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ADRESSÄNDRING

”Det går inte  
att hänvisa till 
det man tänkte 
och ville ha men  
inte sa.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Herdeval med 
bakläxa svider

Helsingfors förvaltningsdomstol 
underkänner kyrkoherdevalet i 
Petrus församling i hårda ordalag 

mot församlingsrådet. Den ena kandidaten har bli-
vit diskriminerad på grund av ålder och kön, och 
hennes meriter har inte beaktats. Inte heller, menar 
domstolen, har församlingsrådet kunnat motivera 
varför de ansåg den herde de valde som den lämp-
ligare. Utslaget kommer nästan två år efter att för-
samlingsrådet röstade mellan de två kandidaterna. 
Det är en lättnad för Monica Heikel-Nyberg, som i 
veckans Kp uttrycker det positiva i att ha getts rätt 
i sak – och säkert även i känsla. Men det är också 
viktigt att riktlinjerna klarnar för andra försam-
lingar som nappar på den rätt nya möjligheten att 
välja kyrkoherde genom indirekta val. Ändå kan 
man inte bortse från att processen har vållat hen-
ne oskäligt lidande – men också den andra kandi-
daten Daniel Björk, som fortsättningsvis inte slup-
pit sitt ”tf” – och sist men inte minst: hela försam-
lingen. När pappren från domstolen damp ner var 
alla plötsligt tillbaka på ruta x igen. Vilken nummer 
den har verkar de inblandade inte riktigt veta i det 
här skedet. Det är en sorglig historia för alla parter, 
och alla är att beklaga. Det enda ljusa i det ledsam-
ma är att hoppas att den blir en lärdom för andra.

möjligHeten att inte ordna di-
rekta kyrkoherdeval kom till 
bland annat för att slippa dra 
igång ett valmaskineri med 
provpredikningar och röst-
ningar i onödan.  I stället an-
förtros församlingsrådet va-
let för hela församlingens 
räkning, vilket kan vara bå-
de ändamånsenligt och eko-
nomiskt. Kyrkan söker som bäst smarta och snåla 
lösningar på alla plan. Att döma ut möjligheten till 
ett mindre tungrott förfarande är därför att gå mot-
ströms i strävan efter en lättare byråkrati. Elemen-
tär förvaltningslära handlar alltid om vågskålen by-
råkrati–demokrati. Minskar den förra, så minskar 
oundvikligt också den senare och tvärtom.

Men de förtroendevaldas bedömning i ett indi-
rektkyrkoherdeval ska grunda sig på fakta när de 
ställer en framför en annan. Så kan fallet vara om 
en kandidat uppenbart på grund av sin lämplighet 
motsvarar det som församlingen söker. Men då mås-
te det också gå att bevisa varför en annan kandidat 
är uppenbart mindre lämpad. Även här fick Petrus 
bakläxa. Det gäller att formulera sig noggrant från 
början i valprocessen. Det går inte att hänvisa till 
det man tänkte och ville ha men inte sa.

samtidigt både får och kan församlingsborna i ett 
direkt kyrkoherdeval ironiskt nog fatta sina beslut 
helt godtyckligt. För att man gillade predikan. För 
att hon sjöng så vackert. För att grannen röstade på 
den andra. För att man hade en dålig dag. Visst, det 
är karikerat –men ett kyrkoherdeval är församling-
ens Brexit på gott och ont. Att frånta församlings-
råd rätten att visionera, känna och handla för för-
samlingen förutsätter att församlingsmedlemmarna 
stiger in i samma ansvar. Lätt är balansgången inte. 
Lika självklart är det att de som agerar med kollek-
tivets mandat, så som Petrus församlingsråd gjor-
de, inte längre kan handla som församlingsborna 
vid valurnan. 

Då hade ändå varit lättare att låta dem välja.

Tar steget in 
i Guds plan

Anna Ruddick är uppvuxen i nord-
östra England som ett av nio syskon. 
Hennes föräldrar leder en kyrka. För 
fyra år sedan flyttade hon till storsta-
den Sheffield för att gå en lärjungasko-
la. Trots att hon alltid haft en fast tro, 
beskriver hon det som en vändpunkt.

– Då blev det klart för mig att jag 
verkligen älskar Jesus. Att det här är 
det liv jag vill leva.

Efter lärjungaskolan stannade Rud-
dick i Sheffield och arbetade för för-
samlingen. Där började hon ana att Gud 
kallade henne att åka till Norden.

– Det var något som jag kände väl-
digt djupt inombords. Jag kan inte rik-
tigt beskriva det.

Många upplevelser verkade peka i 
samma riktning. Hon fick höra svensk 
lovsångsmusik och kände att hon borde 
lära sig svenska. Andra människor de-
lade med sig av ord de fått i bön. Rud-
dick fick en vision av en bild med oli-
ka flaggor, bland dem en med gult kors 
på röd botten som hon inte kände igen. 
Hon tog reda på att det var Svenskfin-
lands flagga.

– Jag gick länge och funderade på det 
här och frågade Jesus vad jag skulle gö-
ra. Känslan fortsatte växa. Jag fick en 
föraning om att Jesus håller på att gö-
ra något stort i Norden. Till slut kände 
jag bara att jag måste åka.

Mer än musik
Förra sommaren reste hon iväg. Först 
till Norge, sedan till Helsingfors för att 
besöka en finländsk vän hon träffat un-
der lärjungaskolan.

– Jag kom med en stor resväska som 
om jag var på väg att flytta. Jag visste 
inte riktigt vad som skulle hända.

Hon besökte ett skriftskolläger på 
Lekholmen. Där träffade hon Petrus 
församlings kyrkoherde Daniel Björk, 
som erbjöd henne ett jobb i församling-
en, ett jobb som skulle involvera lov-
sång och lärjungaskap. 

– Jag tror att jag skrattade. Jag hade 
kommit dit med alla de här pusselbi-
tarna – svenska, Finland, lovsång – och 
jag visste inte riktigt vad de betydde. 
Och så stod han där med ett lovsång-
sjobb på svenska i Finland. ”Det här 
är ju galet”, tänkte jag och tog jobbet.

Fram till maj i år har Anna Ruddick 
jobbat med ungdomar i Petrus försam-
ling, lett lovsång i gudstjänsten och ord-
nat lovsångskvällar.

– Jag har spelat instrument och 
sjungit sedan jag var riktigt liten. Jag 
började leda lovsång när jag var unge-
fär tretton, berättar Ruddick.

Under lärjungaskolan började hon 
inse skillnaden mellan att spela en sång 
och verkligen leda lovsång.

– Lovsång är så mycket mer än mu-
sik. Ofta sätter vi musiken på en piede-
stal när det gäller lovsång och tillbedjan. 
Jag har fått se människor som leder lov-
sång med sina liv – det är som att de-
ras liv är en sång. Det handlar mycket 
mer om hjärtat än om musikaliteten.

Kanske borde vi slänga bort instru-
menten för att komma åt det som till-
bedjan egentligen är, funderar Rud-
dick. Men visst är musiken också ett 
utmärkt sätt att vara i Guds närhet.

Missionerande liv
Det bästa med jobbet i Petrus församling 
har varit att se andra utvecklas i sin tro.

– När du ser människor som du le-
der och som du är en förebild för växa 
i sin relation till Jesus är det en otrolig 
känsla, säger Anna Ruddick.

Hon tror att goda förebilder och lär-
jungaskap i vardagen är det som unga 
behöver. Att ha någon att samtala om 
livet med.

I oktober reser Ruddick till Moçam-
bique för att gå en tre månader lång 
missionsutbildning. Men sedan åter-
vänder hon till Finland.

– Jag tror jag kommer vara i Finland 
en tid ännu. Men jag är öppen för vad 

Jesus säger. Jag vet att jag är kallad att 
vara på andra platser också. Men det är 
något med mig och det här landet. Det 
känns som ett hem.

I juni var Ruddick del av ett missions-
team som åkte runt i Europa – från Grek-
land via bland annat Makedonien och 
Rumänien till Ungern – besökte kyrkor 
och bad för människor. Teamet besökte 
ett flyktingläger i Grekland och sjöng lov-
sång på bergen i Albanien. Att se skillna-
den mellan de olika länderna och upple-
va den fattigdom som finns i Europa var 
tankeväckande och chockerande.

– Det var en mäktig upplevelse. Vi 
växte alla på så många olika sätt. Att se 
hur människor över hela världen läng-
tar efter Jesus och hur Gud verkar på så 
olika sätt i olika länder var ögonöpp-
nande. Och vi hade roligt tillsammans, 
satt och skrattade i bilen när vi körde 
tolv timmar i sträck. Det var både rik-
tigt roligt och utmanande.

Bara gör det
– Det är något som händer i mig när 
jag känner att den helige Ande kallar 
mig och jag tar steget. Jag tror att Gud 
verkligen älskar när vi gör det. Det är 
helt galet att se det jag känt och upplevt 
bli verklighet. I den stunden känns det 
som det är det här jag var född till, säger 
Anna Ruddick om att följa sin kallelse.

Hon tror att det blir lättare att kän-
na igen Guds tilltal när man en gång 
vågat ta steget. Gud vill leda också i de 
små sakerna i vardagen, påpekar hon.

Vad skulle du säga till någon som känner 
sig kallad men inte riktigt vågar ta steget?
– Jag skulle säga: Gör det! Jag tror att 
Gud aldrig ber oss göra något som vi 
inte klarar av. Om du känner att han 
kallar dig att göra något så har du ab-
solut kapacitet att göra det.

Att ha människor omkring sig som 
stöttar och uppmuntrar är viktigt.

– Ofta ifrågasätter vi det vi känner 
inom oss och tänker att det kanske ba-
ra var vår egen fantasi. Men jag tror att 
det ofta faktiskt är den helige Ande. Om 
jag känner att jag borde gå och be för en 
människa så kan en massa tvivel dy-
ka upp: ”tänk om de säger nej, tänk om 
jag säger något pinsamt”. Men vad har 
jag egentligen att förlora? I slutändan 
handlar det ju inte alls om mig.

Lovsång, svenska och Finland. När engelska Anna Rud-
dick kände att Gud kallade packade hon väskan och 
reste iväg, utan att vara säker på vad som väntade.

TEXT OCH FOTO: EMELIE MELIN

PROFILEN: ANNA RUDDICK  
”Till slut kände jag bara att jag måste åka.”
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Tre stift kan snart få nya biskopar
gallup. Blir det biskopsval 
redan nästa år? spekulerar 
tidningen Kotimaa. Uleå-
borgs biskop Samuel Salmi 
har fyllt 65 och Helsingfors 
Irja Askola är 64, liksom 
Åbo ärkestifts Kaarlo Kalli-
ala. Biskoparnas pensions-
ålder är 68, men det är in-
te osannolikt med ett bi-
skopsval inom de närmas-
te åren. Kotimaa gjorde en 
rundringning för att se vilka 

potentiella kandidater som 
lyftes upp. 

Bland de starkaste kan-
didaterna i Uleåborg fanns 
Kyrkostyrelsens kansli-
chef, tidigare kyrkoherde 
i Jyväskylä Jukka Keskita-
lo, samt Niilo Pesonen, kyr-
koherde i Tuira församling – 
båda med erfarenhet av så-
väl församlingsliv som ad-
ministration.

I Helsingfors stift nämn-

des framför allt Berghälls 
församlings kyrkoherde 
Teemu Laajasalo, ”en mo-
dern city-präst som inte är 
rädd för medierna”. Också 
ekoteologen Pauliina Kai-
nulainen och biskopsmö-
tets generalsekreterare Jyri 
Komulainen har understöd.

I Åbo stift nämns ba-
ra män, men de represen-
terar många teologiska in-
riktningar. Bland andra Ris-

to Leppänen, kyrkoherde 
i Lieto och Tapani Ranta-
la, rektor för Turun kristilli-
nen opisto är två kandidater 
med gammallaestadiansk 
respektive pietistisk väck-
elsebakgrund.

I en intervju med Borgås 
biskop Björn Vikström pas-
sar Ålandstidningen på att 
fråga om han vill bli ärke-
biskop som sin far – och får 
ett bestämt nej till svar.

anna ruddick tycker 
Finland är ett vackert land 
med härliga människor. 
Att se hur man i det finska 
samhället jobbar för att ta 
hand om alla människor 
påminner henne om Guds 
rike.

ANNA RUDDICK

23 ÅR, ETT AV NIO SYS-
KON.

FÖDD I NORDÖSTRA ENG-
LAND.

FÖRÄLDRARNA LEDER EN 
KYRKA.

BOTT ETT ÅR I FINLAND, 
JOBBAT I PETRUS FÖR-
SAMLING. 

jukka keskitalo, Teemu Laajasalo och Jyri Komulainen 
spekuleras kunna bli biskopar inom några år.
Foto: ARKIVBILDER/CHRIStA MICKELSSoN oCH MARKo.FI
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Helsingfors förvaltnings-
domstol säger i sitt utslag från 
fjärde juli att församlingsrå-
det i Petrus bröt mot lagen 
när de valde Daniel Björk till 
kyrkoherde. Ärendet bered-
des och behandlades brist-
fälligt och kandidaterna be-
handlades ojämlikt i det psy-
kologiska lämplighetstestet.

Måste motbevisa miss-
tanke om diskriminering
Domstolen ser inte att det 
finns någon godtagbar om-
ständighet som skulle ha gjort 
Björk lämpligare än Heikel-
Nyberg. Eftersom hon är be-
tydligt mera meriterad både 
i utbildning, chefs-och ar-
betserfarenhet har det upp-
stått en presumtion om dis-
kriminering på grund av ål-
der och kön som församling-
en inte kunnat motbevisa. 
Församlingens jämförelse 
av kandidaterna kritiseras: 

Björks aktivitet som teamle-
dare vid utvecklings- och löne-
samtal i Petrus församling be-
tonas, men man noterar inte 
att Heikel-Nyberg som styrel-
semedlem i Finlands Prästför-
bund redan tidigare har deltagit i 
beredningen av det nya lönesys-
temet och där avgivit utlåtan-
de om själva förslaget till resul-
tatavlöningssystem på natio-
nell nivå. Man noterar inte hel-

ler att hon som kyrkoherde har 
introducerat systemet i två för-
samlingar. 

(...) Helhetsupplägget har va-
rit vinklat och ägnat att favori-
sera den ena sökarkandidaten. 
Osökt infinner sig därför frågan 
om diskriminering.

Förvaltningsdomstolen 
upphäver nu beslutet och 
dömer Petrus församling att 
ersätta Heikel-Nybergs rät-
tegångskostnader. Dessut-
om förkastar domstolen för-
samlingens yrkande på att 
handlingarna i ärendet ska 
hemlighållas, och förkas-
tar likaså Petrus anspråk på 
att motparten ersätter rätts-
kostnaderna .

Lättad över klart besked
Monica Heikel-Nyberg nåd-
des av domstolens beslut un-
der en ledarsamling vid ett 
konfirmandläger på Lek-
holmen.

– Det känns naturligtvis 
jättebra. Beslutet ger mig rätt 
i min upplevelse av att va-
ra orättvist behandlad, sä-
ger Heikel-Nyberg.

Hon är glad över att glas-
taket i kyrkan, när det kom-
mer till kvinnor och högre 
tjänster, blev synligt.

– Kanske behövdes det 
utomkyrkliga ögon för att 
se det.

Hon är också nöjd med att 
det nu finns tydliga riktlin-
jer för framtida val.

– Man kan inte hand-
plocka kandidater. När för-
samlingsmedlemmarna går 
till val kan de fritt lägga sin 
röst på den som är vackrast 

eller sjunger bäst, men när 
rådet väljer måste de kun-
na motivera sitt beslut och 
följa lagstiftningen.

I en värld där personva-
len blir allt vanligare slår för-
valtningsdomstolens beslut 
fast att meriter, erfarenhet 

och förtroendeuppdrag in-
om det egna samfundet har 
betydelse.

– Det blev också tydligt 
att det måste stå utskrivet i 
platsannonsen ifall en sär-
skild person sökes för upp-
draget, säger Heikel-Nyberg.

Trots glädjen över prejudi-
katet kastar hela processen 
ändå sorgliga skuggor på ett 
personligt plan.

– Jag har absolut ingen-
ting otalt med Daniel Björk 
och det här är ska inte ses 
som ett underkännande 

Tog hem 
anställda 
Oroligheterna i Sydsu-
dan har gjort att många 
flytt landet. Också Kyr-
kans utandshjälp har kallat 
bort sin personal från sta-
den Juba.

