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Om att leva i kaos 
utan att tappa tron
Sidan 10

Mer än en 
porslinsfigur
Sidan 15 och 18

Gör vad hon kan och 
låter Gud göra resten
Sidan 2

 

TORSDAG 29 SEPTEMBER. NR 39/2016 Barnledarutbildning 
får finsk huvudman
Sidan 4

Biskopen samlade 
prästerna i Åbo
Sidan 4

Ett livsverk
Sidan 12 

LEDAREN: När det lutherska arvet framställs 
som enbart en tung och glädjelös plikt har 
man läst sin kyrkohistoria dåligt.

 Sid

2

Åländska storbåtar ska segla pilgrimerna över havet längs leden som startar vid 
Åbo domkyrka och slutar vid Nidarosdomen i Trondheim. Man kan redan vandra 
längs leden, men fullt utbyggd är den om tre år.
Sidan 8

Pilgrimer får vind i seglen



2 AKTUELLT KYRKPRESSEN TORSDAG 29.9.2016 • NR 39
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

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

Redaktionen i Helsingfors
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
tfn (09) 612 615 49/
040 831 6545
redaktionen@ 
kyrkpressen.fi
Redaktionen i Österbotten
Norrmalmsgatan 21 A, 

68600 Jakobstad
tfn 040 831 3599

Redaktörer e-post:  
förnamn.efternamn@
kyrkpressen.fi
Liisa Mendelin
tfn 040 831 6322
Christa Mickelsson
tfn 040 831 6788
Johan Sandberg  
(Österbotten)
tfn 040 831 3599
Sofia Torvalds 
tfn 040 831 6748

Nina Österholm
tfn 040 831 6836
Webbredaktör:
webred@kyrkpressen.fi
Layout: Malin Aho
tfn 040 831 6902

Utgivare: Fontana Media Ab
Bank: Danske Bank 
IBAN: FI34 80001301 158540
BIC: DABAFIHH

Paradbild: Christian Pleijel

Tryck: Botnia Print, Karleby

Annonsredaktör: 
Erika Rönngård 
tfn 040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi

Annonspriser:
Färg 2,05 €/spmm
Svart-vit 1,65 €/spmm
+ Moms 24%  

Radannonser:
4,50 €/rad inkl. moms. 
Familjeannonser: 
1 €/spmm inkl. moms.

Lämna in din annons på 
kyrkpressen.fi helt utan ex-
tra kostnad. 
    För familje- och radan-
nonser per telefon, mejl 
eller post tillkommer 5 euro i 
serviceavgift.

Annonsdeadline torsda-
gar klockan 12 veckan före 
utgivning.

Annonsförsäljning:  
fornamn.efternamn@
kyrkpressen.fi

Robin Norrbäck, 
tfn 044 027 0293, 

Jonny Åstrand, 
tfn (06) 347 0608, 
eller 0500 924 528, 
fax (06) 347 1018

Prenumerationspriser: 
Finland & Norden 65 €
Utlandet 84 €

KYRKPRESSEN REDAKTIONEN KYRKPRESSEN ANNONS
Kyrkpressen är en 
gåva till dig från 
din församling!
I regel uppdateras din adress 
också i Kyrkpressens adressre-
gister när du gör en flyttanmä-
lan. I annat fall, vänligen kon-
takta din församling. 
   Om du beställer Kyrkpressen 
privat kontaktar du oss: pre-
numeration@kyrkpressen.fi.

ADRESSÄNDRING

”Det positi-
va tänkandet 
har utvecklat en 
motivationsin-
dustri som om-
sätter miljarder.”

LEDARE ROLF AF HÄLLSTRÖM

Ingen egen 
lyckas smed

”Vårt lutherska arV” suckar folk 
när livet känns som bara arbete 
och förpliktelser. Påståendet kun-

de gott punkteras när vi nästa år firar 500 år se-
dan Martin Luther spikade sina teser i Wittenberg.

Suckarna är ett eko från sociologen Max Webers 
förklaring till att kapitalismen uppkom just i den väs-
terländska kulturen. Den protestantiska etiken, säger 
Weber, men han kunde ha varit noggrannare: Ång-
esten över den kalvinistiska läran om predestination. 
Att lyckas i sitt arbete (och säga nej till allt som luk-
tar nöje) ansågs vara ett tecken på att man hörde till 
de utvalda. Den lutherska läran om frälsning av nåd 
allena ger inget motsvarande imperativ.

Den amerikanska författaren Barbara Ehrenreich skrev 
för något år sedan, i kölvattnet av bolånekrisen, en 
skarp vidräkning över det positiva tänkandet som 
fenomen. Hon drabbades själv av cancer och i sam-
ma veva av kravet att inta en positiv attityd. Foku-
sera på att du blir frisk – då blir du det. Om du inte 
blir frisk, tja, då har du inte fokuserat tillräckligt ut-
an släppt till negativa tankar. 

Det positiva tänkandet har utvecklat en moti-
vationsindustri som omsätter miljarder. Du kan 
få allt du vill ha om du bara tänker positivt. Mo-
tivationsindustrin har drabbat också affärsföretag 
som tidigare grundade sina beslut på grå analyser 
man lär ut i handelshögskolor. I dag hyr man in 
coacher och delar ut motivationslitteratur åt si-
na anställda. Kritiker som pekar på riskerna med 
att ge huslån åt folk som knappast kan återbetala 
sin lån stämplas som”bärare av negativa tankar”.

I amerikanska megakyrkor är budskapet oftast 
att Gud vill att du ska bli rik, ibland med pastorer-
na själva som talande exempel. ”Du åstadkommer 
det du ser i dina tankar, tänk framgång och seger.”

För positivt indoktrinerade bankmän innebar 
de så kallade subprimelånen åt folk med osäkra 
inkomster inte en risk utan en möjlighet. För lån-
tagaren i megakyrkans bekväma stol var det Gud 
som fick banken att strunta i min låga kreditvär-
dighet och välsignade mig med mitt första hus.

Bolånekrisen chockade 
som bekant hela världen. Ban-
ker gick omkull, fattiga förlo-
rade sina hem. Slutresultatet 
blev att ”USA:s fattiga skrev 
ut en miljardcheck åt landets 
rika” som ökade sin andel av 
landets förmögenhet.

När Ehrenreich skriver om 
den amerikanska optimis-
mens mörka rötter hittar hon, liksom Weber, ång-
esten över den kalvinistiska predestinationsläran. 
Men under ett par hundra år hinner mycket hända. 
Den stränga Gud som krävde svavelosande predikan-
ter och en ständig rädsla över att inte höra till de ut-
valdas skara förvandlas med åren till alla goda gåvors 
givare, till det positiva tänkandets postorderfirma.

PositiVt tänkanDe och livet under predestinationslä-
ran har en gemensam kärna. Det krävs en oavbruten 
vaksamhet mot det som förr kallades synd och dåligt 
sällskap och i dag kallas negativa tankar och kritiska 
personer. Ett ständigt krav på att granska sig själv.

Om du får det du vill är det dig själv du har att 
tacka, om det går dig illa är det du själv som inte hål-
ler måttet. Det passar perfekt i kapitalismens värld.

Men lutherdom är det inte.

Inte här 
för att 
slösa tid

Julia Järveläinen har spritt ut papper 
och anteckningar framför sig på café-
bordet. Dagens föreläsningar slutade li-
tet tidigare än väntat och hon vet att det 
gäller att ta vara på de små stunderna.

– Jag skulle gärna lägga ner mer tid på 
studierna om jag hade mer tid, men det 
råkar jag inte ha, konstaterar 24-åringen 
som förutom heltidsstudierna vid med-
icinska fakulteten också vill prioritera 
orienteringen och församlingen.

När beslöt du dig för att bli läkare?
– Det år jag skrev studenten hade jag 
ingen aning om vad jag ville bli när jag 
blir stor. Jag sökte in till olika ställen: 
till socialpedagogik, till socialt arbe-
te, musikpedagogik och medicin. Det 
var kanske under ansökningsproces-
sen till medicinska fakulteten som jag 
började känna att det här var någon-
ting jag verkligen ville.

Hon kom inte in på första försöket. 
I stället blev det ett mellanår som gav 
henne ytterligare inspiration att satsa 
på läkaryrket.

– Jag var i Tanzania som volontär i ett 
par månader och jobbade tillsammans 
med en läkare. Jag tyckte hans arbete 
verkade jättespännande och det var ro-
ligt att få diskutera med honom om hur 
han kände att han kunde hjälpa männ-
iskor, säger Järveläinen.

Under de drygt fyra år hon studerat 
har hon blivit mer och mer säker på 

sitt val, i takt med att hon fått en kla-
rare bild av själva yrket och förstått hur 
mångsidigt det kan vara; sett vad en lä-
kare kan och inte kan göra.

– Alltid kan man inte bara skriva ut 
ett recept och tänka att det blir bra.

Gud har större makt än jag
Den fantastiska och komplicerade män-
niskokroppen påminner henne om att 
den är Guds skapelse. Samtidigt impo-
neras Julia Järveläinen av hur mycket 
människor faktiskt kan åstadkomma 
med medicinens hjälp. Att ha förmå-
gan, resurserna och ansvaret att hjäl-
pa människor är det som lockar hen-
ne till yrket.

– Det är spännande att människor 
faktiskt lyssnar på vad jag har att säga.

Påverkar din tro hur du ser på arbetet?
– Det är mitt ansvar att använda all 
kunskap som finns och göra ett så gott 
arbete som möjligt, men jag får ändå i 
sista hand lägga det i Guds hand om pa-
tienten blir frisk eller inte. Och jag vet 
att Gud har större makt än jag.

Hon hoppas ändå kunna förmedla 
hopp till människor, och hon tror på 
Guds förmåga att hela när människans 
kunskap inte räcker till. Tron hjälper 
henne också att se och hantera män-
niskan som en helhet, där det psykis-
ka och andliga ingår.

– Men det kan vara knepigt för en lä-

kare att tala om och utöva sin tro, kon-
staterar hon. 

Ut ur ekorrhjulet
Uppmuntran och trygghet hittar Julia 
Järveläinen i den kristna gemenskapen 
i församlingen och i Studentmissionen.

– När jag flyttade till Helsingfors var 
församlingen den första gemenskap jag 
kom med i. Det var här jag hittade mi-
na första vänner och det blev en jätte-
viktig familjegemenskap, eftersom min 
släkt finns i Österbotten och jag hade 
de flesta av mina vänner där.

Att be, läsa Bibeln och få lära känna 
Gud bättre tillsammans tycker hon är 
viktigt. Att själv leda verksamhet som 
medlem i Studentmissionens styrelse 
har hjälpt henne att växa som person.

Ett stort ansvar och en chans att ge andra hopp. Julia 
Järveläinen utbildar sig till läkare, tränar orientering på 
elitnivå och hittar sin trygghet i tron och församlings-
gemenskapen.

TEXT OCH FOTO: EMELIE MELIN

PROFILEN: JULIA JÄRVELÄINEN
”Jag får ha förtröstan på att Gud har 
ansvaret i sista hand.”
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Årets Keswick handlar om kall
koneferns. Talare vid 
årets Keswickkonferens i 
Helsingfors är evangelis-
ten Olle Rosenqvist. Han 
har verkat som missio-
när i Nepal och befann sig 
i landet då det drabba-
des av en svår jordbäv-
ning i fjol.

Men på Keswickmötena 
ska han tala om kall. Vem 
kallar Gud, vad kallar Gud 
oss till – och vad innebär 

det att leva försörjd, ledd, 
beskyddad och älskad av 
Gud? Temat för höstens 
Keswickmöten är ”Allt är 
möjligt!”.

Keswickmötena går av 
stapeln torsdag 29.9 till 
lördag 1.10 i Kristuskyrkan 
på Apollogatan 5 i Hel-
singfors. Keswick är en 
rörelse som arbetar för 
ett fördjupande av det 
andliga livet.

Ny herde välkomnas i Ingå
installation. På Mikaelida-
gen, söndagen den 2 okto-
ber, välkomnar församling-
en i Ingå sin nya kyrkoher-
de Tom Sjöblom i samband 
med högmässan klock-
an 10.

Biskop Björn Vikström 
installerar Sjöblom till kyr-
koherde. Biskopen assiste-
ras av kontraktsprosten An-
ders Lindström, direktor 
Torsten Sandell, prosten An-

ders Laxell, 
prosten  
Hilkka  
Olkinuora, 
kyrkorå-
dets vice-
ordförande 
Erkki Päivärinta och eko-
nomichef Seija Korhonen. 
Mässan är tvåspråkig.

Alla är välkomna på lunch 
och kaffe till församlings-
hemmet efter mässan.

Utredning pågår i Lovisanejden
strukturer. Tre utred-
ningsmän arbetar som 
bäst med att se över för-
samlingsstrukturerna och 
den ekonomiska situatio-
nen i Lovisa kyrkliga sam-
fällighet. Hittills verkar en 
del dåligt bevarade fast-
igheter utgöra det största 
hotet för en stabil ekono-
mi. Församlingarnas sjun-
kande medlemsantal för-
klaras främst av den nega-

tiva flyttningsrörelsen.
Som grund för utred-

ningen ligger ett förslag på 
två enspråkiga församling-
ar i Lovisanejden (en finsk 
och en svensk) samt un-
derlydande kapellförsam-
lingar.

Utredningarna beräknas 
vara färdiga i slutet av no-
vember och behandlas där-
efter av domkapitlen.

– Som studerande och ung vuxen fun-
derar man ganska mycket på vad det 
egentligen betyder att vara kristen. ”Hu-
rudant liv vill jag leva? Vad är egentligen 
viktigt?” Jag tycker att jag har fått jätte-
bra möjligheter att diskutera de här frå-
gorna och utvecklas på de här områdena.

Hur gör du för att prioritera mellan studier, 
träning, församlingen och fritid?
– Skulle någon ha frågat det i gymna-
siet skulle jag ha sagt: planering. Jag 
hade ett minutschema: stiga upp, äta 
frukost, träna, åka till skolan, kom-
ma hem, träna, äta middag, öva vio-
lin, läsa läxor, gå i säng – så snurrade 
det på. I något skede konstaterade jag 
att jag inte kan leva hela livet i ett så-
dant ekorrhjul.

Julia JärVeläi-
nen har lärt sig 
kombinera stu-
dier, toppidrott 
och församlings-
liv utan att fastna 
i ekorrhjulet.

JULIA JÄRVELÄINEN

24 ÅR, KOMMER FRÅN KORSHOLM.

STUDERAR FÖR FEMTE ÅRET VID 
MEDICINSKA FAKULTETEN I HEL-
SINGFORS.

TÄVLAR I ORIENTERING.

SJUNGER I KÖR OCH ÄR AKTIV I 
FÖRSAMLINGEN OCH STUDENTMIS-
SIONEN.

Tidiga morgnar är effektiva för att 
få tid att träna, resor till tävlingar och 
träningar utnyttjar hon genom att läsa 
och studera. Huvudsaken är ändå att 
hon lyssnar till sig själv och sina behov.

– Till en del är det den lediga tiden 
med vänner och familj som faller bort 
– där är en lösning att försöka ta med 
dem i sina intressen. Säkert skulle jag 
kunna utvecklas ännu mer inom orien-
teringen om jag lade ner mer tid på det. 
Men jag har dragit gränser, för jag vill 
hinna med annat också.

Mot nästa säsong
Den här säsongen var det meningen att 
Järveläinen, vars huvudgren är sprint-
orientering, skulle springa i student-VM 
och kvala in till VM. Men en stressfrak-

tur i höften satte stopp för löpningen i 
tolv veckor. Nu när hon fått börja trä-
na normalt igen fokuserar hon på må-
len för nästa säsong.

– Jag presterar så bra som möjligt så 
länge det känns roligt. Jag siktar åt-
minstone på FM och nog skulle det vara 
roligt att ännu få springa något lands-
lagsuppdrag.

I övrigt handlar framtidsdrömmarna 
om att landa i yrkesidentiteten som lä-
kare, hitta sina styrkor och en plats där 
hon bäst kan tjäna människor.

– Jag har alltid varit en människa som 
är intresserad av ganska mycket. Jag 
tror det kan vara utmanande för mig 
att välja ett specialområde. Som tur är 
behöver jag inte stressa med att välja, 
utan hinner prova mig fram.
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Vad är det som kommer att 
vara särskilt viktigt för för-
samlingarna i Borgå stift un-
der de kommande åren? Ny-
rekrytering av präster var en 
av de frågor som biskop Björn 
Vikström lyfte fram under 
sitt anförande vid synodal-
mötet i Åbo. Enligt domka-
pitlets prognoser kommer 
Borgå stift att behöva 40–50 
nya präster under de närmas-
te fem åren.

– Antalet är ungefär det 
samma som jag har hunnit 
prästviga under mina sju år 
som biskop. Utmaningen är 
alltså inte omöjlig, men krä-
vande, i synnerhet med tan-
ke på att antalet teologistu-
derande i Åbo är relativt lågt.

Enligt biskopen behöver 
också prosteriernas storlek 
och antal omprövas.

– Det som närmast kunde 
komma ifråga är att slå ihop 
Närpes och Korsholms pro-
sterier samt Åbolands och 
Raseborgs prosteri. 

Som motivering nämner 
Vikström att både Åbolands 
som Närpes prosteri består 
av endast tre församlingar.

Den första mars nästa år 
träder den nya äktenskaps-

lagen i kraft. Biskopsmötet 
meddelade tidigare att var-
je biskop kan ge närmare di-
rektiv till stiftets präster för 
hur de ska hantera de situa-
tioner som eventuellt uppstår 
till följd av lagen. Björn Vik-
ström påminner om att det 
enligt nuvarande lagstiftning 
inte är möjligt att kyrkligt vi-
ga samkönade par, och inte 
heller att direkt använda for-
muläret för välsignelse av äk-
tenskap.

– Däremot kan förböns-
tillfället enligt min mening 
utformas rätt långt med den-
na välsignelseakt som före-
bild, dock så, att man inte ger 
sken av att den är en vigsel, 
skriver biskopen.

Finns det präster som på 
grund av sin övertygelse inte 
vill förrätta sådana förböns-
stunder, bör frågan kunna 
lösas genom samarbete in-
om församlingen eller med 
grannförsamlingarna.

– Vid behov kan kon-
traktsprostarna eller bisko-
pen rådfrågas. 

Gästföreläsare för de svensk-
språkiga prästerna var Mika 
Vähäkangas under rubriken 
”Lutherdom och karismatis-
ka rörelser – hur ska modern 
kristendom relatera till an-
devärlden?”. Karin Johan-
nesson från Sverige föreläste 
om andlig träning i en luth-
erska tradition. 

På onsdag fördes också 
synodalmötesförhandling-
ar, där man bland annat be-
handlade den nya konfir-
mandarbetsplanen.

SYNODALMÖTE

Ordet ”synodalmöte” 
kommer från grekiskans 
syn odos, som betyder en 
gemensam väg, förhand-
lingar och möte.
Minst vart sjätte år ska bi-
skopen kalla prästerna och 
lektorerna i sitt stift till sy-
nodalmöte.
27-28.9.2016 samlades 
Borgå stifts präster på Lin-
nasmäki i Åbo.

Stiftets framtid 
diskuterades i Åbo

Prästerna i Borgå stift samlades i Åbo för att föra samtal om teologi och stiftets framtid. FOTO: ARKIVBILD/MAY WIKSTRÖM

Esboherdarna skrev till Sipilä
De sex kyrkoherdarna i Esbo uttrycker i ett öppet brev 
till statsministern sin oro över hur bemötandet av 
asylsökande förverkligats i Finland. Kyrkoherden Ro-
ger Rönnberg har undertecknat brevet för Esbo svens-
ka församlings del.

”Den hårda flyktingpolitik som ännu för ett år sedan 
var ett undantag har nu blivit en del av vardagen i Fin-
land och Europa”, skriver herdarna och vädjar bland 
annat till Sipiä om att ta i bruk ett humanitärt visum. 

Läs brevet i sin helhet på sidan 19.

BREV ASYLPOLITIK

UTBILDNING. Kredus 
barnledarutbildning i Ny-
karleby övergår sannolikt 
till Seurakuntaopisto 
vid årsskiftet. Samtidigt 
tackar rektor Hans Boije 
för sig.

TEXT: JOHAN SANDBERG

Det här blir verklighet un-
der förutsättning att utbild-
ningsministeriet godkänner 
planerna. 

–  Det är en stor förändring 
för skolan, säger rektor Hans 
Boije vid Kristliga Folkhög-
skolan i Nykarleby ( Kredu).
Men samtidigt kommer man 
inte att lägga märke till den 
i skolans dagliga liv. Barn-
ledarutbildningen fortsätter 
på svenska i Kredus utrym-
men i Nykarleby.

Kredu erbjuder den enda 
svenskspråkiga utbildning-
en för kyrkliga barnledare i 
Finland. På finskt håll har tio 
skolor skött utbildningen.

– Några av dem har redan 
fusionerats med Seurakun-
taopisto,  säger Boije. Någon 
regelrätt fusion kommer vi 
inte att göra.

Det formella tillståndet för 
barnledarutbildningen som 
folkhögskolsällskapet bak-
om Kredu har haft, över-
förs på Seurakuntaopisto 
som blir ny huvudman för 
utbildningen. Med i pake-
tet följer antagligen också 
den personal som på heltid 
jobbar med utbildningen av 
barnledarna.

–  Den stora vinsten för oss 
på Kredu är att vi inte behö-
ver bevaka allt som sker  och 
läsa alla direktiv som myn-
digheterna står bakom. Det 
ger oss mera resurser till själ-
va utbildningen. Vi blir en 
liten del av en större enhet 
med över tusen elever.

–  Skolan är så stor att rek-

torn Leena Ahonen brukar 
sitta med i ministeriets ar-
betsgrupper.

Det betyder också att det 
jobb Boije skött på Kredu inte 
längre behöver göras.

– Jag har gjort mig själv 
överflödig, säger han. Jag har 
inte sagt upp mig men det är  
klart för styrelsen att jag slutar 
vid årsskiftet under förutsätt-
ning att avtalet med Seura-
kuntaopisto blir godkänt.

Han har svårt att tro att 
det inte skulle bli det. Om en 
vecka samlas skolans styrel-
se och då borde ministeriets 
beslut vara klart. 

