Lindström,
Almqvist.
kl. 20.30: Veckomässa i Lekholmens kapell.
To 7.7
kl. 12: Klavertramp i Berghälls
kyrka. ”Klavertramp runt Östersjön”. Efter musikstunden berättar kantorn om musiken i kapellsalen. Servering.
¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Kansliet är öppet i juni: må, ti, to,
fr kl. 9-14, i juli stängt på fredagar.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 26.6 kl. 12: högmässa, Stefan
Forsén, Anders Forsman. Kyrkkaffe.
On 29.6 kl. 12: lunchmusik, Katri
Vanhamäki, orgel. En halvtimmes
musik vid lunchtid. Caféet är öppet före och efter konserten.
Sö 3.7 kl. 12: högmässa, Helena
Rönnberg, Anders Forsman. Kyrkkaffe.
ÖSTERSUNDOM KYRKA Kapellvägen 65
Lö 25.6 kl. 12: gudstjänst, Johan
Hallvar, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe.
MIKAELSKYRKAN, Husmorsstigen 1
Ti 28.6 kl. 19: konsert Med metro
till musiken: Sommaren ljuder.
Maria Sirén, sopran, Kirsi SkantzViljakainen, piano och orgel. Kaski, Maasalo, Piiparinen, Hannikainen. Fritt inträde, programblad
(på finska) 7 €.
HAVSRASTBÖLE KAPELL, Skotstigen 3
Ti 5.7 kl. 19: konsert Med metron
till musiken: Tykönäsi – Hos dig.
LEKKUJAD: Kristiina Olanto, sång,
indiskt harmonium, perkussion, Jorma Tapio, flöjt, basflöjt,
träflöjter, basklarinett, indiskt
harmonium, perkussion. Karelska
folksånger & gamla ortodoxa kyr-
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RADIO

Andrum kl. 6.54
(med repris 9.10)
To 23.6 Barbro Näse, Karis Fre 24.6 Monica HeikelNyberg, Grankulla (repris
från 29.10.2014) Lö 25.6
8.53 Familjeandakt. Lars
Collmar läser ur sin bok
Helga Hund i Egypten (repris från 6.5.2006) Må 27.6
Lars-Johan Sandvik, Ny-

kosånger. Fritt inträde, programblad (på finska) 7 €.
¶¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Lö 25.06
• kl. 13 Midsommardagens högmässa: Munksnäs kyrka, Tegelst.
6. Thylin, Ahlberg.
Sö 26.06
• kl. 10 Högmässa: Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12. Sandell,
Ahlberg.

karleby Ti 28.6 Carolin Ahlvik-Harju, Åbo Ons 29.6
Joanna Nylund, Helsingfors To 30.6 Marica Enlund,
Sibbo. Fre 1.7 Stefan Forsén, Helsingfors Lö 2.7 8.53
Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin bok Helga
Hund i Egypten (repris från
13.5.2006)
Må 4.7 Mia Anderssén-Löf

Sö 03.07
• kl. 10 Högmässa: Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12. Sandell,
Ahlberg.
• kl. 13 Högmässa: Munksnäs
kyrka, Tegelst. 6. Thylin, Ahlberg.
• kl. 16.30 Sommarpuls: på Café
Torpet, grillning och knytkalas
efteråt. Köpingsv. 48
Övrigt
• Sommarläger: på Björkebo för
7–12-åringar den 3–5 augusti.
Pris: 60 €, kost och logi samt

Ti 5.7 Joanna Nylund, Helsingfors Ons 6.7 Kaikka
Växby, Vanda To 7.7 Marica
Enlund, Sibbo.
VEGA

busstransport ingår i priset. Frågor
till Sussi: susanna.isaksson@evl.fi
Anmälan till kansliet.
• Familjeläger: på Lekholmen 19–
21 augusti för Matteus-, Petrusoch Johannes församling. Pris:
vuxna 45 €, barn (3–17 år) 35 €,
under 3-åringar gratis, kost och
logi ingår i priset. Frågor till Sussi
tel. 0505609157, susanna.isaksson@evl.fi Anmälan till kansliet.
• Förbönsämnen: tas emot under
sommaren till tfn (09) 23407171

Välkomna till SLEF:s årsfest
i Helsing fors, 30.6 – 3.7.2016 !
Festplatser är Åggelby gamla kyrka (Brofogdevägen 12), Lutherkyrkan
(Fredriksgatan 42) och Tyska skolan (Deutsche Schule, Malmgatan 14).
Arrangör är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF).
Förmånliga måltidspriser, parallellprogram för barn och tonåringar!
Se hela festprogrammet på SLEF:s webbplats www.slef.ﬁ.
Alla samlingarna är öppna för alla. Några axplock ur programmet:
TORSDAG 30 JUNI
18.30! Presentation av Åggelby gamla kyrka. Halvar Sandell.
19.00! Kvällsmässa i Åggelby gamla kyrka. Leif Erikson,
Vesa Ollilainen, Lotta Wollsten, Skarpskyttekören.

FREDAG 1 JULI
19.00! Inledningsfest i Lutherkyrkan. Daniel Djupsjöbacka, Vesa Ollilainen, Johanna & Jonny Wargh,
Ungdomskören Evangelicum, Feststrängbandet.
21.30! Bön och sång i Lutherkyrkan. Hillevi Lasén.

LÖRDAG 2 JULI
10.00! Sångandakt i Lutherkyrkan. Tuomas Anttila.
11.00! Bibelstudium i Lutherkyrkan. Albert Häggblom,
Forna Ungdomskören.
13.00! SEMINARIER I (Lutherkyrkan & Tyska skolan): 1. Kristen i dagens
Turkiet – möjligheter och utmaningar. Tua & Torsten Sandell. /
2. Mission eller utvecklingssamarbete – likheter och skillnader?
Ingvor Byskata och Helena Sandberg. / 3. Evangelisk verksamhet
i Helsingfors genom tiderna. Boris & Iris Sandberg. / 4. Urtidens
budskap till nutiden. Bengt Djupsjöbacka.
15.00! Ungdomskören Evangelicum sjunger på Narinken-torget.
16.00! SEMINARIER II (Lutherkyrkan & Tyska skolan): Samma seminarier
som kl 13. Därtill följande seminarium: 5. Bibelsitsar – att samlas
kring Bibelns glädjebudskap. Albert Häggblom.
19.00! Festkväll i Lutherkyrkan (sänds i Radio Vega söndag 3.7 kl 13).
Torsten Sandell, Jimmy Österbacka, David Forsblom, Rut Åbacka,
Årsfestens barnkör, Lina Forsblom, Ungdomskören Evangelicum.
21.30! Bön och sång i Lutherkyrkan. Maria Boström.
SÖNDAG 3 JULI
10.00! Högmässa i Lutherkyrkan. Leif Erikson, Samuel Erikson, Nina
Kronlund.
13.30! Sångfest i Lutherkyrkan (tvåspråkig/kaksikielinen). Ingvar Dahlbacka, Göran Stenlund, Kören Agape, Ungdomskören Evangelicum.

Aftonandakt
kl. 19.15

To 23.6 Björn Elfving, Vasa
Fre 24.6 17.58 Ett ord inför helgen, Pedersöre kyrka. 19.15 Psaltarens poesi. Uppläsare: Mårten Lindholm (repris fr 14.1.2004)
Sö 26.6 Clas Abrahamsson,
Borgå Må 27.6 Bevarade
ord: Margareta Melin. Upp-

