Sid LEDAREN: I en värld med ökande inkomstklyftor behöver vi den representativa
demokratin mer än någonsin.
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PROFILEN: SYSTER VERONICA OP
”Att bli en människa är en spännande resa.”

LEDARE ROLF AF HÄLLSTRÖM

Folkets röst
En tidning ringer upp skatteförvaltningen och frågar om man
måste betala skatt på de inkomster man får genom att returnera tomflaskor. Att plocka och sälja skogsbär och
svamp är skattefritt men tomflaskor räknas inte
hit. Som tjänsteman kan skattmasen inte annat än
svara ”ja” på frågan. Regeln är att inkomster ska
deklareras, det som går därutöver är grå ekonomi.
Artiklar av den här typen brukar väcka ett antibyråkratiskt jubel på sociala medier. Folk lovar ta
upp sina pantreturer i självdeklarationen eller leverera myndigheterna ”några tomflaskor i skatt”.

Att lyssna är
en svår konst

Politiska Bembölehistorier har global klangbotten.
Storbritanniens nuvarande utrikesministern Boris Johnson lyfte som Brysselkorrespondent driften med EU:s regelverk till en alldeles egen genre. För de miljoner britter som exponerats för bilden av EU som ”några gubbar i Bryssel som skapar idiotiska regler och tar våra pengar” var det
inte svårt att välja sida – men det är fel att därför
säga att folk röstar fel.
I de anglosaxiska länderna har inkomst- och
förmögenhetsskillnaderna ökat enormt på trettio
år. Inom EU ligger Storbritannien i topp. Den rikaste procenten har ökat sin andel av landets inkomster till tretton procent av lönekakan samtidigt som låginkomsttagarnas andel minskar. Det
finns fullgoda politiska motiv att försöka stoppa
det man upplever som ett elitprojekt när man erbjuds chansen att säga nej.
Folk röstar inte fel. Det är folkomröstningar som
är fel, säger författaren Göran Rosenberg. Demokrati är inte bara att fatta majoritetsbeslut. Det
är också en fråga om makt och ansvar. I en folkomröstning är kopplingen mellan beslut och ansvar upphävd.
Alla fungerande demokratier beaktar det här.
Också Storbritanniens omröstning var rådgivande. Men i praktiken upplevs den som bindande.
Det finns en drift att se folkomröstningar som en
form av högre demokrati. Vilket enligt Rosenberg
är ett allvarligt fel.
Britterna har – liksom övriga EU-medlemmar
– alla möjligheter att rösta
fram en regering med Brexit på agendan. De är inte beroende en taktisk felbedömning av sin premiärminister
som med en folkomröstning
ville ta vinden ur seglen på
oppositionen i sitt eget parti.

Som tjugoåring trädde syster Veronica in i ett litet kloster utanför Paris. – Jag var inte mogen då, men man
kan inte alltid vänta innan man fattar sina beslut.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

”Demokrati är
inte bara att fatta majoritetsbeslut.”

Vi lever i en värld med en allt mer växande klyfta mellan det som den nationella demokratin
kan påverka och den globala verkligheten. För
att kunna tackla det här måste man våga ge avkall på den nationella självbestämmanderätten
via någonting som liknar EU. Eller kanske just EU.
Norge har två gånger sagt nej till EU-medlemskap. I dag implementeras kanske 80 procent av EU-direktiven i det norska samhället utan att norska politiker kan påverka innehållet.
Det säger mer om kvaliteten i EU-direktiven än
om det förträffliga att i låta folk säga ett enstavigt ja eller nej.
Det finns de som kräver folkomröstning både om EU, om euron och om medlemskap i Nato. Med Rosenbergs ord: Folkomröstningar är ett
slag i magen på den representativa demokratin.
Den enda formen av demokrati vi sett fungera.

Mörker och ljus. Bägge delarna har funnits i hennes liv. Syster Veronica OP vet
mycket om förälskelse och extas men
också en del om det som händer när
de stora känslorna slocknar.
– Att lära känna Gud kan vara precis som en förälskelse. I början kan det
vara fantastiskt, kännas som att livet är
helt genomlyst. Men efter tre månader,
sex månader eller tio år frågar du dig
vart frälsningen tog vägen.
Hon var tjugo år när hon trädde in i
ett stort kloster utanför Paris. Då verkade allt lätt.
– Det kan kännas som att vi nästan
är vid målet, men plötsligt faller allt.
Det som hänt då är att vi blivit berörda i våra känslor. Det var ljuvligt, men
vi kan inte bygga våra liv bara på känslor. Vi måste bygga djupare.
När syster Veronica själv ser tillbaka
på sitt liv ser hon en lång resa. Till Sverige blev hon sänd 1971. Efter att ha studerat svenska i Stockholm i två år flyttade hon till Karlstad och jobbade i den
katolska församlingen där. Senare flyttade den lilla kommuniteten till Rättvik där en ny ekumenisk kommunitet
växte fram. Sedan dess har hon hunnit flytta tillbaka till Paris – och återvända till Rättvik.
– Mitt liv blev som det blev. Vissa
systrar lever hela sitt liv i ett och samma kloster, men så blev det inte för mig.
I stället har mitt liv innehållit många
uppbrott. Jag har brutit upp från mitt
land, lärt mig ett nytt språk, anpassat
mig till en ny kultur.

lägret i Pieksämäki som ordnas av förbundet Kyrkans Ungdom. Två gånger
om dagen föreläser hon om bön för en
del av lägerdeltagarna. Bönen är något
som genomsyrar hela hennes liv, tidebönerna i klostret, men också den egna bönen.
– Jag börjar varje morgon med en lång
stund av tyst bön. Då är jag inför Gud i
tystnad, här och nu. Ibland är det ganska torrt, ibland är det lätt.
Hon säger att det största missförståndet när det gäller bön är att vi tror att
bön är en prestation.
– Vi tror att vi måste be många böner och förböner för att Gud ska vara
nöjd. Men så är det inte. Bön är att gå
in i en närvaro.
Det betyder inte att vi inte skulle behöva öva oss i att be, menar syster Veronica.
– Regelbundna bönetider är kanske viktigast. Vi måste ge av vår tid till
Gud. Men bönen är ändå inte främst en
mänsklig aktivitet, den har sin grund i
Gud. Det handlar inte om de böner vi
ber, utan att vi lever hela våra liv inför
Gud. När vi vill leva våra liv i hans närvaro blir allt i våra liv indraget i denna närvaro.
Hon drar paralleller till äktenskapet.
– I början av en relation, när man är
förälskad, är det mest lätt. Men så småningom måste man lära sig att verkligen lyssna på den andras berättelse.
Det är likadant med bönen. Vi behöver
lätta våra hjärtan för Gud, men också
lyssna på hans berättelse, på hans ord.

Bön är närvaro

Någon som lyssnar

När Kyrkpressen träffar syster Veronica är hon gäst vid musik- och familje-
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or. Det har syster Veronica insett under årens lopp.
– En av de saker jag lärt mig är att faktiskt öppna mitt hjärta för andras berättelser. Men det är inte jag som ska lösa
människans problem, jag lyssnar i tron
att den heliga Anden ska vara verksam
i hennes liv.
Att verkligen lyssna är en svår konst.
– Ofta betyder det att lyssna utan att
avbryta. Ställer vi fel frågor kan det hända att den vi talar med kommer in på
fel spår. Ibland kan vi ställa frågor som
gör att den vi talar med kan gå djupare
in i sin egen berättelse, men ofta är det
så att vi vill ha svar på våra egna frågor.
Hon vet också att vi ibland behöver
någon som lyssnar för att vi ska kunna höra oss själva.
– Ibland när jag samtalat med någon, lyssnat på deras berättelse, har jag
märkt att de själva vet vad de behöver få höra.
Det fanns en tid då syster Veronica
själv behövde gå i terapi och berätta sin
egen berättelse för att se klart.
– Jag trädde in i kloster som 20-åring.
Sedan dess har jag behövt mogna och
bli hel.

Vi fastnar i mönster

Under en lång tid upplevde hon att hon
var instängd i samma mönster, att hon
inte hittade ut.
– Genom Guds nåd och en kompetent terapeut fick jag hjälp. Jag lärde mig
att se vilka sår jag bar med mig från
min ungdom. Vi har alla mönster, djupt
rotade i vår barndom och uppväxttid.
Själv var jag alltid ett svårt barn. Jag var
äldst av fem syskon, varav tre föddes
inom tre års tid.
Mönstren finns inom oss alla. Ofta är
vi omedvetna om dem.
– Den här insikten har lett mig till en
större kärlek för mina medmänniskor.
Jag förstår att man kan vara instängd i
sina mönster. Hur man än vill bli fri
från dem så är det svårt. Vi är omedvetna om mönstren – tills Guds nåd visar oss dem. Vi kan bli fria.
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Syster Veronicas favoritsyssla i klostret är att diska.
– Det är enkelt, och man
ser ett resultat.

SYSTER VERONIKA
OP
FÖDD I PARIS, FLYTTADE
TILL SVERIGE 1971.
ÄR DOMINIKANSYSTER. OP
I HENNES NAMN STÅR FÖR
”PREDIKARORDEN”.
BOR OCH VERKAR I KOMMUNITETEN BERGEN I
RÄTTVIK.
FÖRFATTARE OCH FÖREDRAGSHÅLLARE.

Inspireras av arbetet i Finland
Samarbete. En grupp representanter för den
evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi besöker som
bäst Finland och bekantar
sig framför allt med ungdoms- och kvinnoarbetet
och med verksamheten i
Borgå stift. Utbytet sker inom ramen för ett fyraårigt avtal mellan evangelisklutherska kyrkan i Malawi
och Borgå stift.

– Familjelägret i Pieksämäki, Lekholmen, domkapitlet i Borgå, Lärkkulla och
Slef:s missionsfest – och
så lite sightseeing förstås!
säger stiftssekreterare Tomas Ray om gruppens program.
Hjälp, vilket program! Hur
orkar ni? undrar KP:s redaktör och får hövliga leenden till svar från Malawigästerna.

Gästerna från Malawi trivdes i vimlet under KU:s familjeläger i Pieksämäki. (Foto: Christa Mickelsson)

– Vi är väldigt intresserade av hur arbetet här är
organiserat och tacksamma för all gästfrihet, berättar besökarna: en pastor,
två representanter för kvinnoarbetet och två för ungdomsarbetet.
De menar att de kommer att få tid att reflektera över sina erfarenheter
senare, nu gäller det bara
att uppleva så mycket som
möjligt.

– Tomas är för god och
har organiserat ett för roligt program – vi har det så
bra här att vi kanske inte vill
åka hem, säger en av gästerna med glimten i ögat
och får alla att brista ut i ett
hjärtligt skratt.
Gästerna från Malawi
återvänder den 8 augusti.
– Och så hoppas vi naturligvis på besök från Finland!
¶¶Sofia

Torvalds
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Petrus tror
på dialog
om herdeval
KYRKOHERDEVAL. Församlingsrådet i Petrus församling valde
kyrkoherde på fel grunder. Nu pågår en dialog mellan rådet
och Monica Heikel-Nyberg i hopp om att lösa situationen.
TEXT OCH FOTO: SARAH LÖNNQVIST
– Det är möjligt att kyrkoherdevalet tas om igen som
ett indirekt val. Enligt min
uppfattning skulle valet i så
fall vara öppet för alla behöriga att kandidera i, vilket jag personligen tycker
att vore det bästa alternativet, säger Caroline Sandström, vice ordförande för
Petrus församlingsråd.
Förhandlingarna angående kyrkoherdevalet i Petrus
församling är alltså i gång.
Tidsfristen för ett bemötande av domstolens beslut gick
ut på onsdag. När Kyrkpressen gick i tryck var det fortfarande oklart hur församlingen skulle bemöta domstolens utslag.

Flera alternativ

Om församlingen besvärar sig
går ärendet till högsta förvaltningsdomstolen och Daniel
Björk fortsätter som tf kyrkoherde tills den eventuella processen är avklarad. Om
församlingsrådet fogar sig ska
hela valet tas på nytt.
– Jo, det är möjligt att

backa så långt bakåt att församlingen lediganslår tjänsten och tar om hela kyrkoherdevalet, bekräftar LarsEric Henricson, som är
lagfaren assessor vid domkapitlet och som rett ut frågan tillsammans med andra
juridiska experter.

Utredning genom dialog

Församlingsrådet sammanträdde den 22 juli, men tidpunkten för följande fysiska möte är ännu oklar. Just
nu försöker rådet lösa situationen på ett så smärtfritt
sätt som möjligt genom diskussion med Monica HeikelNyberg, som enligt förvaltningsdomstolens utslag diskriminerades i valprocessen. Dialogen har framskridit
i mycket saklig anda, säger
Caroline Sandström.
– Bollen ligger just nu i
Heikel-Nybergs händer –
hur hon än väljer att gå vidare, kommer vi efter, säger
Sandström.
Heikel-Nyberg bekräftar att församlingsrådet va-

DETTA HAR HÄNT
• Petrus församling valde Daniel Björk till kyrkoherde genom det indirekta valsystem som infördes år 2014.
• Monica Heikel-Nyberg sände in besvär till Helsingfors
förvaltningsdomstol, som i sitt utslag sa att församlingen
brutit mot lagen och valt kyrkoherde på fel grunder. Ärendet bereddes och behandlades bristfälligt och Heikel-Nyberg diskriminerades i valprocessen.
• Petrus församlingsråd för nu dialog med Heikel-Nyberg
för att lösa situationen. Rådet sammanträdde i slutet av
juli och sände in sitt bemötande till domstolen på onsdagen den 3 augusti.
• Situationen kan lösas på flera sätt. Det är möjligt att ordna
kyrkoherdevalet på nytt, antagligen i form av ett indirekt val
som alla behöriga får kandidera i.

rit i kontakt med henne men
vill i det här skedet inte säga mer.
– Vi för en dialog och önskar arbetsro under den tid
den pågår, säger hon.
Sandström påpekar också att Daniel Björk står utanför de pågående förhandlingarna.
– Björk har absolut inte haft någonting med den
här processen att göra. Han
har jävat sig i hela frågan, säger hon.

Försökskaniner
för nytt system

Möjligheten att ordna indirekta kyrkoherdeval kom
2014. I det indirekta valsystemet är det församlingsrådet
som röstar fram kyrkoherden med domkapitlets godkännande. Petrus var en av
de första församlingarna att
välja kyrkoherde på det här
sättet, bland annat av ekonomiska skäl.
– Att ordna traditionella direkta val är ganska dyrt
och omfattar flera processer. Vi ville därför ta vara
på den nya möjligheten, säger Sandström.
Som försökskanin för det
nya systemet stod Petrus
ändå inför flera prövningar,
och under valprocessen begick församlingsrådet vissa
misstag. Kyrkoherdetjänsten
söktes av två personer, församlingspastor i Petrus församling Daniel Björk och tf
kaplan i Kyrkslätts svenska
församling Monica HeikelNyberg. När Björk i oktober
valdes till kyrkoherde visade det sig att beslutet enligt
lagen gjordes på fel grunder.
– Ingen i det svenska stif-

tet hade ju provat systemet
tidigare. Vi hade kanske inte tänkt tillräckligt noga igenom vad det indirekta valet
egentligen innebär och vad
som borde ha tagits i beaktande, säger Sandström.

Fokus på frivilligarbetet

Enligt Helsingfors förvaltningsdomstol behandlades och bereddes ärendet
bristfälligt. Församlingsrådet
hade bland annat inte definierat hurdan kyrkoherde
församlingen var ute efter.
Sandström berättar att församlingsrådet ansåg önskvärda egenskaper vara en
god förmåga att handleda
frivilligarbetare och att jobba med ungdomar och unga
vuxna.

– I och med att kyrkan i
framtiden måste klara sig
med en lägre budget har
vi nu i Petrus försökt snäva in på antalet anställda,
och satsar i stället mera på
att utveckla verksamhet
som kunde ledas av frivilliga. Det här är någonting vi
allt mer har försökt prioritera vid nya anställningar, och
Daniel Björk kändes därför
lämplig, säger hon.