–  Jag sitter för tillfället på 
två heltidstjänster som jag 
arbetat med på halvtid. Det 
dagliga arbetet på Kredu har 
under tiden letts  av prorek-
torn. Jag kommer nu att sat-
sa på Johannelunds teologis-
ka högskola på heltid.

Diskussionerna med 
Seurakuntaopisto har på-
gått i två år.

–  Jag är positivt överras-
kad över hur skolan värnar 
om den kyrkliga helheten, 
också på svenska. 

Alternativet till avtalet 
med Seurakuntaopisto ha-
de, enligt Boije varit att in-
leda samarbete med  yrkes-
skolan Optima.

–  Då befarar jag att den-
kyrkliga delen av utbild-
ningen hade hamnat i faro-
zonen.

Utbildning får 
ny huvudman 
- Boije slutar

hans BoiJe ska i fram-
tiden jobba heltid för 
Johannelunds teologiska 
högskola i Uppsala.  FOTO: 
ARKIVBILD/JOHAN SANDBERG

”Jag är positivt över-
raskad över hur sko-
lan värnar om den 
kyrkliga helheten, 
också på svenska.”
Hans Boije

”Utmaningen är allt-
så inte omöjlig, men 
krävande.”
Björn Vikström

SYNODALMÖTE. Rekrytering, stifts-
geografi och äktenskaplagen stod på 
agendan när alla Svenskfinlands präster 
samlades i Åbo denna vecka. 

TEXT: CHRISTA MICKELSSON / KT

Brottas med dålig ekonomi
Var femte församling har dålig ekonomi, rapporterar 
Kyrkans informationscentral. Exempelvis Utsjoki för-
samling ansöker om krishjälp från Kyrkostyrelsen för 
att kunna betala ut löner för årets sista månader.

Jukka Hautala, kyrkomötesombud från Uleåborgs 
stift, menar att kyrkan framöver inte kan vara en ser-
viceproducerande organisation där församlingsmed-
lemmarna är kunder, utan snarare en gemenskap där 
det utöver anställda finns frivilliga som bidrar med sitt 
kunnande. 

Trump: Jerusalem är Israels
När presidentkandidaten Donald Trump och Israels 
premiärminister Benjamin Netanyahu möttes i New 
York i söndags resulterade samtalet i ett uttalande från 
Trumps kampanj: Trumps administration skulle erkän-
na Jerusalem som Israels odelade huvudstad.

Trump meddelade också att militärt samarbete med 
Israel är en utmärkt investering för USA, rapporterar 
Haaretz. När Hillary Clinton träffade Netanyahu sam-
ma dag sa hennes kampanjkansli att hon vill arbeta för 
en tvåstatslösning i Israel-Palestina-konflikten.

TRUMP ISRAEL EKONOMI KRIS
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1. Vad händer just nu i din församling? 
2. Vad är ni extra bra på i de åländska församlingarna?

Hur står det 
till, Åland?

Roger Syrén, tf kyrkoherde 
i Sund-Vårdö församling. 
1. Det är mycket som star-
tar upp nu på hösten, olika 
grupper, barnkörer och till-

sammansträf-
far inom di-

akonin. 
Musiken 
och barn-
verksam-

heten drar 
ofta mest 

folk. Men vi borde bli bätt-
re på att nå unga vuxna och 
nyinflyttade.
2. Vi är öppnare och fria-
re när det gäller både verk-
samhet och inställning. Nå-
got kvinnoprästmotstånd 
finns inte här, och vi är villi-
ga att samarbeta över för-
samlingsgränserna. Dess-
utom får vi en del influenser 
från Sverige som kan vara 
hälsosamma.

Sonja Winé, ungdomsar-
betsledare i Jomala för-
samling. 
1. Det nya i höst är en stor 
hjälpledarhelg i november, 
med workshops och inbjud-
na från Finland och Sverige. 
Vi försöker ständigt utveck-
la barn- och ungdomsverk-
samheten. En omtyckt grej 
har varit ett tält i kyrkan 

som är till 
för bar-
nen. Där 
kan de 
pyssla 
och klä 
ut sig till 
präst och 
biskop.
2. Vi vågar pröva på nya sa-
ker.

Kerstin Gäddnäs, aktiv i 
Kökar kapellförsamling. 
1. Vi har kommit i gång med 
lekmannagudstjänster! Det är 
så roligt när vi är många som 
jobbar tillsammans. Vi fick in-
spiration efter en föreläs-
ning av Fredrik Modéus. Vi har 
också satsat på att ha kyrk-
kaffe efter varje gudstänst 

och det 
har va-
rit upp-
skat-
tat. Det 
har gjort 
att folk tar 
sig tid att dis-
kutera. 
2. Vi är bra på frivilligarbete.

Ingeborg Westerlund, för-
troendevald i Jomala för-
samling. 
1. Då och då har församling-
en specialsatsningar som jag 
uppskattar. Senast var det 
en diskussion om tro och ve-
tenskap med bland andra 
Stefan Djupsjöbacka. Vi har 
ett rikt musikliv. Själv sjung-
er jag i kyrkokören. Och så 

har vi haft 
guds-
tjänst-
grupper i 
två år.
2. Jag har 
svårt att 
säga vad vi är extra bra på. 
Men själv saknar jag inget 
i församlingen för tillfället. 
Då skulle jag säga till!

Kiki Alberius-Fors-
man, aktiv i Marie-
hamns församling. 
1. Om ett par 
veckor ska jag 
på retreat, igen! 
Det har blivit min 
grej. Jag är också med 
i gudstjänstgruppen och 
skriver till exempel egna 
förböner. Man kan höra att 
gudstjänstbesökarna drar 

efter andan av igen-
känning när det är 
en personligt skri-
ven bön där jag 
kan syfta på vår 
närmiljö.

2. Vi är bra på lek-
mannasatsningar. Jag 

tror man lyssnar på ett 
helt annat sätt när det blir 
många röster och person-
ligheter i mässan. 

AKTIVA. Det händer och sker i de åländska församling-
arna. Prästbrist och geografiska utmaningar till trots 
finns både vilja och glädje. 

TEXT OCH FOTO: ULRIKA HANSSON

Mera nätnärvaro på svenska
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har gått med på Fa-
cebook med en egen svenskspråkig profil. Syftet är att för-
medla en bild av kyrkans liv, verksamhet och tro via soci-
ala medier. Tanken är också att erbjuda en plats för möten 
där alla som surfar in på sidan kan stöda varandra, växa som 
människor och fördjupas i tron.

Sidan koordineras av Kyrkans svenska central.
– Välkommen att gilla vår sida, säger Simon Lampe-

nius som är koordinator för sociala medier vid KCSA.

Antalet svenskspråkiga 
i Lahtis är större än 
200 som vi felaktigt 
skrev i förra numret. 
Siffran torde ligga kring 
450 personer.

FACEBOOK KYRKANKP RÄTTAR

YTTRANDEFRIHET. 
Satirtidningen Charlie 
Hebdo stäms efter 
satiriska teckningar 
om offer för jordbäv-
ningen i Italien.

TEXT: JOHAN TOLLGERDT

Charlie Hebdo, som utsat-
tes för ett blodigt attentat i 
januari 2015, presenterade 
nyligen en bild där ett offer i 
jordbävningen i augusti jäm-
förs med köttfärs i lasagne.

I en annan teckning kall-
las ett offers blod för penne 
i tomatsås.

Det är stadsfullmäktige i 
italienska Amatrice, en av 
de värst drabbade städerna, 
som nu med lagens hjälp vill 
få den franska satirtidning-
en dömd. Nästan trehund-
ra personer omkom i kata-
strofen.

– Verken är en makaber, 
klumpig och otänkbar föro-
lämpning av offren i en na-
turkatastrof, säger Amatri-
ces advokat Mario Cicchet-
ti till italiensk media.

Men på Charlie Hebdo i 
Paris tar man stämningen 
med ro.

– Vi ligger alltid i startgro-
parna för stämningsansök-
ningar och det som sker nu 
skrämmer oss inte det mins-
ta, säger ansvarige utgivaren 
Riss som arbetat på tidning-
en sedan 1992.

Avstånd och förståelse
På Frankrikes största katol-
ska tidning vill två journalis-
ter inte bli intervjuade angå-
ende satirtidningen Charlie 
Hebdo, som de anser är allt-
för vulgär.

Djupt troende frilans-
journalisten och författa-
ren Philippe Clanché anser 
dock att Charlie Hebdo har 
rätt att teckna satir om jord-
bävningsoffer.

– Satirtidningar som in-
te når ut till barn genom en 
stor tv-kanal, kan inte ska-
da i sig. Charlie Hebdo köps 
bara av en liten publik. Folk 
i allmänhet påtvingas alltså 
inte att läsa den, säger Phi-
lippe till Kyrkpressen och 
tillägger att det finns andra 

ämnen som kan vara lika 
chockerande som satir.

– De tidningar som ger 
tips om hur man till exem-
pel ska undslippa att beta-
la skatt är lika chockeran-
de, tycker han.

Charlie Hebdo-medarbe-
taren och feministen Zineb 
El Rhazoui säger att hon och 
den förre chefredaktören 
Charb, som mördades i ja-
nuari, ofta längtat efter att få 
en stämningsansökan.

– För det är det enda sät-
tet att föra debatten om den 
viktiga tryckfriheten framåt.

Zineb understryker att 
den franska tryckfrihetsla-
gen är en av de starkaste i 
världen och påminner om att 
domstolen ofta brukar döma 

till Charlie Hebdo’s fördel.
– De som försöker stoppa 

yttrandefriheten brukar bli 
dömda. För det är sant att vå-
ra satirer oftast håller sig till 
lagen, säger 34-åriga Zineb.

Hon tillägger att hon kan 
förstå om inte alla uppskat-
tar tidningens satirer.

– Givetvis behöver man 
inte uppskatta alla våra teck-
ningar. Men när lagen nu till-
låter dem bör vi slåss för att 
nå ännu längre i debatten 
om yttrandefrihet, tyck-
er hon och understryker att 
särskilt viktigt är det när det 
gäller satir om religion.

– Alla religioner kan va-
ra väldigt farliga då de ofta 
är ett maktmedel för männ-
iskor att ta sig fram i samhäl-
let, anser Zineb El Rhazoui, 
som i höst ska lämna Char-
lie Hebdo för att bland annat 
ägna sig åt att skriva böck-
er om islam ur ett feminis-
tiskt perspektiv.

Högt uppsatta politiker 
har dock känt sig provo-
cerade av teckningarna om 
jordbävningsoffren. 

– Vi grät över deras döda, de 
skrattar åt våra, sa Italiens in-
rikesminister Angelino Alfa-
no i Corriere della Sera, strax 
efter publikationen av jord-
bävningssatirerna.

– Ja, men tabun om döden 
måste överskridas, tycker 
Riss på Charlie Hebdo som 
efter den italienska kritiken 
svarade med en ny teckning. 

Signaturen Coco ritade en 
satir föreställande en kvin-
na som ligger bland spillror-
na och ropar ”Charlie Heb-
do byggde inte husen - ut-
an det var maffian”. 

– På Charlie Hebdo teck-
nas ofta satirer där man dri-
ver med döden, kommente-
rar katolskt troende Philippé 
Clanché och berättar att den 
ofta anses vara kränkande av 
många kritiker.

Han anser dock att det är 
viktigt att tala om döden i al-
la dess former, genom reli-
gionens, filosofins, veten-
skapens och satirens syn-
vinklar. 

– I dag sopar man ofta un-
dan frågor som handlar om 
döden. Men det förstorar 
bara den rädsla man har för 
den. Satir är ett sätt att to-
na ned det allvarliga i den-
na fråga.

Charlie Hebdo stäms 
för satir om döden

staDsfullmäktige i 
italienska Amatrice, vill få 
den franska satirtidningen 
dömd för denna teckning.

FAKTA

• I januari 2015 utsattes 
Charlie Hebdo för en attack 
av två beväpnade islamis-
ter som sköt ihjäl ett tiotal 
personer på redaktionen, 
däribland chefredaktören 
Charb och satirtecknarna 
Cabu och Wolinski. Händel-
sen utlöste stor chock värl-
den över.

ZineB el rhaZoui 
som arbetar på 
tidningen Charlie 
Hebdo tycker att 
satir om religion 
är särskilt viktig.

Bibeln vann nätomröstning
Förra veckan firades Bokens år i Nederländerna genom 
en omröstning om alla tiders viktigaste bok skriven på 
holländska. Smått överraskande var det den holländ-
ska bibelöversättningen från år 2004 som utgick med 
segern. 75 000 personer deltog i nätomröstningen.

Bibeln fick mer röster än bland andra Anne Franks 
dagbok och Tolkiens Sagan om ringen. Koranen kom 
på femte plats i omröstningen, rapporterar Kotimaa.

Bara omkring 28 procent av Nederländernas befolk-
ning tror på en högre kraft.

NEDERLÄNDERNA BIBELN
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Förra veckan presenterade Kyrkosty-
relsen den färska diakonibarometern 
– en rapport om kyrkans diakoni och 
dess utmaningar som bygger på enkät-
svar från diakoniarbetarna själva. Den 
föregående barometern kom år 2013.

– Vi visste att arbetet med asylsökan-
de blivit ett nytt arbetsfält. Svaren vi-
sar att flyktingarbetet lett till att diako-
niarbetarna ännu mer än tidigare bör-
jat jobba tillsammans med andra sam-
hällsaktörer, över olika gränser, säger 
Titi Gävert, sakkunnig inom diakoni 
vid Kyrkostyrelsen och en av dem som 
analyserat barometerns resultat.

Visst har diakoniarbetare samarbe-

Diakonin bättre på nätverk
nagu kaPellförsamling satsade stort på verksamhet för de asylsökande som kom till skärgårdsön förra året. FOTO: ARKIVBILD/CHRISTA MICKELSSON

”Man kan inte 
kunna allt som 
arbetet kräver, 
för det kräver så 
mycket.”
Titi Gävert

DIAKONI. Flyktingvågen gjorde att för-
samlingarnas diakoniarbetare blev allt 
bättre på att bygga nätverk, visar den 
färska diakonibarometern. I Borgå stift 
hopar sig moln på horisonten: rekryte-
ringen av nya diakoner måste bli bättre.

TEXT: SOFIA TORVALDS

SAXAT UR ENKÄTEN

• En fjärdedel av diakoniarbetarna 
möter varje vecka i sitt arbete perso-
ner som gett upp och inte längre or-
kar göra något för att förbättra sitt liv
• 36 procent av diakoniarbetarna i 
Borgå stift möter minst en gång i må-
naden personer som använder droger.
• Fyrtio procent av diakoniarbetarna 
i vårt stift har mött papperslösa i sitt 
arbete, det vill säga människor som 
saknar uppehållstillstånd. 

tat med till exempel socialarbetare eller 
skuldrådgivare redan tidigare.

– Men i dag bygger de nätverk mer än 
förr, och jag tror att det beror på den si-
tuation som uppstod då så många asyl-
sökande behövde hjälp samtidigt.

En annan tydlig trend är att diako-
nin i allt högre grad hjälper dem som 
har det allra sämst: fattiga, arbetslösa 
och missbrukare.

– De klienter som kommer har in-
te bara ett problem som ska lösas, ut-
an flera.

Det här innebär också att arbetet blir 
allt mer krävande.

– Diakoniarbetarna uppger att de 
ständigt tvingas lämna sin bekväm-
lighetszon och stå ut med stor osäker-
het. Man kan inte kunna allt som ar-
betet kräver, för det kräver så myck-
et, säger Titi Gävert.

För få gör för mycket
Barometern pekar också på att det finns 
problem som borde åtgärdas.

– Diakoniarbetarna möter ofta 
människor som beter sig aggressivt 
eller hotfullt, och det är bekymmer-
samt för arbetssäkerheten.

Att det blivit så tror Gävert har att 

göra med att en del av diakoniarbe-
tarnas klienter ger utlopp för den bit-
terhet och frustration de känner då de 
har svårt att hitta någon som vill hjäl-
pa dem. Men osakligt beteende före-
kommer också inom kyrkans arbets-
gemenskap.

– Det kan ha att göra med att en 
del församlingar inte lyckats rekry-
tera tillräckligt många diakoniarbeta-
re, så de som jobbar har väldigt myck-
et jobb. Då händer det att man låter sin 
egen frustration gå ut över kollegerna.

Barometern rapporterar också om 
att det finns förmän som beter sig 
osakligt mot underordnade.

Vad gäller Borgå stift syns moln på 
horisonten. Stiftet hör redan till dem 
som haft svårast att rekrytera nya di-
akoniarbetare. 27 procent av de tjäns-
ter som utannonserats i stiftet har in-
te fått en enda sökande. Dessutom är 
nästan en fjärdedel av diakoniarbe-
tarna inom Borgå stift över sextio år.

– Det finns ett stort behov av att ny-
rekrytera diakoniarbetare inom de 
närmaste åren, säger Gävert.

Barometern frågade också efter dia-
koniarbetarnas förebilder. Är diakoni-
arbetaren en klassisk Marta-figur, en 

Moder Teresa, en rättvisans förkäm-
pe likt Martin Luther King, en förny-
are som Florence Nightingale – eller 
kanske en teamspelare, en sådan som 
bygger nätverk?

– Där var det teamspelaren och nät-
verkaren och Florence Nightinga-
le som steg fram som de främsta fö-
rebilderna, med Martin Luther King 
som god trea.
Diakonibarometern, med sammanfattning på 
svenska, finns på sakasti.evl.fi/verkkojulkaisu45.
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Du har hört mina hjärtslag.
Livet är ett lagspel 

John Vikström som kyrklig ledare 
och samhällspåverkare

Gustav Björkstrand

En fyllig biografi om ärkebiskop emeritus John Vikström. Brett respekte-
rad för sin etiska hållning, hårt kritiserad, alltid lyssnad till. I 28 år var han 
biskop under en turbulent tid med många vägval för kyrka och samhälle. 
Inb. 447 sidor

”John Vikström till Gustav Björkstrand vid deras bokrelease.

NY BOK!
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VÅGA FRÅGA

Kan kristna tatuera sig?
Många av mina vänner tar tatu-
eringar nu men jag känner mig 
osäker på om det är rätt. Vad säger 
Bibeln om tatueringar? Hur är det 
om jag vill tatuera ett bibelställe el-
ler något annat som skulle fungera 
som diskussionsöppnare kring tro 
tillsammans med andra? 

från att ha varit ett fenomen som länge 
knöts till sjöfart och garvade sjömän 
har tatueringen under senare år blivit 
synnerligen allmän. Folk ur alla ålders-
grupper och samhällsklasser låter tatu-
era sig, påstår en tatuerare jag talat med. 
Han har i medeltal två kunder per dag.

en enDa gång nämner Bibel 2000 ordet ”tatuering”. I Tred-
je Moseboken står det: ”Ni skall inte klippa håret vid tin-
ningarna, inte kapa av skägget och inte rista några märken 
på er kropp för någon som är död. Inte heller skall ni tatuera 
er” (19:27).  Svenska Folkbibeln använder inte ordet tatue-
ring utan översätter stället med: ”Ni skall inte rista märken 
på er kropp för någon död och inte heller bränna in skriv-
tecken på er.” Sammanhanget handlar om hur Herren var-
nar Israels folk för att tillägna sig sedvänjor som ingick i de 
omkringboende folkens avgudadyrkan. 

De olika översättningarna och textsammanhanget ger an-
ledning till grundlig eftertanke om man planerar en tatue-
ring. Vad vill man säga med sin tatuering? Hur tolkar om-
givningen tatueringen?

Jag talaDe meD en varmt tro-
ende person om hans tatu-
ering, som han låtit göra för 
några år sedan, och han gav 
mig lov att referera hans tan-
kar. Han hade låtit göra ta-
tueringen under en period av sökande och brottning med 
tron och livet. Nu, när den svåra tiden är över, skulle han 
inte tatuera sig på nytt. Men han ångrade ändå inte tatue-
ringen, som har ett bibliskt motiv och på sitt sätt har hjälpt 
honom igenom en svår period.

Tatueraren jag talade med menade att de flesta som låter 
tatuera sig är klart medvetna om vad de vill med sin tatuering. 

Det är Ju inte ovanligt att man ser människor som tatuerat 
bibelställen på sin kropp, exempelvis  Joh. 3:16 har jag sett. 
Det är klart att en sådan anteckning på synlig plats på krop-
pen på sitt sätt blir ett kristet vittnesbörd. Ett kors kring hal-
sen eller biskop Lönnebos pärlor Frälsarkransen fungerar i 
det avseendet också bra.

Man behöver nog inte skuldbelägga sig själv eller andra 
för en tatuering. Men jag vill upprepa hur viktigt det är att 
tänka över vad man själv vill säga med en eventuell tatue-
ring och hur andra kan uppfatta den.

 ¶ JAN-ERIK NYMAN
är prost och 
pensionerad 
kyrkoherde 
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och kyrka. 

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

”De flesta som lå-
ter tatuera sig är klart 
medvetna om vad de 
vill med sin tatue-
ring.”

PÅ TVÄREN MAY WIKSTRÖM

Det sista telefonsamtalet
Hon finns fortfarande kvar 
bland mina telefonkontak-
ter på listan Favoriter.

Hon finns 
också fort-
farande kvar 
i mina tan-
kar varje gång 
jag stegar ut 
på gatan, sitter 

och väntar på bussen, har 
en stund att pusta ut där-
hemma.

Men hon svarar inte läng-
re. Och varje gång tanken 
”jag kunde ringa” kommer, 
följs den av sorgen över att 
inte kunna göra det. Det är 
ändå en stillsam sorg. Väl 
ruvad.

När hon släppte taget om 
livet var det inte utan lätt-
nad och befrielse över att 
allt det svåra, ledsamma 
och hopplösa var över.

Flera år har jag väntat och 
varit rädd för det där ena 
telefonsamtalet. När det 
väl kom från min syster en 
sen och månljus sensom-

markväll, så var det inte så 
svårt som väntan på det 
hade varit. 

Men jag hade inte va-
rit beredd på hur myck-
et jag skulle sakna vardags-
samtalen. Oftast var det jag 
som ringde. Telefonen blev 
alltmer en utmaning på äld-
re dagar.