– En ny konflikt skul-
le innebära uppehåll i ut-

vecklingen av landets in-
frastruktur och utbildning 
samt försämra den vanliga 
medborgarens ställning, 
säger Mika Kivivuori från 
Kyrkans utlandshjälp.

Utlandshjälpen har 
skickat 100 000 euro till 
Sydsudan för mat- och 
vattenhjälp för de utsatta

Tusentals människor har 

sökt skydd i kyrkan och på 
FN:s baser. 

I juni listades Sydsudan 
som den näst sköraste 
staten i världen efter So-
malien.

Striden om makten 
mellan landets president 
och vicepresident är den 
största orsaken bakom 
upproren.

SYDSUDAN UTLANDSHJÄLPEN

Litar på 
biståndet
Fyra av fem finländare an-
ser att utvecklingssamar-
betet är viktigt och tror att 
det kan förebygga flyk-
tingkriser.

Andelen som vill skära i 
biståndet har minskat från 
26 till 18 procent och lika 

många vill istället höja bi-
ståndsanslagen.

– Nu förstår människor 
sambandet mellan att ut-
vecklingsländerna står på 
egna ben och att press-
sen från den okontrolle-
rade flyktingströmmen 
minskar, säger nyutnämn-
da utrikeshandels- och 
utvecklingsminister Kai 

Mykkänen (Saml).
Samtidigt kritiserar bi-

ståndsverksamhetens pa-
raplyorganisation Kepa de 
nedskärningar som reger-
ingen ifjol gjorde i bistån-
det. Hundratals projekt 
har fått läggas ned, vil-
ket drabbar över en mil-
jon människor i behov av 
hjälp.

FLYKTINGKRISER UTVECKLINGSSAMARBETE

Heikel-
Nyberg 
fick rätt 
i besvär

monica Heikel-nyberg har jobbat som kyrkoherde i sammanlagt tolv år. Just nu är hon kaplan i Johannes församling.

LAGSTRIDIGT HERDEVAL. Petrus för-
samlings församlingsråd diskriminerade 
Monica Heikel-Nyberg när de valde Da-
niel Björk till kyrkoherde, dömer Helsing-
fors förvaltningsdomstol. Om inte för-
samlingen går vidare till högsta instans 
upphävs beslutet i och med utslaget. 

TEXT: MAY WIKSTRÖM / NINA ÖSTERHOLM    
FOTO: EMELIE MELIN
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När stora beslut ska fattas in-
om vården påminner ärke-
biskop Kari Mäkinen om hur 
viktigt det är att ta de etis-
ka premisserna i beaktande.

– Det är frågan om politisk 
vilja; nu när ekonomin  för-
sämras är det oerhört vik-
tigt att se till att vårt centrala 
vårdsystem inte diskriminerar 
människor utifrån deras status 
och ekonomi, säger Mäkinen.

I måndags invigde han 
den stora vårddiskussionen 
på Finlandsarenan. Diskus-
sionen ordnades av kyrkan 
och Soste, en ny riksomfat-
tande paraplyorganisation 
som samlar 200 social- och 
hälsovårdsorganisationer. 

Mäkinen menar att de po-
litiska och samhälleliga be-
sluten också påverkar hur 
man bemöter människor 
som behöver hjälp och vård.

– Ju mer vårddiskussionen 
kretsar kring ekonomiska 
besparingar och effektivitet, 
desto mindre vikt läggs det 
vid det egentliga mötet som 

sker två människor emellan, 
säger Mäkinen.

Ärkebiskopen påminde 
också om att livet inte bara 
existerar bland det aktiva och 
effektiva. Livet är precis lika 
verkligt och värdefullt i situ-
ationer där en människa inte 
längre klarar av att vara aktiv.

– Det är bra att fundera på 
vad sådana situationer kan 
lära oss om livets sårbarhet, 
säger Mäkinen.

Arbete en allmän rättighet
I panelen Vem har rätt till arbete 
diskuterades frågor gällande 
arbetsförhet och sysselsätt-
ningsgrad samt individens 

och samhällets ansvar. Att 
enbart produktiva, arbetande 
medborgare skulle betrak-
tas som egentliga medbor-
gare är någonting som Mä-
kinen är orolig över.

– Den här typen av prat 
krossar en människas själv-
förtroende. Man känner skam 
över att inte vara den ideala 
medborgaren, säger Mäkinen.

Vem som har rätt till arbe-
te och vem som är ansvarig 
för att denna rättighet upp-
fylls är frågor som diskute-
rades i panelen. Människan 
har rätt till sådana tjänster 
där han eller hon känner sig 
viktig, anser Mäkinen. 

–  Också när krafterna inte 
räcker till för det som krävs 
i dagens samhälle, är det en 
grundrättighet att få jobba 
med någonting man upple-
ver som angenämt, menar 
Mäkinen.

– Arbetslivet kräver allt-
mer kunskap och duglighet. 
Det finns färre tjänster än ti-
digare som förutsätter min-
dre kunnande, tillägger han. 

I diskussionen om arbets-
livet deltog bland annat en 
företagare, psykoterapeut, 
riksdagsledamot Lauri Iha-
lainen, och direktören för 
Finlands näringsliv r.f.  Ka-
ri Jääskeläinen.

Fånga en 
pokémon 
i domkyrkan
Ett nytt spel lockar männ-
iskor att utforska sin om-
givning – om än med nä-
san i mobilen. Spelet Po-
kémon Go har funnits i 
några veckor och har redan 

lika många användare som 
Twitter, skriver Hufvud-
stadsbladet. Spelet använ-
der sig av förstärkt verklig-
het, vilket betyder att spe-
laren på sin skärm ser och 
kan fånga pokémonfigu-
rerna, som är utplacerade 
i den verkliga världen – en 
figur har bland annat setts i 
domkyrkan i Helsingfors.

Slut på kollekttvist i Berghäll
Att vägra samla in kollekt till de ändamål som Kyrko-
styrelsen definierat är lagstridigt, har Högsta förvalt-
ningsdomstolen nu slagit fast. 

Domstolen konstaterar att församlingsrådet i Berg-
häll överskred sina befogenheter när man år 2011 be-
slöt att byta ut två av kollektändamålen – Finlands 
evangelisk lutherska student- och skolungdomsmis-
sion (OPKO) och Finlands lutherska evangeliförening 
(Sley) – med hänvisning bland annat till att organisa-
tionerna inte accepterar kvinnliga präster. 

”Jag vill i det längs-
ta undvika tvångs-
sammanslagningar 
men faktum är att 
skärgårdsförsam-
lingarna har svårt 
att klara ekono-
min.”
Björn Vikström 
i Ålandstidningen

KOLLEKT PROTEST ÅLAND SOLIDARITET SPEL MOBIL

Talar för jämlikhet 

päivi rissanen, Anne Knaapi, Kari Mäkinen och Petri Pohjonen diskuterar på Finlandsare-
nan. Foto: EEVA-KAISA HEIKuRA

ETIK. Ärkebiskop Mäkinen 
tog under Finlandsarenan 
starkt parti för de med-
borgare som inte passar 
in i samhällsnormen. 

TEXT: KYRKLIG TIDNINGS-
TJÄNST / SARAH LÖNNQVIST

DETTA HAR HÄNT:

• År 2014 kom möjligheten att ordna indirekta kyrkoher-
deval som ett alternativ till att låta alla församlingsmed-
lemmar rösta. Beslutet fattas i stället av församlingsrådet, 
som måste anhålla om förfarandet av domkapitlet.
• Petrus församling var bland de första församlingarna 
som tillämpade sådant valsätt sommaren 2014.
• I augusti 2014 hade kyrkoherdetjänsten sökts av två per-
soner. Församlingspastorn i samma församling, Daniel 
Björk och tf kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Mo-
nica Heikel-Nyberg.
•  I oktober 2014 valde församlingsrådet Björk med röster-
na 8-3.  Heikel-Nyberg lämnade in en rättelseyrkan, som 
församlingsrådet förkastade i november efter omröstning, 
med samma resultat 8-3.
• I december 2014 lämnade Heikel-Nyberg in besvär över 
valet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Daniel Björk ut-
sågs till t.f. kyrkoherde.
• 4 juli 2016 upphävde förvaltningsdomstolen församling-
ens beslut som lagstridigt.  

VAD HÄNDER NU:

• I slutet av juli samlas Petrus församlingsråd. I början av 
augusti ska församlingen ha lämnat in sitt bemötande.
• Om församlingen besvärar sig går ärendet till högsta för-
valtningsdomstolen. De berörda prästerna kan under en 
eventuell process inte söka andra kyrkoherdetjänster och 
Petrus församling har fortsättningsvis en tf kyrkoherde.
• Fogar sig Petrus församlingsråd i beslutet måste valet tas 
om. Det kan förrättas i församlingsrådet som indirekt val 
mellan de båda sökande som fanns när tjänsten utlystes 
senast. Då måste församlingen ansöka om att domkapitlet 
utser en ny beredare. Det kan de tidigast i mitten av au-
gusti när domkapitlet sammanträder nästa gång.
• Alternativt kan församlingen anhålla hos domkapitlet om 
att få lediganslå tjänsten på nytt av väl motiverade skäl.

av hans arbete. Det är inte 
människorna det är fel på 
utan en beslutsprocess som 
förts på ojämlika grunder. 

Vad händer nu?
– För min del ligger bollen 
hos Petrus församling. Finns 
det förutsättningar för mig att 
sköta en herdetjänst i för-
samlingen? Det var det före-
gående rådets beslut att an-
ställda Björk, men största de-
len av de rådsmedlemmarna 
sitter fortfarande kvar. Är det 
möjligt att föra en bra dialog?

För tillfället är Monika 
Heikel-Nyberg kaplan i Jo-
hannes församling.

– Jag har ett jobb som jag 
trivs med och en bra förman. 
Mer kan jag inte säga just nu 
för jag vet inte hur det blir. 
Och samma situation gäller 
de flesta som är inblandade 
i det här, vi får be om Guds 
ledning.

Fortsättningen osäker
Caroline Sandström, vice 
ordförande i församlingsrå-
det i Petrus församling, vill 
inte alls kommentera frågan.

– Eftersom det är ett be-
slut som rådet fattade till-
sammans så är det också rå-

det som ska bemöta domsto-
lens utslag. Jag är själv osä-
ker på vad som händer nu, 
säger Sandström.

Trots semestertiderna 
kommer församlingsrådet 
att samlas snarast.

– I början av augusti mås-
te vi lämna in ett bemötan-
de till domstolen.

Lars-Eric Henricson, lag-
faren assessor vid domka-
pitlet poängterar att beslu-
tet faktiskt upphäver valet.

– Såtillvida måste det bli 
ett nytt val, det finns ing-
et val längre. Tidigare skul-
le jag ha sagt att församling-
en kan välja mellan de båda 
sökandena på nytt, men det 
kan hända att tjänsten ledig-
anslås på nytt. Det här kan 
bli ett prejudikat.

Själva domstolsbeslu-
tet bedömer han som 
väl motiverat utifrån de 
paragrafer det gäller. 

Hur inverkar det här fallet på 
domkapitlets praxis för indi-
rekta val?
– Enligt lagen ska domkapit-
let utse valberedare vid indi-
rekta val. Numera har vi gått 
in för att det ska vara kon-
traktsprostarna som bereder. 

RYSSLAND. Inget vitt-
nesbörd utanför kyrkans 
väggar. Ny rysk antiter-
rorismlag begränsar mis-
sionen.

TEXT: EMELIE MELIN

Den 20 juli trädde en ny anti-
terrorismlag i kraft i Ryss-
land. Den kontroversiella 
lagen, som bland annat ger 
myndigheterna tillgång till al-
la invånares telefonsamtal och 
sms, kommer också att be-
gränsa missionsverksamhet: 
Endast den som officiellt re-
presenterar en registrerad or-
ganisation eller grupp får mis-
sionera. Dessutom begränsas 
missionsverksamhet till spe-

cifika platser, i korthet loka-
ler som tillhör eller används 
av religiös samfund.

– Den här lagen kan få 
mycket vida konsekvenser, 
säger Joel Griffith på Slavic 
Gospel Association till Mis-
sion Network News. 

Till exempel kan det tolkas 
som att en person som bju-
der in sin granne på guds-
tjänst begår ett brott. Böter-
na för att bryta den nya lagen 
är upp till 700 euro för en en-
skild person, eller 14 000 eu-
ro för en organisation.

Lagen har fått hård kritik, 
både från kyrkliga ledare och 
människorättsförespråkare.

– Lagarna kommer att gö-
ra det lättare för ryska myn-
digheter att förtrycka religi-

ösa samfund, kväva fredli-
ga dissidenter och kvarhålla 
och fängsla människor. Var-
ken dessa åtgärder eller den 
befintliga antiextremism-la-
gen uppfyller den standard 
som gäller för internationel-
la mänskliga rättigheter och 
religionsfrihet, säger Thomas 
Reese, ordförande för USA:s 
kommission för internatio-
nell religionsfrihet (USCIRF).

Avbröt fotbollsläger
Den svenska Equmeniakyr-
kan har i flera år arrange-
rat fotbollsläger i ryska stä-
der, tillsammans med loka-

la församlingar. Men lägret i 
Omsk som började efter mid-
sommar fick avbrytas  re-
dan andra dagen, rapporte-
rar Dagen.se.

– Vid invigningen av läg-
ret läste en pastor en bibel-
text och sedan bad vi. Nästa 
dag stod personal från FSB 
(Federala säkerhetstjänsten 
i Ryssland) utanför grindar-
na och vägrade att släppa in 
oss, berättar en person inom 
Equmeniakyrkan för Dagen.

Myndigheterna förbjöd 
dem att hålla lägret, med 
hänvisning till att det var 
olaglig missionsverksam-
het. Svenskarna fick åter-
vända hem, men chefen för 
sportcentret där lägret hölls 
avskedades.

Equmenia har ställt in två 
fotbollsläger som skulle hål-
las i augusti.

Källor: dagen.se, forum18.org, 
christianitytoday.com, meduza.io, 
uscirf.gov, theguardian.com; ljusi-
oster.se; mnnonline.org

Mission på 
gatan olagligt

”Vid invigningen av lägret
läste en pastor en bibel-
text och sedan bad vi. 
Nästa dag stod personal 
från FSB utanför grindar-
na och vägrade att släp-
pa in oss.”
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Till Råttan 
Bettans försvar
I tiderna recenserade jag 
en poesibok 
för barn som 
varken jag el-
ler barnet där 
hemma för-
stod sig på. 
Boken glöm-
des bort och 
dammade in i 
hyllan tills den återupp-
täcktes, inte av mig eller 
barnet – utan av farfar.

För att läsa poesi med 
barn behöver man tid. 
Tid att sjunka in i språ-
kets fyndigheter, tid att 
rimma runt och nöta in. 
Jag har inte tid, jag har 
en armé av dammråttor 
som borde tämjas och 
ett diskberg att bestiga.

Man behöver också 
humor. Kanske ett sär-
skilt intresse för ordlekar 
och kreativt språkbruk. 
Jag har synbarligen in-
te humor, jag har Svens-
ka Akademien och hög 
nördfaktor.

Sist men inte minst 
behöver man kunna för-
medla sin egen förtjus-
ning över Råttan Bettans 
poetiska krumsprång till 
barnen så att de får del 
av läsupplevelsen. Ni vet, 
de där gyllene ögon-
blicken av gemenskap 
som föräldraguiderna ta-
lar om, när man gör sa-
ker TILLSAMMANS med 
barnen. Det kan farfar.

Nu kunde man kan-
ske tro att här skrivs av 
en mamma med lite då-
ligt samvete. Och så är 
det, absolut, dåligt sam-
vete är en av baskompo-
nenterna i föräldrarollen. 
Samtidigt tänker jag att 
här om någonsin är det 
läge att titta noga på vil-
ka gåvor vi tilldelats och 
sedan tacka och ta emot. 
Farfar har tid, han har hu-
mor och han är bra med 
barn. Tack och lov för far-
far! Jag å min sida har ett 
jobb som jag trivs med, 
en diskmaskin som fung-
erar och en organisa-
tions- och initiativför-
måga som aldrig blivit 
tyglad. Min uppgift i hem-
met just nu tycks vara 
basservice – och som tur 
ingår det ju också en del 
kramar och sagostunder i 
vårt ”baspaket för hem-
met”. Men inte poesi.

 ¶ NINA ÖStERHoLM

ELLIPS

Så mycket, så vackert
BOK

Potatisens dröm

Text: Annika Sandelin
Bild: Karoliina Pertamo

Annika Sandelins och Ka-
roliina Pertamos bok Pota-
tisens dröm (Schildts & Sö-
derströms 2016) är en bok 
om vardagsförtrollning, om 
allt från besjälade och läng-

tansfulla grönsaker till det 
under det innebär att besti-
ga en snöhög. Ibland är per-
spektivet potatisens eget 
(Tänk om jag fötts till ett 
skimrande bär!), ibland be-
traktarens. Ofta är det roligt 
och finurligt, ibland vemo-
digt, till och med sorgligt.