tisdagar mellan kl. 10-12 (ej 19.7,
26.7 och 5.8) och per e-post pray.
petrus@evl.fi
¶¶ HELSINGFORS PROSTERI
Lekholmen är öppen. Mer info
från Din egen församling och
www.lekholmen.fi
Församlingarnas samtalstjänst:
dejourerar på tfn 01019--0072
(från utlandet +358 1019 0072)
varje kväll kl.20-24. En webbaserad hjälptjänst finns på adressen
http://evl.fi/natjour Användaren
behöver inte uppge namn, epostadress eller andra uppgifter
som kan leda till identifiering
utan väljer själv en signatur och
ett lösenord. Ring eller skriv när
Du behöver stöd! Du kan dessutom skriva ett handskrivet brev
till Kyrkans brevjour, PB 210,
00131 Helsingfors, som behandlas
anonymt och konfidentiellt. Kyrkans chatt dejourerar måndag till
torsdag kl.18-20.
KAMPENS KAPELL: är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt
helgdagar 10–18.
Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi
¶¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 26.6: um 11 Uhr Gottesdienst
(Panzig)
So 3.7: um 11 Uhr Gottsdienst mit
Abendmahl (Görk)
¶¶ OLAUS PETRI
Sö 26.6: kl. 11 Högmässa. Viinikka,
Fogelberg.
Lö 2.7: kl. 18 Helgsmålsbön – Musikandakt. Santeri Siimes, orgel.
Sö 3.7: kl. 12 Högmässa sammanlyst till Johanneskyrkan.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
¶¶ ESBO
Högmässor
Lö 25.6:. Midsommardagen. Esbo
domkyrka kl. 12.15. Laukkanen,
Kronlund.
Sö 26.6: Apostladagen. Esbo
domkyrka kl. 12.15. Ahlbeck,
Wikman, Sabina Kyllönen. Klockstapelkaffe.
Sö 3.7: Esbo domkyrka kl. 12.15.
Jäntti, Kronlund, Kyllönen. Klockstapelkaffe.
Musik i sommarkvällen i Esbo
domkyrka: Sö 26.6 kl. 19 Tiia
Saari & Håkan Wikman. Virsikirja
& Psalmbok. Sö 3.7 kl. 19 Noora
Karhuluoma, sång, Henri Hersta,
piano & orgel. Mozart, Mendelssohn, Verdi, Merikanto. Fritt intr.
Orgelnatt & Aria: Esbo domkyrka
varje to kl. 22 t.o.m. 25.8. Mer info
& biljetter: www.urkuyofestival.fi
Kvällsgudstjänst: Mataskärs kapell to 7.7. kl. 18. Jäntti, Kronlund,
Mataskär 3-skriftskolan.
Sommarträff: Olars kyrka, svenska sidan, varje ti kl. 13-14.30.
Andakt, kaffe med tilltugg, olika
program varje gång.
Kvällsgudstjänst: Mataskärs kapell to 30.6 kl. 18. Ertman, Kronlund, Mataskär 2-skriftskolan.
Seniorläger på Mataskär: on 13.7
kl. 12 – lö 16.7 kl. 13. Diskussioner
och pyssel, bastubad, naturvandring, sång och andakter, fritid och
vila. Lunchutfärd till Skärgårdsbutiken. Helpension, inkvartering
i 2 pers. rum i internatet. Pris
80 €, räkningen skickas hem.
Taxitransport ordnas. Mer info
och anmälning senast 5.7: Bea
Karlemo, 040 513 0828, beatrice.
karlemo@evl.fi.
Nåd i livets vardag: retreat på
Snoan, Lappvik, 21-23.10. Ledare

läsare: Monica Heikel-Nyberg Ti 28.6 Barbro Näse,
Karis Ons 29.6 Bibelstudium över Uppenbarelseboken med Stig-Olof Fernström (repris från 1.10.2015)
To 30.6 Cecilia Forsén, Helsingfors Fre 1.7 Kurt Cederberg, Jakobstad (repris från
8.4.2005) Lö 2.7 Ett ord inför helgen. Gamla kyrkan i
Helsingfors Sö 3.7 Clas Ab-

Roger Rönnberg. Pris 90 €. Anm.
senast 7.10, 050 576 5784, claire.
broberg@evl.fi
Öppen mottagning: Kyrktian,
Kyrkog. 10, må 20.6 kl. 11.3014.00, ingen mottagning to 23.6.
Därefter i regel varje må och to kl
10-12. Diakoniarbetarna Bea Karlemo, tfn 040 513 0828, eller Nina
Wallenius, 050 432 4323, är på
plats. Man kan komma in i olika
ärenden, beställa längre tid till
själavård, för utredning av ekonomiska bekymmer m.m.
Esbo svenska församlings kansli:
på Kyrkog. 10, tfn 09 8050 3000,
är i juli öppet må-fre kl. 9-13.
Esbo församlingars servicecentral: på Kyrkog. 1, tfn (växel)
09 80501, sköter ämbetsbetyg,
släktutredningar, bokningar av
dop, vigsel och begravning samt
gravärenden, bokning av utrymmen och prenumerationer på
Kyrkpressen. Öppet må-fre kl.
9-15 även sommartid.
¶¶ GRANKULLA
Sö 26.6 kl. 12 Högmässa: Carola Tonberg-Skogström, Barbro
Smeds. Kaffe i nedre salen.
Ti 28.6 kl. 9.30-11 Diakonimottagning:
Kl. 13.30- 15 Sommarcafé: på
kyrkans innergård.
Sö 3.7 kl. 12 Högmässa: Carola Tonberg-Skogström, Barbro
Smeds. Kaffe i nedre salen.
Ti 5.7 kl. 13.30-15 Sommarcafé:
på kyrkans innergård.
Kyrkoherdeämbetet: i Grankulla
svenska församling har sommaröppet 23.6-11.8 måndag-fredag
kl.10-14.
¶¶ KYRKSLÄTT
Café Sommartid: to 23.6 och 7.7
kl. 12-14 i församlingshemmet.
Högmässa: lö 25.6 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Linus Stråhlman och
Marcel Punt
Högmässa: sö 26.6 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Linus Stråhlman och
Marcel Punt
Friluftsgudstjänst med sopplunch
på Stor-Raula: sö 3.7 kl. 12 i
Lappböle. Petra Aniche berättar om sitt arbete som volontär
på barnhem i Bolivia. Auktion på
grönsaker och hembakt samt
lotteri. Eimer Wasström, Susann
Joki. Transport ordnas vid behov,
kontakta Gunne Pettersson, tel.
0500 462 243. Obs! Ingen högmässa i Kyrkslätts kyrka i juli.
Lopptorget i Gesterby: on 6.7 kl.
15-17.
Högmässa: sö 10.7 kl. 10 i Haapajärvi kyrka. Wasström, Joki. Bil
från Kyrkslätts kyrkas parkering
kl. 9.15.
Kyrkoherdeämbetet: öppet juniaugusti må-to kl. 9-11.30 och
12.30–15. Fredagar stängt. Tel.
(09) 8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. www.
kyrkslattsvenska.fi
¶¶ TAMMERFORS
Sö 26.6: Gudstjänst kl 11 i SvH
Charlotte Dick-Röstad, Anni
Nousiainen
Sö 3.7: Kvällsmusik med nattvard
kl 18 i Viinikka kyrka, ”En vänlig
grönskas rika dräkt”, Antero Eskolin, Hanna-Maarit Kohtamäki,
orgel & piano
¶¶ VANDA
Midsommardagens högmässa:
25.6 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t
Lars. A. Paavola, Irina Vavilova .
Högmässa: sö. 26.6 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars. M. Fagerudd,

rahamsson, Borgå Må 4.7
Ingemar Johansson, Mariehamn (repris från 3.7.2015)
Ti 5.7 Barbro Näse, Karis
Ons 6.7 Bibelstudium över
Uppenbarelseboken med
Stig-Olof Fernström (repris
från 8.10.2015) To 7.7 Tommy Nyman, Pedersöre
VEGA

Irina Vavilova.
Högmässa: sö. 3.7 kl. 10 i Helsinge
kyrka S:t Lars. M. Fagerudd, A.
Ekberg.