”Svårt att vara ojävig”

Björk vann omröstningen
med rösterna 8–3. Det faktum att han även tidigare arbetat i Petrus som församlingspastor påverkade beslutet i viss mån, eftersom han
redan var bekant för rådets
medlemmar.

– På det sättet var ju kandidaterna ojämlika. Folk
kände Björk från tidigare,
och det var svårt att inte låta det lysa igenom vid motiveringen även om det inte borde få göra det, menar
Sandström.
I fråga om meriter var ändå Heikel-Nyberg den starkare av de två kandidaterna.
Hon har både lång arbetserfarenhet och en av de högsta examina inom kyrkoförvaltning i det svenska stiftet.
Sandström poängterar också
att beslutet inte hade att göra med någon form av könsdiskriminering.
– I Petrus har vi kontinuerligt haft gudstjänster
med kvinnliga präster sedan 2010-2011. En viktig or-

KNIVDÅD NORMANDIE

Inga kameror i
katolska kyrkor
På tisdag morgon förra veckan skedde ett terrordåd i Saint-Étiennedu-Rouvray i Normandie i
Frankrike. Två män beväpnade med knivar tog sig in
i en kyrka under morgonmässan och tog fem giss-

lan. En av de tillfångatagna var den 86-åriga jesuitprästen Jacques Hamel
som slutligen mördades av
de två männen. Terroristerna sköts sedan av polisen
och dog. Terrorgruppen IS
har tagit på sig dådet.
Händelsen väcker frågor om säkerheten i kyrkor
också i Finland. Enligt Mar-

ko Tervaportti, chef för katolsk informationstjänst i
Finland, är dådet en väckarklocka för alla katoliker i
västvärlden.
– Jag tror att alla kristna
är ganska överraskade av
händelsen. Det leder troligen ändå inte till några säkerhetsändringar här i Finland. De katolska kyrkorna

förblir öppna under dagen.
Till skillnad från de lutherska kyrkorna har de flesta katolska kyrkor i Finland
ingen kameraövervakning.
– Eftersom vi inte uppbär kyrkoskatt har vi inte heller råd att anställa någon person att övervaka säkerheten. Men det
finns ändå alltid någon lek-

man som i princip kan hjälpa och skydda prästen om
det kommer någon som vill
störa mässans gång.
– Varje församling kan
själv bestämma om de vill
ordna så att frivilliga församlingsmedlemmar ser till
säkerheten under mässan.
Enligt Tervaportti måste katolska kyrkor i Frank-

rike, Tyskland, Italien och
Spanien mycket noga börja tänka över vad man kan
göra för att undvika farosituationer.
– Men här i Finland tänker man inte ännu så. Vi har
inte en sådan hotnivå att
det skulle behövas något
extra säkerhetspådrag.
¶¶Liisa

Mendelin

AKTUELLT 5

KYRKPRESSEN TORSDAG 4.8.2016 • NR 31
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Strängare lagar om mission
kräver anpassning
MISSION. – Det begränsar
men utestänger inte möjligheten att verka, säger
Andrey Heikkilä från
Finska Missionssällskapet
om ny rysk religionslag.

rats i riksdagen sedan april.
Antiterrorlagar finns i många
länder, konstaterar Andrey
Heikkilä. Den nya lagen syftar till att stöda ett stabilt liv
i Ryssland genom att myndigheterna har kontroll över
vad som sker i landet och på
sociala medier.
– Jag tycker lagen är jättebra. Jag stöder allt förutom religionsdelen, säger
Heikkilä. Det behövs bättre säkerhet i Ryssland. Landet är stort och det är turbulenta tider.

TEXT: EMELIE MELIN/
SOFIA TORVALDS
FOTO: EMELIE MELIN

sak till att jag själv kom med
i församlingspolitiken var att
jag ville jobba för att förstärka de kvinnliga prästernas
ställning, säger hon.

Caroline Sandström
hoppas på att Petrus
församlingsråd lyckas
komma fram till en lösning som alla är nöjda
med.

Den nya antiterrorlag som
trädde i kraft i Ryssland den
20 juli innebär bland annat att
säkerhetstjänsten har utökad
tillgång till människors kommunikation, sänkt straffbarhetsålder och strängare krav
på att rapportera brott. Men
Andrey Heikkilä som arbetar för ingermanländska kyrkan och Finska Missionssällskapet (FMS) i Ryssland reagerar på ändringarna i religionslagen.
– Lagen kom som en blixt
från klar himmel, säger han.
Missionsverksamhet,
också kallat religionspropaganda, är nu begränsad till
platser som tillhör religiösa
samfund eller är ämnade för
religiös verksamhet.
– Du kan inte predika på
gatan eller på internet, konstaterar Heikkilä.
Förbjudet området är också bostadshus. Där är ändå
religiösa förrättningar, som
gudstjänster och dop, tillåtna. Missionärer måste bära
med sig ett dokument över
vem de är och kunna visa att
de arbetar med en kyrka eller ett samfund i Ryssland.
Lagbrott kan ge böter på
upp till en miljon rubel, eller
ungefär 15 000 euro. Utländska missionärer som bryter
mot lagen utvisas och får inreseförbud på fem till tio år.

Lugnt så länge lagen följs

Enligt Sandström har situationen varit jobbig för alla
inblandade.
– Det här sista skedet har
varit särskilt tungt för medlemmarna i rådet. Det känns
ju jobbigt att bli dömd, det
tror jag att många i rådet har
uppfattat, menar hon.
– Trots att min semester
mer eller mindre blivit förstörd är det här är en sak som
är viktig att diskutera öppet.
Jag hoppas att vi lyckas komma fram till en bra lösning,
tillägger hon.

Andrey och Christina Heikkilä har arbetat som missionärer för Finska Missionssällskapet i Ryssland sedan
2009. Andrey Heikkilä är administrativ direktör vid Teologiska Institutet, den ingermanländska lutherska kyrkans utbildningscenter.
– Vi får hela tiden följa med
det som förändras och anpassa arbetet till det, säger Andrey Heikkilä. Under de senaste fem åren har läget för
religiösa organisationer varit bra i Ryssland. Missionsarbetet har skett flexibelt
och samarbetet mellan kyr-
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En jobbig situation

Bibelbombning över IS

Den svenska församlingen Livets ord ska släppa ner
biblar över IS-områden i Irak med hjälp av militära drönare. Aktionen ska genomföras i samarbete med
en annan missionsorganisation, skriver Världen Idag.
I ”flygbombningen” flyger drönarna över IS-kontrollerade områden och släpper ner biblar med arabisk
text till IS-soldater, säger Ville Männistö på Livets ords
missionsavdelning.
Nyheten avslöjades under Livets ords Europakonferens i slutet av juli.

Oro i Pingstkyrkan

Andrey Heikkilä från Finska Missionssällskapet är oroad
för dem som gör ett bra arbete i Ryssland, men inte samarbetar med någon lokal kyrka som lagen kräver.
kan och staten har varit bra.
Hur de nya lagarna kommer att tillämpas i praktiken
är ännu oklart. Innan lagen
stiftades hade många tusen
brev och kritiska inlägg riktats till riksdagen.
– Men den ingermanländska kyrkan har inte reagerat så kraftigt, säger Christina Heikkilä.
Andrey tror att kyrkan inte
vill skrämma upp sina samarbetspartner i Finland. Själv
förespråkar han god kännedom om lagen.
– Vi gör allt vårt arbete
väldigt öppet, i samarbete

Tillsvidare har inget alarmerande hänt, men det
är svårt för samfund att arbeta då
lagen är så otydligt skriven att den
tolkas väldigt olika
lokalt.
Kenneth Grönroos

13 000 gick ur Svenska kykan

I juni lämnade 10 000 fler människor än vanligt Svenska kyrkan. Det här som en följd av att medier i början
av sommaren granskat och rapporterat om församlingarnas utlandsresor, skriver Kyrkans Tidning.
– Vi ser med stort allvar på utträdena. Även om det
bara var ett 40-tal av kyrkans nästan 1 400 församlingar som uppmärksammades i media har granskningarna pekat på brister som vi arbetar för att komma tillrätta med, säger Gunnar Sjöberg på kyrkokansliet i Uppsala.

med den ingermanländska
kyrkan. Man måste kämpa
och förklara och känna till
sina rättigheter. Vi är måna
om att studera lagarna och
inte alltid lita på att myndigheterna vet bäst.
Det har länge varit FMS
linje att anpassa sin verksamhet till kyrkan och de lokala församlingar som finns.
– Jag är orolig för dem som
gör ett bra arbete men inte
samarbetar med någon kyrka, säger Andrey Heikkilä.
Jag uppmanar dem att göra ett skriftlig avtal med en
kyrka i enlighet med lagen.
Om människor inte vet
hur lagen fungerar i praktiken tror Christina Heikkilä det kan avskräcka från
att resa till Ryssland. Men så
länge man följer lagen finns
det ingen anledning till oro,
påpekar Andrey. Etablerade organisationer som Finska Missionssällskapet kan
hjälpa dem som vill utföra
missionsarbete.

”Kontroll behövs”

Antiterrorlagarna var i sig
väntade, de har diskute-

Förutom lutheraner verkar
fyra olika pingstsamfund i
Ryssland, dessutom en stor
baptiströrelse, metodistkyrka och övriga pingstkarismatiska grupper.
– Vi har varit ganska oroade över hur det ska gå med
arbetet för de evangeliska
kyrkorna i Ryssland, säger
Kenneth Grönroos, som är
styrelseordförande för Finlands svenska Pingstmission.
– Mycket tyder på att det blir
allt trängre för dem.
– Tillsvidare har inget
alarmerande hänt, men det
är svårt för samfund att arbeta då lagen är så otydligt
skriven att den tolkas väldigt olika lokalt.
Han säger att samfunden
naturligtvis förstår att Putin kämpar med en växande grad av extremism och
måste ta itu med den.
– Men i Ryssland finns en
gammal KGB-tradition som
aktiveras i svåra situationer
och kan göra livet svårt för
många.
Han hänvisar till exempel
till att det är många pingstkyrkor som haft svårt att få
sina lokalförsamlingar registrerade.
– Framför allt har de haft
svårt att registrera sina byggnader, vilket i extremfall lett
till att en bulldozer dykt upp
och jämnat byggnaden med
marken. Ofta hänvisas till
formella skäl, någon obetydlig formalitet som att byggnadslov saknas.
Han menar också att historien visar att det oftast funnits en ohelig allians mellan
ortodoxa kyrkan och regimen, en allians som i historien lett till att de evangelikala samfunden haft svårt att
verka i landet.
– Den här oron lever kvar
och har nu fått ny näring.

Kom med till

ISRAEL 10 - 18.10.16
Vi bor på 4-stjärnigt hotell i Jerusalem
inkl halvpension. Vi besöker och bekantar oss med kända platser i landet
med svenskspråkig lokal guide. Vi får
uppleva Stora försoningsdagen (Yom
Kippur)i Jerusalem, Båttur på Genesaret, Lövhyddohögtidens öppningsmöte vid Döda Havet, Yad
Vashem museet och mycket mer.
Buss till och från Österbotten samt Finnair direkt flyg från
Helsingfors.
Anmälning senast 9.8.2016
Välkommen med.
Arrangör: B&C Handling, Håkan Häggblom
Tel o. e-post: 050-5534530, hakan.haggblom@anvianet.fi

6 KULTUR
PRESENTATION

Jesus x 3

Sommarlov och inget att göra? Vad tror du
om en Jesusfilmmaraton? Inte ett
så dåligt förslag faktiskt,
tänker jag efter att ha läst
Evangelierna och den
vita duken,
den svenska teologen Tord Larssons bok
om Pasolinis (1964), Stevens (1965) och Gibsons
(2004) filmer om Jesus.
Den här boken är för
dem som verkligen intresserar sig för två saker: film och/eller Jesus.
Han beskriver hela processen: hur regissörerna kommer på den överraskande tanken att göra
ännu en filmatisering av
Jesus liv och hur de sedan går till väga, hur manus utformas, hur skådespelarna väljs ut, vilka
källor de särskilt inspirerats av och hur filmerna
tagits emot.
Larsson ägnar mest
utrymme åt Gibsons The
Passion of the Christ från
år 2004. Det är intressant att notera att inte bara Gibson utan också Pasolini och Stevens
fick utstå spott och spe
för sina verk – Stevens
film var omodern redan
när den släpptes och Pasolinis obekväm både för
vänster och höger.
Det jag framför allt gillar med Larssons bok är
att han utan förutfattade
meningar analyserar vad
regissörerna ville och hur
det sedan blev. Mycket
av den kritik som under
årens lopp riktats mot
de olika produktionerna
sticker han hål på. Han
ställer sig till exempel
tvekande till de anklagelser om antisemitism
som riktats mot Gibson,
men bekräftar samtidigt
att många av scenerna
inspirerats av augustinernunnan Anna Katharina Emmericks (1774–
1824) visioner, som hade
antisemitiska drag.
Den här boken kan
framför allt rekommenderas för den som vill se
en Jesusfilm för att lära
sig något, kanske till och
med ha en andlig upplevelse.
¶¶Sofia

Torvalds
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Vill sjunga
med rå
urkraft
SACRED HARP. En sångstil som är högljudd och rytmisk,
och som inte är ämnad för perfekta uppföranden. Sacred harp är den andliga nybyggarsångtraditionen från
USA som nästan dog ut på 1900-talet. Nu återupplivas
den gamla sångstilen, och Hillevi Lasén vill få också finlandssvenskarna att sjunga psalmer ända från tårna.
TEXT OCH FOTO: LIISA MENDELIN
För Helsingforsbon Hillevi Lasén väcktes
fascinationen för sångstilen genom en
CD med gamla amerikanska julsånger.
– Det var något skumt med sången.
Det mänskliga ljudet var väldigt rått och
samtidigt otroligt energiskt.
Lite senare såg hon filmen Cold Mountain. Filmen handlar om det amerikanska inbördeskriget och där sjungs sången I’m going home på sacred harp-vis.
– Jag kände genast igen sångstilen
från julskivan. Jag sökte fram mera information och några år senare anmälde
jag mig till en sacred harp-kurs i USA.
När vi gör intervjun är Hillevi Lasén
precis hemkommen från den kursen.
Hon har fått många nya intryck och
ivern över sacred harp har bara växt.
– Nu vill jag starta en svenskspråkig
grupp i Helsingfors. Det finns en liten
finsk grupp här redan, men annars är
sångstilen väldigt ny i Finland.
I Norden finns sacred harp-grupper
i Oslo och Uppsala. Globalt sjungs sacred harp i Australien, Polen, Tyskland
– men överlägset mest i USA.
Sångstilen utvecklades i Nordamerika, särskilt i New England och Södern,
mellan 1770 och 1820. Sedan dog den
nästan ut. Från och med 1980-talet har
entusiaster blåst liv i traditionen igen.
De verkar ha lyckats.
– På många håll har sacred harp blivit populärt också bland unga sekulariserade stadsbor.
Trots ordet harp (harpa) är sångstilen helt a cappella. Inte ens en stämgaffel används för att ta ton.

Ingen dirigent – alla kan leda!

Till vardags jobbar Hillevi Lasén som
engelskalärare. Hon har ingen musik-

utbildning men har sjungit länge i kör.
– En viktig aspekt av sacred harp är
att det är folkligt och demokratiskt.
Vem som helst kan vara sångledare,
vi har inga dirigenter. Ingen ska vara
den lysande soloartisten.
Tanken med sacred harp är inte att
sjunga för att uppträda, utan för att skapa gemenskap.
– Det är ingen idé att sjunga på egen
hand, det ska göras i grupp.
För många är texterna en viktig orsak att sjunga sacred harp.
– Textförfattarna skräder inte orden,
det är väldigt bibliska sånger.
I Hillevi Laséns favoritsång Idumea
sjunger man ”and am I born to die, to
lay this body down” (ungefär ”är jag
bara född för att dö”).
– Det är inte rosor och fluff utan ett
ärligt möte med livets råare sidor. I texten finns domare och flammande skyar, det är väldigt dramatiskt!