Allra, allra bäst är Annika 
Sandelin på känslor. Ibland 
får jag, den vuxna höglä-
saren, en klump i halsen, 

ibland en svindlande insikt. 
Det innebär också att läs-
ningen ställer vissa känslo-
mässiga krav på barnet och 
det kan vara klokt att por-
tionera. För övrigt fungerar 
boken nästan för alla åldrar.

Jag grips framför allt av 
den vandrande pinnens 
starka minne från barndo-
men (eldsvåda och möte 
med ängel) och den härliga 
dikten Sorgfågeln, som vem 
som helst som bär på en 
sorg kan läsa för att få tröst.

Den insikt texterna för-

medlar är kanske den här: 
just nu är jag glad, igår kände 
jag mig utanför, för en vecka 
sen var jag mycket sorgsen 
och i morgon kommer det 
att kännas som om jag var 
den första som besteg en 
mycket hög bergstopp. Det 
här är livet: den hemska sor-
gen när en hamster dör och 
det förfärligt vackra med att 
ordna begravning.

Och ibland orkar man in-
te med just nåt. Då kan man 
föreställa sig att man är som 
Tim Timid, som går till dok-

torn för att få bot mot sin 
skralhet: ”Till Tim sa dok-
torn: Kära vän, / Du är skör 
som papper / Du måste ta 
det väldigt lugnt / och andas i 
etapper // Sådan är din verk-
lighet / Men tänk fantasin / 
kan du dansa jorden runt / 
och dricka jordgubbsvin”.

Karoliina Pertamos teck-
ningar understryker på ett 
fint sätt det magiska och 
dystra, drömmen, glädjen 
och att allt är möjligt om vi 
fantiserar fram det.

 ¶ SoFIA toRVALDS

Fotboll 
sänker 
tröskeln 
till kyrkan

kari kanala, bekant bland 
annat från tv-programmet 
Ensitreffit alttarilla, bjöd 
tillsammans med Radio 
City in till fotbollskväll i 
Pauluskyrkan. 

Under ett av slutspelen i EM-turne-
ringen i fotboll omvandlades Paulus-
kyrkan i Helsingfors till en gigantisk 
fotbollsstudio. Evenemanget arrang-
erades av Paulus församling och Ra-
dio City, som ursprungligen låg bak-
om idén. Kyrkoherden i Paulus för-
samling, fotbollsfreaket Kari Kanala, 
tilltalades genast av tanken.

– När Radio City kontaktade mig 
väcktes mitt intresse direkt. Fotbollen 
och kyrkan har många liknande drag 
– båda skapar en känsla av samhörig-
het och gemenskap, där alla tillhör ett 
och samma lag både i stunder av vinst 
och förlust. Jag ville därför bidra till att 
ordna något som förenar dessa två, sä-
ger Kanala.

Fotboll i positiv anda
Evenemanget inleddes med en ”fot-
bollsnattvard”, som trots det spännan-
de namnet gick mer eller mindre tra-
ditionellt till. Fotbollstemat präglade 
ändå både inledningsorden och för-
bönen. Syftet med nattvarden var att 
markera samhörigheten mellan fot-
boll och församling, och att skapa at-
mosfär för kvällens match som spela-
des mellan Wales och Portugal.

Efter nattvarden började spelet som 
besökarna kunde följa med på en stor 
skärm vid altaret.

Under kvällen hade Pauluskyrkan 
kontakt med Radio Citys studio, där 
sakkunniga kommenterade den pågå-
ende matchen. En av kommentatorer-
na var biskop emeritus Wille Riekki-
nen, vars hjärta alltid klappat lite ex-
tra för fotboll. Han poängterar ändå att 
det hela borde tas med en nypa salt.

– Det är ju ändå bara ett spel. I fot-
boll är alla viktiga, och tillräckliga som 

LAGANDA. Pauluskyrkan i Helsingfors förvandlades till 
en livlig fotbollsstudio under kvartsfinalerna i fotbolls-
EM. En fotbollsnattvard fick markera samhörigheten 
mellan församling och fotbollssupportrar.

TEXT OCH FOTO: SARAH LÖNNQVIST

de är med sina egna styrkor och svag-
heter – precis som det är i verkliga li-
vet, säger Riekkinen.

Det håller också Kari Kanala med om.
– En för alla, alla för elva. Livet är som 

en lagsport där ingen lämnas i sticket, 
säger Kanala.

Fotbollskyrkan gjorde aktiv reklam 
genom flera sociala medier. På Face-
book hade evenemanget över tvåhund-
ra intresserade, och dessutom använ-
des hashtaggen #futiskirkko aktivt bå-
de på Instagram och Twitter. 

En sund själ i en sund kropp
När det gäller fotboll och dess koppling 
till kyrkans budskap poängterar både 
Kanala och Riekkinen att människan 
är en helhet, vars alla delar behöver 
vård och uppmärksamhet.

– Människan har både en fysisk, psy-
kisk och andlig sida. Det är viktigt att 
ständigt utveckla alla dessa tre sidor. 
Kyrkan fokuserar alltför ofta endast på 
andliga och psykiska värderingar, ut-
an att ta den fysiska sidan i beaktan-
de. Också den tanken vill vi lyfta fram, 
säger Kanala.

Han menar att fotboll dessutom är 
ett ypperligt sätt för folk att förenas och 
skapa en gemenskap också över språk-
gränserna.

– Att sparka boll tillsammans är of-
ta det första man gör vid exempelvis 
flyktingförläggningar. Fotbollen ger al-
la ett gemensamt språk, säger Kanala.

”Kyrkan inte alltför helig”
Kanala har även tidigare varit med om 
att ordna liknande, lättsamma eve-
nemang där idén är att hålla tröskeln 
till kyrkan så låg som möjligt. När han 
arbetade i sjömanskyrkan i Hamburg 

”En för alla, alla för elva. Livet är som en lag-
sport där ingen lämnas i sticket.”

ordnades även där en fotbollsstudio i 
samband med Europamästerskapen 
år 2002. Den gången var ändå själva 
studion inte placerad i ett kyrkligt ut-
rymme - någonting som Kanala nu vil-
le ändra på.

– Kyrkan som utrymme ska inte be-
traktas som alltför helig. Det som gör 
kyrkan helig är mötet mellan männis-
kan och Gud, och det mötet kan också 
ske genom fotboll, säger Kanala.

Tvärtom menar han att evenemang 
som detta bidrar till att nytt folk vå-
gar ta steget in i kyrkan, och märker 
att det inte är så oöverkomligt som de 
kanske tidigare trott. När det första ste-
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PÅ TVÄREN ERIKA RÖNNGÅRD

För mig är det en semesterresa
Jag ska resa till Ryssland och 
redan ett par veckor inn-
an jag stiger på tåget drabbas 

jag av en liten 
kulturkrock.

Inför resan 
behöver jag 
vaccinera mig 
mot hepatit A. 
Vår finländska 

hälsovård har sedan jag var 
tre dagar gammal vaccine-
rat mig mot bland annat dif-
teri, stelkramp och mässling. 
Det har tagit mig mer än tre 
decennier att komma till den 
dag när ett vaccin jag behö-
ver kostar mig pengar.

Hittills har mitt finländska 
pass också varit en inträdes-

biljett till varje land jag ve-
lat besöka. Som finländare 
kan jag resa till 156 olika län-
der utan att ansöka om vi-
sum före avresan. Ryssland 
råkar inte höra till dessa län-
der, och för att få passe-
ra gränsen måste jag på för-
hand bevisa att jag är en or-
dentlig typ som har en giltig 

reseförsäkring och inte ut-
gör ett säkerhetshot. Det här 
är första gången som en an-
nan nations myndigheter inte 
automatiskt litar på mig bara 
för att jag är finländare.

För mig är det nästan mera 
spännande än besvärligt att 
självklara saker plötsligt in-
te fungerar. Andra människor 

har tvingats växa upp till den 
här insikten betydligt tidigare, 
och då tänker jag inte bara på 
dem som backpackat sig ge-
nom Asien redan i tonåren.

Att födas till finlända-
re är inte ett personligt val 
som jag gjort. Mitt finländ-
ska medborgarskap har gjort 
mig äckligt rik i den mening-

en att jag kan tycka det är li-
te spännande att behöva kö-
pa vaccin, ansöka om visum 
och resa till ett land där jag 
inte kan läsa texten på skyl-
tarna. För ganska många an-
dra människor som inte hel-
ler fick välja var de föddes är 
motsvarande situation allt 
annat än en semesterresa.

Insatt men hastigt 
formulerat om feminism
BOK

Livet & patriarkatet

Författare: Peppe 
Öhman
Förlag: Schildts & Sö-
derströms 2016

Vad krävs för att man ska 
kunna kalla sig feminist och 
är feminism faktiskt något 
vi fortfarande behöver? Det 
här är ett par av de frågor 
som Peppe Öhman besva-
rar i sin färska bok. 

Feminism är en av Öh-
mans hjärtefrågor. Den som 
har följt hennes blogg har 
märkt det redan för åra-
tal sedan, den som plock-
ar upp Livet & patriarka-
tet lär märka det ganska 
snabbt. Öhman är insatt 
och påläst och det märks 
att hon är van att föra en 
debatt om de olika aspek-
terna av feminism. Ibland 
får hon till formuleringar-
na riktigt snyggt, och även 
om man läst på om femi-
nism en längre tid kan man 
slås av orättvisan som hon 
förmedlar.

Tyvärr slås man också 
ganska ofta av något annat 
än kampvilja och igenkän-
ning vid läsningen av den 
här boken. Livet & patriar-
katet känns ofta som ett 
hastverk. Innehållet är bra, 
men alla formuleringar har 
inte hunnit finna sin bästa 
form. Det finns resonemang 
som skulle behöva förtyd-
ligas, fördjupas eller ba-
ra knytas ihop bättre. En del 
av Öhmans språkliga meta-
forer stjäl uppmärksamhet 
från det hon egentligen för-
söker säga, och i synnerhet 
i inledningen känns det iro-
niska raljerandet påfrestan-
de. Idén är bra, skribenten 
insatt, men efterarbetet ly-
ser med sin frånvaro.

Målgruppen 
för boken utmå-
las enligt baksi-
destexten som 
”farbrorn, ku-
sinen eller kol-
legan”, men i 
praktiken är tex-
ten ändå formu-

lerad ungefär som på Öh-
mans blogg. Det är en jar-
gong och en textgenre 
som antagligen funkar bra 
för hennes bloggläsare 
men inte nödvändigtvis 
lika bra för exempelvis den 
där manliga släktingen som 
passerat femtio och tycker 
att feminister mest pra-
tar strunt.

Om man orkar ha över-
seende med att det gått li-
te för snabbt i vissa sväng-
ar är Livet & patriarkatet 
ändå en läsvärd bok. Öh-
man har utnyttjat de unge-
fär 180 sidorna väl och hin-
ner både med att förkla-
ra grundbegrepp, svara på 
frågor om feminism som 
ställts i kommentarerna till 
hennes blogg, delge läsa-
ren statistik som punkte-
rar myten om att vi lever i 
ett jämställt land och kryd-
da det hela med person-
liga erfarenheter och tan-
kar. De personliga berät-
telserna fungerar bra – de 
gör läsningen roligare och 
igenkänningen större. Öh-
man lyckas också kombi-
nera dem med tillräckligt 
mycket statistik och forsk-
ning för att de ska kännas 
relevanta. 

I de stunder när Livet & 
patriarkatet fungerar som 
bäst är den en styrkebok 
för (unga) kvinnor. Du är in-
te ensam. Det är inte ditt fel 
att patriarkatet fortfaran-
de finns, att könsrollerna är 
för snäva och ojämlikheten 
för stor.

 ¶ ERIKA RÖNNgåRD

peppe öHman skriver om feminism med ett tonfall bekant 
från bloggvärlden. Foto: ANNA MARIA ZuNNo NoELLERt

get är taget blir det lättare att vända sig 
till kyrkan i framtiden, också vid svå-
rare stunder i livet.

Ett alternativ till huliganism
På den avspända tillställningen i Pau-
luskyrkan var det alltså helt tillåtet att 
skrika, skratta och gråta, eller att på 
annat sätt fritt reagera på den käns-
loladdade matchen. Någon oskriven 
regel om att man måsta sitta tyst och 
stilla i kyrkan gällde över huvud ta-
get inte. Nolltolerans gällde ändå al-
koholdrycker.

– Vi har nattvard. Och kaffeserve-
ring. Ofta brukar det vara trevligt att 
titta på match med ett ölstop i handen 
– vi vill också på den punkten erbjuda 
ett annorlunda alternativ, säger Kanala. 

– Fotboll erbjuder i värsta fall en möj-
lighet till huliganism. I bästa fall är det 
vägen till en gemenskap som är öppen 
för alla, tillägger han.  fotbollsstudion i Pauluskyrkan öppnades med fotbollsnattvard.  
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TRO. Hussein, Rahman och Farid flydde från Afghanistan och gjorde en lång resa till Fin-
land. Här har de mött nya vänner och kunnat ställa frågor de inte vågat ställa tidigare – 
om Bibeln, religion och tro. I juni lät de döpa sig. De vill vara en del av samhället, trots att 
deras framtid ännu är osäker.

gRAFIK: EMELIE MELIN / woRDCLouDS.CoM
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”Gud satte dem       
i händerna på oss”
TEXT: EMELIE MELIN   

När Hussein, Rahman och Farid befun-
nit sig i Finland några månader träffa-
de de två personer som skulle förändra 
deras vardag i det nya landet. Arla Ny-
kvist och Annette Forsberg, två pen-
sionerade damer från Grankulla, hade 
kommit till mottagningscentralen med 
donerade kläder. En bit därifrån mötte 
de tre unga män och bad dem om hjälp 
med att leverera donationen, eftersom 
de själva inte hade tillträde till området.

– Gud satte dem i händerna på oss, 
säger Annette Forsberg, som tillsam-
mans med Arla Nykvist kallar sig 
Grandmothers without borders (Farmö-
drar utan gränser). 

Nykvist öppnade sitt hem för de tre 
unga afghanerna och med tiden har 
hon och Forsberg blivit som en extra 
familj för dem.

– De har visat oss medkänsla, precis 
som om de skulle vara våra egna möd-
rar, säger Hussein.

I umgänget med dem har Hussein, 
Rahman och Farid också hittat en trygg 
plats att tala om tankar som de länge 
haft, men inte vågat uttrycka.

– När jag var åtta eller nio år och bod-
de i Afghanistan fanns det en serie om 
Jesus som visades på tv, berättar Farid.

Scenen med korsfästelsen fick ho-
nom att gråta. Han pratade om den med 
sina kompisar och hade gärna velat ve-
ta mera om Jesus. Men hans pappa var-
nade honom och sa att Afghanistan inte 
var rätta platsen för det; att han skulle 
bli avrättad om någon kom på honom.

Hussein berättar att han under stu-
dietiden fördjupade sig islam och hade 
många frågor. Men i Iran och Afghanistan 
var det farligt att ställa de kritiska frågor-
na. En kvinnlig släkting till honom hade 
blivit dömd till sex års fängelse för att ha 
studerat Nya Testamentet. Hussein tänk-
te ändå ofta för sig själv att tron borde 
vara till för människan, inte människan 
för tron som i de islamiska samhällena.

– När jag kom till Finland hade jag 
inga tankar på att byta religion, säger 
Rahman, men redan i Afghanistan ha-
de jag varit intresserad av att veta me-
ra om kristendomen. 

Han hade hittat kristna sånger på 
internet och upplevt att det gett ho-
nom frid.

Efter en kort tid i Finland blev de tre 
männen inbjudna till en kyrka. Med sig 
därifrån fick Rahman ett papper med 
dagens bibeltext på sitt eget språk. Den 
läste han igen så snart de kom hem.

– Tidigare hade jag inte tänkt att det 
skulle finnas något i kristendomen som 
var mer värt än något i islam, säger han.

En lång resa
Hussein och hans yngre bror Rahman 
kom till Finland i höstas. På en mot-
tagningscentral träffade de Farid, som 
också han flytt från Afghanistan.