RASEBORGS PROSTERI
¶¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Midsommarsamling fr 24.6: kl. 18
i Bromarvs kyrka. Allsång och andakt. M. Cleve, N. Burgmann.
Midsommardagens friluftsgudstjänst lö 25.6: kl. 12 på Ramsdal
(inomhus vid regn). T. Wilman, P.
Nygård. Lätt lunch. Busstransport:
Bromarvs kyrka kl. 10.40; Tenala
FH kl. 11; Ekenäs FH kl. 11.20-retur.
Högmässor/gudstjänster sö 26.6:
Kl. 10: Ekenäs kyrka. M. Cleve, N.
Burgmann.
Kl. 12: Snappertuna kyrka. M.
Cleve, P. Nygård.
Kl. 18: Tenala kyrka KVM. W. Westerholm, N. Burgmann.
Lunchkonserter i Ekenäs kyrka
on 29.6: kl. 12, N. Burgmann (orgel) och on 6.7 kl. 12, Erica Nygård
(orgel).
Dopdräktsutställning: 30.5-31.7,
9-14.8 (ej 25.6) i Ekenäs kyrka.
Guidade visningar on 29.6 kl.
12.45 och 6.7 kl. 13.15, T. Wilman.
Eftermiddagsmusik: fr 1.7 kl. 16
i Bromarvs kyrka. N.Burgmann
(orgel).
Högmässor/gudstjänster sö 3.7:
Kl. 10: Ekenäs kyrka. Konfirmation.
T. Wilman, P. Nygård.
Kl. 10: Bromarvs kyrka. Konfirmation. W. Westerholm, S. Lindroos.
Kl. 13: Tenala kyrka. Konfirmation.
W. Westerholm, S. Lindroos.
Konsert i sommarkvällen sö 3.7 kl.
18: i Bromarvs kyrka. Kontraster
– Harmoni, kammarmusik med
mästare o. gesäller från MWI: Folke
Gräsbeck, Annika Palm-Doumenge, Helen Lindén, Annamarie
Åström, Olivier Pons, Torsten Tiebout m.fl. Fritt intr., prog. 10 €.
Konsert on 6.7: kl. 19 i Ekenäs kyrka. Orkester-, kör-, och solistkonsert, lärare o. elever från MWI. Dir.
Jan Söderblom, Johanna AhlmarkMannila o. Hervor Schweidenbach.
Fritt intr., prog. 10 €.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
¶¶ INGÅ
Gudstjänst: lö 25.6, Midsommardagen, kl 10 på Gammelgårdens
museiområde. Hellsten, Korhonen.
Högmässa: sö 26.6, Apostladagen, kl 16 i Ingå kyrka. Sjöblom,
Korhonen.
Sommarcafé: ti 28.6 kl 14 i prästgården. Hellsten.
Båtutfärd till Stora Fagerö: to
30.6 kl 17 avfärd från småbåtshamnen, retur ca kl 20. Vuxna
5 €, barn 2 €, inkl. båtresa och
picnic. Hellsten, Korhonen. Ej förhandsanmälan.
Konfirmationsmässa: sö 3.7, 7
sön e pingst, kl 15 i Ingå kyrka.
Hellsten, Sjöblom, BjörklundSjöholm, Gustafsson Burgmann.
Konsert: on 6.7 kl 19 i Ingå kyrka.
Peter Öberg, sång och gitarr. Mats
Einarsson, sång, dragspel och
bouzoki. Ann-Catrine Persson,
sång och gitarr. Ingmarie Romell,
sång och nyckelharpa. Fritt inträde, programblad 5 €.
¶¶ KARIS-POJO
OBS: ändrade gudstjänst- och
högmässotider och -platser under
midsommaren.
Lö 25.6: kl. 14 Friluftsgudstjänst på
Gumnäs festplats, Pojo. Ingen gudstjänst i S:ta Katarina kyrka, Karis.
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RADIO

Gudstjänst
kl. 13.03
Lö 25.6 13.03 Gudstjänst
från Kyrkans Ungdoms
sommardagar i Pedersöre.
Predikant: Klas Lindberg. Liturg och förebedjare: Leon
Jansson. Organist och kantor: Diana Häggblom. Körledare: Marguerithe Sand-

Sö 26.6: kl. 12 Högmässa i S:ta
Katarina kyrka, Karis.Ingen högmässa i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Högmässa/Högmässa med konfirmation, Sö 3.7
kl. 12: i S:ta Katarina kyrka, Karis.
kl. 14: i S:ta Maria kyrka, Pojo
Andakt, To 7.7: kl. 12.45 i Mariahemmet, Pojo.
www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
¶¶ LOJO
Sö 3.7: kl 13 Högmässa i Virkby
kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi.

REGION 2
ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Lö 25.6 kl. 10: Midsommardagens friluftsgudstjänst vid Fredrikastugan (vid
regn i kyrkan), Wikstedt, Ollila. Efter
gudstjänsten kaffeservering i Fredrikastugan.
Sö 26.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Wikstedt, Ollila.
On 29.6 kl. 18: Veckomässa i kyrkan,
Wikstedt, Lehtonen.
Sö 3.7 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Heikkilä, Lehtonen.
Ti 5.7 kl. 20: Aftonandakt på Bläsnäsudden, Nikander.
On 6.7 kl. 18: Veckomässa i kyrkan,
Heikkilä, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Lö 25.6 kl.11: Midsommardagens högmässa i kyrkan, Killström, Granlund. –
kl 18: Välgörenhetskonsert i kyrkan.
Sö 26.6 kl. 13: Finsk gudstjänst i Själö
kyrka, Killström, Granlund.
Sö 3.7 kl. 14: Sommargudstjänst i Nötö
kyrka, Killström, Granlund.
Korpo kapellförsamling:
Lö 25.6 kl. 16: Midsommardagens friluftsgudstjänst på Hembygdsmuseets
gårdstun, Killström, Granlund.
Lö 2.7 kl. 18: Psalmcafé i församlingshemmet, Killström, Granlund.
Sö 3.7 kl. 11: Sommargudstjänst i Aspö
kapell, Killström, Granlund. – kl. 18:
Sommargudstjänst i Korpo kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 25.6 kl. 11: Midsommardagens gudstjänst i kyrkan, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Lö 25.6 kl. 13: Midsommardagens
gudstjänst i kyrkan, Vuola.
Sö 26.6. kl. 13: Gudstjänst med nattvard i Aftonro, Vuola.

ÅBO

lö. 25.6: kl. 14 Gudstjänst, Kustö kyrka.
Öhman, Forsman. Kyrkkaffe. Kyrkbuss
(5€/pers.), start kl. 13:20 från Ortodoxa
kyrkan (Aurag.-Kaskiskg.-Kasiksv.Nylandsv.-Koristont.-P.Katariinant.Paraistent.-Kustö kyrka). Retur efter
kyrkkaffe.
sö. 26.6: kl. 12 Högmässa, Borgmästarkoret (Domkyrkan). Öhman, Forsman.
ons. 29.6: kl. 13-15 Sommarcafé, Aurelia.
sö. 3.7: kl. 12 Högmässa, Borgmästarkoret (Domkyrkan). Bäck, Forsman.
ons. 6.7: kl. 13-15 Sommarcafé, Aurelia.

ÅLANDS PROSTERI
HAMMARLAND

Midsommardagen 25.6: Sammanlyst
högmässa i Eckerö kyrka kl 12 (OBS
tiden) Mårten Andersson och CarlMicael Dan
Apostladagen 26.6: Högmässa i Hammarlands kyrka kl 12 Mårten Andersson
och Carl-Micael Dan
7 sö e pingst 3.7: Gudstjänst vid minneslunden kl 12. Vid regn i kyrkan. Mårten Andersson och Carl-Micael Dan

JOMALA

Lör 25.6: kl. 11 Midsommarmässa, Danielsson.
Sön 26.6: kl. 13 Friluftstjänst vid Kantors
i Jettböle, Danielsson.
Tors 30.6: kl. 14 Allsång i Café Allé i
Olofsgården.
Sön 3.7: kl. 11 Högmässa, Danielsson,
Lyyski sång.
Mån 4.7: kl. 19 meditativ sång, Lax.
Tors 7.7: kl. 14 Dragspel i Café Allé.

stedt-Granvik och David
Hellman. Kör: S:t Olofs kören och Trinity Choir. Musik:
Kyrkans Ungdoms blåsorkester, dirigent Ingmar Byskata.
Sö 26.6 Gudstjänst från
Finlands svenska sång- och
musikförbunds sångfest i
Karleby. Predikant och liturg: Per Stenberg. Kantor:

MARIEHAMN

25.06 Friluftsmässa: på Kobbarna kl.
13, M W, A D.
26.06 Orgelfestmässa: kl. 11 i S:t Görans, J-E K, A L, Stella Vokalensemble.
27.06: Café S:t Göran öppnar för säsongen i församlingshemmet. Öppet
vardagar kl. 11-16.
Orgelkonsert: kl. 20 i S:t Görans. Arr. ÅOF
29.06 Lunchkonsert: kl. 12 i S:r Görans.
Arr. ÅOF.
Orgel- och improvisationskonsert: kl.
20 i S.t Görans. Arr. ÅOF.
01.07 Lunchkonsert: kl. 12 i S.t Görans.
Arr. ÅOF.
Allsång till kaffet: kl. 14 i församlingshemmet.
02.07 Konsert: kl. 20 i S:t Görans, Arr.
Baltic Shanty Festival
03.07 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, G
S, G K.
06.07 Konsert: kl. 20 i S:t Johannes
kyrka, Lemböte lägergård, Stella Vokalensemble, Anders Laine – dirigent.
Kyrktaxi: mot beställning, tfn 19500.
ÅOF=Ålands Orgel Festival

SUND-VÅRDÖ

Midsommardagen 25.6: kl. 13.30 Friluftsgudstjänst på Simskäla, Holken.
Skyltat från vägen. Medtag kaffekorg
och sittunderlag. I händelse av regn
hemma hos Magnus och Marie Lundell, då i form av knytkalas. Sång av
söndagsskolbarnen. Juanita FagerholmUrch, Kent Eriksson.
Söndag 26.6: kl. 14.00 Friluftsgudstjänst
nedanför Sunds kyrka. Medtag kaffekorg
och något att sitta på. I händelse av
regn inne i kyrkan. Juanita FagerholmUrch, Kent Eriksson.
Söndag 3.7: kl. 11.00 Gudstjänst i Vårdö
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, Kent
Eriksson.
www.sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Lö 25.6 kl 11: Högmässa på Midsommardagen, Englund, Nedergård.
Sö 26.6 kl 11: Gudstjänst på Apostladagen, Englund, Nedergård.
On 29.6 kl 19: Sommarsamling på
Strandhyddan. Cay-Håkan Englund,
Luthersalens musikgrupp, Gunhild
Westberg och Jasmine Nedergård.
Sö 3.7 kl 11: Högmässa, Englund, Nedergård.
Kyrkoherde Guy Kronqvist har semester 15.6-14.7. Vikarie är Cay-Håkan
Englund (050-5951070).