De korta pratstunder-
na var ibland nästan som ri-
tualer. Vi bytte samma ord 
– alla de vanliga, om vä-
der, mat, dagen, barnbar-
nen och hälsan. Variatio-
nerna var så små att sam-
talen blev nästan identiska. 
Ibland var jag lite frustrerad 
över det. Att vi talade, men 

egentligen inte sa någon-
ting alls.

Nu är det just det jag 
saknar. Hon, som uppskat-
tade mitt alldeles ingen-
ting-speciellt-prat fattas 
mig. Hon som lyssnade, om 
inte annat så bara för att 
höra min röst. Och jag sak-
nar att höra hennes.

Kakan som håller 
mer än den lovar
ÄTA TILLSAMMANS. 
Låt inte den här 
citronkakans utse-
ende hindra dig från 
att bjuda på den när 
du har gäster. Det är 
smaken som räknas!

TEXT: BIANCA HOLMBERG 
FOTO: ERIKA LINDSTRÖM

Jag tycker mycket om att testa 
nya recept och ibland får jag för 
mig att jag bara måste använ-
da en viss ingrediens i en kaka 
eller vad det nu är jag ska ba-
ka. Citron hör till de ingredi-
enser jag inte har använt 
så mycket, men så hit-
tade jag ett recept där 
citron ingick och fick 
lust att testa. 

Jag har turen att 
jobba på ett stäl-
le där vi har gemen-
samma kaffepauser, så 
jag utsatte mina kolleger 
för mitt citronexperiment. 
Just den dagen hade jag dess-

utom bakat en annan kaka, 
det var något chokladigt 
och bärigt som såg mycket 
trevligare ut än den stack-
ars citronkakan. Detta trots 
florsockret som jag pudra-
de över för att, om möjligt, 
förbättra den arma kakans 
utseende en aning. Efter en 
stund var det i alla fall någon 
som vågade sig på citronka-
kan och döm om min förvå-
ning när flera av kolleger-
na snart satt och höjde den 
till skyarna. Tydligen var det 
ett lyckat koncept att skip-
pa hälften av sockret så att 
citronens syrlighet kom till 
sin rätt och att låta kakan stå 
i kylen över natten.

Bli alltså inte rädd när ka-
kan kommer  ur ugnen. Det 

är bara att ta fram flor-
sockret!

florsocker är praktiskt att använda om man vill dölja skavanker och få bakverk att se snyggare ut än de egentligen är.

CITRONKAKA

Äta
tillsammans

Botten
• 3 dl vetemjöl
• 1 ägg
• 100 g smör
• 2 msk socker (strösocker 
eller farinsocker) 
 
 
fyllning
• 2,5 dl socker (strösocker 
eller farinsocker)
• 6 ägg
• 1 dl vetemjöl
• 2 dl pressad citronsaft
• finrivet skal av 2 citroner

• Blanda socker och mjöl 
och arbeta in smöret och 
ägget i blandningen så 
att det blir en deg. Tryck 

ut degen i en fyrkan-
tig pajform, ca 20 x 30 
centimeter. Förgrädda 
bottnen i 175 grader i 

en kvart. 

• Riv citronskalet och 
pressa saften ur citroner-
na. Vispa socker och ägg 
pösigt. Blanda i mjöl, ci-
tronskal och citronsaft.  

• Häll fyllningen över den 
förgräddade bottnen och 
grädda kakan i nedre de-
len av ugnen i 175 grader i 
40–45 minuter. Kakan blir 
mörk ganska fort, så täck 
den med bakplåtspapper 
eller aluminiumfolie efter 
en stund. 

• Låt svalna, gärna över 
natten, skär i rutor och 
pudra över florsocker. Se 
till att kakan varken är 
varm eller kylskåpskall när 
du pudrar över florsockret, 
för då försvinner sockret 
snabbt in i kakan.
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Pilgrim 
över 
havet
TEXT: JOHAN SANDBERG

– Man kan ta färjan i skärgården men 
vi vill erbjuda en möjlighet för vand-
rarna att ta sig över havet på medelti-
da vis, med segelfartyg, säger Christi-
an Pleijel. Då köper vandrarna en båt-
plats åt sig under vandringen.

Pleijel är ordförande i Föreningen 
Franciskus på Kökar, en av de åtta par-
terna i projektet Pilgrim på havet som ska 
skapa en pilgrimsled från Åbo domkyr-
ka över Åland till Sverige. 

Föreningens vision är att vandrarna 
ska kunna segla åländska storbåtar och 
andra segelfartyg mellan öarna. Man 
vandrar över öarna och möts av en båt 
på andra sidan.  Så vandrar man vida-
re på nästa ö tills man når den åländs-
ka huvudön vid Lumparn.

– Från Jomala kyrka vandrar man till 
Eckerö och tar färjan till Grisslehamn 
därifrån. Någon segling över Ålands hav 
med storbåt erbjuder vi inte. 

Från Grisslehamn går leden via Gäv-
le, Söderhamn och Hudiksvall till Kår-
böle och vidare över fjällen till  Nidaros-
domen i Trondheim. Leden kommer att 
höra till den så kallade Helgonleden, en 
av de många grenar av Sankt Olavsvä-
garna som leder till Trondheim. Kyrk-
pressen hade ett reportage från en av 
grenarna i nummer 36/2016.

Exakt hur lång vandringsleden från 
Åbo till Trondheim blir, hur man ska 
ta sig över vattnet och hur länge vand-
ringen eller cykelfärden tar vet man 
ännu inte.

– I oktober ska en grupp turismstu-
derande från Novia provvandra rutten. 
De får med sig en lång lista på frågor 
de ska ha svar på. Några av frågorna 
är var man får köpa mat på vägen, var 
vandrarna kan övernatta, om mobilte-
lefonnätet har täckning och hur länge 
vandringen räcker, säger projektets ko-
ordinator Nina Söderlund på Centret 
för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Hon uppskattar att Sankt Olavsleden 
nu förlängs med 625 kilometer från Åbo 
till Kårböle. Då man vandrat så långt 
har man kommit lite längre än halv-
vägs. Då återstår bara 564 kilometer till 
slutpunkten Nidarosdomen.

Kungen blev helgon
Sankt Olavsleden är en medelti-
da led som pilgrimer vandrade i den 
norska vikingakungen Olav II Haralds- 
sons (995-1030), även kallad Olav 
den heliges, fotspår. Han döptes 1013 i 
Frankrike och hyllades som en kung i 
Norge. Efter tretton år vid makten förvi-
sades han och levde i landsflykt i Nov-
gorod i Ryssland. Han stupade 1030  i 
slaget vid Stiklestad i ett försök att åter-
ta makten.

Efter Olavs död blev han helgonför-
klarad och pilgrimer började vandra 
vägen han tog från Novgorod över Åbo, 
Åland och Sverige till Norge. Pilgrims-
vandringarna pågick i femhundra år 
och upphörde efter reformationen. På 
1980-talet vaknade intresset för pil-
grimsvandringarna på nytt med Ja-
kobsleden till  Santiago de Composte-
la som en av de mera kända lederna. Se-
dan 2010 är pilgrimsvägarna till Trond-
heim en europeisk kulturväg; Route of 
Saint Olav Ways. 

–  Över femtusen kilometer av Sankt 
Olavsleden har redan återskapats i Sve-
rige och Norge, säger Söderlund.

Elisabeth Andersson på föreningen 
Pilgrimstid i Sverige som arbetar med 
pilgrimsleder och vandringar beskri-
ver Sankt Olavslederna med bilden av 
ett floddelta. Man kan nämligen ansluta 
sig till leden från flera hamnar i Sverige.

–  De flesta medeltida pilgrimer 
började sin vandring hemifrån, sä-
ger hon. Därför finns det så många le-
der.  Olav och hans här färdades vid 
flera tillfällen genom Sverige och tog 
då olika vägar. Men inte bara den väg 
Olav Haraldsson själv tog är intres-
sant, det är även spännande att tänka 

på de olika vägar som pilgrimerna tog.
Visionen är att leden ska återuppstå i 
sin fulla längd ända från Novgorod. Men 
när och om det blir av är ännu oklart.

– Chefen för Novgorods center för ar-
keologisk forskning är i alla fall positiv 
till tanken. Och så vet vi att  nunnorna i 
ett ortodoxt kloster där lovat be för att le-
den ska bli verklighet, säger Andersson.

Med redan nu står det klart att leden 
startar i Åbo om tre år. För det har man 
fått finansiering av EU:s ”Central Bal-
tic Program” för projektet. Åbo Aka-
demi, Novia Föreningen Franciskus på 
Kökar, Sottunga kommun, Pargas stad, 
föreningen Pilgrimstid och Söderhamn 
och Östhammar kommuner i Sverige 
är samarbetspartner. Jomala försam-

De ålänDska 
storbåtarna ska 
segla pilgrims-
vandrarna  
mellan öarna i 
skärgården.  
FOTO: CHRISTIAN 
PLEIJEL

KARTA: CHRISTIAN 
PLEIJEL

PILGRIMSLED. När förlängningen av 
Sankt Olavsleden står klar 2019 blir 
pilgrimsleden närapå unik. Även om 
medeltida pilgrimer gärna färdades 
med båt är det få moderna leder som 
korsar havet.   
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leDen Passerar 
Sankt Olavs-
kyrkan i Jomala. 
FOTO: ARKIVBILD/
MIRA STRANDBERG

öVer femtusen 
kilometer van-
dingsled är redan 
utmärkt med 
Sankt Olavskor-
set. FOTO: ARKIV-
BILD/KAJ AALTO

ling är en av flera associerade parter.
–  Rutten ska markeras och vi ska 

göra digitala kartor och informations-
punkter, säger Söderlund.

Lederna kommer att gå längs befint-
liga vägar som inte är livligt trafikerade. 

–  Det är svårt att återskapa den his-
toriska pilgrimsleden. Många av öarna 
i skärgården fanns inte på medeltiden.

Nina Söderlund ser Sankt Olavskyr-
korna på Nagu och Jomala som natur-
liga delmål.

–  Det finns 500 kyrkor på olika håll 
som namngetts efter Sankt Olav. Nagu 
och Jomala kyrkor är två av dem. Nå-
gon annan koppling till Olav har kyr-
korna inte, säger hon.

Söderlund räknar inte med att pil-

”Det är svårt att åter-
skapa den historiska pil-
grimsleden. Många av 
öarna i skärgården fanns 
inte på medeltiden.”
Nina Söderlund

grimsleden ska bli lika populär som 
Santiago de Compostela. Och det vill 
hon heller inte att den ska bli.

–  Vi vill inte ha hundratusentals pil-
grimsvandarare i skärgården. Det kla-
rar inte den känsliga naturen av. Men 
med några tusen vandrare hoppas vi  
skapa en längre turistsäsong i skärgår-
den från april till oktober.

Utbyggt om tre år
Även om all behövlig information och 
service längs leden blir utbyggd först 
om tre år kan man  redan vandra le-
den.  Christian Pleijel har upptäckt att 
intresset för vandring i skärgården ökat.  

–  Allt flera besökare vid Franciskus-
festen som vi ordnar varje sommar har 
kommit seglande till Kökar och vandrar 
den sista biten, säger han. Det är ock-
så orsaken till att föreningen engage-
rat sig i vandringsleden.

Föreningen har ansvar för att stäl-
la vandringsleden i ordning för etap-
pen från Galtby till Eckerö med undan-
tag för Sottunga. Där är kommunen en 
egen part i projektet. Förutom att mar-

kera leden ska de också ordna infor-
mationspunkter på Kökar och Joma-
la, skylta de medeltida sevärdheterna 
på Hamnö och engagera båtar och far-
tyg som vill segla pilgrimer från Na-
gu eller Korpo via Kökar och Sottunga 
till Jomala.

Detta ska föreningen göra tillsam-
mans med lokala personer, företagare 
och organisationer som vill vara med 
i satsningen. Marknadsföringen av le-
den gör föreningen tillsammans med 
de övriga parterna i projektet.

– Det är ett fantastiskt projekt som 
vi är glada över att få vara med om, sä-
ger Pleijel.

Arbetet har redan börjat. Det har  
gjorts testvandringar och förra veck-
an höll föreningen ett första informa-
tionsmöte. Den 19 november hålls ett 
stort seminarium i Korpoström.

– I vår ordnar vi studieresor för fö-
retagare till Vadstena och Trondheim 
för att lära oss möta pilgrimernas be-
hov. I vår ska vi också börja provsegla. 

Storbåtararna har  en akterruff  i vil-
ken det går att  övernatta. Man kan där-
för tänka sig att vandraren köper sig  en 
båtplats med övernattning. 

– Det är svårt att säga hur länge le-
den kommer att ta över skärgården. 
Eftersom seglingen är mera beroen-
de av vädret är det lättare att beräkna 
hur länge det tar att vandra än att seg-
la, säger Pleijel. 

På Kökar är Hamnö, där kyrkan står, 
ett givet etappmål. Där finns också ru-
inerna av ett gammalt Franciskusklos-
ter.

–  I prästgårdens gamla ladugård hål-
ler föreningen på att iordningställa ett 
enkelt härbärge för vandrarna. Här-
bärget saknar el och gästerna får tvät-
ta sig i sjön. Men det finns även bättre 
utrustade hotell och gästhem på Kökar.

Eftersom Sankt Olavsleden är en pil-
grimsled drömmer Pleijel om andli-
ga ledare.

–  Det är någon som kan ta det andli-
ga ansvaret och vara ledare för grupper.
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TEXT OCH FOTO: MARI TURUNEN

– De svårigheter vi har i livet kan över-
raska oss eftersom vi förväntar oss att 
livet ska vara trevligt och att motgångar 
ska vara korta, övergående störningar. 
Men när vi är med om något svårt tvingar 
det oss att verkligen grubbla över hur vi 
ska fortsätta och hur vi kan hjälpa an-
dra som kämpar med olika utmaning-
ar, säger Paul Harcourt, kyrkoherde i 
den anglikanska församlingen Wood-
ford Wells i norra London.

I sommar besökte Paul Harcourt 
Rovaniemi tillsammans med sin fru 
Becky. Med sig hade de ett team med 
unga vuxna, och tillsammans fick de 
predika och be för människor, något 
som är nytt och inspirerande för dem.

Till familjen Harcourt hör också den 
17-åriga sonen Joshua, som är svårt au-
tistisk, och 14-åriga Rachel, som ny-
ligen diagnosticerades med Aspergers 
syndrom. Att familjen har specialbarn 
har format deras vardag.

– Joshua fick sin diagnos då han var 
tre år. Å ena sidan var det en lättnad, å 
andra sidan var diagnosen svår att ac-
ceptera. Han är annorlunda än andra 
barn, säger Becky.

Fart och faror
Under de första fem åren delade föräld-
rarna på nattvaket, för Joshua sov inte. 
I dag är hans utveckling på samma ni-
vå som hos en tvååring, och han behö-
ver hjälp med både kommunikation 
och vardagliga bestyr. Han går i special-
skola, och det är svårt att komma iväg 
på morgonen eftersom Joshua inte gil-
lar kläder. Föräldrarna klär på honom, 
borstar hans tänder och sätter skorna 
på hans fötter.

– Han klagar ofta då vi klär på honom 
och säger ”Jag är ledsen”.

Hemma trivs han bäst naken, men 
Paul Harcourt säger att pojken efter år 
av tjat lärt sig att när man kommer ner 
till bottenvåningen måste man ha åt-
minstone shorts på sig.

– Det händer också att han rymmer. 
När han var liten kunde det vara lustigt 
att se honom springa omkring på ga-
tan, men när det är en stor karl som gör 
det fastnar skrattet i halsen. Våra dör-
rar och fönster är alltid låsta, säger för-
äldrarna om sitt hus, en prästgård all-
deles intill kyrkan.

Joshua uttrycker sig också fysiskt. Om 
han är glad studsar och hoppar han. Om 
han vill ha något ställer han sig framför 

sina föräldrar och leder dem till det fö-
remål han vill ha. Familjen har gett upp 
alla planer på att resa tillsammans, det 
blev för farligt och svårt. En gång då de 
besökte USA lyckades Joshua hoppa ner 
i Missourifloden, eftersom han inte in-
ser vilka faror sådana tilltag kan leda till.

– Vi klarar oss med honom eftersom 
vi håller fast vid vardagens rutiner. Om 
han blir frustrerad blir han aggressiv, 
och det märker vi under skolloven. Då 
händer det att saker går sönder och att 
det blir stökigt i huset.

Det är ofta värst i badrummet, där poj-
ken kan kladda avföring omkring sig. 
Hans vattenlekar har åstadkommit så-
dana vattenskador att en del av rapp-
ningen i vardagsrumstaket, på våning-
en under, har trillat ner.

Ur isolationen
Hur orkar föräldrarna med det här?
– Det har funnits perioder då jag har 
tänkt att om det här fortsätter så är vi 
illa ute, medger Paul Harcourt.

Becky har tvingats inse att hon inte 
förmår hålla hemmet så rent och fint 
som hon önskar.

– När jag känner mig frustrerad över 
skråmor eller fläckar därhemma måste 
jag påminna mig själv om att jag väg-
rar förlora tålamodet för en så liten sak.

De har märkt att ju mer en människa 
lider, desto mer tenderar hon att iso-
lera sig.

– Som föräldrar till specialbarn frestas 
vi att se på andra familjers friska barn 
och känna avund och bitterhet. Det kan 
leda till stor ensamhet, säger Becky.

Hon menar att det är bra att känna 
igen de här känslorna, men man får in-
te fastna i dem.

– Vi måste kämpa oss igenom dem, 
fram till en gemenskap med Gud och 
andra människor, men samtidigt vara 
ärliga om vad vi går igenom.

Hellre kram än ord
Paret har stött på många olika reak-
tioner då de berättat om sin familj. Det 
finns människor som inte klarar av li-
dande och säger saker bara för att gö-
ra det mindre obekvämt för sig själva.

– Det tröstar mig inte alls att få hö-
ra att Gud måste tycka att vi är väldigt 
speciella eftersom han gav oss ett spe-
cialbarn. Då jag hör något sådant får jag 
bara lust att säga att i så fall vill jag in-
te vara särskilt speciell, säger Becky.

Hon känner sig välsignad då någon 
kramar henne eller visar hänsyn mot 
Joshua. Paul vill att församlingen ser 

hur deras familj ser ut.
– Det finns saker hos Joshua som vi 

verkligen älskar. Han är en unik och 
jätterolig kille, säger Paul och letar fram 
sin mobil. Där finns ett foto på Joshua 
som klätt sig i en tub av blått tyg, en 
lektunnel för barn, med en gymnas-
tikboll som mage. 

– När jag har ett möte hemma hos 
oss kan han bara gå förbi och se ut så 
här, utan att säga ett ord, säger Paul och 
skrattar gott.

Kyrkoherdens exempel har upp-
muntrat föräldrar till andra special-
barn att söka sig till kyrkan. I kyrksa-
len finns ett specialutrymme för just 
de här barnen.

Församlingen i Woodford Wells sat-
sar på bön och lovsång. Många har tyckt 
att atmosfären i kyrkan känns både 
lugnande och kärleksfull.

– När vi ber, verkar Gud. Något sker 
varje gång, försäkrar Becky.

Vännerna har gjort deras vardag lätt-
are genom att finansiera extra lediga 
dagar och låta reparera badrummet så 
att det inte längre skadar huset om bad-
karet svämmar över. För några år se-
dan erbjöds de hjälp med Joshuas vård, 
och det har gett Becky chansen att ha 
fler sociala kontakter och resa tillsam-
mans med Paul.

– Det är normalt att vi kämpar med 
svårigheter i livet, men det viktigaste 
är de val vi gör under den kampen. Vi 
vill vittna om att Gud kan göra saker i 
våra liv, säger Becky.

Varför inte lovprisa?
En påsk höll Joshua hela familjen vaken 
genom att föra oljud. Trött och frustre-
rad gav Becky Gud goda råd: ”Låt pojken 
bli tyst och låt honom somna. Vet du 
inte att Paul har en stressig dag i mor-
gon, det är påsk!” Mitt i ilskan kom en 
ny tanke: Tänk om du inte skulle klaga, 
tänk om du lovprisade i stället.

– Jag började sjunga sången Blessed be 
the name of the Lord, en sång som base-
rar sig på Jobs bok. Efter en kvart var 
det tyst i huset. Jag gick och la mig och 
drömde en dröm som fick mig att in-
se att vi är trygga, att Gud tar hand om 
oss. Att jag klagar är som att borra ett 
hål i vår båt, och då läcker vattnet in.

Paul och Becky Harcourt har slutat 
ställa sig frågor som ”varför jag?” och 
frågar i stället ”vad nu?”.

– Jag klarar kanske inte av det un-
der resten av mitt liv, men jag litar på 
att Gud ger mig kraften att orka med 
det i dag, säger Becky.

”Det har fun-
nits perioder då 
jag har tänkt att 
om det här fort-
sätter så är vi il-
la ute.”
Paul Harcourt

Paul och 
Becky 
harcourt är 
tacksamma 
över att den 
hjälp de får 
med att sköta 
sonen Joshua 
har gjort det 
möjligt för 
dem att resa 
tillsammans – 
bland annat till 
Finland. 

De håller fast 
vid Guds godhet

MOTGÅNG. – Redan innan Joshua föddes såg vi 
att alla inte blev friska efter att vi bett för dem. 
Men när det handlar om vårt eget barn är det en 
smärtsam insikt. Ändå står vi fast vid att Gud är 
god, säger Paul och Becky Harcourt.
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– Jobs bok har hjälpt oss 
mycket, för den är inte en 
beskrivning av lidande i 
allmänhet utan av en djupt 
troende mans lidande, 
säger Paul Harcourt.
Han påpekar att Jobs exemp-
lariska tro är något som dis-
kuteras till och med i him-
len. Då utmanar satan Gud 
och menar att Job håller fast 
vid sin tro bara för välsignel-
sernas skull. Om de skulle tas 
ifrån honom, då skulle han 
säkert förbanna Gud.

– En god man har alltså en ankla-
gare, satan. Det här påminner oss om 
att vi för en ständig kamp, menar Paul 
Harcourt.

Lovad vare Herren
Gud vägrar slå ner Job, med drar bort 
sitt beskydd och låter satan förverkliga 
sina planer gällande allt Job äger. När 
tjuven stjäl, dödar och förstör förlorar 
Job sin boskap, sina tjänare, sin egen-
dom och sina barn.