Hussein heter egentligen Qurban Ali 
och är född i Ghor-provinsen i centra-
la Afghanistan. När han var tre år flyd-
de familjen till Iran, där han växt upp 
och studerat. 2004 flyttade han med sin 
fru tillbaka till Afghanistan och började 
arbeta för en utländsk biståndsorgani-
sation. Men familjen fick problem med 
den lokala befolkningen och polisen 
ville inte hjälpa dem, berättar Hussein.

Problemen fortsatte även efter att fa-
miljen flyttat till Kabul. De blev falskt 
beskyllda för att vara spioner och för 
att bryta mot lagen genom att dricka al-
kohol och dansa. De fick skriftliga ho-
telser från talibanerna. Någon krossa-
de deras fönster.

– Jag kom till slut fram till att det in-
te är en framtid att byta bostad hela ti-
den eller leva undangömd hela mitt liv, 
säger Hussein.

Tillsammans med sin bror lämna-
de han landet. Hans fru och dotter bor 
ännu kvar, gömda.

Rahman har liksom brodern växt upp 
i Iran. Som vuxen flyttade han till stor-
staden Herat, i nordvästra Afghanistan. 
Där drev han en egen butik. Proble-
men började när han var ansvarig för 
att arrangera festligheterna under en 
shiamuslimsk högtid. Sunnimuslimer 
i grannskapet attackerade honom, för-
störde hans egendom och misshandla-
de honom svårt. En dag skedde det flera 
bombattentat i staden; en bomb explo-
derade så nära Rahman att han förlo-
rade hörseln i flera dagar. Vändpunk-
ten kom till slut när han blev uppma-
nad att ansluta sig till talibanerna. Det 
vägrade han göra eftersom han visste 
vilka grymheter talibanerna begått – 
bland annat massakrer på civila – och 
bestämde sig istället för att fly landet.

Till Europa kom bröderna via Pakis-
tan, Iran och Turkiet. En tid stannade 
de i Tyskland, men beslutade sig sedan 
för att fortsätta till Finland.

Vännen Farid kommer från provin-

sen Samangan i norra Afghanistan. Där 
har han gått i skola och arbetat som 
lastbilsförare.

– Det var mycket problem där, sva-
rar han kort på frågan om varför han 
kommit till Finland.

Till Finland har han kommit ensam, 
men rest tillsammans med en grupp 
människor som smugglades ut ur Af-
ghanistan, via Pakistan, Iran, Turkiet 
till Grekland och sedan genom Euro-
pa. Resan tog två månader.

Livet i Finland
I tillvaron på mottagningscentralen finns 
inte så mycket att se fram emot, berät-
tar Farid. Där bor mellan 600 och 700 
personer, men det saknas sysselsätt-
ning och motionsmöjligheter. Många 
som bor där får psykiska problem. Som 
afghaner har de också svårt att få infor-
mation på sitt eget språk, berättar Hus-
sein. Vid årsskiftet avled en afghansk 
man  efter en sjukdomsattack. Han var 
vän till männen och även till Arla och 
Annette; det var en händelse som ska-
kade dem alla.

Hussein, Rahman och Farid vill än-
då gärna anpassa sig till livet i Finland. 
De har gått en intensivkurs i finska och 
studerat mer på egen hand. De uttryck-
er gång på gång stor tacksamhet över 
de människor som hjälpt och stöttat 

dem, förutom Arla och Annette även 
vännerna Agneta och Stig, samt Stina 
och Johan. De är särskilt tacksamma 
över att de hittade människor som de 
öppet kunde diskutera trosfrågor med.

– Vi ville inte på något sätt pressa poj-
karna, säger Annette Forsberg. Men vi 
blev glada när vi fick veta att de stu-
derat Bibeln på egen hand.

Männen var tydliga med att de vil-
le konvertera och under vintern har de 
tack vare Arla Nykvists kontakter haft en 
egen skriftskola. Av prästen Stefan Myr-
skog har de fått undervisning i kristen tro 
och svar på många frågor. De tillbringade 
ett dygn på retreatgården Snoan, som ett 
eget litet konfirmationsläger.

– Jag har aldrig upplevt en sådan ro 
tidigare, säger Hussein om upplevelsen.

Tron ger hopp
– Jag är född muslim, så jag har aldrig 
själv valt att vara muslim. Islam sätter 
mycket press på människorna, vilket 
inte Bibeln gör. Islam tillåter inte att 
man lämnar religionen. Kristendomen 
ger mycket frihet åt människor att tän-
ka själva, säger Rahman.

Också Hussein värderar friheten att 
kunna tala om det han inte vågade sä-
ga högt i Afghanistan, med tanke på sin 
och familjens säkerhet. Här i Finland 
har han kunnat fundera på var han själv 
ska finna ro, fått ställa frågor om Bibeln 
och det kristna livet och söka en så-
dan tro som kan föra samhället framåt.

– Jag ser att det kristna samhället lever 
i verkligheten, säger han. Jag har fått ro 
i mitt hjärta och behöver inte vara rädd.

Väntan och ovissheten är trots det svåra 
att handskas med. Efter nio månader har 
de inte fått något besked om sin framtid. 
Hussein berättar att han hade hoppats att 
snabbt kunna få sin familj till Finland.

– Jag skulle vilja vara en del av sam-
hället, men jag kan inte vara lycklig när 
jag oroar mig över min framtid och min 
familjs säkerhet, säger Hussein. 

Om han inte får uppehållstillstånd 
i Finland kommer han söka sig någon 
annanstans. I Afghanistan ser han ing-
en trygg framtid för familjen. Men om 
hans fru och dotter får komma till Fin-
land har Hussein en plan.

– Jag har inte kommit hit till Finland 
för att leva på socialbidrag.

Hussein drömmer om att han och 
hans vänner ska kunna studera vidare i 
Finland. Själv skulle han vilja fördjupa 
sig i internationella frågor. Målet är att 
åka tillbaka till Afghanistan och arbe-
ta för en internationell biståndsorgani-
sation och hjälpa folket i sitt hemland.

I juni lät de tre döpa sig. Rahman be-
rättar att han är glad att vara kristen och 
att han har förändrats mycket. Nu för-
söker han leva som Bibeln lär: mer kär-
leksfullt och utan lögner. Det han lä-
ser i Bibeln känner han igen i beteen-
det hos de kristna han möter i Finland.

Denna intervju genomfördes med hjälp av tolk.

” Jag skulle vilja vara en 
del av samhället, men jag 
kan inte vara lycklig när 
jag oroar mig över min 
framtid och min familjs 
säkerhet.”
Hussein

nu är Arla Nykvist 
och Annette 
Forsberg inte 
bara reserv-
farmödrar utan 
även gudmödrar 
åt Farid, Hussein 
och Rahman. 
Foto: PIA KuMMEL- 
MyRSKog
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restaurang
Stenbrytaren

KORSNÄS                 06/3641 152
 www.stenbrytaren.fi 

Farsdags buffe
dukning kl 12.00 och 14.00

* Kaffe * Bakverk * Lunch * Pizza * Grillmat * A la carte * 

 * Tårtor * Catering * Möten * Barnkalas * med mera *

Öppet: Måndag–torsdag 8–20, 
fredag 8–22, lördag–söndag 9–20

Catering - Personal - Servisuthyrning

Glasskiosken 

öppen 11–21.

Även här gluten-

fria strutar.

Mjukglass, 

milkshake m.m.

Välkommen in 
till Stenbrytaren!

Vi satsar på 
glutenfria 
alternativ i 
sommar!

Ny 
ungdomlig 
och fräsch 

meny!

Grävbolaget
JoAn

utför grävningsarbeten med grävlastare
och runtomsvängande grävmaskin på band,

lastbilstransporter samt sprängningsarbeten.

tel. 0400-535 784, 0400-517 217 Nagu, Pärnäs
grb.joan@gmail.com

HOUTSKÄRS GÄSTGIFVERI
Öppet året runt • Avoinna ympäri vuoden

Lunch/Lounas mån/ma - fre/pe
Bed & Breakfast • Catering

www.houtskarsgastgifveri.fi
040-355 1802, jennisrestaurang@hotmail.com

Historiska rollfigursguidningar
för alla åldrar!

Guidningar varje timme 11-16

info@sagalunds.fi   www.sagalund.fi

Köpes antikviteter
i hela svenska Österbotten

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

Köp- och försäljning Raul Pohjonen
Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska  06-831 3137, 044-913 8284

Kontant betalningVarorna avhämtas.

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

www.ingsva.fi

Du hinner ännu med på någon 
av våra höstresor: 

Ut i Europa
*Vandringsresa i Dolomiterna 5-12.9

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

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

*Makarska, Kroatien 27.9-4.10
*Medelhavskryssning 30.9-7.10

*Rom-Sorrento 1-8.10
*Stadssemester i Barcelona 6-10.10

*Stadssemester i Aten 10-14.10
*Almuñécar, Spanien 22.10 & 29.10 – 3 o. 4 veckors resor

Norden och Baltikum
*Syfestivalen i Göteborg 25-8.8
*Åland – Skördefesten 15-17.9

*SPA-resa till Tervis, Pärnu 29.9-5.10
Allt detta och mycket, mycket mer... 

Ta kontakt med oss för mer 
information eller om du vill boka!
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
TO 21.7 kl. 12: ORGELKVART I DOM-
KYRKAN, Minna Wesslund
KL. 14: KAFFEANDAKT i försam-
lingshemmet, Café Ankaret, Eriks-
son, Djupsjöbacka, Brunell
KL. 20: MUSIK I DOMKYRKAN Ruya 
Taner, piano, Dinçer Özer, slagverk
SÖ 24 .7 KL. 12: HÖGMÄSSA I DOM-
KYRKAN, Lindberg, Djupsjöbacka, 
Brunell
TI 26.7 KL. 12: ORGELKVART I DOM-
KYRKAN Elke Unt
TO 28.7 KL. 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN Mikael Helenelund
KL. 20: MUSIK I DOMKYRKAN, Esa 
Pietilä, tenorsaxofon, Veli Kujala, 
dragspel
KL. 14: KAFFEANDAKT i försam-
lingshemmet, Café Ankaret, 
Lindholm-Nenonen, Lindberg, 
Helenelund
SÖ 31 .7 KL. 10: GUDSTJÄNST I KUL-
LO BYKYRKA, Lindberg, Brunell 
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, 
Djupsjöbacka, Lindberg, Helenelund
TI 2.8 KL. 12: ORGELKVART I DOM-
KYRKAN Elke Unt
TO 4.8 KL. 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN Mikael Helenelund
KL. 20: MUSIK I DOMKYRKAN OR-
GELKVART I DOMKYRKAN, Vincent 
Barras, saxofon, Vincent Thévenaz, 
orgel

 ¶ LAPPTRÄSK
sö 24.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Anita Widell, Arno Kantola
on 27.7 kl. 11-15: Kyrkorna är öppna
sö 31.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Antti Kilpi, Mia Aitokari
Församlingskansliet: är stängt 
1-31.7. Fr.o.m. augusti öppet mån-
dagar kl. 9-12 och torsdagar kl. 9-12 
fr.o.m. 18.8. Vid behov ring 050 
382 7521

 ¶ LILJENDAL
lö 23.7 kl. 17: Cellis i Mariagården
sö 24.7 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
Anita Widell, Arno Kantola
to 28.7 kl. 18: Suvilaulu i Maria-
gården, Antti Kilpi, Mia Aitokari
sö 31.7 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
Antti Kilpi, Mia Aitokari
on 3.8 kl. 18: Tjejharmoni i Prästis, 
Bebban Reinholm-Saarinen, Nea 
Westerholm
Församlingskansliet i Liljendal är 
stängt 1-31.7, ring 044 722 9241

 ¶ LOVISA
Konsert: Telebach med Barock-
ensemblen Cornucopia lö 23.7 kl 
18 i Lovisa kyrka. Anna Brummer, 
sopran, Pekka Silén, blockflöjt, 
Louna Hosia, gamba, Marianna 
Henriksson, cembalo. Musik av 
Telemann och Bach. Fritt inträde. 
Program 10€.
Gudstjänst: sö 24.7 kl 10 i kyrkan, 
Blom, Jokinen
En Euros Café: ti 26.7 kl 13-15 i Tikva
Sommarcafé: on 27.7 kl 13 i försam-
lingsgården
Högmässa: sö 31.7 kl 10 i kyrkan, 
Blom, Jokinen

En Euros Café: ti 2.8 kl 13-15 i Tikva
Sommarcafé: on 3.8 kl 13 i försam-
lingsgården
På kommande: 
Uruppförande av Jorden – orato-
rium för fred och rättvisa fre 5.8 
kl 18 i Lovisa kyrka. Musik Roland 
Forsberg, text Ragnwei Axellie.

 ¶ PERNÅ
Högmässa: sö 24.7 kl. 18.00 i 
kyrkan, Minna Sifvergrén, Marcus 
Kalliokoski.
Mässa i Taizé-stil: sö 31.7 kl. 18.00 
i kyrkan, Minna Silfvergrén, Mar-
cus Kalliokoski.

 ¶ SIBBO
SIBBO GAMLA KYRKA S:T SIG-
FRID: Sö 24.7 kl. 12 Mässa. Camilla 
Ekholm, Jussi Lehtinen. 
Sö 31.7 kl. 12. Mässa. Katja Korpi, 
Mauriz Brunell.
Sommarkonsert: To 28.7 kl. 19 i 
Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid. Duo 
Cecilia - ”Under den gröna linden”, 
Somrig renässans- o barockmusik. 
Pauliina Almonkari (renässans- o 
barockflöjt), Heidi Äijälä (kantele). 
Fritt inträde, programblad 5€. 
Marthornas Klockstapelcafé.
Nilsas Goes Gospel: Sö 31.7 kl. 19, 
Nilsasgården. Konsert med bandet 
Revive Gospel; Paulina Biström 
(sång), Fanny Sjölind (sång), Lars-
Viktor Öst (keyboard), Anders 
Ajölind (gitarr), Zacharias Holm-
kvist (bas) och Valter Söderbacka 
(trummor). Fritt inträde.
Missionsauktion: Ti 2.8 kl. 19, Norra 
Paipis Bykyrka. Korpi.
Sommarkonsert: To 4.8 kl. 19 i 
Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid. 
Sufira ”Trio för medeltids- o re-
nässansmusik”. Sofia Lindroos 
(sopran, blockflöjt), Eira Karlson 
(mezzosopran, fiddla) och Susanna 
Tollet (alt, blockflöjt). Fritt inträde, 
programblad 5€. Marthornas 
Klockstapelcafé.
Sommarcaféet Prästgården håller 
är öppet vardagar kl. 11-16 fram 
till 29.7. www.sibbosvenskafor-
samling.fi

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Sö 24.7
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Heikel-Nyberg, Almqvist.
Må 25.7
kl. 13: Sommarcafé i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivå.
Ti 26.7
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Dag-Ulrik Almqvist.
On 27.7
kl. 14: Orgelandakt och sommarca-
fé i S:t Jacobs kyrka. Busck-Nielsen, 
Almqvist.
Sö 31.7
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Böckerman.
Må 1.8
kl. 13: Sommarcafé i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivå. 
Ti 2.8
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
On 3.8
kl. 14: Orgelandakt och sommarca-

fé i S:t Jacobs kyrka. Busck-Nielsen, 
Enlund.
kl. 19: Helsingfors Orgelsommar i 
Johanneskyrkan. Vincent Barras, 
saxofon, Vincent Thévenaz, orgel.
To 4.8
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 juli: må, ti, to kl. 
9-14, fredagar stängt.
MATTEUSKYRKAN  Åbohusvägen 3
Sö 24.7 kl. 12: högmässa, Helena 
Rönnberg, Anders Forsman. Kyrk-
kaffe.
On 27.7 kl. 12: lunchmusik. Mari-
anne Sundroos, piano, sång & orgel. 
En halvtimmes musik vid lunchtid.
Caféet är öppet före och efter 
konserten.
Sö 31.7 kl. 12: högmässa, Helena 
Rönnberg, Mimi Sundroos. Kyrk-
kaffe.
MIKAELSKYRKAN Husmorsstig 1 
Ti 26.7 kl. 19: konsert Med metron 
till musiken: Kosketettavissa – Får 
röras. Terttu Iso-Oja, sopran, Matti 
Pohjoisaho, orgel. Fritt inträde, pro-
gramblad (på finska) 7 €.
HAVSRASTBÖLE KAPELL, Skot-
stigen 3
Ti 2.8 kl. 19: konsert Med metron till 
musiken: Under linden den gröna. 
Duo Cecilia: Pauliina Almonkari, 
renässans- och barockflöjt, Heidi 
Äijälä, kantele. Fritt inträde, pro-
gramblad (på finska) 7 €.
Pilgrimsvandring till Degerö kyrka: 
To 28.7 start från Matteuskyrkan kl. 
18.00. Vi vandrar i lugn takt, en bit 
av vägen under tystnad. 
Vi avslutar med andakt och kvällste. 
Ta gärna med en flaska vatten. Klä 
dig i bekväma skor och kläder. 
Anmäl dig senast 26.7 till Matteus 
församlings kansli tfn 09 2340 7300 
eller matteus.fors@evl.fi. 
Välkommen!
Kvällsutfärd till Lekholmen: 
On 3.8 Reseledare Cecilia Forsén. 
Grillning och kvällsmässa tillsam-
mans med Matteus skriftskola. 
Rundvandring på området. Kyrko-
herde Stefan Forsén berättar om 
holmen och verksamheten. 
Stig på båten kl. 17 i Nordsjö, Solvik 
i ändan av Sandkajsvägen. (Båtpris 
3 €). 
Anmälan till kansliet 09 2340 7300 
eller matteus.fors@evl.fi senast 
2.8 kl. 14.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Sö 24.07
• Kl. 10 Gudstjänst: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Teol.stud. 
Marcus Lundqvist, Hilli
• Kl. 13 Gudstjänst: Munksnäs 
kyrka, Tegelst. 6. Teol.stud. Marcus 
Lundqvist, Hilli
• Kl. 16.30 Sommarpuls: på Café 
Torpet, grillning och knytkalas ef-
teråt. Köpingsv. 48
Sö 31.07
• Kl. 10 Gudstjänst: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Björk, Hilli
• Kl. 13 Gudstjänst: Munksnäs 
kyrka, Tegelst. 6. Björk, Hilli
• Kl. 16.30 Sommarpuls: på Café 

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

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

BETRAKTELSEN STEFAN FORSÉN

Lagen – om 
mobbning
Hur förklarar du alla förbud och att man ska ha dåligt 
samvete för att man inte alltid är god? frågade en deltagare.