Explosiv volym

Sacred harp-sångerna är oftast arrangerade för fyra stämmor. Sångarna
sitter i fyra sektioner i en kvadratisk
form kring sångledaren. Alten är enda
stämman där enbart kvinnor sjunger,
och basen är enda stämman där enbart män sjunger. Tenoren (som sjunger melodin) och diskanten är blandstämmor.
Sacred harp-sångerna är skrivna
med formnotskrift, som skiljer sig något från det vanliga notsystemet.
– Men med rätt vägledning kan vilken nybörjare som helst lära sig sjunga
de här sångerna.
Sacred harp sjungs utan förstärkning,
men ljudet kan ändå nå explosiva höjder.

Korset starkare än stiletten
BOK
David Wilkerson
Författare: Gary Wilkerson
och R.S.W. Sawyer
Förlag: Bornelings
Början av historien om
evangelisten David Wilkerson finns dokumenterad i
den klassiska boken Kor-

set och Stiletten. Där ger
sig den unge predikanten av
till slummen i New York och
förändrar livet för många
gängmedlemmar och drogmissbrukare.
Korset och Stiletten berättar inte vad som hände
inom David Wilkerson under den tiden. Det berättar
nu sonen Gary Wilkerson.
Han har skrivit en kärleksfull biografi om sin berömda

far, som omkom i en trafikolycka 2011.
Gary Wilkerson skriver
om sina egna minnen, men

han har också intervjuat andra familjemedlemmar
och medarbetare.
David Wilkerson sökte Guds ledning i allt det
han gjorde. Han litade inte
på någon människas agenda, inte ens sin egen. Därför
blev han också ledd in på
nya vägar och till att använda oortodoxa metoder. Han
kom att bli en föregångare i
mycket; i drogrehabilitering,
väckelsekampanjer, inom
den karismatiska förnyelsen
med mera.

Något av David Wilkersons profetisk a ådra är
dokumenterad i boken Synen. 1973 väckte profetian om den lilla svarta lådan som sände pornografi i varje hem debatt. I dag
vet vi att lådan kallas modem.
Berättelsen är ärlig och
beskriver okända sidor och
andliga våndor hos David
Wilkerson. Att han tvivlade
på att han själv duger inför
Gud är en överraskande sida hos en gudsman.

Det är en bok som uppmuntrar och uppbygger.
Det har gått många år sedan jag läste Korset och Stiletten och många detaljer i den berättelsen har fallit i glömska. Det hade varit
lättare att få grepp om David Wilkerson och hans livsgärning ifall biografin hade
ägnat lite mera uppmärksamhet åt tiden i New York.
Det finns kanske orsak att
plocka fram den boken igen.
¶¶Johan

SAndberg
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Vilsen på världens flygfält
BOK
Terminal
Författare:Hannu
Raittila
Förlag: Förlaget 2016

Hur låter sacred harp? På Kyrkpressens Facebook-sida
kan du se en video från Slefs årsfest där Hillevi Lasén
sjunger sacred harp tillsammans med en projektkör.

Sångboken ”The
Sacred Harp”
innehåller över
500 hymner.
Hillevi Lasén har
sjungit ungefär
en tredjedel av
dem.

Hur är det att sjunga så hårt, tär det inte på rösten?
– Det är inget måste att ropa eller gasta.
Av någon anledning har det bara blivit
så att många sjunger med väldigt hög
volym. Jag njuter av att ta i ordentligt,
men visst kan det behövas lite kännedom om god röstanvändning.
Vad får du ut av att sjunga sacred harp?
– Det är en chans att sjunga utan att
koncentrera sig på perfektionism. I den
här sångstilen kan jag njuta av musiken helhjärtat utan att oroa mig för
att sjunga fel. Det är lite som när man
sjunger psalmer i kyrkan, befriande.
Stämningen under sången är tät.
– Vi ser varandra i ögonen och alla är riktade mot ett centrum. Texterna talar verkligen till mig, de stärker
mig i min tro.
Varför vill du införa det här i Svenskfinland?
– Främst för att jag själv så gärna vill
sjunga utan att behöva åka långt bort.
Jag vet också att det är många som saknar att sjunga psalmer.
På kristna sammankomster ordnas
ofta musikverkstäder, men då ofta i
gospel eller lovsång.
– Visst är de också bra sångstilar,
men den opolerade hymnen är något
helt annat.

Terminal är en av de första böckerna från nya Förlaget att se dagens ljus. Boken är en översättning av
Hannu Raittilas roman som
belönades med Runebergspriset år 2014.
Terminal är en intressant
blandning thriller, familjedrama och samhällsanalys,
rent stilistiskt med betoning
på thriller. I centrum står en
kärnfamilj – så splittrad att
man knappt tror det är möjligt, eftersom orsaken inte är bråk utan försummelse. Romanens röda tråd är
globaliseringen och den fysiska och själsliga rotlöshet
som följer i dess spår. Mamma Pirjo lär tidigt sin dotter Paula att bli självständig och se sig om i världen,
och det gör hon med besked
tillsammans med kompisen
Sara. Berättelsen som följer får vi höra ur alla berördas perspektiv: Pirjos, pappan Johans (finlandssvensk
från Hitis), Paulas (som byter
namn till Laura) och Saras.
Flickorna blir tidigt en
del av en märklig subkultur som bara kunnat uppstå i globaliseringens tidevarv: de hittar på sätt att
flyga billigt eller gratis överallt i världen, ibland bara för
att hänga på olika flygfält.
Flygplatserna, detta märkliga ingenmansland, blir ett
surrogat för hemmet.
Paula/Laura är romanens
nav, runt vilken allting kretsar, men som person för-

blir hon suddig och
gåtfull. Att hon blivit övergiven i
emancipationens
namn är uppenbart, och skulden läggs nästan helt och hållet på mamman som tidigt bröt
med familjekonventionerna.
Den frånvarande fadern belastas inte lika mycket trots
sitt beslut att inte alls finnas
i dotterns liv. Läsaren ska
förstå att den vilsna, drömmande flickan som flackar världen runt till sist hittar
en man och en sak – hans –
att kämpa för. Att man landar just där, på kvinnornas
klassiska förklaringsberg,
känns ärligt sagt lite trist.
Ibland känns det som om
Raittila vill väl mycket – boken är stundvis djuplodande, stundvis späckad med
fakta om bland annat luftfart och sjöfart, och Raittila väver också in Mellanösternpolitik och terrorism
i handlingen. Men oavsett
det är Terminal en brännande aktuell och läsvärd roman om vilsenheten mitt i
det samhälle vi själva skapat, och tomheten, till och
med isoleringen, som är utmärkande trots alla ”kopplingar” mellan oss. Terminal
är ett testamente över det
som gått förlorat och en fråga om vad som finns kvar.
Men hoppet om en mänskligare värld, om försoning,
lever, och därför är dessa
människors öde så engagerande ända till slutet.
Översättningen är utmärkt men manuset hade
tjänat på en extra genomläsning för att få bort onödiga slarvfel.
¶¶joanna

nylund

HANDLAR INTE OM HARPOR
• Sacred Harp är en amerikansk körtradition som sjungs a
cappella i fyra stämmor med hjälp av formnotskrift. Namnet kommer från sångboken The Sacred Harp (1844).
• Den öppna facebookgruppen Sacred Harp Helsinki är en
finskspråkig samlingsplats för alla som är intresserade av
att sjunga i sacred harp-stil.
• Information om verksamhet på svenska kommer i Kyrkpressens annonsering under sommaren eller hösten.

”Terminal” är en brännande aktuell roman, skriver Kyrkpressens recensent. FOTO: LAURA MALMIVAARA

då hade i tankarna.
När jag stod där och
skallrade tänder tänkte jag
i stället på hur mycket jag
faktiskt uppskattar min
dagliga morgondusch, och
hur extremt lyckligt lottad
jag är som har möjlighet till
en sådan lyx. Jag observerade också det faktum att

ta är det dessutom de små
detaljerna som egentligen
är de allra viktigaste. Och
ändå vill vi alltid ha något mer. Det verkar ligga i
människans natur – hur lite eller mycket vi än har är
vi aldrig nöjda, utan strävar
efter någonting ännu bättre. Samtidigt som det är

PÅ TVÄREN SARAH LÖNNQVIST

En skvätt av tacksamhet
En morgon när jag skulle duscha väntade en obehaglig överrasking bakom draperierna. Varmvattnet var tillfälligt
avstängt i hela huset, visade det sig.
Den vanligen

utdragna duschsessionen
– då jag i lugn och ro hinner vakna – blev i stället en
hastig skvätt som krävde
mer självdisciplin än tentläsning på en lördag kväll.
Visserligen är kalla duschar
hälsosamma, men sanna
mina ord var det allt annat
än hälsoeffekterna jag just

jag genast inser detta när
någonting så här vardagligt tas ifrån mig, någonting
som säkert många ser som
en självklarhet. Vi tar alltför sällan vara på det vi har
och glömmer att uppskatta
också de små sakerna i livet – ända tills vi inte längre har tillgång till dem. Of-

bra att ha drömmar tycker
jag det är viktigt att också
kunna uppskatta det man
redan har.
Nästa dag fick jag duscha varmt och länge som
vanligt. Den här gången var jag ändå mer tacksam över det än någonsin
tidigare.
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RELATIONER. Kärlek, sex och livet som
ung kristen. Ester och Oscar Rudnäs sommarjobb är att tala med unga om det som
intresserar och berör dem. Samtidigt vill de
visa hur häftigt det är att leva med Gud.

Sommarjobb:
kristen
förebild
TEXT OCH FOTO: EMELIE MELIN
Ester och Oscar Rudnäs är årets KUngteam. Bokstavskombinationen står för
Förbundet Kyrkans Ungdom, unga och
att Jesus är kung, förklarar de. Huvuduppgiften är att resa runt till skriftskolläger och undervisa och planera ungdomsprogrammet till sommarlägret i
Pieksämäki.
– Att vara en kristen förebild är en
stor del av jobbet – att bara finnas där,
säger Ester Rudnäs.
Deras undervisningspaket handlar
om sällskapande och relationer, eller om
att vara ung kristen. 90 procent av församlingarna väljer temat sällskapande.
– Det är enklare för konfirmanderna att prata med någon yngre, än med
prästen, tror Oscar Rudnäs.
Paret Rudnäs studerar i Åbo, Ester
modersmål och Oscar produktionsekonomi. Hon är från Kronoby, han
från Nykarleby. De är strax över tjugo
år gamla och har varit gifta i ett och ett
halvt år. Ester tränar dans och är med
i lovsångsteamet i Åbo svenska metodistförsamling. Oscar börjar till hösten
jobba som studentarbetare för Åbo studentmission.

Sådant de själv velat veta

Den svåraste delen av sommarjobbet
har varit planeringen. Det finns helt
enkelt så mycket de skulle vilja ta upp
och prata om med konfirmanderna.
– Det blev nästan lite kaos i början,
säger Oscar.
– Vi bad ganska mycket för det, berättar Ester.
De använder ungefär samma upplägg
på varje läger, beroende på om församlingen bett om ett eller flera undervisningspass.
– Vi brukar berätta för konfirmanderna att det inte är någon som har sagt vad
vi ska säga eller prata om. Det vi berät-

tar är sådant vi upplever att Gud vill säga åt dem och sådant vi skulle ha velat
veta när vi var i deras ålder, säger Oscar.
– Det fungerar bäst när vi får prata
om våra egna erfarenheter, säger Ester.
Vad minns ni av undervisningen om sällskapande från er egen konfirmandtid?
– Jag har inget minne av att vi skulle
ha pratat om det, säger Ester. Jag minns
inte heller om vi hade någon ”ung och
kristen”-lektion.
– På mitt läger var det någon av prästerna som pratade om sällskapande. Jag
kommer ihåg konfirmandernas reaktion - det blev lite pinsamt, säger Oscar.
Tycker ni att det här är viktigt att ta upp
på skriftskolläger?
– Jag tycker absolut det. Det är viktigt
för konfirmanderna att man åtminstone ger ett alternativ till det världsliga
sättet att se på kärlek, där man kanske
inte reflekterar kring ett hållbart förhållande. Vi brukar säga att det är bra
att lära känna varandra innan man gör
beslutet att bli ett par. Vi vill lyfta fram
att det inte automatiskt behöver gå till
som på tv, säger Oscar.
Ester håller med.
– Och ”ung och kristen”-paketet
tycker jag är livsviktigt. Annars får de
kanske inte höra av någon som är ung
hur det är att leva med Gud: att det
innebär mer än att man går till kyrkan och sjunger psalmer. Men ungdomar i den åldern funderar gärna på sällskapande, så det är ett jättebra ämne
att inleda med som kan öppna upp för
att prata om Gud och Jesus.
De tar upp kärleksspråk, förälskelsefasen, att be tillsammans; talar om
sex och de skadliga effekterna av porr.
– Vi pratar ganska mycket om identitet, eftersom vi anser att det är så vik-

Hurudant är
livet som ung
kristen? Definitivt inte tråkigt,
intygar Ester och
Oscar Rudnäs
som sommarjobbar för Kyrkans
ungdom.

”Det inte är
hållbart att skapa sin identitet
utifrån alla olika röster som
säger åt dig hur
du ska vara. De
förändras, men
Gud säger samma sak till oss
varje dag”
Ester Rudnäs

tigt att, speciellt i den här åldern, fundera på vem man är och vem man är i
Gud, säger Oscar.
– Det inte är hållbart att skapa sin
identitet utifrån alla olika röster som
säger åt dig hur du ska vara. De förändras, men Gud säger samma sak till oss
varje dag, fortsätter Ester. Ett av tipsen
är att ha en stadig identitet innan man
går in i ett förhållande. Det fungerar
inte om den ena parten hela tiden behöver få bekräftelse, hela tiden få höra att man är okej.
På temat ung och kristen delar de egna erfarenheter för att berätta att livet
med Gud är på riktigt.
– Vårt budskap är att Gud inte är tråkig, säger Ester.
Vad frågar konfirmanderna?
– Varför jag har olika färger på strumporna. Då brukar jag svara att livet är
för kort för att para strumpor, skrattar
Ester. ”Hur vet man att det är äkta kärlek? Hur mycket är det okej att bråka?”
De har frågat vilken egenskap vi tycker är viktigast hos en partner och vad
vi tycker mest om hos varann. På ett

ställe pratade vi lite om varför vi valde att gifta oss, om skillnaden mellan
att vara gift och att vara sambo.

Ut ur bekvämlighetszonen

Ingen arbetsdag är den andra lik. Sammanlagt har paret besökt drygt tjugo skriftskolläger och har några kvar.
Deras arbetsfält sträcker sig från Karleby till Kristinestad. När Kyrkpressen
träffar dem står dessutom familjelägret
i Pieksämäki inför dörren.
Det är en utmaning att vara kreativ
och planera program som alla ska tycka
om, konstaterar Oscar Rudnäs. Men att
sätta planerna i verket har gått lätt.
Vad har varit det bästa med sommarjobbet?
– När vi skulle åka hem från ett läger
var det en konfirmand som tittade lite extra på oss, berättar Ester. Jag frågade om han ville prata om något. Han
svarade ja, så gick vi åt sidan. Han sa:
”Det ni pratade om, att man ska söka Gud och då får man allt man behöver, det vill jag göra. Men jag vet inte hur.” Då fick vi prata om hur man
kan be och om att läsa Bibeln. Vi be-
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GOSPEL. Den finlandssvenska gospelkören His
Master´s Noise åkte på en drömresa till gospelns rötter och fick det varmaste välkomnade
de någonsin upplevt. Körens dirigent Elna Romberg rapporterar.