I sin bedrövelse säger han: ”Naken 
kom jag ur min moders liv, naken vän-
der jag åter. Herren gav och Herren tog, 
lovat vare Herrens namn.”

– Job visste att allt han ägde var så-
dant han fått av Gud, och han klara-
de av att lita på Gud också då allt togs 
ifrån honom. Han anklagar inte Gud. 
Hur skulle vi klara oss i en motsvaran-
de situation? Vi tar ofta de goda saker-
na som en självklarhet, men när något 
ont händer tolkar vi det som att Gud 
attackerar oss personligen, funderar 
Becky Harcourt.

Jobs lidande djupnar då satan drabbar 
honom med varbölder och han isoleras 
från samhället omkring sig. Den man 
som sitter ensam i askan, mannen som 
i början av berättelsen beskrevs som 
Östlandets mäktigaste, är en så sorg-
lig syn att hans vänner brister i gråt då 
de ser honom.

Jobs hustru uppenbarar sig en enda 
gång i texten. Hon uppmanar Job att 
förbanna Gud och sedan dö.

– Hon kräver att Job ska ge upp tan-
ken om att Gud är god och rättvis, efter-
som deras egen erfarenhet strider mot 
den. Hustrun har upplevt samma för-
luster som Job, med undantag av hud-
sjukdomen. Hennes smärta påminner 
oss om att det svåraste uppdraget kan 
vara att stå ut med ett liv så nära den 
som lider, menar Paul.

Jobs lärjungar

Rättfärdiga prövas
Jobs vänner, som kommer för att trösta 
honom, börjar bra genom att helt en-
kelt sitta tysta intill honom. Men allt 
blir fel då de öppnar munnen. De klarar 
inte av Jobs klagan, de måste bortför-
klara hans lidande. De blir sårade och 
dömer honom på felaktiga grunder.

– De har ingen uppfattning om den 
andliga kamp som ligger bakom allt. 
De har inte insett betydelsen av att 
vänta på Gud.

Trots vännernas klumpighet driver 
inte Job bort dem, och han vänder in-
te heller Gud ryggen. Det här har varit 
en viktig lärdom för familjen Harcourt.

– Vår rättfärdighet prövas. Gud upp-
skattar rättfärdigheten allra mest, och 
satan ger inte upp försöken att attack-
era den. Jobs bok är inte svaret på al-
la våra frågor, men den hjälper oss att 
betrakta våra liv på ett nytt sätt, sä-
ger Becky.

Mitt i den smärta som förlusterna or-
sakat säger Job de ord för hör till Gam-
la testamentets mest profetiska och 
inspirerande: ”Jag vet att min befria-
re lever och till sist ska träda fram på 
jorden. Här, med min kropp, vill jag 
skåda Gud, ja, honom vill jag skåda, 
jag vill se honom med egna ögon, in-
te som en främling.” (Job 19:25–27)

– Slutet av Jobs bok är inte enbart 
en beskrivning av ett lyckligt slut, den 
är också en glimt av framtiden, av en 
ny skapelse, sammanfattar Paul Har-
court.

Artiklarna har ingått i tidningen Uusi Tie. 
Översättning: Sofia Torvalds

VEM?

• Paul Harcourt är kyrkoherde i församlingen Woodford Wells i norra London.  
Till familjen hör frun Becky och två specialbarn.
• Från början av oktober är Paul Harcourt nationell ledare för Storbritanniens 
New Wine-nätverk.
• New Wine är ett nätverk som har som mål att förnya de anglikanska försam-
lingarna i England. Därifrån har det spritt sig till hela världen. Också i Finland har 
det sedan 1990-talet ordnats många New Wine-evenemang.
• Lär mer (på finska) på www.newwine.fi.

JoB anklagas av sina vänner. Målning 
av William Blake, 1805.
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Det är det lilla som räknas
TEATER

Allt som är underbart 
(Svenska teatern)

Regi: Ann-Luise Bertell
I rollerna: Dennis Nylund

Ni vet de där små stun-
derna i livet, ibland bara en 
millisekund långa, när ett li-
tet fönster öppnas och ren 

och skär lycka strömmar 
in? Det är de här ögonblick-
en som Duncan Macmillans 
monolog Allt som är under-
bart kretsar kring. Den brit-
tiska komedin har landat i 
Svenskfinland, på Svens-
ka teaterns Amos-scen, 
och det är skådespelaren 
Dennis Nylund som sitter i 
cockpiten.

Egentligen är upplägget 
allt annat än trivsamt och 

muntert. Det finns barn som 
växer upp med en föräld-
er som lider av allvarlig de-
pression och Nylund för-
kroppsligar ett av dem. Vad 
ska han säga till sin mam-
ma då hon försökt ta livet 
av sig? Jo, han listar alla de 
saker som gör livet värt att 
leva, allt från kramar till att 
skratta så att mjölken spru-
tar ut genom näsan.

Men vad hjälper en lista 
den människa som plågas 
av så djup ångest att den 
enda lösning som känns 

som ett möjligt alternativ 
är att avsluta sitt liv? Dä-
ri är ligger ju ångestens vä-
sen – att den bedövar och 
täcker in allt det som är 
underbart med en äcklig 
svart smet.

Det betyder inte att pjä-
sen inte skulle vara under-
bar. Dennis Nylund är en 
klippa. Den drygt timmes-
långa föreställningen känns 
trygg och otvungen, till och 
med spontan. Någon ut-
präglad monolog är pjäsen 
inte. De sekvenser då Ny-

lund interagerar med pu-
bliken är viktiga och bidrar 
paradoxalt nog med både 
skärpa och avspändhet. En 
kanske ännu viktigare biroll 
har musiken i form av de 
serotoninhöjande snuttar 
som serveras publiken med 
jämna intervall.

Pjäsens råd till den som 
tycker att allt är så mörkt 
att inget längre är värt nå-
got lyder så här: Gör det in-
te. Allt blir bättre.

 ¶ CHRISTA MICKELSSON

Om lättja
”Jag åkte taxi”, berät-
tade religionshistorikern 
Karen Arm-
strong i ett 
samtal vid 
bokmäs-
san i Gö-
teborg. När 
chauffö-
ren fick ve-
ta att hennes arbete är 
att forska i religioner sa 
han: Ja, religionerna är ju 
ansvariga för alla krig i 
världen. Hon verkar fort-
farande arg när hon be-
rättar om diskussionen.

– Intellektuell lätt-
ja! fräser hon. Intellektu-
ell lättja!

Och vilken lättnad jag 
känner i den stunden: 
över hennes ilska, över 
svaret, framför allt då vi 
som ofta vill säga något 
trevligt om religion får 
känna oss som om det är 
vi som är dumma.

Förstår inte folk, dund-
rar Armstrong, att före 
den västerländska kul-
tur som utvecklades på 
1800-talet, så fanns det 
ingen skillnad mellan re-
ligion och politik, och så 
är det fortfarande i stora 
delar av världen. Religi-
on och makt har varit så 
tätt sammanflätade att 
de inte gått att åtskil-
ja. På medeltiden skul-
le själva tanken ha varit 
befängd.

Och samtidigt är kris-
tendomen en religion 
som uppstod under ro-
merskt förtryck, en fri-
hetens religion, en mot-
ståndsrörelse. Några 
hundra år senare med-
delar kejsar Konstan-
tin att han är kristen re-
gent. Och sen börjar det 
gå snett, eller hur.

Och islam, menar hon, 
den form av islam som 
uppstått i Saudiarabien 
och nu sprids på andra 
håll, det är som om en li-
ten, udda extremkristen 
sekt från den amerikan-
ska mellanvästern plöts-
ligt skulle erövra världen.

Gör det inte för lätt för 
er, vill hon säga. Det är 
mycket svårare än ni tror.

Så budskapet som hon 
riktar till taxichauffören 
slungas tillbaka, mot oss.

Akta er för intellektuell 
lättja. Den finns närma-
re er än vi tror. Kanske till 
och med hos mig.

 ¶ SOFIA TORVALDS

ELLIPS ”Som en 
fyrbåk som 
sprider en 
strimma ljus”

John Vikström 
håller den 450 
sidor långa 
biografin om 
sig själv under 
armen efter 
boksläppet i 
Helsingfors.

När ärkebiskop John Vikström gick i 
pension bestämde han sig för att ald-
rig skriva en biografi över sitt liv. Nu 
har biskopskollegan och professorn 
Gustav Björkstrand gjort det åt honom.

– Jag upphör inte att överraskas över 
hans mångsidighet. Hur var det ens 
möjligt att så många människor, un-
der en så lång tid, vände sig till honom 
i så många olika frågor?

 Den stora finlandssvenska filosofen 
Georg Henrik von Wright liknade John 
Vikström vid en ”fyrbåk som sprider 
en strimma av ljus i vårt allt mera för-
virrade samhälle”.

När John Vikström blev biskop ef-
ter det stormiga 60-talet var de radi-
kala strömningarna starka och kriti-
ken mot kyrkan intensiv på många håll. 
Den tidigare biskopen Karl-Erik Fors-
sell ansåg att han inte kunde svara på 
utmaningarna och trodde att Vikström, 
på ett helt annat sätt, skulle kunna fö-
ra en diskussion med kulturlivets re-
presentanter.

Det skulle visa sig att han hade rätt. 
Att Vikström vann respekt också i de 
kyrkokritiska kretsarna berodde delvis 
på hans ödmjukhet, tror Björkstrand.

– Han lyckades till exempel över-
brygga mycket av klyftan mellan kyr-
kan och arbetarrörelsen. Inom kyrkan 
hade det funnits en tendens att bara se 
den kritik som arbetarrörelsen riktade 
mot kyrkan. Men John Vikström med-
gav att kyrkan hade handlat fel, att det 
fanns rättfärdiga krav hos arbetarrörel-
sen och att kyrkan inte hade förstått att 
vara solidarisk och måste göra bättring.

Vikström själv säger att det var med 
Kristus för ögonen som han mötte de 
radikala vänsterrörelserna.

– Den bild som gavs av kyrkan var 

BIOGRAFI. Som biskop satte John Vikström sig själv på spel på ett 
sätt som det finns få motsvarigheter till. Det säger Gustav Björks-
trand, som samlat Vikströms gärning mellan två pärmar.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

att den är en institution som binder och 
gör livet trängre för människor. Det kan 
den i och för sig göra, men i den situ-
ationen insåg jag att det ju är tvärtom. 
Kyrkans uppgift här i världen är att va-
ra en befrielserörelse, från orättvisa, 
diskriminering, från synd, ja till och 
med från död, säger Vikström och ber 
med glimten i ögat om ursäkt för att 
han börjat predika.

Anklagades för irrlära
Björkstrand konstaterar att John Vik-
ström medvetet gick in för att föränd-
ra kyrkan.

– Om han inte varit så aktiv i frå-
gan är jag inte säker på att kyrkan ha-
de vigt de första kvinnliga prästerna re-

gustaV BJörkstranD säger att John 
Vikströms gedigna utbildning, analys-
förmåga, tålamod och arbetskapaci-
tet var nycklar till hans framgång.

FOTO: CATA PORTIN



KULTUR 13KYRKPRESSEN TORSDAG 29.9.2016 • NR 39
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

På jakt efter en stulen barndom
FILM

Den lilla sparven

Regi: Selma Vilhunen

Ingen har väl påstått att 
barndomen skulle vara en 
enda dans på rosor – åt-
minstone inte Astrid Lindgren 
som förvisso lyckades med 
konststycket att kombinera 

det vemodiga ”ensam hem-
ma”–perspektivet med skoj, 
frihet och verklighetsflykt.

Men det är inte alla förun-
nat och man kan med rätta 
fråga varför det allt som of-
tast är de olyckliga minnes- 
och barndomsbilderna som 
slår igenom.

Mera om detta i Selma 
Vilhunens Den lilla sparven 
(Tyttö nimeltä Varpu), en film 
som tar avstamp i det här 

med frånvarande vuxna med 
en ”nyhjälplös” agenda.

Filmen titel syftar på 
12-åriga Varpu (Linnea Skog) 
som bor med sin mamma 

(Paula Vesala) i östra Hel-
singfors. Det säger sig självt 
att det är lite si och så med 
ekonomin och knappast blir 
det bättre av att mamma Si-

ru, städföretagaren, gång 
efter gång hudar i bilsko-
lan. Hon lyckas till och med 
glömma bort sin dotters fö-
delsedag!

Följaktligen är det inte så 
märkligt att Varpu längtar 
efter sin pappa som enligt 
uppgift är bosatt i Uleåborg. 
Sedan går det som det går, 
att det tolvåriga flickebarnet 
på eget bevåg, i en stulen bil, 
sätter kurs på norra Finland.

Som sagt: det kan ibland 
bli lite tjatigt med barndoms-
skildringar som med vuxna 

ögon – och erfarenheter - tar 
sig an barndomens landskap. 
Å andra sidan är Vilhunen in-
te den som klär sig i helsvart. 
Energin och hoppet finns där, 
det är inte endast sura miner.

Men det som gör att man 
förmår pusta ut är unga, ur-
starka, Linnea Skog. Hon ut-
strålar en integritet som inte 
är av denna värld, en karisma 
och inre styrka som gör att 
Varpu i inget skede framstår 
som ett hjälplöst offer. Det 
tar man gärna med sig.

 ¶ KRISTER UGGELDAHL

När moralen inte 
längre är lönsam
TEATER

Mor Kurage och hennes 
barn

Manus: Bertolt Brecht
Regi: Ulrika Bengts 
I rollerna: Ylva Ekblad, 
Susanne Marins, Alex-
ander Holmlund, Markus 
Lytts m.fl. 
Spelas på Wasa teater till 
29.10.

Mor Kurage och hennes barn 
utspelar sig under trettioår-
iga kriget. Mor Kurage reser 
runt med sin vagn och säl-
jer det arméerna kan tän-
kas behöva – allt från bäl-
tesspännen till brännvin. Hon 
är en kvinna som kan ta-
la för sig och hålla familjen, 
de tre mer eller mindre vux-
na barnen, på benen. Kriget 
är hennes näringsgren, men 
barnen har hon tänkt hålla 
utanför krigsmaskineriet.

Det är kvinnorna som ly-
ser starkast i pjäsen, med 
mor Kurage själv i spet-
sen. Ylva Ekblads Mor Kura-
ge stiger fram som en rak-
ryggad och driven kvinna. I 
Ulrika Bengts uppsättning 
av pjäsen talar Kurage och 
hennes barn dialekt med 
varandra. Dialekten är en 
markör som håller ihop fa-
miljen, men blir mer än så. 
När Ylva Ekblad förmedlar 
barsk omsorg på Solfdialekt 
rotar hon inte bara mor Ku-
rage i sig själv. Hon låter 
också den österbottniska 
publiken möta pjäsen  
på kulturell hemmaplan.  
Susanne Marins övertygar 
å sin sida i rollen som den 
stumma dottern Kattrin som 
kommunicerar med teck-
en och gester så att inte ba-
ra de teckenspråkskunni-
ga förstår henne, utan he-
la salen.

Scenografen Erik Salve-
sen har fört in ett för scen-

konsten främmande ele-
ment: Vatten. Över scengol-
vet brer vattnet ut sig och 
skådespelarna klafsar ge-
nom det iklädda gummi-
stövlar. Från taket kommer 
regnet ner i ridåer. Vattnet 
må vara dekorativt med sina 
speglingar och sina reflek-
tioner, men det är myck-
et mer än ett dekorativt ele-
ment. Det öses upp, det an-
vänds för att diska kärl, det 
ger effekt åt ilskna steg och 
närmast dansanta utsväv-
ningar hos skådespelarna. 
Framför allt känns det som 
om vattnet är en symbol för 
krigets närvaro i berättelsen.

Mor Kurage och hennes 
barn är en pjäs skriven 1939 
med handlingen förlagd till 
1600-talet. Ändå känns det 
som om världen utanför te-
aterhuset gör den skräm-
mande aktuell. Det är en 
berättelse om människor 
som har förlorat sin moralis-
ka kompass snarare än sitt 
hopp, människor som an-
ser sig vara vanligt ordent-
ligt folk som kommer i kläm 
i krigets maskineri – utan 
att våga se sitt eget ansvar. 
Samtidigt är det omöjligt 
att se ner på dem. Snarare 
blir de karaktärer att speg-
la sig i, karaktärer som visar 
vår egen förmåga att göra 
fel val, att inte stå upp för de 
ideal vi någonstans ändå har 
och vår egen oförmåga att 
vänta oss det värsta.

I det nuvarande samhälls-
klimatet är det lätt att sjunka 
ner i hopplöshet efter mötet 
med Mor Kurage. Som med-
icin skulle jag vilja rekom-
mendera filosofen Joel Back-
ströms text i programbladet, 
en text som bland annat på-
minner oss om hur skiljelin-
jen mellan ont och gott in-
te går mellan olika människor 
utan inom var och en av oss, 
hela tiden.

 ¶ ERIKA RÖNNGåRD

mor kurage (Ylva Ekblad) reser runt som marketenterska 
under trettioåriga kriget. FOTO: FRANK A. UNGER

”Jag tror att få förstått 
hur systematiskt en 
del motståndare gick 
in för att få bort ho-
nom som ärkebiskop. ”
Gustav Björkstrand

dan 1988. I den frågan engagerade han 
sig på ett sätt som det finns få motsva-
righeter till. Han la ner en oerhörd mö-
da på att övertyga moståndarna med 
saklig analys och rationella argument. 
Det var så viktigt för honom att bevara 
kyrkans enhet, säger Björkstrand som 
tror att det faktum att motståndet mot 
kvinnliga präster ännu i dag florerar i 
vissa kretsar är något som fortfarande 
bekymrar John Vikström.

Den som försöker åstadkomma nå-
got samlar också på sig motståndare.

–  Jag tror att få förstått hur systema-
tiskt en del motståndare gick in för att 
få bort honom som ärkebiskop.

I början av 90-talet anklagades Vik-
ström för irrlära, något som inte hänt en 
biskop sedan 1600-talet. Det var hans 
liberala hållning gentemot homosex-
ualitet som blev droppen för en del av 
hans motståndare.

– Man kan säga att han lämnades en-
sam åt ”vargarna”. Han fick så gott som 
obefintligt stöd av sina biskopskolleger.

John Vikström själv säger att han in-
te hade förväntat sig något annat än att 
han skulle stå ensam i den frågan. Och 
han tackar sitt dåliga minne för att han 
inte bär med sig några djupa sår från 
den här tiden.

– Men inte var det roligt att se vil-
ka personer som skrivit under namn-
insamlingen mot mig, det kan jag er-
känna.

På frågan vad han tycker om biografin 
behöver han inte fundera länge:

– Jag tycker att Gustav har kunnat 
fånga det jag velat. Han har hört mi-
na hjärtslag.

• Livet är ett lagspel – John Vikström 
som kyrklig ledare och samhällspå-
verkare har utkommit på svenska på 
Fontana Media och på finska på Kir-
japaja. 

• John Vikström var biskop i nästan tre 
decennier, först för Borgå stift 1970–
1982 och som ärkebiskop för hela 
kyrkan 1982–1998.
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Mixa och Matcha FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens fråge-
sport. Vår tävlande den här veckan är Björn Månsson. Konstruerad av 
Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: BJÖRN MÅNSSON
SMEKNAMN PÅ INVÅNARNA & HEMSTAD

a) Carioca   1) Rio de Janeiro
b) Gato    2) Madrid
c) Capitalino   3) Mexico City
d) Edokko   4) Tokyo
e) Porteño   5) Buenos Aires

Resultat: 3/5

ALVAR AALTOS VERK & ORT

a) En känd villa   1) Esbo 
b) En känd kyrka   2) Norrmark 
c) Ett känt bibliotek  3) Muurame 
d) Ett känt sanatorium   4) Pemar
e) Ett känt vattentorn   5) Viborg

Resultat: 5/5

FINLANDSSVENSKA KVINNLIGA FÖRNAMN & NAMNSDAG 2016

a) Felicia    1) 6 januari 
b) Nicole    2) 6 maj 
c) Freja    3) 6 september
d) Harriet    4) 6 november
e) Svea    5) 6 december

Resultat: 1/5

OVANLIGA VIKTENHETER & SAMMA VIKT I GRAM ELLER KILO

a) 1 grain    1) ca 0,065 gram
b) 1 uns    2) ca 3 gram 
c) 1 batman   3) ca 28 gram 
d) 1 dirham   4) ca 6 kg
e) 1 bismerpund    5) ca 10 kg

Resultat: 1/5

FINLANDS STATSMINISTRAR & PÅSTÅENDE

a) Castrén   1) Grundade en känd  
advokatbyrå

b) Tanner   2) Utvecklade läran om  
olika skogstyper 

c) Cajander   3) Hette ursprungligen  
Thomasson i efternamn

d) Fagerholm   4) Jobbade som ung hos många 
olika frisörer i Helsingfors

e) Rangell   5) Dömdes i krigsansvarighets- 
rättegången till 6 års fängelse

Resultat: 5/5

Svaren: 
Smeknamn på invånarna & Hemstad: a-1, b-2, c-3, d-4, 
e-5
Alvar Aaltos verk & Ort: a-2, b-3, c-5, d-4, e-1
Finlandssvenska kvinnliga förnamn & Namnsdag 2016: 
a-3, b-5, c-2, d-1, e-4
Ovanliga viktenheter & Samma vikt i gram eller kilo: a-1, 
b-3, c-5, d-2, e-4
Finlands statsministrar & Påstående: a-1, b-3, c-2, d-4, e-5

Namn: Björn Månsson.
Ålder: 63.
Yrke och/eller ti-
tel: Journalist och 
kommunalpolitiker.
Hemort: Helsingfors.
Favoritmat och 
-dryck: Tidigare öl, 
numera mineralvatten 
samt fisk i olika former.
Lyssnar helst på: 
Klassisk musik och 
politisk debatt.
Favoritidrottsgren- 
och/eller –lag: En hel-
singforssvensks rät-
ta svar är HIFK på den 
senare frågan. Ishock-

ey när Finland spelar.
Rekommendera en bok!: Victor Hugos Samhällets 
olycksbarn (Les Misérables), särskilt som musikal ...
Skulle vilja resa till: Kanske Kina. Nej, skriv Australien.
Tråkigaste hemgörat: Gillar att diska, det vill säga fylla 
diskmaskinen, men nog är ju städning det värsta.
Min åsikt om frågesporter: Gillar!
Höjdpunkt från sommaren: När vi var en vecka på resa 
med barnbarnen ute på landet i västra Tyskland.
Motto eller slogan: Livet är alltid värt att leva.
Om jag vore en biblisk person skulle jag vara: Petrus 
som kan anses vara den första påven.

frågesPortsresultat: 15/25.