Det är intressant att vi ofta reagerar som små barn på 
de riktlinjer som finns i livet. Vi vet att riktlinjerna be-
hövs och att våra föräldrar har en idé med dem, men vi 
tycker inte om de begränsningar som de ställer. Så vi 
prövar gränserna, övervinner begränsningarna och när 
det vi gjort leder till konsekvenser, eller till att vi kän-
ner oss illa till mods - då tycker vi att någon med vett 
och vilja “ger oss dåligt samvete”.

De budord ord Gud har gett oss handlar om att skydda 
livet. Att skydda andra, så att vi inte gör ont mot dem, 
och att skydda oss själva, så att vi inte gör sådant som 
vi senare ångrar. 

Budorden talar om ganska självklara saker: låt bli att 
döda, ljuga, kränka, missbruka och kom ihåg att vila 
och ge Gud en plats i ditt liv. Jesus ville att vi inte skulle 
fastna i att enbart till det yttre göra rätt, så han påmin-
de om att det också handlar om vad vi planerar att göra 
eller innerst inne vill göra. Och han hjälpte oss att förstå 
att det egentligen handlar om att lära sig att älska. Sam-
manfattningen av lagen är ju: Du ska älska Gud fram-
om allt annat och du ska älska din nästa som dig själv. 

Enkelt? Visst - men ändå så svårt. 

jag skulle säga att mobbning är ett bra exempel på hur vi 
hanterar vår inställning till budoren. Ingen vill bli mob-
bad och ingen planerar att mobba. Ändå förekommer 
det så mycket mobbning. Något oförklarligt ger en män-
niska uppfattningen att det är okej att inte skydda livet 
hos en annan människa. Och så börjar en räcka av lögn, 
kränkningar, missbruk och ibland till och med livshotan-
de aktivitet. Alla budord bryts. “Det är bara på skämt”, 
säger man. Men den som blir känkt skrattar sällan. För 
något år sedan gjorde våra unga ledare en undersök-
ning om mobbning. Resultatet var hemskt. Så många 
som upplever att livet är plågsamt. De berättelser som 
vi fick ta del av gör mig tårögd. Hur är det möjligt? Det 
handlar ju om människor som vi känner. Tydligen bor 
det en mobbare i oss alla. Ingen av oss är fri från skuld. 

Vi behöver bli skyddade mot det onda som människor 
bedras till att göra mot varandra. Vi behöver förhålla oss 
på ett vuxet sätt till budorden och till kärleksbudet. Och 
vi behöver kämpa för det goda – mot det onda. Bl.a. ge-
nom att omfatta förbuden att döda, ljuga, kränka, miss-
bruka. Och för att lyckas med det, också omfatta kraven 
på att bereda rum för vila, respekt och Gud i tillvaron.
Stefan Forsén är kyrkoherde i Matteus församling.

OLOF DEN HELIGE el-
ler Sankt Olof dog den 
29 juli 1028. Han var i 
yngre år en framgångs-
rik viking som bland an-
nat plundrade runt Dan-
marks kuster och deltog 
i förstörelsen av Lon-
don Bridge. I Norman-
die konverterade han till 
kristendomen och ome-
delbart efter hans död 
skedde flera underverk i 
närheten av hans lik.

S:t Olof är Ålands 
skyddshelgon och avbil-
das på Jomalas kommun-
vapen men har också 
gett namn åt både Olofs-
borg och Närpes kyrka.

VECKANS PERSON

467, 418, 485, 
471 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

PSALMFÖRSLAG

Gör bruk av dina gåvor
Den här söndagen handlar om de gåvor vi har fått av 
Gud och uppmanar oss att ta vara på dem och använ-
da dem på ett klokt sätt. 

Gud har gett oss människor olika gåvor för att vi på 
olika sätt ska kunna hjälpa till att förverkliga Guds rike 
på jorden. Vi behöver inte vänta med vår insats tills vi 
finslipat våra talanger till perfektion. Gud har gett gå-
vor till ofullkomliga människor, och den som inväntar 
perfektion kommer aldrig att börja använda dem.

OM HELGEN

OBS - begränsat antal platser!

Stiftsgården erbjuder:

Birgitta-dagar för kvinnor

*
*

*

För kvinnor i alla åldrar 8-9 oktober 2016

Uppbyggelse och kreativ gemenskap kring temat

Medv. Carina Nynäs, Harriet Fagerholm, Virva
Nyback, Hilkka Olkinuora, Chris-Marie Törnroos

Uppbrott och förvandling

*
bs -begränsat antal platser!

Mer info: www.larkkulla.net, info@larkkulla.net , tel. 019-2757200

w

”Denna världens 
människor beter 
sig klokare mot 
sina egna än lju-
sets människor 
gör.”

Läs mera i Luk. 16:1–9.

”Vad är det för 
speciellt med 
Markusevange-
liet?”

Kvar i stan-samling i 
Jakobstads Försam-
lingscenter tisdag 2.8 
kl. 13.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
22.7–4.8

FÖRSTA LÄSNINGEN
Ordspr. 3:3–8 
eller 2 Krön. 1:7–12

ANDRA LÄSNINGEN
1 Petr. 4:7–11

EVANGELIUM
Luk. 16:1–9

Tionde söndagen efter 
pingst. Temat är ”Tro-
fast förvaltning av Guds 
gåvor”.

HELGENS TEXTER

Foto: EMELIE MELIN

När kroppen äntligen lan-
dat i semesterläge kom-
mer sakteligen också hu-
vudet ikapp. Men vem var 
egentligen den där ty-
pen du brukade vara innan 
vardagens diskberg rasa-
de över dig?

Under sommaren skri-
ver Stefan Forsén från 
Helsingfors en serie re-
flektioner kring en spiran-
de tro i vuxen ålder. Han 
tar avstamp i de tankar 
han möter hos föräldrar 
till ungdomarna i försam-
lingens skriftskola. 

SKRIBA VUXNA
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Torpet, grillning och knytkalas ef-
teråt. Köpingsv. 48
15-17.8 Gemenskapsdagar: på 
Björkebo. Vi umgås, äter, städar 
och jobbar lite samt sjunger och 
lyssnar på Guds ord. Möjlighet till 
bastu, grillning och övernattning. 
Pris 10€/dag. Anmälan senast 10.8 
till kansliet tfn (09) 23407100
Övrigt: 
• Förbönsämnen tas emot per 
e-post pray.petrus@evl.fi. För-
bönstelefonen är öppen igen 9.8 
tfn (09) 23407171

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Lekholmen är öppen: Mer info 
från Din egen församling och 
www.lekholmen.fi
Mind-Body Bridging: Finlands 
MBB rf. ordnar, varje vardag i au-
gusti, evenemang riktade till både 
professionella hjälpare och all-
mänheten.Platsen är Lappvikens 
källa, Lappviksvägen 1. 
1-2.8 är det öppet hus och då ta-
lar vi också svenska. Helt svensk-
språkiga evenemang har vi 22.8. 
kl 13.30-16 ”Nya mentala färdig-
heter för oss alla” som är reser-
verat för Sympati rf:s medlemmar 
med vänner. 29.8 kl 14.30-17 
blir det ”Stressa av med hjälp av 
MBB” som riktar sig till alla som 
vill lära sig grunderna. 
De andra workshoparna hålls på 

finska men är intressanta och lät-
ta att ta till sig, trots språket. Läs 
mera på FB Mind-Body Bridging 
Finland eller www.mbbfinland.fi. 
Anmälningar tas emot på monica.
halinen@gmail.com senast en 
vecka före respektive evenemang 
går av stapeln. Skriv så får du 
mera information.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. En webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan  leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd! Du kan 
dessutom skriva ett handskrivet 
brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 
00131 Helsingfors, som behandlas 
anonymt och konfidentiellt. Kyr-
kans chatt dejourerar måndag till 
torsdag kl.18-20.
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och 
veckoslut samt helgdagar 10–18. 
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 17.7. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Görk)

So 24.7. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Görk)

 ¶ OLAUS PETRI
Lö 23.7 kl. 18: Helgsmålsbön – Mu-
sikandakt. Mikko Seppänen, orgel.
Sö 24.7 kl. 11: Högmässa. Viinikka, 
Stöckell.
Lö 30.7 kl. 18: Helgsmålsbön – Mu-
sikandakt. Joni Vikki, orgel. Musik av 
C. Franck och J.S. Bach.
Sö 31.7 kl. 11: Högmässa. Sinisalo, 
Stöckell.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor i Esbo domkyrka: 
Sö 24.7 kl. 12.15. Ahlbeck, Bengts, 
Sabina Kyllönen. Klockstapelkaffe. 
Sö 31.7 kl. 12.15. Rönnberg, Bengts, 
Sabina Kyllönen. Klockstapelkaffe.
Musik i sommarkvällen i Esbo 
domkyrka: Sö 24.7 kl. 19. Timo 
Holopainen, barockviolin, Marianna 
Henrikson, cembalo. Castello, 
Vilsmayr, Biber. Sö 31.7 kl. 19. Virve 
Ruokokoski, klarinett, Susanne 
Kujala, orgel. Molter, Spohr. Fritt 
intr.
Orgelnatt & Aria: Esbo domkyrka 
varje to kl. 22 t.o.m. 25.8. To 28.7 
Psalttamus – spelmanspsalmer. 
Maria Kalaniemi, dragspel, sång, 
Senni Valtonen, kantele, nyckel-
harpa, sång, Timo Alakotila, piano, 

harmonium. Mer info & biljetter: 
www.urkuyofestival.fi
Kvällsgudstjänst: Mataskärs kapell 
to 28.7 kl. 18, Ahlbeck, Bengts, Ma-
taskär 4-skriftskolan.
Kvällsmässa: Karabacka kapell to 
4.8 kl. 18.30. von Martens, Malm-
gren. Kyrkkaffe.
Sommarträff: Olars kyrka, svenska 
sidan, ti 26.7 kl. 13-14.30, Rönnberg. 
Ti 2.8 kl. 13-14.30 De vackraste 
sommarsångerna, Bengts, Kyllönen.
GA-spring på Mataskär: Mataskärs 
lägercentrum sö 11.9 kl. 17. Motione-
ra och stöd Gemensamt Ansvar sö 
11.9 kl. 17. Vi går eller springer längs 
spånbanan vid Mataskärs lägergård, 
start från Mataskärs parkerings-
plats. Pris 10 €/person oberoende 
av sträcka. Anmälning och kontant 
betalning på plats.
Miniorklubbarna för 7-12-åringar: 
Start vecka 34. Köklax kapell ti och 
fre. kl. 13-17, Sökö kapell ti och to 
kl. 13-17, Esbo domkyrkas försam-
lingsgård må och fre kl. 13-17. Mer 
info och anm. senast 17.8, www.
esboforsamlingar.fi/miniorklubbar
Familjeläger: Hela eller ”halva” 
familjer, ensamstående med barn, 
mor- och farföräldrar och barnbarn 
– alla är välkomna på familjeläger 
till Hvittorps lägercentrum 17-18.9.  
Avkoppling, gemenskap och inspi-
rerandeprogram för hela familjen. 
Pris 20 € /vuxna, 10 €/ barn (3-17 
år) under 3 år gratis. Mer info och 
anmälan senast 29.8: www.es-
boforsamlingar.fi/familjer
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, släktutred-
ningar, bokning av dop, vigsel och 
begravning, gravärenden, bokning 
av utrymmen och pren. på Kyrk-
pressen. Öppet må-fre kl. 9-15.

 ¶ GRANKULLA
Sö 24.7 kl. 12 Högmässa: Daniel 
Nyberg, Marcel Punt. Kaffe i nedre 
salen.
Ti 26.7 kl. 13.30-15 Sommarcafé: 
på kyrkans innergård.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning:
Sö 31.7 kl. 12 Högmässa: Daniel 
Nyberg, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre 
salen.
Ti 2.8 kl. 9.30-11 Diakonimot-
tagning: 
Kl. 13.30- 15 Sommarcafé: på 
kyrkans innergård.

 ¶ KYRKSLÄTT
Sommarcafé: to 21.7 kl. 12-14 i för-
samlingshemmet.
Barockmusikkonsert Telebach: 
fre 22.7 kl. 19 i Kyrkslätts kyrka, 
med Ensemble Cornucopias. Fritt 
inträde, programblad 10 euro.
Högmässa: sö 24.7 kl. 10 Haapaj-
ärvi kyrka. Höglund, Joki. Bil från 
Kyrkslätts kyrkas parkering kl. 9.15. 
Obs ingen högmässa i Kyrkslätts 
kyrka i juli.
Högmässa: sö 31.7 kl. 10 i Haapaj-
ärvi kyrka. Höglund, Joki. Bil från 
Kyrkslätts kyrkas parkering kl. 9.15.
Högmässa: sö 7.8 kl. 12 i Kyrkslätts 
Kyrka. Lovén, Punt.
Välsignelse av skolelever: sö 7.8. 
kl. 18 i Kyrkslätt kyrka. Lovén, Punt.
Sommargudstjänst med lunch på 
Räfsö: sö 14.8 kl. 12. Lovén, Punt. 
Avgång från Motaleffs strand kl. 
11.30. Lunch och kaffe 6,50 euro. 
Transport från centrum ordnas 
vid behov. Förhandsanmälan för 
lunchen, senast 8.8. Tel. 09 8050 
8292.
Kyrkoherdeämbetet öppet 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 24.7: Kvällsmusik med natt-
vard kl 18 i Viinikka kyrka, ”Som-
markvällens idyll”, Antero Eskolin, 
Heli Seppälä, oboe, Paula Sirén
Lö 30.7: Flöjtklubbens Blomster-
konsert kl 19 i Viinikka kyrka, fritt 
inträde, program 7€
Sö 31.7: Kvällsmusik med nattvard 
kl 18 i Viinikka kyrka, ”En som-
marpsalm jag sjunga må”, Antero 
Eskolin, Tarja Mäki-Latvala, sång, 
Paula Sirén 

 ¶ VANDA
Högmässa: sö. 24.7 kl. 10 i Helsinge 
kyrka S:t Lars. K. Andersson, J. Jun-
tumaa,  A. Ekberg.
Kvällskonsert: to. 28.7 kl. 19 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. Orgelkonsert 
med Dag-Ulrik Almqvist.
Högmässa: sö. 31.7 kl. 10 i Helsinge 
kyrka S:t Lars. I. Turkka, A. Ekberg.
Kvällskonsert: to. 4.8 kl. 19 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. Johanna Fern-
holm, sång, Pilvi Listo, cembalo, 
Pieta Mattila, cello. 