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
Högmässa: lö 25.6 kl 10 i L:fjärds kyrka,
Norrback, Martikainen, sångkvartett.
Efteråt fest för 50-års konfirmanderna
Gudstjänst: lö 25.6 kl 12 i K:stad, Saarinen, Nilsson
Gudstjänst: lö 25.6 kl 18 i Sideby, Norrback, Nilsson
Gudstjänst: sö 26.6 kl 10 i L:fjärd, Saarinen, Martikainen
Högmässa: sö 26.6 kl 12 i K:stad, Saarinen, Nilsson
Samling: sö 26.6 kl 14 i Skaftung bykyrka, Bror Erik Wikström, Saarinen,
Britt-Mari och Gun-Helen Andtfolk
Högmässa: sö 3.7 kl 10 i L:fjärd, Norrback, Martikainen
Gudstjänst: sö 3.7 kl 12 i Ulrica Eleonora
kyrka, Norrback, Martikainen

NÄRPES

Närpes
Fr 24.6 kl 19.30: Midsommarvaka på
Fridskär, Bengt Djupsjöbacka o Bengt
Forsblom tal. Barnfest med SLEFs sommararbetare.
Midsommardagen 25.6 kl 11: Högmässa
med konfirmation, Sundqvist, S.Lindén,
Sjölander, Långkvist.
Sö 26.6 kl 12: Högmässa Ingvesgård,
S.Lindén. Efteråt 50-års konfirmandträff
i församlingshemmet med mat, kaffe o
fri samvaro.
Ti 28.6 kl 13: Prosteriets syföreningsdag
på Fridskär, Rut Åbacka missionsprogram, Lövdahl tal. Anmäl om behov av
skjuts senast 23.6 till 040 711 7686.
Sö 3.7 kl 12: Gemensam högmässa
Ingvesgård, Wikstedt. Efter högmässan
uppvaktning vid emigrantmonumentet.
Ti 5.7 kl 18: Kyrkogårdsvandring med
guide vid Närpes kyrka. Deltagaravgift
5 euro, kaffe ingår. Arr. Närpes guideklubb rf.
Övermark
Midsommardagen 25.6 kl 10: Gudstjänst
Lövdahl, Wikstedt.
Sö 26.6 kl 10: Högmässa
Ingvesgård,Wikstedt, Bäck, Kyrkokören. Efteråt 50-års konfirmandträff i
församlingshemmet med mat, kaffe o
fri samvaro.
Sö 3.7 kl 12: Gemensam högmässa i

Kristina Klingenberg. Musiker: förbundets blåsare, dirigent Peter Roos. Försångare: Tobias Elfving och Anna-Karin Lindbäck-Haals.
Textläsare: Patrik Karlsson
och Anne Björklund.
Sö 3.7 Gudstjänst från
Svenska lutherska evangeliföreningens årsfest i Helsingfors. Mötesledare: Ca-

Närpes kyrka.
Pörtom
Midsommardagen 25.6 kl 14: Högmässa
med konfirmation, Sundqvist, S.Lindén,
Sjölander, Långkvist, Pörtomkören.
Sö 26.6 kl 14: Samling vid kyrktorpet,
Sundqvist, G.Lindén, Emilia Tikkala.
Sö 3.7 kl 12: Gemensam högmässa i
Närpes kyrka.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Lö 25.6 kl 14: Högmässa på Johannes
Döparens dag, Englund, Brunell.
Sö 26.6 kl 14: Gudstjänst på Apostladagen, Englund, Brunell.
Sö 3.7 kl 14: Högmässa, Englund, Erica
Nygård.

KORSHOLM

Sommarallsång to 23.6: kl 18 i Smedsby
förs. gård med andakt och servering.
Johan Lindén, kontrabas och gitarr,
Bergström o. Westerlund.
Midsommardagens gudstjänst: i kyrkan
kl 10. Bergström o. Westerlund.
Högmässa sö 26.6: kl 12 i Smedsby frs.
gård. Kuni o. Westerlund.
Högmässa sö 3.7: kl 10 i kyrkan och kl
12 i Smedsby förs. gård. Bergström o.
Nordqvist–Källström.

KVEVLAX

Kansliet stängt: midsommarafton 24.6.
Högmässa: midsommardagen lö 25.6 kl
10, Lindblom, Lithén.
Kvällsgudstjänst: sö 26.6 kl 18, Lindblom, Lithén.
Mathjälpen: må 27.6 kl 10 i ds.
Högmässa: sö 3.7 kl 10, Lindblom, Yngve
Svarvar, 50-års konfirmandjubileum.
Sommarcafé: sö 3.7 kl 18 vid klockstapeln, i kyrkan om det regnar. Tema:
I Herrens händer. Medv. Margareta
Norrgård, Maria Stratton, Lagen och
Nåden, Yngve Svarvar, M-L Backman.
Servering.
Mathjälpen: må 4.7 kl 10 i ds.
Kansliets sommaröppethållningstider:
27.6-31.7 må 9.15-12, on, fr 9.15-13.

MALAX

Midsommardagens Gudstjänst: lö 25.6
kl 10 i kyrkan. Tornberg, Brunell.
Friluftsgudstjänst: sö 26.6 kl 13 på
Knösgården. Kyrktaxi. Tornberg, Brunell.
Högmässa: sö 3.7 kl 10 i kyrkan.
Kyrktaxi. Norrback, Katri Lax.
Ekumenisk bön: ti 5.7 kl 18 i Betel.
FRK Blodtjänst, Blodgivning: to 7.7 kl
14-17.30 i KH.

PETALAX

Högmässa: lö 25.6 kl 11 Björklund,
Brunell
Gudstjänst: sö 26.6 kl 11 Björklund,
Brunell
Högmässa 3.7 kl 11 Björklund, Nygård
Sommarsamling på Tistronskär: on 6
.7 kl 19 Gäst: Rut Åbacka. Björklund,
servering, , taxi startar kl 18 i ÅgrenLolax-Långtået-pensionärshemmetVästervägen

REPLOT

Midsommardagen, Gudstjänst: Björkö
kl. 12:30. A-M Audas-Willman, Johan
Sten.
Söndag 26.6, gudstjänst: Replot kl. 10.
A-M Audas-Willman, Johan Sten.
Ekumenisk bön: ti 28.6 kl. 18 i Replot
försh.
Söndag 3.7, gudstjänst: Replot kl. 10.
Emma Audas, Johan Sten.

SOLF

Högmässa: midsommardagen kl. 18,
Audas-Willman, Heidi Lång.
Friluftsgudstjänst: sö kl. 14 hos Bengt
Brors, Myrvägen 25, Audas-Willman,
Lång. I händelse av regn i tält.
Gudstjänst: sö 3.7 kl. 18, Audas-Willman, Lång.

VASA

TREFALDIGHETSKYRKAN
Gudstjänst: lö 25.6 kl 13 Store, Vidjeskog.
Högmässa: sö 26.6 kl 13 Östman Rolandsson, Vidjeskog.
Aftonmusik: ons 29.6 kl 19.30 Katariina
Korkman, sång, Johannes Heikkilä, sång,
Suvi Koivisto, orgel, piano. Fritt inträde.
Konfirmationsmässa: sö 3.7 kl 13 Store,
Andersson.
Stenarna berättar: Rundvandring på
gamla begravningsplatsen ti 5.7 kl 18.
Samling vid porten mot centrum. Efteråt
kaffe i kapellet.
Aftonmusik: ons 6.7 kl 19.30 Arto Ristolainen, orgel. Fritt inträde.
ALSKAT LÄGERGÅRD
Lägergudstjänst: ons 29.6 kl 18.
Ståhlberg, Forslund, Mäkelä, Bagger,
Vidjeskog.
Lägergudstjänst: to 7.7 kl 18 Östman

rolina Djupsjöbacka och
Henrik Sandberg. Tal: David
Forsblom och Torsten Sandell. Pianist: Niklas Lindvik.
Sång: Årsfestens barnkör,
Lina Forsblom och Ungdomskören Evangelicum.
Köreledare: Niklas Lindvik
och Mattias Björkholm. Försångare: Lina Forsblom.
VEGA

Rolandsson, Zacharias Böckelman,
Mattias Boije.
SUNDOM KYRKA
Utomhusgudstjänst: sö 3.7 kl 18 vid
Sundom prästgård Store, Vidjeskog.