De prisar Gud
i alla lägen
TEXT: ELNA ROMBERG
FOTO: PETTER WEST

rättade om förbön. Oscar frågade om vi
fick be för honom, och det fick vi. Nu
är vi Facebook-kompisar. I den stunden kändes det som att allt vi har gjort
och kommer att göra ännu i sommar
har varit värt det.
Det har varit roligt att märka att arbetet behövs och uppskattas, konstaterar de. Flera gånger har konfirmander
kommit fram och tackat dem.
– Jag har växt upp med Pieksämäkilägret, berättar Oscar. Första gången jag
deltog i ungdomsprogrammet tyckte jag
det var fantastiskt bra, jag levde på det
hela året. Därför är det jätteroligt att få
ge vidare av det som jag själv har fått.
– Vi drömmer hela tiden om att vara där Gud vill ha oss. När vi fick erbjudandet om en ganska konkret och
enkel möjlighet att berätta om Jesus så
ville vi göra det, säger Ester.
Hon tillägger att det också varit ett
tillfälle för dem att stiga ur sin bekvämlighetszon. Genom att tvingas lita på att
Gud ordnar det de inte själv kan styra
har de också kommit närmare honom.
– Vi vet att det hur som helst inte är
oss det hänger på, konstaterar Oscar.

I snart trettio år har gospelkören His
Master’s Noise varit verksam, och under hela den tiden har drömmen om
att få åka över Atlanten och uppleva
hur det går till ”på riktigt” levt – och
i sommar blev den äntligen verklighet! I nästan två veckor befann vi oss
i USA, närmare bestämt i Chicago och
Washington DC/Maryland, där vi reste
runt och sjöng i olika kyrkor, träffade människor och gick på konserter.
För en nordisk gospelkör kan tanken att åka till USA och uppträda för
”riktiga” gospelkörer, med deras musik, kännas lite skrämmande – men
den tanken glömde vi redan första
kvällen då vi såg vilken respons vi fick
av publiken. Aldrig någonsin har kören, eller jag personligen för den delen, fått så mycket positiv feedback för
något som då vi uppträdde i de afroamerikanska kyrkor vi besökte. Amerikanerna kan verkligen det där med
att visa uppskattning – något vi nordbor kunde ta lärdom av. För dem var
det en stor välsignelse att se att deras musik spridit sig över hela världen och att den nu kommer tillbaka till dem i form av en liten kör från
Finland. För oss var det fantastiskt att
få uppleva stämningen och musiken
på afroamerikanska gudstjänster och
konserter, som är väldigt mycket mer
fartfyllda än de mest fartfyllda finländska gudstjänsterna.

Ta tvättbrädet och sjung!

Chicago var en intressant plats att besöka på många sätt. Själva staden är
väldigt charmig, även om vi mest höll
till söder om stan, i det s.k. ”South Side” – ett område där det främst bor
svarta amerikaner och där brottsligheten är hög och levnadsstandarden
helt annan än i de rikare delarna av
Chicago. Men de människor vi träffade där var varma och välkomnande och fick oss genast att känna oss
som hemma. Ur ett musikaliskt perspektiv kändes det som att vi verkligen fick ta del av gospelns rötter –
musiken var ”bluesig”, rå och äkta och förutom hammondorgel och
de vanliga bandinstrumenten spelade man på tamburin och tvättbräde – en del gudstjänstbesökare hade
till och med med sig egna tvättbräden

som de spelade på! Även om förhållandena i några kyrkor var rätt enkla
(en del hade inte råd med luftkonditionering och på ett ställe hade de inte
ens råd att betala elräkningen), så hördes inga sorgliga toner – det genomgående temat i sångerna som sjöngs,
och i den attityd de verkade ha till livet, var ”praise Him in the midst of
the storm”, att prisa och tacka Gud för
att han kommer att hjälpa, även om
man inte just då själv ser någon lösning. Och det gjorde man med sång,
dans och hög volym!
Första lördagen vi var i Chicago
skulle vi uppträda på en kvartersfest i en park i South Side. Vi skulle sjunga kl. 14, men inte förrän kl.
17 tyckte de att det kommit tillräckligt mycket folk för att vi skulle kunna dra igång. Medan vi väntade fick
vi den stora förmånen att träffa och
skaka hand med politikern och människorättsaktivisten Jesse Jackson,
som var en av Martin Luther Kings
närmaste män, och även nominerad
till demokraternas presidentkandidat i flera omgångar. Han kom sedan
och lyssnade på några av våra uppträdanden. På söndagen sjöng vi i tre
olika kyrkor.

Fullt ös överallt

Washington DC och Maryland var lika intressanta som Chicago, men ändå
rätt annorlunda på många sätt. Liksom

Överallt där
kören uppträdde
var mottagandet
lika varmt, och
många gudstjänstbesökare
ville hälsa och
tacka alla personligen.

i Chicago var det även här ”fullt ös” som
gällde, men det kändes lite mer finslipat
och organiserat – allt från mötesupplägget till musiken. Gemensamt för alla de
kyrkor vi besökte var ändå att då man
sjöng så gav sig alla hän och uttryckte sig både genom sång och dans, såväl
pastor som lekman, gammal som ung.
Och i alla kyrkor fanns det minst en
hammondorgel och en kör som sjöng på
varje gudstjänst (de flesta kyrkor hade
runt 6–7 olika körer och 2–3 gudstjänster varje söndag). På söndagen i Maryland sjöng vi vid två gudstjänster, varav den första började kl. 07.30, och på
kvällen gick vi på gospelkonsert i en av
de största svarta kyrkorna på östkusten,
där vi utgjorde en vit fläck i ett folkhav
på flera tusen.
Vår värd i Washington var gospelmusikern Gerald T. Smith, som besökt
Helsingfors under en gospelhelg hösten 2013 och som ofta besöker Sverige
och håller workshops och konserter.
Vår reseledare under hela turnén var
pianisten Daniel Stenbaek från Stockholm, som tidigare arrangerat ett 40tal gospelresor till USA och som samarbetat med His Master’s Noise många
gånger tidigare. Med andra ord var vi i
trygga händer och kom alla hem med
mycket glädje och många fantastiska
upplevelser i bagaget.
Den som vill se fler bilder från resan kan kolla
hashtaggen #hmngoesusa på sociala medier.
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Gott och Blandat...
äppel-, plommon- och
prydnadsäppelträd
augusti-oktober

1 + 8 personer,
Inva

äpplen augusti-december
Svarta och röda vinbär

Brödtorp trädgård

10420 Skuru
019-245 4040, fax 245 3040
Vägbeskrivning: väg 111, avtag ca 1 km västerom Pojo kby 2,5 km
längs Brödtorpsvägen. KLIPP UT - SPARA

Vi har erfarenheten,
vi ger Dig kompetensen

050-5241874 Malax

Du som kör mycket:

Inva
Hyresbil:
Retkeilyauto, Utfärdsbil 1+8

Vill Du bli

Hos oss kan du tanka Din bil
med förmånlig och ren biogas
för under 30€/gång
och köra ca 500 km/tank.

en internationellt certifierad coach,
en coachande ledare eller
intresserar personligutveckling?

Samtidigt gör Du gott för naturen!
Vilken Härlig känSla att få
tanka förmånlig biogaS!

CoachCompanion arrangerar coachutbildningar både för privatpersoner och
organisationer i hela Svenskfinland. I vårt utbud finns allt från 2 dagars grundkurs
till diplomerings- och certifieringsutbildningar.
Våra utbildningar är kvalitetssäkrade av International Coach Federation (ICF).

Barnledare
-Ungdoms- & vuxenutbildning

Kyrkvaktmästare
-vuxenutbildning

Vill Du utveckla din organisation eller dig själv?
Vill du ha ett coachande förhållningssätt mot medarbetare, kunder, elever, adepter, dig själv?
Vill du få redskap att lösa och förebygga konflikter?
Läs mera
på på
coachcompanion.fi
eller positivelife.fi
Läs
mera
coachcompanion.fi
eller positivelife.fi
Vi svarar
på eventuella
frågor frågor
Vi
svarajättegärna
jättegärna
på eventuella
epost christine.suvanto@coachcompanion.fi eller tel 045 847 0443

epost: christine.suvanto@coachcompanion.fi
eller tel 045 847 0443

Utbildning ges i hela landet

”ÅLANDSLIMPAN finns nu äntligen på
Prismamarket runtom i Finland.
Många varma hälsningar från bagarna
Susanna & Casper på Kökar”
Skärgårdsbröd Kökar Ab
Karlby
22730 Kökar, Åland
www.skargardsbrod.ax
facebook/skargardsbrod

Våra linjer 2016:

Musik
Foto & IT
Kreativt val
Språk
Till oss söker du direkt via vår
hemsida: www.efo.fi

w w w. e f o . f i

En länk till framtiden

www.kredu.fi
06-7889400

Getavägen 196 AX-22410 Godby
www.stallhagen.com

MOTORBRÄNNOLJOR & DIESEL
TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!!
KOLLA VÅRA TORKVILLKOR!!

Res med Göran!

Kroatien
och Montenegro
Evangeliska folkhögskolan
i Svenskfinland

Res
med
Göran!
Bränsletjänst
Kent
Kroatien och Montenegro
Res med Göran!

En härlig
höstresa till några av de
Kroatien och
Montenegro
vackraste och mest välbevarade

Stallhagen är ett mikrobryggeri på Åland som har bryggt öl
av hög kvalitet sedan 2004.

Västra Jeppovägen 288 (längs med riksväg 19).
www.jeppobiogas.fi

Vasa Campus, Strandgatan 21-22, 65100 VASA
tfn: 010 327 1610, info@efo.fi

En härlig höstresa
till några
av de havet.
pärlorna
vid
Adriatiska
En
härlig
höstresa till några av de
vackraste och Vimest
besöker välbevarade
Dubrovnik, Budva i Montenegro, Mostar,
vackraste och mest välbevarade
Split, Krka nationalpark och mycket mer.
pärlorna vid Adriatiska
havet.vid Adriatiska havet.
pärlorna

Kroatien och Montenegro

21.9
7,5 dagar
1.410€
Kroatien
och
Montenegro
Vi
besöker
Dubrovnik,
Budva i Montenegro, Mostar,
Kom och upplevVi besöker Dubrovnik,
Budva i Montenegro,
Mostar,
Split, Krka nationalpark och mycket mer.
Split,
Krka
nationalpark
och
mycket
mer.
En
härlig
höstresa
till
några
av
de
En härlig höstresa 21.9
till 7,5
några
av de
Malmbacka stug- och kolarbyn
dagar 1.410€
vackraste
och mest välbevarade
vackraste
och
mest
välbevarade
21.9
7,5
dagar
1.410€
öppet året om.
pärlorna vid Adriatiska havet.

Kvalité och omtanke

Petalax
Kvalité och 66240
omtanke
Resor 2016
050-321
3799ochKent
Nordling
Kvalité
omtanke

Spa resa till Pärnu

ResRes
med
medGöran!
Göran!
23.3–27.3, 5,5 dgr. 620€
Resor
20162016
Resor

Italien

Kolarhelg i tidsenlig stil Vi besöker Dubrovnik, BudvaAlmuñécar
i Montenegro,
Mostar,
Split,
Krka nationalpark
och mycket mer.
Split, Krka nationalpark och mycket
mer.
i Snappertuna 10-11.9.2016
21.9Almuñécar
7,5 dagar 1.410€
på
Costa
Tropical
21.9 7,5
dagar
1.410€
Lördag 12-18, Söndag 12-17
Costa
Tropical
I Almuñécar finnspå
mycket
att göra och
du

Fullbokad!

Fullbokad!
Italien
Toscana

10–18.4, 9 dgr, prel. pris 1.560€

Lago Maggiore,
Cinque Terre
26.9–5.10,
10
dgr,pris
10–18.4,
9 dgr,
prel.
1.560€
och Milano.
prel. pris 1.560€
Lago Maggiore,
Terrem.m.
Florens, Pisa, Cinque
San Gimignano

Resor
2016
Resor
2016
Toscana

och Milano.
dgr,
Spa26.9–5.10,
resa10till

Pärnu

Corvara,
Spa
resa5,5till
Pärnu
23.3–27.3,
dgr. 620€
Toscana
vandringsresa
23.3–27.3,
5,5 dgr. 620€

prel. pris 1.560€
Florens, Pisa, San Gimignano m.m.

10–18.4,
9Fullbokad!
dgr, prel. pris 1.560€
prel. pris
1.560€
vandringsresa
Italien
Vandringsresa
Lago
Maggiore,
Cinque Terre
Florens,
Pisa,
San Gimignano
m.m.
10–18.4,
9
dgr,
prel. pris 1.560€
och
Milano.
till Vandringsresa
Mayerhofen
Corvara,
Lago
Maggiore,
Cinque
Terre
27.8–3.9,
9 dgr,
Toscana
till1.440€
Mayerhofen
prel.
pris
och Milano.
26.9–5.10,
10 dgr,
vandringsresa
prel.
pris
1.560€
4–12.9,Oktoberfesten
9
dgr,
prel.
1.490€
Toscana
Florens, Pisa, Sanpris
Gimignano
m.m.
Oktoberfesten
iCorvara,
München
26.9–5.10,
10
dgr,
Vandringsresa
18–24.9,
7 dgr,
i München
prel. pris
1.560€
prel.
pris 1.090€
vandringsresa
Florens,
Pisa, San Gimignano m.m.
till Mayerhofen
Fler
resor
under
4–12.9,
9 dgr,
prel.planering.
pris 1.490€
27.8–3.9, 9 Fler
dgr,resor under planering.
Corvara,
Vandringsresa
prel. pris
1.440€
till Mayerhofen
vandringsresa
Oktoberfesten
dgr, pris 1.490€
4–12.9,27.8–3.9,
9 dgr, 9prel.
prel. pris 1.440€
iVandringsresa
München
Oktoberfesten
18–24.9,
7 dgr,
prel. pris
1.090€
i München
till
Mayerhofen
18–24.9, 7 dgr,
4–12.9, 9 dgr, prel. pris 1.490€

27.8–3.9, 9 dgr,
prel. pris 1.440€

18–24.9, 7 dgr,
prel. pris 1.090€

Türi Blomster
&
Türi Blomster
&
Trädgårdsmarknad
Trädgårdsmarknad
Estland. Blommor,
i Estland.i Blommor,
SPA SPA
och Shopping
och Shopping
Avresa
21.5
2 dgr och
Avresa 21.5
2 dgr
och
3 nätter pris 295€
3 nätter pris 295€

resmålet för dej.
kan själv
forma
din12
vistelse
det detta
sätt som
2.11
dagarpå
965€
Norrbyvägen 45, 10600 Ekenäs, N 59° 59,267´
E 23°
35,981´
passar
dig
bäst.
Oberoende
om
du
är
ute
2.11 12 dagar 965€
tel .+358 40 541 9236 eller + 358 40 595 2120
www.resmedgoran.ax Tel. 0400 947 000 sundqvist@outlook.com
efter lata dagar i solen eller
en aktiv vistelse
www.malmbacka.fi
Türi
&
www.resmedgoran.ax Tel. 0400 947
000 Blomster
sundqvist@outlook.com
Türi Blomster &
med rikt utbud av aktiviteter och kultur är
Trädgårdsmarknad
Trädgårdsmarknad
detta resmålet för dej.