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Eftermiddagsmusik: fr 22.7 kl. 16 
i Bromarvs kyrka. Ove Molander, 
orgel.
Högmässor/gudstjänster sö 24.7: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka. T. Wilman, P. 
Nygård. M. Andersson. 
Kl. 10 Bromarvs kyrka. A-S. Stor-
backa, S. Lindroos. 
Kl. 12 Tenala kyrka GDT. A-S. Stor-
backa, S. Lindroos. 
Kl. 18 Box bygdestuga GDT. T. Wil-
man, P. Nygård.
Lunchkonsert: on 27.7 kl. 12 i 
Ekenäs kyrka. Pia Nygård, piano, 
orgel, sång.
Sommarsamling: on 27.7 kl. 18 i 
Trollshovda kapell. Allsång o. an-
dakt, A-S. Storbacka, S. Lindroos.
Eftermiddagsmusik: fr 29.7 kl. 16 
i Bromarvs kyrka. Sofia Lindroos, 
piano, orgel, sång.
Högmässor/gudstjänster sö 31.7: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka. A-S. Stor-
backa, P. Nygård. 
Kl. 12 Snappertuna kyrka. W. Wes-
terholm, P. Nygård. 
Kl. 18 Tenala kyrka KVM. W. Wes-
terholm, S. Lindroos.
Info: www.ekenasnejdensforsam-
ling.fi

 ¶ INGÅ
Högmässa: sö 24.7, 10 s. e. pingst, 
kl 10 i Ingå kyrka. Sjöblom, Stor-
backa.
Sommarcafé: ti 26.7 kl 14-15.30 i 
Prästgården. Lindström.
Tvåspråkig skärgårdsmässa: sö 
31.7. kl 12 på Stora Fagerö. Avfärd 
med båt från småbåtshamnen kl 
11, retur efter mässan. Sjöblom, 
Storbacka, sång av Fagerökvar-
tetten.
Konsert: ons 3.8 kl 19 i Ingå kyrka. 
Kaari-ensemble, dir. Saara Aitta-
kumpu. Fritt inträde, programblad 
5 €.

 ¶ KARIS-POJO
Högmässa/Gudstjänst, Sö 24.7: 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis 
kl. 14 (OBS! tid och plats) Skarp-
kulla hembygdsmuseum, Pojo.  
Kaffeservering i museet. Lotteri 
till förmån för missionen.
Högmässor, Sö 31.7: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Andakt, To 4.8: 

kl. 12.45 i Mariahemmet, Pojo.
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 24.7. kl 13: Högmässa i Virkby 
kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Må 8.8. kl 18: Ettornas välsignelse 
i Lojo, Lilla Lars.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 24.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Heik-
kilä, Lehtonen. – kl 14: Sommarguds-
tjänst på Koupo lägergård, Grönqvist. 
On 27.7 kl. 18: Veckomässa i i kyrkan, 
Heikkilä, Lehtonen.
Sö 31.7 kl. 10: Högmässa med konfir-
mation i kyrkan, Grönqvist, Sundell, 
Lehtonen. 
Ti 2.8 kl. 20: Aftonandakt på Bläs-
näsudden, Grönqvist.
On 3.8 kl. 18: Veckomässa i kyrkan, 
Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 31.7 kl. 11: Högmässa i kyrkan, Heik-
kilä, Granström.  
Korpo kapellförsamling:
Sö 24.7 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka, 
Killström, Ollila. – kl 15: Gudstjänst i 
Norrskata kyrka, Killström, Ollila.
Sö 31.7 kl. 11: Finskspråkig högmässa i 
Korpo kyrka, Killström.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 24.7 kl. 11: Högmässa i kyrkan, 
Norkko.
Sö 31.7 kl. 11: Högmässa i kyrkan, Jäntti, 
Abrahamsson, Ollila. 
Iniö kapellförsamling:
Sö 24.7 kl. 13: Gudstjänst med nattvard i 
Aftonro, Vuola.
Sö 31.7 kl.11: Gudstjänst i kyrkan, Vuola.

ÅBO
sö. 24.7: kl. 12 Högmässa, Borgmäs-
tarkoret (Domkyrkan). Björkgren, 
Danielsson.
ons. 27.7: kl. 13-15 Sommarcafé, Aurelia.
sö. 31.7: kl. 12 Högmässa, Borgmästar-
koret (Domkyrkan). Lidén, Danielsson.
ons. 3.8: kl. 13-15 Sommarcafé, Aurelia.

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
10 sö e pingst, 24.7: 
Sammanlyst gudstjänst i Eckerö kyrka 
kl 10.30 
Mårten Andersson och Kerstin Olsson
11 sö e pingst 31.7: 
Nattvardsgudstjänst på Hammargården 
kl 13
Båtutfärd till Sälskär med Cykelfärjan 
Silvana: 
Rundvandring på ön, gudstjänst och 
medhavd picknick-korg. 
Avfärd från Skarpnåtö kl 15 (vuxna 5 
€ och barn gratis). Hemma igen cirka 
20-tiden. Anmälan till Jan-Anders Häger 
-040-0229149. Ingemar Johansson och 
Carl-Micael Dan

JOMALA
Sön 24.7 kl. 11: högmässa, Äng, est-
niskt kör.
Sön 31.7 kl. 11: S:t Olofsmässa, Äng, 
Danielsson. Servering, föredrag Åsa 
Ringbom. Sedan pilgrimsvandring till S:t 
Olofs kapell i Lemland.
Ons 3.8 kl. 18: Vesper, Äng.

MARIEHAMN
22.07 Musik till kaffet: kl. 14 i S:t Görans 
café.
24.07 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, G 
S, J D.
26.07 Orgelkonsert: kl. 12 i S:t Görans, 
Markus Malmgren.
28.07 Sommarkonsert: kl. 20 i S:t Gö-
rans, Emilia Eriksson – klarinett, Patrik 
Komorowski – piano, Albert Eriksson 
- piano.
29.07 Musik till kaffet: kl. 14 i S:t Görans 
café.
31.07 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, J-E 
K, G K.
02.08 Öppningskonsert: kl. 19 i S:t Gö-
rans. Arr. Kulturföreningen Katrina.

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 22.7 Gösta Söderström, Es-
bo Lö 23.7 8.53 Familjeandakt. 
Lars Collmar läser ur sin bok Helga 
Hund i Egypten (r). Må 25.7 Lars-
Johan Sandvik, Nykarleby Ti 26.7 
Kaikka Växby, Vanda Ons 27.7 De-
borah Miranda, Helsingfors To 28.7 
Maria Björkgren-Vikström, Borgå 
(r) Fre 29.7 Kjell Blomberg, Vasa Lö 

30.7 8.53 Familjeandakt. Lars Col-
lmar läser ur sin bok Helga Hund i 
Egypten (r). Må 1.8 Fredrik Portin, 
Åbo () Ti 2.8 Ann-Christine Martti-
nen, Helsingfors Ons 3.8 Raimo 
Mattsson, Åbo (r) To 4.8 Maria 
Björkgren-Vikström, Borgå (r).

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 22.7 Kurt Cederberg, Jakobstad 

(r) Lö 23.7 17.58 Ett ord inför helgen, 
Jakobstads kyrka. Sö 24.7 Henrik 
Perret, Helsingfors Må 25.7 Ingemar 
Johansson, Mariehamn (r) Ti 26.7 
Tua Sandell, Istanbul Ons 27.7 Bi-
belstudium över Uppenbarelsebo-
ken med Stig-Olof Fernström (r) 
To 28.7 Tommy Nyman, Pedersöre 
Fre 29.7 Gunnar Särs, Vasa Lö 30.7 
17.58 Ett ord inför helgen, Larsmo 
kyrka. Sö 31.7 Hedvig Långbacka, 

Helsingfors Må 1.8 Bevarade ord. 
Margareta Melin. Uppläsare: Moni-
ca Heikel-Nyberg Ti 2.8 Tua Sandell, 
Istanbul Ons 3.8 Bibelstudium över 
Uppenbarelseboken med Stig-Olof 
Fernström (r) To 4.8 Ortodox afton-
bön. Jonas Bergenstad, Lahtis.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 24.7 Gudstjänst från Rosen-

lunds prästgård i Jakobstad.  
Predikant: Bo-Göran Åstrand. 
Sö 31.7 Gudstjänst från Laesta-
dianernas fridsföreningars som-
marmöte i Larsmo. Predikant: 
Per-Ole Hjulfors. Liturg: Max-
Olav Lassila. Organist och kantor: 
Hans Wiklund. Körledare: Lisen 
Borgmästars. Kör: Cantate. Text-
läsare: Jonas Grankulla.

RADIO & TV

VEGA VEGA

VEGA

Välkommen 5–7.8.2016 till Jeppo och 

Evangeliföreningens 
missionsfest!
MOTTO ÄR ”VI VILL SE JESUS”. Festplats är Jeppo kyrka om inte annat anges.
ARRANGÖRER är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. (SLEF) 
och Jeppo kapellförsamling.
SÄRSKILT BARN- OCH UNGDOMSPROGRAM ordnas vid flera tillfällen.
Jubileumsbok över missionslägren i Jeppo 1956–2016 utges och säljs under festen.
HELA PROGRAMMET finns på www.slef.fi!

FREDAG 5 AUGUSTI
14.30 Välkomstmöte. Henrik Östman, Brita Jern, hälsning från Malawi, 
Jeppo strängband.
16.00 Bibelstudium. Vi vill se Jesus Rune Imberg. Gitarrgruppen Salem.
19.00 Missionskväll. Rune Imberg, Tua Sandell, Åke Lillas, Birgitta Sarelin. 
Feststrängbandet, sång Emma Lönnqvist. Servering efter mötet.
21.30 Kvällsmässa. Leif Erikson. Jeppokvartetten.

LÖRDAG 6 AUGUSTI
10.00 Bibelstudium. En blick på den korsfäste livet dig ger Rune Imberg. 
Sång Emilia Enlund.
12.15 Missionssamling. Rut Åbacka, Johanna och Jonny Wargh, Torsten Sandell.
Missionärssträngbandet.
14.15 Valbara samlingar:
• Måtars. Andakt, vandringsleder, kaffe.
• Bönehusmöte i Jeppo bönehus. Leif Erikson, Hans Sandberg, Birgitta Sarelin. Kaffe.
• Jeppo kyrka. Sångsamling, Göran Stenlund. Kaffe i tältet.
16.00 Familjegudstjänst. Samuel Erikson. Festens barnkör.
19.00 Jubileumskväll med missionärsvälsignelse. Ingvar Dahlbacka, Ingrid 
Jern, Rut Åbacka, Rosemary Mukoko, Bengt Djupsjöbacka. SLEF:s vuxenkör,
Kaj Nordströms blåsensemble, karasträngbandet, Efos lystringssånger. 
Paus med servering.

SÖNDAG 7 AUGUSTI
10.00 Högmässa med nattvard. Henrik Östman, Albert Häggblom. Jeppo kyr-
kokör. Radiering för Radio Vega samma dag 13.03.
13.00 Missionsfest. Martin RO Sandberg. Ungdomskören Evangelicum, Forna 
Ungdomskören. Avslutningskaffe.
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03.08 Lunchkonsert: ”Re:original” kl. 
12 i S:t Görans. Programblad 15/10€. Arr. 
Kulturföreningen Katrina.
04.08 Lunchkonsert: ”Frankofiler” kl. 
12 i S:t Görans. Programblad 15/10€. Arr. 
Kulturföreningen Katrina.
Konsert: kl. 19 i S:t Görans. Arr. Kultur-
föreningen Katrina.p
Kyrktaxi: mot beställning, tfn. 19500.
Kyrkan har öppet: må-fre kl. 10-18, lör 
kl. 10-15.
S:t Görans café har öppet må-fre kl. 
11-16.

SUND-VÅRDÖ
Torsdag 21.7 kl. 19.00: Allsångscafé i 
Vårdö bönehus.
Söndag 24.7 kl. 11.00: Gudstjänst i 
Sunds kyrka. Ewert Gustafsson, Kent 
Eriksson.
Kl. 14.00: Friluftsgudstjänst vid Erkas 
i Vårdöby. Ewert Gustafsson, Kent 
Eriksson.
Söndag 31.7 kl. 14.00: Friluftsguds-
tjänst vid Seffers i Lövö, Vårdö. Juanita 
Fagerholm-Urch. Marthorna bjuder på 
kyrkkaffe.

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
Sö 24.7  kl 11: Gudstjänst, Kronqvist, 
Nedergård.
On 27.7 kl 19: Sommarsamling på 
Strandhyddan, Samuel Eriksson, Luth-
ersalens ungdomsgrupp, Nedergård, 
Sepänaho.
Sö 31.7 kl 11: Gudstjänst, Kronqvist, 
Nedergård.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Diakonissan Siv Hellman på semester, 
Gurli Lassus vikarie tel 050-336 4216.
Sommarfest: lö 23.7 kl 19 i Skaftung 
bykyrka med Bengt Djupsjöbacka, Rut 
Åbacka, T. Bergman, M. Saarinen, A K 
Martikainen, Nådehjonen. Servering
Högmässa: sö 24.7 kl 10 i Lappfjärd, 
Lassus, Martikainen
Friluftsgudstjänst på Carlsro: sö 24.7. kl 
13 Nisula, Norrback, Martikainen, Tjöck 
spelmanslag, kyrkkaffe 3 €.
Gudstjänst: sö 31.7 kl 12 i Ulrika Eleono-
ra, Gunilla Teir, Nilsson. Efteråt kyrkkaffe 
i förs.hemmet.
Högmässa: sö 31.7 kl 18 i Sideby, Las-
sus, Nilsson.
Önskesångskväll: on 3.8 kl 19 på Jonns-
borg i Sideby, Lars Nisula och paret 
Bergman, servering.

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 24.7 kl 15: Gudstjänst i Töjby bykyr-
ka, Ingvesgård, Snickars, Wikstedt.
Sö 24.7 kl 18: Kvällsmässa på Frank 
Mangs Center, Ingvesgård, Snickars, 
S.Lindén.
Sö 31.7 kl 12: Gemensam högmässa på 
Fridskär, Boris Sandberg pred., Sund-
qvist lit., Wikstedt.
Övermark
Sö 24.7 kl 10: Gudstjänst Sundqvist, 
Wikstedt.
Pörtom
Sö 24.7 kl 14: Samling vid kyrktorpet, 
Sundqvist.
To 4.8 kl 20: Musik i augustikvällen i 
kyrkan, Solf stråkorkester Karl-Erik Berg 
dir., Elisabeth Nedergård klarinett, He-
lena Bexar sång, Richard Mitts piano.
Församlingsresa 22.8: till Nykarleby 
med Peter Söderqvist. Bussen startar kl. 
7.40 från Närpes busstation, kl. 8 Över-
mark förs.hem, kl. 8.25 Pörtom kyrka. 
Anmäl senast 29.7 till 06 220 4200 
(meddela var ni stiger på).

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Sö 24.7 kl 14: Gudstjänst, Guy Kron-
qvist, Erica Nygård.  
Sö 31.7 kl 14: Gudstjänst, Englund, Erica 
Nygård.
Församlingspastor Cay-Håkan Englund 
har semester 10.8-8.9. Vikarie 10-11.8 
är kyrkoherde Guy Kronqvist, och 12.8-
8.9 kyrkoherde Mats Björklund.

KORSHOLM
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, Berg, 
Nordqvist-Källström.
Högmässa: sö kl 12 i Smedsby förs.gård, 
Berg, Nordqvist-Källström.
Gudstjänst: sö 31.7. kl 10 i kyrkan, Berg, 
Nordqvist-Källström.
Korsholms Musikfestspels avslutnings-
konsert: on 3.8. kl 19 i kyrkan, Vasa 
stadsorkester m.fl. inträde 27/23€.
Prosteriets pensionärsutfärd: till Alskat 
lägergård 2.9. Anm senast 22.8. till 
diakon Hanna-Maria Hakala tel: 044 
322 6707

KVEVLAX
Högmässa: sö kl 10, Snellman, Lithén.
Mathjälpen: må kl 10 i ds.
Gudstjänst: sö 31.7 kl.10.
Mathjälpen: må 1.8 kl 10 i ds.

MALAX
Gudstjänst: sö 24.7 kl 10 i kyrkan. Norr-
back, Svante Sjöholm.
Konsert: to 28.7 kl 19 i kyrkan. Arr. Mu-
sikfestspelen i Korsholm.
Gudstjänst: sö 31.7 kl 10 i kyrkan. Norr-
back, Katri Lax.
Loppiscafé: tisdagar fr.o.m. 2.8, kl 12-15 
i Socken.
Ekumenisk bön: ti 2.8 kl 18 i KH.
Träffpunkt Socken: onsdagar fr.o.m. 3.8, 
kl 10-14 i Sockenstugan. Loppis.