PEDERSÖRE PROSTERI
ESSE

Lö 25.6 kl 10: Högmässa i kyrkan, Granlund, Ray. Textläsare Christel Gunell,
dörrvärdar Överesse.
Sö 26.6 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Lampa, Ray. Textläsare Kristina
Granstedt-Ketola, dörrvärdar BäckbyVärnum-Humla.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Fr 1.7 kl 13.30: Andakt i Esselunden,
Lampa.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren,
Björkman.
Sö 3.7 kl 10: Högmässa i kyrkan, LarsErik Björkstrand, Ray. Textläsare Ritva
Kronqvist, dörrvärdar Lappfors. 50-årskonfirmanderna deltar.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Kantorn är tjänstledig t.o.m. 28.8.2016:
Vid frågor om musikverksamheten,
kontakta församlingskansliet på tfn
0403100450, tisdagar och fredagar kl
9-12.
JAKOBSTAD

Midsommarafton 19 Midsommarvaka:
på Pörkenäs lägergård. Se särskild annons.
22 Nattvardsmässa: på Pörkenäs lägergård, Hans Häggblom.
Midsommardagen 12: Gudstjänst i kyrkan, Åstrand, Borgmästars.
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, sommarteolog André Ravall, Torbjörn Anderssén,
Borgmästars.
15 Sammankomst: i Skutnäs bönehus,
Stefan Snellman.
19 Sommarfokus: i FC. Bibelstudium,
Ralf Salo.
Ti 13 ”Kvar i stan”: i FC. Vi förbereder
gudstjänsten 3.7 med Jockum Krokfors.
On 19 Sommargudstjänst: på Ådön hos
Sonja Holmgård, Ådövägen 432, predikant Jan-Erik Nyman, Krokfors, Wester.
19 Musik och tanke: i Pedersöre kyrka,
dagens tanke Ulrica Öst-Enlund, violin
Folke Nylund, orgel Diana Häggblom,
Hans Häggblom. Efteråt servering i
pelargången.
Sö (3.7) 12 Högmässa: i kyrkan, Krokfors, Wester. Gudstjänstguppen: ”Kvar
i stan”.
14.30 Sommargudstjänst: i Nätihamn,
Krokfors, Wester, Vestanlidgårdens
strängband, dir. Raimo Fors.
15 Sammankomst: i Skutnäs bönehus,
Martti Vähäkangas.
19 Sommarfokus: i FC. Bibelstudium,
Ralf Salo.
Ti (5.7) ”Kvar i stan”: i FC. Livserfarenheter med Charles Isaksson.
KRONOBY

Kronoby församling
Högmässa: lö 25.6 kl 10.00, Ventin,
Ellfolk-Lasén, Kyrkokören
Friluftsgudstjänst: sö 26.6 kl 12.00 på
Sommarhemmet tillsammans med
Nedervetil förs, Ventin, Ellfolk-Lasén,
Blåsare. Servering
Kyrkdag för äldre: to 30.6 kl 13.00 i
kyrkan, även för hemmaboende äldre.
Servering i fh.
Grillafton lö 2.7: kl 19.00 vid Sommarhemmet, grillat kött, sallader, bröd,
kaffe, te, bulla. KUNGteamet Oskar &
Ester Rudnäs samt Martin & Kira Näse
medv.
Musik i sommarkvällen: lö 2.7 kl 19.00,
Sonja Biskop & Kristoffer Streng, sång,
Stefan Jansson, piano. Fritt inträde,
program 15 €
Högmässa: sö 3.7 kl 10.00, pred. biskop
em Erik Vikström, lit. Ventin, EllfolkLasén, 50 årskonfirmander
LARSMO

Lö 25.6 kl. 10 Midsommardagens gudstjänst: Lassila, Nina Enkvist. Kyrkvärd:
Kackur, Sämskar.
Sö 26.6 kl. 18 Kvällshögmässa: Jakob
Edman, Lassila, Enkvist. Sång Victoria
och Viktor Asplund. Kyrkkaffe. Kyrkvärd:
Sandvik, Hannula
27-29.6 Juniorläger vid prästgården
Må 27.6 kl. 19 Motorcykelklubben Gospel Riders: allkristet tillfälle vid Strandis
tillsammans med baptistförsamlingen.
Fre 1.7 kl. 18 Plättkarnevalen: inleds vid
Bosund fiskehamn. Plättar säljs till förmån för missionen från fre kl.18 till lö kl.
22. (Stängt mellan kl. 02-08)
- fre kl. 19 Missionsmöte: i Båt- och
fiskemuséet. Stig-Olof och Kristina
Fernström, kyrkokören
- kl. 21.30 Ungdomssamling: på samma
ställe. Jakob Edman, Axell, ungdomskören.
Sö 3.7 kl. 12 (Obs! Tiden!) Kyrkbåts-

söndag med friluftsgudstjänst: vid
prästgårdsstranden. Lassila, Wiklund,
dragspelare. Villagäster inbjudna. Servering. Kyrkvärd: Fagernäs, Fagerudd.
I händelse av regn hålls gudstjänsten i
församlingshemmet.
4-5.7. Miniorläger vid prästgården.
To 7.7 kl. 18 Nattvard: vid Sandlunden.
Lassila, Wiklund
NEDERVETIL

Midsommardagens högmässa: lö 25.6
kl. 12.00, Saitajoki, Smedjebacka.
Gemensam friluftsgudstjänst med
Kronoby församling: sö 26.6 kl. 12.00
vid Sommarhemmet i Kronoby, Ventin,
Smedjebacka.
Musikstund: ti 28.6 kl. 14.00 i fh, kaffeservering med anledning av kantorns
50-års dag.
Sommarkonsert: ti 28.6 kl. 19.00 i
kyrkan, Kyrkokören, Mariat, Prosteriets
kantorskör. Efteråt kaffe och dopp i fh
med anledning av kantorns 50-års dag.
Alla varmt välkomna!
Kvinnoträff för alla åldrar från hela prosteriet: to 30.6 kl. 18.00 i fh.
Helgmålsbön: lö 2.7 kl. 18.00 vid klockstapeln. Klockstapeln öppen kl. 16 – 18.
Gudstjänst: sö 3.7 kl. 12.00, Markus
Ventin och Robert Ståhl. Obs tiden!
Sommarkonsert: sö 3.7 kl. 18.00 i kyrkan, Elin Bergdal och Julia Hansson.
Pensionärskören och församlingskören
övar: ti 5.7 kl. 14.00 i fh.

NYKARLEBY

NYKARLEBY
Fr 24.6 kl 19 Misommarvaka: Klippan Monäs, Albert Häggblom, Samuel
Erikson, Evangelicum, barnprogram,
ungdomsjatkot (Slef)
Semestrar:-L-J Sandvik 20.6-21.7-Henrik Östman 20.6-19.7
NYKARLEBY
Midsommardagen 25.6 kl 18 Kvällsmässa: kyrkan, Edman, Ringwall, sång
K-E Wikström
Sö 26.6 kl 18 Finsk kvällsmässa: kyrkan,
Edman, Ringwall
On 29.6 kl 13.30 Nattvard för äldre:
kyrkan
-kl 19 Psalmafton: med nya psalmer,
kyrkan, Edman
Sö 3.7 kl 10 Gudstjänst: Edman, Ringwall. 50-årskonfirmanderna samlas i fh.
MUNSALA
Midsommardagen 25.6 kl 10 Högmässa:
Sundstén, Näs, projektkören. 50-årskonfirmanderna samlas i fh.
Sö 26.6 kl 13 Friluftsgudstjänst: Monå
Hällan, Sundstén, Hellman
Ti 28.6 kl 19 Sång i sommarkvällen:
Pensala bönehus, Kristian Nyman, sång
Martin Klemets o Mats Järn
Sö 3.7 kl 10 Högmässa: Sundstén,
Hellman
JEPPO
Midsommardagen 25.6 kl 10 Gudstjänst:
Edman, Ringwall
Sö 26.6 kl 18 Kvällsmässa: Sundstén,
Hellman
Sö 3.7 kl 12 Gudstjänst: Sundstén,
Ringwall