Julbord och jullunch 
i exotisk miljö

Kom ihåg 
farsdag 13.11

Bäcklidvägen 476, 64200 Närpes
Telefonbeställningar: 040-5108124

www.lindskok.fi

Närpes

Växthusrestaurang

Behöver Ni utrymme för festen,
Kom så ordnar vi resten.

* Lunchbuffé  vardagar  k l .  10.30-14
* P izza-meny vardagar  f rån k l  15 fram t i l l  en t imme innan stängning
* 60 s i ttp latser  i  restaurangen och 36 på terrassen
* Vi  erbjuder  också Ala  cartemeny och pr ivatbestä l ln ing v id  behov. 
   R ing ,  så  ordnas det!

Södra Terjärvvägen 10, Terjärv
045-804 7898,  
www.restaurang-marinas.fi

Boka julfesten i god tid

SANNIŚ KÖK
LUNCH & FESTMAT

Tel. 7221680
Lunchbuffé

må-fr 10.30 - 14.00
Hos oss kan du ha fest och möten.
Vi står även till tjänst med catering.

Välkommen!
www.sanniskok.fi/sv/

Solkulla
Sollkullav. 65. J:stad

Boka julfesten i god tid

Boka julfesten redan nu!
Pizzabuffé

fredagkvällar kl.17-20
Konferensutrymme 

för 24 personer

Tel. 06 346 4392
 Öppet må-to 9-20, 

fre 9-22, lö 10-22, sö 11-20

Välkommen!

tfn 727 2255
Purmovägen 471, Purmo
www.uffes.fi

Välkommen till
       Uffes i Purmo!

Till fest & vardag
»  smakliga luncher varje vardag 11-13

»  à la carte restaurang för 100 personer

»  catering, allt från större fester 

       till hemmamiddagar

»  smörgåstårtor

»  söta tårtor

» café & kiosk

»  lösglass

» goda pizzor

»  grillmat  

Vi har öppet 7 dagar i veckan

Boka julfesten i god tid

Smakliga luncher vardagar 
kl. 10.30-14.45

Catering inför höstens och 
julens fester

Skeppsredaregatan 3, Vasa
Tel. 050-5431528

Lunch alla dagar 11-15
Öppet  månd. - tors. 9-19
  fred. - lörd. 9-22
  sönd.  9-19

Fjärdens Kaffestuga
tel. 385 0366, Oravais



INSIDAN 15KYRKPRESSEN TORSDAG 29.9.2016 • NR 39/E
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
29.9 KL. 19: KLASSIKER I BORGÅ 
DOMKYRKA Schubert: Winterreise. 
Petri Lindroos & Eric-Olof Söder-
ström. Biljetter 20/15 €
LÖ 1.10 KL. 18: INTERNATIONELL 
MÄSSA i taizéstil i domkyrkan, olika 
språk: svenska, finska, engelska, 
tyska och arabiska. Medv. Eisentra-
ut-Söderström, Söderström, Sihvo. 
Efteråt testund i domkyrkan
SÖ 2.10 KL. 10: GUDSTJÄNST I 
SVARTBÄCK-SPJUTSUNDS SKÄR-
GÅRDSKYRKA, Djupsjöbacka, 
Helenelund
OBS! KL. 10: TVÅSPRÅKIG HÖG-
MÄSSA i domkyrkan, Nationella 
försvarets dag. Fred Wilén, Heikki 
Hakamies, Reidar Tollander, Jarkko 
Yli-Annala, Pasi Nieminen, Varia 
Voce. Kollekt: Evangelisk Lutherska 
församlingarnas barnarbete.
KL. 18: MUSIKSTUND I MIKAELSKA-
PELLET som fyller 90 år, Trio ad 
Libitum och blockflöjtsensemblen
ON 5.10 KL. 13: VECKOMÄSSA I TAI-
ZÉSTIL i kapellet på Lundagatan 5, 
Eisentraut-Söderström, Helenelund

 ¶ LAPPTRÄSK
lö 1.10 kl. 10.30–12.30: Nappeklub-
ben i Mariagården i Liljendal, GN
sö 2.10 kl. 10: Familjemässa i kyr-
kan, SL, GN, PJ och Barnklangen. 
Missionens kyrkkaffe och snabblot-
teri i Kycklings
on 5.10 kl. 9.30: Vuxen-barn i för-
samlingshemmet, GN
on 5.10 kl. 14.15: Barnklangen i för-
samlingshemmet, PJ
to 6.10 kl. 9.30: Öppet Café i An-
nagården, GN
to 6.10 kl. 14: Missionskretsen i för-
samlingshemmet, Carita Illman, SL

 ¶ LILJENDAL
lö 1.10 kl. 10.30–12.30: Nappe-
klubben i Mariagården, GN, Marina 
Andersson
sö 2.10 kl. 12: Höutandag på 
Wårkulla, med folkvisagudstjänst,  
SL, PJ
ti 4.10 kl. 10: Vuxen-barn i Maria-
gården, GN
on 5.10 kl. 18: Tjejharmoni i Präs-
tis, Bebban Reinholm-Saarinen, 
Nea Westerholm
to 6.10 kl. 9.30: Öppet Café i An-
nagården, GN
to 6.10 kl. 18: Kyrkokören övar i 
Mariagården
På kommande: Lokala förmågor 
goes mission, lö 8.10 kl. 14-16 i 
Liljendalgården

 ¶ LOVISA
Gudstjänst: sö 2.10 kl 10 i kyrkan, 
Blom, Tollander
Samkristen förbönstjänst: må 3.10 
kl 18 i församlingsgården
En Euros Café: ti 4.10 kl 13-15 i 
Tikva
Pensionärsföreningen: ti 4.10 kl 13 i 
församlingsgården
Morgonmässa: on 5.10 kl 8 i kyrkan
Morgonkaffe: to 6.10 kl 8:30 i Tikva
På kommande: 

Ungmässa och skribainskrivning to 
13.10 kl 18 i kyrkan

 ¶ PERNÅ
Mikaelidagens högmässa med 
tacksägelse för skörden: sö 2.10 
kl. 10.00 i kyrkan, Robert Lem-
berg, Minna Silfvergrén, Marcus 
Kalliokoski.
Barnens kyrkäventyr och 
4-åringarnas födelsedagsfest: 
sö 2.10 kl. 16.00 i kyrkan, Minna 
Silfvergrén, Elin Lindroos, Marcus 
Kalliokoski.

 ¶ SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö 2.10 kl. 12, Famil-
jemässa. Vi bjuder in speciellt mor- 
och farföräldrar med sina barnbarn. 
Camilla Ekholm, Lauri Palin, Mauriz 
Brunell, Isabella Munck.
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 30.9
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Hög-
bergsgården, Högbergsgatan 10 
E. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 2.10
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Heikel-Nyberg, 
Böckerman, Almqvist. Tomas Vo-
kalensemble medverkar. Kyrkkaffe.
kl. 16: Mässa med små och stora 
i S:t Jacobs kyrka. Repo-Rostedt, 
Henricson. S:t Jacobs barnkör med-
verkar. Servering.
Må 3.10
kl. 11-12: Cellverksamhet ”Guds 
närvaro i vår samvaro” i S:t Jacob. 
Gertrud Strandén.
kl.14-18: Häng i Tian. Öppet hus i 
ungdomslokalen. Romberg.
Ti 4.10
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Anne Hätönen.
kl. 13–14.30: Musiklek för 0-3 
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125. 
Isaksson
kl. 13: Träffpunkt. Högbergsgatan 
10 E. ”40 år av resor i fosterlandets 
tjänst” betraktelser av ambassad-
rådet Ingmar Ström.
kl. 18: Mariavesper i Johannes-
kyrkans krypta. Busck-Nielsen, 
Böckerman.
On 5.10
kl. 10–11.00: Nallegudstjänst i Mari-
akapellet. Repo-Rostedt, Isaksson.
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Ja-
cobs församlingssal. Salenius.
kl. 14–15.30: Sjötorpet, Högbergs-
gatan 10 E, 2 vån. Ollberg.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Enlund.
To 6.10
kl. 13-15: Musiklek för 0-3 åringar i 
Bokvillan, Tavastvägen 125. Isaks-
son
Middagsbön: i Johanneskyrkan var-
dagar kl. 12.
Kom! Tyst retreat på Snoan: 
18–20.11.2016 för Johannes för-
samlings medlemmar. Kom och 
upplev en tyst gemenskap i Snoans 
vackra miljö! Under retreaten finns 
det möjlighet att delta i bibelme-
ditationer, vägledningar, tideböner 

och mässor. Retreatledare: Anna 
Maria Böckerman och Maria Repo-
Rostedt. Retreaten kostar 70€. Den 
som vill kan åka med gemensam 
transport för 35€. Vi startar fredag 
kl. 16.15 och är tillbaka söndag ca 
kl. 17.30. Anmälningar senast 2.11 
till Maria Repo-Rostedt, tfn 09 
23407738, 050-577 39 95, e-post 
maria.repo-rostedt@evl.fi.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Kansliet är öppet: må, ti, to, fr kl. 
9-14, on kl. 12-14.
MATTEUSKYRKAN  Åbohusvä-
gen 3
Fr. 30.9 kl. 19-21: Samling för 
män (2 vån). Elis Grahn: Litet om 
traditioner och religioner i Fjärran 
Östern. Diskussionskväll. Ingång 
via kansliet. Välkommen.
Sö 2.10 kl. 12: mässa med små 
och stora, Helena Rönnberg, Mimi 
Sundroos, Matteus barnkör, Emma 
Gustafsson. Kyrkkaffe och saft.
Sö 2.10 kl. 18: kvällsmässa ”ängel”. 
Bl a Mia och Ben Westerling med-
verkar. Efteråt kvällste i Matteus-
salen (2 vån).
Ti 4.10 kl. 18.30-20.30: kyrkokören 
övar i Matteussalen. Mera info: 
Mimi Sundroos, 040-5840296.
On 5.10 kl. 15.15-16.15: Vår Ton (fd. 
Roströsten). för Dig, som ej har 
så stor sångvana, men gärna vill 
prova på hur det känns eller för Dig 
som vill uppdatera Ditt sjungande. 
Mera info: Mimi Sundroos 040-
5840296 eller e-post marianne.
sundroos@evl.fi
On 5.10 kl. 17.30: Matteus.NU 
Grundkurs i kristen tro. Kvällens 
tema: Hur blev allt till? Inkom-
mande höst inleder vi en serie med 
samlingar om vår kristna tro. Vem 
var Jesus? Har Gud skapat allt? Vår 
brist och ondskan i världen. Är Gud 
Ande eller…? Har livet en mening? 
Samlingarna leds av kyrkoherde 
Stefan Forsén och ersätter delvis 
de Alphakurser som vi tidigare har 
arrangerat i församlingen. Tanken 
är att man kan delta enbart i någon 
samling eller att man deltar regel-
bundet – helt enligt eget val. Det 
behövs inga förhandskunskaper. 
Vi inleder med en lätt servering 
kl. 17.30. Kl. 18 är det möjligt att 
delta i Matteus Ungdoms mässa 
och själva samlingen inleds kl. 
18.30. Anmäl gärna för maten per 
mejl matteus.fors@evl.fi eller tfn 
050-3803933 eller via Facebook-
eventet. Alla hjärtligt välkomna! 
Vi uppmuntrar också etablerade 
grupper att delta.
On 5.10 kl. 18: Matteus Ungdom 
–mässa. Kort mässa med böne-
vandring. Kyrkfika efteråt.
To 6.10 kl. 13-14.30: torsdagsträff 
med Johan Hallvar. En grupp för Dig 
som vill ha trevlig gemenskap med 
sång och samtal. Kaffeservering 3 
euro. Välkommen!
Samtalslunch för seniorer: 
Fr 7.10 kl. 12-14 i Matteussalen. Mia 
och Ben Westerling berättar om 
sitt arbete i Nepal. Anmäl till kans-
liet senast 4.10 kl. 14 antingen per 
mejl matteus.fors@evl.fi eller per 
tfn 050-380 3933. Lunchavgift 5€. 
Välkommen.

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

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

BETRAKTELSEN TOMAS RAY

Övernaturligt
Det är väldigt få tv-serier som jag i dagens läge följer 
med. Jag tittar mest på nyheter, det mesta av de övri-
ga utbudet får vara. Någon film kan jag se, men oftast 
från någon annan källa än tv-kanalernas utbud. En av 
de serier som jag däremot under de senaste åren tittat 
på är den amerikanska serien Supernatural, som hand-
lar om bröderna Sam och Dean Winchester som åker 
omkring i USA och dödar demoner, spöken och en och 
annan vampyr. Serien började 2006 i USA och är nu in-
ne på sin elfte säsong, en riktig långkörare. 

Som bibelläsare är det en värld som jag känner igen 
mig i. Demoner är onda och dör de behöver jag inte fälla 
någon tår. Änglar är våra vänner, som strider för oss på 
vår sida. Världen i tv-serien Supernatural är lätt att tolka 
utifrån en biblisk världsbild. Ta bara ängeln Castiel eller 
Cass, som han kallas. En ängel som fallit till jorden och 
tagit en människas skepnad. Lätt förvirrad, men en god 
gestalt som blir vän med bröderna Winchester. Dess-
utom strider de på samma sätt mot demonerna och har 
samma mål i sikte. 

naturligtVis har de som skapat serien utgått ifrån en 
kristen referensvärld, även om de sedan låtit fiktionen 
ta över. Hur vi förhåller oss till en andlig värld i dag är 
sedan en annan femma. Men jag tror att vi angående 
grundupplägget – det onda versus det goda –  ändå har 
något att hålla med om.  Även om vi ser på ondskan som 
ett strukturellt fenomen, som finns inbyggt i systemet, 
måste vi väl medge att det finns ondska i världen som 
måste bekämpas. Som kristen tror jag också på att Gud 
verkar på vår sida när vi kämpar mot det onda, både i 
våra liv och i vår omvärld. Om det sedan sker genom 
änglar, medmänniskor eller kraft att motverka ond-
skan, kan väl få vara öppet? 

En tanke när det gäller änglarna brukar jag alltid gång 
efter annan påminna mig själv och andra om: ”Kom ihåg 
att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det 
har haft änglar till gäster utan att veta om det.” (Heb. 
13:2). Jag gillar tanken i den bibelversen. Vad det sedan 
i sin fullhet betyder kanske också får vara ett av livets 
små mysterier?

Tomas Ray är stiftssekreterare för mission och interna-
tionell diakoni.

MIKAEL anses vara den 
främste av ärkeänglarna. 
Namnet kommer från 
hebreiskan och betyder 
”Vem är lik Gud”. Han 
omnämns bland annat 
i Daniels bok och i up-
penbarelseboken. Man 
antar också att många 
av de bibelställen där 
en namnlös ängel finns 
med handlar om Mikael. 

Ärkeängeln Mikael 
vördas av både kristna, 
judar och muslimer och 
finns också omnämnd i 
Koranen.

Mikael avbildas of-
ta i kamp mot en drake, 
där draken symboliserar 
djävulen.

VECKANS PERSON

”Gud, hjälp du 
oss att se din 
änglar runt om-
kring oss. Tack 
för att de finns.”

Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Tomas Ray.

177: 1-2, 124, 125, 
177: 3-5 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Nu börjar hösten på riktigt
Mikaelidagen, eller Mickelsmäss som den ock-
så kallas, hörde tidigare till årets största hög-
tider. Den markerade övergången från den ljusa 
sommaren till det mörka vinterhalvåret. På sina håll fi-
rade man ljusinbrinningsfest för att uppmärksamma 
att man fick tända ljus igen.

Numera är Mikaelidagen inte bara änglarnas dag, 
utan också barnens. Många församlingar firar familje-
gudstjänst på Mikaelidagen.

OM HELGEN
En skön start på det nya året, ljus, gemenskap, 
rekreation, upplevelser och trevliga utfärder i 
Almuñécar 12–20.1.2017
Pris: 680 €, i priset ingår flyg, logi i 4-stjärnigt hotell i 
dubbelrum, riklig frukost och middagsbuffé. Mera info 
och anmälningar: verksamhetsledare Kalle Sällström, 
kontakt@forsamlingsforbundet.fi, 050-3562 475. 
Teknisk arrangör: Göran Sundqvist Travelpartner

”Se till att ni aldrig 
föraktar någon 
enda av dessa 
små.”

Läs mera i  
Matt. 18:1–6 (7–9) 10

”Upplev en an-
norlunda guds-
tjänst på Mikaeli-
dagen, med möj-
lighet att själv ta 
del i samtalet un-
der friare former.”

Samtalsgudstjänst sö 
2.10 kl. 18 i Olars kyrka.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
30.9–6.10

FÖRSTA LÄSNINGEN
1 Mos. 28:10–17

ANDRA LÄSNINGEN
Upp. 12:7–12

EVANGELIUM
Matt. 18:1–6 (7–9) 10

Mikaelidagen. Temat är 
”Änglarnas dag”.

HELGENS TEXTER
ILLUSTRATION: KARSTEIN VOLLE
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 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fre 30.09
• kl. 10.00: Hålligång med lek & 
sång i Hagasalen, Vespervägen 12. 
För barn 0-5 år med förälder. Kaf-
feservering efteråt. Ledare Juliana 
Mikkonen.
Sö 02.10
• kl. 10 Högmässa: Munksnäs 
kyrka, Tegelst. 6. Thylin, Ahlberg.
• kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Thylin, Hilli.
• kl. 16.30: Puls gudstjänst i Södra 
Haga kyrka, Vespervägen 12. Barn-
kyrka för 3-8 år och 9-13 år ordnas 
under Puls-gudtjänsterna
Må 03.10
• kl. 10.00: Hålligång med lek & 
sång i Malm, Malmin srk-talo, 
Pehrsstråket 16. För barn 0-5 år 
med förälder. Kaffeservering ef-
teråt. Ledare Juliana Mikkonen.
• kl. 14.00: Hålligång med lek & 
sång i Munksnäs kyrka, Taivastupa, 
Tegelstigen 6. För barn 0-5 år med 
förälder. Vi börjar med kaffe. Ledare 
Juliana Mikkonen.
• kl. 19.00: Karagrupp med Stig-
Olof Fernström i Hagasalen, Ves-
perv. 12.
Ti 04.10
• kl. 10: Babyrytmik i Hagasalen, 
Vesperv. 12. En sångstund för be-
bisar mellan 0-12 månader med 
förälder. Ledare Liisa Ahlberg.
• kl. 19: Förbön och tack i Munks-
höjdens kyrka, Raomov. 3. För-
bönsämnen tas emot till tfn (09) 
23407171 tisdagar mellan kl. 10-12 
och per e-post pray.petrus@evl.fi 
Ons 05.10
• Kl. 13: Bibeleftermiddag i Haga-
salen, Vesperv. 12. Vi ber, dricker 
kaffe och sjunger.
• Kl. 14.30: Barnkör i Hagasalen, 
Vesperv. 12. Alla barn från 6 år 
uppåt varmt välkomna! Ledare Liisa 
Ahlberg.
To 06.10
• kl. 13: Torsdagsvardagsrum på 
Vespervägen 12 som diakonissorna 
ordnar. En mötesplats med fri sam-
varo. Kom och träffa oss och andra! 
Kaffe med dopp. Alla välkomna.
• Kl. 19.00: Petrus Vokalensamblé 
i Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 
12. Introkurs för ovana körsångare 
18-19, även mer vana körsångare 
välkomna. Ledare Peter Hilli.
• kl. 18.30: Alpha på Café Torpet, 
Köpingsv. 48. Mat, föredrag och 
goda samtal. Ett tillfälle att utforska 
meningen med livet och tron på 
ett enkelt och givande sätt. Kursen 
är till för alla som inte brukar gå i 
kyrkan, oavsett ålder och livså-
skådning och kostar inget. Info och 
anmälan på www.petrusforsamling.
net
Övrigt
• Kvinnobrunch: 8.10 kl. 10.30 i 
Hagasalen. Tema: Guds ledning 
och omsorg. Gäst: Pia Fagerholm, 
musik: Anne Ingman-Virtanen och 
Liisa Ahlberg. Anmälan senast 7.10 
till kansliet.
• Välkommen med på församlings-
retreat!: Petrus församling ordnar 
en församlingsretreat 4-6.11.2016 
på retreatgården Snoan. Sista 
anmälningsdag 26.10.2016. Vi får 
tillsammans dra oss undan för att 
lyssna till, tala med och vila hos 
Gud. Mer info och anmälan på 
www.petrusforsamling.net

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Keswick 2016 anordnas 29.9-1.10: 
i Kristuskyrkan på Apollogatan 
5. Temat är ”Allt är möjligt” och 
huvudtalare är Olle Rosenqvist. 
Program: Torsdag 29.9 kl.18 ”Vem 
kallar Han?” Fredag 30.9 kl.18 ”Vad 

kallar han till?” Lördag 1.10 kl.17 ”Att 
leva i Guds Rike men ändå här!” 
Lördag 1,10 kl.19 ”Försörjd, ledd, 
beskyddad, älskad av Honom!” 
Musikprogram: Fiona Chow, Pro 
Christo, Andreas Forsberg, Ryska 
Metodistförsamlingens lovsångs-
team. Mer info: www.keswick.fi
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019--0072 (från 
utlandet +358 1019 0072) varje kväll 
kl.20-24. En webbaserad hjälp-
tjänst finns på adressen http://evl.
fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan  leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd! Du kan 
dessutom skriva ett handskrivet 
brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 
00131 Helsingfors, som behandlas 
anonymt och konfidentiellt. Kyrkans 
chatt dejourerar måndag till torsdag 
kl.18-20.
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och vecko-
slut samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 2.10. um 11 Uhr: Gottesdienst 
zum Erntedank (Matti Fischer)