PETALAX
Gudstjänst: sö 24 7 kl 18 Kronqvist, 
Nygård
Gudstjänst: sö 31 7 kl 11 Englund, Nygård
Sommarsamling på Tistronskär: on 3 8 
kl 19 Gäst: Kristian Norrback. Englund, 
Brunell, servering, taxi

REPLOT
Högmässa: Björkö sö kl. 12:30. Kaski, 
Sten.
Friluftsmöte: Replot sö 24.7. kl. 14 hos 
Ann och Tom Mattsén, Kuggvägen 32. 
Vid regn i församlingshemmet. Samuel 
Erikson, Glenn Kaski, Johan Sten, sång-
program, Servering.
Korsholms Musikfestspels konsert: lö 
30.7 kl. 17:30 i Replot kyrka, inträde 
27/23 €.
Högmässa: Replot sö 31.7 kl. 10. Kaski, 
Sten.
Gudstjänst: Björkö sö 31.7 kl. 12:30. 
Kaski, Sten.

SOLF
Högmässa: 24.7 kl 10, Emma Audas, 
Heidi Lång. 
50-års konfirmander välkomnas med 
maka/make/vän. 
Servering och samvaro i församlings-
hemmet.
Musikfestspelen: 29.7 i kyrkan kl 21, 
Aron-kvartetten, Måzart o Schubert. 
Biljetter via studioticket.
Gudstjänst: 31.7 kl 18, Glenn Kaski, Ka-
rolin Wargh.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Konfirmationsmässa: sö 24.7 kl 13 Erika 
Boije, Nord, Heikius.
Stenarna berättar: ti 26.7 kl 18. Rund-
vandring på gravgården. Samling vid 
Gamla begravningsplatsens port mot 
centrum. Efteråt servering i kapellet.
Aftonmusik: to 28.7 kl 21.30. Kajsa 
Dahlbäck, sång, Roland Maria Stangier, 
orgel, Marko Hilpo, piano. Programblad 
5€. Samarbete med Musikfestspelen i 
Korsholm.
Högmässa: sö 31.7 kl 13 Sandin, Vid-
jeskog.
Dagsutfärd till SLEF:s missionsfest i 
Jeppo 6.8. Anm. senast 29.7 till brita.
jern@slef.fi, tfn 050 5414741.
Tyst retreat på Alskathemmet 9-11.9. 
Tema: Frälsarkransen med dansens 
steg. Ledare Siv Jern. Pris 55€. Anm. 
1.8-1.9. tfn 06 3261 309. Info Kerstin 
Borg 044 4808 364. Mera info på 
hemsidan
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö 24.7 kl 10 Sandin, Vid-
jeskog.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Fr 22.7 kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Lampa.
Sö 24.7 kl 10: Högmässa i kyrkan, Hans 
Häggblom, Ray. Textläsare Viveca Björk, 
dörrvärdar Överesse.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus.
Fr 29.7 kl 13.30: Andakt i Esselunden, 
Lampa, Ray.
-kl 14.15: Andakt i Essehemmet, 
Lampa, Ray.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Björkman.
Sö 31.7 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Gran-
lund, Ray. Textläsare Paula Ahlvik.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus.

JAKOBSTAD
To 18: Orgelkonsert i Jakobstads kyrka, 
Matti Pohjoisaho.
19: Spelmansgudstjänst vid Rosenlunds 
prästgård, Bo-Göran Åstrand, Pedersöre 
spelmanslag, Sångens Vänner, Ratatosk. 
Bandas för radion. I händelse av regn 
hålls gudstjänsten i Pedersöre kyrka.
Fre 18: ”Den stora berättelsen” i Rotun-
dan, Campus Allegro. Markusevangeliet 
återberättas, Boris Salo, sång av Håkan 
Streng.

Lö 10-14: Missionscafé i klockstapeln 
till förmån för församlingens missions-
projekt. Missionärer på plats. Lotteri och 
musik. Guidning i kyrkan kl. 11, 12 och 13 
av Ulla Nyström och Bertel Widjeskog.
19: ”De vackraste sommarpsalmerna” i 
Jakobstads kyrka, Henrik Östman, An-
nika Wester, andakt André Ravall.
20-24: Grillfest vid klockstapeln.
23: Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, 
sång Kristoffer Streng, pianist Stefan 
Jansson, Church Hill Boys, andakt Boris 
Salo.
Sö 10: Tvåspråkig ekumenisk gudstjänst 
i Skolparken, predikant Sarah Tiainen, 
mötesledare Peter Sundqvist, Kadosh-
kören.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Olavi Forsbacka.
18: Kvällsmässa i Jakobstads kyrka, 
Salo, Wester. Fokus medverkar. 
Ti 13: ”Kvar i stan” i FC. Sång och musik 
med Annika Wester.
Sö (31.7) 12: Gudstjänst i kyrkan, Turpei-
nen, Östman.
14: Sommargudstjänst vid Nabba kapell, 
Turpeinen, Östman.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Martti Vähäkangas.
Ti (2.8) 13: ”Kvar i stan” i FC. ”Vad är det 
för speciellt med Markusevangeliet?”, 
Boris Salo.

KRONOBY
Högmässa: sö 24.7 kl. 10.00, Wallis.
Gudstjänst: sö 31.7 kl. 12.00, Wallis. 
Obs tiden!

LARSMO
Fre 22.7 kl. 20 Ungdomssamling: vid 
prästgården.
Sö 24.7 kl. 10 Gudstjänst: Jakob Edman, 
Sjöblom, Victoria Enkvist. Sång: Anna-
Lena Anderssén. Kyrkvärd: Finnäs, 
Västerby. 50-årskonfirmander deltar. 
Kyrkkaffe.
- kl. 13 Konfirmationsmässa: för LFF:s 
skriftskola. Richard Eklund, Kurt Hell-
strand, Sjöblom, Enkvist.
Fre 29.7 kl. 20 Ungdomssamling: vid 
prästgården.
Lö 30.7 kl. 13-20 Gemenskapsdag: 
vid prästgårdsstranden. Undervisning, 
barnprogram, servering med korvgrill-
ning, andakt. Medverkande bl.a. Anton 
Wargh, Sjöblom. Möjlighet till tältö-
vernattning. Anmälan till past.kansliet 
senast må 25.7. tel. 06-7281555.
Sö 31.7 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Nina 
Enkvist. Kyrkvärd: Gädda, Gäddnäs.
To 4.8 kl. 18 Nattvard: vid Sandlunden. 
Sjöblom, Enkvist

NEDERVETIL
Andakt med HHN: fr 22.7 kl. 13.00 i pen-
sionärshemmet, Store, Smedjebacka. 
Högmässa: sö 24.7 kl. 10.00, Store, 
Smedjebacka, kyrkokören. Träff för 50-
års konfirmander.
Andakt med HHN: to 28.7 kl. 14.00 i 
Sandbacka Vårdcenter, Store, Smed-
jebacka.
Friluftsgudstjänst: sö 31.7 kl. 13.00 hos 
Ulla och Håkan Slotte, Store, Smedje-
backa. Servering.
Sommarmusik: sö 31.7 kl. 18.00 i kyrkan, 
Smedjebacka.

NYKARLEBY
NYKARLEBY
Sö 24.7 kl 18 Gudstjänst för små o sto-
ra: i kyrkan, Sandvik, Smeds, Hellman
Sö 31.7 kl 10 Högmässa: Sandvik, 
Hellman
On 3.8 kl 19  Skriftskolans föräldra-
möte: fh
MUNSALA 
Sö 24.7 kl 12 Gudstjänst: Pensala böne-
hus, Sandvik, Hellman
Sö 31.7 kl 13 Högmässa:  Klippan Monäs, 
Östman (Slef)
-kl 18 Kvällsgudstjänst: kyrkan, Öst-
man, Hellman, Trinity Choir
JEPPO
Sö 24.7 kl 13 Friluftsgudstjänst: hos 
Patrik o Henriette Fors, Bangårdsv. 88. 
Östman, Lönnqvist. Ta gärna filt med, 
bänkar finns. Kyrkkaffe.
Sö 31.7 kl 19.30 Kvällsmässa: fh, Öst-
man, Lönnqvist, Trinity Choir, servering

PEDERSÖRE
Andakter i Pedersheim: 
- Fr 22.7 kl 14 Häggblom 
- To 28.7 kl 17.30 Kållby fridsförening
För ungdomar i Hällsand sommarhem: 
- Fr 22.7 och 29.7 kl 20 Night Café, Jo-
sefine Erikson medverkar 
- Ti 26.7 och 2.8 kl 19 Tisdagschill  
- On 27.7 kl 19 Samling för unga vuxna
Midnattskonsert: Lö 23.7 kl 23 i kyrkan, 
Jakobstads sv. församling
Gudstjänster i kyrkan: 
- Sö 24.7 kl 10 Lars-Erik Björkstrand, D. 
Häggblom, textläsare Markus Nylund, 
dörrvärdar Katternö 
- Sö 31.7 kl 10 Högmässa med nattvard, 
Erikson, D. Häggblom, textläsare Bjarne 

Wikström, dörrvärdar Sandsund
Sammankomster i Flynängens bönehus: 
Sö 24.7 kl 15 Fredrik Snellman. Sö 31.7 kl 
15 Rune Östman
Musik i sommarkvällen i kyrkan:  
- Sö 24.7 kl 20 Giorgio Parolini, orgel 
(Italien) 
- Sö 31.7 kl 20 Roland Maria Stangier, 
orgel (Tyskland)
Församlingskansliet stängt: tisdagar 
12.7-9.8, öppet må, ons,  fre kl.9-13, 
övriga tider kontakta tf kyrkoherden 
Stefan Erikson 

PURMO
Sö 24.7 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Portin, Johansson.
-kl 12: Högmässa i Åvist bykyrka, Portin, 
Johansson.
Sö 31.7 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Portin, 
Johansson.
To 4.8 kl 14: Andakt i Purmohemmet, 
Kung, Johansson.
Kansliet stängt den 1.8.

TERJÄRV
Gudstjänst: sö 24.7 kl 12, Niklas Wallis, 
Stefan Lönnquist.
Bach-konsert: i kyrkan, Stefan Lönn-
quist och Marko Kupari, orgel; körsång, 
Ahlsved släktkör; Olof Henricson, altar-
andakt. Kollekt för kyrkomusikverksam-
heten. Fritt inträde. 
Högmässa: sö 31.7 kl 10, Niklas Wallis, 
Stefan Lönnquist.

TeleBach i 
Lovisa kyrka
Fyra musikervänner bju-
der på pärlor ur barockmu-
sikens värld lördag 23.7 kl. 
18.00 i Lovisa kyrka.

Ensemble Cornucopias 
konsert TeleBach innehål-
ler kammarmusikverk av G. 
Ph. Telemann och J. S. Bach, 

därav namnet TeleBach. De 
båda nordtyska barockton-
sättarna var mycket pro-
duktiva och man känner till 
att de var familjebekanta.

Programet består både 
av sopranarior där alla fy-
ra musiker medverkar och 
av solon för cembalo samt 
duetter för blockflöjt och 
gamba. Ensemblen har ar-

rangerat en del av styckena 
för sina egna instrument, 
vilket var vanligt på 1600- 
och 1700-talet.

Välkommen till Ensem-
ble Cornucopias konsert 
med Anna Brummer (so-
pran), Pekka Silén (block-
flöjt), Louna Hosia (viola da 
gamba) och Marianna Hen-
riksson (cembalo).

KONSERT BAROCK MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
Skötsam icke rökande stude-
rande söker större etta eller 
mindre tvåa i Åbo centrum för 
en längre tid. Vänligen kontak-
ta, gärna kvällstid efter kl 18. 
Annika Holmberg 
+358400935858

Önskas hyra 1r+k/2r+k fr.o.m. 
1.9.2016 i Åbo, gärna nära No-
via/centrum. Skötsam flicka 
utan husdjur. Grankvist, 040 
- 527 3044 nina.grankvist@
pp.inet.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Mycket snygg 2 r + k med 
inglasad balkong i centrum 
av Vasa nära ÅboAkademi. 
Ledig. Havsutsikt. Närmare 
06-8318904 eller 0504007439.
Lämpligast för par.

Nyrenov. läg. i Karis 3r.och kök. 
Inglasad balkong. Bör ses. Hyra 
800€. Tel.0503590076.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSE

Skötsam, rökfri flicka från
Österbotten som börjar
studera vid Aalto i höst
önskar hyra etta i H:fors. Tel
050 302 4517,
bondssofia@gmail.com

Ung, skötsam, kristen,
språkstuderande flicka från
Karleby önskar hyra etta eller
tvåa i centrala Åbo.
Tel: 0400 268994

3r+k+br+wc+bastu+2xbalk
Södra Järnvägsgat 16 Hfors.
Fom 1 nov 16 Hyra 1695e+ v.
89.5m2 6/8vån Hiss till
bilpark(70e/mån ft) Tel 040
5196890

Studerande söker etta el.
tvåa i Åbo centrum/nära
omgivning för senast oktober.
Ev. trea om det finns en
rumskompis att dela med.
Max hyra 500€. Tel:
0405888418/ Miranda

Hjälp med närbutikinköp
månd o torsd Hfors.Pålitlig
man utför t0400768121Karl

Skötsam
sjökaptenstuderande söker
en etta i Åbo centrum fr.o.m
augusti/sept.
Edward 045-1585767

Två ekonomiestuderande
önskar hyra lägenhet i h:fors.
Gärna en tvåa. Ingendera
röker eller har husdjur. Tel:
0409314495,
fanny.hindsberg@hotmail.co
m/ Fanny & Oskar

Bioanalytikstuderande tjej
önskar hyra lägenhet i Vasa.
1-2r + kök/kokvrå. 046
6466371 eller 0505740551

Bostad i Hfors önskas hyra.
Skötsam studerande från
Åland på juris magister vid Uni
söker bostad fr.o.m. 1.9.2016.
Djur- och rökfri. Tel:
+3584573427410 eller e-mail:
nathalie.jansson16@gmail.co
m

Lediganslår en fortlöpande heltidsbefattning som 

BARNLEDARE
Arbetet inleds 1.9.2016 eller enligt överenskommelse.
Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 402, 1942,15€.
Behörighetskravet är av biskopsmötet godkänd barn-
ledarexamen.
Arbetets tyngdpunkt är dagklubb och juniorverksamet.
Till ansökan bifogas meritförteckning.
Den som väljs ska uppvisa i straffregisterlagens 6§ 
avsett straffregisterutdrag.
 
Ansökningar och frågor riktas till barnverksamhetsle-
daren: jenny.akerlund@evl.fi eller Kyrkslätts svenska 
församling, PB 26, 02401 Kyrkslätt.
Ansökan ska vara barnverksamhetsledaren tillhanda 
senast 12.8.2016 kl.15.

Fjärde årets Hanken
studerande önskar hyra etta i
Centrala Helsingfors. Jag är en
skötsam och pålitlig ekonomi
studerande flicka.Hör av er till
Ellinor Johansson, tfn 040
5011384

1r + kv, inglasad balkong i
Gamla Vasa. Rymlig, ljus o bra
planerad lägenhet i lugnt o
välskött område. Gemensam
bastu, välutrustad tvättstuga.
Hyra 430€/mån inkl vatten,
bredband och bilplats. Tel
050-5385399

Önskas hyra etta i Åbo nära
Novia. Hyra max: 450e. Tel:
0504387332

Petrus församling söker
rum/del i lgh i Hfors för
civiltjänstgörare från 1.10. Max
300€. Hyra garanterad.
Skicka epost till
daniel.bjork@evl.fi

Skötsamt par söker lägenhet i
Helsingfors, allt beaktas. Tel.
0442570705

1:a i H:fors sökes. Rök- och
djurfri. Maxhyra 700 €. Erica,
tel. 0401354945.

Trevlig etta 30 kvm med
inglasad balkong uthyres på
Handesespl. i Vasa från 1 aug.
Tel 040 5586687.

Text I Jakobstad uthyres ljus
lokal i centrum 2 rum
och kokvrå åt skötsam
person. Hyra 510 e inkl. vatten
Carita tel.0500 664438

Skötsam kristen flicka önskar
hyra etta i Helsingfors,gärna
nära Arcada. Djurfri,använder
inte tobak eller alkohol.
Tel.0445089138

Ung, kvinnlig, ansvarsfull
studerande söker lägenhet i
Åbo! 0401606365

Uthyres 2r+kv,stor inglasad
balkong 46m2 i västra
Hfors,utmärkta
tåg/bussförbindelser. Hyra
845€+vatten/mån. Rökfri o
djurfri.ledig 1.9
040-5347573/Martina

Ingmar Tollander 
75 år 3.8.2016
Kaffepannan varm 

kl. 14 - 18
Majniemivägen 7, Jollas

I stället för en gåva stöd 
Finska Missionssällskapets 

By utvecklingsprojekt 
i Nepal.
Konto 

Finska missionssällskapet 
FI16 8000 1400 1826 72

Märk Ingmar Tollander 75 år

LEDIGA TJÄNSTER

FAMILJ
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KRYSSET JULI

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 16 au-
gusti 2016 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
Helsingfors. Märk kuvertet ”Julikrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med 
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. 
Lycka till!