2.11 12 dagar 965€

23.3–27.3, 5,5 dgr. 620€

Fullbokad!
26.9–5.10,
10
Italien
Corvara,
4–12.9,
9dgr,
dgr, prel. pris 1.490€

Almuñécar
på Costa Tropical
Almuñécar

på Costa Tropical
Almuñécar
på Costa Tropical

5,5Cinque
dgr. 620€
Lago 23.3–27.3,
Maggiore,
Terre

Kvalité och
omtanke
Italien
Kvalité
och omtankeoch Milano.

pärlorna vid Adriatiska
havet.
Vi besöker Dubrovnik, Budva i Montenegro, Mostar,

Kolmilan tänds 10.9 kl. 13, milan får sitt namn
kan själv forma din
vistelse på
detmycket
sätt som
I Almuñécar
finns
att göra och du
passar dig bäst.kan
Oberoende
om
är ute
Gudstjänst 11.9 kl. 12
själv forma
dindu
vistelse
på det sätt som
passareller
dig bäst.
Oberoende
om du är ute
efter lata dagar i solen
en aktiv
vistelse
Musikunderhållning, folkdansuppvisning, marknad,
lata dagaroch
i solen
eller är
en aktiv vistelse
med rikt utbud efter
av aktiviteter
kultur
tidsenlig mat, övernattning i kolarkojor m.m.
med rikt utbud
av aktiviteter och kultur är
detta resmålet
för dej.
I Almuñécar finns mycket att göra och du detta resmålet för dej.
Arr. Skogens Svarta Guld
2.11
12
dagar
965€
kan själv forma din vistelse på det sätt som 2.11 12 dagar 965€
passar dig bäst. Oberoende
om dufinns
är ute
I Almuñécar
mycket att göra och du
kan själv
forma vistelse
din vistelse på det sätt som
efter lata dagar i solen eller
en aktiv
passar och
dig bäst.
Oberoende
om du är ute
med rikt utbud av aktiviteter
kultur
är
efter lata dagar i solen eller en aktiv vistelse
detta
resmålet
för
dej.
I Almuñécar finns mycket med
att göra
ochav
duaktiviteter och kultur är
rikt utbud

Fullbokad!

Spa
resa
till
Pärnu
9 dgr,
prel.Pärnu
pris 1.560€
Spa10–18.4,
resa
till

i Estland. Blommor,
i Estland. SPA
Blommor, SPA
och Shopping
och Shopping
21.5 2 dgr och
Avresa 21.5 2Avresa
dgr och

Fler resor
under planering.
27.8–3.9,
9 dgr,
prel. pris 1.090€
prel. pris 1.440€

Fler resor under planering.

Oktoberfesten
resmedgoran
Res Med Göran
i München
resmedgoran
Res Med Göran
18–24.9, 7 dgr,
prel. pris 1.090€

Fler resor under planering.
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UR EVANGELIET
”Ty den som upphöjer sig skall bli
förödmjukad, men
den som förödmjukar sig skall bli
upphöjd.”
Läs mera i
Luk. 18:9–14.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Granska ditt eget liv

Den här söndagen handlar om att vi ska granska oss
själva och se hur vi lever. I evangelietexten möter vi
farisén och tullindrivaren i templet. Den första skryter
om sin egen tillräcklighet och rättfärdighet, medan den
andra ber ödmjukt om nåd för sina synder.
Med den liknelsen visar Jesus på hur självtillräcklighet kan förvränga en människas verklighetsuppfattning – få henne att tro att hon på egen hand kan uppfylla Guds vilja. När vi verkligen lär känna oss själva är
vi redo att ta emot nåden som en gåva från Gud.

INSIDAN
BETRAKTELSEN STEFAN FORSÉN

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Ordspr. 28:13–14
eller 5 Mos. 9:1–6
ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 3:21–28 (29–31)
EVANGELIUM
Luk. 18:9–14
Tolfte söndagen efter
pingst. Temat är ”Självprövning”.

FOTO: EMELIE MELIN

När det goda segrar
Vid en aftonandakt på ett konfirmandläger för några år
sedan talade jag om förlåtelsen. Det hör ju liksom till. Men
förlåtelse är egentligen inget man skall tala så mycket
om. Förlåtelse är en handling, en händelse och ett under.
Vid skriftskolans aftonandakter brukar vi ha bönestationer dit man kan komma för att tända ett ljus, lägga in
en bön i en bönevägg m.m. Den här gången var jag själv
en bönestation. Jag sa att den som har något den behöver få förlåtelse för får komma fram, och så förkunnar
jag Guds förlåtelse för det som man bär på i sitt hjärta.
Till min överraskning kom så gott som alla fram för
att få höra förlåtelseorden.
”Förlåt, förlåt” är ett uttryck som man kan ta mycket
lätt på, och reservera för situationer där man på sin höjd
har irriterat någon: trampat någon på tårna, trängt sig före i kön … Men förlåtelse är egentligen något helt annat.
Varje gång vi bryter gemenskapen med Gud eller med
en medmänniska går något sönder. Den som har levt i
strid med någon vet vad det handlar om. När gemenskapen har brutits börjar anklagelser och misstolkningar att göra sig påminda. Söndringen blir bara större och
större, och beskyllningarna fler och fler. Anspråken på
att den andra skall bättra sig, ändra sig, ta sitt straff och
utstå förnedring, blir större och större. Till slut förnekar man varandra helt och hållet.
Vad är det som händer när förlåtelsen blir verklig?
Det onda som har hänt kan inte förnekas. Så förlåtelse är inte förnekelse. Det onda som har hänt bekräftas.
Men inte nödvändigtvis så som ett rättssystem fungerar.
I förlåtelsens verklighet står relationen i fokus. När förlåtelsen inträffar blir relationen hel igen. Ingen har längre anspråk på bestraffningar eller gottgörelse.
Det är klart att det onda inte bara upplöses när vi ber om
förlåtelse. Sällan handlar smärtan enbart om materiell förlust. Det svåra är att någon ville mig ont. Det enda sättet att
läka den smärtan är att få en försäkran om att en sådan vilja inte längre finns. Att det goda har segrat. Och det är just
det som förlåtelsen innebär.
När Jesus levde visade han att det kan kräva en hel
del att läka de relationer som har brustit. Vi anar att det
krävs ännu mycket mer för att läka relationen till Gud.
Men han gav oss också en fullmakt att använda oss av
förlåtelsen. ”Om ni förlåter någon, så är han förlåten.”
Det är värt att vandra förlåtelsens väg!

Stefan Forsén är kyrkoherde i Matteus församling.

PSALMFÖRSLAG
175, 448, 356,
430 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

VECKANS PERSON
SANKT DOMINICUS var
en spanska präst och
ordensgrundare. Han
dog den 6 augusti 1221
och blev helgonförklarad 1234.
Som ett led i sitt arbete med att utrota irrläror grundade Dominicus en orden av predikande munkar:
predikarorden eller dominikanerorden.
Sankt Dominicus är
skyddshelgon för astronomer, Dominikanska republiken och falskt
anklagade personer.

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

SENSOMMARDAGAR FÖR SENIORER
PÅ SNOAN 23–25.8.2016

”Uruppförande av
Jorden – oratorium för fred och
rättvisa.”

Vi delar skön gemenskap med lätt somrigt program,
vi njuter av vacker natur och stilla stunder i kapellet,
god mat, samtal och trevliga aktiviter på Retreatgården Snoan i Lappvik. Tisdag till torsdag, helpension i
enkelrum, deltagaravgift 100 €. Anmälningar och
information: verksamhetsledare
Kalle Sällström, 050-3562 475,
kontakt@forsamlingsforbundet.fi.

Fredag klockan 19 i
Lovisa kyrka.

Retreatgården Snoan

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

KALENDERN
5–11.8
DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ
 6.8 KL. 11: KONFIRMATIONSLÖ
MÄSSA I DOMKYRKAN Pellinge 2
A, Puska, Lindgård, Helenelund
SÖ 7.8 KL. 12: HÖGMÄSSA I
DOMKYRKAN med konfirmation,
Pellinge 2 B, Puska, Lindgård,
Helenelund
KL. 15: FRILUFTSGUDSTJÄNST I
MJÅVIKEN Vessö, Lindberg, Helenelund
KL. 18: MÄSSA I SVARTBÄCKSPJUTSUNDS SKÄRGÅRDSKYRKA,
Djupsjöbacka, Helenelund
TI 9.8 KL. 12: ORGELKVART I
DOMKYRKAN Jussi Lehtinen
TO 11.8 KL. 12: ORGELKVART I
DOMKYRKAN Mikael Helenelund
KL. 20: MUSIK I DOMKYRKAN
ORGELKVART I DOMKYRKAN, Sole
Mustonen, oboe, Susanne Kujala,
orgel, piano
¶¶ LAPPTRÄSK
sö 7.8: Vi deltar i den tvåspråkiga
fredsmässan i Lovisa kyrka kl. 11.
Ingen egen högmässa i Lappträsk.
ti 9.8: kl. 18 Sommarsamling hos
Rea Svennas
to 11.8: kl. 9.30 Öppet Café i Annagården, Gina Nyholm
Församlingskansliet stängt: torsdag 11.8.
¶¶ LILJENDAL
sö 7.8: Vi deltar i den tvåspråkiga
fredsmässan i Lovisa kyrka kl. 11.
Ingen egen högmässa i Liljendal.
to 11.8: kl. 9.30 Öppet Café i Annagården, Gina Nyholm
¶¶ LOVISA
Uruppförande av Jorden – oratorium för fred och rättvisa: fre 5.8
Obs! kl 19 i Lovisa kyrka. Musik
Roland Forsberg, text Ragnwei
Axellie. Lovisanejdens oratoriekör och orkester, Eric-Olof
Söderström, dirigent. Fritt inträde.
Program 10€. Ragnwei Axellies
målningar i kyrkan 5.– 31.8.
Tvåspråkig Fredsmässa: sö 7.8 kl
11 (Obs, tiden!) i kyrkan, Apajalahti, K af Hällström, S af Hällström,
Jokinen, Lovisanejdens oratoriekör dir. Eric-Olof Söderström
En Euros Café: ti 9.8 kl 1315 i Tikva
Sommarcafé: on 10.8 kl 13 i församlingsgården
¶¶ PERNÅ
Högmässa: sö 7.8 kl. 10.00 i kyrkan, Minna Silfvergrén, Camilla
Wiksten-Rönnbacka.
Läsmöte: to 11.8 kl. 18.00 i Ribäckbacken hos Solveig Forsbäck, Minna Silfvergrén, Marcus
Kalliokoski.
¶¶ SIBBO
SIBBO GAMLA KYRKA S:T SIGFRID: Sö 7.8 kl. 12 Mässa. Katja
Korpi, Mauriz Brunell.
Sommarkonsert: To 11.8 kl. 19 i
Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid. Kiili
Ensemble för gammal musik. Fritt
inträde, programblad 5€. Mart-

www.snoan.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

hornas Klockstapelcafé.
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Mer information på Johannes
hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Sö 7.8 kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, RepoRostedt, Enlund.
Må 8.8 kl. 13: Sommarcafé i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivå.
Ti 9.8 kl. 12: Lunchmusik i Gamla
kyrkan med Santeri Siimes.
On 10.8 kl. 14: Orgelandakt och
sommarcafé i S:t Jacobs kyrka.
Busck-Nielsen, Hätönen.
kl. 19: Helsingfors Orgelsommar
i Johanneskyrkan. Petros Paukkunen, orgel.
¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Kansliet är öppet: må, ti, to, fr
kl. 9-14.
MATTEUSKYRKAN: Åbohusvägen 3
Sö 7.8 ingen högmässa.
On 10.8 kl. 12: lunchmusik. Hanna
Kakkonen &amp; Mimmi Laaksonen. En halvtimmes musik vid
lunchtid. Caféet är öppet före och
efter konserten.
On 10.8 kl. 18: de nya ettorna och
andra skolbarn välsignas inför
skolstarten. I hela Helsingfors
inleds det första skolåret med
välsignelse av de nya ettorna.
Hela familjen, syskon, mor- och
farföräldrar och faddrar är varmt
välkomna. Servering. Helena
Rönnberg, Catarina Bärlund-Palm
och Mimi Sundroos medverkar.
ÖSTERSUNDOM KYRKA: Kapellvägen 65
Sö 7.8 kl. 12: folkvisemässa,
Stefan Forsén, Mimi Sundroos,
folkmusiker. Kyrkkaffe.
KVARNBÄCKENS KYRKA: Nåldammsvägen 10
Ti 9.8 kl. 19: konsert Med metro
till musiken: Milda smekningar, eldig tango. MERITÄHTI-TRIO: Maria
Avetisyan, violin, Tuure Paalanen,
cello, Laura Berg, piano, Arensky,
Piazzolla, m.fl. I Meritähti-trions
konsert får man uppleva såväl den
ryska romantikens milda smekning i form av Arenskys Pianotrio,
som den eldiga tangons beröring
(tango – lat. ”jag rör”) i Astor
Piazzollas De fyra årstiderna i
Buenos Aires. Fritt inträde, programblad (på finska) 7 €.
MUSIKLEK: för barn (0-4 år). Kom
med och sjung, dansa, spela och
lek tillsammans med andra barn
och föräldrar! Vi träffas i grupper,
enligt barnens ålder, på tisdagar
förmiddagar. Efter sångstunden
umgås vi över en kopp kaffe.
Deltagaravgiften är 30 euro per
familj per termin. Anmälningar tas
emot 1-15.8, höstterminen startar
23.8, gruppindelningen meddelas
16.8. Under terminen kan du höra
dig för om lediga platser. Anmälning och frågor till anders.forsman@evl.fi eller 050-4335578.
För anmälning behövs: barnets
för- och efternamn, ditt för- och

efternamn, er gatuadress, ditt
telefonnummer. Ledare: Anders
Forsman. Plats: Matteuskyrkan,
Åbohusvägen 3, 1 vån.
¶¶ PETRUS
Sö 07.08 kl. 10 Gudstjänst:
Munksnäs kyrka, Tegelst. 6. Björk,
Hilli
kl. 12 Gudstjänst: Åggelby gamla
kyrka, Brofogdev. 12. Björk, Hilli
kl. 16.30 Sommarpuls: på Café
Torpet, grillning och knytkalas
efteråt. Köpingsv. 48
Övrigt: Förbönsämnen tas emot
under sommaren till tfn (09)
23407171 tisdagar mellan kl. 10-12
och per e-post pray.petrus@evl.fi
¶¶ 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
augusti, evenemang riktade till
både professionella hjälpare och
allmänheten.Platsen är Lappvikens källa, Lappviksvägen 1. Helt
svenskspråkiga evenemang har
vi 22.8. kl 13.30-16 ”Nya mentala
färdigheter för oss alla” som
är reserverat 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 lätta
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 webbaserad hjälptjänst finns på adressen
http://evl.fi/natjour Användaren
behöver inte uppge namn, epostadress eller andra uppgifter
som kan leda till identifiering utan
väljer själv en signatur och ett
lösenord. Ring eller skriv när Du
behöver stöd! Du kan dessutom
skriva ett handskrivet brev till
Kyrkans brevjour, PB 210, 00131
Helsingfors, som behandlas anonymt och konfidentiellt. Kyrkans
chatt dejourerar måndag till torsdag kl.18-20.
KAMPENS KAPELL: är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt
helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi
¶¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 7.8. um 11 Uhr: Gottesdienst
(Görk)
¶¶ OLAUS PETRI
Sö 7.8 kl. 11: Konfirmation med
högmässa.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
¶¶ ESBO
Högmässa: sö 7.8 Esbo domkyrka
kl. 12.15. Rönnberg, Malmgren.
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RADIO & TV

FESTIVAL HUMLE

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 5.8 Kristina Klingenberg, Karleby (repris från 2001) Lö 6.8 8.53 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin
bok Helga Hund i Egypten (repris från
2006) Må 8.8 Fredrik Portin, Åbo (repris från 2014) Ti 9.8 Ann-Christine
Marttinen, Helsingfors Ons 10.8 Catarina Olin, Sundom (repris från 2009)
To 11.8 Kjell Blomberg, Vasa.
VEGA

Fre 5.8 Gunnar Särs, Vasa Lö 9.4
17.58 Ett ord inför helgen. Jeppo kyrka. Sö 7.8 Leif Erikson, Vasa Må 8.8
Bevarade ord: Margareta Melin. Uppläsare: Monica Heikel-Nyberg Ti 9.8
Viktor Airava, Helsingfors. Ons 10.8
Bibelstudium över Uppenbarelseboken med Stig-Olof Fernström (repris från 2015) To 11.8 Nils-Gustav
Blom, Ingå.
VEGA

Sö 7.8 Högmässa från Svenska lutherska evangeliföreningens missionsfest i Jeppo. Predikant: Albert Häggblom. Liturg: Henrik Östman. Organist och körledare: Mikaela Lönnqvist. Kör: Jeppo kyrkokör.