 ¶ OLAUS PETRI
Lö 1.10 kl. 18: Helgsmålsbön – 
Musikandakt. Kammarkören Uto-
pia, dir. Mikael Maasalo.
Sö 2.10 kl. 11.00: Den Helige Mi-
kaels dag - Högmässa 
Timo Viinikka, celebrant. Ove Lun-
din, predikant. Olaus Petrikören, 
dir. Nina Fogelberg. Hanna Laak-
konen-Yang, organist. Kyrklunch. 
Vi välkomnar kantor Hanna 
Laakkonen-Yang tillbaka från 
föräldraledigheten. Som hennes 
vikarie tjänstgör för sista gången 
tf. kantor Nina Fogelberg.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor sö 2.10. Mikaelidagen: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 guds-
tjänst med små och stora. Ertman, 
Wikman, dagklubbsbarnen och 
barnledarna. Familjevänlig lunch i 
församlingsgården, Kyrkstr. 2. 
Hagalunds kyrka kl. 14 konfirmation 
av Mataskär 4-skriftskolan. Ahl-
beck, Kronlund, Wikman.
Samtalsgudstjänst: sö 2.10 kl. 
18 i Olars kyrka, svenska sidan, 
Olarsbäcken 4. Känns kyrkan 
främmande och lite stel? Vill du 
uppleva andlighet, men tycker att 
tröskeln är för hög? Kom med och 
upplev en annorlunda gudstjänst 
på Mikaelidagen, med möjlighet att 
själv ta del i samtalet under friare 
former. Vi fokuserar på stillhet, 
samtal och mycket musik. Medver-
kande är Eje Oscarsson, Amanda 
Oscarsson, Fanny Hellström, Emilia 
Hoving, Andreas Nygård, Johanna 
Björksten, Rune Skogberg, Thomas 
Stubb, Johan Enoksson, Eeva-Liisa 
Malmgren, Heidi Jäntti och Roger 
Rönnberg. Efter gudstjänsten bju-
der vi på kvällste, diskussion och 
gemenskap. Välkommen med för 
att uppleva något nytt och annor-
lunda – trösklarna är låga och vi har 
högt i tak!
Skriftskolan 2017 är aktuell: Ett 
brev med information om skrift-
skolan 2017 skickas v. 40 till alla 
medlemmar i Esbo svenska för-
samling som är födda år 2002. 
Elektronisk anmälan 10-30.10 på 
www.esboforsamlingar.fi/skrift-

skola. De som bor i Esbo, men hör 
till någon annan ev. luth. församling, 
och andra som är intresserade av 
att gå i skriftskola hos oss, kan 
kontakta skriftskolprästen Brita 
Ahlbeck, 040 546 5194, brita.ahl-
beck@evl.fi. Föräldrainformation 
inför anmälningen hålls i Köklax 
kapell, Handelsbacken 1, on 12.10 kl. 
18.  Varje skriftskolgrupp har också 
sina egna föräldrasamlingar. De 
ordnas vid första träffen för varje 
grupp, en vardagkväll i november/
december 2016 eller januari 2017.
Andliga samtal: Olars kyrka, 
svenska sidan, ti 4.10 kl. 18.30 (OBS 
tiden!).
Veckomässa: Södriks nya kapell, 
Kirstiv. 24, on. 5.10 kl. 12, von Mar-
tens, Malmgren.
Tvåspråkig invigning av det nya 
kapellet Chapple i Iso Omena: to 
6.10 kl. 19. Rönnberg, Sundqvist, 
Antti Malinen m.fl. I samarb. m. 
Olarin srk.
Ny samtalsgrupp på dagtid: Dystra 
landskap? Går livet i mörka färger? 
Har de ljusare nyanserna i livets 
färgpalett tagit slut? Vad kan du, 
jag, vi tillsammans göra för att hitta 
ljusare nyanser? Kom med och 
prata bort en stund över en kopp 
kaffe eller te. Vi träffas varannan 
måndag och pratar kring ett tema 
eller om allt mellan himmel och 
jord. Kom som du är och när det 
passar dig! Ingen förhandsanmälan 
behövs. Vi samlas i klubbrummet i 
Olars kyrka, svenska sidan, varan-
nan må kl. 13-15 med start 3.10. 
Följande träffar 17.10, 31.10, 14.11 och 
28.11. Välkommen! Mer info: Nina 
Wallenius, 050 432 4323, e-post 
nina.wallenius@evl.fi
Ny sorgegrupp: Olars kyrka, 
svenska sidan, on 5.10, 12.10, 26.10, 
2.11 och 9.11 kl. 18.30 -19.30. Du 
som nyligen genom dödsfall har 
mist en anhörig eller nära vän är 
välkommen med för att samtala. 
Ingen förhandsanmälan behövs. 
Efter de två första gångerna, 5.10 
och 12.10, är gruppen sluten, bara 
de som varit med den första och/
eller andra gången deltar. Mer info: 
Kira Ertman, 050 358 1014, kira.
ertman@evl.fi
Braskvällar för kvinnor: Mataskärs 
lägercentrum, internatet, Mata-
skärvägen 3, to 6.10, 20.10 och 10.11 
kl. 18.30. Vi tänder brasan i interna-
tet, dricker kvällste och diskuterar 
med kvällens gäst. 6.10 berättar 
Brita Pawli om Finska Missions-
sällskapets resa till Senegal.20.10 
berättar Annika Luther om sin 
bok ”Fördärvaren”. 10.11 berättar 
Charlotte Steffansson från Finska 
Missionssällskapet om kvinnor och 
byutvecklingsprojekt i Tanzania.  
Ingen förhandsanmälan, välkom-
men! Mer info: Brita Ahlbeck, 040 
546 5191, brita.ahlbeck@evl.fi. 
Nåd i livets vardag: retreat på Sno-
an, Lappvik, 21-23.10. Ledare Roger 
Rönnberg. Pris 90 €. Anmälning 
senast 7.10, 050 576 5784, claire.
broberg@evl.fi
Handarbetsgruppen: Vita huset, 
Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 16-19. 
Vi handarbetar för internationell 
diakoni och mission. Mer info: Nina 
Wallenius, 050 432 4323, nina.wal-
lenius@evl.fi
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyr-
kog. 10, varje må och to kl. 10-12. 
Diakoniarbetare på plats, man kan 
komma in i olika ärenden, beställa 
längre tid till själavård, för utredning 
av ekonomiska bekymmer m.m.
Kretsar för seniorer & daglediga kl. 
13-15: Köklax kapell ti 4.10, Kara-
backa kapell to 6.10.
Församlingslunch: Olars kyrka, 

svenska sidan, Olarsbäcken 4, 
varje ti kl. 12-14 fr.o.m. 6.9. Pris 5 €. 
Lunch, andakt, kaffe och samvaro.

 ¶ GRANKULLA
To 29.9 kl. 10-11 Lovsång och bön: 
i övre brasrummet, Catherine 
Granlund.
Sö 2.10 kl. 12 Mikaelidagens famil-
jegudstjänst: Ulrik Sandell, Barbro 
Smeds, Yvonne Fransman, sön-
dagsskolan medverkar. Kyrkkaffe i 
övre salen.
Tisdag 4.10
Kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebastos, 
Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: 
och brödutdelning.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre 
brasrummet, Heli Peitsalo.
On 5.10 kl. 18.30 Meditativ andakt 
med taizésånger: i kyrkan (sång-
övning kl.18). Arla Nykvist, Carola 
Tonberg-Skogström, Heli Peitsalo.
To 6.10 kl. 10-11 Lovsång och bön: 
i övre brasrummet, Catherine 
Granlund.
Lö 15.10 Kvinnobrunch i Metodist-
kyrkan kl. 10.30-12.30: 
Gästtalare: Leena Lehtinen, TM, 
präst i ev.luth. kyrkan, författare 
och poet. Hon har arbetat som 
sjukhusteolog, och jobbat för 
Agape Europe i 33 länder. 
Anmälan: catherine.granlund@evl.
fi eller tfn 050-439 3208, mayvor.
rancken@gmail.com
28-30.10 Retreat på Snoan med 
Kent Danielsson I tystnaden föds 
levande ord: Pris 80 € (160 € för 
andra än församlingens medlem-
mar). Anmälan före 18.10 till för-
samlingens kansli 09 5123722.

 ¶ KYRKSLÄTT
Biljard & Chill för ungdomar i åk 
7 och äldre: onsdagar kl. 15-17 på 
Hörnan
Effa på Lyan för åk 3-4: freda-
gar kl. 13–16 Prästgårdsbacken 2. 
Info: Janne Strömberg, tel. 0400 
828 547.
Slöjdgrupp för vuxna: lö 1.10 kl. 12-
16 i ”Reguel Bengtströms smedja” 
på Gamla Kustvägen 86, varannan 

lördag, udda veckor. Start från för-
samlingshemmet kl. 12. Info: Rune 
Lith, tel. 0500 687 023.
Familjemässa: sö 2.10 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. Stråhlman, Joki.
Sång och bön i koret: må 3.10 kl. 
18.30 i Kyrkslätts kyrka.
Högmässa: sö 9.10 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. Höglund, Joki.
Söndagsskolan startar: sö 9.10 i 
samband med högmässan. Bar-
nen går efter ca 10 minuter med 
söndagsskollärarna till Hörnan 
(Sockenstugustigen 3) varifrån de 
avhämtas efter högmässans slut. 
Kyrkoherdeämbetet öppet må-
to kl. 9-15. Fredagar stängt.  Tel. 
(09) 8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. www.
kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 2.10: Mikaelidagens gudstjänst 
för stora och små kl 11 i SvH, Kim 
Rantala, Paula Sirén och andra, 
pizzalunch
Ti 4.10: Mammor, pappor och 
barn kl 10-12 i SvG
Ti 4.10: Tisdagsklubben kl 13.30-
15.30 SvG
Ons 5.10: Diakonikretsen kl 13 i 
SvH, Vem kan du prata med på 
sjukhuset, Eija Kasari, präst

 ¶ VANDA
Mikaelidagens högmässa, pen-
sionärernas kyrkdag: sö. 2.10 kl. 
10 i S:t Lars kapell. M. Fagerudd, A. 
Ekberg. Efter mässan kyrkkaffe i 
Bagarstugan
Familjecafé: tis. 4.10 kl. 9:15–12 i 
Bagarstugan. Kontaktperson: Elina 
Kuosa tel. 050 545 5031 och Anu 
Paavola tel. 050 544 2671.
Veckomässa: ons. 5.10 kl. 9 i Vanda 
svenska församlings diakoniut-
rymme, Vallmovägen 5A,
2:a vån. A. Paavola.
ViAnda-kören: övar ons. 5.10  kl. 12 
på Helsinggård, Konungsvägen 2.
Kvällsmässa: ons. 5.10 kl. 18 i S:t 
Lars kapell, lilla salen. M. Fagerudd, 
A. Ekberg.
Ungdomskväll: i Bagarstugan ons. 
5.10 efter kvällsmässan.

Familjecafé: i samarbete med 
Folkhälsan to. 6.10 kl. 9.30 -12 i 
klubbutrymmet i Myrbacka, Ström-
fårav. 13.
Höstlovsutfärd 20.10: För barn, 
ungdom och familjer till äventyrs-
badet Caribia i Åbo, start kl. 9 från 
Dickursby kyrka, Stationsv. 12. För-
samlingen står för transporten men 
inträdesavgiften till Caribia betalar 
var och en själva. Anmälan senast 
10.10 till alexandra.blomqvist@evl.fi
Anmälan till Skriftskolan 2017 
börjar: Skriftskolan riktar sig i år till 
2002 och tidigare födda. Anmälan 
är elektronisk och nås via försam-
lingens hemsidor. Anmälan avslutas 
vecka 42. 

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Högmässa/gudstjänst sö 2.10: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, Cleve, 
Lindroos. 
Kl. 14 Tenala kyrka. Familje-GDT, 
Wilman, Lindroos, Blomfelt m.fl.
Skördefest efteråt i Tenala FH 
och på kyrkplanen med program, 
tävlingar för små och stora, auk-
tion m.m. 
Psalm- och diktafton on 5.10 kl. 
18 i Snappertuna kyrka. Cleve, 
Burgmann.
Info: www.ekenasnejdensfor-
samling.fi

 ¶ INGÅ
Israeliska danser: fre 30.9 kl 18 i 
församlingshemmets källarvåning. 
Unnérus.
Mikaelidagens tvåspråkiga hög-
mässa med kyrkoherdeinstal-
lation: sö 2.10 kl 10 i Ingå kyrka. 
Biskop Björn Vikström med as-
sistenter installerar Tom Sjöblom 
till kyrkoherde i Ingå församling. 
Tom Hellsten, liturg, Tom Sjöblom, 
predikan, Marianne Gustafsson 
Burgmann, kantor.  Kyrkokören, 
Gaudetekören och de israeliska 
dansarna medverkar.  Lunch och 
kaffe efteråt i församlingshemmet.
Församlingsträff: ons. 5.10 kl 14 i 
Prästgården. Lindström.

Pizza, musik och mingel
Evangeliska Folkhögskolan fyller 90 år detta läsår och 
inleder firandet med ett musikcafé med pizzabuffé och 
mingel i skolans festsal på Strandg. 21-22 i Vasa, lör-
dagen den 1.10 kl. 18–21. Under kvällen bjuds det på 
musik av bland andra Angie Iglesias, Simon Granlund, 
Sonja Biskop, Tobias Fagerholm och Susanne Ljung-
gren. Värdar för kvällen är Heidi och Nirupam Smart. 
Festligheterna fortsätter under året och kulminerar 
den 26 mars 2017 vid skolans elevförbundsfest. Mera 
info på www.efo.fi.

MUSIKCAFÉ VASA

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 30.9 Camilla Ekholm, Borgå Sö 
2.10 Ett ord om helgen. Må 3.10 Da-
niel Björk, Helsingfors Ti 4.10 Bir-
gitta Sandås, Kvevlax (repris från 
30.10.2015) Ons 5.10 Aktuellt. Jan 
Edström, Esbo To 6.10 Andreas Fors-
bäck, Ekenäs.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 30.9 Carola Engblom, Kimito Sö 
2.10 Martin Fagerudd, Vanda (re-
pris från 11.5.2012) Må 3.10 Bevarade 
ord: Margareta Melin Ti 4.10 Chris-
ter Åberg, Lovisa Ons 5.10 Bo-Göran 
Åstrand, Jakobstad To 6.10 Catarina 
Olin, Sundom.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 2.10 Familjegudstjänst med Väst-
anfjärds kapellförsamling. Predikant 
och liturg: Katarina Dahlqvist. Orga-
nist och kantor: Kai Noponen. Körle-
daren: Peter Södergård och Katari-
na Dahlqvist. Kör: Barnkör. Textläsa-
re: Katarina Dahlqvist.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

Jag är meD i församlingsorkestern. Jag 
gick med för att jag spelar tvärflöjt som 
passar bra in i en sådan grupp. Eftersom 
jag länge varit församlingsaktiv kändes 
det naturligt att gå med. Det är en viktig 
uppgift, både för att vi får dela gemen-
skapen i orkestern och för att vi får dela 
med oss av musiken på olika samlingar. 

Vi har några klassiska stycken på reper-
toaren men har också övat in sånger och 
psalmer så att vi kan ackompanjera när 
församlingen sjunger. Nya medlemmar är 
välkomna!

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

”Jag spelar tvärflöjt som 
passar bra in i en sådan grupp.”

IN
PRICKAT

Tom Bergman, Kristinestads församling
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Familjecafé: to 6.10 kl 9.30-12 i 
församlingshemmets källarvåning. 
Högström, Eklund, Lindström.

 ¶ KARIS-POJO
Förbön och lovsång, To 29.9: 
kl. 19 Gemenskap över gränser i S:ta 
Katarina kyrka, Karis.
Mikaelidagens högmässor, Sö 2.10: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo. 
Kock-klubben bjuder på plättar till 
kyrkkaffet. 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
Tolkning till teckenspråk och skriv-
tolkning. Dagklubbarna medverkar.
Andakt, To 6.10: 
kl. 12.45 i Mariahemmet, Pojo.
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 2.10. kl 12.00: Mikaelidagens 
familjegudstjänst i Virkby kyrka. 
Församlingen bjuder på mat efter 
gudstjänsten. Taxi.
Ti 4.10. kl 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka. Taxi.
Ons 5.10. kl 16: Sorggruppen sam-
las. Församlingen erbjuder en möj-
lighet för dem, som har förlorat en 
nära människa, att mötas som en 
sorggrupp för att dela tankar kring 
förlust och död. Genom att gå 
tillsammans kan vi hjälpa varandra 
att komma en bit på vägen. Sorg-
gruppen samlas ca 6 gånger under 
hösten. Första mötet hålls på 
onsdag den 5.10.2016 kl 16 i Virkby 
kyrka, Virkbyvägen 1, Lojo. Då bo-
kar vi nästa möten. Om Du vill veta 
mer kontakta Raimo Kuismanen, 
Lojo församling, mobil 044 32 84 
357 eller raimo.kuismanen(a)evl.fi.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 2.10 kl. 10: ”I Barockens labyrinter”-
musikfestivalens tvåspråkiga högmässa 
i kyrkan, ett samarbete mellan Pargas 
barocksällskap och Länsi-Turunmaan 
suomalainen seurakunta. – kl. 12: 
Mikaelidagens familjemässa i kyrkan, 
Wikstedt, Sundell, Eklund, Siivonen, 
Hankalahti, Lehtonen. Dagklubbsbar-
nen medverkar. Efter familjemässan 
servering och änglapyssel i församlings-
hemmet.
On 5.10 kl. 18: Veckomässa i kyrkan, 
Wikstedt, Lehtonen.  
Nagu kapellförsamling:
Sö 2.10 kl. 11: Mikaelidagens familje-
gudstjänst i kyrkan, Granström. – kl 12-
14: Missionslunch i församlingshemmet. 
Korpo kapellförsamling:
Sö 2.10 kl. 16: Mikaelidagens famil-
jegudstjänst i Korpo kyrka, Killström, 
Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 2.10. kl. 11: Gudstjänst i kyrkan, Kill-
ström, Granlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 2.10.9. kl. 11: Högmässa i kyrkan, 
Vuola.

ÅBO
lö. 1.10: kl. 18 Hela kyrkan sjunger, Hen-
rikskyrkan. Sångafton med körer från 
Åbolands prosteri.
sö. 2.10: kl. 12 Högmässa, Domkyrkan
må. 3.10: kl. 14 Missionskretsen, Aurelia
ons. 5.10: kl. 12 Frukostklubben, Svens-
ka Klubben (Aurag. 1) 
kl. 13-15 Café Orchidé, Aurelia 
kl. 18 Veckomässa, Aurelia

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
Mikaelidagen 2.10: 
Familjegudstjänst kl 12 
Ingemar Johansson och Carl-Micael Dan

MARIEHAMN
02.10 Unggudstjänst: kl. 11 i S.t Görans, 
M P, A L, G K, kören Himlaliv, Kim Jans-
son - trummor. Kyrkkaffe.
06.10 Lunchmässa: kl. 11.30 i S.t Görans, 
M P, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet, 
pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 2.10 kl. 11.00: Familjegudstjänst 
i Sunds kyrka. Roger Syrén, Pipsa Juslin, 
Kati Juntunen, Outi Laukkanen. 
Inskrivning av nya konfirmander.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
To 29/9 13.00: Molpe missionssyfören-
ing i Bykyrkan
Sö 2/10 11.00: Familjegudstjänst på 
Mikaelidagen, Guy Kronqvist, Deseré 
och Jan-Ola Granholm. Sång av barnen 
och Kyrkokören. Överraskningsprogram. 
Efteråt kyrkkaffe. Skriftskolinskrivning, 
ungdomar födda 2002 eller tidigare är 
välkomna med.
Må 3/10 9.30: Livets bröd, bibelstudium, 
bön och kaffe i Församlingshemmet.
Må 3/10 18.30: Mamis och papis i För-
samlingshemmet.
On 5/10 13.00: De äldres dag i Försam-
lingshemmet. Gästtalare Siv-Britt Hög-
lund. Program av Korsdraget, grupp från 
asylmottagningen, Deseré Granholm, 
Christina Båssar, Hanna Östman, Guy 
Kronqvist m.fl.
On 5/10 18.00: Konsert med Trio Ako-
lada i Församlingshemmet. Ur reper-
toaren: Sibelius Finlandiahymn, Cohens 
Hallelujah samt klassiska och moderna 
musikstycken och ukrainsk folkmusik. 
Sång, bandura och olika flöjtinstrument. 
Programblad 10 euro. Arr Föreningen 
Prästgårdsmuseet i Korsnäs och Korsnäs 
församling.
To 6/10 13.00: Solglimten i Församlings-
hemmet.
Fre 7/10 18.30: Kvinnocafé i Försam-
lingshemmet . Ulrika Lindholm berättar 
om Nordkoreaprojektet.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Församlingsafton: lö 1.10 kl 18 Obs tiden! 
i L:fjärds förs.hem. Tema: ”Ger tron 
framgång eller motgång?” J Eklöf, G Teir, 
O Nilsson, sångprogram, servering
Högmässa: sö 2.10 kl 10 i L:fjärds kyrk-
sal, Norrback, Nilsson
Skrivtolkad gudstjänst: sö 2.10 kl 12 i 
K:stads förs.hem, Norrback, Nilsson, 
kyrkkaffe
Kvinnogrupp: må 3.10 kl 18.30 i Sideby
Kenyasyföreningen: ti 4.10 kl 13 i L:fjärds 
förs.hem
Missionsstugan: on 5.10 kl 12.30 i 
K:stads förs.hem
Kyrkokörsövningarna startar: to 6.10 kl 
19 i L:fjärds och K:stads förs.hem
Internationell afton: fr 7.10 kl 18 i 
K:stads förs.hem

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 1.10 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria, 
S.Lindén orgel.
Sö 2.10 kl 12: Högmässa Ingvesgård, 
S.Lindén, Legato.
Sö 2.10 kl 18: Skördefest i Norrnäs bö-
nehus, Johan Eklöv, Tom Bergman, Olle 
Nilsson, sång- o musikprogram. Försälj-
ning av skördeprodukter.
Må 3.10 kl 13: Handarbetsgruppen sam-
las i Ö.Yttermark bönehus.
Ti 4.10 kl 13: Töjby bykyrkas syträff start 
i Töjby skola.
Lö 8.10: OAS-dag i förs.hemmet med 
temat ”Följ mig”! Kl. 15 undervisning o 
samtal i grupper, Jan Nygård, kl. 17 Mid-
dag, anmäl senast 5.10 till 06 220 4200, 
kl 19 OAS-kväll, Jan Nygård o Mats Sjö-
lind med lovsångsteam medverkar.
Övermark
Fr 30.9 kl 18.30: Karasamling i förs.
hemmet, hemlig gäst. Servering.
Lö 1.10 kl 18: Höstfest i Frönäs bönehus, 
Guy Kronqvist, Jakobsson, Wikstedt, 
Carling.
Sö 2.10 kl 18: Gudstjänst Jakobsson, 
Wikstedt.
Må 3.10 kl 12.30: Symöte i Räfsbäck 
byagård, Carling.
Fr 7.10 kl 19: Efo-tema kväll i luth.böne-
huset, Kristian Sjöbacka, Jakobsson.
Pörtom

To 29.9 kl 19: Varblagruppens möte i 
förs.hemmet, planering för Varblabesök.
Lö 1.10 kl 16: Församlingsafton i förs.
hemmet med besök från Varbla vänför-
samling, Sundqvist.
Sö 2.10 kl 10: Högmässa med del-
tagare från Varbla vänförsamling, 
Lembit Tammsalu pred., Sundqvist lit., 
G.Lindén.
On 5.10 kl 13: Karaträff i förs.hemmet, 
Carling.
To 6.10 kl 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet, Helena Nylund o Kent Wägar 
berättar om Varblaresan, Seniorsångar-
na, G.Lindén, Sundqvist, Carling. Lotteri.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Sö kl 14: Högmässa, Englund, Brunell. 
Må kl 10: Familjeklubben, Norrgård.
Må kl 13: Minior, Norrgård.
Må kl 14.30: Junior, Norrgård.
Ti kl 13: Missionssyföreningen.
On kl 18: Kyrkokören, Brunell.