PEDERSÖRE

Midsommarvaka: Fr 24.6 vid Pörkenäs
lägergård, från kl 17 Spårning & plättstekning för barnfamiljer.
19: Midsommarvaka, Alaric Mård,
Garagebandet m fl. Servering. 22 Mäs�san ’Människa kom fram’ i kapellet, lit.
Häggblom
För ungdomar:
- Lö 25.6: Midsommarfestival, Pörkenäs
lägergård. 18 Grillning och gemenskap
på stranden, 21 Konsert med Bullock
Hearts, inträde, efteråt jatkot i kapellet
med lovsång och undervisning (A. Mård)
- Ti 28.6 och 5.7 kl 19: Tisdagschill i
Hällsand sommarhem
- Fr 1.7 kl. 20: Ungdomskväll Night Cafe
i Hällsand sommarhem
Gudstjänster:
- Midsommardagen Lö 25.6 kl 10: i
kyrkan, Häggblom, Sandstedt-Granvik,
D. Häggblom, textläsare Ulla Storbjörk,
dörrvärdar Bennäs, kyrkkaffe efteråt i
Pelargången
- Sö 26.6 kl. 11: i Forsby bykyrka,
Häggblom, Sandstedt-Granvik (Obs tid
och plats! Ingen gudstjänst i Pedersöre
kyrka.)
- Sö 3.7 kl. 10: Högmässa med nattvard
i kyrkan, Häggblom, violin Folke Nylund,
D. Häggblom, textläsare Kerstin Gref,
dörrvärdar Bennäs
Sammankomster:

- Sö 26.6 kl 18: i Kyrkostrands församlingshem
- Sö 3.7 kl 15: i Flynängens bönehus,
Torvald Hjulfors
Nattvardsgudstjänst för äldre och rörelsehindrade: To 30.6 kl 13.30 i kyrkan,
Häggblom, D. Häggblom, taxi 10 € kan
beställas via Åsa tfn 040-3100446
senast 28.6
Andakt: To 30.6 kl 17.30 i Pedersheim,
Kållby fridsförening
Musik och tanke: On 29.6 kl 19 i kyrkan,
Ulrica Öst-Enlund, Folke Nylund, D.
Häggblom, Häggblom, efteråt kaffe i
Pelargången
Musik i sommarkvällen: Sö 3.7 kl 20 i
kyrkan, sopran Kajsa Dahlbäck, orgel
Tomi Satumaa

PURMO

Lö 25.6: kl 10 Gudstjänst i kyrkan,
Lampa, Johansson.
Sö 26.6: kl 12 Gudstjänst i Åvist bykyrka, Lampa, Johansson.
Ti 28.6: kl 13 Ekumenisk samling med
Gospel Riders vid Lillby Neste.
To 30.6: kl 14 Andakt i Purmohemmet,
Kung, Johansson.
-kl 18: Talko vid Drängstugan.
Sö 3.7: kl 10 Högmässa i kyrkan, Klingenberg, Granvik. 50-årskonfirmanderna
deltar.
Ti 5.5: kl 13 Sommarsamling vid prästgården, Lampa, Kung.
To 7.7: kl 14 Andakt i Purmohemmet,
Portin, Johansson.

TERJÄRV

Midsommarvaka: i Småbönders bönehus, midsommarafton fr 24.6 kl 19.30
khden, Kristian Nyman, barnprogram
och musikprogram ingår.
Gudstjänst: Midsommardagen lö 25.6 kl
10, khden, kantorn, kyrkokören.
Friluftsgudstjänst: sö 26.6 kl 12 vid
Grundfors kvarn, khden, kantorn.
Mariat: samlas i Nedervetil kyrka ti 28.6
kl 18.30.
Konfirmationsmässa: sö 3.7 kl 11, khden, kantorn, kvartettsång.
Andakt och Gemenskap: sö 3.7 kl 19 i
Kortjärvi.

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Ungt, rökfritt, skötsamt par
från Österbotten söker större
etta eller tvåa i Helsingfors för
längre tid framåt, så centralt
som möjligt. Vi flyttar gärna in
i augusti eller september.
Hyra max 800 €. Tel. Josefin:
050 3636891

UTHYRES
Uthyres. Tvåa i Rönnbacka,
H:fors. Egen altan med
lummig bakgård. Nära till Vik,
Gumtäkt och Arabia. 750 €
plus el. Ta kontakt!
inondia@gmail.com/Lilian
Uthyres etta på Östra
Strandgatan, 20 m2,
1rum+kokvrå och balkong
med utsikt över Aura å. Hyra
450 euro + vatten. 2 mån
hyresgaranti.
erika.strandberg@kitnet.fi,
0408235530
Stiftelsen Lillesgården erbjuder förmånliga pensionärsbostäder (ettor) i Nordsjö, ej
serviceboende. 050 5903780
må-to 9-12.

LEDIG TJÄNST

Kantorsvikariat 60 %
i Åbo svenska församling
Åbo svenska församling lediganslår ett B kantorsvikariat på 60 % för tiden 1.9.2016–31.7.2017. Tyngdpunkten i arbetet är på förrättningar, gudstjänster och
församlingsevenemang. Behörighetskrav enligt biskopsmötets beslut. Avtalsenlig lön enligt 601 KyrkTAK.
Närmare upplysningar ger kantor Birgitta Forsman
040-341 74 87 och kyrkoherde Björn Nalle Öhman
040-341 72 30.
Ansökan riktas till Församlingsrådet i Åbo svenska
församling, Auragatan 18,
20100 Åbo och bör vara inlämnad senast den 29.06.2016.
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Utan fred, ingen utveckling

FREDSARBETE.
Kenya gör besökaren både andlös
och maktlös, skriver
Sixten Ekstrand som
fått följa med Kyrkans
Utlandshjälps arbete
bland forna krigare i
sårbar fred.

De torra ökenområdena i
norra Kenya som gränsar till
Uganda, Etiopien och SydSudan är politiskt instabila.
Stammarna Turkana och Pokot har under årtionden varit i fejd med varandra. Stridigheterna har handlat om
mark och tillgång till vatten
och djur. Spåren förskräcker. Tusentals unga män har
skjutits och dödats i striderna. Kvinnor har förlorat sina
män och barn har blivit föräldralösa. Rädslan för nattliga hämndattacker har lett till
att många familjer inte vågat sova inomhus utan sökt
skydd i skog och mark. Större samlingar har ibland hållits på en öppen plats så att
deltagarna snabbt kan fly i
händelse av en attack från
grannstammen och barnen
har inte vågat gå till skolan
av rädsla för att bli beskjutna.

Fred gör skillnad

Kyrkans Utlandshjälp har de
tre senaste åren tillsammans
med myndigheterna, katolska kyrkan och andra organisationer arbetat med ett
freds- och utvecklingsprojekt i nordvästra Kenya.
Sedan ett år tillbaka har
man haft fred i området.
Krigarna har lagt ner sina
vapen och livet har återgått
till det normala. En kvinna
sammanfattar skillnaden:
Vi tackar Gud för freden. Nu
kan vi kvinnor hämta vatten
utan att bli överfallna. Våra
barn kan tryggt gå till skolan
utan rädsla att bli beskjutna. Och vi behöver inte hel-

Reformed warriors är
en grupp forna krigare
som söker en ny identitet
efter ett liv av stamkrig.
Madame Edel i mitten har
gjort en avgörande insats
för fredsarbetet i området.
Hon är anställd av Kyrkans
Utlandshjälp.
Foto: Björn Wallén

”Biståndsarbetet har
inte heller alltid lett
till bestående förändring. Är det någon
mening att hjälpa?”
Sixten Ekstrand

ler spana mot skogsbrynet
för att försöka upptäcka om
grannstammens krigare rör
sig där.

Vad händer nu?

Trots att fred råder mellan
stammarna är Kyrkans Utlandshjälps uppdrag inte
slutfört. De följande stegen
handlar om hur de tidigare krigarna (se artikeln om
Reformed Warriors) integreras i samhällsutvecklingen
och hur arbetet med att förstärka samhällsstrukturerna
med utbildning, sjukvård och
utkomstmöjligheter framskrider.
Arbetet måste fortsätta så
att hela området kan stabiliseras. Fred uppfattas ofta
som en separat företeelse.