SKICKA IN!

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-M
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna belönades följande 
med ett bokpris som kommer på posten.  
Vi gratulerar: Barbro Forsblom-Keskinen, 
Helsingfors, Birgit Lolax, Petalax och Marianne 
Jämsén, Helsingfors.

JUNIKRYSSETS LÖSNING

VINN BÖCKER!
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Lev nu
När Gud skapar världen 
bygger han inte en fa-
brik för att hålla männis-
kan sysselsatt. Han plan-
terar en trädgård, och bju-
der in människan till ett liv i 
gemenskap. [...] Just detta 
gör sabbaten så viktig: inte 
som en flykt från världen, 
utan som ett tillfälle att le-

va i den som Guds skapel-
se. Sett ur detta perspek-
tiv blir semestern inte en 
tillfällig paus med syftet att 
vi ska återvända som ef-
fektivare arbetare till hös-
ten. Perspektivet blir det 
omvända: vi arbetar för att 
bereda rum för sabbaten.
Joel Halldorf på ledarplats 
i tidningen Dagen

SEMESTER MENINGEN

”Speciellt den 
snabba nedskär-
ningstakten hotar 
att undergräva  
redan uppnådda 
resultat.”
Auli Starck, expert vid 
biståndsverksamhetens 
paraplyorganisation 
Kepa.

BISTÅND KRITIK

Allra närmast 
i svagheten

till sommarens fröjder brukar för 
mig och min familj höra att vartan-
nat år följa med antingen VM- el-
ler EM-mästerskapen i fotboll. Ett 
av mina tidigaste minnen är hur jag 
sommaren 1970 får följa med pap-
pa och storebror från vår sommar-

stuga till en av de närmaste bondgårdarna, där vi 
hos vänliga släktingar följer med finalen mellan 
Brasilien och Italien på svartvit TV.

Efter det har tekniken utvecklats steg för steg. 
Många år trängdes vi i morbrors stuga runt hans 
rese-TV, de lyckliga stunder då antennen upp-
snappade signalen. På senare år har individu-
alismen smugit sig in också i stugmiljön, och vi 
trängs i mindre kretsar omkring bärbara datorer 
eller läsplattor.

i sommar inföll friidrotts-EM samtidigt som 
det drog ihop sig till final i fotboll. Under dessa 
korta dagar och veckor följde jag rätt noga med 
hur turneringarna framskred, och levde mig 
in i misslyckanden, överraskningar och tri-
umfer. Men om några veckor kommer jag att 
ha glömt det mesta, och om ett halvår har jag 
antagligen till och med glömt vem som spe-
lade i finalen.

I sig är det här inte förvånande. Mitt liv på-
verkas ju inte det minsta av vem som får hänga 
guldmedaljerna om halsen. Det handlar mest 
om ett roligt tidsfördriv när skymningen sän-
ker sig efter en lång skön dag vid stugan med 
nätupptagning, fiskrökning och vedhuggning.

en liknande reaktion drabbar mig ibland när jag 
lyssnar på en andakt eller en predikan. Tala-
ren försöker med olika ex-
empel förklara att Jesus är 
det bästa som hänt mänsk-
ligheten och att han är vä-
gen framom andra. Ambi-
tionen är det inget fel på – 
samma sak försöker också 
jag förmedla i liknande si-
tuationer. Men jag kan ana 
att många lyssnare, för vilka 
orden inte har någon klang-
botten i personliga erfaren-
heter, rycker på axlarna och 
tänker: ”Än se’n? Vad rör 
det mig?”

Jag tror inte att Jesus kom-
mer oss allra närmast i ord 
som framhåller hans stor-
het och kraft. I sin upphöjd-
het förblir han en främman-
de överjordisk gestalt. Tyd-
ligast visar han oss Guds kär-
lek då han går in i svaghet, 
tvivel och lidande. Där kan 
vi känna igen hans erfaren-
heter i vårt eget liv. Men Je-
sus ska varken stängas inne 
i det övernaturliga eller i det 
vardagliga. Han är både världens härskare och al-
las tjänare. Himmelrikets prioriteringar är om-
svängda, eftersom de bygger på nåd, och inte på 
framgångar och prestationer.

Björn Vikström är biskop.

”Ett av mina ti-
digaste minnen 
är hur jag som-
maren 1970 får 
följa med pap-
pa och storebror 
från vår som-
marstuga till en 
av de närmaste 
bondgårdarna, 
där vi hos vän-
liga släktingar 
följer med fina-
len mellan Bra-
silien och Italien 
på svartvit TV.”

INKAST BJÖRN VIKSTRÖM

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

Insändare måste förses med skribentens 
namn samt för redaktionens bruk även 
adress och telefonnummer. Anonyma in-
lägg accepteras endast i undantagsfall. 

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

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

OPINION INFORMATION

KORANEN TOLKNING

Uppfattningen om Islam baserat på kunskap
Karin Creutz påstår att forsk-
ningen baserad på mångsidig 
kunskap visar att Islam är en 
fredlig religion (Kyrkpressen 
nr 27/2016). Enligt henne står 
det i Koranen att ta livet av en 
oskyldig människa är liksom 
att ta liv av hela mänskligheten 
( Koranen 5:32). Hennes citat 
är lite lögnaktigt.  Hela versen 
lyder så här: ”Av denna orsak 
föreskrev Vi för Israels barn 
att om någon dödar en män-
niska, som inte själv har dö-
dat någon eller försökt stö-
ra ordningen på jorden och 
sprida sedefördärv, skall det 
anses som om han hade dö-
dat hela människosläktet. Och 
om någon räddar ett männis-

koliv, skall det anses som om 
han hade räddat hela männis-
kosläktet.”

Sammanhanget visar att 
det var fråga om ett sådant 
fall som Kain, som mördade 
sin bror Abel som var oskyl-
dig (Koranen 5:27 -31). Men 
den som kämpar mot Gud 

och Hans Sändebud mås-
te dödas. Koranen fortsät-
ter: ”Trots att Våra sände-
bud har kommit till dem 
med klara vittnesbörd, fort-
sätter många bland dem att 
begå ohämmat övervåld på 
jorden (5:32). De som käm-
par mot Gud och Hans Sän-
debud och vars strävan det 
är att störa ordningen på jor-
den och sprida sedefördärv 
skall utan förskoning dödas 
eller korsfästas eller få hand 
och fot på motsatta sidor av-
huggna (5:33). Man kan lä-
sa mer (kapitel 9 i Koranen)
om hur muslimer ska förhål-
la sig mot icke troende  folk. 
Enligt Koranen är alla dom 

som kämpar mot Gud och 
dennes sändebud Muham-
med skyldiga. De måste dö-
das eller korfästas. Hatpre-
dikanter har rätt. De följer si-
na heliga skrifter och sinpro-
fet Muhammed som enligt 
muslimer var och är den fi-
naste människa som har levt  
på jorden. Man behöver in-
te undra varför muslimer 
gör vad de gör. Är Islam en 
fredlig religion? Enligt min 
uppfattnig är det den mest 
våldsamma religionen i he-
la mänsklighetens historia.

george betel
Helsingfors

”Är Islam en fredlig 
religion? Enligt min 
uppfattnig är det 
den mest våldsam-
ma religionen i he-
la mänsklighetens 
historia.”

SVAR TILL CREUTZ

Islam är ingen fredsreligion
Karin Creutz kommer med 
ett genmäle mot min kritik 
av hennes presentation av ett 
fredsälskande islam KP 7/7-
16. Jag vill anföra följande. Jag 
har aldrig hävdat att den in-
om vissa grupper av troende 
förekommande (kvinnliga) 
könsstympningen skulle ba-
sera sig på islamsk lag. Dess-
värre sanktioneras de andra 
sedvänjorna och brotten jag 
räknade upp av islam. Detta 
gäller även våldtäkt och rån 
vilka KC tar upp. I Koranen 
33:50 ger Allah Mohammed 
rätt att lägra tillfångatagna 
kvinnor. I 4:3 och 4:24 ut-
vidgas detta till att även gälla 
för hans män. Haditerna för-
täljer om verkställandet av 
våldtäkterna. Efter flykten 
till Medina verkade profeten 
och hans band som stråtrö-
vare som rånade karavaner. 

Varje muslim är förpliktad att 
följa Mohammeds exempel.

Islams apologeter i väst ci-
terar alltid två verser ur Kor-
anen: 1. Att ta livet av en per-
son är som att ta livet av he-
la mänskligheten, och 2. Det 
finns inget tvång inom religi-
onen. Som väntat citerar KC 
den första. Den är tagen ur 
Talmud och ansluter sig till 
Mohammeds tid som söka-
re och hans intresse för de 

monoteistiska religionerna. 
Versen 5:32 lyder egentli-
gen: Med anledning av det-
ta tillhöll Vi Israels barn att 
om någon dödar en person av 
en annan orsak än som straff 
för mord eller p.g.a. orsakan-
de av oreda/tvist i landet vo-
re det som om han dödat he-
la mänskligheten. Den gäl-
ler alltså för judarna. Följande 
vers 5:33 meddelar vad mus-
limerna har att hålla sig till: 
Straffet för dem som förakrig 
mot Allah och hans budbä-
rare och skapa oreda/tvist i 
landet är att de skall dödas 
eller korsfästas eller att deras 
händer och fötter skall hug-
gas av på motsatt sida eller att 
de skall fördrivas från landet. 
Under Mohammeds ledning 
utkämpade 65 krig och kam-
panjer mot folk och stammar 
i Mellanöstern. Muslimerna 
var i regel angripare.

Koranen bestämmer 
(2:106) att senare införda 
verser äger företräde över 
tidigare införda (mildare), 
såsom den om tvånget. Vers 
9:29: Kämpa mot dem bland 
bokens folk (judar och krist-
na) som varken tror på Allah 
eller den yttersta dagen och 
som inte respektera de för-
bud Allah och hans budbä-
rare och inte heller bekänner 
den sanna religionen. Käm-
pa ända tills de betalar jizya 
(straffskatt) och villigt un-
derkastar sig och känner sig 
slagna. 8:12: Jag skall injaga 
skräck i de otrognas hjärtan. 
Hugg således av deras huvu-

den och alla fingertoppar.
KC nämner medeltida lär-

da som ingående grunnat på 
frågan om att döda oskyldi-
ga. Enligt islamsk tradition 
är de som inte tror i princip 
aldrig oskyldiga. För övrigt 
måste det vara något fel på en 
lära där man hela tiden sys-
selsätter sig med vilka man 
skall döda och vilka skona.

Cirka 30 procent av de 
unga muslimerna i Västeu-
ropa godkänner våld för att få 
till stånd ett muslimsk makt-
övertagande. En överväldi-
gande majoritet stöder ett 
islamskt styre som slutmål i 
väst. Uppfattningen att de så 
kallade radikala muslimer-
na skulle förvränga islam är 
felaktig. Allt Isis gör har stöd i 
skrift och i profetens gärning. 
Att motverka detta med en 
propaganda som inte grun-
dar sig på Koranen kan i läng-
den inte vara en bärande lös-
ning. Det behövs en omge-
staltning som utgår från den 
islamska världen. Eller en re-
volution som den egyptiska 
presidenten Al Sisi efterlyste: 
”Vår religion måste genom-
gå en revolution. Vi kan inte 
utgå ifrån att vi skall döda 7 
miljarder otrogna.” 

För min del är debatten 
avslutad.

peter piHlström
Hindersby

”Det behövs en 
omgestaltning som 
utgår från den is-
lamska världen. 
Eller en revolution 
som den egyptiska 
presidenten Al Sisi 
efterlyste.”

Va r  o l y c k a n  f r a m m e ?

Patientjuristerna hjälper dig vid hangläggandet
av personskador till följd av:

patientskada, läkemedelsskada, olycksfall, trafikolycka, m.m.

Telefonrådgivning på svenska:
vardagar kl 9-17 på numret 0400 464899 

www.potilaslakimiehet.fi

Red. Debattten är härmed 
avslutad.



Påven var på statsbesök i U
SA, och var ute och åkte i sin lim

ousin. Väl ute på m
otorvägen undrar påven om

 han får pröva att köra bilen. Han drar på för fullt, m
en blir snart stoppad av en polispatrull. Konstapeln stegar 

fram
, tittar in i lim

ousinen, drabbas av panik och återvänder till sin polisradio för att rapportera. –
 Hjälp, jag har stoppat en riktig höjdare, jag kan inte ens säga vem

 det är! –
 Jaså, är det guvernören? –

 N
ej, ännu värre! 

–
 Är det kanske presidenten? –

 N
ej, han är ännu högre! –

 D
et är inte m

öjligt, om
 det inte är FN

:s generalsekreterare ... –
 N

ej det är det inte heller, m
en så m

ycket kan jag säga, att han har Påven som
 chaufför!

NÄSTA VECKA kommer det ingen tidning eftersom detta är ett 
dubbelnummer. Nästa nummer utkommer den 4 augusti. www.raitismaja.fi

     Ruskaresor 
      från Nyland 3 – 9.9

från Österbotten 16 – 20.90400 126 830

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

10 dagars betalningstid, faktura kommer med.

Alla Tiders kortpaket med många nya kort
40 stycken enkla kort.Grattis, barn, djur, tänkvärda ord, bibelspråk 
samt 5 stycken dubbla kort

CD 20€

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

CD 10€ CD 10€CD 19,50€ CD 15€

 Arr. BB-Team

Värde 55€  Ditt pris 22€

632 sidor. inbunden 
36,50€

MOLPE PAVILJONG 
Kristen Dragspelsfestival 15 års jubileum 
Söndag 31 juli kl 14.00, Allsång kl 13.30
Dragspelsorkestern Tro, Hopp o Kärlek.
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.
Engsbo buss från Vasa stadshus kl 12.30, Yttermalax kl 12.50
ring Syrén senast 27.7 050-301 6598. Pris från Vasa 20€ Malax 15€
ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA 

7,40€

Presentböcker fylld av livsglädje och värme!

7,60€ 7,60€ 7,60€
Gratis varor vid 

beställning

Du är värdefull  
á 1,30/st             4 st 5€
Blott en dag á 1€/st.

Kulspetspennor med text:

Vid din sida vill jag gå, Jag 
kan aldrig tvivla mer, Un-
derbar frid, Du får lägga på 
Jesus din börda.

CD 15€

Led mig hem, Det kommer 
en ny tid, Det ljusnar nu, Det 
blev så stilla,Sammanlagt 
20 sånger

Det finns ett hjärta som för 
dig ömnar, Vem klappar så 
sakta, 40 sånger på 2 CD 

Evangeliska ungas 
ungdomskör 1973-1990

Presentböcker fyllda med glädje och omtanke

7,40€

7,40€

7,40€

7,40€

7,40€

7,40€

7,40€

7,40€

7,40€ 7,40€

sam. 
12 sånger

Vilken Gud jag har, Ledd av 
Hans hand, Lugna hamn,
Sänd honom bud, Det dyra 
blod, sam. 
15 sånger

Guds källa har vatten till fyl-
lest, Gud i naturen, Han är 
min sång och min glädje. 
sam. 
14 sånger

På väg hem, Gud är tro-
fast, Det urgamla kors allt 
förvandlar, sammanlagt 14 
sånger

Reinhard Bonnke är en av de 
mest passionerade, trogna och 
effektiva evangelister i vår gene-
ration.

48 sidor. 16,50€
Färglägg ditt eget vykort

Deras gemensamma 
historia, som nu be-
skrivs i bokform, för-
undrar, berör och väck-
er en längtan efter att 
gå med Gud på riktigt.

335 s. inb.32,90€

Simon Ådahl och 
Örjan Armgren

Nyhet!

Nyhet!

För första gång-
en berättar Inger 
Waern öppen-
hjärtligt om sina 
egna, person-
liga upplevelser 
av oförklarliga 
Gudsingripan-
den och ängla-
besök. Hennes 
l i vsberä t te lse 
fascinerar, berör 
och inspirerar.

195 s. 24,90€

Nyhet!

Nyhet!Nyhet!

Kylskåps
magneter
olika motiv pris 
2,50€/st. 

st.