Kyrkkaffe i församlingsgården.
Vi avtackar Majvi AnderssonSjögren och hälsar Ann-Christine
Wiik och Nina Wallenius välkomna.
Musik i sommarkvällen: Esbo
domkyrka sö 7.8 kl. 19. Vincent
Barras, saxofon, Vincent Thévenaz, orgel (Schweiz). Bach, Piazzolla, Thévenaz. Fritt intr.
Orgelnatt & Aria: Esbo domkyrka
varje to kl. 22 t.o.m. 25.8. Mer info
& biljetter: www.urkuyofestival.fi
Sommarträff: Olars kyrka, svenska sidan, ti 9.8 kl. 13-14.30.
Sommarsamling: Köklax kapell
to 11.8 kl. 13–15, von Martens,
Malmgren.
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
församlingsgård må och fre kl.
13-17. Mer info och anm. senast
17.8,www.esboforsamlingar.fi/
miniorklubbar
Dagklubbarna och familjeklubbarna: start fr.om. vecka 34. Mer
info: www.esboforsamlingar.fi/
dagklubbar, www.esboforsamlingar.fi/familjeklubbar
GA-springjippo på Mataskär:
Mataskärs lägercentrum sö 11.9 kl.
17. Motionera och stöd Gemensamt Ansvar sö. 11.9 kl. 17. Vi går
eller springer längs spånbanan vid
Mataskärs lägergård, start från
Mataskärs parkeringsplats. Pris 10
€/person oberoende av sträcka.
Anmälning och kontant betalning
på plats.

KOM

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 inspirerandeprogram för hela familjen. Pris 20 € /
vuxna, 10 €/ barn (3-17 år) under
3 år gratis. Mer info och anmälan
senast 29.8: www.esboforsamlingar.fi/familjer
Nåd i livets vardag: retreat på
Snoan, Lappvik, 21-23.10. Ledare Roger Rönnberg. Pris 90 €.
Anmälning senast 7.10, 050 576
5784, claire.broberg@evl.fi
Öppen mottagning: Kyrktian,
Kyrkog. 10, varje må och to kl. 1012. Diakoniarbetare på plats, man
kan komma in i olika ärenden,
beställa längre tid till själavård, för
utredning av ekonomiska bekymmer m.m.

kl. 18 i Kyrkslätt kyrka. Lovén,
Punt.
Sommarcafé: to 11.8 kl. 12 i församlingshemmet i Kyrkslätt.
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. Förshandsanmälning, senast 8.8. Tel. 09 8050 8292.
Kyrkoherdeämbetet: öppet måto kl. 9-11.30 och 12.30–15. Fredagar stängt. Tel. (09) 8050 8292.
Epost kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi. www.kyrkslattsvenska.fi

¶¶ GRANKULLA
Sö 7.8 kl. 12 Högmässa: Jarmo
Juntumaa, Anne Hätönen. Kaffe i
nedre salen.
Ti 9.8 kl. 9.30-11 Diakonimottagning: och brödutdelning.
Kl. 13.30- 15 Sommarcafé: på
kyrkans innergård.

¶¶ VANDA
Kvällskonsert: i Helsinge kyrka
S:t Lars to. 4.8 kl. 19. Mariamusik
- Johanna Fernholm (mezzosopran), Pilvi Listo (cembalo), Pieta
Mattila (barockcello).
Högmässa: sö. 7.8 kl. 10 i Helsinge
kyrka S:t Lars. K. Andersson, H.
Åberg-Ylivaara.

¶¶ KYRKSLÄTT
Är du vår nya barnledare?: Mer
info på hemsidan eller av jenny.
akerlund@evl.fi
Högmässa: sö 7.8 kl. 12 i Kyrkslätts Kyrka. Lovén, Punt.
Välsignelse av skolelever: sö 7.8.

! Församlingsförbundets höstresa till

MED

SLOVENIEN 10–17.9.2016

En resa med stort innehåll och fina hotell. Resans guldkorn:
Charmerande Bled med sjön, kyrkan, slottet och båttur. Lilla
nätta huvudstaden Ljubljana. Badorten Portoroz, Lipitzzaner
hästar, Postojna grottorna, vinprovning mm. Flyg från Helsingfors till Ljubljana, halvpension, preliminärt pris 1350 €.
Anmälningar och förfrågningar till
kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi, 050-3562 475.
Teknisk arrangör: Göran Sundqvist Travelpartner

¶¶ TAMMERFORS
Sö 7.8. Konfirmationsmässa: kl 11
i Finlaysons kyrka, Kim Rantala,
Hanna-Maarit Kohtamäki
Ons 10.8. Skolafton: kl 18 i SvH,
Kim Rantala, Paula Sirén

RASEBORGS PROSTERI
¶¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Ekenäs sommarkonserter 4-7.8:
Öppningskonsert i Ekenäs kyrka
to 4.8 kl. 15, Finländska Kammarorkestern, dir. J-P. Saraste. Fritt
inträde.
Högmässor/gudstjänster sö 7.8:
Kl. 10 Ekenäs kyrka. Radierad
tvåspråkig musikgudstjänst m.
musiker från Finländska Kammarorkestern, A. Lindström, N.
Burgmann.
Kl. 10 Bromarvs kyrka. W. Westerholm, P, Nygård.
Kl. 12 Tenala kyrka GDT. W. Westerholm, P. Nygård.

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

VEGA

till Jonnsborg senast 22.8 till Hellman tel:
040-7791325 eller kansliet 06-2211073

¶¶ INGÅ
Friluftsgudstjänst: sö 7.8, 12
s. e. pingst, kl 10 på Gutsåker i
Degerby. Hellsten, Gustafsson,
Burgmann.
Sommarcafé: ti 9.8 kl 14-15.30
i Prästgården. Missionssyföreningen.

www.narpesforsamling.fi
OBS! Församlingsresa: 22.8 till Nykarleby med Peter Söderqvist. Bussen
startar kl 7.40 från Närpes busstation,
kl 8 Övermark församlingshem, kl 8,25
Pörtom kyrka. Anmäl senast 8.8 till 06
2204200 (meddela var ni stiger på).
Närpes
Sö 7.8 kl 12: Högmässa, Ingvesgård lit.,
Snickars pred., Erikson
Övermark
Sö 7.8 kl 14: Högmässa, Sundqvist,
Wikstedt
Pörtom
Sö 7.8 kl 10: Högmässa, Sundqvist,
Wikstedt
On 10.8 kl 20: OBS dag! Musik i augustikvällen i kyrkan, Karina Westmalm
sång, Gerd Lindén dir., Johan Lindén
bas, Sam Lindén piano o orgel.

¶¶ KARIS-POJO
Andakt, To 4.8: kl. 12.45 i Mariahemmet, Pojo.
Tvåspråkig högmässa, Sö 7.8:
kl. 10 (OBS! tiden) i S:ta Katarina
kyrka, Karis. Högmässan firas
tillsammans med Kyrkans utrikesavdelning.
Ingen högmässa: i S:ta Maria
kyrka.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
¶¶ LOJO
OBS! Må 8.8.kl. 18: Ettornas
välsignelse i Lojo St.Lars kyrka.
(Observera att platsen är St.Lars
kyrka.)
Ti 23.8. kl 18: Braskväll hos Britta
Nordström, Heinässvängen 79.

REGION 2
ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Sö 7.8 kl. 13: Hela församlingens gemensamma högmässa i Iniö kyrka,
Grönqvist, Lehtonen. Buss från församlingshemmet i Pargas kl. 10, start
tillbaka kl. 15.15, tillbaka i Pargas ca kl.
18. Lunch och kyrkkaffe i Iniö församlingshem efter högmässan.
Pargas församlingsdistrikt:
On 10.8 kl. 18: Veckomässa i kyrkan,
Grönqvist, Ollila.

ÅBO

sö. 7.8: kl. 12 Högmässa, Borgmästarkoret (Domkyrkan). Öhman, Danielsson.
ons. 10.8: kl. 13-15 Sommarcafé, Aurelia.

ÅLANDS PROSTERI
HAMMARLAND

12 sö e pingst 7.8: Högmässa kl 12 Ingemar Johansson med kantor

JOMALA

Lör 6.8 kl. 19: Konsert barnkör Celesta.
Sön 7.8 kl. 14.30: Friluftsgudstjänst
Gregersö Äng.
Ons 10.8 kl. 19: Musik i sommarkvällen
Hansen.

MARIEHAMN

05.08 Lunchkonsert: kl. 12 i S.t Görans,
Arr. Kulturföreningen Katrina
05.08 Musik till kaffet: kl. 14 i S:t Görans café.
06.08 Avslutningskonsert: kl. 19 i S:t
Görans kyrka. Arr. Kulturföreningen
Katrina
07.08 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, J-E
K, G K, Celesta barnkör från Ylöjärvi
församling.
Kyrktaxi: mot beställning, tfn 19500.
Söndag 7.8 kl. 11.00: Gudstjänst i Sunds
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch.
Kl. 14.00: Friluftsgudstjänst på Bussö
(vid regn i Lumparlands kyrka). Benny
Andersson, Adam Kiss.

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Sö 7/8 11.00: Högmässa i Kyrkan, CayHåkan Englund, Deseré Granholm.
On 10/8 19.00: Sommarsamling på
Strandhyddan, Guy Kronqvist, Deseré
Granholm och Projektkören m.fl. Kaffeservering.

KRISTINESTAD

050-555 3616
0400-470 709

Årets Humlefestival går av stapeln på Hummelholmen i
Monäs 12–14.8. Inom temat ”in my backyard”, på min
bakgård, lovas utrymme för alla konstformer, kulturer
och bakgrunder. Bland de medverkande finns det österbottniska balkanbandet Amélie goes to Belgrad, Esbo-singer-songwritern Joey Edström och filmregissören Sawandi Groskind. Festivalen bjuder även på
loppmarknad, liveperformance och afghansk middag.
Arrangör är Svenska Baptisternas i Finland Ungdomsförbund.

Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

SUND-VÅRDÖ

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

Blandar konster och kulturer

kristinestadssvenskaforsamling.fi
Gudstjänst: sö 7.8 kl 10 i L:fjärd, Lassus, Nilsson
Högmässa: sö 7.8 kl 12 i K:stad, Lassus,
Nilsson
70 års jubilarer: kom ihåg att anmäla er

NÄRPES

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö 7.8 kl 14: Högmässa, Englund,
Brunell.
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

Samling med Istanbul i fokus: idag to
kl 18 i Smedsby förs.gård, Torsten och
Tua Sandell berättar om sitt arbete i
Istanbul, andakt Berndt Berg, solosång Susanne Westerlund, övrig medv
diakoniarbetare Susanne Vesterlund.
Servering.
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, Berg,
Westerlund.
Prosteriets pensionärsutfärd: 2.9. till
Alskat lägergård, anm senast 22.8. till
diakon Hanna-Maria Hakala tel: 044 322
6707
Församlingsutfärd: 5.9. till Kimo bruk,
Esse kyrka, Föusfiness och Lundagård
i Purmo, anm senast 31.8. till past.
kansliet tel 3560500. Avfärd kl 9.30 fr
Smedsby förs.gård. Medd ev allergier
samt om ni önskar taxiskjuts fr byarna.
Avgift 40€.
Dagblubbsledarvikariat: för tiden
15.8.2016-15.6.2017 är ledigt att sökas
t.o.m. 9.8. kl 16.00. Kyrkoherde berndt.
berg@evl.fi svarar på frågor.

KVEVLAX

Högmässa: sö kl 10, Snellman, Andrén.
Kaplanen Emilia Kuni hälsas välkommen.
Mathjälpen: må kl 10 i ds.
Bön för bygden: må kl. 19 i Krubban.
Skymningsmusik: to 11.8 kl. 21 i kyrkan,
Johan Emanuelsson, violin, Judit Deáki,
spinett. Andakt Emilia Kuni. Kollekt och
servering.

MALAX

Högmässa: sö 7.8 kl 10 i kyrkan.
Kyrktaxi. Kyrkkaffe. Norrback, Brunell.
Finsk gudstjänst: sö 7.8 kl 12 i kyrkan.
Kyrkkaffe från kl 11.

PETALAX

Högmässa: sö 7.8 kl. 18 Englund, Brunell
Prosteriets utfärdsdag till Alskat: 1.9.
Anmäl om deltagande senast 25.8 tel.
063470274

REPLOT

Gudstjänst: Replot sö kl. 10. Kaski,
Wargh.
Prosteriets pensionärsutfärd: ons 31.8
till Alskat, anm. om deltagande och behov av taxi senast 18.8 till Marie-Louise
Örn tel. 044-3520156 eller pastorskansliet tel. 3520005.

SOLF

Gudstjänst: sö kl 10, Audas-Willman,
Wargh.

VASA

TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Lindblom, Monica
Heikius.
Aftonmusik: to 11.8 kl 19.30. Pertti
Ahonen, saxofon, Mikael Heikius, orgel.
Fritt inträde.
Tyst retreat på Alskathemmet 9-11.9:
Tema. Frälsarkransen med dansens
steg. Ledare: Siv Jern. Pris: 55€. Anmäl
1.8-1.9 tfn 06 3261 309. Kontaktperson
Kerstin Borg 044 4808 364. Mera info
på hemsidan.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Lindblom, Monica
Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI
ESSE

Fr 5.8 kl 20: Ungdomssamling i Fyren,
Björkman.

Sö 7.8 kl 11: Konfirmationsmässa i
kyrkan, Granlund, Jan-Erik Nyholm.
Textläsare Gunilla Eriksson, dörrvärdar
Ytteresse.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.

JAKOBSTAD

Fre 20: Ung gudstjänst med nattvard på
Hällsand, Turpeinen, Frank Berger.
Sö 12: Högmässa i kyrkan, Salo, Turpeinen, Östman.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Stefan Snellman.
20: Musik i sommarkvällen i kyrkan,
blockflöjt Jennie Högberg, baryton
Johannes Ahlvik, ack. Henrik Östman,
orgel Johan Sten, andakt Turpeinen.

KRONOBY

Ungdomssamling: fr 5.8 kl 19.30 vid
Sommarhemmet.
Högmässa: sö 7.8 kl 10 Högmässa, Niklas Wallis, Mats Enqvist.
Samling vid Sommarhemmet: sö 7.8
börjar med mat kl 12, möte kl 13. Kerstin
och Erik Vikström medv. Tobias Elving
medv. med sång. Man kan paddla till
Sommarhemmet, gemensam start från
Lisöun kl 11. Arr. KU i Kronoby.
Hospitalspredikan vid Hospitalskyrkan:
on 10.8 kl 19, biskop em Erik Vikström.
Servering.

LARSMO

To 4.8 kl. 18 Nattvard: vid Sandlunden.
Sjöblom, Enkvist.
Sö 7.8 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Enkvist. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Björn, Björnvik, Långstranden, Kalvholmen. Släkten
Liljekvist medverkar.
- kl.14 Skärimöte på Köpmanholmen:
(OBS platsen) tillsammans med Larsmo
baptistförsamling. Sång av Fiskarna och
familjen Svarvar, andakt m.m. Avfärd
från Sonamo båthamn. I händelse av
regn hålls mötet i Västerby bönehus.

NEDERVETIL

Finsk högmässa: sö 7.8 kl 10, Anders
Store, Sven-Olof Ray.
Andakt med HHN: vid pensionärshemmet fr 12.8 kl 13.