I praktiken betyder freden
så mycket mera. Utan fred
blir nästan allt u-landsbistånd och missionsarbete
meningslöst. Vad är det för
idé att bygga en skola om
inga barn vågar gå dit? Likaså är det meningslöst att
bygga en hälsostation om
patienterna inte vågar besöka den. Och hur ska man
kunna bruka jorden om man
hela tiden måste vara rädd
för fiendens pilar? Freden är
grunden för utveckling och
samhällsbyggande och det
arbetet fortsätter.

En chans till

Kenya gör besökaren både
andlös och maktlös. Det är
vackert men samtidigt fattigt. Biståndsarbetet har inte
heller alltid lett till bestående förändring. Är det någon
mening att hjälpa? Kan vi se
några framsteg? Gör våra euron någon skillnad?
Vi övernattade ett par nätter i staden Lokichar. Den
bestod av en samling plåtskjul och halvt förfallna
byggnader längs en dammig och gropig väg. Hotellet hette Another Chance
Guesthouse (Gästhemmet
En andra chans). Namnet
säger något om inställningen till bistånd och u-landshjälp. Behoven är enorma
och vi kan inte hjälpa alla.
Men det är ändå ingen ursäkt att låta bli. Vi kommer
heller aldrig att kunna erbjuda alla arbetslösa i Finland
arbete. Ändå satsas det varje år stora summor på olika
åtgärder för att minska antalet arbetslösa.
Fastän en del saker inte
har gått eller går enligt planerna, bör vi ge Kenya och
andra länder en andra chans.

Det är vår skyldighet och
uppgift. Varje utvecklingsprojekt och satsning i u-länderna skall givetvis utvärderas och granskas kritiskt.
Samtidigt har den pågående flyktingkrisen lärt oss att
det är både säkrare och billigare att hjälpa på ort och
ställe. Då undviker vi åtminstone tiotusentals döda

på Medelhavet och redan det
är i sig en vinst.
¶¶Sixten Ekstrand
Sixten Ekstrand bekantade sig i
egenskap av styrelsemedlem i
Kyrkans Utlandshjälp med arbetet
i Kenya under en vecka i början på
juni. I resan deltog även Kaj-Mikael
Wredlund från Kyrkans Utlandshjälp
och Björn Wallén från Lärkkulla.

KOMMENTAR SIXTEN EKSTRAND

Reformed Warriors
Det är med blandade känslor vi kommer till mötet med Reformed Warriors. Det är en samling av både yngre och äldre män. Det som förenar dem är att så gott som alla har
blod på händerna. De har stulit boskap, rövat och mördat.
Ändå sitter de under trädet utanför kyrkan i Kaakong. För
ett år sedan skulle de ha haft sina vapen med sig, allt från
traditionella pilbågar till moderna automatgevär. Att få tag
på vapen har aldrig varit något problem i området. Det är
gränstrakter och konflikterna i Sudan, Uganda och Somalia
garanterar god tillgång till det mesta i vapenväg.
Den här dagen ser vi inga vapen. Det har rått fred mellan
Turkana och Pokot i ett år nu. Därför handlar de första frågorna om hur krigarna ser på den nya situationen. Med en
mun (och i munnen på varandra) intygar de att det är bättre
med fred än krig. Samtidigt är freden sårbar. Det räcker med
en desillusionerad krigare som mördar någon från grannstammen för att våldsspiralen skall accelerera på nytt.
Den stora frågan är också vad en tidigare krigare ska göra när hela identiteten är uppbyggd kring det maskulina
starka krigaridealet. Boskapsstölderna och sammandrabbningarna med grannstammens krigare har utgjort något av
en övergångsrit mot vuxenlivet för de unga männen och
krigarens yrke är ett alternativ bland andra.
Benämningen på de tidigare krigarna – Reformed Warriors – visar också att det handlar om att forma en ny identitet. Krigaridealet måste ge vika för en annan manlighet
med betoning på arbete, fred och utveckling av den egna
familjens och byns potential.
Det har hållits många samlingar med de tidigare krigarna
under trädet vid kyrkan. Vi får hoppas att även detta möte med tre ”mzungus” (vita män) blir ett i raden som leder
från krig till bestående fred i området. Ett möte som stärker den nya identiteten.
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INKAST FREDRIK PORTIN

TIDER YTTERSTA

Varning
för liturgi!

Det kan hända
när som helst

Vi lägger upp varningsskyltar för det
mesta. Varning för hundar, lekande
barn, trafik, fallande stenar, älgar och
så vidare. Men var är den varningsskylt som borde finnas vid ingången till kyrkan? En sådan varningsskylt är nödvändig eftersom liturgi
onekligen är farligt.
Du kommer till en gudstjänst för att delta i en harmlös rit som människor i generationer tagit del av.
I frid stiger du in i det heliga, ovetande om vad
som kan hända. Du sätter dig ner tillsammans
med den övriga församlingen i tron om att du
kommit till en trygg plats. Inget kan hända här.
Plötsligt bryts stillheten av ett stort och mäktigt ljud från orgelläktaren. Kantorn har gett signalen för dramats inledning och du inser inte att
det nu är för sent för att fly. Liturgin fångar in dig
och börjar oväntat kräva något av dig.
Liturgin drar in dig i en övning där du formas
i kropp, själ och ande. Ja, den kan till och med
få dig att växa i kärlek till
Gud och din medmänniska. Du kommer till gudstjänsten som den du är men
riskerar att lämna den förnyad i ditt kall som kristen.
Och vi vet alla vad det kallet innebär – kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning
(Gal 5:22-23). Vilken fruktansvärd tanke.
Och jag har inte ens ännu nämnt det mest fasansfulla draget hos liturgin. Det
värsta är att du oftast inte
är medveten om vad litutgin gör med dig – och det är det som gör den så
farlig. Obemärkt inkräktar den på ditt liv och
fångar dig i sitt våld. Då kan du inget annat än
att ta emot Guds oerhörda nåd.

”Sitt stilla och
tänk på annat.
Kanske har du
en mobil du kan
använda under
gudstjänsten?”

Jesus talar mycket om tidens tecken i Matt 24, Mark
13 och Luk 21, välkända texter i evangelierna. Många
falska profeter skall komma och till slut träder Antikrist fram. Paulus beskriver
honom i 2 Tess 2:3-4 som
”laglöshetens människa,
fördärvets son” och ”motståndaren”. Innan denna
person framträder har judarna hämtats hem till Israel
från alla länder dit de förskingrats, bl.a Hesekiel 36
från vers 16 talar om detta.
Människorna i den yttersta tiden beskrivs i 2 Tim 3
och 2 Tim 4:3-4. Texterna
är träffande beskrivningar
av vår tids människa. Uppenbarelseboken med de
sju basunerna och vredesskålarna är allmänt känd.
Underligt nog noteras
Sakarja 14 sällan i samband med utläggningar om den yttersta tiden
och Jesu återkomst. Ändå finns där en tydlig beskrivning av hur situationen i världen ser ut innan Jesus kommer. Folken anfaller Jerusalem
och det ser ut att gå verkligt illa för Israel. Då återvänder Jesus, till Oljeberget. Hatet och propagandan mot Israel tilltar hela
tiden så man ser att detta
kan hända när som helst.
Måtte Finland inte dras
med i det krigståget! Nyli-

”Det drar ihop sig
mot Israel till och
med inom kultur,
utbildning och
vetenskap i FN.”
gen har till och med Sverige tillsammans med 32
andra länder röstat för en
resolution som deklarerar
att Klagomuren i Jerusalem hör ihop med muslimernas moskéer på Tempelplatsen! Bara sex stater röstade mot denna
lögn och 17 länder röstade
blankt. Det drar ihop sig
mot Israel till och med inom kultur, utbildning och
vetenskap i FN.
Judarna kommer att se
att Jesus är Messias när
han återvänder i makt och
myndighet. De kan be om
förlåtelse, men de anfallande folken är illa ute.
Abrahams, Isaks och Jakobs Gud har bestämt att
den som förbannar Israel, den kommer Han att
förbanna. Man kan bara
hoppas att det går som en
kristen broder tror, att judarna då ber om nåd för
hednafolken. Kanske är
Job som bad för sina ”vänner” en förebild för detta.

Nytt tak?
Tag kontakt för en
kostnadsfri offert!

Jonathan 044 334 6656
Evert 044 200 2504
Rainer 044 341 6500

Katto-piste Oy
Tak-punkten Ab
Vasa

Köpes antikviteter
i hela svenska Österbotten

- Alla sorters möbler, oberoende av skick
- Annat gammalt lösöre och hela dödsbon.

Kontant
be
Varorna talning
avhämta
s.