KORSHOLM
Mikaelidagens gudstjänst: i kyrkan kl 10, 
med Bergström, Lindblom o. Källström. 
Barn- o. ungdomskören Germivox 
inleder gudstjänsten med musikalen 
Himlafest o. konfirmanderna inleder sin 
kyrkogång i och med gudstjänsten. Info 
för konfirmander o. föräldrar i försam-
lingshemmet efter gudstjänsten. Kyrk-
kaffe för alla.
Missionssyföreningen: 3.10 kl 13 i 
Smedsby fg. i rum Glöd.

KVEVLAX
Andakt på Funisgården: to kl 13.30, 
Lundström, Andrén.
Tonårscafé: lö kl 19 i ds.
Människa kom fram mässa: sö kl 18, 
Lundström, E. Kuni, Andrén, skribain-
skriving.
Mathjälpen: må kl 10 i ds.
Junior i Kvevlax: ti kl 15.15 i fh.
Tillverkning av mammalådor: ti kl 18 
i ds.
Symöte: on kl 18 i ds.
Talko inför höstmarknaden: to 6.10 kl 
18 i ds.
Höstmarknad: fr 7.10 kl 10-17 i Dräng-
stugan. Försäljning av grönsaker, 
rotfrukter, gurksallad, hembakt, lotter 
m.m. Gratis kaffe o dopp! Gåvor mot-
tages med tacksamhet to 6.10 kl 18-19 
i Drängstugan eller direkt till försälj-
ningsbordet. Arr: Missionskommittén i 
Kvevlax församling. Välkommen!

MALAX
Familjemässa: sö 2.10 kl 10 i kyrkan. Kö-
rerna. Dagklubben. Symöten. Kyrkkaffe. 
Kyrktaxi. Norrback, Brunell.
Bön för alla: sö 2.10 kl 17 i FH. Servering, 
barnpassning.
Karacafé: må 3.10 kl 10 i Socken. Arr. 
Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
Ekumenisk bön: ti 4.10 kl 18 i KH.
Tro i vardagen: on 5.10 kl 12 i KH. Sång, 
diskussion och kaffe.
Skriftskolan: inskrivning fre 7.10 kl 18 
i KH, för ungdomar födda 2002 eller 
tidigare.

PETALAX
Födelsedagsfest: lö 1 10 kl 18 i försam-
lingshemmet. Alla födda år 1946 och år 
1941 inbjuds till gemensam fest. Med-
verkande: Björklund, Norrgård, Brunell
Högmässa: sö 2 10 kl 11 Björklund, Bru-
nell, taxi
Syföreningen: on 5 10 kl 13 i försam-
lingshemmet
Andakter: to 6 10 kl 13 i Westerhem-
met modul B, kl 14 i pensionärshemmet 
Björklund

REPLOT
Vi över 60: idag to kl 13 i Replot fh, 
Johan Candelin, serv grupp Norra Vall-
grund.
Familjegudstjänst: sö kl 10 i Replot 
och gudstjänst kl 12.30 i Björkö, Kaski, 
Wargh.
Diakonisyföreningen: ti kl 13 i Replot fh.

SOLF
Gudstjänst för små och stora: sö kl. 10, 
Audas-Willman, Kuni, Wargh, Beukel-
man. Sång av barnkören Solfångarna 
och alla barn. Församlingspastor Emilia 
Kuni och dagklubbsbiträdet Elisabeth 
Ström välkomnas och välsignas till 
tjänst. Förtroendevalda och frivilliga 
medarbetare hälsas särskilt välkomna. 
Kyrkkaffe.
Bibelläsningsgrupp: ti kl. 19 i förs.hem-
met.
Kvinnofrukost: lö 8.10 kl. 9-11 i förs.
hemmet. ”Glimtar från Kenya”, Linvi 
Snickars. Avgift: 5 €. Anm. till pastors-
kansliet senast to 6.10 tel. 06-3440 026 
eller solfs.forsamling@evl.fi.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Gudstjänst: sö kl 13 med 4-årskalas. 
Forslund, Monica Heikius. Församlingens 
4-åringar särskilt inbjudna.
Morgonbön: to 6.10 kl 9 Hänninen, 
Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Jessica Emaus.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl 18 Siv Jern, Gudrun o 
Börje Särs.
SUNDOM KYRKA
Gudstjänst: sö kl 10 med 4-årskalas. 
Lindblom, Monica Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Fr 30.9 kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Öhland.
Lö 1.10 kl 19: Bibelhelg Vid Mästarens 
fötter i Ytteresse bönehus. Bengt Fors-
blom, Thomas Björkman, Wörshipkören. 
Servering.
-kl 19: Frontline – ekumenisk samling 
för unga vuxna i församlingshemmet, 
Oa Lönnbäck.
Sö 2.10 kl 10: Familjegudstjänst i kyrkan, 
Granlund, Gunell, dagklubben, barn från 
åk 4 i Ytteresse skola. Textläsare Ritva 
Kronqvist, dörrvärdar Ytteresse övre.
-kl 12: Pensionärernas gemenskapsdag 
i församlingshemmet. Lunch, kaffe. 
Cederberg. Möjlighet till kyrktaxi: ring 
Norrbäcks taxi, tfn 0500-836127.
-kl 13.30: Nattvardsmässa i försam-
lingshemmet, Granlund, Gunell.
-kl 14: Bibelhelg Vid Mästarens fötter i 
Ytteresse bönehus. Bengt Djupsjöbacka, 
André Djupsjöbacka, Pensala sträng-
band. Servering.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus.
On 5.10 kl 18: Församlingskören övar i 
församlingshemmet.

JAKOBSTAD
12: Gudstjänst med små och stora i kyr-
kan, Krokfors, Borgmästars, Haglund-
Wikström. Bibelutdelning åt 5-åringar. 
Församlingsfaddrar och dagklubbarna 
medverkar.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Olavi Forsbacka.
17: Fokus i FC. Lovsång och förbön, 
Ralf Salo.
On 14: Samtalsgrupp kring sorgen i FC, 
Turpeinen, Sandström.
To: Församlings- och diakonikansli 
stängt.
18.30: Bibel- och bönegrupp för kvinnor 
i Bonäs prästgård.
19: Kvinnocafé i FC, Turpeinen, Borg-
mästars.
Fr (7.10) 10.30: Nattvardsgång i FC i 
samband med de äldres vecka, Krok-
fors, Östman, diakoniarbetarna, sång 
Raimo & Boris. Kaffeservering från kl. 
9.30.

KRONOBY
Musikcafé Lyktan: fr 30.9 kl 20.00-
24.00 
Orgelkonsert, Markus Wargh: lö 1.10 kl 
19.00, kollekt för Normanorgeln, 10% 
för församlingens diakoni
Gudstjänst för små och stora: sö 2.10 kl 
11.00 (obs tiden), Ventin, Wallis, Ellfolk-
Lasén, Wiklund, Barnkören. Kyrkkaffe i 
församlingshemmet och information för 
konfirmander och föräldrar
Finska vänkretsen: må 3.10 kl 13.30 i 
lilla salen
Vandring: må 3.10 kl 17.30-21.00, start 
vid kyrkan, egen kaffeväska med
Karagruppen: ti 4.10 kl 18.00 i fh
Musiklekis: on 5.10 kl 9.30 i fh

LARSMO
To 29.9 kl. 19 Karasamling: vid Inremis-
sionshemmet.
Fre 30.9 kl. 20 Ungdomssamling: i Xo-
dus. Anders Finskas medverkar.
Lö 1.10 kl. 19 Lördagssamling: i försam-
lingshemmet. Bertel Häger medverkar. 
Barnpassning. Servering. Församlingens 
hemgrupper speciellt inbjudna.
Sö 2.10 kl. 10 Högmässa: Lassila, Wik-
lund, sång Johanna Lill-Thylin. Kyrkkaffe. 
Kyrkvärd: Storströmmen.
- kl. 18 Missionsafton: i församlings-
hemmet. Församlingens nya mis-
sionärspar Jimmy och Malena Svenfelt 
medverkar.

NEDERVETIL
Mikaelidagens familjegudstjänst: sö 
2.10 kl. 10.00, Store, Smedjebacka, sång 
av barn och föräldrar, barnkören Kung-
ens Ungar. Skriftskolan startar.
Gemenskapskväll: sö 2.10 kl. 18.00 i 
fh, Albert Häggblom, sång av Eivor och 
Nisse Johansson.
Pensionärskören och Kyrkokören övar: 
ti 4.10 kl. 14.00.
Andakt: to 6.10 kl. 14.00 i Sandbacka 

Vårdcenter, Kyrkokören och Pensio-
närskören.

NYKARLEBY
NYKARLEBY
Sö kl 10 Familjegudstjänst: Edman, 
Ringwall, sång av barn. Ny skriftskola, 
info efteråt.
-kl 11 Kyrklunch: fh
Må kl 18 Kenyamission: fh, Gustav 
Åbonde
Ti kl 13 FMS-missionen: fh, varannan 
vecka (jämna v.)
-kl 19 Regionkonsert: Jakobstads Sinfo-
nietta, Nykarleby kyrka, fritt inträde
MUNSALA 
Sö kl 11 Familjegudstjänst: Sundstén, 
Hellman, dagklubben o Cantare. Ny 
skriftskola, info 
efteråt. Kyrkkaffe o glass i fh.
JEPPO 
Sö kl 11 Familjegudstjänst: Östman, 
Lönnqvist, dagklubben, 4-åringarna får 
Barnens bibel. 
Inskrivning o info för årets konfirman-
der. Pizza o glass i fh.
-kl 16 Karagrupp: fh, Östman, film o 
diskussion.
Ti kl 18.30 Naisryhmä: fh

PEDERSÖRE
Ungdomskväll: Fr 20 i Kyrkhemmet i 
Bennäs
Sammankomster: 
- Lö 19 i Flynängens bönehus Per-Ole 
Hjulfors 
- Lö 19 i Kyrkostrands församlingshem 
- Sö 15 i Flynängens bönehus, Stefan 
Snellman 
- Sö 19 i Flynängens bönehus, Per-Ole 
Hjulfors
Familjegudstjänst: Sö 11 i kyrkan, (Obs 
tiden!) lit. Erikson, pred. Häggblom, 
Sandstedt-Granvik, D. Häggblom, barn-
ledarna, Barnkören, Bibel för barn delas 
ut till 5-åringar i Pedersöre församling 
(födda 2011), saft och kaffe efteråt i 
Pelargången
Bibel och bön: Må 19.30 i Forsby by-
kyrka
Symöten i veckan: 
- Må 13 i Forsby bykyrka 
- Ti 13 i Lövö bönehus 
- Ti 13.30 Karby-Sundby hos Ragni 
Sundvik, Gunvor Källman 
- Ti 13.30 i Hedbo seniorboende
Familjeretreat: 28-30.10 vid Merilä lä-
gergård. Att vara tillsammans som familj 
med andra familjer och komma närmare 
Gud. Anmäl till rebecca.ekman@kyr-
kansungdom.nu

PURMO
To 29.9 kl. 19.30: Församlingskören övar 
i Kyrkhemmet
Fr 30.9 kl 20-24: Öppet hus i Lyjo.
Lö 1.10 kl 9: Vedtalko vid Emaus böne-
hus, servering
Sö 2.10: Familjedag i Purmo med Bengt 
Lassus och BarnOas.
-kl 13: Alla samlas i Kyrkhemmet, indel-
ning i grupper. Kyrkan: ungdomar och 
vuxna, Bengt Lassus. Kyrkhemmet: barn 
i lågstadieåldern, BarnOas. Lekparken/
prästgården: barn under skolåldern, för-
samlingens barnledare.

-kl 14.45: Servering i Kyrkhemmet, 
5/2 €.
-kl 15.30: Familjegudstjänst i Kyrkhem-
met med BarnOas. Skriftskolstart, 
efteråt kort info om skriftskolan.
Ti 4.10 kl 13: Missionsmöte i Sisbacka
Ti 4.10 kl 13.30: Symötesstart i Åvist 
bykyrka.
Ti 4.10 kl 13.30: Kenyamissionsgrupp i 
Villa Fågelbo, Nars, Eivor Häggman.
On 5.10 kl 19: Mariamoment i präst-
gården.
To 6.10 kl 14: Andakt i Purmohemmet, 
Kung, Johansson.

TERJÄRV
Ungdomssamling: fr 30.9 kl 19 försam-
lingssalen (gamla Terinit)
Familjegudstjänst: sö 2.10 kl 11 khden, 
kantorn; barnkören; Stig Dahlvik, trum-
pet. Inskrivning till skriftskolan.
Söndagsbrunch: i församlingssalen sö 
2.10 kl 9-13 arrang. KU i Terjärv – kon-
firmandarbete. Pris 6 €/ person. Under 
4 år gratis.
Orgelkonsert: sö 2.10 kl 19 i kyrkan, 
Ritva Göös, orgel. Fritt inträde. Kollekt.
Andakt och gemenskap: sö 2.10 kl 19 i 
Kortjärvi.
Finsk bibel- och samtalsgrupp: on 5.10 
kl 14 hos Irja och Vilhelm Dahlvik. Mar-
ketta Vidjeskog medv.
Ingen föräldra- barngrupp och dag-
klubb: vecka 40 pga flyttning.
TALKO: ti 11.10 börjande kl 8 framåt från 
Terinits gamla fastighet. Lösöret flyttas 
tillbaka till det nyrenoverade försam-
lingshemmet. Vi behöver din hjälp! Om 
Du har tid att hjälpa med flyttet, anm. 
Dig snarast till Sixten Ahlsved telnr 
050-3087642. Pastorskansliet och eko-
nomikontoret stängt från 10 - 14.10 pga 
av flyttning. Vid brådskande ärenden 
kontakta khden telnr 050-3039974.

Säsongsstart för 
Himlaliv
Måndagen den 3 oktober kör den nya Him-
laliv-säsongen igång. I det första program-
met träffar vi Sissel Lund-Stenbäck, norsk 
bondflicka, författare och gift med en tidi-
gare minister. Hon berättar om sitt engage-
mang i bland annat kyrkans och Röda kor-
sets frivilligarbete, och om sina andliga upp-
täckter och inspirationskällor. 

Som ung norsk bondflicka hade Sissel 
Lund-Stenbäck en sträng gudsbild. Un-
der livsresan har hon upptäckt en kärleks-
full Gud och att vi som mänskor behöver 
helighet.

– Då kroppen åldras och själen mognar 
kommer vårt rätta jag fram. Vi blir befria-
de, säger Sissel.

Som fru till en tidigare minister har hon 
haft möjlighet att träffa kungligheter och 
samhällspåverkare. I Himlaliv talar hon 

med värme och insikt om sitt liv, sin tro 
och vilka upptäckter hon gjort.

Under hösten kommer vi också att få 
träffa bland andra Bo-Sanfrid Höglund, 
May Wikström, Håkan Streng och Ann-
Sofi Storbacka.

Pogrammen kan också ses på Arenan, där 
avsnitten sätts ut redan en vecka innan de 
sänds i tv. I teve sänds det första avsnittet 
på Yle Fem måndag 3.10 kl.18.30 med repris 
onsdag 5.10 kl 22.30. 

INTERVJUPROGRAM

Vi två (Kerstin och Erik Vik-
ström) fyller denna höst 150 år
tillsammans (75+75, Kerstin 

30.9 och Erik 6.11). 
Vi firar endast i familjekretsen,
men om någon vill delta i fest-
glädjen kan man sända en in-
betalning till Borgå stifts projekt 
att understöda bygget av en ny 

kyrka i Fatick, Senegal. 

Sänd gåvan till: 
Finska Missionssällskapet,
 FI16 8000 1400 1826 72.

Märk inbetalningen: 
”Kerstin och Erik 150 år”.

Ny kyrka i Senegal

Helsingfors kyrkliga samfällighets  gemensamma 
kyrkofullmäktige  sammanträder torsdagen den 6 
oktober 2016 klockan 18 i Församlingarnas hus, 
Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att 
föredras vid sammanträdet är från och med 28.9.2016 
framlagd på anslagstavlorna vid Helsingfors försam-
lingars pastorsexpeditioner och på den kyrkliga 
samfällighetens anslagstavla, adress Tredje linjen 22.

Föredragningslistan och protokollet kan läsas på 
webben: www.helsinginseurakunnat.fi/hallinto. 
Föredragningslistan publiceras ca en vecka före mötet  
och protokollet ca en vecka efter respektive möte.

Helsingfors, den 19 september 2016

Ordförande
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ÖNSKAS HYRA

DOMKAPITLET

Kyrkoherden i Solfs församling Ann-Mari Audas-Willman har beviljats par-
tiell tjänstledighet (50 %) 13.9 - 31.10.2016, och prosten Leif Snellman har 
för samma tid förordnats att sköta tjänsten (50 %).

Vid diakonvigningen i Borgå domkyrka 18.9.2016 har Hanna Byskata, 
Linda Bäckman, Wiveca Eklund, Mari Johnson, Cecilia Kung och Birgitta 
Norrvik vigts till diakoniämbetet.

Kaplanen i Åbo svenska församling Johan Mullo har beviljats partiell 
tjänstledighet (20 %) 1.10.2016 - 31.5.2017.

Pastor Matti Fischer har förordnats till kyrkoherde i Tyska evangelisk-
lutherska församlingen i Finland 1.8.2016-31.7.2022.

Kyrkoherden i Korsholms svenska församling Berndt Berg har valts till 
prästassessor i domkapitlet för treårsperioden 1.10.2016-30.9.2019.

Teologie magister Camilla Brunell har godkänts för ordination till präst-
ämbetet. Prästvigningen äger rum 9.10.2016 kl. 12 i Borgå domkyrka.

Vid besättandet av en kaplanstjänst i Borgå svenska domkyrkoförsam-
ling har församlingspastorn i samma församling Maria Lindberg, försam-
lingspastorn i samma församling Mari Puska och tf kaplanen i samma 
församling Fred Wilén förklarats behöriga för tjänsten.

Vid besättandet av en kaplanstjänst i Vasa svenska församling har tf 
kaplanen i samma församling Janne Hänninen, kyrkoherden i Petalax och 
Bergö församlingar Mats Björklund, kyrkoherden i Kvevlax församling 
Anders Lundström och pastor Peter Blumenthal förklarats behöriga för 
tjänsten.

Vid besättandet av kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätts svenska församling 
har kaplanen i samma församling Aino-Karin Lovén förklarats behörig för 
tjänsten.

När minnet sviker
Paul von Martens fick diagnosen Alz-
heimers år 2012 och sjukdomen har 
framskridit så snabbt att han tre år se-
nare inte längre själv är medveten om 
sjukdomen. Filmen När minnet sviker 
följer Paul i hans hemmiljö och i små 
vardagliga sociala sammanhang. Vi får 
tal del av diskussioner mellan Paul och 
Johannes, ett av hans barn och Johan-
nes reflektioner om sin fars situation.

Under sina år i arbetslivet var Paul 
präst och mångårig programchef för 
Yles svenska radio och författare till 
många böcker, hans senaste utkom 
2012.

Dokumentären finns på YLE Arenan.
Regi, kamera, ljud och klipp: Hen-
rik von Martens. Musik: Tony Lager-
ström. Produktion: Axxell Utbild-
ning, 2015.

Soul What? på turné
Soul/jazz-kvintetten Soul What?s skivsläppsturné når 
Österbotten med en spelning i Karleby 29.9. I Jakob-
stad spelar kvintetten den 5.10 och i Vasa den 7.10. 
Bandet har spelat tillsammans i denna uppsättning i 
två års tid och framför eget material. Repertoaren be-
står av instrumentala stycken och låtar som sjungs på 
engelska av bandets sångsolist Mikael Svarvar.

Biljetter till konserterna i Karleby och Jakobstad kan 
köpas på www.lipputoimisto.fi eller lipputoimistos för-
säljningsställen.