NYKARLEBY

SLEFs missionsfest: i Jeppo 5-7.8, utförligt program finns på hemsidan.
Drop-in vigslar: i Nykarleby kyrka tors
18.8 från kl 20. Anmäl intresse till kansliet 040-8687040
NYKARLEBY
Sö kl 10 Gudstjänst: kyrkan, Sandvik,
Hellman
MUNSALA
Ingen gudstjänst
JEPPO
To kl 18.30 Life (lovsångs- och förbönskväll): fh
Fr kl 19 Missionskväll: kyrkan, Rune
Imberg, Tua Sandell, Åke Lillas, Birgitta
Sarelin
-kl 21.30 Kvällsmässa: kyrkan, Leif Erikson, Jeppokvartetten
Lö kl 16.15 Familjegudstjänst: kyrkan,
Samuel Erikson, festens barnkör
-kl 19 Jubileumskväll med missionärsvälsignelse: kyrkan. Ingvar Dahlbacka,
Bengt Djupsjöbacka
Sö kl 10 Högmässa: kyrkan, Albert
Häggblom, Östman, Lönnqvist, kyrkokören. Radiering.
-kl 13 Missionsfest: kyrkan, Martin
Sandberg

PEDERSÖRE

Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Purmo
församling
För ungdomar i Hällsand sommarhem:
- Fr 20 Night Café
- Ti 19 Tisdagschill
- On 19 Samling för unga vuxna
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, lit. Erikson,
pred. Torsten Sandell, Sandstedt-Granvik, St Olofskören, besök av församlingens utsända i Främre Asien Tua & Torsten Sandell, textläsare Catrine Gödda,
dörrvärdar Sundby, efteråt kyrkkaffe i
Pelargången
Sammankomster:
- Sö 15 i Flynängens bönehus, Kristian
Gäddnäs, tolkning
- Sö 18 i Kyrkostrands församlingshem

PURMO

Sö 7.8 kl 10: Högmässa i kyrkan, Portin,
Johansson.
On 10.8 kl 18: Drängstugans personalmöte i prästgården.

TERJÄRV

Gudstjänst: sö 7.8 kl 12, obs tiden! Niklas Wallis, Leni Granholm
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SOMMARMUSIK DUO

MISSIONSFEST SLEF

Gospel i sockenkyrkan

 uon Kristoffer Streng och pianisten Stefan Jansson
D
medverkar i sommarmusikserien i Karleby sockenkyrka torsdagen den 11.8 klockan 20. Som duo är sångaren och pianisten kända för sina livekonserter, men de
har också gett ut egna soloskivor.
I Karleby väljer basbarytonsångaren och kantorn
Kristoffer Streng att sjunga gamla och nyare andliga
sånger. På repertoaren finns också finska sånger komponerade av gospelmusikerna Pekka Simojoki och
Jaakko Löyttö. Konserten har fritt inträde.

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Skötsam 19 årig flicka från
Ingå söker en förmånlig etta i
Åbo fr.o.m augusti när jag
inleder mina teologie studier
vid ÅA. Vänl. kontakta på
0449733244
Skötsam förstaårsstuderande
söker hyresbostad i Åbo
centrum. Kontakta
0400722602
22-årig flitig
barnmorskestuderande från
Österbotten som beräknas bli
klar i December 2017, söker
en lägenhet att hyra i
Helsingforsregionen från
slutet av Augusti. Jag har inga
husdjur och är rökfri.
Tag gärna kontakt på
nummer 050-4343189.
Önskas hyra en
stuga/bastustuga i området
Borgå-Östranyland. Vi är ett
pensionärspar som flyttat till
höghus. Inget lyx men utsikt
över öppna landskap/vatten
vore ett +.
Stig Törnblom
0400 718260
Trevlig o. skötsam manlig
27-årig lärare söker en etta i
Åbo för fortsatta studier i
historia vid ÅA för sept.-maj.
Djur- o. rökfri. Tel.
0504126389/Markus
Lugn 21-årig kvinna från
Åland söker boende i H:fors
från augusti iom studier. Rökoch djurfri. Maila
anninav@live.se
Studerande,skötsam 19-årig
tjej från Åland söker lägenhet
i Helsingfors. Gärna en etta
nära Arcada, men allt av
intresse. Tel:04573431765
Mail:
Sodergardsara@gmail.com
Skötsam icke rökande 19-årig
studerande önskar hyra etta i
Helsingfors, gärna nära
Arabia-stranden. Hyra max
600€/månad. Tel:
040-4187499 / Emma-Kaisa
Skötsam icke rökande ung
man från Österbotten önskar
hyra etta i Åbo. Gärna nära
akademikvarteren. Tel.
050-5566215
Skötsam, rökfri studerande
öskar hyra etta eller rum i
Helsingfors. 050-4319844/
Emmi Öhman
Skötsam
förstavårdsstuderande från
Österbotten söker bostad i
Helsingfors, gärna nära
Majstad.
Tel: 050 4430453
Studerande önskar hyra en
etta/ett möblerat rum i Esbo
för skolåret 2016-17. Rök och
djurfri. Kontakta Isabella
0445055534

Åländsk hankenstuderande
önskar hyra 1:a i södra
Helsingfors fr.o.m augusti.
0400823298 /Karolina
Önskas hyra etta i centrala
Helsingfors till studerande. Tel:
04573433125
Borgåbo önskar hyra en etta
nära Åbo centrum så snart
som möjligt. Vänligen
kontakta Amanda
0400918623/0405465507
2 flickor från Korsholm önsk
hyra 2:a i H:fors. Gärna nära
Arcada, även annat
intresserar 0503016618

UTHYRES

Jubilerande fest i Jeppo

Svenska lutherska evangeliföreningen (Slef) firar under veckoslutet 5–7.8 missionsfest i Jeppo. I år är det
60-årsjubileum för det så kallade ”Jeppolägret”, vilket
uppmärksammas med utgivning av en jubileumsbok.
Festens tema är också det samma som när den ordnades första gången: ”Vi vill se Jesus.”
På festprogrammet finns bland annat bibelstudier
som hålls av Rune Imberg. Missionärer som är hemma
i Finland delar med sig av upplevelser från fältet och
utresande missionärer välsignas för sitt uppdrag.

Tvåa i Esbo/Mattby,lugnt men
centralt område.Buss,metro
och all service nära.Hyra 930
e/mån.Tel: 0405146633
UTHYRES, 34 kvm ETTA i
centrala Åbo,
Humlegårdsgatan 5. Ledig
fr.o.m. 15.08.2016 Tel:
0400-720097 el.
ostman.gerd@gmail.com
Uthyrs i centrum av Hangö
1 rum,kök,WC ,dusch
i gott skick i trähus c 50m2
åt skötsam icke-rökare.
Obs.Inga husdjur. Fr.1.10
Tel. 050 5437220
Uthyres rum i stor bostad i
Brunnsparken (H.fors
centrum). Lägenheten delas
med en ung kvinna. Kontakta
040-7189517
Rymlig etta 44m2 i Tölö. Hyra
800e/mån inkl. vatten. Tel.nr
0500446966
Uthyres ljus och trevlig etta i
Hermanstad/Hfors.
720€/mån + vatten.
040/5112350.

KÖPES
Köpes dödsbon samt källar- och vindstömningar. Ring
Stefan, Esbo 0400313970

DIVERSE
Svenskspråkig familj behöver
barnvakt dagtid i Nordsjö,
Solvik vid sidan om den
kommunala dagvården, några
dagar i veckan. Barnen är 6
och 2 år. Tel: 040-5526786,
Email
ceviasiggberg@gmail.com

Tommy Hellsten
När allting faller på plats
Tommy Hellsten berättar om sin
andliga resa, och därmed om vikten
av långsamhet, intuition och kreativitet som en motkraft till brådskans
90 kultur. Fontana Media, inb.
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Psst! Nätbo
kh
är öppen he andeln
la
maren, trot soms att vi på
Fontana M
ed
på sommar ia går
bete.

www.fontanamedia.fi

LEDIGA TJÄNSTER
Korsholms svenska församling lediganslår
ett vikariat som
DAGKLUBBSLEDARE
för tiden 15.8.2016-15.6.2017
Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 402. Behörighetskravet är av biskopsmötet godkänd barnledarexamen
eller motsvarande. Också icke-kompetent sökande
kan beaktas. Till ansökan fogas meritförteckning.
Straffregisterutdrag ska uppvisas. Kyrkoherden:
berndt.berg@evl.fi svarar på frågor.
Ansökningarna riktas till Korsholms svenska församling, Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa.
Ansökningstiden utgår 9.8.2016 kl.16.00.

Kvinnlig studerande erbjuds
som inboende i höghus, invid
havet i Stensvik, Esbo. Möblerat rum ca. 13 m2, med tillgång
till kök o. badrum. Hyra 200 € /
mån. Svar per tfn 040 5919851
Uthyres
1 rum och kök 46m2 centralt i
Kampen på Sanduddsgatan i
H:fors. Vackra trägolv och
högt i tak. Lämplig tex för ett
par. Hyra 980€/mån. Ring
Maria 040 8229187.

Hitta din intuition!

Är du intresserad av att arbeta
internationellt i en kyrklig miljö?
Johannes församling bygger upp ett mångkulturellt arbete bland asylsökanden och invandrare.
Nu söker vi en person för en projektanställning
på ett år.

Vad varje nära anhörig

borde veta?

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

Hedra minnet
H
Begravningstjänster
med tiotals år
av erfarenhet.
B
Blomsterarrangemang,
unika kistor,
urnor.

Vi ser gärna att du har:

Nu även i BORGÅ.

- erfarenhet av kyrkligt internationellt arbete
utomlands och/eller i Finland

Vi rekommenderar
tidsbeställning.

- goda språkkunskaper
- samarbetsförmåga och nätverkskunnande
- förmåga att inspirera och engagera frivilliga
Du får gärna ha en kyrkligt inriktad utbildning.
Ansökningar skickas senast 13.8.2016 till kyrkoherde Johan Westerlund/ Johannes församling,
Högbergsgatan 10A, 00120 Helsingfors senast
13.8.2016. Anställningen inleds snarast möjligt
enligt överenskommelse.

Blomster- och Begravningstjänst

P. Borg & Co

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

Mera information: Maria Repo-Rostedt Tfn (09)
23407738.

Chef för
begravningsväsendet
Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet
ledigförklarar

Tjänsten som chef för begravningsväsendet
Vi har stora skor att fylla och söker nu en motiverad,
mångkunnig person att leda den historiska Näsebackens
begravningsplats och begravningsväsendet i vår kyrkliga
samfällighet. Läs mer:

JOUR

DYGNET RUNT

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

050 34 71555

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

www.borgaforsamlingar.fi

hok-elannonhautauspalvelu.fi hok-elannonlakipalvelu.fi
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Mixa och Matcha
MEDTÄVLARE: STEFAN LUNDBERG

FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens frågesport. Vår tävlande den här veckan är Stefan Lundberg. Konstruerad av Jesper von Hertzen.

DANSKA & SIFFROR

a) halvtreds
b) tres
c) halvfjerds
d) firs
e) halvfems

GAMLA TESTAMENTETS BÖCKER & TEXTUTDRAG UR BOKEN

1) 70
2) 60
3) 50
4) 80
5) 90

a) Ruts bok
b) Domarboken

Resultat: 1/5.
FN:S FEM FÖRSTA GENERALSEKRETERARE & ÅRTAL

a) U Thant
b) Trygve Lie
c) Kurt Waldheim
d) Dag Hammarskjöld
e) Javier Pérez de Cuéllar

1) 1946-52
2) 1953-61
3) 1961-71
4) 1972-81
5) 1982-91

Resultat: 5/5.

Frågesportsresultat: 14/25.

e) Första Moseboken

SPELARE SOM UTMÄRKTE SIG I FOTBOLLS-EM & LANDSLAG

a) Dimitri Payet
b) Jerome Boateng
c) Radja Nainggolan
d) Cédric Soares
e) Hal Robson-Kanu

1) Wales
2) Belgien
3) Portugal
4) Tyskland
5) Frankrike

Resultat: 0/5.

Resultat: 5/5.
SMÅKRYP & PÅSTÅENDE

a) Nyckelpiga

1) En som är intresserad av
lepidopterologi är intresserad av dessa
b) Slända
2) Einstein lär ha sagt att 			
mänskligheten utplånas på fyra år efter
att insekten dött ut
c) Bi		3) Finlands nationalinsekt
d) Fästing		4) Heter Ixodida på latin
e) Fjäril		5) Är en insekt men också ett redskap
för att spinna tråd
Resultat: 3/5.

Kärt pensionärsläger i skön natur
När Lundströms buss med vår
glada chaufför och 18 förväntansfulla damer rullade in på
semesterhemmets gård denna vackra måndag den 13 juni,
kunde ”Välkommen gröna,
granna, sköna, sanna Labbnäs” ha passat som sång, för
just så kändes det än en gång.
Vår grupp var talrikare detta år, 16 deltagare, ledd av våra alltid så positiva diakonissor, Barbro Ollberg och Karin
Salenius. De flesta av oss hade varit med förut och återseendet med föreståndarinnan
Eva Magnusson-Tamminen
och hennes duktiga stab blev
hjärtligt. Som vanligt väntade
en god lunch. Rätterna och de
frestande bakverken till kaffet var härliga; samvaron oss
alla emellan gemytlig.
Efter att ha installerat oss
i våra rum, vandrade många
ner över det gröna gräset till
bastustranden vid den glittrande sjön Dragsfjärden, där
under veckan ett antal tappra damer dagligen simmade.
”Nu är det ljuvlig sommar
och stilla helgdagsfrid, den
vita häggen blommar och tyst
är lund och lid.” I biblioteket samlades vi dagligen till
morgon- och kvällsandakter,
sjöng psalmer och visor och
hörde Barbro och Karin förkunna Herrens ord och läsa
tänkvärda berättelser. Även

d) Jonas bok

3) Han ägde 7 000 får, 3 000
kameler, 500 par oxar och
500 åsneston och hade
många tjänare.
4) En man från Betlehem i
Juda utvandrade då med sin
hustru och sina två söner till
Moab för att bo där en tid.
5) På den tiden fanns ingen
kung i Israel. Var och en
gjorde vad han själv fann för
gott.

I MIN

LING
FÖRSAM

Svaren:
Danska & Siffror: a-3, b-2, c-1, d-4, e-5
FN:s fem första generalsekreterare & Årtal: a-3, b-1,
c-4, d-2, e-5
Spelare som utmärkte sig i EM & Landslag: a-5, b-4,
c-2, d-3, e-1
Småkryp & Påstående: a-3, b-5, c-2, d-4, e-1
Gamla Testamentets böcker & Textutdrag ur boken: a-4,
b-5, c-3, d-2, e-1

Namn: Stefan Lundberg.
Ålder: 61.
Yrke och/eller titel: Journalist.
Hemort: Helsingfors.
Favoritmat och -dryck: Stekta abborrfiléer och ett vältempererat Chablis.
Lyssnar helst på: Leonard Cohen.
Favoritidrottsgren och/eller –lag: Fotboll och Finlands
landslag.
Rekommendera en bok!: Göran Schildts ”Önskeresan”
från 1949.
Skulle vilja resa till: Sydafrika.
Tråkigaste hemgörat: Trä på påslakan på täcken och filtar. Blir tokig varje gång …
Slogan, motto eller ordspråk: Gör aldrig någonting i
dag som du kan lämna tills i morgon (jag hittade på det
just).
Min åsikt om frågesporter: De är jätteroliga när de inte drabbar en själv.
Höjdpunkt från sommaren: Min 830 kilometer långa
pilgrimsvandring till Santiago de Compostela i augusti.

c) Jobs bok

1) Både mannen och kvinnan
var nakna, och de kände
ingen blygsel inför varandra.
2) Bege dig till Nineve, den
stora staden, och håll en
straffpredikan. Jag har fått
ögonen på ondskan där.