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska 06-831 3137, 044-913 8284

www.lindskok.fi
Lunchöppet utan bordsbokning 27.6 - 14.8 alla dagar kl. 11-16
Boka även in höstens och vinterns utflyktsmål.

Regina Kreander
Grankulla

Om du hamnar på en plats där den heliga liturgin är
verksam bör du helst undvika att delta i den. Sitt
stilla och tänk på annat. Kanske har du en mobil
du kan använda under gudstjänsten? Vad du än
gör så gå för Guds skull inte till nattvarden! Där
får du del av Kristi kropp och blod och man vet
inte vad som kan hända om du tar emot Kristus
eller om Han tar emot dig.
Om du trots min varning låter liturgin påverka
dig bör du gå i karantän så att du inte lyckas föra
ut den liturgiska smittan i vardagen. Där kan den
nämligen obarmhärtigt börja spridas och utsätta
din familj, bekantskapskrets, arbetsplats, främlingar med flera för dess oerhörda kraft. Om det
går riktigt illa börjar den liturgi du för ut även
forma dem.

Hyllnings- och
kondoleans-

adresser

Stöd Folkhälsans verksamhet genom att använda
våra hyllnings- och kondoleansadresser. Folkhälsanföreningarna säljer adresserna lokalt via butiker,
banker och begravningsbyråer.

Det borde alltså sättas upp en varningsskylt vid
ingången till kyrkan – förslagsvis en traditionell
röd triangel med en nattvardskalk i mitten – så att
var och en blir medveten om risken. Vi vet nämligen inte vilka sorts människor liturgin annars
riskerar att forma.

Du kan också beställa adresserna via Folkhälsans
Förbund, tfn (09) 315 5613 eller
adresser@folkhalsan.fi. Priset är 14 euro.

Fredrik Portin är präst som försöker bli teolog.
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Skicka insändaren till:
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
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Insändare måste förses med skribentens namn samt
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ORLANDO TANKESTÄLLARE
”Oberoende av vad vi som enskilda kristna tänker om
samkönade äktenskap, välsignelser och vigselrätt och andra ordningsfrågor måste vi som kyrka säga ett tydligt och
orubbligt nej till förakt, hot och våld mot såväl sexuella minoriteter som andra utsatta grupper i vårt samhälle. Tragedin i Orlando kan förhoppningsvis också vara en tankeställare också till alla dem som med bibliska eller dogmatiska argument i sociala medier eller i andra sammanhang
använder ett språkbruk som förnedrar och fördömer dem
som upplevs vara annorlunda av en orsak eller en annan.”
Biskop Björn Vikström på Facebook.

UTDELNING FOND

Memoarer fick understöd

Ingvar Dahlbacka vid Åbo Akademi är en av mottagarna till stipendium ur Skogmans fond som förvaltas av
Kristinestads svenska församling. Han fick understöd för
sitt skrivande av Erik Vikströms memoarer.
Bidrag gick också till Slef:s avdelning i Kristinestad,
Sundom Missionskyrka, Slef:s avdelning i Lappfjärd, Kristen radio och tv r.f., Emilia Enlund, Förbundet Kyrkans
Ungdom r.f., Psykosociala föreningen Primula, Finlands
Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission, Evangeliska
folkhögskolan och OAS-rörelsen i Svenskfinland r.f.

NÄSTA VECKA kommer det ingen tidning. Följande nummer
av Kyrkpressen utkommer den 7 juli. Glad midsommar!

Nya Norgeresan
0443 13 14 15

25.7 - 1.8

www.lindelltravel.fi

CD Nyhet
”Underbar frid”

Finlandssvensk CD utkommer 31.7. Följande sånger:
1. Det ljusnar nu 2. Vid din
sida vill jag gå 3. Jag kan
aldrig tvivla mer 4. Underbar
frid 5. O Jesus du som fyller
allt i alla 6. Gud i naturen 7.
Det blev så stilla då jag hörde 8. Du får lägga på Jesus
Du är ljus och jag är din, Var jag går i skogar berg Barnatro, Härlighetens mor- Barnabön, Det finns kraft, Det enda jag vet, Underba- din börda 9. Om det är en
Aldrig ensam mer, Mamma och dalar, Bortom gyllne sol gon, Mitt hjärta sång, Där ro- Jag är nu på väg till himlen. ra land, Någonstans bland dröm 10. Skall det bli ljust på
alla skuggorna står Jesus. din stig 11. Lyckodrömmar,
13 sånger
Jag hörde änglasång, Tysta sor aldrig dör, 12 sånger
är det långt till himlen,
12. It´s a heartache
11 sånger
15 sånger
CD 20€
CD
21,50€
CD
20€
CD 20€ skyar,
CD
17€
CD 15€
23 sånger

MOLPE PAVILJONG

Kristen Dragspelsfestival 15 års jubileum
Söndag 31 juli kl 14.00, Allsång kl 13.30
Dragspelsorkestern Tro, Hopp o Kärlek.

BOKNYHETER från olika förlag.
Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Ett 10-tal med dragspel, el-gitarr, trummis och bas.

Sång o musik av: Lisbeth och Jan-Erik Wenman, Estrid Hjorth,
Solveig Norrbäck, Torolf Prost, Rolf Sjöbacka och Sven-Erik Syrén
Dragspelsmusik av: Esko Ahlberg och Kalevi Mikkola.
Servering, Fritt inträde. Böcker, musik och kort erbjudande.

Arr. BB-Team

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Alla Tiders
kortpaket

40 stycken enkla kort.
Grattis, barn, djur,
tänkvärda ord, bibelspråk samt 5 stycken
dubbla kort

En kristen berättelse om kärlek, spänning och mirakler,
som handlar om helt vanliga
människor med stora utmaningar och änglarna som vandrar mitt ibland dem.

263 s.

24,90€

Hopp och tröst när livet händer.
Ibland kan livets utmaningar
bara bli för mycket. Hur ska man
kunna orka fortsätta när botten
är nådd och kraften tagit slut?
När DU läser boken finner Du
svar på dina frågor

237 s.

24,90€

Nyhet!

Nyhet!

En sann berättelse om brustenhet, himlen och ett nytt liv.
När mamma Crystals hjärta
stannade under 9 minuter, och
sjuksköterskor och läkare arbetade frenetiskt med att återuppliva henne, vaknade hon
upp på en plats som hon visste var himlen. Läs den spännande boken.

283 s.

25,90€

Nyhet!

Värde 55€ Ditt pris 22€

Presentböcker fylld av livsglädje och värme!

7,60€

7,60€

7,60€

Gratis varor vid beställning
Sänd in din beställning till Sven-Erik
225 s. 20,00€
Syréns förlag, Norrfjärdsvägen 44,
66640 Maxmo tfn. 06-345 0190,
Nyhet!
050-301 6598, sven-erik.s@hotmail.com
Namn:__________________________________
_______________________________________

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

Ester, Rut, Dina och Magdalena
- fyra unga kvinnor som kände
varandra som barn upptäcker
att de ska läsa på samma universitet till hösten. De bestämmer sig för att lösa boendet
genom att hyra ett hus tillsammans. Men olikheter prövar
vänskapen när de kämpar för
att hitta rätt väge i kärleken och
livet.
Signe är tolv år. Hon bakar,
virkar och är en riktig bokmal.
Sommarlovet närmar sig och
Signes bästis Hanna är sugen
på att tälta. Men var? Signe
tänker inte sova i en kohage i
alla fall! Kanske kan de få med
Axel och Gusse? Varför ska
just Signe råka ut för allt?

102 s.

18,90€

För första gången berättar Inger
Waern öppenhjärtligt om sina
egna, personliga upplevelser av
oförklarliga
Gudsingripanden
och änglabesök. Hennes livsberättelse fascinerar, berör och
inspirerar.

195 s.

24,90€

Kulspetspennor
med text:
Du är värdefull
á 1,30/st
4 st 5€

En berättelse om David Wilkerson, en mager predikant från
Pennsylvanias landsbygd, gav
sig in i slummens värld i New
York. David Wilkerson räddade
många från missbrukets djupa
misär till att bli kristna. Under
de följande femtio åren vände
han sin blick till de utslagna,
de bortglömda och de utstötta
i resten av landet. David Wilkersons bok är en gripande
skildring.

Stor inbunden bok
344 s. 29,90€

Blott en dag á 1€/st
Var dag är en sällsam gåva á 1€st.

Per rusar in på arbetsplatsen och frågar: Hur hög är en pingvin? – Kanske en meter, svarar kollegan.
– Är du säker, kan den inte vara högre? – Nå, inte högre än 1,5 meter. – Oj, då körde jag över en präst.

Köp någon av dessa CD:n så får Du 20 stycken kort gratis