DOKUMENTÄR ALZHEIMERS

SOUL ÖSTERBOTTEN

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

I MIN
FÖRSAMLING

Ansvarsfull studerande söker
etta i Åbo centrum. Vänligen
ring Elin/0443316723

Två kvinnliga fjärde års
studerande på deltidsjobb
söker en två/trea på minst 45
m2 i Helsingfors centrum eller
i närheten av centrum.
Vi är lugna, rökfria och äger
inga husdjur.
Tel: 044-5006991/Moira

Önskar hyra EH-hus i omr.
Vörå, Korsholm, Malax. 2
vuxna m fasta jobb +
väluppfostrad hund. Bastu,
garage/biltak önskas.
Långtidskontrakt.
hedvig0407@gmail.com

Vad är en skrivtolk, och hur kan en skrivtolk hjälpa mig 
att höra bättre?
Under hösten 2016 ordnar Svenska hörselförbundet rf fem infotillfällen om 
skrivtolkning på olika håll i Svenskfinland. Under tillfället får du höra om vad 
skrivtolkning är, vilken nytta en person med hörselskada kan ha av skrivtolkning 
och i vilka situationer man kan använda skrivtolk. Infotillfället riktar sig till personer 
med hörselskada men också till föreningar som kan ha nytta av skrivtolkning på sina 
evenemang eller professionella som kommer i kontakt med personer med hörsel-
skada i sitt arbete. 

Tillfället är avgiftsfritt och det ingår servering. 

Här kan du höra mera om skrivtolkning:
   06.10 Åbo klockan 16-17, Åbo Akademi/Stora auditoriet A120 i Asa, Fänriksgatan 3

   17.10 Ingå klockan 14-15, Ingå Församlingshem, Bollstavägen 2 A Ingå Kyrkoby

   14.11 Vasa klockan 16-17, Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 23-25

   15.11 Karleby klockan 10-12, Stadshuset (Kaarlela- kabinettet), Salutorget 5

   23.11 Helsingfors klockan 13-17 (skrivtolkning 16–16.45) i samband medseminariet Sinne 

   & kommunikation på G18, SFV huset

Du kan anmäla dig elektroniskt via anmälningsblankett på adressen www.horsel.fi/skrivtolk/
anmalningsblankett/ eller per telefon på nummer 09-663 392.

Infotillfällena ordnas med understöd av RAY och Stiftelsen Tre Smeder. 

skriv-
tolkning

Res med oss till
Irland 24-28.10.16, några platser kvar!

Rom-Assisi 7-13.11.16
Härliga kombiresor Kairo-Marsa Alam, 

kultur och sol, avgång varje söndag från16.10

Fler resor se www.kingtours.fi. Tag kontakt 
info@kingtours.fi och Stina Lindgård 0400 438854

En B-kantorstjänst och en C-kantorstjänst i Sibbo 
svenska församling förklaras lediga att sökas. 
Fullständig annons med beskrivning av behörighets-
krav och lönesättning finns på sibbosvenskaforsam-
ling.fi. Tjänsterna förklaras lediga att sökas under 
tiden 03.10-01.11 2016. Ansökningar riktas senast 
01.11 2016 kl 15 till Församlingsrådet i Sibbo svenska 
församling, Stora byvägen 1, 04130 SIBBO. Märk 
kuvertet ”Ansökan till B-kantorstjänst” respektive 
”...C-kantorstjänst”. Godtagbart läkarintyg samt 
straffregisterutdrag bör inlämnas då arbetet inleds. 
Prövotid 6 månader. Tjänsterna tillträds 01.01 2017 
eller enligt överenskommelse.

Närmare uppgifter ger kyrkoherde 
Helene Liljeström, tfn 050 566 3692

Sibbo svenska församling

TVÅ KANTORER TILL SIBBO

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma administratio-
nen, ekonomin och verksamheten inom den evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans central för det sven-
ska arbetet (KCSA) verkar inom Kyrkostyrelsen som ett 
serviceorgan för kyrkans verksamhet på svenska.

Kyrkans central för det svenska arbetet söker en 
vikarie för

BYRÅSEKRETERARE
för tiden 1.11.2016–30.9.2017. Byråsekreteraren fungerar 
som sekreterare för enheten kyrkans verksamhet. Till upp-
gifterna hör kontakter till församlingar och samarbetspartners,
uppdatering av register, genomförande av evenemang, 
informationsbevakning och webbuppdateringar.

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen via den elektroniska 
rekryteringsservicen sakasti.fi/tyopaikat senast den 
12.10.2016 kl. 15. 

Hela platsannonsen och mera information om befattningen 
finns på adressen sakasti.fi/tyopaikat

 www.sakasti.fi/tyopaikat

LEDIGA TJÄNSTER

Ingå församling lediganslår en

DIAKONTJÄNST
Tjänsten tillträds 1.1.2017 eller enligt överenskommelse. 

Behörighetskrav enligt biskopsmötets beslut. Språk-
krav enligt Ingå församlings språkstadga (goda munt-
liga och skriftliga kunskaper i svenska och finska). 
Tjänsten är en heltidstjänst och lön utbetalas enligt 
kravgrupp 502 i KyrkTAK.

Tjänsteställe: Gamla prästgården i Ingå centrum.

Till ansökan bifogas CV eller meritförteckning. Den 
som väljs till tjänsten skall uppvisa i straffregisterla-
gens 6 § avsett straffregisterutdrag. 

Ansökningarna riktas till kyrkorådet i Ingå församling 
(PB 5, 10211 Ingå) senast den 13.10.2016.

För mera information kontakta diakon May Lindström 
(tel. 040 555 2090; e-post: may.lindstrom@evl.fi) eller 
kyrkoherde Tom Sjöblom (tel. 040 485 1045; e-post: 
tom.sjoblom@evl.fi). Ingå församling är en rökfri 
arbetsplats.

Ingå församling

Orgelsafari i Karlebynejden
Karlebynejdens Orgelvänner r.f står tillsammans med 
Organumsällskapet bakom årets version av Orgelsafari 
1- 2.10. Under helgen ordnas ett tjugotal konserter. 

I Gamlakarleby stadskyrka kommer det att bli två 
konserter söndagen den 2 oktober; kl 15 med Esa Ru-
uttunen, sång, Tuomo Viherjuuri, orgel och Käläviän 
kapelli som dirigeras av Markku Hekkala. På kvällen kl 
19 spelar orgelvirtuosen Markus Wargh och hans spe-
lande kan man följa med på vit duk framme i kyrkan. 

KONSERTER KARLEBY

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

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

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi
www.kyrkpressen.fi
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Ointresse 
snarare än 
ringaktning
Jens Berg, vd på KSF Me-
dia, intervjuas i senas-
te numret av Livet, Fin-
lands svenska pingstmis-
sions tidning.

”Jag skulle inte säga 

att det är så att journa-
lister ringaktar eller för-
aktar religion eller kyr-
ka, men de är ointresse-
rade att diskutera and-
liga frågor och har inte 
ett nätverk”, svarar Berg 
på frågan varför andlig-
het och trosfrågor ver-
kar vara en gråzon i me-
dierna. 

ANDLIGHET JOURNALISTKÅREN

”Kristendomen 
handlar om be-
frielse. Ock-
så befrielse från 
stress, ångest, 
prestationskrav, 
omänskligt tempo 
och ekorrhjul.”
Mia Bäck skriver om vi-
la i Åbo Underrättelser.

VILA BUDORD

Änglar skänker 
hopp om trygghet

inom helsingfors samfällighet bru-
kar man dela ut små kort till de 
nya skoleleverna. I år fick jag frå-
gan om jag kunde bidra med en 
dikt. Sparrad av min litterärt be-
vandrade syster fick jag ihop föl-
jande alster, där jag försökte fånga 
såväl nyfikenheten som osäkerhe-

ten inför det okända som skolstarten kommer 
att föra med sig.

 

Livet fullt av gråt och skratt,
lek och allvar, dag och natt.
Nya dagar, nya frågor,
lugna vatten, höga vågor.
Vänner kommer, vänner går,
ensamhet kan kännas svår.
Kom ihåg: Just nu, just här
finns din ängel, som dig bär,
bär dig starkt och lugnt
– vad kan då bli tungt?

 

inför mikaeliDagen aktualiseras liknande frågor 
om barnen och deras osäkra framtid. Det kan 
gälla både barn som vi har i vår närhet och al-
la de barn runt om i världen som tvingas leva 
under hot om våld, hunger eller förtryck. För 
många människor är tron på Guds skyddan-
de änglar en viktig källa till förtröstan inför 
en osäker framtid. Det här 
kommer också till uttryck 
i den mångfald av änglar i 
olika storlek och materi-
al som finns i många hem.

 
samtiDigt Vet vi att ingen 
går helt säker från olyckor, 
sjukdomar och andra mot-
gångar. Vår värld är inget 
paradis. Förtröstan på Guds 
och Guds änglars beskydd 
riskerar ständigt bli ifråga-
satt, då saker som inte borde 
få ske ändå äger rum. Hop-
pet om en skyddsängel som 
troget vakar över våra kära 
riskerar ständigt reduceras 
till en barnslig längtan ef-
ter en trygg famn, som vill 
få oss att glömma världens ofullkomlighet. Å 
andra sidan tror jag att barnen i sin relation till 
Gud kan lyckas bevara något ursprungligt, som 
vi äldre tappat bort.

 
guD är inte nära oss bara då allt går oss väl. Vi 
vill gärna se Gud som garant för ständig trygg-
het, men Gud har aldrig lovat oss någon pro-
blemfri harmonisk tillvaro här på jorden. Det 
som Gud däremot har lovat är att vara med oss, 
vad som än sker. Det är också det viktigaste löf-
tet vi kan ge varandra: också i en okänd fram-
tid lovar jag att finnas till för dig, och göra vad 
jag kan för ditt bästa. När vi gör det, imiterar vi 
Guds trofasthet och kärlek – och fungerar sam-
tidigt som Guds utsända änglar.

Björn Vikström är biskop.

”Vår värld är 
inget paradis. 
Förtröstan på 
Guds och Guds 
änglars beskydd 
riskerar ständigt 
bli ifrågasatt, då 
saker som inte 
borde få ske än-
då äger rum.”

INKAST BJÖRN VIKSTRÖM

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

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

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

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

OPINION INFORMATION

HOMOSEXUALITET BIBELN

Falska föreställningar om äktenskap
Leif Nummela säger att äk-
tenskapet i NT jämförs med 
Kristi förhållande till sin 
församling och är ett argu-
ment mot samkönade vigs-
lar.  Monika Pensar håller 
med!  Intressant!  Ännu in-
tressantare är att hon även 
anser att det som Paulus sä-
ger är Kristi Ord! Men hon 
glömmer att tillämpa den 
principen på Paulus/Kris-
tus som talar i Rom 1: 18-32 
om människor som i ”orätt-
färdighet undertrycker san-
ningen”. Vers 25: ”De byt-
te ut Guds sanning mot lög-
nen och dyrkade och tjäna-
de det skapade i stället för 
Skaparen.”.Vers 26: ”Där-
för utlämnade Gud dem åt 
förnedrande lidelser. Deras 
kvinnor bytte ut det natur-
liga umgänget mot det som 
är onaturligt.” Vers 27: ”På 
samma sätt lämnade män-
nen det naturliga umgänget 
med kvinnan och upptän-
des av begär till varandra.” 
Män  bedrev otukt med män 
och fick själva ta det rättvi-

sa straffet för sin förvillelse.
Och i vers 32: ”Sådant 

gör de, fastän de mycket 
väl känner till Guds rättvisa 
dom, att de som handlar så 
är värda döden. Ja, de sam-
tycker också till att andra 
gör det.”

Vad talar då Paulus/Kris-
tus om i Gal. 3 som MP hän-
visar till som stöd för sin fal-
ska föreställning om homo-
äktenskap?  I Gal. 3:22 och 
framåt talar Paulus/Kristus 
om människans förhållan-
de till Gud innan hon kom-
mit till tro på Kristus, och 
efter det. I 3:26 står det ”Ni 

är alla Guds söner genom 
tron på Jesus Kristus.” Lägg 
märke till ordet ”söner” så-
som en myndig, arvsberät-
tigad person som inte läng-
re står under förmyndare. 
Vers 27: ”Ty ni alla som har 
blivit döpta till Kristus har 
iklätt er Kristus.” Den som 
är iklädd Kristus har del i 
frälsningen. I vers 28 klar-
gör Paulus/Kristus vilka det 
gäller när han talade om 
söner.  Enligt Mose lag ha-
de judarna fördel framom 
hedningarna, fria män för-
del framför slavar, män för-
del framför kvinnor. Men 
i och genom tron på Kris-
tus var dessa ojämlikheter 
utjämnade. Ty ”alla är ni 
ett i Kristus” eller som det 
kan översättas: ”ni alla är 
såsom en person i unionen 
med Kristus.” I det andliga 
förhållandet, genom tron, 
är de alla lika; alla har bli-
vit döpta, alla har blivit för-
klarade rättfärdiga, ingen är 
högre, ingen lägre, ingen ri-
kare, ingen fattigare, ingen 

bättre, ingen sämre, i varje 
avseende är de som en per-
son i Kristus.

Denna trons enhet med 
Kristus ger givetvis ingen 
frihet till att handla fristå-
ende från vad Kristus sä-
ger i sitt Ord. Tvärtom, vill 
den troende i allt följa sin 
Mästares direktiv, vare sig 
de är bekväma eller obe-
kväma för vårt förstånd 
och vår vilja. Paulus/Kris-
tus förespråkar alltså var-
ken homosex eller homo-
vigslar, tvärtom!

Jag är medveten om att 
jag får många påhopp och 
att jag slåss mot väderkvar-
nar. Men sanningen finns 
i Bibeln som är Guds Ord.

gun-may ceDergren
Lovisa

”Denna trons en-
het med Kristus ger 
givetvis ingen fri-
het till att handla 
fristående från vad 
Kristus säger i sitt 
Ord.”

BREV SIPILÄ

Kyrkoherdarna i Esbo skriver till statsministern
Ärade statsminister Juha Si-
pilä!

Ärkebiskop Kari Mäki-
nen framförde vid Kyr-
kans EU-förhandlingsdele-
gations möte 19.9 sin djupa 
oro över hur ett människo-
värdigt bemötande av asyl-
sökande har förverkligats 
samt över staten Finlands 
och övriga aktörers gemen-
samma ansvar för motta-
gandet av asylsökande. Vi 
instämmer i detta uttalan-
de. 

På samma sätt som ärke-
biskopen uttrycker vi vår 
oro över att Finland som 
stat håller på att glömma 
sin etiska åskådning, som 
grundar sig på kristen tra-
dition. Den hårda flykting-
politik som ännu för ett år 
sedan var ett undantag har 
nu blivit en del av varda-
gen i Finland och Europa. Vi 
frågar oss också om vi har 
gjort tillräckligt som kyr-
ka. Har vi kunnat stöda 
myndigheterna som utre-
der asylbehovet? Har vi va-
rit med och hjälpt flykting-
arna att bli hemmastadda? 
Har vi lyssnat tillräckligt på 

de finländare som uttryckt 
rädsla och oro? Har vi kun-
nat stöda dem som har för-
lorat sitt hopp? Ni, ärade 
statsminister, var ännu för 
ett år sedan med och visa-
de ett föredömligt exempel 
då ni var villig att överlå-
ta er egen bostad åt asylsö-
kande, vilket då var ett ut-
märkt budskap om hur vi 
borde behandla dem som 
söker asyl. 

I anslutning till ärkebis-
kopens framställning väd-
jar vi till er:

a) Att ta i bruk ett huma-
nitärt visum kunde göra det 
möjligt att röra sig utan att 
tvingas förlita sig på män-
niskosmugglare. Vad för-
hindrar detta? Kunde ett 
humanitärt visum också 
användas vid familjeåter-
förening? 

b) Att underlätta famil-
jeåterföreningar vore syn-
nerligen viktigt, både av 
humanitära skäl och för 
att förhindra radikalisering. 
Här borde vi våga gå vidare 
på ett annat sätt än hittills.

c) En höjning av flyk-
tingkvoten vore ett tecken 
på att vi i den här situatio-
nen vill bära ansvar för dem 
som har det allra svårast. 

Det är sist och slutligen in-
te bara fråga om asylsökan-
de och flyktingar. Det är frå-
ga om oss.  

Jesus säger: ”Sannerli-
gen, vad ni har gjort för nå-
gon av dessa minsta som är 
mina bröder. det har ni gjort 
för mig.” (Matt 25:40)

Men önskan om välsig-
nelse i ert arbete och i ert liv 

antti kuJanPää,  
domprost, Espoon tuomio-
kirkkoseurakunta
roger rönnBerg,  
kyrkoherde, Esbo svenska 
församling
kalerVo salo, 
kyrkoherde, Leppävaaran 
seurakunta
salla-maria ViitaPohJa, 
kyrkoherde, Olarin seurakunta
PäiVi linnoinen,  
kyrkoherde, Tapiolan seurakunta
Jouni turtiainen,  
kyrkoherde, Espoonlahden 
seurakunta

Esbo svenska församling, Es-
poon tuomiokirkkoseurakun-
ta, Espoonlahden seurakun-
ta, Leppävaaran seurakunta, 
Olarin seurakunta och Tapio-
lan seurakunta bildar tillsam-
mans Esbo kyrkliga samfällig-
het. Församlingarna har totalt 
169 500 medlemmar och ca 
600 anställda. 
     Esbo församlingar verkar 
för att stöda livet och ge möj-
lighet att förverkliga kristen tro 
och kärlek.

”Den hårda flyktingpolitik som ännu för 
ett år sedan var ett undantag har nu blivit 
en del av vardagen i Finland och Europa. Vi 
frågar oss också om vi har gjort tillräckligt 
som kyrka.”



En m
am

m
a stekte plättar till sina söner Kalle och Robert. Pojkarna började genast gräla om

 vem
 som

 skulle få den första plätten. ”O
m

 Jesus satt här, så skulle han 
säga: Låt m

in broder få plätten, jag kan vänta”, sa m
am

m
an. Efter en kort stund vänder sig Kalle till sin lillebror och säger ”Robban, du får vara Jesus!”

NÄSTA VECKA möter vi en hjärtspecialist som ber medan han 
desinficerar händerna inför ett ingrepp.

Tallinn Weekend
11-13.11 och 9-11.12

0443 13 14 15     www.lindelltravel.fi

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

10 dagars betalningstid, faktura kommer med.

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

DVD 20€

Köp någon av dessa så får Du 20 stycken kort gratis

CD 20€ CD 20€CD20€ CD 15€

Värde 55€  Ditt pris 22€

11,50€

16,50€

Gratis varor vid 
beställning

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

Kulspetspennor med text:

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

CD 15€

10€

sam. 
12 sånger

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

189 sidor. 20,00€

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

335 s. inb.32,90€

Simon Ådahl och 
Örjan Armgren

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

195 s. 24,90€

Nyhet!

Nyhet!Nyhet!

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

st.

Dagens Lösen, 
en liten finlands-
svensk andakts-
bok som räcker 
hela året.
9,50€/st

DAGENS 
LÖSEN

2017

Väggkalendern för 2017  
RO FÖR SJÄLEN, 
av Kerstin Svensson. 
Akvarellmålningar i vackra färger 
och med bibelord
 Pris 12,90€/st 

Pris 10€            

3st. 20€

5 st. 30€

I 10 år har Syréns förlag pro-
ducerat väggkalender med 
tänkvärda ord o. bibelspråk 
2017 till jubileumspris

Du deltar i 
utlottning av 

5 stycken 
Presentkort 

á 30€ 
Dragning 10.10

Tänd ett ljus och låt det brinna

Alla tiders Julkortpaket
40 stycken enkla julkort såsom barn, ljus, blommor, landskap, Jesu födelse m.fl. samt 5 st. dubbla julkort värde 55€ 

Ditt pris 22€. Många Nya motiv inkommit 

Sammanlagt 20 sånger på 
denna DVD. 73 minuter

Kom låt oss hjälpa varandra, 
Komma in i hamnen, Samman-
lagt 12 st. sånger. Finns även 
på DVD

DVD20€

Kom in i Guds solsken, Om 
jag kan hjälpa någon, Det 
urgamla kors, Sammanlagt 
15 sånger

Julens klockor ring, Ett 
barn är fött på denna dag, 
Himlen kom ner, Sam-
manlagt 12 sånger

Johan & Gunilla Sigvardsson
Från Pärleport till Elvis

Barn Boks nyhet
Vad som än händer, var du än 
är, Lill-Teddy, Gud är alltid där. 
Han är hos oss, dag och natt. 
Han lämnar oss aldrig - vi är 
hans skatt.

Inklädd i teddy tyg

Munsala församlingshem
söndag 16 Oktober kl 14 

Sång o. musik med dragspelsorkestern 
Tro, Hopp o. Kärlek

Servering, bokbord Välkommen

Övermalax  Allaktivitetshuset
onsdag 5 oktober kl 13-15

Syréns bokhandel med billiga böcker, cd:n, gratul-
tionskort, julkort och tavlor. En gåva till alla kunder. 

Hjärtligt Välkommen

Syrens bokhandel i Maxmo
fredag 7 oktober kl. 13-16

med billiga böcker, cd:n, gratultionskort, julkort och 
tavlor. Vi bjuder på 12 års kaffe med dopp.

En gåva till alla kunder. 
Hjärtligt Välkommen

Bok Nyhet!
Under bråkdelen av 
en sekund förändra-
des allt för Bethany 
Hamilton. Efter att 
hon förlorade sin arm 
i en hajattak som tret-
tonåring blev hennes 
mod, beslutsamhet 
och tro på Gud allt 
starkare.

133 sidor. 18,50€

Bok 
Nyhet!

Speciellt när li-
vets olika om-
s t ä n d i g h e t e r 
knackar på dör-
ren, Men i själva 
verket vet vi att 
som kristna borde 
vi be annorlunda. 

Naturkalender från
Sverige

Kalender med Ängla-
bilder för varje månad 
hela året från Sverige.

19,80€

Tänkvärd Flerårsalma-
nacka är en tidlös bords-
almanacka med 365 
akvareller av Monica 
Lindroth, något tänkvärt 
från Gunnel och Kjell 
Swärd att ta till sig varje 
dag och plats för egna 
dagsanteckningar. En 
almanacka att längta till, 
dagligen

En sann berättelse om brusten-
het, himlen och ett nytt liv.

När mamma Crystals hjärta stan-
nade under 9 minuter, och sjuk-
sköterskor och läkare arbetade 
frenetiskt med att återuppliva 
henne, vaknade hon upp på en 
plats som hon visste var himlen. 
Läs den spännande boken.

283 s. 25,90€

Mitt himmelska uppvaknande