Högskolestiftelsen i Österbotten mottar

DONATIONER OCH TESTAMENTEN
för sitt arbete att stöda svensk högskoleverksamhet i Österbotten. Hjälp vid uppgörande
av testamenten och donationsbrev.
Tag kontakt med VD Katarina Heikius,
tel. 0500-167 063 Vasaesplanaden 16, Vasa

• Ekologinen
majatalo
• Kahvila ja
kokouspalvelut

Johannes församlings pensionärsläger samlade 18 glada damer på Labbnäs semesterhem på Kimitoön 13-17.6.2016.
en av våra deltagare läste fina aforismer från ett långt liv.
Vid en kvällsandakt talade Barbro om den, ofta obefogade, oro var och en av oss
känner. Låt inte oron ta överhand, ej heller bekymmer,
tillkortakommanden. Vi är
förvisso icke ensamma, vår
Herre beskyddar oss. Sådana
ord lättar våra sinnen.
En kväll utgick Karin från
uttrycket ”Vi föds som orginal men dör som kopior”.Vi
behöver ej likna eller göra
efter varandra. Alla är unika
med sitt egenvärde.

En annan ”tankeutfärd”
gällde att ”nämna och lämna”, dvs tala om det vi behöver hjälp med, lämna över det
till Gud. Kristus säger ”Känn
ingen oro. Tro på Gud och tro
på mig” (Joh. 14.1).
En dag vällde en glad grupp
från Matteus församling in på
Labbnäs. De var på utfärd,
stannade för lunch och sedan blev det en fin stund av
sång tillsammans.
Förmiddagen den 17 juni fick vi kärt besök av Kimitos kyrkoherde Katarina
Dahlqvist, bekant för många

av oss från sin tid som ung
präst i dåvarande Södra församlingen. Hon höll en finstämd nattvardsmässa för oss
före avfärden.
Vi som fick uppleva lägret
i Labbnäs denna sommar
känner en stor varm glädje.
Det är ytterst viktigt att ett
dylikt kan ordnas. För många
av deltagarna kanske den enda möjligheten att njuta av en
sommarvistelse i Guds vackra natur. Detta som tacksam
hälsning till vår församling
samt alla som bidragit därtill!
¶¶Marianne Perret

• Ekologiskt
värdshus
• Café och
mötestjänster

TERVETULOA!
www.majatalobox.fi
VÄLKOMMEN!
Spjutsundintie 103 Spjutsundsvägen
01190 Box (Sipoo, Sibbo),  050 592 4255

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller
Tunaberg serviceboende
samt Tunaro vårdhem i Esbo.
Vi erbjuder vård på svenska.

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

KYRKOHERDEVAL PETRUS FÖRSAMLING

VIGSEL LITURGI

Halvvägs

Petrus i konflikt med lagen

Gud själv välsignar

Vår lutherska kyrka är en
folkkyrka och en del av den
offentliga sektorn tillsammans med kommunerna och
alla statliga instanser. Den är
alltså starkt förankrad med
statliga band. Den som utses
till en tjänst i offentliga sektorn skall vara bäst lämpad
bland de sökande och speciell uppmärksamhet skall då
ägnas utbildningsgrad, lång
erfarenhet, beprövad förmåga för den aktuella tjänstenivån och erfarenhet av sådant
ledarskap som tjänsten förutsätter. När Helsingfors förvaltningsdomstol nu avkunnat sitt beslut har den konstaterat att församlingsrådet i
Petrus församling till alla delar handlade felaktigt då det
förbigick kaplan Monica Heikel-Nyberg som sökande till
kyrkoherdetjänsten. Utöver
det har domstolen konstate-

telse på. Min synonym till tro
är alltså vetande.

Om den nya äktenskapslagen säger minister AnnaMaja Henriksson att kyrkan får bestämma vad den
gör med vigselrätten. Det
ska inte riksdagen blanda
sig i (KP nr 27). Frågan uppstår: varför tog man inte under lagförberedelsen reda
på hurdan lagen är i våra
grannländer, i Sverige och
Norge? Där, enligt professor Urpo Kangas, skyddar
lagen även de präster som
av samvetsskäl inte vill viga samkönade.
Vad välsignelsen beträffar är det ju bara Gud själv
som välsignar. Månne liturgin kan förändras så, att paret själv ber om välsignelse
och prästen kunde till exempel säga bara att ”Gud
hör denna bedjan”? Erfarenheten är att alla välsignade äktenskap ändå inte
håller. Ännu väljer många
magistratsvigsel, de är också ärliga.
Om vi tittar på barnen, hur
de behandlas och vilket öde
de går till mötes, förstås vi
att det finns livsstilar Gud
inte kan välsigna. En sådan
nämns i Bibeln, i Tessalonikerbrevet 4:4–5.

Sigvard Haldin
Jakobstad

Irmeli Lehtonen
pensionär

Just nu – när sommaren inte kan bli
mera sommar och därför stillsamt
överlåter sig till hösten – upplever
jag samtidighet starkare än någon
annan tid på året. För mig börjar
och slutar åren här, ungefär halvvägs genom kalendern.
Kring det här brytningsskedet rör
sig sedan åren cykliskt, enligt ett återkommande mönster. För betraktaren som i ett kretslopp,
för cynikern som i ett ekorrhjul. Början på någonting som kommer att sluta här där det börjat.
Naturen visar vägen, men för oss människor finns
det kanske ingenting som är svårare än att våga pröva på nytt. Att gå samma väg igen utan att
sparka till de stenar man tidigare snubblat på.
Att ännu en gång ställa livsfrågor utan att vara
rädd för nya svar.
Hur orkar man med detta – med årscykler,
med livets till synes kompromisslösa, monotont
mässande rundgång? Alternativen är få. Man kan
bittert streta emot, skrika ”nej!” över det rationellt sett absurda i att vägen till vägens ände börjar om och åter om. Man kan anta en åskådarposition utifrån vilken man avmätt betraktar sig
själv cirkla runt i ytterkanten av den vattenvirvel
vars centrum man inte vill möta med blicken.
Man kan också bli som ett barn, ivrigt och nyfiket
möta det som väntar. Det enda förhållningssätt
som inte avtrubbar eller driver oss till bitterhet
är det avgjort svåraste. Ju mer vi bär med oss desto större är vår ovilja att släppa det ur händerna, att springande med lätta steg utforska marker vi redan tror oss känna, att med nya ögon leta efter det vi redan tror vi har funnit.
Det finns ingen automatisk
korrelation mellan vishet och
ålder. Ju äldre jag blir, desto
större blir frestelsen att i sten
rista in det jag kan, vet och
vill. Det är en frestelse jag
kämpar mot med livet som
insats, för i det ögonblick en
sådan manifestation sker så
krymper samtidigt synfältet. Blicken fixeras vid stentavlorna, och det kända och
okända – det som varit och
det som skall komma – syns
bara vagt i periferin.

”Ju äldre jag
blir, desto större blir frestelsen
att i sten rista
in det jag kan,
vet och vill. Det
är en frestelse
jag kämpar mot
med livet som
insats.”

Under mina levda år, fram
tills alldeles nyligen, har jag
i stunden föreställt mig att
jag står mitt i livet. Inte i förhållande till livets värde eller mening, utan rent
matematiskt. Som yngre tonåring väntade jag
mig att leva ungefär lika länge till som jag redan hade levt, och den tanken har sedan följt
mig år efter år.
Det är något jag insett att jag nu i stigande ålder är tvungen att släppa, det här med att vara halvvägs. Låta hösten komma. Det känns vemodigt och samtidigt befriande. Som att nyfiket
börja på någonting nytt, just när sommaren inte
kan bli mera sommar.

rat att församlingsrådet ägnat
sig åt diskriminering, vilket
är förskräckligt då det gäller
ett kyrkligt organ.
Då ärendet blev domstolsärende krävde rådet dessutom att handlingarna i ärendet borde hemlighållas, detta för att dölja sitt skandalösa förfaringssätt. Före allt
detta hade rådet aldrig ingripit mot att en präst i församlingen ägnat sig åt samarbetsvägran trots att domstolsväsendet tidigare krävt
att man på förhand bör försäkra sig om att ingen tjänsteinnehavare i församlingen
ägnar sig åt samarbetsvägran
och diskriminering.
Domkapitlet visade även
brist på omdöme i ärendet
om kyrkoherdevalet då det
till tf kyrkoherde utsåg den
ena av de två sökandena. Rådet borde naturligtvis ha ut-

sett en annan präst till den
uppgiften.
Under processens gång
har flera församlingsmedlemmar även offentligt uppgett att de utträder ur församlingen eftersom de inte
kan acceptera diskriminering och rävspel. Hela detta händelseförlopp är en
skam för vår folkkyrka och
det är fint att den ena sökanden ville bevaka sin rätt och
blotta det förtryck som hon
utsattes för. För övrigt skulle två svenska församlingar i
Helsingfors vara tillräckligt,
en församling i väst och en
i öst med Långa bron, järnvägsbanan och Tusbyvägen
som delningsgräns.

Bo Holmberg
Karis
folkvald i kyrkan

GUDS INGRIPANDE

Försyn eller slump?
Sten Lindholm filosoferar i KP
den 14.7 på ett intressant och
förtjänstfullt sätt om den gudomliga omtanken. Med ett
perspektiv på livet sedan slutet av 1920-talet började jag i
början på 2000-talet förvåna mig över att jag fortfarande fanns i de levandes skara
och ”gick på övertid”. Var det
på grund av slumpens nyck
eller fanns det ett meningsfyllt mål? Slutsatsen blev att
då Gud med Ordet skapade
universum (Joh 1, Heb 11:3)
hade Han i sin allvishet beslutat att senare eoners människa
skulle ha ”fri vilja”, dvs. inte
kunna manipuleras som robot. Detta krävde att slumpen
fanns. Alltså skapades vid ”Big
Bang” även slumpen och ”superslumpen” eller entropin.
Slump och försyn är alltså
två helt skilda begrepp. Att
Jesus visste hur de var relaterade är uppenbart (Luk
13:4). Gud har all makt i himlen och på jorden och kan
därför, om Han ser det nödvändigt för att hans plan för

”Slump och försyn
är två helt skilda
begrepp.”

Patrick Wingren är en samhällspolitiskt aktiv musiker från Jakobstad.

mänskligheten skall realiseras, ingripa i slumpen eller
dess följder. Då träder försynen till. Att Gud är ett faktum och Jesus hans son (Heb
11:1) har jag själv fått bekräf-
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NÄSTA VECKA kurerar vi ”tillbaka till jobbet”-ångesten.

Må bra på Spa 24.9
0443 13 14 15

www.lindelltravel.fi

Bytte swing mot beat
Gospel behöver
inte vara körmusik. Bandet Revive
Gospel vill visa att
det finns mer än
modern lovsångs–
musik i Hillsongstuk.
TEXT OCH FOTO:
CHRISTA MICKELSSON
Revive Gospel, vem är ni?.
– Vi träffades under våra musikstudier vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. I början
av studierna umgicks vi ganska intensivt, berättar sångerskan Fanny Sjölind.
– Jag och min man Anders Sjölind hade en gemensam dröm att starta ett
band av det här slaget och
vi började fundera på vilka
vi kunde ta med. Vi har alla
olika bakgrund men delar
samma tro. För oss var det
viktigt att vi kan vara öppna med det.
Hur beskriver ni er musik?
– Den grundar sig i den svarta
gospeln och afroamerikanska gospelkulturen, men glider in i R&B-gospel. Vi har

nog alla en förkärlek för det
afroamerikanska svänget, säger keybordisten och sångaren Lars-Victor Öst.
– Annars spelar vi bandmedlemmar väldigt mycket jazz. Därifrån är steget till
gospeln inte så långt. Man
tar till ett beat i stället för
ett swing, för att uttrycka
det enkelt, säger gitarristen
Anders Sjölind.
Varför spelar ni just gospel?
– Varför inte? svarar Anders
Sjölind .
– Namnet på bandet, Revive gospel, har att göra med
hur vi ser på just gospeln
som musikstil. Det känns
som att vi hört gospel överallt och till och med fått en
viss mättnad. Vi ville göra
gospel på ett lite annorlunda sätt – inte med den stora kören och ett litet kompband utan med en fast grupp
musiker som utgångspunkt.
– Det händer ännu att
människor envisas med att
kalla oss en kör, kanske för
att gospel i Svenskfinland är
så förknippat med körmusik, säger Anders Sjölind.
– Vi kunde förstås spela vilken annan slags afroamerikansk musik som helst.
Men eftersom budskapet är
viktigt för oss passar gospeln
bra. Vi kan sprida det glada

Från vänster, Valter Söderbacka, Lars-Victor Öst, Paulina Biström, Zacharias Holmkvist, Fanny Sjölind, Anders
Sjölind.
budskapet, Guds evangelium, genom gospelmusiken,
säger Lars-Victor Öst.
– Mycket av den musik man stöter på i församlingssammanhang är ganska pop-rockig i Hillsongstuk. Vi vill göra något annorlunda. Det är inget fel på

den moderna lovsångsmusiken, men vi vill visa att det
finns annan musik också,
säger Fanny Sjölind.
Kan ni berätta lite om era låtar?
– Inför vår allra första spelning 2013 utlovade vi covers
och egen musik. Problemet

var bara att vi inte hade några egna låtar, säger Anders
Sjölind.
– Om det inte var för Anders marknadsföring hade vi
nog inte haft något eget material då. Men vi hann precis
bli klara med en låt före spelningen, säger Lars-Victor Öst.
– Sedan dess har vi haft
låtskrivningsdagar då vi
samlats i avskildhet i en stuga i skogen. Den som inte tog
med sig åtminstone en låtidé
fick inte komma!
– För mig är det väldigt
viktigt att vi också skriver
egna låtar, det gör det hela meningsfullt på ett annat
sätt, säger Fanny Sjölind.
– Som musiker spelar man
covers hela tiden i olika sammansättningar. De låtar vi
skrivit själva binder ihop
vårt band, att fortsätta spela känns mest naturligt och
givande om vi har egen musik, säger Lars-Victor Öst.
– Ofta är det texterna som
är svårast. Det är mest Fanny, Valter och Lars-Victor
som har jobbat med den biten, säger Anders Sjölind.
Var hämtar ni inspiration?
– I början inspirerades vi särskilt av Kirk Franklin och
Samuel Ljungblahd och har
spelat flera av deras låtar.
– Omedvetet har vi säkert

också inspirerats av den gospeltradition som funnits och
finns i Svenskfinland, det
är ju så vi kommit i kontakt
med gospeln från första början, säger Fanny Sjölind.
Vad drömmer ni om i framtiden?
– Först och främst vill vi kunna fortsätta spela tillsammans. Två bandmedlemmar flyttar snart utomlands
för vidare studier. Men om
vi bara håller ihop så rullar
det vidare, det är jag övertygad om, säger Anders Sjölind.
– Visst vore det roligt att
skriva fler låtar, säger trummisen Valter Söderbacka.
– Och banda in en skiva,
fortsätter basisten Zacharias Holmkvist.
– Jag drömmer om att nå
ut till fler människor, särskilt
till de yngre generationerna,
säger Lars-Victor Öst.
Revive Gospel består av: Fanny
Sjölind, ursprungligen från Karleby,
sång, Lars-Victor Öst, ursprungligen från Kronoby, klaviatur och
sång, Paulina Biström, ursprungligen från Sibbo, sång, Anders
Sjölind, ursprungligen från Jeppo,
gitarr, Valter Söderbacka, ursprungligen från Terjärv, trummor,
Zacharias Holmkvist, ursprungligen
från Sibbo, bas. Du hittar ljudklipp
på bandets Instagramkonto och
Facebooksida.

En rik man var döende och ville ta med sig sina guldtackor till himlen. Han förhandlade med Gud och lyckades till slut få ett specialtillstånd. När mannen dog placerades tackorna i en stor väska i kistan. Vid pärleporten var Sankte
Per tvungen att ringa Gud för att kolla att det verkligen fanns ett specialtillstånd. ”Det är tydligen okej. Men kan jag få kika i väskan?” Det fick han och då utropade Sankte Per: ”Varför vill du ta gatstenar med dig till himlen?!”

Revive Gospel vill göra gospel på ett annorlunda sätt. Nu drömmer de om fler egna låtar – och kanske en skiva.

